أحاديث الفقه وأصوهل

َ ََ
ي ُ َ ُ َ ي َ َي
ُّ ُ ُ
قاتل اهلل اْلَهود ،ح ِّرمت علي ِه يم الشحوم،
َ َ َ ُ َ ََ ُ َ
فجملوها فباعوها

 .747احلديث:

ی
عایل ،یہود کوبباد کرےکہ ان رب چررب چرامیکگنی ھی ،لیک ایھونن اےس
اہلل ت ی
پ رگھ ال کرفوچت کردبا۔
**

َ
عباس -ريض اهلل عنهما -قال :بلغ
عن عبد اهلل بن
ٍ
َ
َ
ً
عمر -ريض اهلل عنه -أن فالنا باع ً
َ
مخرا .فقال :قاتل
َ
ً
اهلل فالنا! ألم يعلم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
َ
وسلم -قال" :قاتل اهلل ايلهودُ ،ح ِّرمت عليهم
ُّ
فج َملُوهاُ ،
حومَ ،
الش ُ
فباعوها".

ہ کہ عرم رضی اہلل عیہ کو معلوم ےہوا کہ
عیداہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ش
آبرضی اہللعیہ نفمابا کہف النکو اہلل
ف الن خصن شاب فوچت یک ے
ہ ،ت و ر
عایلپیاہ و بباد کرے! کیا اےس معلوم یہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا
ت ی
ی
عایل یہود کو بباد کرے کہ ان رب چررب چرام یک گنی ھی ،لیک ایھون ن
ے
ہ” :اہلل ت ی
اےس پ رگھ ال کر فوچت کر دبا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بلغ عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أن رجال أراد
ُّ
اتلحيل ىلع االنتفاع باخلمر من غري رشبها فباعها.
وهذه حيلة مكشوفة حمرمة ،وذلا فإن عمر -ريض

اهلل عنه -داع عليه داعء كداعء انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع ايلهود املتحيلني فقال :قاتله اهلل،
اتلحيل حرام؟ ألنه خمادعة َ
ُّ
اَلل ورسوهل،
ألم يعلم أن

فقد قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-قاتل اهلل
ايلهود ،ملا حرم اهلل عليهم الشحوم ،عمدوا إىل
َ
االنتفاع بها باحليلة ،إذ غ رريوا الشحم عن صفته،
ُّ ً
ً
وخدااع-
حتيال
فأذابوه ،ثم باعوه ،فأكلوا ثمنه وقالوا -
" :لم نأكل الشحم املحرم علينا" وهم خيادعون اهلل

وهو خادعهم.

 .747حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ کو ی اط الع موصول ےہوب کہ ابک خص ن چیلہ ساری
ےک ارادے ےس شاب فوچت کرےک تفع چوری یک باہےم اس ن اس کو پریا
ہ۔ چریانچرہ عرم رضی اہلل عیہ ن اس کو وتسی ہےی
یہی۔ اتسی چیلہ ساری بالکلیہ چرام ے
ح
ی
بد دعا دی ،یسی پنی ﷺ ن چیلہ ساری کرن واےل یہودتون کو دی ھی۔ پی عرم
ش
عایل اس خص کو بباد کردے ،کیا اس کو معلوم یہی کہ
رضی اہلل عیہ ن فمابا :اہلل ت ی
ہ؛ کیون کہ اس می اہلل اور اس ےک رسول ےک سایھ دھوکہ
چیلہ ساری کربا چرام ے
ی
ض
آب ﷺ
ہ اور اس من می رسول اہلل ﷺ کا فمان ھی موچود ے
باری ے
ہ کہ ر

عایل ن ان رب چررب کو چرام فار
عایل یہود کو بباد کرے کہ چت اہلل ت ی
ن فمابا ":اہلل ت ی
دبا گیا ،تو ایھون ن اس ےس تفع چوری ےک لی چیلہ ساری کا شہارا لیا؛ کیون کہ
ایھون ن چررب یک صفت و کیفیت می پیدبیل کردی ،اس کو پ رگھ البا اور یررھ اس کو
فوچت کرن ےہون اس یک قمت کو کھابا اور -چیلہ ساری اور دھوکہ باری اپریان
ےہون -ایھون ن کہا" :ہےم ن چرام کردہ چررب تویہی کھاب" اور اس گمان می
رہ ہ ےی اور اہلل ایھی اس رحال باری کا بدلہ د پی
رہ کہ وہ اہلل ےس رحالباربان کر ے
ے
ہ۔
واﻻ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > األرشبة املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• فجملوها  :أذابوها.

1

• قاتل اهلل ايلهود  :لعنهم اهلل.

فوائد احلديث:
 .1حتريم املعاملة باخلمر ،ببيع ،أو رشاء ،أو عمل ،أو إاعنة بأي نوع اكن.
 .2حتريم احليل ،فإن اهلل -تعاىل -ملا حرم اخلمر ،حرم ثمنه اذلي هو وسيلة إيله.
ً
 .3من باع اخلمر فقد شابه ايلهود اذلين حرمت عليم الشحوم ،فأذابوها وباعوها ،وأكلوا ثمنها ،حيلة وخمادعة.
 .4أن لك حمرم فثمنه حرام؛ ألنه ال يباح اتلوصل إيله بأي طريق ،فالوسائل هلا أحاكم املقاصد ،وهذه قاعدة نافعة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد
الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
1408ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق الطبعة األوىل1381ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط،10
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2976( :

2

َ َ
قدِم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ َ َ
وأصحابه صبِيحة َرابِع ٍة ،فأمرهم أن جيعلوها
َ
ُّ
ِّ
عمرة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أ ُّي احل ِل؟ قال :احل ِل
ُ ُّ ُ
ُكه

 .748احلديث:

رسول اہللﷺ ا پی ضچایےک سایھ چرو یےھ(دی الحچہ)یکصح کو تشتفالن
آبﷺنایہی چکمدبا کہوہ اےس ( جح کو) عرمہ پیالی۔ ایہونن تروجرھا
تو ر
آبﷺ
با رسول اہلل!(عرمہ کرےک ) ےہمارے لی کیا چری حالل ےہو حانیگ؟ ر
نفمابا کہ یمام چریپن ح الل ےہو حا بییگ‘‘۔

**

َ
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ق ِد َم
َ َ َ
يحة
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه ص ِب
َرابِ َع ٍة ،فأمرهم أن جيعلوها عمرة ،فقالوا :يا رسول اهلل،
َ
ُّ ُ ُّ
ِّ
حلل لك ُه».
حلل؟ قال :ا ِ
أ ُّي ا ِ

ہ کہ ’’رسول اہلل ﷺ ا پی
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رمفوعا رواپ ث ے
ل
ص
آب ﷺ ن ایہی
ضچای ےک سایھ چ رو یےھ (دی ا حچہ) یک ح کو تشتف الن تو ر
چکم دبا کہ وہ اےس ( جح کو) عرمہ پیالی۔ایہون ن تروجرھا با رسول اہلل! (عرمہ کر ےک )
آب ﷺ ن فمابا کہ یمام چریپن ح الل ےہو
ےہمارے لی کیا چری ح الل ےہو حان یگ؟ ر
حا بی یگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -وأصحابه قدموا مكة يف حجة

الوداع ،صبيحة ايلوم الرابع من ذي احلجة ،واكن
ً
بعضهم حمرما باحلج ،ومنهم القارنون بني احلج
ْ ْ
والعمرة .فأمر من لم ي َ ُس ِق ال َهد َي من هاتني
الطائفتني ،بأن حيلوا من حجهم ،وجيعلوا إحرامهم
عمرةُ ،
فكرب عليهم ذلك ،ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا

اتلحلل الاكمل ،اذلي يبيح اجلماع ،ثم حيرمون باحلج،
ُّ
حلل ،ما اتلحلل
وذلا سألوه فقالوا :يا رسول اهلل :أي ا ِ
ُّ ُّ
حلل لكه،
اذلي نفعله؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم -ا ِ
فيباح لكم ما ُح ِّر َم عليكم قبل اإلحرام فامتثلوا

-ريض اهلل عنهم.-

 .748حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےک ضچای جچہ
اپن عیاس رضی اہلل عہما پیا ے
رہ ہ ےی کہ پنی ﷺ اور ر
الوداع ےک مو فع ربمکہمیدیالحچہےک چ رو یےھ دنصح کوتشتف الن۔ ان می ےس
تعص ن رصف جح یک نت ےس اچرام بابدھ رکھا یھا اور تعص ن جح و عرمہ دوتون
آب ﷺ ان دوتون گرو ےہون می ےس چو افاد اپ رنی
یک نت ےس اچرام بابدھا یھا۔ ر
ہےدی کا حاتور سایھ یہی الن یےھ ایہی چکم دبا کہ وہ ا پی جح ےک اچرام کو کھول دپن

اور اچرام کو عرمہ ےک لی بابدھ لی۔ ی کربا ان رب گران گررا اور ایہی ی یہت بی
ی
مک
ہ اور یررھ جح
باب لیگ کہ مل طور رب ح الل ےہو حا بی چس ےس جماع ھی حاب ےہو حا با ے
آب ﷺ ےس تروجرھا :با رسول اہلل!
ےک لی اچرام بابدھی۔ اشی لی ایہون ن ر
ن
ن
ہےم کون سا چلل کرپن؟ پنی ﷺ ن فمابا کہ ترورا چلل۔ اچرام بابد ھی ےس یہےل
آب ﷺ کا
یہےل یم رب چو کحرھ چرام ےہوا یھا وہ ست یمہارے لی حاب ے
ہ۔ چریانچرہ وہ ر
چکم نچا الن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أنواع النسك
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:

َ َ َ
يحة َرابِ َعة  :أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي احلجة.
• صب
ُ ِ ِّ
ُ َ
ً
ً
ِّ
َ
َ
• م ِهلني باحلج  :ملبني باحلج ،واملراد :بعضهم ال لكهم؛ ألن منهم من اكن قارنا ومنهم من اكن متمتعا.

3

• فأمرهم أن جيعلوها عمرة  :أي أمر بعض الصحابة ممن لم يكن معهم هدي أن جيعلوا حجهم عمرة تمتع.
ِّ
أي احل ِِّل ُّ :
• ُّ
أي احلِل نلا ،بمعىن ما نوع اتلحلل من اإلحرام؟
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُ
ُ
ُ ُ
• احلِل لكه  :برفع احلل ىلع أنه خرب ملبتدأ حمذوف واتلقديرِ :حلكم احلِل لكه.

فوائد احلديث:

َ
ً
متمتعا.
 .1مرشوعية ف ْس ِخ نية احلج إىل عمرة؛ يلصري
ً
ً
ر
َ َ
 .2أن هذا الف ْسخ يتحلل به من العمرة حتلال اكمال.

 .3فهم الصحابة -ريض اهلل عنهم -أن اتلحلل املأمور به جزيئ وليس بكيل؛ ألنهم يستبعدون إباحة اجلماع قبل اذلهاب إىل مىن.

 .4مرشوعية السؤال عن اليشء املجمل؛ يلتأىت امتثاهل.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4537( :

4

َ يَ
قدِمنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ ي َ ي َ ِّ
باحلج .فأمرنا رسول اهلل -
وحنن نقولَ :ليك
َ َ َ يَ َ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -فجعلناها عمرة

 .749احلديث:

رہ
ہےمرسول اہللﷺےکسایھآنتو ہےم جحےک لی بلییہ کہہ ے
یےھ۔رسول اہللﷺن ےہمی چکمدبا تو ہےمن اےسعرمہ پیا لیا۔
**

حاب رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ ہ ےم رسول اہلل ﷺ ےک سایھ آن تو ہےم جح ےک
رہ یےھ۔ رسول اہلل ﷺ ن ےہمی چکم دبا تو ہےم ن اےس عرمہ پیا
لی بلییہ پ ُ رکار ے
لیا۔

رسول اهلل
قدمنا مع
عن
جابر-ريض اهلل عنه -قالِ :
ِ
ٍ
ُ
نقول :بليك باحلجِّ,
صىل اهلل عليه وسلم ،-وحننُُ
َ
فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فجعلناها
ً
ُعمرة.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر -ريض اهلل عنه -أنهم قدموا مع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع والكثري منهمَرْ َ
ك ًّ
حجا" ،أي أنهم أفردوا احلج ،فأمر
يقولون" :بلي
َ ْ
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من لم يسق الهدي منهم
أن يفسخ حجه إىل ُعمرة؛ يلصريوا متمتعني بها إىل
احلج ،ففعلوا ذلك -ريض اهلل عنهم.-

 .749حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےک سایھ جچ ُہ الوداع ےک مو فع رب
حاب رضی اہلل عیہ پیا ے
رہ یےھ تعنی وہرصف جح ےک
آن اور انمیےسیہت ےسلوگ''لییکجچا'' کہہ ے
رہ یےھ۔ باہےم ان می ےس چو اپ رنی ہےدی ےک حاتور کو سایھ یہی الن
لی بلییہ کہہ ے
ف
آب ﷺ ن چکم دبا کہ وہ ا پی جح کو سح کر ےک اےس عرمہ پیا دپن باکہ
یےھ ایہی ر
ج
س
عہ
آب ﷺ
ح کا وف ث آن بک وہ عرمہ کر کی۔ ضچای کرام رضی اہلل م ن ر
تع
ےک چکم یک میل می ا تےس ہےی کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• قدمنا إىل مكة  :أي وصلنا إىل مكة اعم حجة الوداع.
ً
ً
َ َ
• ربليْك  :اتللبية :اإلجابة  ،أي :أليب أمرك بالفعل ونهيك بالرتك سمعا وطاعة جلاللك وامتثاال ألمرك.

• احلج  :قصد موضع خمصوص (وهو ابليت احلرام وعرفة) يف وقت خمصوص (وهو أشهر احلج) للقيام بأعمال خمصوصة برشائط خمصوصة.
• جعلناها ُعمرة  :صرينا احلج عمرة.
• العمرة  :عرفها مجهور الفقهاء ؛ بأنها الطواف بابليت والسيع بني الصفا واملروة بإحرام.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1مرشوعية تسمية الن ُسك يف حج أو عمرة يف اتللبية.

َ ْ
ً
ً
الهد َي ،فإذا أحرم للحج مفردا أو قارنا يقلب نيته إىل اتلمتع ويعتمر ثم حيرم يوم
 .2مرشوعية فسخ احلج إىل العمرة يلصري متمتعا إال من ساق
الرتوية باحلج.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
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اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4529( :
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َ ُ
ق يد ك َّنا َز َم َن انلَّ ِّ
ِب -صىل اهلل عليه وسلم -ال
َ ُ ي َ َ َ ِ َّ َ َ َّ َ
َند مِثل ذل ِك الطعام إِال قلِيًل ،فإذا حنن
ِ
َ َ ُ َّ َ ُ َّ َ
َ َ يَ ُ َ ُ ي
وجدناه ،لم يكن نلا منادِيل إال أكفنا،
َ َ َ َّ ُ
َ َ َ َ َ ي َ َ َ ُ َّ ُ َ ِّ
وسواعِدنا ،وأقدامنا ،ثم نصِّل وال نتوضأ.

 .750احلديث:

پنیﷺےکرمای می ےہمی اسرطح کا کھابا یہت کم میشآ با یھا اور اگر میش
ےہ
ی
آ ھی حا با یھا تو سوان ےہماری ھیلیون ،باروون اور براونےککوب رومال یہی
ےہو با یھا (اور ہےم ای ہیےس ا پیاہیھ صاف کرےک) یمار ربھ لیی یےھ اور
(دوبارہ)وصو یہی کرن یےھ۔

**

 .750حدپث:

عن سعيد بن احلارث :أنه سأل جابرا -ريض اهلل
َ ر
ُ
انلار ،فقال :ال ،قد كنا
ت
عنه -عن الوضوء مما مس ِ
زمن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -ال جند مثل ذلك

سعید پن الچارب رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ ایہون ن حاب رضی اہلل
عیہ ےس اتسی چری ےک (کھان ےک ت عد) چو آگ رب بریک ےہو وصو ےک می علق تروجرھا (کہ کیا
ہ؟) تو ایہون ن کہا کہ یہی۔ پنی ﷺ ےک
اتسی چری کھان ےس وصو توب حا با ے

نتوضأ.

ا پی اہیھ صاف کر ےک) یمار ربھ لیی یےھ اور (دوبارہ) وصو یہی کرن یےھ۔

ی
رمای می ےہمی اس رطح کا کھابا یہت کم میش آ با یھا اور اگر میش آ ھی حا با یھا تو سوان
ےہ
ےہماری ھیلیون ،باروون اور براون ےک کوب رومال یہی ےہو با یھا (اور ہےم ایہی ےس

الطعام إال قليال ،فإذا حنن وجدناه ،لم يكن نلا
ََ ُ
وس َواع َدنَا ،وأَقْ َد َ
يل إال أَ ُك رفنَاَ ،
امنَا ،ثم نصيل وال
منا ِد
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل
سعيد بن احلارث
سأل

عنه عن الوضوء مما مسته انلار بطبخ أو شوي وحنو

ذلك هل جيب أم ال؟ فقال جابر :ال جيب الوضوء منه

ثم بني ديلله يف ذلك ،فقال :قد كنا يف زمان انليب

صىل اهلل عليه وسلم ال جند مثل ذلك الطعام إال

قليال ،فإذا وجدناه لم يكن نلا مناديل نمسح بها
َ
د َسم الطعام؛ ولكن كنا نمسح أصابعنا بعد لعقها
بأكفنا وسواعدنا وأقدامنا ،ثم نصيل وال نتوضأ.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

سعید پن الچارب ن حاب پن عید اہلل رضی اہلل عہما ےس اس چری ےک کھان ےک ت عد
وصو ےک بارے می تروجرھا چےس آگ رب پ رکابا با یھوبا گیا ےہو کہ آبا اس رب یررھ ےس وصو کربا
ہ با یہی؟ حاب رضی اہلل عیہ ن چواب دبا کہ اس رطح یک ےس کھان ےس
واچت ے
وصو کربا واچت یہی ےہو با۔ یررھ ایہون ن اس یک دلیل پیان کرن ےہون کہا کہ ےہمی
ک
پنی ﷺ ےک رمان می اس رطح کا کھابا یہت کم میش آبا کر با یھا اور چت ھی ےہمی

اتسا کھابا مل حا با تو (کھان ےک ت عد) کھان یک چرکیاب کو صاف کرن ےک لی
ےہمارے براس رومال یہی ےہون یےھ بلکہ ہےم اپ رنی اپگلیون کو رحاب کر ایہی اپ رنی
ےہ
ھیلیون ،باروون اور براون ےک سایھ ترونحرھ لیا کرن یےھ اور یررھ یمار ربھ لیی اور
پی شے ےس وصو یہی کرن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ

ُ
ُ
َ ر
ت انلار  :أي :خزب عليه أو ُطبخ أو شوي أو قيل وغري ذلك.
• َمس ِ
ُر
• أكفنَا  :مجع كف ،ويه راحة ايلد مع األصابع.

• وسواعدنا  :مجع ساعد ،وهو من اإلنسان ما بني املرفق والكف.

7

فوائد احلديث:
 .1ما جاء من األمر بالوضوء بعد أكل ما مسته انلار حممول ىلع االستحباب بداللة هذا احلديث.
 .2قلة الطعام يف أول عهد انلبوة ،وصرب أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ضيق العيش.
 .3أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتربون ادلين أهم من الطعام والرشاب.
 .4استعمال املناديل جائز عند توفره.
املصادر واملراجع:

.ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:

الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4960( :
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ُ
وِم ي
فأوت ِري يا اعئشة
ق ِ

 .751احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ راب کو یمار رب ھی اور
ام المومیی عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ی
ل
آب ﷺ ایھی ھی چگا
وہ ان ےک سا می ینی ےہو بی۔ چت وب باق رہ حاب ،تو ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل
ُ َْ َ ٌ
رتضة
عليه وسلم -اكن يصيل صالته بالليل ،ويه مع ِ
بني يديه ،فإذا بيق الوتر ،أيقظها فأوترت .ويف رواية
هل :فإذا بيق الوتر ،قال« :قويم ْ
فأوتِري يا اعئشة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
ُ َْ ٌ
رت َضة
يصيل صالة الليل ،واعئشة ريض اهلل عنها مع ِ
بَ َني يَ َديه ،ويف رواية للبخاري ومسلم" :أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يُصيل من الليل وأنا
ُ َْ ٌ
ْ
َ
اكعرتاض اجلَنازة" .فإذا
رت َضة بَيَنه َو َبني ال ِقبلة،
ِ
مع ِ
َ
فرغ انليب صىل اهلل عليه وسلم من صالة اتلهجد،
َْ
وقبل أن يرشع يف صالة الوتر أيقظها تلوتر ويف رواية
ملسلم :فإذا بَيق الوتر ،قال" :قُويم ْ
فأوتِري يا اعئشة" .
ِ
ِ
َْ
ويف رواية أليب داود" :حىت إذا أراد أن يوتر أيقظها
فأوترت" .واملعىن :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يرتك اعئشة -ريض اهلل عنها -أول الليل وال يُوقظها،

حىت إذا فرغ من صالته ولم يبق إال الوتر أيقظها
تلدرك وترها وتبادر بالوتر عقب االستيقاظ ئلال

يغلب عليها كسل انلوم لو تماهلت عنه فيفوتها.

 .751حدپث:

اے عاتش! ایھو اوروب ربھو۔

**

ہ کہ چت وب باق رہ حاب ،تو
د پی اور وہ ایھ کر وب ربھیی۔ ابک اور رواپ ث می ے
آب ﷺ فمان" :اے عاتش! ایھو اور وب ربھو۔"
ر

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
آب
حدپ ث کا فہوم :پنی ﷺ راب کو یمار ربھا کرن یےھ اور عاتش رضی اہلل عہا ر
ض
ض م
ل
ﷺ ےک سا می ینی ےہوب یھی۔ خنح نچاری و خنح سلم یک ابک اور رواپ ث می

آب ﷺ ےک اور فیلہ ےک مابی ا تےس
ے
ہ" :پنی ﷺ راب کو یمار رب ھی اور می ر
ہ"۔ چت پنی ﷺ یمار یہچد ےس فارع ےہو حان ،تو
ربی ےہوب ،حیےس چیارہ ربا ےہو با ے
ض م
وب یک یمار شوع کرن ےس یہےل عاتش رضی اہلل عہا کو چگا د پی۔ خنح سلم یک ابک
آب ﷺ فمان :اے عاتش! ایھو اور
رواپ ث می ے
ہ کہ چت وب باق رہ حاب ،تو ر
آب ﷺ وب رب ھی کا
وب ربھو۔" اتوداود یک رواپ ث می ے
ہ" :یہان بک کہ چت ر
ت
ی
آب ﷺ راب ےک
ارادہ فمان ،تو ا ھی چگا د پی اور وہ وب ربھیی۔" عنی ر
اپیداب چےص می عاتش رضی اہلل عہا کو رجھورے ر کھی اور ایھی یہی چگان یےھ۔
آب ﷺ یمار ےس فارع ےہو حان اور رصف وب باق رہ حاب ،تو
یہان بک کہ چت ر
ایھی چگا د پی؛ باکہ وہ اپ رنی وب ربھ لی اور وہ ا یھی ےک فورا ت عد وب ربھا کرب یھی،
اس ابد تےس ےک ب ریس تظ کہ کہی ان رب ب یید یک سسنی عال ث ی آ حان اور باچی یک
صورب می کہی ی رجھوب ہےی ی حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• معرتضة بني يديه  :نائمة أمامه من جهة يمينه إىل جهة شماهل.
• الوتر  :هو :الصالة املخصوصة بعد فريضة العشاء ،سميت بذلك ألن عدد ركعاتها وتر ال شفع.

فوائد احلديث:

َ
 .1يستحب أن يُوقظ الرجل أهل بيته لصالة الليل وحي ُضهم ىلع ذلك.
 .2جواز اعرتاض املرأة أمام الرجل يف صالته.

 .3جواز اختاذ الرجل اجلالس سرتة هل.
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 .4استحباب تأخري صالة الوتر إىل آخر الليل.
َ
 .5يستحب ملن َوثِ َق باستيقاظه من آخر الليل ،إما بنفسه وإما بإيقاظ غريه هل ،أن يؤخر الوتر وإن لم يكن هل تهجد ،فإن اعئشة ريض اهلل عنها
اكنت بهذه الصفة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهصحيح ابلخاري-املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص-انلارش  :دار طوق انلجاة-الطبعة  :األوىل  1422ـه
املوسوعة الفقهية الكويتية-صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت-عدد األجزاء 45 :جزءا-الطبعة :من  1427 - 1404ه.

الرقم املوحد)3565( :
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َ
ُّ َ َ
قال اهلل -عز وجل :-لك عمل ابن آدم هل إال
ي
الصيام ،فإنه يل وأنا أج ِزي به

 .752احلديث:

ع
ہ ،سوانرورے
ہ:اتسان کا ےہ مل اسےک لی ے
عایل کافمان ے
اہلل ت ی
ہ اور می ہےی اسکا بدلہدون گا
ےک کہوہرصفمیے لی ے

**

 .752حدپث:

ض
عایل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن
اتو ےہبہ ر ی اہلل ت ی
ع
ہ ،سوان
ہ :اتسان کا ےہ مل اس ےک لی ے
عایل ن فمابا ے
فمابا" :اہلل ت ی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُّ َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-قال اهلل -عز وجل :-لك ع َمل
ْ
َ
ابن آدم هل إال الصيام ،فإنه يل وأنا أج ِزي به ،والصيام
ُ ْ
ر
ُ
أحدكم فال يَ ْرفث وال
ُجنة ،فإذا اكن يوم صوم
ِ
ِّ
َ رُ َ ٌ
َ ََُ
ْ َ ْ
أحد أو قاتله فليَقل :إين صائم،
يَصخب فإن سابه
َُ ُ ُ
وف َفم ر
الصائِم أطيب عند
واذلي نفس حممد بيده خلل
ِ
َ َْ
ُ
ُ
َ
يح ال ِم ْس ِك ،للصائم فرحتان يفرحهما :إذا
اهلل من ِر ِ
َ
ر َ
َ
َ
ْ
أفطر ف ِرح بفطره ،وإذا ل ِيق ربه ف ِرح ِبصومه» .وهذا
لفظ رواية ابلخاري .ويف رواية هل« :يَ ْ ُ
رتك َط َعامه،
َ
َ ْ
َ َ
ورشابه ،وشهوته من أجيل ،الصيام يل وأنا أج ِزي به،
ُّ َ
واحلسنة بعرش أمثاهلا» .ويف رواية ملسلم« :لك ع َمل
َْ
ابن آدم يُ َض َ
اعف ،احل َ َسنة بِ َعرش أمثاهلا إىل َسبْ ِع ِمئَة
ْ
ض ْعف ،قال اهلل تعاىل :إال ر
الصوم فإنه يل وأنا أج ِزي
ِ
ََ َ
َ
َ
َ
به؛ يدع شهوته وطعامه من أجيل ،للصائم فرحتان:
َ ُ
َ
َ
وف ْر َحة عند لقاء ِّ
ربه ،وخلُلوف فيه
ف ْر َحة عند ِف ْطره،
ِ
ْ َ
يح ال ِم ْس ِك».
أطيب عند اهلل من ِر ِ

ہ اور می ہےی اس کا بدلہ دون گا۔ اور رورہ
رورے ےک کہ وہ رصف میے لی ے
ف
ہ۔ ترسچتیممیےس کسیےکرورےکا دن ےہو،تو خس(دللیگ یک)
ابکدھال ے
با بی ی کرے اور ی سور وعل کرے۔ اگر کوب شخص اس ےس گایل گل ر
وح کرے با اس

ف
ج
ہ اس داب یک
ےس ھگرا کرے تو کہہ دے :می رورہ دار آدمی ےہون۔ اور سم ے
س
ہ رورے دار ےک میہ یک تو اہلل
چس ےک اہیھ می محدم (صیل اہلل علیہ و لم) یک حان ے

ہ۔ رورے دار ےک لی چوسیون ےک دو
ےک اہن مسک یک چوسیو ےس ربادہ براکیہ ے
ہ۔ تو اپریا رورہ
ہ :چت وہ رورہ افطار کر با ے
موا فع ہ ےی چن می وہ چوس ےہو با ے
ہ ،اور چت ا پی رب ےس مےل گا تو (اس یک چرا دپکھ کر)
کھو لی ےس چوس ےہو با ے
ا پی رورے ےس چوس ےہوگا۔'' اور ی نچاری یک رواپ ث ےک الفاظ ہےی ،اور نچاری
ح
ہ '' :وہ میی وج ےس اپریا کھابا ،ب رییا اور یسی چوا ےہس
ہےی یک ابک اور رواپ ث می ے
ہ اور می ہےی اس کا بدلہ دون گا ،اور (باق ےہ)
ہ ،رورہ میے لی ے
رجھور دپیا ے
مس
ہ'' :اپن
ہ۔'' اور لم یک ابک رواپ ث می ے
پییک کو دس گیا بک بھا دبا حا با ے
ع
ہ۔ اہلل ن
آدم ےک ےہ پیک مل کو دس گیا ےس ساب سو گیا بک بھا دبا حا با ے
ہ اور می ہےی اس کا بدلہ دون گا۔
فمابا :سوان رورے ےک کیو بکہ وہ میے لی ے
ح
ہ۔ رورہ ر کھی واےل
وہ میی وج ےس اپ رنی یسی چوا ےہس اور اپریا کھابا ب رییا رجھور دپیا ے

ےک لی دوچوسیان ہ ےی :ابک چوشی اس ےک افطار ےک وف ث ،اور ابک چوشی ا پی
رب عوحل ےس م الفاب ےک وف ث۔ اور تفییا رورے دار ےک میہ یک ت ُو اہلل عوحل
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
ُ
القديس :أن مجيع األعمال الصاحلة من أقوال وأفعال،
َ
ظاهرة أو باطنة ،سواء ت َعلقت حبق اهلل ،أو حبقوق
العباد ُمضاعفة إىل سبعمائة ِضعف .وهذا من أعظم
َ
ما يدل ىلع ِس َعة فضل اهلل ،وإحسانه ىلع عباده

املؤمنني ،إذ جعل جناياتهم وخمالفاتهم الواحدة جبزاء

**

ہ۔
ےک بدبک مسک یک چوسیو ےس ربادہ براکیہ ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ت
رہ ہ ےی کہ یمام پیک اعمال سمول
اس حدپ ث فدشی می پنی ﷺ چی دے ے
ط ے
اہ ان کا ت علق اہلل ےک چقوق ےس ےہو با پیدون ےک
اہی و باطنی افوال و اف عال ،رح ے
ہ۔ ی اہلل ےک فضل یک
چقوق ےس ،ان کا اچر وتواب ساب سو گیا بک بھا دبا حا با ے
ہ کہ ان
وسعت اور ا پی مومن پیدون رب اس ےک اچسان یک ست ےس بی دلیل ے
ہ ،اور
یک بافمانون اور ح الف وررتون یک چرا کو ابک ےک بدےل ابک گیاہ فار دبا ے
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واحد ،ومغفرة اهلل تعاىل فوق ذلك .واستثىن يف هذا
َ
احلديث أجر الصوم ،فإن الصائم يُعطى أ َجره بغري

حساب يعين أنه يُضاعف أضعافا كثرية؛ ألن الصوم
اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلالثة ،ففيهَ :ص ْ ٌ
رب ىلع طاعة
اهلل وصرب عن معصية اهلل َ
وص ْ ٌ
رب ىلع أقدار اهلل .أما
الصرب ىلع طاعة اهلل فألن اإلنسان حيمل نفسه ىلع
الصيام مع كراهته هل أحيانا يكرهه ملشقته ال ألن

اهلل فرضه لو كره اإلنسان الصوم ألن اهلل فرضه

حلبط علمه لكنه كرهه ملشقته ولكنه مع ذلك حيمل
نفسه عليه فيصرب عن الطعام والرشاب وانلاكح هلل

عز وجل ،-وهلذا قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس:يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل .انلوع اثلاين
من أنواع الصرب :الصرب عن معصية اهلل ،وهذا

حاصل للصائم فإنه يصرب نفسه عن معصية اهلل عز

وجل فيتجنب اللغو والرفث والزور وغري ذلك من
ْ
حمارم اهلل .اثلالث :الصرب ىلع أق َدار اهلل وذلك أن
اإلنسان يصيبه يف أيام الصوم ،والسيما يف األيام
َ
والملَل َ
الك َسل َ
والع َطش ما يتألم
احلارة والطويلة من
ويتأذى به ولكنه صابر؛ ابتغاء مرضات اهلل تعاىل.

فلما اشتمل ىلع أنواع الصرب اثلالث اكن أجره بغري

حساب قال اهلل تعاىل( :إنما يوىف الصابرون أجرهم
ّ
بغري حساب) .وقد دل احلديث ىلع أن الصيام الاكمل
هو اذلي يَ َدع العبد فيه شيئني :املفطرات احلسية،
من طعام ورشاب ونكاح وتوابعها .واملخالفات
ََ
ر َ
خب وقول ُّ
الزور ومجيع
اكلرفث والص
العملية،
ُ ْ َ
ُ َ
خ َ
ُ
والمنَازاعت المح ِدثة
اصمات
املعايص ،والم
َُْ ْ
َ
للش َ
حناء ،وهلذا قال " :فال يرفث " أي :ال يتلكم
ُ ْ
بكالم قبيح "و ال يَ ْص َخ ْ
المح ِدث للفنت
ب"بالالكم
ُ َ
والمخاصمات ،فمن حقق األمرين :ترك املفطرات،
َ
ْ
وترك املنهيات ،ت رم هل أجر الصائمني ،ومن لم يفعل

ذلك نقص أجر صيامه حبسب كرثة هذه املخالفات
ٌ
،ثم أرشد الصائم يف حال ما إذا خاصمه أو شاتمه أحد
أن يقول هل بلسانه" :إين صائم" .أي ال يَ ُّرد عليه
َ
ِسبَابه ،بل خيربه بأنه صائم ،يقول ذلك ئلال يتَ َعاىل
عليه اذلي َسابَه كأنه يقول :أنا لست اعجزا عن

ی
ہ۔ اس حدپ ث می رورے ےک تواب کو
اہلل یک معفب ان ست ےس ھی بھ کر ے
مسی
ہ ،تعنی اس ےک
ہ ،کیوبکہ رورہ دار کو تعی چساب ےک بدلہ دبا حا با ے
ین یی کیا گیا ے
ف
ہ۔ اس لی کہ رورہ می صی یک بییون سمی براب حاب
اچر کو یہت گیا بھا دبا حا با ے
ہ ےی :اہلل یک اطاعت وپیدیگ رب صی کربا۔ اہلل یک چرام کردہ چریون ےس صی کربا (تعنی
ف
ان ےس بار رہےیا)۔ اور اہلل یک تفدب رب صی کربا۔ یرہیل سم :رہےی باب اہلل یک اطاعت و
پیدیگ رب صی کرن یک تو آدمی تسا اوفاب کراہےت ےک باوچود ا پی تفس کو رورہ ر کھی
ہ ،ی کہ
وبتساب یک وج ےس بات رسید کر با ے
رب آمادہ کر با ے
ہ ،وہ اےس اس یک م شفت ر
ہ۔اگر اتسان اس وج ےس رورہ بات رسید
اس وج ےس کہ اہلل ن اےس فض کیا ے
ع
ہ تو اس کا مل بباد ےہو حان گا۔ بلکہ اس ن
کرے کہ اہلل ن اےس فض کیا ے
ہ۔ لیک اس ےک باوچود وہ ا پی تفس کو
اےس رصف م شفت یک وج ےس بات رسید کیا ے

ہ۔ چریانچرہ وہ اہلل یک حارط (رورہ یک حال ث می) کھان بیی اور ہےم
اس رب آمادہ کر با ے
ہ ،اشی وج ےس اہلل ن حدپ ث فدشی می فمابا:
تسیی ےس صی کر با (بار رہےیا) ے
ح
ہ۔ دوشی فسم :اہلل یک
وہ میی وج ےس اپریا کھابا ،ب رییا اور یسی چوا ےہس رجھور دپیا ے
ت
ہ
بافماب ےس صی کربا عنی اس ےسباررہےیا ،اور ی رورےدار کو اس رطح حاصل ے
ہ ،چریانچرہ وہ جھوب ،ن چیاب اور ال
کہ وہ ا پی تفس کو اہلل یک معصیت ےس روکیا ے
ف
ت
ہ ،کیوبکہ اےس
ہ۔ بیشی سم :اہلل یک تفدب رب صی کربا ے
عنی باتون ےس رب ےہی کر با ے
ل
رورے ےک دتون می ،با خصوض گرم اور لمی دتون می سسنی ،اکیاہےت اور
یرہن
ہ ،لیک
پریاس وعیہ کا سامیا کربا رب با ے
ہ چس ےس اےس پ کلیف اور ادپ ث خ رنی ے
ف
ہ۔ چت رورے می صی یک بییون سمی براب حاب
وہ اہلل یک رصا ےک لی صی کر با ے
ی
ہ( :ایما توق
عایل ارساد فما با ے
ہ ےی ،تو اس کا اچر ھی ن چساب ےہوگا ،اہلل ت ی
الضابون اچرہےم تعی چساب) ’’ن سک صی کرن والون کو ترورا ترورا بدلہ دبا حان
چ
ہ کہ فیفی رورہ اشی کو کہی ےگ چس می پیدہ دو چریپن
گا۔‘‘ حدپ ث ےس پریہ حرلیا ے
ع
رجھور دے :رورہ کو تورن وایل ط ے
اہی اسیاء :حیےس کھابا ،برییا ،جماع وعیہ۔ میل

مچالفاب :حیےس جھوب باب ،سور وعل ،ن چیاب اور ن ےہودہ با بی یمام گیاہ ،اور
ج
ت
ج
آب صیل اہلل
عص وچسد کو م د پی واےل ھگرے اور پیارعاب۔ اشی وج ےس ر
علیہ وسلم ن ارساد فمابا کہ ’’وہ ن ےہودہ باب ی کرے‘‘ تعنی بی باب ی توےل
ش
اور ی لراب جھگرا اور فییہ ببرا کرن وایل با بی کرے۔ تو چو خص رورہ کو تورن وایل
ہ
چریون کو رجھور دے اور اشی رطح رورہ یک حال ث می چن چریون ےس میع کیا گیا ے
ی
ایھی ھی رجھور دے ،تو اس ےک لی رورے دارون کا اچر ترورا ےہو گیا۔ اور چو اتسا
یہی کر بااس یکح الفوررتون ےک چساب ےساس ےکرورےےک اچرمیکمی ےہو
چ
ہ کہ چت اس ےس کوب لراب کربا
حان یگ۔ یررھ رورہ دار کو اس باب کا کم دبا گیا ے
اہ با گایل گلوح کرے تو اس ےس کہہ دے کہ می رورے ےس ےہون۔ تعنی اس یک
رح ے
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مقابلتك ىلع ما تقول ،ولكين صائم ،أحرتم صيايم
ر
وأرايع كماهل ،وأمر اهلل ورسوهل،وقوهل " :الصوم ُجنة "

أي :وقاية يتيق بها العبد اذلنوب يف ادلنيا َ
ويتَمرن به

ىلع اخلري ،ووقاية من العذاب" .للصائم فرحتان:

فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه" .هذان
َ
ثوابان :اعجل ،وآجل .فالعاجلُ :مشاهد ،إذا أفطر
َ
َ
الصائم ف ِرح بنعمة اهلل عليه بتكميل الصيام ،وف ِرح
َ
بِنيل شهواته اليت ُمنع منها يف انلهار .واآلجل :فرحة
َ
الف َرح ُ
الم َع رجل
عند لقاء ربه برضوانه وكرامته ،وهذا
نموذج ذلك الفرح املؤجل ،وأن اهلل سيجمعهما
للصائم .ثم أقسم -صىل اهلل عليه وسلمِ -ب َر ِّبه -اذلي
ُ ُ
َ
نفسه بيده -أن خلوف ف ِم الصائم أطيب عند اهلل من
ريح ال ِم ْسك" ،ويف رواية مسلم" :أطيب عند اهلل يوم
القيامة" فيجازيه -سبحانه وتعاىل -يوم القيامة
بتطييب نكهته الكريهة يف ادلنيا ،حىت تكون

كأطيب من ريح املسك.

گایل کا چواب ی دے بلکہ کےہ کہ می رورہ ےس ےہون۔ وہ اتسا اس وج ےس کےہ گا باکہ
گایل د پی واال اس رب بلید ےہون کا اچساس ی کرے ،گوبا کہ وہ کےہ کہ :می یمہارا

مفابلہ کرن ےس فارص یہی ےہون ،لیک می رورےدار ےہون ،ا پی رورہ کا اچیام
کر با ےہون ،اور اس ےک کمال اور اہلل اور اس ےک رسول ےک چکم کا براس و لچاظ کر با
س
ت
ہ ،پیدہاس
ہ‘‘ عنی نچراو ے
آب صیلاہلل علیہو لمکافمان’’ :رورہدھال ے
ےہون۔ ر
ہ ،پی آچرب می اہلل
ہ اورر نکیون رب مسق کر با ے
ےس دپیا می گیا ےہون ےس نخریا ے
ہ۔ ’’رورہ ر کھی واےل ےک لی دوچوسیان ہ ےی :ابک اےس
ےک عداب ےس نچراو ے
ہ اور دوشی چوشی ا پی رب عوحل ےس
افطاری ےک وف ث چوشی حاصل ےہوب ے
م الفاب ےک وف ث حاصل ےہویگ۔ ی دو تواب ہ ےی :ابک حلد (تعنی دپیا می) حاصل
ت
ہ،
ےہون واال۔ اور ابک ت عد می مےل گا۔ تو چو حلد ( عنی دپیا می) حاصل ےہون واال ے
پک
اوب اہلل یک میل
ہ ،چت رورہ دار افطاری کر با ے
اس کا مساہےدہ کیاحا با ے
ہ ،تو ا پی ر
ی
ہ ،پی اپ رنی ان چوا ےہساب یک چصولیاب رب ھی چوس
صیام یک ت عمت ےس چوس ےہو با ے
ہ چن ےس وہ دن ےک اوفاب می روک دبا گیا یھا۔ اور چو تواب ت عد می مےل گا،
ےہو با ے
وہ ا پی رب ےس م الفاب ےک وف ث اہلل یک چوسیودی واکرام ےک چصول رب ملی وایل

ہ ،اور عیفپ ث
ہ۔ اور رورہ دار یک یرہیل چوشی ت عد می ملی وایل چوشی کا یموی ے
چوشی ے
ج
عایلرورہدار ےک لی دوتونچوسیان مع کر دےگا۔ اوریررھ اہلل ےکرسولصیل
اہلل ت ی
فس
سل
آب (صیل اہلل علیہ
اہلل علیہ و م ن ا پی رب یک م کھا کر ۔ چس ےک فیضہ می ر
س
ہ۔ فمابا کہ’’ :رورہ دار ےک میہ یک تو اہلل ےک اہن مسک یک چوسیو
و لم) یک حان ے
مس
ہکہ’’ :فیامت ےکدن اہلل
ہ۔‘‘ اور لم یک ابک رواپ ث می ے
ےس ربادہ براکیہ ے
ےک بدبک ست ےس ربادہ براکیہ ے ت
عایل فیامت ےک دن اےس ی بدلہ
ہ۔‘‘ رس اہلل ت ی
دے گا کہ دپیا می اس ےک میہ یک بات رسیدبدہ تو کو فیامت ےک دن چوسیودار پیا دے گا
یہان بک کہ وہ مسک یک چوسیو ےس ربادہ براکیہ ےہو حان یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري .الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

رٌ
• ُجنة  :اجلنة بضم اجليم الوقاية والسرت.
• يرفث  :من الرفث ،واملراد به يف هذا احلديث :الفحش ورديء الالكم.
• يصخب  :من الصخب ،وهو :اخلصام والصياح.
• سابه  :شاتمه.
ُ
• اخلُلوف  :تغري راحئة فم الصائم بسبب الصيام.

• املسك  :نوع من أنواع الطيب يتخذ من الغزالن.
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فوائد احلديث:
 .1بيان فضل الصيام وأنه حيفظ صاحبه من الضالل يف ادلنيا ومن عذاب انلار يف اآلخرة.
 .2مضاعفة األعمال الصاحلة غري الصيام إىل سبعمائة ضعف.
ُ
 .3الصوم ي رهذب انلفوس ويزكيها.
َ
رَ
 .4من آداب الصوم ترك الالكم الفاحش ،واللغط والصرب ىلع أذى انلاس ومقابلة إساءتهم بالصرب واإلحسان.
 .5إثبات يوم َ
املعاد.
اجلماع من ُمفسدات الصوم.
 . 6أن ِ
 .7تضاعف حسنات الصائمني يوم القيامة بغري حساب.
َ
 .8جواز الق َسم من غري استقسام.
َ
 .9جواز الفرح عند إتمام الطاعة.
َ
 .10الصائم أو العابد إذا ف ِرح بسبب عبادته لم ينقص ذلك من أجره يف اآلخرة.
ر
 .11الفرحة الاكملة يه بلقاء اهلل -تعاىل ،-عندما يُ َوىف الصابرون والصائمون أجرهم بغري حساب.
َ
 .12جواز إعالم انلاس بالطااعت ،إذا ت َرتب ىلع ذلك مصلحة أو دفع مفسدة.
ُْ
َ
ومف ِرح لصاحبه.
 .13الصوم ُم َطيِّب لراحئة الفم عند اهلل -تعاىل-
 .14الصائم يُ َد ِّرب نفسه ويؤدبها ىلع الطاعة ،ويعودها ىلع حتمل األذى ابتغاء مرضات اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب،
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3546( :
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َ َ
ع
قال سليمان بن َد ُ
اود -عليهما السًلم :-أل ُطوف َّن سلنمان پنداود لنھما السالمن کہا":آحراب می سی ( )70نوتونےک
َ ُ ُ ُّ
َّ ي َ َ
َ
ِل لك امرأة منهن
الليلة ىلع سبعني امرأة ،ت ِ
براس حاون گا ،ان میےس ےہعورب ابک اتسا نچرہ چییگ ،چو اہللیکراہ می چہاد
ُ
ُ
غًلما يقاتل يف سبيل اهلل
کرے گا۔

 .753احلديث:

**

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

عليه وسلم -قال" :قال سليمان بن داود -عليهما
ََ
ُّ
َ
ً َ
الليلة ىلع َسبْ َ
أل ُط ر
عني امرأة ،ت ِ ُِل لك
وفن
السالم:-
ُ
ُ
ً
سبيل اهلل ،ف ِقيل هل :قل:
امرأ ٍة منهن غالما يقاتل يف
ِ
َ
َُْ
َ
ْ
ر
إن َ
شاء اهلل ،فلم يقل ،فطاف بهن ،فلم ت ِِل منهن إال
ُ
َ
ٌ
ٌ
إنسان" .قال :فقال رسول اهلل -
امرأة واحدة نصف
ٍ
َ
َْ ْ
صىل اهلل عليه وسلم" :-لو قال :إن شاء اهلل لم حي َنث،
َ ً
واكن د َراك حلاجت ِه".

ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا" :سلنمان
ع
پن داود لنھما الس الم ن کہا کہ ":آح راب می سی ( )70نوتون ےک براس حاون
گا ،ان می ےس ےہ عورب ابک اتسا نچرہ چی یگ چو اہلل یک راہ می چہاد کرے گا۔" ،ان
آب "ان ساءاہلل" کہی ،لیک ایہون ن یہی کہا۔ سلنمان علیہ الس الم
ےس کہا گیا :ر
اپ رنی عورتون ےک براس گی تو ان می ےس رصف ابک عورب ن آدھا نچرہ چیا ،یررھ
رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا":اگر ایہون ن "ان ساء اہلل" کہا ےہو با تو وہ
ی
فسم تورن واےل یہی ےہون اور اپ رنی حاچتبرا لیی می کامیاب ھی ر ہی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يسه :إنه
قال نيب اهلل سليمان -عليه السالم -جل ِل ِ
سيطوف يف يللة واحدة َىلع َسبعني امرأ ٍة من زوجاته
ُ
ً
جائزا يف رشيعته
وجيامعهن ،واكن اتلعدد بهذا القدر
َ ُ ُّ
ر
منهن
أو من خصائصه ،وانلية أن ت ِ َِل لك واحدة
ُ ً َُ
ُ
جليسه:
غالما يقاتِل يف سبيل اهلل -تعاىل ،-فقال هل

 .753حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اہلل ےک پنی سلنمان علیہ الس الم ن ا پی ہےم تسی ےس کہا کہ وہ ابک راب اپ رنی سی
رہ کہ ان یک
( )70نوتون ےک براس حاکر ان ےک سایھ جماع کرپن ےگ۔ چیال ے
ی
شتعتباان یک چصوصیابمی اپنیت عدادمی نوتون کاچواریھا۔ ان یک نت ی ھی کہ
ان می ےس ےہ نوی ےک تطن ےس ابک ابک مچاہےد پ ریدا ےہو۔ چریانچرہ ان ےک ابک ہےم
آب "ان ساء اہلل" کہہ لی ،باہےم وہ ی کہیا یھول
تسی و رفیق کار ن ان ےس کہا کہ ر
گی اورا پی عم ےک مطاتق ،اپ رنی نوتون ےک براس حےل گی ،بینخیا ان یک یمام
م ن
م
نوتون می ےس خص ابک نوی ن ابک آدےھ تعنی ادھوری اور با ک مل چلیق

قل :إن شاء اهلل ،فنيس ولم يقل وطاف بنسائِه كما
َ
ْ
َ
ر
إنسان ،أي
منهن إال امرأة واحدة نصف
قال ،ولم ت ِِل
ٍ
ً
سقطا غري مكتمل اخللقة ،وقد أخرب انليب -صىل اهلل
ر
أن سليمان -عليه السالم -لَو قال :إن ےکحامل ن رچ کو جم دبا۔ پنی ﷺ ن اس حدپ ث می اس باب ےس آگاہ فمابا
عليه وسلم-
ً
َ
ف
س
پ
ہ کہ اگر سلنمان علیہ الس الم "ان ساء اہلل" کہےہ ےہون ،تو ا رنی م تورن واےل ی
ے
شاء اهلل ،لم حينث يف يمينه ،ولاكن قوهل هذا سببا
ْ
إلد َراك َح َ
اج ِته وحتقيق رغبته.
ےہون اور ی کلمہ اسیییا کہیا ،ان یک حاچت و رصورب کو برا لیی اور ان یک چوا ےہس کو برای
ِ
نوب بک یرہنچران کا سیت پن حا با۔

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

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

معاين املفردات:

َ َ
ّ
ر
َُ َ ر
هلل أل ُطوف رن) ،أي ألدورن عليهن يف بيوتهن.
• ألطوفن  :كأنه قال( :وا ِ
َ َ
ج َ
اف بنسائه َ :
ام َع ُه رن.
•ط
ِِ
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ََ ً
ً
َ
إدراك حاجته.
حلاج ِته  :اكن َسبَبا يف
• دراك
ِ

فوائد احلديث:

ً
َ
 .1أن االستثناء يف ايلمني ،وهو قول احلالف (إن شاء اهلل) نافع ومفيد جدا تلحقيق املطلوب ،ونيْ ِل املرغوب ،فاٍن مشيئة اهلل -تعاىل -نافذة ىلع
لك يشء ،وبركة ويمن.
 .2أن املستثين ال حينث يف يمينه ،إذا علقه ىلع مشيئة اهلل -تعاىل -ولم يفعل.

 .3يف هذا احلديث ،عربة وعظة وقعت نليب من أنبياء اهلل -تعاىل ،-صمم يف أمره وختلفت مشيئة اهلل ،فلم يشفع هل قربه من اهلل -جال وعال -أن
حيقق طلبه إال أن يذكره فال ينساه ،فكيف بمن هو دون األنبياء رتبة ومزنلة؟!
َ َ
ّ
تعاىل -ويقدر مثل هذه األمور ىلع الك َمل ِة من عباده لِريى انلاس أن األمر هل وحده ،وأنه املتفرد باتلدبري واتلرصيف ،وأن ليس هل
جيري اهلل -
ِ .4
َْ
مشارك يف حك ِمه وأم ِره.
 .5أن اعدات أنبياء اهلل وأويلائه ،تكون بسبب نياتهم الصاحلة عبادات.
 .6جواز اإلخبار عن وقوع اليشء بناء ىلع الظن ،فإن هذا اإلخبار من سليمان لم يكن عن ويح ،وإال لوجب أن يقع ما أخرب به.
ُ
قول" لو" إذا لم يكن ىلع وج ِه االعرتاض ىلع القدر.
 .7جواز ِ
ً
ً
ً ً
ً
َ
َ
َ
ً َ
إلدراك حاجته.
نبِغ هل أن يقول :إن شاء اهلل تأدبا أوال ،وثانيا قوهل إن شاء اهلل يكون سببا
ِ
 .8لو أراد املسلم أن يفعل شيئا ولو اكن خريا في ِ
ً
ً
ً
ِّ
ر
أن األنبياء والرسل َمنَ َ
اعيلة فسليمان قد طاف ىلع نسائه ر
ح ُهم ُ
السبْعني أو التسعني كما يف رواية.
اهلل طاقة برشية
.9
ٌ
َ
ُّ
ُ
ّ
اظ اليت ليس فيها بشاعة كما يف قوهل "ألطوفن".
 .10اتلأدب باستعمال األلف ِ

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم
لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة1408 ،ه- .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .اإلملام برشح عمدة
األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط .دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2977( :
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یھ
ےہ
آب ربدرودہےم کس
آب ربسالم نخی کارطتفہ سکھابا ے
ہ ،لیک ر
می اہللن ر
ی
رطح ھنچی؟آن چضبﷺنفمابا کہ اسرطحکہو":ال َلَّہ ََُّم َ
ص َّل عیل محدم
ت عیل ابا ےہم،ا بَّ َک جمید مخید،وبَار ْک عیل محدموعیلآلمحدم؛ کما
وعیلآل محدم؛ کما َ
صلََّی ْ َ
بارکث عیل ابا ےہم ،ا بَّ َک جمید مخید”بجمہ :اےاہلل! محدم(ﷺ) رب اپ رنیرجمت
بارل کر اورآل محدم (ﷺ) رب،حیسا کہ تون ابا ےہم (علیہ السالم ) ربرجمت
ہ۔اےاہلل ! محدم (ﷺ) رب اور
ہ ،بالسیہ تو ترعتف کیا ہےوا اور براک ے
بارلیک ے
آل محدم (ﷺ) رببکث بارل کر ،حیسا کہ تون ابا ےہم (علیہ السالم) رببکث

ُ َ ِّ
ّ
ُ َ ِّ
قد علمنا اهلل كيف نسل ُم عليك؛ فكيف نصِّل
َّ ُ َ ِّ
عليك؟ فقال :قولوا :الله َّم صل ىلع حممد وىلع
َ َّ ي َ
آل حممد؛ كما صليت ىلع إبراهيم ،إنك محيد
َ ي
جميد ،و بارِك ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما
باركت ىلع إبراهيم ،إنك محيد جميد

 .754احلديث:

ہ۔
ہ ،بالسیہ تو ترعتف کیا ےہوا اور براک ے
بارلیک ے

**

عن عبد الرمحن بن أيب يلىل قال« :لقيين َك ْع ُ
ب ْب ُن
ُْ
ْ َ
ُعج َرة فقال :أال أه ِدي لك هدية؟ إن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -خرج علينا ،فقلنا :يا رسول اهلل ،قد
ُ ِّ
َ
ُ ِّ
َع ِل ْمنا اهلل كيف ن َسل ُم عليك؛ فكيف ن َصيل عليك؟
ر
ِّ
فقال :قولوا :الل ُه رم َصل ىلع حممد وىلع آل حممد؛ كما
ر
َ ْ
َ رْ َ
ارك ىلع
صليت ىلع إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وب ِ
ر
حممد وىلع آل حممد؛ كما باركت ىلع إبراهيم ،إنك

 .754حدپث:

عید الرجمن پن اب لی ییل رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی کہ کعت پن عجہ رضی اہلل عیہمحھ ےس
ی
مےل اور کہا کہ می مھی ابک نخفہ ی دون؟ ( تعنی ابک عدمہ حدپ ث ی سیاون؟) پنی
کریم ﷺ ہےم لو گون ےک درمیان تشتف الن ،تو ہےم ن کہا :با رسول اہللﷺ!
ک یھن
ہ
ی تو ےہمی معلوم ےہو گی ے ہ
آب رب درود
آبﷺ رب س الم یےس چی ،لیک ےم ر
اہ کہ ےم ر
ی
کس رطح ھنچی؟ آن چضب ﷺ ن فمابا کہ اس رطح کہو" :ال َلَّہ ََُّم َ
ص َّل عیل محدم
ت عیل ابا ےہم ،ا بََّک جمید مخید ،وبَار ْک عیل محدم وعیل آل محدم؛ کما
وعیل آل محدم؛ کما َ
صلََّی ْ َ
بارک ث عیل ابا ےہم ،ا بََّک جمید مخید”۔ بجمہ :اے اہلل ! محدم ( ﷺ) رب اپ رنی رجمت
بارل کر اور آل محدم (ﷺ) رب ،حیسا کہ تو ن ابا ےہم (علیہ الس الم ) رب رجمت بارل یک

محيد جميد».

ہ۔ اے اہلل ! محدم (ﷺ) رب اور آل محدم
ہ ،ب السیہ تو ترعتف کیا ےہوا اور براک ے
ے
(ﷺ) رب بک ث بارل کر ،حیسا کہ تو ن ابا ےہم (علیہ الس الم) رب بک ث بارل یک

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يأيت هذا احلديث مؤكدا ىلع شأن انليب الكريم وعلو
َ َ
مزنتله عند ِّ
ربه ،حيث تقابل عبد الرمحن بن أيب يلْىل،
ْ َ
َ ْ
ب بْ ِن ُعج َرة
أحد أفاضل اتلابعني وعلمائهم بكع ِ
أحد الصحابة -ريض اهلل عنه ،-فقال َك ْع ُ
ب :أال
ُْ
أه ِدي إيلك هدية؟ واكن أفضل ما يتهادونه احلكمة
ومسائل العلم الرشيع ،ففرح عبد الرمحن بهذه
اهلدية اثلمينة .وقال :بىل ،أهدها يل .فقال َك ْع ُ
ب:

خرج علينا انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقلنا :يا
ُ ِّ
رسول اهلل علمتنا كيف ن َسل ُم عليك؟ ولكن كيف

**

ہ۔
ہ ،ب السیہ تو ترعتف کیا ےہوا اور براک ے
ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پ ی
عایل ےک یہان بلید سان اور عایل رم پی یک یہی تسان
ی حدپ ث نی کر م ﷺیک ،اہلل ت ی
ہ۔ چریانچرہ بے عالم فاصل اور دی وفار بات عی عیدالرجم ین پن اب لی ییل یک
دہےی کرب ے
م الفاب ضچاب رسول کعت پن عجہ رضی اہلل عیہ ےس ےہوب ،تو کعت رضی اہلل عیہ ن
ی
فمابا کہ کیا می مھی کوب نخفہ ی دون؟ اس دور ےک لوگ ابک دوشے کو چو افضل
بپن ہےدی بیرس کرن ،وہ چکمت و داباب اور شعی مسا بل ےہون۔ عیدالرجم ین اس
ق
منی نخف ےک ملی رب بے چوس ےہون اور کہا :کیون یہی؟ رصور عیاپ ث فما بی!
کعت رضی اہلل عیہ ن فمابا :ابک دن پنی کریمﷺ ےہمارے براس تشتف الن
ہ
ہ کہ ہےم
آب ن ےہمی ی تو سکھا دبا ے
تو ےم ن کہا :اے اہلل ےک رسولﷺ! ر
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ُ ِّ
ن َصيل عليك؟ فقال :قولوا ،وذكر هلم صفة الصالة

املطلوبة واليت معناها الطلب من اهلل -تعاىل -أن
يصيل ىلع نبيه حممد وىلع آهل ،وهم أقاربه املؤمنون أو
أتباعه ىلع دينه ،وأن تكون هذه الصالة يف بركتها
وكرثتها ،اكلصالة ىلع أيب األنبياء إبراهيم وآل

إبراهيم ،اذلين هم األنبياء والصاحلون من بعده ،وأن

يزيد يف اخلري ملحمد وآهل .اكلربكة اليت حصلت آلل
إبراهيم .فإن اهلل كثري املحامد ،صاحب املجدَ ،
ومن
هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع انلوال .من
ً
املتفق عليه أن انليب حممدا -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ر
املشبه أقل رتبة
أفضل اخللق .وعند علماء ابليان أن
ر
املشبه به؛ ألن الغرض من التشبيه إحلاقه به يف
من
الصفة عند انلبيني ،فكيف يطلب من اهلل -تعاىل-

أن يصيل ىلع حممد وآهل ،صالة كصالته ىلع إبراهيم
وآهل؟ .وأحسن ما يقال أن آل إبراهيم عليه السالم،

هم مجيع األنبياء من بعده ،ومنهم نبينا -صىل اهلل

عليه وسلم وعليهم أمجعني ،-فاملعىن أنه يطلب للنيب

وآهل صالة اكلصالة اليت جلميع األنبياء من دلن

إبراهيم -عليهم الصالة والسالم .-ومن املعلوم أنها
لكها تكون أفضل من الصالة للنيب -صىل اهلل عليه

وسلم -وحده ،واهلل أعلم.

ی
ک یھن
ہ
آبﷺ رب درود ک یےس ھچی؟
آبﷺ رب س الم یےس چی ،لیک ی یہی پریہ کہ ےم ر
ر
آبﷺ نفمابا :ی کہا کرو! یررھ ان ےک سا می مطلوی درود یک کیفیت پیان
تو ر
ی
آب
یک،چسمیاہلل ےسدعا یکگنی ے
آب یکآل ،چس می ر
ہ کہوہپنیکر مﷺاور ر
آب ےک دپن یک پ ریوی کرن واےل سامل ہ ےی ،رب
ےک ایمان واےل ر سی دار با ر
اشی رطح رجمیون یک بارس کرے ،چس رطح اتو اال بییا ابا ےہم علیہ الس الم اور ان یک
آل ،چس می ا بییا اور صالچی ساملہ ےی ،رب رجمت یک بارس ےہوب۔ پی محدم صیل اہلل علیہ
سل
آب یک آل کو ےہ رطح ےک چی ےس شفار کرے ،حیےس آل ابا ےہم
و م اور ر
ہ اور چو ان
شفار ےہوب۔ کیون کہ اہلل ت عایل ن برابان ترعتف اور کیباب کا مالک ے
ہ کہ
صفابکاحامل ےہو،اس یکتوارساوردادود ےہسےک کیا کہی! یمیقق علیہ باب ے
م
پنی کریم ﷺ چلوق می ست ےس افضل ہ ےی۔چت کہ علمان پیان ےک مطاتق

ہ۔ کیون کہ تسییہ کا مفضد مسیہ کو کسی حاض
مسیہ ،مسیہ ی ےس کم ب ر پی کا ےہو با ے
مل
ہ کہ
ہ۔ تو یررھ اہلل ےس کیےس ی دعا یک حا رہےی ے
وصف می مسیہ ی ےس خق کربا ےہو با ے
ص
سل
آب یک آل رب اشی رطح رجمیون یک بارس کرے ،حیےس
محدم یل اہلل علیہ و م اور ر
ے
ج
ہ؟ اس سلسےل می ست
اباہم علیہ الس الم اور ان یک آل رب ر میون یک بارس یک ے
ہ کہآلابا ےہمےس رماد ان ےکت عد آنواےلیماما بییا ہ ےیاور
ےسیہیفول ی ے
ی
ان می ےہمارے پنی محدم ﷺ ھی سامل ہ ےی۔ اس رطح مطلت ی ےہوگا کہ پنیکریم صیل
ح
سل
آب یک آل ےک لی وتسی رجمیی طلت یک حا رہےی ہ ےی ،یسی
اہلل علیہ و م اور ر
رجمیی ابا ےہم علیہ الس الم ےس ےل کر آچری پنی بک یمام ا بییا اور ان یک آل رب
ہ کہ ی ساری رجمیی ا کیےل رسول اکرم صیل اہلل علیہ وسلم رب
ابپن۔ بدیہی باب ے
ابن وایل رجمیون ےس افضل ےہون یگ۔ واہلل آعلم۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أال  :أداة عرض وهو الطلب برفق.
• هدية  :عطية أحتفك بها.
ُ ِّ
• كيف ن َسل ُم عليك؟  :أي كيفية السالم عليك ،ويه السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته.
ُ ِّ
• كيف ن َصيل عليك؟  :كيف اللفظ اذلي يليق نصيل به عليك؟.
• امهلل  :يا اهلل.
ِّ
• صل ىلع حممد  :أثن عليه باذلكر اجلميل يف املأل األىلع.

• آل حممد  :أتباعه يف دينه ،أو هم املؤمنون من قرابته.
ر
• كما صليت  :كما أنعمت بالصالة ىلع آل ابراهيم ،فأنعم بالصالة ىلع حممد وآل حممد.
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• محيد جميد  :محيد بمعىن حممود ،وذلك ملا هل -تعاىل -من صفات الكمال وجزيل األفضال ،أو بمعىن حامد ملن يستحق احلمد من عباده ،وجميد
بمعىن ماجد ،واملجد كمال العظمة والسلطان.
• بَار ْك ىلع حممد  :أنزل الربكة عليهًّ ،
حيا وميتًا ،والربكة انلماء والزيادة والسعادة.
ِ

فوائد احلديث:

َ
اتل َ
يتهاد ْون مسائل العلم ،وجيعلونها ُحتَفا ً قيمة ،وىه أفضل ُّ
حف واهلدايا.
 .1أن السلف اكنوا

 .2فضيلة الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من جهة ورود األمر بها ،واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها.

 .3وجوب الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف التشهد األخري يف الصالة ،قال أبو العايلة :صالة اهلل ىلع نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه.
ر
 .4أنه -صىل اهلل عليه وسلم -علم أصحابه السالم والصالة عليه.
ُ ِّ
 .5أن من حق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ندعو ون َصيل عليه؛ ألنه لم يصلنا هذا ادلين العظيم إال ىلع يديه.
ُ
ر
 .6أن من أسباب ُعل ِّو شأن انليب -صىل اهلل عله وسلم -ورفع درجاته ،داعء أمته هل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7فضيلة نيب اهلل إبراهيم -عليه الصالة والسالم-.

 .8محيد جميد :احلمد واملجد إيلهما يرجع الكمال لكه ،فإن احلمد مستلزم للعظمة واإلجالل ،واملجد دال ىلع صفة العظمة واجلالل ،واحلمد يدل
ىلع صفة اإلكرام ،فهذان االسمان الكريمان إيلهما مرجع أسماء اهلل احلسىن.

 .9مرشوعية ختم ادلاعء باثلناء ىلع اهلل بما يناسب املطلوب.

 .10الربكة :انلماء والزيادة ،واتلربيك ادلاعء بهما ،فبارك ىلع حممد وآهل يتضمن سؤال اهلل أن يعطي رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -ما قد أعطاه
إلبراهيم وآهل من اخلري ،وسعته ودوامه.
ُ ر
 .11أفضل صيغة للصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما صح يف السنة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .صحيح
ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5377( :
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قصة إسًلم عمرو بن عبسة وتعليم انلِب -صىل عرمو پن عیشرضی اہلل عیہےکاسالمالنکاواف عہ اور پنیﷺکا ایہی یمار اور
اهلل عليه وسلم -الصًلة والوضوء هل
وصو سکھان کا پیان۔

 .755احلديث:

عن عمرو بن َعبَسة -ريض اهلل عنه -قال :كنت وأنا
َْ
َ
يف اجلاهلية أظن أن انلاس ىلع ضاللة ،وأنهم لي ُسوا
ىلع يشء ،وهم يَعبدون األوثان ،فسمعت برجل
ُ
ً ََ َ ُ
دت ىلع راحليت ،فقد ُ
مت
بمكة خيرب أخبارا ،فقع
ِ
عليه ،فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ْ َ ْ
لط ُ
ءآء عليه قومه ،فتَ ر
خ ِفيًا ُ ،ج َر ٌ
فت حىت دخلت
مست
َ
عليه بمكة ،فقلت هل :ما أنت؟ قال« :أنا ن ي
يب» قلت:
َ
وما نَ ي
يب؟ قال« :أرسلين اهلل» قلت :وبِأ ِّي يشء
ِ
أرسلك؟ قال« :أرسلين بصلة األرحام ،وكرس األوثان،
ٌ
يشء» ،قلت :فمن معك
وأن يُ َو رحد اهلل ال يُرشك به
َ ٌ
ىلع هذا؟ قالُ « :ح ير وعبْد» ،ومعه يومئذ أبو بكر
َ
وبالل -ريض اهلل عنهما ،-قلت :إين ُم رت ِب ُعك ،قال:
«إنك لن تستطيع ذلك يَ ْو َمك هذا ،أال ترى حايل
وحال انلاس؟ ولكن ارجع إىل أهلك ،فإذا سمعت

ِيب قد ظهرت فأتين» .قال :فذهبت إىل أهيل ،وقدم
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة حىت قدم
نَ ٌ
فر من أهيل املدينة ،فقلت :ما فعل هذا الرجل اذلي
َ
َ ٌ
اع ،وقد أراد ُ
قومه
ق ِدم املدينة؟ فقالوا :انلاس إيله ِِس
َ
قتله ،فلم يستطيعوا ذلك ،فقدمت املدينة ،فدخلت
ََ ْ ُ
عليه ،فقلت :يا رسول اهلل أتع ِرفين؟ قال« :نعم ،أنت
ََ
اذلي لقيْ َت ِين بمكة» قال :فقلت :يا رسول اهلل ،أخربين
ر
َ ْ ُ
عما َعل َمك اهلل وأج َهل ُه ،أخربين عن الصالة؟ قال:
ِّ
َ
صالة الصبح ،ثم اقْ ُ ْ
رص عن الصالة حىت ترتفع
« َصل
َ ُ
َ ُ
الشمس ِقيْ َد رمح ،فإنها ت ْطل ُع حني تطل ُع بني قرين
َ ُ
صل فإن
شيطان ،وحينئذ يسجد هلا الكفار ،ثم ِ
َ ْ َ ر ِّ ُ ُّ ْ
ُ ٌ ُ ٌ
بالرمح،
حمضورة حىت يست ِقل الظل
الصالة مشهودة
ُ
ثم اقْ ُ ْ
رص عن الصالة ،فإنه حينئذ ت ْس َج ُر جهنم ،فإذا
َ ِّ
ُ ٌ ُ ٌ
حمضورة حىت
أقبل اليفء ف َصل ،فإن الصالة مشهودة
تُصيل العرص ،ثم اقْ ُ ْ
رص عن الصالة حىت تغرب
الشمس ،فإنها َت ْغ ُر ُب بني قَ ْر َ ْ
ين شيطان ،وحينئذ
ُ
يسجد هلا الكفار» قال :فقلت :يا نيب اهلل ،فالوضوء

**

 .755حدپث:

عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ می رمای حاہلےیت می چیال کر با یھا کہ
لوگ گرماہےی می میی ال ہ ےی اور وہ کسی دپن رب یہی ہ ےی اور نون یک تروحا کرن ہ ےی۔ یررھ
ہ۔ چریانچرہ
می ن ابک آدمی ےک بارے می سیا کہ وہ مکہ می کحرھ چیپن پیان کر با ے
ش
می اپ رنی سواری رب بینھا اور اس خص ےک براس ( مےک) آبا تو دپکھا کہ رسول اہلل ﷺ
ہ۔ یرہحال
آب ﷺ رب دلی ے
ت کر اپریا دعوب کام کر ے
آب یک فوم ر
رہ ہ ےی اور ر
رجھ ر

آب ﷺ ےس ملی یک بدپی یک یہان بک کہ می
می ن بمی ےس کام لیی ےہون ر
یرہن
آب کون
آب ﷺ ےس تروجرھا :ر
آب ﷺ ےک براس رح گیا۔ می ن ر
مےک می ر
آب ﷺ ن چواب دبا’’ :می پنی ےہون۔‘‘ می ن کہا’ :پنی کون ےہو با
ہ ےی؟ ر
ی
م
آب ﷺ ن فمابا ( :چےس اہلل ا پی اچکام دے کر ھنچ اور) ’’ حےھ اہلل ن
ے
ہ؟ ر
آب
آب کو اہلل ن کس چری ےک سایھ یھنچا ے
یھنچا ے
ہ؟ ر
ہ۔‘‘ می ن درباف ث کیا :ر
م
ﷺ ن فمابا’’ :اس ن حےھ صلہ رجمی کا چکم د پی ،نون کو تورن اور اس

ہ کہ ابک اہلل یک عیادب یک حان ،اس ےک سایھ کسی
باب کا رنعام دے کر یھنچا ے
آب ےک سایھ اور
چری کو شبک ی یھرہابا حان۔‘‘ می ن عض کیا کہ اس کام رب ر
ش
آب ﷺ ن فمابا’’ :ابک آراد خص اور ابک ع الم۔‘‘ (راوی کا کہیا
کون ے
ہ؟ ر
عایل عیہ اور ب الل رضی اہلل
ے
ہ کہ) اس وفث ر
آب ﷺ ےک سایھ اتو پکر رضی اہلل ت ی
ی
آب ﷺ
آب کا پ ریوکار ےہون۔ ر
عایل عیہ یےھ۔ می ن عض کیا :می ( ھی) ر
ت ی
ن فمابا’’ :یم آح اس یک ےہگر طاف ث یہی ر کھی۔ کیا یم میا اور لوگون کا حال
ی
رہ؟ ل یھدا یم (ا ھی) ا پی گرھ والون یک رطف لوب حاو ،چت یم میی
یہی دپکھ ے
باپ ث سیو کہ می عال ث آ گیا ےہون تو یررھ میے براس آبا۔” وہ کہی ہ ےی کہ می ا پی
اہےل حای ےک براس واترس آگیا اور رسول اہلل ﷺ (باالآچر مکہ رجھور کر) مدپیہ تشتف
ےل آن۔ ا تےس می میے اہےل حای می ےس کحرھ لوگ مدپیہ آن۔ می ن ان
ش
ہ اس کا کیا ےہوا؟ ایہون ن پیابا کہ لوگ تو یہتپیی
ےس تروجرھا کہ چو خص مدپیہ آبا ے
رہ ہ ےی چت کہ چود اس یک اپ رنی فوم اےس فیل کر دپیا
ےس اس یک رطف راعت ےہو ے
ے ی
آب
رحاہنی ھی لیک وہ اتسا کرن می کامیاب ی ےہو سےک۔ لہدا می مدپیہ آ گیا اور ر
م
آب حےھ
ﷺ یک حدمت می حارص ےہوا اور عض کیا“ :اے اہلل ےک رسول ! کیا ر
م
آب ﷺ ن فمابا’’ :اہن ،یم وہےی ےہو چو حےھ مکہ می مےل یےھ۔‘‘
یرہچرا پی ہ ےی؟” ر
م
آب
آب حےھ وہ با بی پی ال بی چو اہلل ن ر
می ن عض کیا :اے اہلل ےک رسول! ر
م
کو سکھ الب ہ ےی اور می ان ےس باوافف ےہون۔ حےھ یمار ےک بارے می پیا بی۔
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ٌ َُ
حدثين عنه؟ فقال« :ما ِمنكم رجل يق ِّر ُب وضوءه،
فيتمضمض ويستنشق فيستنرث ،إال ر
خرت خطايا

آبﷺن فمابا’’ :یم صح یک یمار ربھو اور اس ےک ت عد یمار ےس رےک ر ےہو یہان
ر
بک کہ سورح ابک پیے یک مفدار ےک باب بلید ےہو حان۔ کیو بکہ سورح چت طلوع
س
ہ اور اس وف ث کاف لوگ
ہ تو سیطان ےک دو ییگون ےک مابی طلوع ےہو با ے
ےہو با ے

وجهه من أطراف حليته مع املاء ،ثم يغسل يديه إىل
املرفقني ،إال ر
خرت خطايا يديه من أنامله مع املاء ،ثم

اےس شچدہ کرن ہ ےی۔ یررھ یم یمار ربھو۔ اس لی کہ ف سی یمار می گواہ ےہون ہ ےی
اوراسمیحارص ےہونہ ےی،یہان بک کہسایپیےےک باب ےہوحان۔یررھ(اس
چہ
ہ۔ یررھ چت سای
وف ث) یمار رب ھی ےس رک حاو کیو بکہ اس وف ث نم یرھکاب حاب ے
ب ھی لےگ تو یمار ربھو۔ اس لی کہ ف سی یمار می گواہ ےہون ہ ےی اور اس می حارص
ےہون ہ ےی ،یہان بک کہ یم عض یک یمار ربھ لو۔ یررھ سورح ےک عوب ےہون بک

يمسح رأسه ،إال ر
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره
مع املاء ،ثم يغسل قدميه إىل الكعبني ،إال ر
خرت

خطايا رجليه من أنامله مع املاء ،فإن هو قام فصىل،
رَ
فحمد اهلل -تعاىل ،-وأثىن عليه وجمده باذلي هو هل
ر َ
وفرغ قلبه هلل -تعاىل ،-إال انرصف من خطيئته
أهل،
َ َْ
كهيئته يوم ودلته أمه» .فحدث عمرو بن عبسة بهذا

س
ہ اور
یمار ےس رےک ر ےہو کیو بکہ ی سیطان ےک دو ییگون ےک درمیان عوب ےہو با ے
اسوف ثکاف لوگ اےس شچدہ کرنہ ےی۔‘‘عرموپن عیش رضیاہلل عیہ کہی ہ ےی کہمی
ی م
آب
ن عض کیا :اے اہلل ےک پنی! وصو ےک بارے می ھی حےھ پیا بی۔ ر
ی
ﷺن فمابا“ :یم می ےس چو ھی آدمی وصو ےک براب کو ا پی فپ ث کرےک کیل

احلديث أبا أمامة صاحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -فقال هل أبو أمامة :يا عمرو بن عبسة ،انظر ما
تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو:
ر
َ َ ْ
يا أبا أُ َ
ربت ِس ِّين ،ورق عظيم ،واقرتب
ك
لقد
امة،
م
ِ
َ ْ
َ
أجيل ،وما ِيب حاجة أن أك ِذب ىلع اهلل -تعاىل ،-وال
ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لو لم أسمعه

ہ تو اس ےک چررہے ےک سارے
ہ اورباک می براب دال کر اےس جھار با ے
کر با ے
گیاہ اس یک دارھی ےک کیارون ےس براب ےک سایھ گر حان ہ ےی۔ یررھ وہ ا پی دوتون
ہ تو اس ےک اہیھون ےک گیاہ اس یک اپگلیون ےک
اہیھون کو کہییون شمیت دھو با ے
م
ہ تو
کیارون ےس براب ےک سایھ پ کل کر گر حان ہ ےی۔ یررھ وہ ا پی ش کا سح کر با ے
اس ےک ش ےک گیاہ اس ےک بالون ےک کیارون ےس براب ےک سایھ گر حان ہ ےی۔
ن
ہ تو اس ےک دوتون پ ریون ےک گیاہ براب
یررھ وہ ا پی دوتون پ ری خیون بک دھو با ے
ےک سایھ اس یک اپگلیون ےس پ کل کر گر حان ہ ےی۔ چریانچرہ (اس ےک ت عد) اگروہ کرھا
ےہوا اور یمار ربھی ،ترس اہلل یک اس ےک سابان سان جدم وپیا اور بریگ پیان یک اور ا پی

من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إال مرة أو
ً
ر
ر
حدثْت ً
أبدا
مرتني أو ثالثا -حىت عد سبع مرات -ما
به ،ولكين سمعته أكرث من ذلك.

دل کو اہلل ےک لی فارع کرلیا تو وہ ا پی گیا ےہون ےس اس رطح براک صاف ےہو کر پ کلیا
ہ حیےس اس دن یھا چس دن اس یک مان ن اےس چیا یھا۔‘‘ عرمو پن عیش رضی اہلل
ے
عایل عیہ ےس
عیہ ن اس حدپ ث کو رسول اہلل ﷺ ےک ضچاب اتو اماہم رضی اہلل ت ی
عایل عیہ نفمابا:اےعرمو پن عیش!دپکھو یمکیاپیان
پیانکیاتو اتواماہم رضی اہللت ی

رہ ےہو۔ ابک ہےی حگہ رب اس آدمی کو اپیا تواب مل حان گا؟ اس رب عرمو پن عیش
کر ے
عایل عیہ کہی لےگ" :اے اتو اماہم! میی عرم بی ےہو گنی ،میی ہےدبان
رضی اہلل ت ی
م
ہ کہ می اہلل
ہ ،اب حےھ کیا رصورب ے
کرمور ےہوگیی اور میی موب فپ ث آگنی ے
رب اور اہلل ےک رسول ﷺ رب جھوب تولون۔ اگر می ن ی حدپ ث رسول اہلل ﷺ
ک
ےس ابک رمپیہ ،دو رمپیہ ،بی رمپیہ،چنی کہ ساب رمپیہ بک ی سنی ےہوب تو می ھی ی
ی
ہ۔
حدپ ث پیان ی کر با ،لیک می ن تو اےس اس ےس ھی ربادہ رمپیہ سنی ے

**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدپ ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

خيربنا عمرو بن عبسة السليم ريض اهلل عنه كيف
اكن حاهل يف اجلاهلية ،وكيف هداه اهلل إىل اإلسالم.

فاكن -وهو يف اجلاهلية -عنده نور يف قلبه يبني هل أن
هؤالء انلاس ىلع باطل وىلع رشك وضاللة ،ولم يكن

يعتقد ما يعتقدون ثم إنه سمع أن شخصا يف مكة
ً
أخبارا .فاستقل راحلته
خرج يف هذا الزمن خيرب
ريض اهلل عنه وقدم ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،

فوجده متخفيا يف دعوته خشية األذى من كفار

قريش .قال عمرو بن عبسة( :فتلطفت حىت دخلت
عليه بمكة فقلت :ما أنت؟ قال :أنا نيب ،قال :قلت:

وما نيب؟ قال :أرسلين اهلل ،قال :قلت :وبأي يشء

أرسلك؟ قال :أرسلين بصلة األرحام ،وكرس األوثان،
وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا) .هنا داع إىل اهلل عز

وجل ،وبني حماسن هذا ادلين العظيم ،وأهم يشء هو

توحيد اهلل عز وجل ،وماكرم األخالق ،فذكر هل صىل
اهلل عليه وسلم ما يعرفه انلاس بعقوهلم من أن هذه

األصنام باطلة ،وذللك هذا الرجل قبل أن يدخل يف
اإلسالم اكن يعرف أن هذا اذلي عليه املرشكون من
عبادة باطل ،فهو يبحث عن احلق ريض اهلل تبارك

وتعاىل عنه ،فلما ذهب إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم

ذكر هل أن اهلل أرسله بذلك قال( :أرسلين بصلة

األرحام) فهذه ماكرم األخالق؛ ألن أهل مكة اكنوا

يشيعون ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه جاء بقطع
األرحام ،فكذبهم انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وأنه

إنما جاء بصلة األرحام ال بقطعها ( .وكرس األوثان

) كرس ما يعبد من دون اهلل سبحانه تبارك وتعاىل( ،
وأن يوحد اهلل وال يرشك به شيئا )  ،قال :قلت " :فمن

معك ىلع هذا؟ " أي :من دخل يف هذا ادلين معك ؟
قال ( :حر وعبد ) ،احلر :أبو بكر ريض اهلل عنه،
والعبد :بالل ريض اهلل عنه( .إين متبعك ،قال :إنك

لن تستطيع ذلك يومك هذا) وإنما املعىن :أنه إذا

اتبعه وترك قومه يلكون مع انليب صىل اهلل عليه

وسلم يف مكة فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال

يستطيع أن يدفع عنه هؤالء الكفار ،فقال هل :امكث

**

اجمایل معنی:

سل
رہ ہ ےی کہ ان کا رمای حاہےلیت می کیا حال
عرمو پن عیش می رضی اہلل عیہ پیان فما ے
یھا اور کیےس اہلل ت عایل ن اس الم یک رطف ان یک ر ےہماب فماب۔رمای حاہےلیت ہےی می
ی
ان ےک دل می ابک روسنی موچود ھی چس یک وج ےس ان رب واضح ےہو گیا یھا کہ ی لوگ
باطل رب اور شک و گرماہےی رب ہ ےی۔ چریانچرہ وہ اس عفیدہ ےک حامل یہی یےھ چو ان
ش
لوگون کا عفیدہ یھا۔ یررھ ایہون ن سیا کہ مکہ می اس رمان می ابک خص کا ظہور ےہوا
ہ۔ چریانچرہ وہ اپ رنی سواری رب سوار ےہون اور پنی ﷺ ےک براس
ہ چو چیپن دپیا ے
ے
پ
ت کر اپ رنی دعوب
آن ،تو دپکھا کہ نی ﷺ کفار فتس یک ادپ ث ےکچوف ےس رجھ ر
رہ ہ ےی۔ عرم و پن عیش رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ" :یرہحال می ن بمی ےس
دے ے
آب ﷺ
آب ﷺ ےس ملی یک بدپی یک یہان بک کہ می مےک می ر
کام لیی ےہون ر
یرہن
آب ﷺ ن
آب کون ہ ےی؟ ر
آب ﷺ ےس تروجرھا :ر
ےک براس رح گیا۔ می ن ر
آب ﷺ ن
چواب دبا’’ :می پنی ےہون۔‘‘ می ن کہا :پنی کون ےہو با ے
ہ؟ ر
ی
م
ہ۔‘‘ می ن
فمابا (’’ :چےس اہلل ا پی اچکام دے کر ھنچ اور) حےھ اہلل ن یھنچا ے

آب ﷺ ن فمابا:
آب کو اہلل ن کس چری ےک سایھ یھنچا ے
ہ؟ ر
درباف ث کیا :ر
م
’’اس ن حےھ صلہ رجمی کا چکم د پی ،نون کو تورن اور اس باب کا رن عام دے کر
ہ کہ ابک اہلل یک عیادب یک حان ،اس ےک سایھ کسی چری کو شبک ی یھرہابا
یھنچا ے
آب ﷺ ن ان الفاظ ےک در تےع اہلل ع وحل یک رطف دعوب دی
حان۔‘‘ ر
ع
اور اس طنم دپن یک چونون کو پیان کیا۔ ان می ست ےس اہےم اہلل ع و حل یک توچید
آب ﷺ ن اس ےک سا می ان باتون کا دکر کیا چو لوگون کو
اور مکارم اح الق ہ ےی۔ ر
ی
اپ رنی عفل یک پیا رب ھی معلوم ےہو حاب ہ ےی کہ ان نون یک کوب چفیفت یہی۔ اشی لی ی
ضچاباس الم فیول کرن ےس یہےلہےی ی حا پی یےھ کہمشکیکارطتفہعیادبباطل

ہ اور وہ چق ےک می الشی یےھ ،اہللپیارک وت عایل ان ےس راضی ےہو۔ چریانچرہ چت وہ
ے
آب ﷺ ن ایہی پیابا کہ اہلل ت عایل ن ان باتون
پنی ﷺ ےک براس آن تو ر
م
ہ۔ اور فمابا’’ :اہلل ن حےھ صلہ رجمی کا چکم
آب ﷺ کو میعوب فمابا ے
ےک سایھ ر
ج
ہ۔ اہےل مکہ ی با بی
ہ۔‘‘ صلہ ر می مکارم اح الق می ےس ے
د پیےک لی یھنچا ے
ف ج
آب ﷺ ن ان
یرھی ال ے
رہ یےھ کہ پنی ﷺ طع ر می کا مفضد ےل کر آن ہ ےی۔ ر
یک بکدپ ث کرن ےہون فمابا کہ وہ فطع رجمی ےک لی یہی بلکہ صلہ رجمی کا چکم ےل
کر آن ہ ےی۔ اورنون کو تورن ےک لی۔‘‘ تعنی اس چری کو تورن ےک لی چس

ہ۔ ’’اوری کہ ابک اہلل یک عیادب یک حان ،اس ےک
یک اہلل کو رجھور کر تروحا یک حاب ے
سایھ کسی چری کو شبک ی یھرہابا حان۔‘‘ عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ می
ت
آب
آب ےک سایھ اور کون ے
ہ؟‘‘ عنی ر
آب ﷺ ےس تروجرھا’’ :اس کام رب ر
ن ر
آب ﷺ ن فمابا:
ہ چو اس دپن می داحل ےہوچ رکا ے
ےک سایھ اور کون ے
ہ؟ ر
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يف قومك مسلما حىت يظهر هذا ادلين فتأيت وتكون
معنا ،فهذا من رأفته ورمحته وشفقته صىل اهلل عليه

وسلم ،فإن هذا الرجل ضعيف ،فقال صىل اهلل عليه

وسلم للرجل ( :إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ،أال

ترى حايل وحال انلاس؟) يعين :انلاس كرثة وهم
يؤذونين ،وال أقدر عليهم ،فكيف أدفع عنك؟!

(فقال :ولكن ارجع إىل أهلك ،فإذا سمعت يب قد
ّ
استمر ىلع إسالمك  ،حىت
ظهرت فأتين) .واملعىن :
تعلم بأين قد ظهرت ،فأتين .قال ( :فذهبت إىل أهيل
وقدم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املدينة وكنت

يف أهيل ،فجعلت أخترب األخبار) ألن اإلسالم دخل
يف قلب الرجل ،يقول ( :وأسأل انلاس حني قدم

املدينة ،حىت قدم نفر من أهيل من املدينة ،فقلت :ما
فعل هذا الرجل اذلي قدم املدينة؟ ) وكأنه اكن خييف

إسالمه ،ولم يظهره خوفا من قومه ( ،قال :فقالوا:
ً
ِسااع ،وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا
انلاس إيله
ذلك ،قال :فقدمت املدينة ،فدخلت عليه فقلت :يا

رسول اهلل! أتعرفين؟ قال :نعم أنت اذلي لقيتين بمكة

) ( قال :فقلت :يا رسول اهلل! أخربين عما علمك اهلل
وأجهله ) ،فهو اآلن يسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم:
ما يه أحاكم اإلسالم اليت نزلت عليك؟ علمين مما

علمك اهلل وأجهله ،أخربين عن الصالة؟ ،فقال( :
صل صالة الصبح ) أي :يف وقتها( ،ثم اقْ ُ ْ
رص عن

الصالة حىت ترتفع الشمس) واملعىن :صالة الصبح
ْ
ليس هناك صالة بعدها ،فاق ُرص عن الصالة حىت
تطلع الشمس ،وهل عندما تطلع الشمس يصيل نافلة
؟ يقول هل صىل اهلل عليه وسلم ( :ثم اقْ ُ ْ
رص عن الصالة
حىت ترتفع الشمس قيد رمح ) يعين :يف نظر انلاظر

إيلها( ،فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان) ،وقت
طلوع الشمس هذا هو وقت يسجد الكفار فيه
للشمس ،فال جيوز للمسلم أن يؤخر الفرض إىل هذا
الوقت باختياره ،وال جيوز هل أن يصيل انلافلة وقت

ط لوع الشمس حىت ترتفع ،وجتد يف اتلقويم ( وقت
الرشوق ) فهذا الوقت املقصود .قال صىل اهلل عليه

وسلم ( :فإنها تطلع حني تطلع بني قرين شيطان،

ش
ش
“ابک آراد خص اور ابک ع الم۔” آراد خص اتو پکر رضی اہلل عیہ یےھ چت کہ ع الم
ی
آب ﷺ ن فمابا:
آب کا پ ریوکار ےہون۔ ر
ب الل رضی اہلل عیہ یےھ۔ می ( ھی) ر
م
آب ﷺ یک
’’یم آح اس یک ےہگر طاف ث یہی ر کھی۔‘‘ اس کا عنی ی ے
ہ کہ اگر وہ ر
آب ﷺ ےک سایھ مکہ می ر ہی ےک لی اپ رنی فوم کو رجھورد پی تو
اپیاع کرن اور ر
آب ﷺ ن ان ےس کہا :مسلمان ےہو
آب ﷺ ایہی کفار ےس ی نچرا سکی چریانچرہ ر
ر
کراپ رنیفوممیہےیر ےہویہان بک کہ یدپنعال ث آحان۔ اسوف ثیم آکر ےہمارے
م
آب ﷺ ن اتسا ہےدمردی اور ار راہ سففت و رجمت فمابا
سایھ سا ل ےہو حابا۔ ر
ش
آب ﷺن اسےس فمابا’’ :اسوف ثیماس یک
کیو بکہ ی خصکرموریھا۔چریانچرہ ر
رہ؟‘‘ تعنی ی لوگ یہت
طاف ث یہی ر کھی۔ کیا یم میا اور لوگون کا حال یہی دپکھ ے
رہ ہ ےی اور میا ان رب کوب تس یھی حرلیا ،تو می
ربادہ ہ ےی اور ےہمی ادپ ث دے ے
ی
ک
آب ﷺن فمابا :ل یھدا یم (ا ھی) ا پی گرھ والون
یمہارا دفاع یےس کر سکون گا؟! “ ر
یک رطف لوب حاو ،چت یم میی باپ ث سیو کہ می عال ث آ گیا ہےون تو یررھ میے

م
ہ کہ ا پی اس الم رب فایم ر ےہو یہان بک کہ یمہی معلوم ےہو حان
براس آبا۔‘‘ عنی ی ے
کہ می عال ث آ گیا ےہون تو اس وف ث میے براس آبا۔ عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ کہی
ہ ےی کہ ’’می ا پی اہےل حای ےک براس آگیا اور رسول اہلل ﷺ مدپیہ تشتف ےل
چ
آن اور می ا پی اہےل حای می یھا۔ چریانچرہ می ن چیون یک سنخو شوع کردی۔‘‘
آب ﷺ مدپیہ
کیو بکہ اس الم ان ےک دل می گرھ کر چ رکا یھا۔ وہ کہی ہ ےی’’ :اور چت ر
آب یک باپ ث) لوگون ےس ترو رجھیا رہےیا۔ یہان بک کہ
تشتف ےل آن تو می ( ر
ےہمارے حابدان ےک کحرھ لوگ مدپیہ ےس آن تو می ن ان ےس تروجرھا :مدپیہ آن
رہ یےھ اور اپ رنی
واےل اس آدمی کا کیا ےہوا؟‘‘ گوبا کہ وہ ا پی اس الم کو تروسیدہ رکھ ے

فوم ےک در یک وج ےس اےس ط ے
رہ یےھ۔ ’’ایہون ن کہا :لوگ تو اس
اہ یہی کر ے
رہہ ےیلیکچوداس یکاپ رنیفوم اےسفیل
آدمی یکرطفیہتپییےسراعت ےہو ے
ی
کر دپیا رحا ےہنی ھی لیک وہ اتسا یہی کر سےک۔‘‘ عرمو پن عیش رضی اہلل کہی ہ ےی کہ می
آب ﷺ یک حدمت افدس می حارص ےہوا۔ می ن کہا :اے اہلل
مدپیہ حر ال آبا اور ر
م
م
آب ﷺ ن فمابا :اہن۔ یم وہےی ےہو چو حےھ
آب حےھ یرہچرا پی ہ ےی؟ ر
ےک رسول! کیا ر
آب ﷺ ےس عض کیا کہ ’’اے اہلل ےک
مکہ می مےل یےھ؟ وہ کہی ہ ےی کہ می ن ر
م
آب کو سکھ الب ہ ےی اور می ان ےس
آب حےھ وہ با بی پی ال بی چو اہلل ن ر
رسول! ر
رہ ہ ےی کہ اس الم ےک وہ کون ےس اچکام
باوافف ےہون۔‘‘ وہ پنی ﷺ ےس تروجرھ ے
م ک
ہ اور
آب کو سکھابا ے
آب رب بارل ےہون ہ ےی۔ حےھ وہ حرھ سکھا بی چو اہلل ن ر
ہ ےی چو ر
م
آب ﷺ ن
چس ےس می باوافف ےہون۔ حےھ یمار ےک بارے می پیا بی؟ ر
فمابا“ :صح یک یمار ربھو۔” تعنی اس ےک وف ث می اےس ادا کرو۔ “یررھ یمار ےس رےک
ت
ہ۔
ر ےہو۔یہان بک کہ سورحبلید ےہوحان۔‘‘ عنیصح یکیمار ےک ت عد کوبیمار یہی ے
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وحينئذ يسجد هلا الكفار ) فنهانا أن نتشبه بهم .قال:

(ثم صل فإن الصالة مشهودة حمضورة) ،أي  :حترضها
مالئكة انلهار تلكتبها وتشهد بها ملن صالها فيه

بمعىن رواية مشهودة مكتوبة .قال ( :حىت يستقل
الظل بالرمح ،ثم اقْ ُ ْ
رص عن الصالة ) أي :عند الزوال،
وذلك عندما تكون الشمس يف كبد السماء فوق

رأس اإلنسان ،ويكون الظل لكه حتت قدميه فيقول
هل :ال تصل يف هذا الوقت ،وهو وقت يسري يقدر

بركعتني تقريبا ،فهذا الوقت ال جيوز هل أن يصيل فيه؛

ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال ( :فإنه حينئذ

تسجر جهنم )  ،فهذا هو الوقت اذلي حترم فيه
الصالة ،فاذلي يدخل ينتظر حىت يؤذن لصالة الظهر.

قال( :فإذا أقبل اليفء) أي :الظل ،اكن الظل يتقلص
ويتقلص حني صار حتت قدميك ،وابتدأ ينتقل بعد
ذلك إىل انلاحية األخرى منك ،فيكون الظل عند
وقت أذان الظهر قد بدأ يتحول من املغرب إىل

املرشق .قال( :فإذا أقبل اليفء فصل ،فإن الصالة

مشهودة حمضورة حىت تصيل العرص) أي :فصل

الفريضة وانلافلة حىت وقت العرص فهو وقت

مفتوح ،فصل فيه ما شئت من نوافل ،وليس هناك
كراهة .قال صىل اهلل عليه وسلم( :ثم اقْ ُ ْ
رص عن

الصالة حىت تغرب الشمس) أي :فإذا صليت العرص
فال تصل نافلة حىت تغرب الشمس( .ثم اقْ ُ ْ
رص عن
الصالة حىت تغرب الشمس) فقبيل غروب الشمس

يرجع وقت اتلحريم مرة أخرى مثل وقت طلوع

الشمس ،والعلة هنا أنها تغرب بني قرين شيطان ،فال

جيوز للمسلم أن يؤخر صالة العرص إىل قبيل الغروب
اختيارا؛ ألنه يتشبه بعباد الشمس من الكفار،
واملسلم كأنه بفعله هذا يقِل هؤالء الكفار فيؤخر

صالة العرص إىل هذا الوقت ،وسماها انليب صىل اهلل
عليه وسلم صالة املنافقني؛ ألن املنافق يرقب

الشمس حىت إذا اصفرت قام فنقرها أربعا ال يذكر
اهلل فيها إال قليال ،فاحذر أن تتشبه بالكفار أو

تتشبه باملنافقني وتؤخر صالة العرص اختيارا إىل
وقت اصفرار الشمس .وقال صىل اهلل عليه وسلم( :

اسوف ث بکیمار ی ربھوچت بک کہ سورحطلوع ی ےہوحان۔ باہےمآبا چت سورح
آب ﷺ ن ان ےس
طلوع ہےو راہ ےہو تو اس وف ث آدمی تفل یمار ربھ سکیا ے
ہ؟ ر

فمابا“ :اس وف ث بک یمار ےس رےک ر ےہو چت بک کہ سورح ابک پیے ےک تفدر
س
بلید ی ےہو حان۔” تعنی دپکھی واےل یک پگاہ می۔ سورح سیطان ےک دو ییگون ےک

ہ۔” سورح ےک طلوع ہےون ےک اس وف ث می کفار سورح کو
مابی طلوع ےہو با ے
شچدہ کرن ہ ےی۔ ل یھدا مسلمان ےک لی ی حاب یہی کہ وہ باالرادہ اس وف ث بک یمار
کو موچر کرے اور ی ہےی سورح ےک طلوع ہےون ےک وف ث اس ےک لی تفل یمار

آب کو ''وف ث الشوق'' لکھا
ربھیا حاب ے
ہ یہان بک کہ وہ بلید ہےوحان۔ حییی می ر
آب ﷺ ن فمابا’’ :سورح چس وف ث
ےہوا مےل گا۔ یہان رماد یہی وف ث ے
ہ۔ ر
س
ہ اور کفار اےس شچدہ
ہ تو سیطان ےک دو ییگون ےک مابی طلوع ےہو با ے
طلوع ےہو با ے
کرن ہ ےی۔” چریانچرہ پنی ﷺ ن ےہمی کفار یک مسایہت احییار کرن ےس میع
آب ﷺ ن فمابا’’ :یررھ یم یمار ربھو۔ اس لی کہ ف سی یمار می گواہ
فمابا۔ ر
ےہون ہ ےی اور اس می حارص ےہون ہ ےی۔‘‘ تعنی دن ےک ف سی اس یمار می حارص
ےہون ہ ےی باکہ اےس لکھ سکی اور چس ن یمار ربھی ےہو اس ےک چق می گوا ےہی دے
م
ہ چس می "مسہودہ
ہ چو ابک دوشی رواپ ث کا ے
سکی۔ چریانچرہ اس کا عنی وہےی ے
آب ﷺ ن فمابا’’ :یہان بک کہ سای (کم ےہو کر)
مکیوی" ےک الفاظ ہ ےی۔ ر
پیے ےک باب ےہو آحان تو اس وف ث یمار ےس رک حاو۔” تعنی توف ث روال چت
ہ اور
اوب آحا با ے
سورح آشمان ےک بالکل درمیان می اتسان ےک ش ےک عی ر

آب ﷺ
سارا سای اس ےک براون بےل ےہوحا با ے
ہ تو اس وف ث ےک بارے می ر
ہ چس می دو
رہ ہ ےی کہ اس می یمار ی ربھو۔ ی تفپیا اپیا وف ث ہےو با ے
ان ےس فما ے
س
ہ کیو بکہ پنی ﷺ ن
رکعیی ربھی حا کنی ہ ےی۔ اس وف ث می یمار ربھیا حاب یہی ے
چ
ہ چس می یمار ربھیا چرام
ہ۔” ی وہ وف ث ے
فمابا“ :اس وف ث ہنم یرھکاب حاب ے
ہ۔ اس وف ث می آدمی کو انطار کربا رحا ہی یہان بک کہ یمار ظرہ ےک لی ادان
ے

آب ﷺ ن فمابا’’ :چت سای ب ھی لےگ۔‘‘ سای گھییا اور کم
دے دی حان۔ ر
ہ اور یررھ اس ےک ت عد
آب ےک فدمون بےل آحا با ے
ےہو با رہےیا ے
ہ یہان بک کہ ر
می
ہ۔ ظرہ یک ادان ےک وف ث ی
آب ےک دوشی حاپ ث یفل ےہوبا شوع ےہو حا با ے
ر
م
ی
آب ﷺ ن فمابا:
سای مرعب ےس مشق یک رطف یفل ےہون لگیا ے
ہ۔ ر
“چت سای ب ھی لےگ تو اس وف ث یمار ربھو۔ اس لی کہ ف سی یمار می گواہ ےہون
ہ ےی اور اس می حارص ےہون ہ ےی ،یہان بک کہ یم عض یک یمار ربھ لو۔” تعنی عض ےک
ی
ی
ہ اور
وف ث بک فض یمار ھی ربھو اور تفل ھی۔ یمار رب ھی ےک لی ی وف ث کھ ال ے
ح
ہ
تف
آب
آب ینی رحاہ ےی ل یمار ربھی۔ اس می کوب کراہےت یہی با ےم چت ر
اس می ر
عض ربھ لی تو اس ےک ت عد سورح ےک عوب ےہو حان بک تفل یمار ی ربھی۔ یررھ
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فإنها تغرب بني قرين شيطان ،وحينئذ يسجد هلا
الكفار ) .قال عمرو فقلت ( :يا نيب اهلل! فالوضوء

حدثين عنه؟ قال صىل اهلل عليه وسلم :ما منكم
رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينترث إال
خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه) أي أن اإلنسان
عندما يتوضأ تتساقط اذلنوب مع آخر قطر املاء،

فعندما يغسل وجهه ،فإن ذنوب الفم واألنف والوجه
والعينني تزنل لكها مع املاء .ثم إن عمرو بن عبسة

ريض اهلل عنه حدث بهذا احلديث أبا أمامة ريض اهلل

عنه فقال هل أبو أمامة ( :يا عمرو بن عبسة انظر ما
تقول! يف مقام واحد يُعطى هذا الرجل؟!) .يعين :كأنه
استكرث أن لك هذا يُعطاه العبد يف مقام واحد ،أنه إذا

توضأ هذا الوضوء خرت اخلطايا لكها منه ،ثم يدخل

يف الصالة فيخرج منها كيوم ودلته أمه ،ليس عليه

ذنب ،يقول هل :تذكر جيدا أن تكون قد نسيت شيئا
مما ذكره انليب صىل اهلل عليه وسلم .فاكن جواب

عمرو ريض اهلل عنه أنه قال ( :يا أبا أمامة! لقد كربت
سين ،ورق عظيم ،واقرتب أجيل ،ومايل حاجة أن

أكذب ىلع اهلل تعاىل ) ،وحاشا ألصحاب انليب صىل
اهلل عليه وسلم أن يكذبوا ىلع انليب صىل اهلل عليه

وسلم أو ىلع ربهم سبحانه .قال ( :وال ىلع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم إال مرة أو مرتني أو ثالثا حىت عد

سبع مرات ما حدثت بهذا أبدا ) .يعين :هذا احلديث
لم يقله انليب صىل اهلل عليه وسلم مرة واحدة ،بل قاهل

سبع مرات ،والعدد (سبعة) يذكره العرب بمعىن:
الكرثة ،ولعله قاهلا أكرث من ذلك ،قال ( :ولكين

سمعته أكرث من ذلك ).

یمار ےس رےک ر ےہو یہان بک کہ سورح عوب ےہو حان۔‘‘ سورح عوب ےہون
ہحیسا
ہچسمییمار ربھیاچرام ے
ےسکحرھدبفیلابکدف عہیررھےسوہوف ثآحا با ے
ہ کہ سورحچت
کہ سورحےکطلوع ےہونےکوف ث یھا۔یہانچرمت یک علت ی ے
س
ہ۔ چریانچرہ
ہ تو سیطان ےک دو ییگون ےک مابی عوب ےہو با ے
عوب ےہو با ے
ہ کہ وہ یمار عض کو حان توجھ کر مرعب ےس کحرھ دب یہےل
مسلمان ےک لی حاب یہی ے
بک موچر کرے ،کیو بکہ اتسا کرن ےس اس یک سورح ربست کفار ےک سایھ مسایہت
ےہو یگ اور مسلمان اتسا کرن تعنی یمار عض کو اس وف ث بک موچر کرن یک صورب

ہ۔
می گوبا کفار یک تفلید کرے گا۔ پنی ﷺ ن اےس میاففی یک یمار کا بام دبا ے
ہ یہان بک کہ چت وہ ررد
ہ کہ سورح کو دپکھیا رہےیا ے
کیو بکہ میافق ہےی اتسا کر با ے
ہ اور اس می یہت کم
ہ تو حلدی حلدی یھوبگ مار کر رحار رکعت ربھ لییا ے
ےہوحا با ے
ہ۔ چریانچرہ کفار اور میاففی یک مسایہت ےس نچ ری اور یمار کو حان توجھ
اہلل کا دکر کر با ے
آب ﷺ ن فمابا:
کر سورح ےک ررد رب حان بک موچر کرن ےس رب ےہی کرپن۔ ر
س
ہ اور اس وف ث کفار اس کو شچدہ
“ی سیطان ےک دو ییگون ےک مابی عوب ےہو با ے
کرن ہ ےی۔ عرم و پن عیش رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ می ن کہا’’ :اے اہلل ےک پنی!
ی م
ش
آب ﷺن فمابا“ :یم می ےس چو خص
وصو ےک بارے می ھی حےھ پیا بی۔ ر
ی
ہ اورباک می براب دال کر اےس
ھی وصو ےک براب کو ا پی فپ ث کرےک کیل کر با ے
ہ،تو اس ےک چررہے ،میہ اور باک ےک سارے گیاہ جرھحان ہ ےی۔” تعنی
جھار با ے
ی
ہ تو براب کا آچری فظہ گرن ےک سایھ اس ےک گیاہ ھی جرھ
چت اتسان وصو کر با ے
حانہ ےی۔یررھعرمو پنعیش رضی اہللعیہن یحدپ ث اتواماہم رضیاہللعیہ کو سیاب
تو اتو اماہم رضی اہلل عیہ ن ان ےس کہا“ :اے عرمو پن ع یش! دپکھو یم کیا پیان کر
رہ ےہو۔ ابک ہےی حگہ رب اس آدمی کو اپیا تواب مل حان گا؟ تعنی ایہی ی یہت ربادہ
ے
لگا کہ آدمی کو ابک ہےی حگہ رب اپیا کحرھ دے دبا حان کہ چت وہ وصو کرے تو اس ےک
سایھ اس ےک سارے گیاہ جرھ حا بی اور یررھ یمار ربھ کر چت وہ فارع ےہو تو وہ اس
رطحگیا ےہونےسبراکصاف ےہوحانحیےساسدنیھاچس دناس یک مان ن اےس
رہ ہ ےی کہ
چیا یھا کہ اس رب کوب گیاہ یہی یھا۔ وہ عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ ےس کہہ ے
ج
ا ر ھی رطح ےس باد کرو کہ کہی پنی ﷺ یک فماب ےہوب کوب باب یم یھول ی گی ےہو۔
عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ ن اس رب ی چواب دبا کہ“ :اے اتو اماہم! میی عرم بی
م
ہ ،اب حےھ کیا
ےہو گنی ،میی ہےدبان کرمور ےہوگیی اور میی موب فپ ث آگنی ے

ہ کہ می اہلل رب اور اہلل ےک رسول ﷺ رب جھوب تولون؟” ی ےہو ہےی یہی
رصورب ے
آبﷺ رب با ا پی رب سچای وت عایل رب کوب جھوب باب
سکیا کہ پنی ﷺ ےک ضچای ر
م
کہی۔ عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ ن کہا“ :اور ی ہےی حےھ اس باب یک کوب رصورب
ہ کہ می رسول اہلل ﷺ رب جھوب بابدھون۔ اگر می ن ی حدپ ث رسول اہلل
ے
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ﷺ ےس ابک رمپیہ ،دو رمپیہ ،بی رمپیہ،چنی کہ ساب رمپیہ بک ی سنی ےہوب تو می
ک
ت
آب ﷺ ن ی باب ابک دف عہ یہی بلکہ ساب
ھی ی حدپ ث پیان ی کر با۔” عنی ر
ہ اور سابد پنی ﷺ
دف عہ فماب۔ عتون ےک اہن ساب کا عدد کیب رب دالل ث کر با ے

ی
ی
ن اس ےس ھی ربادہ دف عہ ی باب ارساد فماب ھی۔ عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ کہی
ی
ہ۔‘‘
ہ ےی کہ“ :لیک می ن تو اےس اس ےس ھی ربادہ رمپیہ سنی ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يف اجلاهلية  :قبل اإلسالم ،سموا بذلك لكرثة جهاالتهم.
ُ
ُ ْ َ ْ ً
سترتا ممن يريد أ ِذيته من كفار قريش.
• مستخ ِفيا  :أي م ِ
رْ
• تَلَ رط ْف ُ
ت  :ترفقت.
َ
• ُم رت ِب ُعك ُ :مظهر لإلسالم ،ومقيم معك يف مكة.
ََ
َ
• ظ َه ْرت  :غلبْت وعلوت عليهم
َ ٌ
ُ ْ
رسعني.
• ِِساع  :أي م ِ
رَ
انلفر  :اجلماعة من انلاس من اثلالثة إىل العرشة.
•
ْ ُ ْ رُ
• اقرص  :كف واقعد.
َ ْ َْ ْ
يد ُرم ٍح  :قد َر ُرمح.
• ِق
َ ْ َْ
• قرين شيطان  :ناحييت رأسه ،بمعىن أنه يقف يف جهة مطلع الشمس ومغربها حىت يكون السجود هل ممن يعبد الشمس ،وقيل :املراد به اتلمثيل،
ومعناه أنه يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون.
ْ
• مشهودة حم ُضورة  :حترضها املالئكة وتشهد بها ملن صالها.
ر ِّ ُ
• ي َ ْستَ ِقل الظل بالرمح  :أي يقوم مقابله يف جهة الشمال ،ليس مائال إىل املغرب وال املرشق ،وهذه حالة االستواء.
َ
• ت ُ ْس َ
ج ُر جهنم  :يُوقد عليها إيقادا بليغا.
َ
• اليفء  :ظل إىل جهة املرشق ،واليفء خمتص بما بعد الزوال ،وأما الظل فيقع ىلع ما قبل الزوال وبعده.
َُ
• يق ِّر ُب وضوءه  :حيرض املاء اذلي يتوضأ به.
ْ
• يَنتَ ِرث  :خيرج ما يف أنفه من أذى ،وانلرثة :طرف األنف.
َ
َ ْ َ
• خ ررت خ َطايَاه َ :سق َطت ذنوبه
َ
• ِفيه  :الفم ،ومجْعه أفواه.
ْ
ََ
اشيمه  :أقىص األنف.
• خي ِ
َ
• ال ِم ْرفق  :هو موقع اتصال اذلراع بالعضد وهما مرفقان.
َ
ْ
ََ
ُ
• أنا ِمله  :املفرد :أنمله ،ويهُ :عقد اإلصبع أو سالمها أو ال ِمف َصل األىلع من اإلصبع اذلي فيه الظفر.

فوائد احلديث:
ُ
 .1األ ُّمة اليت تنحرف عن منهج اهلل وتتبع خطوات الشيطان ليست ىلع يشء؛ ألنها ترتدى يف مهاوي الضاللة  ،ويشهد هلذا املعىن قوهل تعاىل :
(قل يا أهل الكتاب لستم ىلع يشء حىت تقيموا اتلوراة واإلجنيل وما أنزل إيلكم من ربكم) (املائدة.)68 :
 .2اجلاهليون َح ّرفوا دين إبراهيم وإسماعيل ولكن بيق نفر اكنوا يعتقدون ضالل قومهم ،واتبعوا بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وهم احلنفاء
أمثال زيد بن عمرو بن نفيل.

 .3حرص عمرو بن عبسة يف ابلحث عن ادلين الصحيح.
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 .4فيه أن ادلعوة يف أول اإلسالم اكنت ً
ِسا.
 .5إذا خيش ُّ
ادل َاعة الفتنة من قبل ِحزب الشيطان وجند الطاغوت واكنوا ىلع ضعف جاز هلم أن يرسوا بدعوتهم ،وذللك أرشد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه أن يعود إىل أهله بإسالمه يلقيم فيهم خشية من أذى قريش.
 .6حرص كفار قريش ىلع قتل انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .7جرأة كفار قريش ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.
َ َ
 .8فيه صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع جرأة قومه عليه .ومن صرب ظفر.

 .9فيه أنه جيب ىلع ادلايع أن ال يكل وال يمل من دعوة انلاس ولو لم يتبعوه.

 .10حسن صنيع عمرو بن عبسة ريض اهلل عنه ،حني أراد ادلخول ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .11فيه معجزة للنيب يه إعالمه بأنه سيظهر ،فاكن كما أخرب.
ِ .12سعة استجابة عمرو بن سلمة ريض اهلل عنه للحق.

 .13فضيلة عمرو بن عبسة وأنه من السابقني األولني.
ر
 .14بيان للشدة اليت مر بها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قومه يلصدوه عن دين اهلل.

 .15استحباب سؤال أهل العلم عن أحاكم ادلين.
ُ
 .16بيان ما يرسل اهلل به رسله وهو توحيد امللة بأن يعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئا وحيطم الطاغوت  ،وتوحيد اللكمة بأن توصل األرحام  ،ولن
يكون توحيد اللكمة إال بتوحيد امللة.
 .17وجوب حتطيم األوثان ُ
والصلبان َ
وطمس الصور.
ً

 .18بيان لفضل أيب بكر الصديق وبالل ،وأنهما من السابقني األولني.

 .19استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحواهلم واالطمئنان عليهم.

 .20استحباب املسارعة إىل أهل اإلسالم عند زوال املحن واالبتالء  ،وذللك ال جيوز تكثري سواد أهل الكفر باملقام بني ظهرانيهم.
 .21قويت شوكت اإلسالم ،حني استقر انليب صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة.

 .22استجابة انلاس دلعوة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ودخوهلم يف دين اهلل ِسااع.
ََ ر
ُ
 .23ق روة ذاكرة انليب _صىل اهلل عليه وسلم _  ،فإنه تذكر عمرو بن َعبَسة بعد مدة طويلة.
 .24حرص عمرو بن َعبَسة ىلع تليق العلم الرشيع من أصله.
 .25بيان أهمية الصالة وعظم شأنها.

 .26فضل ركعيت الوضوء  ،إذا لم حيدث نفسه بيشء  ،إال أن الكبائر ال تكفرها إال اتلوبة الصادقة.

 .27بيان لألوقات اليت تكره فيها الصالة ويه حني رشوق الشمس  ،ووقت الزوال ،وحني تغرب الشمس.

 .28حتريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد املتشبه ذلك ،فإن اذلي يصيل حني تطلع الشمس وحني تغرب ال يقصد التشبه بالكفار ،ومع ذلك
فالصالة حينئذ منيه عنها.
ُ
 .29بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر لذلنوب واخلطايا ،وهذا ملن توضأ كما أمر.
ُ َ ِّ
حدث من غري تهمة.
 .30جواز اتلثبت من الم
 .31تأكيد عمرو بن َعبَ َسة ريض اهلل عنه سماعه هلذا احلديث من انليب صىل اهلل عليه وسلم عدة مرات.
 .32حرص عمرو بن َعبَ َسة ىلع نرش ما تعلمه من انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .33خفاء بعض األحاكم والفضائل ىلع بعض الصحابة.
ً
ً
ً
ً ر
ُ
ً
ورجاء وعمال صاحلا.
 .34لكما طال ع ْمر املسلم واشتعل رأسه شيبا َو َرق عظمه  ،فإنه ينبِغ أن يزداد إحسانا

 .35أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لكهم عدول ثقات.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
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 1397ه ،الطبعة الرابع ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن
احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)6610( :

28

ل
مینرسول اہللﷺےسدربافث کیا کہ :کیا سورہ ا حح می دو شچدے ہ ےی؟۔
آبﷺن چوابدبا کہ'':اہن ،اور چو اندو شچدون کو یہی کربا رحاہےیا اےس
ر

قلت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أيف
سورة احلج سجدتان؟ قال :نعم ،ومن لم

رحا ہی کہوہ اندوآباب کوی ربےھ(چن مییدوتون شچدےآنے ہ ےی)۔

يسجدهما ،فًل يقرأهما

 .756احلديث:

**

ُْ
عن عقبَة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :قلت لرسول
ََ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ :-أيف سورة احلج َسجدتان؟
َْ ْ
َْ ُ ْ
جدهما؛ فال يق َرأهما».
قال« :نعم ،ومن لم يس

عفیہ پن عارم رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ می ن رسول
لح
آب ﷺ ن
اہلل ﷺ ےس درباف ث کیا کہ" :کیا سورہ ا ح می دو شچدے ہ ےی؟۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث :يسأل ُعقبة بن اعمر -ريض اهلل
عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويَستفهم منه عن
سورة احلج ،أفيها سجدتان؟ فأجابه انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بنعم ،فيهما سجدتان .ثم زاده حكما
آخر ،وهو" :ومن لم يَسجدهما فال يَقرأهما" أي :من
أىت ىلع هاتني اآليتني ،ولم يُرد ُّ
السجود فيهما فال

يقرأهما ،وهذا انليه ليس للتحريم ولكنه للكراهة،
وسجود اتلالوة ُسنة.

 .756حدپث:

**

چواب دبا کہ'' :اہن ،اور چو ان دو شچدون کو یہی کربا رحاہےیا اےس رحا ہی کہ وہ ان دو
آباب کو ی ربےھ (چن می ی دوتون شچدے آنے ہ ےی)۔ "

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می عفیہ پن عارم رضی اہلل عیہ پنی ﷺ ےس سوال ک
آب
ے
ررہ ہ ےی اور ر
ل
رہ ہ ےی کہ کیا اس می دو شچدے ہ ےی؟
ﷺ ےس سورہ ا حح ےک بارے درباف ث کر ے

آب ﷺ ن
آب ﷺ ن چواب دبا کہ :اہن ،اس می دو شچدے ہ ےی۔ یررھ ر
ر
ش
ایہی ابک اور چکم پیان فمابا کہ" :چو خص ان دوتون شچدون کو یہی کربا رحاہےیا تو وہ
ش
ان دوتون آباب کو ی ربےھ۔'' تعنی چو خص ان دوتون آباب بک یہن رچ اور وہ ان

می شچدے ی کربا رحاہےیا ےہو تو وہ ایہی ی ربےھ۔ ی مماتعت نجیم ےک طور رب یہی
ہ۔
ہ۔ اور شچدہ ب الوب کربا سیت ے
ہ بلکہ ی کراہےت و بات رسیدبدیگ ےک لی ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

ر
 .1احلديث ديلل ىلع أن يف سورة احلج سجدتني.
الر ٌد ىلع من لم يعترب ر
َ .2
السجدة اثلانية من َسجدات القرآن.
ً
ر
بأن فيها سجدتني ،إال أن ذلك ال يدل ىلع تفضيلها ىلع غريها من ّ
السور مطلقا،
 .3احلديث يدل ىلع ِمزية ُسورة احلج ىلع غريها من سور القران؛
ر
ر
ر
وإنما يفضل اليشء ىلع اليشء حبسب ما قيِّد به.
 .4أن القرآن يتفاضل ،وأن بعضه أفضل من بعض؛ حلكمة اهلل أعلم بها.
 .5مرشوعية إجابة السائل بأكرث مما سأل مما حيتاج إيله.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة
عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر،
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بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم
 ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهسبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)11241( :

30

قول أيب محيد الساعدي يف عرشة من أصحاب

اتو جمید ساعدیرضی اہلل عیہ کا رسول اہللصیل اہللعلیہوسلمےکدسضچای کرام
ی
آبلوگون می
ےکدرمیان چن می اتو فیادہرضی اہلل عیہ ھی یےھی کہیا کہ می ر
ستےسربادہرسول اہللصیل اہللعلیہوسلمیک یمارےک بارے می حاپیا ےہون

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منهم أبو

قتادة :أنا أعلمكم بصًلة رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم-

 .757احلديث:

عن حممد بن عمرو بن عطاء ،قال :سمعت أبا محيد
الساعدي ،يف عرشة من أصحاب رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -منهم أبو قتادة ،قال أبو محيد :أنا
أَ ُ
علمكم بصالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
َ
َ
كنت بأكرثنا هل تبعا وال أقدمنا
قالوا :ف ِل َم؟ فواهلل ما
ْ
هل صحبة ،قال :بىل ،قالوا :فاع ِرض ،قال " :اكن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل الصالة يرفع
يديه حىت ُحيَاذ َي بهما َمنْكبَيْه  ،ثم يُ ِّ
كرب حىت يَ ِق رر
ِ
ِ ِ
ِّ
لك عظم يف موضعه معتدال ،ثم يقرأ ،ثم يكرب فريفع
ُ
ْ
يديه حىت حياذي بهما َمنكبيه ،ثم يركع ويضع
َر َ
احتَيْه ىلع ُركبتيه ،ثم يعتدل فال يَ ُص ُّ
ب رأسه وال
ِ
ُْ
يق ِن ُع  ،ثم يرفع رأسه ،فيقول :سمع اهلل ملن محده ،ثم
ُ
يرفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه معتدال ،ثم يقول:
اهلل أكرب ثم يهوي إىل األرض ُ
فيجايف يديه عن جنبيه،
َْ
ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها،
ثم يرفع رأسه
ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ،ويسجد ثم يقول :اهلل
َْ
ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها
أكرب ،ويرفع رأسه
حىت يرجع لك عظم إىل موضعه ،ثم يصنع يف األخرى
مثل ذلك ،ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت

حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصالة ،ثم

يصنع ذلك يف بقية صالته حىت إذا اكنت السجدة
ً
اليت فيها التسليم أخر رجله اليرسى وقعد ُمتَ َو ِّراك
ىلع شقه األيرس ،قالوا :صدقت هكذا اكن يصيل -

صىل اهلل عليه وسلم.-

**

 .757حدپث:

ہ کہ می ن اتو جمید ساعدی رضی اہلل عیہ کو
محدم پن عرمو پن عطاء ےس رواپ ث ے
رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ےک دس ضچای کرام ےک درمیان چن می اتو فیادہ رضی
ی
آب لوگون می ست ےس ربادہ رسول اہلل صیل
اہلل عیہ ھی یےھ کہی ےہون سیا :می ر
اہلل علیہ وسلم یک یمار ےک بارے می حاپیا ےہون ،لوگون ن کہا :وہ کیےس؟ اہلل یک فسم
آب ہےم ےس ربادہ ی رسول صیل اہلل علیہ وسلم یک پ ریوی کرن یےھ ،ی ہےم ےس یہےل
ر

رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم یک ضخیت می آن یےھ۔ اتو جمید رضی اہلل عیہ ن کہا:
م
ہ( .لیک حےھ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم کا رطتفہ یمار ربادہ باد
اہن ی تو یھیک ے
آب ربادہ حا پی ہ ےی) تو ب ریس کخی ،اتو جمید رضی
ے
ہ) اس رب لوگون ن کہا( :اگر ر
اہلل عیہ ن کہا :رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم چت یمار ےک لی کرھے ےہون تو
ا پی دوتون اہیھ کیدھون ےک بالمفابل (باب) ایھان ،یررھ بکیی کہی یہان بک کہ ےہ
ہےدی ا پی مفام رب سیدھی ےہو حاب ،یررھ ص ع سل
ک
یر
اہلل
ر
آب یل اہلل لیہ و م فاب رن رھ ’’ ُ
اَکی‘‘ کہی ،اور دوتون اہیھ ایھان یہان بک کہ ایہی ا پی دوتون کیدھون ےک
ےہ
گ
مفابل کر لیی ،یررھ رکوع کرن اور اپ رنی دوتون ھیلیون کو ا پی دوتون ھییون رب

ر کھی ،اور رکوع می ب رینھ اور ش سیدھا ر کھی ،ش کو ی ربادہ جھکان اور ی ہےی بیرنھ
ش
ےس بلید ر کھی ،یررھ اپریا ش ایھان اور ‘‘ مع اہلل لمن جدمہ’’ کہی ،یررھ اپریا دوتون اہیھ
ایھان یہان بک کہ سیدھا ےہوکر ایہی ا پی دوتون کیدھون ےک مفابل کرن  ،یررھ
‘‘اہلل اکی’’ کہی ،یررھ (شچدہ کرن ےہون) رمی رب گرن تو ا پی دوتون اہیھ ا پی
دوتون یرہلوون ےس حدا ر کھی ،یررھ اپریا ش ایھان اور ا پی با بی پ ری کو مورن اور
ب
اس رب ینھی ،اور چت شچدہ کرن تو ا پی دوتون پ ری یک اپگلیون کوکھ ال ر کھی اور شچدہ
کرن ،یررھ ‘‘اہلل اکی’’ کہی اور اپریا شایھان اور اپریا بابان پ ری مورن اور اس رب
ب
ی
ینھی یہان بک کہ ےہ ہےدی اپ رنی حگہ رب واترس آحاب ،یررھ دوشی رکعت می ھی اتسا ہےی

کرن ،یررھ چت دوشی رکعت ےس ا یھی تو ‘‘اہلل اکی’’ کہی ،اور ا پی دوتون اہیھ
ایھان یہان بک کہ ایہی ا پی دوتون کیدھون ےک بالمفابل ےل حان چس رطح
ی
کہ یمار شوع کرن ےک وف ث ‘‘اہلل اکی’’ کہا یھا ،یررھ اپ رنی تفیہ یمار می ھی اشی رطح
کرن یہان بک کہ چت اس شچدہ ےس فارع ےہون چس می س الم یرھی با ےہو با ،تو
ب
ا پی با بی پ ری کو ا پی دا ہی پ ری ےک ن رچ ےس پ کال کر اپ رنی با بی شپن رب ینھی۔
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**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف صفة صالة انليب صىل اهلل
عليه وسلم ويه األكمل ملن أراد الصالة  ،فذكر فيها
مجلة من أعمال الصالة من األراكن والواجبات
واملستحبات من اتلكبري حىت السالم ،ويه اكتلايل:

أنه اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يرفع
َْ
َُ َ
ك َبيْ ِه ،ثم يكرب حىت
يديه حىت حيا ِذي بهما من ِ
يسكن لك عظم يف موضعه من اخلشوع معتدال ،ثم

يقرأ ،ثم يكرب فريفع يديه حىت حياذي بهما منكبيه،
ثم يركع ويضع َر َ
احتَيْ ِه ىلع ركبتيه ،ثم يعتدل فال
ً
يرفع رأسه لألىلع وال يُزنهل بل يكون معتدال ،ثم
يرفع رأسه ،فيقول :سمع اهلل ملن محده ،ثم يرفع يديه

حىت حياذي بهما منكبيه معتدال ،ثم يقول :اهلل أكرب،
ثم يهوي إىل األرض فيبعد يديه عن جنبيه ،ثم يرفع

رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها ،ويفتح
أصابع رجليه إذا سجد ،ويسجد ثم يقول :اهلل أكرب،

ويرفع رأسه ويثين رجله اليرسى فيقعد عليها حىت

يرجع لك عظم إىل موضعه ،ثم يصنع يف الركعة اثلانية

مثل ذلك ،ثم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه حىت

حياذي بهما منكبيه كما كرب عند افتتاح الصالة ،ثم
يصنع كذلك يف بقية صالته ،حىت إذا اكنت السجدة

اليت فيها التسليم -هكذا يف الرواية ،وبني الرشاح

بأنها اجللسة اليت فيها التسليم -أخر رجله اليرسى
ً
وقعد ُمتَ َو ِّراك ىلع شقه األيرس.

**

ش
آب صیل اہلل علیہ وسلم یمار
آب ن رح کہا ،اشی رطح ر
اس رب ان لوگون ن کہا :ر
رب ھی یےھ یےھ۔

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

س
ہ۔ اور چو (پنی
حدپ ث شتف پنی صیل اہلل علیہ و لم یک یمار یک کیفیت پیان کرب ے
صیل اہلل علیہ و سلم یک رطح) یمار یک اداپییگ کا ارادہ رکھیا ےہو (اس ےک لی) یہی کامل
ہ۔ اس حدپ ث می یمار ےک جملہ اعمال تعنی ارکان ،واچیاب اور
بپن صورب ے
ت
تس
ہ۔ چس یک فصیل کحرھ اس رطح
مسنخیاب بکیی ےس ےل کر لنم بک کو پیان کیا گیا ے
آب صیل اہلل علیہ وسلم چت یمار ےک لی کرھے ےہون تو ا پی دوتون اہیھ
ے
ہ کہ ر
کیدھون ےک باب بک ایھان ،یررھ بکیی نجیمہ کہی یہان بک کہ ےہ ہےدی ا پی مفام
لک
آب صیل اہلل علیہ وسلم فاب
رب چسوع وچصوع ےک سایھ با ل سیدھی ےہو حاب ،یررھ ر
ک
یر
اہلل اَکی‘‘ کہی اور دوتون اہیھ ایھان یہان بک کہ ایہی ا پی دوتون
رن ،رھ ’’ ُ
ے
ہ
کیدھون ےک باب کر لیی ،یررھ رکوع کرن اور اپ رنی دوتون ھیلیون کو ا پی دوتون
گھ
اوب یکرطفایھان اور یہےی
ییون ربر کھی،یررھ سیدےھ ےہوحان اورا پیش کو ی ر
ش
جھکان بلکہ سیدھا ر کھی ،یررھ اپریا ش ایھان اور ‘‘ مع اہلل لمن جدمہ’’ کہی ،یررھ ا پی
دوتون اہیھ ایھان یہان بک کہ سیدھا ےہوکر ایہی ا پی دوتون کیدھون ےک باب
کرن یررھ ‘‘اہلل اکی’’ کہی ،یررھ (شچدہ کرن ےہون) رمی رب گرن تو ا پی دوتون
اہیھ ا پی دوتون یرہلوون ےس حدا ر کھی ،یررھ اپریاش ایھان اور ا پی با بی پ ری کو
ب
مورن اور اس رب ینھی اور چت شچدہ کرن تو ا پی دوتون پ ری یک اپگلیون کو کھوےل

ر کھی اور (دوشا) شچدہ کرن یررھ ’’اہلل اکی‘‘ کہی اور (دوشے شچدہ ےس) اپریا ش
ب
ایھان اور اپریابابانپ ریمورن اور اس رب ینھییہان بک کہ ےہہےدیاپ رنیحگہ ربواترس
ی
آحاب ،یررھ دوشی رکعت می ھی اتسا ہےی کرن ،یررھ چت دوشی رکعت ےس
ا یھی تو ’’اہلل اکی‘‘ کہی ،اور ا پی دوتون اہیھ ایھان یہان بک کہ ایہی ا پی
دوتون کیدھون ےک باب بک ےل حان چس رطح کہ یمار شوع کرن ےک وف ث
ی
‘‘اہلل اکی’’ کہا یھا ،یررھ اپ رنی تفیہ یمار می ھی اشی رطح کرن یہان بک کہ چت اس

ہ اور
شچدہ ےس فارع ےہون چس می س الم یرھی با ےہو با۔  -اشی رطح رواپ ث می ے
ہ-
ہ چس می س الم یرھیا حا با ے
ہ کہ اس ےس رماد وہ حلش ے
سارحی ن پیان کیا ے
آب صیل اہلل علیہ وسلم تو َّرک کرن تعنی بابان براون ابک رطف پ کال لیی اور
 ،تو ر
ب
با بی شپن رب پیک لگا کر ینھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة

32

راوي احلديث :رواه أبو داود واللفظ هل وأصله يف ابلخاري
اتلخريج :أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ر
• جعل يديه حذو منكبيه  :يعين :أن املصيل يرفع يديه -عند تكبرية اإلحرام -حىت حتاذي منكبيه وتكون بإزائهما.
َ
كبيه  :املنكب :هو جمتمع رأس العضد والكتف.
• من ِ
• ركبتيه  :الركبة :موصل ما بني أسفل الفخذ وأاعيل الساق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تكبرية اإلحرام بقول" :اهلل أكرب" ،وال تنعقد الصالة بدونها.
 .2استحباب رفع ايلدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام.
 .3استحباب تمكني يديه من ركبتيه أثناء الركوع ،وتفريج أصابعه ،وأحاديث وضع ايلدين ىلع الركبتني يف الركوع بلغت حد اتلواتر.
 .4استحباب هرص املصيل ظهره أثناء الركوع؛ ليستوي مع رأسه ،فيكون الرأس بإزاء الظهر ،فال يرفعه وال خيفضه.
 .5ثم يرفع رأسه ،ويديه حىت حياذي بهما منكبيه ،ويقول اإلمام واملنفرد" :سمع اهلل ملن محده" ،ويقول املأموم" :ربنا ولك احلمد" ،ويبىق مستوياً
ِ
ً
راجعا لك فقار من فقرات الظهر إىل ماكنه.
مطمئنًا،

ً
موجها أصابع يديه إىل القبلة ،غري قابض هلما.
 .6ثم يسجد ويضع كفيه ىلع األرض ،غري مفرتش ذلراعيه،
ً
 .7يضع قدميه ىلع األرض ،مستقبال بأطراف أصابعه القبلة.
ً
 .8إذا جلس يف التشهد األول فرش رجله اليرسى ،وجلس عليها ،ونصب ايلمىن مستقبال بأصابعها القبلة.
ِّ ً
ر
متوراك ،بأن يقدم رجله اليرسى وخيرجها من حتته ،وينصب ايلمىن ،ويضع
 .9إذا جلس يف التشهد األخري -للصالة اليت فيها تشهدان -جلس
إيلتيه ىلع األرض.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد( .سنن الرتمذي) أليب عيىس
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق:
حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط  .مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .إرواء الغليل
يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية 1405-ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1427 ، 1ه2006/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)10902( :
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قوموا فألصِّل لكم

 .758احلديث:

**

ر رَُ َ َ
ََ
بن َمال ِ ٍك -ريض اهلل عنه« -أن َجدته ُمليكة
س
عن أن
ِ
َ
د َعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -ل َط َعام
َ
ُ
َ َ
ُ ُ َ
ِّ َ ُ
َ
وموا ف ِأل َصيل لكم؟ قال
َصنعتُه ،فأكل ِمنه ،ثم قال :ق
ُ
َر
أنسَ :ف ُق ُ
ُ
مت إ َىل َح ِص َ َ
ول َما ل ِبس،
ري نلا قد اسود من ط ِ
ِ
ٍ
ََ َ
فنضحتُه بماء ،فقام عليه رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
والع ُ
وسلمَ -و َص َف ُ
ج ُ
فت أنا وايلَت ُ
يم َو َر َ
وز ِمن
اء ُه،
ِ
َو َرائنَا ،فَ َص رىل َنلَا َر َ
كعتَنيُ ،ث رم َ َ
انرصف» .وملسلم «أن
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صىل به وبأُمهِّ
ِ
َ َ َ َْ
فَأَقَ َ
المرأة خلفنَا».
ام ِين عن يَ ِمي ِنه ،وأقام

ت
ض
ہ کہ ’’ان یک دادی مُلیکہ ن رسول
عایل عیہ ےس رواپ ث ے
ا س پن مالک ر ی اہلل ت ی
ص
سل
آب ﷺ ےک لیپیار
اہلل یل اہلل علیہ و م کو ابک کھان رب ب البا ،چو ایہون ن ر
آبﷺن اسمیےسکھابا،یررھفمابا” :ایھو ،باکہمییمہییمار
کیایھا۔چریانچرہ ر
ربھاون۔‘‘ ،اتس کہی ہ ےی :می اپ رنی ابک چریاب یک رطف ایھا چو کیب اسی عمال ےس
ی
سیاہ ےہوگنی ھی۔ می ن اس رب براب کا رجھیییا مارا ،یررھ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم اس
رن
ب ین
آب ےک حےھ صف پیاب اور تورھی عورب
رب کرھے ےہون۔ می اور م ن ر
رن
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن ےہمی دو رکعت یمار ربھاب،
ےہمارے حےھ کرھی ےہوب۔ ر
ضخ مس
ہ کہ ''رسول اہلل
آب واترس تشتف ےل گی۔'' اور نح لم یک رواپ ث می ے
یررھ ر
م
صیل اہلل علیہ وسلم ن ایہی اور ان یک مان کو یمار ربھاب۔ تو حےھ ا پی دا بی کرھا کیا
رن
اور عورب کو ےہمارے حےھ کرھا کیا۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دعت مليكة -ريض اهلل عنها -رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -لطعام صنعته ،وقد جبله اهلل تعاىل ىلع
أىلع املاكرم وأسىم األخالق ،ومنها اتلواضع اجلم،

فاكن ىلع جاللة قدره وعلو ماكنه جييب دعوة الكبري
والصغري ،واذلكر واألنىث ،والغين والفقري ،يريد بذلك
األهداف السامية ،واملقاصد اجلليلة من جرب قلوب

ابلائسني ،واتلواضع للمساكني ،وتعليم اجلاهلني ،إىل
غري ذلك من مقاصده احلميدة ،فجاء إىل هذه

ادلاعية ،وأكل من طعامها ،ثم اغتنم هذه الفرصة
ِّ
يلعلم هؤالء املستضعفني اذلين ربما ال يزامحون
الكبار ىلع جمالسه املباركة ،فأمرهم بالقيام يلصيل

بهم ،حىت يتعلموا منه كيفية الصالة ،فعمد أنس إىل

حصري قديم ،قد اسود من طول املكث واالستعمال،

فغسله باملاء ،فقام عليه رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يصىل بهم ،وصف أنسا ،ويتيما معه ،صفا
واحدا خلف انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وصفت

العجوز-صاحبة ادلعوة -من وراء أنس وايلتيم،

تصيل معهم ،فصىل بهم ركعتني ،ثم انرصف -صىل اهلل

 .758حدپث:

ایھو ،باکہ می یمہی یمار ربھاون

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ملیکہ رضی اہلل عہا ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم کو کھان ےک لی ب البا ،چو ایہون
آب صیل اہلل علیہ وسلم کو اعیل اح الق
آب ےک لی پیار کیا یھا۔ اہلل ت عایل ن ر
ن ر
آب یک ن حد تواصع و حاکساری
اوربلید کردارےس شفار کیایھا۔ ایہی می ےس ابک ر
ع
آب صیل اہلل علیہ وسلم طنم مفام ورمپیہ رب فاب ےہون ےک باوچود
ے
ہ۔ چریانچرہ ر
رجھون بے ،رمد وعورب ،امی وعپ ث ست یک دعوب فیول فمان یےھ۔

آب صیل اہلل علیہ وسلم اس ےک درت عہ کرمورون اور مخیاچون یک عمگساری ،ففیون
ر
ت
ع
م
اور سک ییون ےس ہےدمردی اور حاہلےون یک لنم وبنت حیےس اہےم مفاصد حاصل کربا
آب صیل اہلل علیہ وسلم اس دعوب د پی وایل حاتون ےک اہن
رحا ہی یےھ ۔ترس ر
آب صیل اہلل علیہوسلمن اسمو فع
تشتف الن اور اسکا کھاباپیاولفمابا۔یررھ ر
ع
آب صیل اہلل
کو ینمت حا پی ےہونان کرمورون کو ،چو تسا اوفاب بون ےک سایھ ر
م
ت علن
سل
آب
علیہ و م یک میارک چلسون می یہی حارص ےہون ہےی ،م دپیا رحااہ۔چریانچرہ ر
ﷺ ن ان ست کو کرھے ےہون کا چکم دبا باکہ ایہی یمار ربھا بی چس ےس ایہی
یمار یک کیفیت کا علم ےہو حان۔ اتس رضی اہلل عیہ ابک رباب چریاب یک رطف میوج
ح ی
آب
ےہون چو کیب اسی عمال یک وج ےس سیاہ ےہو ریک ھی ،اس کو براب ےس دھ ال۔ یررھ ر
صیل اہلل علیہ وسلم ایھی یمار ربھان ےک لی اس رب کرھے ےہون۔ اتس رضی اہلل
ب
رن
عیہ اور ان ےک سایھ ابک ینم پنی صیل اہلل علیہ وسلم ےک حےھ ابک صف می کرھے
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عليه وسلم -بعد أن قام حبق ادلعوة واتلعليم -صىل
اهلل عليه وسلم ،-ر
ومن اهلل علينا باتباعه يف أفعاهل
وأخالقه.

ےہون اور ملیکہ رضی اہلل عہا -چو میبان یھی  -یمار رب ھی ےک لی اتس رضی اہلل عیہ
رن
ب ین
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن ایھی دو رکعت یمار
اور م ےک حےھ کرھی ہےو بی۔ ر
تع
آب ﷺ دعوب و لنم کا چق ادا کرن ےک ت عد واترس آ گی۔ اہلل کا ہےم
ربھاب ،یررھ ر
م
ب یہت با اچسان کہ ےہمی ص
سل
آب کا ییع
ر
آب یل اہلل علیہ و م ےک اف عال واح الق می ر
ر
ہ۔
پیابا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .والرواية اثلانية :رواها مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ْ ُ
• فنَ َضحتُه بِ َما ٍء  :انلضح الرش ،وقد يراد به الغسل.
َ
َ
َ
• ُمليْكة  :يه بنت مالك بن عدي األنصارية ر
انلجارية.
َ ر
َ
• د َعت َر ُسول اَلل  :طلبت حضوره.

• لكم  :ألجلكم؛ تلعليمكم أو حللول الربكة يف مزنلكم.
َ
ري  :فراش منسوج من سعف انلخل.
• ح ِص ٍ
ُ
ُ
ول َما ل ِب َس  :طول مدة ما استُعمل.
•ط ِ

• ايلتيم والعجوز  :ايلتيم :من مات أبوه قبل بلوغه ،واملراد به :ضمرية بن أيب ضمرية احلمريي موىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-العجوز :املرأة
الكبرية السن ،واملراد بها :مليكة.
• ثم انرصف  :رجع من عندهم.
ََ َ َ
ام ِين ع ْن يَ ِمي ِن ِه  :أوقفين للصالة معه.
• أق
• املرأة  :أم أنس.

فوائد احلديث:
 .1ما اكن عليه -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلواضع ،وإجابة دعوة ادلايع ،ولو اكن امرأة.
ر
 .2صحة مصافة اذلي لم يبلغ يف الصالة؛ ألن ايلتيم يطلق ىلع من مات أبوه ولم يبلغ.
 .3األفضل يف موقف املأمومني ،أن يكونوا خلف اإلمام.
 .4موقف املرأة ،يكون خلف الرجال.
 .5جواز االجتماع يف انلوافل اليت لم يرشع هلا اجتماع ،إذا لم يتخذ ذلك اعدة مستمرة.
 .6جواز الصالة ،لقصد اتلعليم بها ،أو غري ذلك من املقاصد ادلينية انلافعة املفيدة.
 .7تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وكرم خلقه.
 .8استحباب إجابة دعوة ادلايع ،السيما ملن حيصل بإجابته جرب خواطرهم ،وتطمني قلوبهم ،ما لم تكن ويلمة عرس ،فعند ذلك جتب إجابة
ادلعوة.

 .9االفرتاش يسىم لبسا.

 .10عناية اإلسالم بمنع االختالط.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـه .صحيح
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ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3324( :

36

ع
ےہ گر یہی ،مین تو اےس مال ینمت میےس ابک رحادر با چروعہ چررانیکوج
ہ
ےسآگ میدپکھا ے

َ
َ
َ َّ
ّلَك ،إ ِّين َرأ يي ُت ُه يف انلَّار يف بُ ير َدة َغلَّ َها أ يو َع َب َ
اء ٍة
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ

 .759احلديث:

**

ً
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع :ملا اكن
ََ
يوم خيرب أقبل نف ٌر من أصحاب انليب -صىل اهلل

ہ :چیگ حیی ےک دن پنی ﷺ
عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ہ،
ہ اور ف الن شہید ے
ےک ضچای می ےس کحرھ لوگ آن اور کہی لےگ :ف الن شہید ے
ش
یہان بک کہ ان کا گرر ابک خص ےک براس ےس ےہوا تو (اےس دپکھ کر) کہی لےگ کہ
ی
ہ۔ اس رب پنی ﷺ فمابا ’’ :ےہ گر یہی ،می ن تو اےس مال
ف الن ( ھی) شہید ے
ع
ہ۔‘‘
ینمت می ےس ابک رحادر با چ روعہ چرران یک وج ےس آگ می دپکھا ے

عليه و سلم -فقالوا :فالن شهيد وفالن شهيد .حىت
َم ُّروا ىلع رجل فقالوا :فالن شهيد .فقال انليب -صىل
َ َر
َْ ُ
اهلل عليه وسلم" :-الك إين َرأيتُه يف انلار يف بُ ْرد ٍة غل َها
أو عباءة".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-ملا اكن يوم
غزوة خيرب أقبل أناس من أصحاب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهم
يقولون :فالن شهيد ،فالن شهيد حىت مروا ىلع رجل

فقالوا :فالن شهيد ،فقال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم :-الك إين رأيته يف انلار بسبب عباءة قد كتمها
يريد أن خيتص بها نلفسهُ ،
فعذب بها يف نار جهنم،
وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة ويه الشهادة يف

 .759حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ چیگ حیی ےک دن پنی ﷺ ےک
رہ یےھ :ف الن شہید
ضچای می ےس کحرھ لوگ پنی ﷺ ےک براس آن۔ وہ کہہ ے

ہ ،یہان بک کہ ابک آدمی یک الس رب ےس ان کا گرر ےہوا تو وہ کہی
ے
ہ ،ف الن شہید ے
ہ۔ اس رب پنی ﷺ ن فمابا ’’ :ےہگر یہی ،می ن تو اےس
لےگ کہ ف الن شہید ے
ع
ہ،
(مال ینمت می ےس) ابک چ روعہ ا پی لی رجھیرا لیی یک وج ےس آگ می دپکھا ے
چ
چس یک وج ےس اےس ہنم یک آگ می عداب دبا گیا۔ چریانچرہ اس ےس اہلل عوحل یک راہ
ع
می شہادب یک طنم صفت جم ےہو گنی۔

سبيل اهلل -عز وجل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نفر  :اسم يُطلق ىلع انلاس لكهم ،وىلع دون العرشة من الرجال خاصة.
• الك  :أداة ردع وزجر؛ أي :انتهوا.

• رأيته  :الظاهر أنه صىل اهلل عليه سلم اطلع ىلع ما يكون من حاهل يوم القيامة نتيجة خيانته.
• بردة  :ثوب خمطط.

• عباءة  :نوع من املالبس
ر
• غلها  :من الغلول ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة.

فوائد احلديث:
ِ .1عظم ذنب اخليانة يف األموال العامة وشدة عقابها.
 .2الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل ال تكفر حقوق العباد.
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 .3إكرام اهلل تعاىل لرسوهل صىل اهلل عليه وسلم حيث أطلعه ىلع خواتيم بعض العباد.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4238( :

38

ُي
ي
ي
ي
وتصدق يف غري َ َ
َس ٍف ،وال
لك ،وارشب ،والبس،
َ يَ
َمِيلة

 .760احلديث:

کھاو ،صدفہ کرو اور یرہیو ،لیک اشاف اورعورےسنخرو
**

 .760حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺن
عید اہلل پن عرمو پن عاض رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
فمابا” :کھاو ،صدفہ کرو اور یرہیو ،لیک اشاف اور عور ےس نخرو“۔

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ً ُ
ارش ُبواَ ،وتَ َص ردقُواَ ،والْبَ ُسواَ ،غ ْ َ
"لكُواَ ،و ْ َ
ري
مرفواع:
َ
َ
خميلَةَ ،وال َ َ
ِسف".
ِ
**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

دل هذا احلديث ىلع حتريم اإلِساف يف املأكل

واملرشب وامللبس واألمر باتلصدق من غري رياء وال
سمعة ،وحقيقة اإلِساف جماوزة احلد يف لك فعل أو

قول وهو يف اإلنفاق أشهر .واحلديث مأخوذ من قوهل

تعاىل{ :ولكوا وارشبوا وال ترسفوا} [األعراف]31 :

وفيه حتريم اخليالء والكرب .وهذا احلديث جامع

لفضائل تدبري اإلنسان نفسه ،وفيه مصالح انلفس
واجلسد يف ادلنيا واآلخرة ،فإن الرسف يف لك يشء
مرض باجلسد ومرض باملعيشة ،ويؤدي إىل اإلتالف

فيرض بانلفس إذا اكنت تابعة للجسد يف أكرث

األحوال ،واملخيلة ترض بانلفس حيث تكسبها
العجب ،وترض باآلخرة حيث تكسب اإلثم،

وبادلنيا حيث تكسب املقت من انلاس ،وقد علق

ابلخاري عن ابن عباس «لك ما شئت وارشب ما

شئت ما أخطأتك اثنتان ِسف وخميلة».

**

اجمایل معنی:

ہ اور تعی
ی حدپ ث کھان ،بیی اور لیاس می اشاف یک چرمت رب دالل ث کرب ے
چ
ہ۔ اشاف کا فیفی معنی
دکھاوے اور شرہب ےک صدفہ کرن یک بلفی کرب ے
ہ :ےہ ف عل و فول می حد ےس نچاور کربا۔ باہےم چ ر
رح کرن ےک معا مےل می حد ےس
ے
ہ۔ ی حدپ ث اہلل ت عایل ےک
گررن می اشاف ےک لفظ کا اسی عمال ربادہ مسہور ے
ہ کہ" :کھاو اور رنو لیک اشاف ی کرو" (االعاف)31:۔
اس فمان ےس ماچود ے
ی
ہ۔ پی اس می اتسان ےک ا پی تفس
اس می باب اورپکی یک چرمت کا ھی پیان ے
ےکپیی یہی بدپی احییار کرن ےک فضا بل اور دپیا و آچرب ےک لچاظ ےس روحاب
ی
ہ۔ کسی ھی ےس می اشاف چسم اور معی شت دوتون
اور چسماب مضا لح کا پیان ے
ب
ہ ،چس ےک ینچ می اتساب
ہ اور ربان کا باعت بییا ے
ےک لی تفضان دہ ےہو با ے
ی
چ
ہ۔پکی ےس ھی روح کو
ہ؛ کیون کہ ی عموما سم ےک با تع ےہوب ے
روح کو رصر یرہنخریا ے
ہ اور آچرب
ہ ،کیون کہ اس یک وج ےس اس می چود ت رسیدی آب ے
رصر الچق ےہو با ے
ی
ی
ہ اور دپیاوی اعییار ےس ھی
ہ۔ کیوبکہ ی گیاہ کا سیت ے
ےک لی ھی ی تفضان دہ ے

ہ ،باپن طور کہ اس یک وج ےس لوگ تفب کرن لگی ہ ےی۔ امام
ی رصر رسان ے
ہ کہ " :چو
نچاری رجمہ اہلل ن اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس ت علیفا رواپ ث یک ے
رحا ےہو ،کھاو اور چو رحا ےہو ،رنو ،چت بک کہدو با بی یم می ی آ بی :اشاف اورپکی"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
ً
ً
راوي احلديث :رواه ابن ماجه واإلمام أمحد ،وذكره ابلخاري يف صحيحه تعليقاجمزوما به بلفظ اإلمام أمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:

ُْ َ
ر
• تصدقوا  :الصدقة :يه العطية تبتََغ بها املثوبة من اهلل تعاىل.
ِسف  :ر َ
• َ َ
الرسف :جماوزة احلد املباح.
َ َ
• خمِيلة  :تكرب.
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فوائد احلديث:
 .1يف هذا احلديث قاعدة مهمة يف االقتصاد.
 .2إباحة األكل والرشب من مالذ ادلنيا املباحة.
 .3وجوب اجتناب اإلِساف واتلكرب.
املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن إسماعيل بن ُ
صالح الصنعاين ،دار احلديث .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إِساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية1427 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .اجلامع الصحيح ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه.

الرقم املوحد)5363( :
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ُ ُّ َ َ َ ي َ َ ُ َ
اب أسك َر فه َو ح َرام
لك رش ٍ

 .761احلديث:

**

َر
عن اعئشة ريض اهلل عنها« :أن رسول اهلل-صىل اهلل
َ َ َْ َ
ْ ْ
ُ
اب أسكر
عليه وسلم -س ِئل عن ِ
ابلت ِع؟ فقال :لك رش ٍ
فهو َح َر ٌ
ام».

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ےس
ام المومیی عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
لْی
آب ن فمابا ”:ےہ بیی وایل
شہد یک شاب (ا یْع) ےک بارے می سوال کیا گیا ،تو ر
ہ“ ۔
چری چو تش آور ےہو ،چرام ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن رشب ابلتع
اذلي هو نبيذ العسل ،فأىت -صىل اهلل عليه وسلم-

جبواب اعم شامل ،مفاده أنه ال عربة باختالف
ً
األسماء ،ما دام املعىن واحدا ،واحلقيقة واحدة .فلك
رشاب أسكر ،فهو مخر ر
حمرم ،من أي نوع أخذ .وهو
َ
لكمه -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن بيانه
من جوامع ِ
عن ربه ،وهلذا جاء من العلم يف مدة بعثته بما يسعد

البرشية يف ادلنيا واآلخرة.

 .761حدپث:

ہ۔
ےہ بییوایل چری چو تشآور ہےو ،چرام ے

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

چک
ی
آب ﷺ ن ابک
پنی کر م ﷺ ےس شہد یک شاب بیی کا م درباف ث کیا گیا ،تو ر
اتسا چواب رمجمت فمابا ،چو عام توعیت کا حامل اور اس حیےس ےہ مسیےل ےک یمام
ہ کہ عیوان اور ت عییاب یک پیدبیل
ہ ،چس کا ل ث لیاب ی ے
یرہلوون کا احاطہ کر با ے

ےس چفاتق یہی بدل سکی ،چت بک کہ معنی اور چفیفت ابک ےہو۔ لہیدا ےہ وہ بیی وایل
ی
اہ کسی ھی توع ےس اےسپیار کیا گیا ےہو۔ پنی کریم
چری چو تش آور ےہو ،چرام ہےی ےہویگ؛ رح ے
م
آب ےک حامع کلماب (دربا کو کورے می پید کرن ےک
ﷺ کا ی خیض سا جملہ ر
ےسآب کو عطا کردہ عدمہ و دل تسی
میادف) اور ا پی ربوردگار یک حاپ ث
ر
آب ن اپ رنی تعیت یک مدب می اس
ہ۔ یہی وج ے
ابدارپیان کا ابک یموی ے
ہ کہ ر
فدر علم عام فمابا کہ یمام توع اتساب کو دپیا اور آچرب یک یمام یھ الپیان تصیت
ےہوحا بی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ابلتع  :نبيذ العسل.

فوائد احلديث:
 .1تعليق احلرمة ىلع اإلساكر ،فلك مسكر حرام ،وجيب ىلع من تناوهل حد اخلمر ولو اكن القدر اذلي أخذه ال يسكر.
 .2أن املفيت جييب السائل بزيادة عن ما سأل عنه إذا اكن ذلك مما حيتاج إيله السائل
 .3أنه ال فرق بني قليل املسكر وكثريه يف اتلحريم.
 .4حتريم ما يسكر ولو لم يكن رشابا ,فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها.
املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)2952( :

42

ُ َّ
ّ
األشعري -ريض اهلل عنه-
كنا عند أيب موىس
َي ُ َ َ
ََ َ َ َ
اج
فداع بِمائ ِد ٍة ،وعليها حلم دج ٍ

 .762احلديث:

ہےم اتو موش یی اسرعیرضی اہلل عیہےک براس یےھ کہ ایھونن کھابا میگوابا ،چس
میرمعی کا گوست یھا۔
**

ْ
َ
عن َز ْه َدم بن ُم َ ِّ
رض ٍب اجلَ ْريم قال« :كنا عند أيب موىس

رہےدم پن مضب چرمی ن پیان کیا کہ ہےم اتو موش یی اسرعی رضی اہلل عیہ ےک براس
یےھکہ ایھون ن کھابا میگوابا ،چس می رمعی کا گوست یھا۔ ا پی می شح رپگت
ح
ش ی
اور ع المون یسی مسایہت ر کھی واال ،فییلہ نو نم اہلل کا ابک خص ھی حارص ےہوا۔
ی
اتوموش یی رضی اہلل عیہ ن اس ےس کہا کہ یم ھی شبک ےہو حاو۔ اس ن ترس و ب ریس کا
ی
اظہار کیا،تو اتوموشیرضی اہللعیہ ن اسےس یررھکہا کہیم ھی شبک ےہوحاو؛ کیون کہ
س
ہ۔
می ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم کو اس کا گوست کھان دپکھا ے

األشعري ،فداع بمائدة وعليها حلم دجاج ،فدخل
َ َُْ َ ٌ
َْ
يه ب َ
الم َو ِايل ،فقال هل:
رجل من
بين تي ِم اهلل أمحر ،ش ِب ِ
َ
ر
َ
ُ
َ ُ َ
َ
ُ
رأيت رسول اهلل -
هل رم ،فتَلكأ ،فقال هل :هل رم ،فإين
صىل اهلل عليه وسلم -يأكل منه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يروي َز ْه َد ُم بن ُم َ ِّ
رضب اجل َ ْر ِيم أنه اكن هو وقوم معه
َ
َ
فِجء بها إيلهم
عند أيب موىس األشعري ،فداع بمائدة ِ
ْ
َ
وعليها حلم دجاج ،فدخل رجل ِم ْن بَ ِين تيم اهلل أمحر
اللون شبيه باملوايل -يعين األاعجم ،-فقال هل أبو
موىس داعيًا هل إىل الطعام :هلم إىل الغداء فتلكأ وأىب
أن يأيت ،فقال هل أبو موىس :إين رأيت رسول اهلل يأكل

منه.

 .762حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رھدم پن مضب رواپ ث کرن ہ ےی کہ وہ اور ان ےک ہےم راہ کحرھ لوگ ،اتوموشی
اسرعی رضی اہلل عیہ ےک براس یےھ۔ ایھون ن کھابا میگوابا اور چت لوگون ےک
روبو کھابا رکھا گیا ،تو دپکھا گیا کہ اس می رمعی کا گوست یھا۔ ا پی می شح رپگت
ع
ح
ش
اور ع المون -تعنی حمی لوگ -یسی مسایہت ر کھی واال ،فییلہ نو نم اہلل کا ابک خص
ی
ھی حارص ےہوا۔ چریانچرہ اتو موشی رضی اہلل عیہ ن اس کو کھان می شبک ےہون یک
ش
دعوب د پی ےہون فمابا کہ کھان ربآحاو۔ اس خص ن ترس وبیرس کرن ےہون

کھان می شبک ےہون ےس اپ کار کردبا ،تو اتو موشی رضی اہلل عیہ ن اس ےس کہا
ہ۔
کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو رمعی کا گوست کھان دپکھا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
اتلخريجَ :ز ْه َد ُم بن ُم َ ِّ
َ
رضب اجلر ِيم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• تيم اهلل  :هم بطن من إحدى قبائل العرب.
ٌ
َ ُر
لكمة بمعىن ادلعوة إىل اليشء.
• هلم ِ :
َ
َََ ر
َ ر َ َ َّ َ
كأ َ :
بمعىن ت َردد وت َوقف.
• فتل

فوائد احلديث:
ّ
ِ .1حل أكل حلم ادلجاج ألنه من الطيبات.
ر
ر
مناف للرشع ،وال ينبِغ اختاذ الرتف اعدة دائمة ،ئلال يألفه ،فال يصرب عنه.
 .2جواز الرتف املنضبط يف املأكل واملرشب وامللبس ،وأن هذا غري
ٍ
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املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم
لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة
قرطبة 1408 ،ه- .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2975( :
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ُ َّ ُ ُّ
ہےمرسول اہللﷺےک لیمسواکاوروصو کا برابپیار کرےکرکھد پی۔راب
كنا ن ِعد لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َيََُ
َ َ ُ ََ ُ َُ ََي َُُ
ک
ک
ک
چ
من
ه
ث
ع
ب
ي
أن
شاء
ما
اهلل
ه
ِسواكه وطهوره ،فيبعث
ت
آبﷺمسواک اوروصو
اور
ا
ی
پ
د
ر
دار
ی
پ
و
ﷺ
آب
ا،
ےی
ہ
ا
ح
عایل
اہلل
ت
و
ر
ر
ر
َّ ُ
َ َ َ َ َّ ُ
الليل ،فيتسوك ،ويتوضأ ويصِّل
کرےک یمار رب ھی۔

 .763احلديث:

**

ُ ر ُ ُّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :كنا ن ِعد لرسول
َ َُ ََ ُ َ َ ْ ُُ
ور ُه ،فيَب َعثه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -سواكه وطه
َ َ
ر
َْ َُ
ُ
اهلل ما شاء أن يب َعثه من الليل ،فيَت َس روك ،ويتوضأ

عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ ہےم رسول اہلل ﷺ ےک لی مسواک اور وصو کا
آب ﷺ کو پیدار کر دپیا اور
برابپیار کر ےک رکھ د پی۔ راب کو اہلل ت عایل چت رحاہےیا ،ر
آب ﷺ مسواک اور وصو کرےک یمار رب ھی۔
ر

ُ
ويصيل.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت ت َهيِّئ للنيب

صىل اهلل عليه وسلمِ -سواكه واملاء اذلي يتوضأ بهمن الليل ،ثم يوقظه اهلل -تبارك وتعاىل -من نومه يف
َْ
أي وقت من الليل ،فإذا استيقظ َ َ
رشع يف دلك أسنانه
بالسواك؛ ُلزييل به راحئة الفم اليت حتدث اعدة بسبب
انلوم ،ثم يتوضأ وضوءه للصالة ،ثم يصيل صالة الليل.

 .763حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضیاہلل عہاپیارہےیہ ےی کہوہپنیﷺ یکمسواکاوربرابپیارکرےک رکھ دپیی،
آب
آب ﷺ راب کو وصو فمان یےھ۔ یررھ راب کو اہللپیارک وت عایل ر
چس ےس ر
آب ﷺ چت ا یھی تو میہ یک اس تو کو دور
ﷺ کو بیید ےس چت رحاہےیا ،پیدار کر با۔ ر
ہ۔ یررھ
کرن ےک لیدانون ربمسواک کرن،چو عموما بیید یکوج ےسپ ریدا ےہوحاب ے
آب ﷺ یمار ےک لی وصو فمان اور یمار یہچد ادا کرن۔
ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• نعد  :نهيِّئ.
• طهوره  :أي :املاء اذلي يتطهر به.
• يبعثه  :يوقظه من نومه.

• يتسوك  :ينظف فمه وأسنانه بالسواك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب التسوك قبل الوضوء ،وقبل الصالة ،وعند القيام من انلوم.
 .2عناية أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -به ،وحرصهن ىلع ما يريض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تهيئة ما يلزمه للطاعة والعبادة.
 .3خدمة املرأة لزوجها.
 .4جواز االستعانة باآلخرين إلعداد الطهور.
 .5استحباب اتلأهب للعبادة قبل وقتها واالعتناء بها.
ُ َ ِّ ُ
رصفها كيف شاء ،ويف اآلية( :فيمسك اليت قىض عليها املوت ويرسل األخرى).
 .6أن أرواح العباد بيد اهلل -تعاىل -ي
ر
َْ َ
ُّ
ُ
َ
َ
 .7أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يوقظ للصالة بالليل ،بل مىت ما أيقظه ربه صىل.

45

 .8أن انلوم ناقض للوضوء ،وهذا هو األصل ،لكن من خصوصياته -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ال ينتقض وضوؤه بانلوم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
َ َْر َ
ين تنَامان وال ينام قليب".وعليه حيمل حديث ابلاب ىلع االختيار؛ وهلذا قال احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل:-
وسلم -كما يف الصحيحني " :إن عي
َ
"اكن ربما توضأ إذا قام من انلوم ،وربما لم يتوضأ".

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3758( :
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ہےم (شوع می)یمار می کالم کیا کرن یےھ۔آدمیدوران یمار ا پیت عل
ُّ
ُ َ
كلِّ ُ
وهو
صاحبه،
الرجل
م
ي
الصًلة،
يف
نتلكم
ا
ن
ك
ش
واےل خصےس باب کرلیا کر با یھا ،یہان بک کہیآپث بارل ےہوب{وفومواہلل
إىل جنبه يف الصًلة ،حىت نزلت {وقوموا هلل
فاپی
ج
ت
َُ َ
عایلےک لی باادبکرھےراہ کرو۔ اسےکت عد ےہمی
اہلل
مہ:اور
ب
}
ی
ُ َ
ی
قانتني}؛ فأم يِرنا بالسكوت و ن ِهينا عن الالكم
یمار می حاموسر ہی کا چکمدےدبا گیا اور باب چریتےسروکدبا گیا۔

 .764احلديث:

**

َ َ
ُّ
عن َز ْيد بن أ ْرق َم ريض اهلل عنه قال« :كنا نتلكم يف
َ ِّ
الصالة ،يُكل ُم الرجل صاحبه ،وهو إىل جنبه يف
َُ َ
الصالة ،حىت نزلت ((وقوموا هلل قانتني))؛ فأ ِم ْرنا
ُ
بالسكوت ون ِهينَا عن الالكم».

 .764حدپث:

ربد پن ارفم رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہوے کہی ہ ےی :ہےم (شوع می) یمار می
ش
ک الم کیا کرن یےھ۔ آدمی دوران یمار ا پی ت عل واےل خص ےس باب کرلیا کر با

عایل ےک
یھا ،یہان بک کہ ی آپ ث بارل ےہوب {وفوموا ہلل فاپیی}.بجمہ :اور اہلل ت ی
لی باادب کرھے راہ کرو۔ اس ےک ت عد ےہمی یمار می حاموس ر ہی کا چکم دے دبا
گیا اور باب چریت ےس روک دبا گیا.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الصالة ِصلة بني العبد وربه؛ فال ينبِغ أن يتشاغل

املصيل بغري مناجاة اهلل ،فيخرب زيد بن أرقم ريض اهلل

عنه أن املسلمني اكنوا يف بدء أمرهم يتلكمون يف
الصالة بقدر حاجتهم إىل الالكم ،فقد اكن أحدهم

يكلم صاحبه جبانبه يف حاجته ،واكن ىلع مسمع من
انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ولم ينكر عليهم .وملا اكن

يف الصالة شغل بمناجاة اهلل عن الالكم مع

املخلوقني ،أمرهم اهلل تبارك وتعاىل باملحافظة ىلع

الصالة وأمرهم بالسكوت ونهاهم عن الالكم ،فأنزل
َ ُ ََ
ىلع ال رصلَ َوات َو ّ
الصال ِة ُ
الوسطى
اهلل تعاىل{ :حا ِفظوا
ِ
َوقُ ُ
وموا هلل قَانت َ
ني} .فعرف الصحابة منها نهيهم عن
ِِ
الالكم يف الصالة فانتهوا ،ريض اهلل عنهم.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔ چریانچرہ ی میاست یہی کہ
یمار پیدے اور رب ےک مابی ابک ت علق کا بام ے
یماری اس حال می اہلل ےک سایھ میاحاب ےک ع الوہ کسی اور کام می م شعول ےہو۔ ربد
رہ ہ ےی کہ اپیداے اس الم می لوگ یمار می چ شت
پن ارفم رضی اہلل عیہ پیان کر ے
ش
رصورب باب چریت کر لیا کرن یےھ۔ می ال کوب خص اپ رنی رصورب ےک بارے می
ش
رہ
ا پی یرہلو می موچود خص ےس باب کر لیا کر با یھا اور پنی ﷺ ی ست سن ے
ےہون ،لیک اس ےس میع ی فمان۔ لیک چ رون کہ یمار حال ث می پیدے یک اہلل ےس
ک
م
ہےم ک المی می ایہماک ،اس لی چلوق ےس ہےم ک الم ےہون یک گچاتس باق یہی ر ھنی،
چک
رت
اس لی اہلل ت عایل ن م دبا کہ مسلمان یمار کو دوشی آالتسون ےس نچرا بی ،چ ر
رہ ےی اور باب چریت ی کرپن۔ چریانچرہ ی آپ ث بارل فماب{ :حَاف ُظوا عَ َیل ال ََّضلَوَاب
ل
پی
ل
ل سط ف ُ م
ی}۔ بجمہ :یمارون یک چفاﻇب کرو۔ با خصوض
َوا َّض الہ ا و ُ ی َو و ُوا ہلل فَا َ
عایل ےک لی باادب کرھے راہ کرو۔ چریانچرہ ضچای کرام کو
درمیان وایل یمار یک اور اہلل ت ی
ہ؛اس لیایھونن اتسا
معلوم ےہوگیا کہایھییمارمیک المکرنےس میعکیاگیا ے
کربا رجھور دبا۔ رضی اہلل ع ہم۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > مبطالت الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :زيد بن

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َ
ُ
• قانتني  :للقنُوت عدة معان ،منها :الطاعة ،واخلشوع ،وادلاعء وطول القيام والسكوت ،وهو املراد هنا ،فقد فهم منه الصحابة نهيهم عن الالكم يف
الصالة ،وأمرهم بالسكوت.
• كنا نتلكم  :أي خلف انليب صىل اهلل عليه وسلم.
َ ِّ
• يكل ُم الرجل صاحبه  :أي يف حاجته.
• وقوموا هلل  :أي ألجله.
ُ
• فأ ِمرنا  :أمرنا اهلل أو رسوهل تنفيذا لآلية.

• بالسكوت  :الكف عن الكم انلاس ال لك الالكم؛ ألن الصالة فيها قراءة وذكر وداعء.
ُ
• ن ِهينا  :نهانا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
• الالكم  :أي الكم انلاس.

فوائد احلديث:
 .1اكن الالكم يف الصالة أول اإلسالم مباحا بقدر احلاجة إيله.
 .2االحتجاج بقول الصحايب يف سبب الزنول ،كما أنه حجة يف غريه.
{وقُ ُ
وموا هلل قَانت َ
 .3حتريم الالكم يف الصالة بعد نزول قوهل تعاىلَ :
ني} .من العامد ،وهو اذلي يعلم أنه يف صالة ،وأن الالكم فيها حمرم.
ِِ
ْ
 .4أن الالكم -مع حرمتهُ -مف ِسد للصالة؛ ألن انليه يقتيض الفساد.
 .5أن القنوت املذكور يف هذه اآلية ،مراد به السكوت ،كما فهمه الصحابة ،وعملوا بمقتضاه يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم.
ُ
َ ْ ْ
 .6أن املعىن اذلي حرم من أجله الالكم ،هو طلب اإلقبال ىلع اهلل يف هذه العبادة ،واتلذلذ بمناجاته فليُح َرص ىلع هذا املعىن السايم.
 .7رصاحة النسخ يف مثل هذا احلديث اذلي مجع بني انلاسخ واملنسوخ.
 .8احلكمة يف الترشيع حيث اكن الالكم مباحا ثم حرم.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن
عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق
حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َ َ َ ي َ َ َّ َ ي ُ ُ َّ َ َ َ
ك يِخ ك يِخ ي
ار ِم بها ،أما علِمت أنا ال نأكل الصدقة

 .765احلديث:

"یھو ،یھو! اےس یرھییکدو۔ کیا یمہی یہی معلوم کہ ہےم صدفہ یہی کھان؟"
**

ات ے
وہبہرضی اہللعیہرواپ ث کرن ہ ےی کہچسنپن عیل رضی اہلل عہمان صدق یک
ک
ک
ھخورون می ےس ابک ھخور ےل کر ا پی میہ می دال یل۔ تو رسول اہلل صیل اہلل علیہ
وسلم ن فمابا ":یھو ،یھو! اےس یرھییک دو۔ کیا یمہی معلوم یہی کہ ہےم صدق یک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :أخذ احلسن بن

يلع -ريض اهلل عنهما -تمرة من تمر الصدقة فجعلها
َ ْ
يف فيه ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-كخ
ر
َك ْخ ْ
ارمِ بها ،أما علمت أنا ال نأكل الصدقة!؟» .ويف
َ ُّ
ر
حتل نلا الصدقة».
رواية« :أنا ال ِ

آب ﷺ نفمابا) ":ےہمارے
چرییہیکھان؟" ابکاوررواپ ث می ے
ہ کہ( ر
ہ۔"
لی صدفہ ح الل یہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخذ احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما -تمرة مما مجع
من زاكة اتلمر فوضعها يف فمه ،فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم" :-كخ كخ" يعين أنها ال تصلح لك ،ثم
أمره أن خيرجها من فمه ،وقال" :إننا ال حتل نلا
الصدقة" .فالصدقة ال حتل آلل حممد؛ وذلك ألنهم

أرشف انلاس ،والصدقات والزكوات أوساخ انلاس،

وال يناسب ألرشاف انلاس أن يأخذوا أوساخ انلاس،

كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعمه العباس

بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه" :-إنا آل حممد ال حتل
نلا الصدقة؛ إنما يه أوساخ انلاس".

 .765حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ک
ک
ج
چسن پن عیل رضی اہلل عہما ن رکوہ یک مع سدہ ھخورون می ےس ابک ھخور ےل کر
ا پی میہ می دال یل۔ تو پنی صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا" :یھو ،یھو!'' ،تعنی ی
آب ﷺ ن ایہی اےس میہ ےس پ کا لی کا
یمہارے لی یھیک یہی ے
ہ۔ یررھ ر
چ
ہ۔ چریانچرہ آل محدم ےک لی صدفہ
کم دبا اور فمابا :ےہمارے لی صدفہ ح الل یہی ے

ہ کیو بکہ وہ لوگون می ست ےس مرعر ہ ےی۔ چت کہ صدفاب اور
لییا ح الل یہی ے
ک
ک
رکاب لوگون ےک میل خ ریل ہ ےی اور مرعر لوگون ےک لی میل خ ریل کو لییا میاست
ہ۔ حیسا کہ پنی صیل اہلل علیہ وسلم ن ا پی رجچرا عیاس پن عیدالمطلت رضی
یہی ے
م
ہ ،ی تو خص لوگون کا
اہلل عیہ ےس فمابا" :ہےم آل محدم ےک لی صدفہ حاب یہی ے
ک
ہ۔"
میل خ ریل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > مصارف الزاكة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• تمر الصدقة  :ما مجع من زاكة اتلمر ،والزاكة يف االصطالح :تطلق ىلع أداء حق جيب يف أموال خمصوصة ىلع وجه خمصوص ،ويعترب يف وجوبه
احلول وانلصاب.
ًّ
صبيا.
• كخ كخ  :لكمة زجر للصيب عن
ِ
املستقذرات ،واكن احلسن -ريض اهلل عنهِ -
• نلا  :أي :آل حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملراد بنو هاشم وبنو عبد املطلب.

فوائد احلديث:
 .1وجوب توجيه اإلنسان ألفراد أِسته ومن يف راعيته ،ومنعهم من املحرمات مع بيان احلكمة من ذلك.
 .2حتريم الصدقات والزاكة ىلع آل ابليت.
 .3ىلع ويل األمر أن يقوم جبمع الزاكة ويدفعها إىل مستحقيها ،ويرىع ذلك بدقة وأمانة بالغتني.
 .4مرشوعية دفع الصدقات لإلمام.
 .5استحباب اإلعالم بسبب انليه والزجر.
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 .6جواز خماطبة من ال يمزي لقصد إسماع من يمزي.

 .7استحباب استخدام اللفظ املعقول للمخاطب؛ ألنه من باب :حدثوا انلاس ىلع قدر عقوهلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،ملحمد
ابن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه.

الرقم املوحد)10102( :
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ُ
ُ ي
َ
ك ُِ
ِث
اكن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ي
ُ
َ ي َُ َ
ُ ي َ َ َ ُ
ُ ُ
أن يقول يف ُركو ِع ِه وسجو ِده ِ :سبحانك الله َّم
ُ ي
َّ َ
َََ ُ ُ َ
ي َ
َربنا َو ِِبَمدِك ،الله َّم اغ ِف ير ِيل ،يتأ َّول الق يرآن.

 .766احلديث:

رسول اہللﷺ ا پیرکوعو شخودمی کیبےکسایھی ربھا کرن یےھ:
ع
ن
لل ہ َ ع ْ
ُسْچَاب َ َ للہ َ
آبﷺفآنیک میل تفسیفما
فیل۔ ر
ک ا َُّم َرپ ََّیَا َو ح َ ْدم َک،ا َُّم ا ْ
رہ یےھ۔
ے

**

ُ
َ ر
هلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما صىل رسول ا ِ
ً َْ َ ْ َ َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -صالة َبعد أن ن َزلت عليه:ُ ْ َ َ َ
حانك
(إذا جاء نرص اهلل والفتح) إال يقول فيها« :سب
ُ
ْ
َ
ْ
َرَ
وحبَم ِد َك ،امهللر اغ ِف ْر ِيل» .ويف رواية :اكن رسول
ربنا ِ
ُ ْ ُ َْ َُ َ
رث أن يقول يف
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يك ِ
ا ِ
ُ
ُ ْ َ َ َ
الله رم َر ربنَا َوحبَ ْمدكَ،
ُ
ُ
ُ
ُركو ِع ِه وسجو ِدهِ« :سبحانك
ِ ِ
ُ
ُ ْ
َ َ
َ َ ُ ُ َ
الله رم اغ ِف ْر ِيل» ،يتَأ رول الق ْرآن .ويف رواية :اكن رسول
ُ ْ ُ َْ َُ َ َ َ َْ
رث أن يقول قبْل أن
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يك ِ
ا ِ
ُ ْ َ َ َ
َُ َ
الله رم َوحبَ ْمد َك أَ ْستَ ْغف ُر َك َوأَتُوبُ
ك ُ
يموت« :سبحان
ِ ِ
ِ
َ
ْ َ َ ُ
َْ َ
ُ
هلل ،ما هذ ِه
ِإيلك» .قالت اعئِشة :قلت :يا رسول ا ِ
َ َ ْ َ ََْ َُ ُ
وهلا؟ قالُ « :جعلَ ْ
ُ
ت ِيل
اللكمات اليت أراك أحدثتها تق
ِ
َ
ُ
ُْ
َ ٌ
َ ْ
َعال َمة ِيف أ رم ِيت ِإذا َرأيتُ َها قلتُ َها (إذا جاء نرص اهلل
ُ
َ
والفتح) ...إىل آخر السورة» .ويف رواية :اكن رسول اهلل
ُ ْ
ُ ْ َ َ
ك ُ ْ َْ
هلل
رث ِمن قو ِل« :سبحان ا ِ
صىل اهلل عليه وسلم -ي َِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ََُ ُ َ
ْ
ُ
قلت :يا
قالت:
وب ِإيلْ ِه».
و ِحبم ِدهِ أستغ ِفر اهلل وأت
َ
َ
َ ُ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ك ُ ْ ْ ُ
هلل َو ِحبم ِدهِ
رث ِمن قو ِل سبحان ا ِ
هلل ،أراك ت ِ
رسول ا ِ
ِّ َ ِّ َ
َ َ ْ
اهلل وأَتُ ُ
أَ ْستَ ْغف ُر َ
خََ
رب ِين َريب أين َسأ َرى
وب إيل ِه؟ فقال« :أ
ِ
َ َ َ ً ُر َ َ ََْ ُ َ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
عالمة ِيف أم ِيت ف ِإذا رأيتها أكرثت ِمن قو ِل :سبحان
َ َ ْ َْ
اهلل َوأَتُ ُ
اهلل َوحبَ ْمده أَ ْستَ ْغف ُر َ
وب إيل ِه فقد َرأيتُ َها :إذا
ِ ِ ِِ
ِ
َُْ َ رَ
جاء نرص اهلل والفتح ،فتح مكة ،ورأيت انلاس

 .766حدپث:

تَ
ض ال َلَّـہ
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺن سورہ ”ادَا حَاءَ ْ ُ
ھ
تس یہ ھ چ م
ل ْفَن ْ
ک
َوا حُ“ ےک بول ےک ت عد کوب یمار ا ی ی رب ی س ی ی دعا ی رب ی ےہوُ :سْچَاب َ َ
ن
لل ہ عْ
ہ اور ہےمپیی
ف یل (بجمہ :اے اہلل ےہمارے رب! تو براک ے
َرپ ََّیَا و ح َ ْدم َک ،ا ََّم ا ْ
م ن
تس ی
ترعتف ےک سایھپیی نح پیان کرنہ ےی ،اے اہلل تو حےھ خس دے)۔ابکاور
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ا پی رکوع و شخود می کیب ےک سایھ ی ربھا
رواپ ث می ے
کرن یےھُ :سچاب للہ
ن
لل ہ عْ
آب ﷺ فآن (سورہ
ف یل۔ ر
َْ َ َ
ک ا ََُّم َرپ ََّیَا َو ح َ ْدم َک ،ا ََُّم ا ْ
ع
ہ کہ رسول اہلل ﷺ اپ رنی
رہ یےھ۔ ابک اور رواپ ث می ے
تض) یک میل تفسی فما ے
ی
ک اللہ ََُّم َونح َ ْدم َ َسْیَع ْ
ف َک
وفاب ےس یہےل کیب ےک سایھ ی کہا کرن ےھُ :سْچَاب َ َ
کا ُ
تس
ُ
ہ میپیی ترعتف ےک سایھپیی ینح پیان
ک۔ (اے اہلل تو براک ے
وب الَی ْ َ
َو َات ُ
ن
کر با ےہون ،می نحھ ےس خسس طلت کر با ہےو اور پیے چصور توی کر با ےہون)۔ عاتش
پک
ہ کہ می ن تروجرھا :با رسول اہلل! ی کلماب کیےس ہ ےی چو می د ھنی
رضی اہلل کا پیان ے
آب ﷺ ن فمابا :میے لی
آب ن اب کہیا شوع کی ہ ےی؟ ر
ےہون کہ ر
ک
میی امت می ابک ع المت ر ھی گنی کہ می چت اےس دپکھ لون تو کیب ےک سایھ
ل
ہ) ادا حاء تض اہلل وا فنح۔۔۔ا لح۔ ابک اور
ی ربھو۔ (اور ی ع المت ی سورب ے
ی س
ک
ک
ان اہلل َونح َ ْدمہ
رواپ ث می ے
ہ :رسول اہلل یب ےک سایھ ی ربھا رن ےھْ ُ :چ َ َ
ُ
َ ْسیَع ْ
ہ کہ می ن تروجرھا کہ با رسول
وب الَیْہ۔ عاتش رضی اہلل عہا کا پیان ے
اہلل َو َات ُ
ف َ
ا ُ
ھ ہ س
آب کو دپکھنی ےہون کہ ر ک
ان اہلل َونح َ ْدمہ
اہلل! می ر
آب یب ےک سایھ ی رب ی ےیْ ُ :چ َ َ
م
ی
ُ
َ ْسیَع ْ
آب ﷺ ن فمابا :میے رب ن حےھ چی دی ھی کہ
ب الیہ؟ ر
اہلل َواتو ُ
ف َ
ا ُ
می عیفپ ث اپ رنی امت می ابک ع المت دپکھون گا اور ی کہ چت می اےس دپکھون
ُ
تو کیب ےک سایھ ی ربھونُ :سْچ َ َ نح َ ْسیَع ْ
وب الیہ۔ می ن اس
اہلل َو َات ُ
ف َ
ان اہلل َو َ ْدمہ ا ُ
ل
ہ کہ :ادا حاء تض اہلل وا فنح۔ تعنی چت مکہ
ہ۔ اور وہ ع المت ی ے
ع المت کو دپکھ لیا ے
اس بد ُحلُون ق دپن ال َلَّـہ َافْواحا ،ف َ َسنَّحْ ن
قح ےہو حان۔ َو َراَپ َ َ
ک َوا ْسیَع ْ
ح
ف ُہ ،ا ََّ ُی
ب
ر
دم
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ ً
ث الیَّ َ َ ْ َ
ْ
َّ
آب لوگون کو اہلل ےک دپن می چوق در چوق آ با دپکھ لی تو ا پی
ان تَو ََّابًا۔ (اور ر
کَ َ
ت
س
ی
رب یک نح پیان کرن لگی جدم ےک سایھ اور اس ےس معفب یک دعا ما بگی ،ن

يدخلون يف دين اهلل أفواجا ،فسبح حبمد ربك
واستغفره إنه اكن توابا».

ہ) ۔
سک وہ با ہےی توی فیول کرن واﻻ ے

**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدپ ث کا درج :خنح
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املعىن اإلمجايل:

قالت اعئشة -ريض اهلل عنها :-ما صىل رسول اهلل -
ً
صىل اهلل عليه وسلم -صالة بعد أن نزلت سورة

انلرص إال وقال يف ركوعها وسجودها :سبحانك امهلل
ُ
وحبمدك امهلل اغفر يل ،يعمل بما أ ِم َر به يف القرآن يف
قوهل {فسبح حبمد ربك واستغفره} .وأخربت -ريض

اهلل عنها -أنها سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عن هذه اللكمات اليت أصبح يقوهلا يف الركوع
والسجود فأخربها أن اهلل تبارك وتعاىل أخربه أنه

سريى عالمة يف أمته ،فإذا رآها أكرث من قول :سبحان
اهلل وحبمده أستغفر اهلل وأتوب إيله .وهذه العالمة:

{إذا جاء نرص اهلل والفتح –فتح مكة -ورأيت انلاس

يدخلون يف دين اهلل أفواجا فسبح حبمد ربك
واستغفره إنه اكن توابا}.

**

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےہ
عاتش رضی اہلل عہا کا پیان ے
ہ سورہ الیض ےک بارل ےہون ےک ت عد ر
یمار ےک رکوع و شخود می ی فمانُ :سْچاب َ ل ََّلہ ن ل ََّلہ عْ
آب
ف یل۔ اتسا ر
َ َ
ک ا ََُّم َو ح َ ْدم َک ا ََُّم ا ْ
َ
ف
س
ن
چک ت عمی
آب ﷺ کو فآن می دبا گیا یھا کہَّ َ { :حْ نح َ ْدم
ﷺ اس م یک ل می کرن چو ر
َرب َ ْسیَع ْ
ف ُہ} .بجمہ :ا پی رب یک جدم ےک سایھ اس یک براکییگ پیان کخی۔عاتش
ک َوا ْ
َّ
پ
م
ن
ہ
ض
ی
ک
چ
ت
ہ
ل
ج
ے
ر یاہلل عیہپیاب ی کہا ونن ی ﷺےس ان مابےکبارے ی رو رھا و
ش
آب ﷺ ن ایہی پیابا
آب ﷺ ا پی رکوع و خود می کہیا شوع کی یےھ۔ ر
ر
آب ﷺ عیفپ ث اپ رنی امت
آب ﷺ کو پیابا ے
ہ کہ ر
کہ اہلل پیارک و ت عایل ن ر

پ
آب اس ع المت کو د کھی تو
ےک بارے می ابک ع المت م الچطہ کرپن ےگ۔ چت ر
ُ
کیب ےک سایھ ی ربھیُ :سْچ َ َ نح َ ْسیَع ْ
وب الیہ۔ ی ع المت” :ادَا
اہلل َو َات ُ
ف َ
ان اہلل َو َ ْدمہ ا ُ
فَ
ل ْف َ ت
تَ
ث الیََّ َ ُحلُ
ون ق دپن ال َلَّـہ َافْوَاحًا َسنَّحْ نح َ ْدم
ض ال َلَّـہ َوا نْحُ  -عنی قح مکہ ے
ہَ -و َراَپ ْ َ
اس بَ ْد َ
حَاءَ ْ ُ
َرب َ سیَع ْ
ان تَو ََّابًا“۔ بجمہ:چتاہلل یکمدداور قحآحان(تعنی قحمکہ)اورتو
ف ُہا ََّ ُیکَ َ
ک َوا ْ ْ
َّ
ت
س
ی
ن
م
م
لوگون کو اہلل ےک دپن ی چوق در چوق آ با دپکھ ےل ،تو ا پی رب یک ح کرن ی
چُت حا جدم ےک سایھ اور اس ےس معفب یک دعا مابگ ،ن سک وہ با ہےی توی فیول
ہ۔
کرن واﻻ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :متفق عليه جبميع رواياته.

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

معاين املفردات:

• سبحانك  :تزنيها لك عما ال يليق بك من لك نقص.
• امهلل  :يا اهلل.
ُ
َ
• يتأول القرآن  :يعمل ما أمر به يف القرآن.
ُ
• رأيتها  :أبرصتها أو عرفتُها.
ُ
اطل ْ
• واستغفره  :أيْ :
ب منه املغفرة ،واملغفرة :يه اتلجاوز عن اذلنب والسرت.

فوائد احلديث:
 .1زيادة استغفار رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وترضعه وإقباهل ىلع اهلل -تعاىل -قبل موته.
 .2الشكر هلل -تعاىل -عند حصول انلعم.
 .3استحباب االستغفار وادلعوات اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4وقوع ما برش اهلل به رسوهل ألن وعده سبحانه حق.
املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة

الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه- .
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صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4826( :
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پنیﷺ ظرہیکیمار یھیکدویررہ می ربھا کرن ،عضیکیمار اسوفث ادا
ی
فمان چت کہ سورح ا ھی صاف اور روسن ےہو با اور یمار مرعبوفث ےہون ہےی

اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل الظهر

باهلاجرة ,والعرص والشمس نقية ،واملغرب إذا
وجبت

 .767احلديث:

**

حاب پن عید اہلل اتضاری رضی اہلل عہما رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ پنی
ﷺ ظرہ یک یمار یھیک دویررہ می ربھا کرن ،عض یک یمار اس وف ث ادا فمان چت
ی
کہ سورح ا ھی صاف اور روسن ےہو با ،یمار مرعب وف ث ےہون ہےی ربھ لیی اور عسا یک
ج
ک
ک
یمار ھی حلدی اور ھی دب ےس رب ھی؛ چت دپکھی کہ لوگ مع ہےو گی ہ ےی ،تو حلدی
پ
ہ ،تو دب ےس رب ھیاور صح یک یمار
رب ھی اور چت د کھی کہ لوگون ن کحرھ دب کردی ے

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري -ريض اهلل عنهما-
ِّ
ُّ ْ
َ َ
قال« :اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل الظه َر
َ
ب َ
ر ُ َ ر
َ
َ
والع َ
غرب ِإذا
اج َرة،
اله
ِ
ِ
رص والش َمس ن ِقية ،والم ِ
َ َ َ ً
َ ً َ َ ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
وجبت ،وال ِعشاء أحيانا وأحيانا :إِذا رآهم اجتمعوا
َ ر َ َ َ ُ َ
ً ر
ُّ
والص ُ
بح اكن انليب -
آهم أ ْب َطئُوا أخر،
عجل ،و ِإذا ر
ُ َ ِّ َ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -يصليها ِبغلس».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان األفضل يف الوقت ،ألداء
الصلوات اخلمس .فصالة الظهر :حني تميل الشمس

عن كبد السماء ،وهو وقت الزوال ،وهو اول وقتها،
ً
شديدا يؤثر ىلع املصلني
ولكن إن اكن احلر
فاألفضل تأخري الصالة حىت يربد اجلو ،كما يف أدلة

أخرى .والعرص :تصىل والشمس ما تزال بيضاء نقية،
لم ختالطها صفرة املغيب ,وقَ ُ
درها :أن يكون ظل لك
يشء مثله ،بعد ظل الزوال .واملغرب :تصىل وقت

سقوط الشمس يف مغيبها .وأما العشاء :فرياىع فيها

حال املؤتمني ،فإن حرضوا يف أول وقتها ،وهو زوال
الشفق األمحر صلوا ،وإن لم حيرضوا ّ
أخرها إىل ما

يقرب من انلصف األول من الليل ،فإنه وقتها

األفضل لوال املشقة .وأما صالة الصبح :تكون عند

أول اختالط الضياء بالظالم.

 .767حدپث:

ربھ لیی۔

**

آب ﷺ ابدھیے می ربھابا کرن یےھ۔
کو ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ف
ہ۔ یمار ظرہ کا وفث
اس حدپ ث می یمار رنخگای یک اداپییگ ےک ا ضل وف ث کا پیان ے
ہ ،چت سورح عی وسظ آشمان ےس کحرھ ہےت حان۔ یہی روال کا وف ث
پ ث ےہو با ے
ہ۔ باہےم اگر گرمی اپنی ربادہ ےہو کہ اس ےس
ہ۔ ی ظرہ یک یمار کا اپیداب وف ث ے
ےہو با ے
ف
ہ ،یہان بک
یماری میاب ےہون ےہون ،تو اس صورب می یمار می باچی کربا ا ضل ے
ہ۔ عض یک یمار اس وف ث
کہ فضا می کحرھ یھیدک آ حان حیسا کہ دپگر دال بل می آبا ے
ی
ہ ،چت سورح ا ھی سفید اور صاف ےہو اور توف ث عوب پ ریدا ےہون وایل
ادا یک حاب ے

ہ ،چت ےہ
رردی یک اس می آمیس ی ےہو ب ےہو۔ اس کا وف ث پ ث شوع ےہو با ے
ےس کا سای ،روال کا سای پ کا لی ےکت عد اس ےس ےک میل ےہو حان۔ مرعب یک
ہ ،چت سورح عوب ےہو حان۔ الییہ عسا یک یمار می
یمار اس وف ث ربھی حاب ے
م
ہ۔ اگر وہ عسا ےک اپیداب وف ث ،تعنی سقق یک
مفیدتون یک حال ث کو لخوظ رکھا حا با ے
شجیرا بل ےہون رب آحا بی ،تووہ اسوف ثیمار ربھلیاور اگراس وف ث یآ بی،

تو امام اےس راب ےک تفپیا اپیداب تصف چےص بک موچر کرے۔ اگر دسواری کا
ف
ہ چت
ابدتش ی ےہو با ،تو یہی اس کا ا ضل وف ث یھا۔ صح یک یمار کا وف ثپ ث ےہو با ے
ہ۔
روسنی یک ابدھیے ےک سایھ آمیس شوع ےہوب ے

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

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

54

معاين املفردات:

ِّ
• يُ َصيل  :الصالة يف اللغة :ادلاعء ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم
َ
اج َرة  :يه شدة احلر بعد الزوال .مأخوذة من هجر انلاس أعماهلم لشدة احلر.
• اله ِ
َ ٌ
• ن ِق رية  :صافية ،لم تدخلها صفرة وال تغري.
َ
إذا َو َجبَ ْ
ت  :سقطت واغبت ،يعىن الشمس.
•
َ ْ َ ً ََ ْ َ ً
• أحيانا وأحيانا  :مجع حني ،بمعىن :وقت
ََ
• بِغل ٍس  :ظالم آخر الليل مع ضياء الصبح

فوائد احلديث:
 .1معرفة أوقات الصلوات.
 .2أفضلية املبادرة بالصالة يف أول وقتها ماعدا العشاء.
 .3األفضل يف العشاء ،اتلأخري ،ويكون إىل نصف الليل ،كما صحت به األحاديث ،إال إذا اجتمع املصلون فتصىل خشية املشقة عليهم
باالنتظار.

 .4األفضل لإلمام مرااعة حال املؤتمني يف الوقت ،وكذلك يف اتلخفيف مع اإلتمام واإلطالة مع عدم اإلضجار.
 .5أفضلية اتلغليس يف الفجر ،وهو أوىل من اإلسفار.

 .6أن الصالة يف مجاعة أوىل من اإلتيان بالصالة يف أول وقتها .وذلك ملرااعة اجلماعة يف صالة العشاء.

 .7حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته ،واجتناب ما يشق عليهم.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين،
ط ،1مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية1434 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم
للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه
وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .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 :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3516( :
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عہدرسالث ماآبﷺ اوراتو پکروعرم فاروقرضی اہللعہمایکدور حالفثےک
م
اپیدابدو سالون بک (ابک چلسیک) بی طالفی ابک ہےی طالق شمار ےہوب

اكن الطًلق ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم ،-وأيب بكر ،وسنتني من خًلفة
عمر ،طًلق اثلًلث واحدة

 .768احلديث:

**

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأيب بكر ،وسنتني من
خالفة عمر ،طالق اثلالث واحدة ،فقال عمر بن

اخلطاب :إن انلاس قد استعجلوا يف أمر قد اكنت هلم
ََْ
َْ
ََ ٌ
فيه أناة ،فلو أم َضيْ َن ُاه عليهم ،فأم َض ُاه عليهم".

معا مےل (ط الق) می لوگون کو س ر
وح ونچرار ےس کام لییا رحا ہی یھا اس می وہ حلد باری
ہ
آب ن اس کو ان رب
ےس کام لیی لےگ ہ ےی ،لہیدا ےم کیون ی اےس بافد کر دپن ،چریانچرہ ر
الگو کر دبا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل اهلل عليه وسلم -وخالفة أيب بكر وسنتني منخالفة عمر -ريض اهلل عنه -اكنت اثلالث املجموعة
أنت طالق
حتسب واحدة ،ويه قول الرجل المرأتهِ :

أنت طالق .أما قوهل :أنت طالق ثالثا.
أنت طالق ِ
ِ
حبيث جيمعها يف اللفظ فقط فالصحيح أنه لغو وال
عربة به وحيسب طلقة واحدة ،لكن ملا استعجل

انلاس يف الطالق وأكرثوا من الوقوع فيه وصار منهم

تالعب بهذا األمر أراد عمر -ريض اهلل عنه -أن
يوقف انلاس عن االستعجال فيه فجعل اثلالث اليت
حتسب واحدة ثالثا .قال العلماء :إن الطالق املوقع
يف زمن عمر ثالثا اكن يوقع قبل ذلك واحدة؛ ألنهم

اكنوا ال يستعملون اثلالث أصال ،واكنوا يستعملونها
نادرا ،وأما يف زمن عمر فكرث استعماهلم هلا فأمضاه

عليهم ،و جعله ثالثا.
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ہ کہ عہد رسال ث ماآب ﷺ اور اتو پکر و
اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس ہےی رموی ے
م
عرم فاروق رضی اہلل عہما ےک دور ح الف ث ےک اپیداب دو سالون بک (ابک چلس یک)
بیط الفیابکہےیط الق شمار ےہوبیھی۔یررھ سیدبا عرمرضی اہللعیہ نفمابا کہچس

عن ابن عباس ،قال" :اكن الطالق ىلع عهد رسول

ً
أفاد هذا احلديث أن إيقاع الطالق ثالثا زمن انليب

یھی۔ یررھ سیدباعرم رضی اہلل عیہنفمابا کہ چس م عا مےل (طالق) می لوگون کو
س ر
وحونچرارےس کام لییا رحا ہی یھا اس میوہحلد باریےسکام لیی لےگ ہ ےی ،لہیدا
ہ
آبناسکو ان ربالگو کردبا۔
ےم کیونی اےس بافد کردپن ،چریانچرہ ر

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می ی پیابا گیا کہ ط الق رسول اہللﷺ ےک رمای می اور اتو پکر رضی اہلل
عیہ ےک رمای ح الف ث می پی عرم رضی اہلل عیہ ےک عہد ح الف ث ےک اپیداب دو بس
ی
بک اتسا یھا کہ چت کوب ابک باریگ بی ط الق دپیا یھا تو وہ ابک ہےی شمار یک حاب ھی اور
ن
ن
ن
ہ اور اگر
ہ ،حےھ ط الق ے
ہ ،حےھ ط الق ے
وہ اس طور رب کہ کوب آدمی کےہ حےھ ط الق ے
ض
ن
ج
ہ ،تعنی بییون کو ابک سایھ مع کر ےک تو خنح باب ی
کوب ی کےہ کہ حےھ بی ط الق ے
ہ ،اور اس کا کوب اعییار یہی ،بلکہ ی ابک ط الق ہےی ےہو یگ ،لیک چت
ہ کہ ی لعو ے
ے
لوگون ن ط الق می حلدی کربا شوع کر دبا ،اور کیب ےس ط الق د پی لےگ اور
اس معا مےل می کھلوار کرن لےگ تو عرم رضی اہلل عیہ ن ارادہ کیا کہ لوگون کو حلد
ش
باری ےس روکا حان ،چریانچرہ ایہون ن ان بی ط الفون کو چےس ابک محھا حا با یھا
اےس بی پیا دبا۔ علماء کہی ہ ےی کہ بی ط الفی چو عرم رضی اہلل عیہ ےک رمان می
ی
بی وا فع ےہون لگی ان ےس یہےل رصف ابک ہےی ط الق وا فع ےہوب ھی ،کیو بکہ وہ لوگ
یہےل بی کا اسی عمال کرن ہےی یہی یےھ ،اور ساد وبادر ہےی اس کا اسی عمال کرن
یےھ لیک عرم رضی اہلل عیہ ےک رمان می لوگ اس کا اسی عمال کیب ےس کرن
لےگ اس لی ایہون ن لوگون رب اس چکم کو حاری کر دبا اور اےس بی پیا دبا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الطالق > الطالق السين والطالق ابلديع
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -هذه الصيغة يعدها العلماء من املرفوع حكما؛ ألن الفعل حصل يف عهده -عليه الصالة
والسالم -فيكون حجة.
َ
• أناة  :األناة يه املهلة وترك العجلة.

• لو أمضيناه  :لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من اثلالث ،لاكن ذلك مانعا هلم عن تتابع الطلقات.
ً
أنت طالق .أما قوهل :أنت طالق ثالثا .حبيث جيمعها يف اللفظ فقط؛
أنت طالق ِ
أنت طالق ِ
• طالق اثلالث واحدة  :املراد هنا قول الرجل المرأتهِ :
َْ
فالصحيح أنه لغو وال عربة به وحيسب طلقة واحدة.

فوائد احلديث:
 .1أن الطلقات اثلالثة بكلمة واحدة ،ال حتسب إال طلقة واحدة ،فإن لم تكن نهاية اثلالث ،فله الرجعة.وهذا احلديث هو عمدة القائلني بهذا
القول واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  ،وهو اختيار علماء اللجنة ادلائمة.
عزر اإلنسان حبرمان ما يستحق ،كما أن هل أن يُ ِّ
 .2أن لويل األمر أن يُ ِّ
عزر بإيقاع العقوبة ىلع من يستحق.
ً
ً
ر
 .3كون الطالق اثلالث واحدة لو ادىع ُمد ٍع أنه إمجاع قديم لاكن قوهل صحيحا متوجها؛ ألنه مىض عليه عهد الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
وخالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر -ريض اهلل عنهما-.
ٌ
ٌ
 .4أن إرداف الطالق بالطالق سفه واستعجال لقوهل :قد اكن هلم فيه أناة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إِساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427رشح الزرقاين ىلع موطأ اإلمام مالك /ملحمد بن عبد ابلايق الزرقاين حتقيق :طه عبد
الرءوف سعد انلارش :مكتبة اثلقافة ادلينية – القاهرة -الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة
األوىل .مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش .انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع  -الرياض.

الرقم املوحد)58138( :
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اكن انلِب-صىل اهلل عليه وسلمُ -
يأمرنا إذا كنا
َ ي
َي َ َ ََ َ ََ
ُ
خفافنا ثًلثة
ن
ال
أن
سافرين
م
أو
ا
ر
ف
س
ْنع ِ
ِ
َّ َّ
َّ َ ََ
َ
ََ َ
أيامٍ وْل ِاْل ِهن إِال مِن جناب ٍة ،لكن مِن َغئ ٍِط
َي َي
وبو ٍل ونومٍ
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َ َْ َ ْ َ َ ر
ال -
عن زر بن حبيش قال :أتيت صفوان بن عس ٍ
ُر ْ
ني ،فقال :ما
ريض اهلل عنه -أسأهل عن
ِ
املسح ىلع اخلف ِ
ر
َ
العلم ،فقال :إن
ابتغاء
جاء بك يا ِز ُّر؟ فقلت:
ِ
َ
ً
املالئكة تَ ُ
العلم ِرًض بما
لطالب
ضع أجنحتَها
ِ
ِ
ر
ُ
املسح ىلع
يطلب ،فقلت :إنه قد َحك يف صدري
َ
ُر ْ
َ
وكنت ً
الغائِ ِط َ
أصحاب
امرءا من
وابل ْو ِل،
ني بعد
اخلف
ِ
ِ
ُ َ ْ َُ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فجئت أسألك هل
سمعتَه يذكر يف ذلك شيئا؟ قال :نعم ،اكن ُ
يأمرنا إذا
َْ َ َ َ َ ََ
ُ
َ ًْ
زنع ِخفافنَا ثالثة
كنا س َفرا -أو رمسافرين -أن ال ن ِ
أيرامٍ َويلَايله رن إال من َجنَابَة ،لكن من َاغئط َ
وب ْو ٍل
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ٍِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ون ْومٍ  ،فقلت :هل سمعته يذكر يف الهوى شيئا؟ قال:
َ
ُر
َُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
ول ا ِ
نعم ،كنا مع رس ِ
َ
َسف ٍر ،فبينا حنن عنده إذ ناداه أعرايب بصوت هل
ُ
ُ
َج ُه ٍّ
هلل -صىل اهلل عليه
وري :يا حممد ،فأجابه رسول ا ِ
ِ
َ َْ َ
َ ُ
َْ
ُ
ْ
ً
وسلم -حنوا ِمن صوته« :هاؤم» فقلت هل :وحيك!
ْ ْ
اغ ُضض من صوتك فإنك عند انليب -صىل اهلل عليه
َ ْ
ُ َ
هلل ال أغ ُض ُض،
وسلم -وقد نهيت عن هذا! فقال :وا ِ
القوم ول َ رما يَلْ َ
املرء ُحي ُّ
َ
ح ْق بهم؟ قال
ب
قال األعرايبِ ُ :
َ
املر ُء مع َمن أ َح ر
ب يَ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم « :-ر
وم
ْ
ِّ ُ
الق َ
يام ِة» .فما َزال حيدثنا حىت ذكر بَابًا من املغ ِر ِب
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ر
رض ِه أو ي ِسري الرا ِكب يف عر ِض ِه أربعني أو
مسرية ع ِ
ََ ر
ُ
ُ
َ
سبعني َاع ًما -قال سفيان أحد الرواة :قِبل الشامِ -
َ
واألرض َم ْفتُ ً
اهلل تعاىل َ
يوم َخ َ
لق ر
َخلَ َق ُه ُ
الس َم َ
وحا
ات
او ِ
َُْ
َ ُ ر
ْ
للتوب ِة ال يغل ُق َح رىت ت ْطل َع الش ْم ُس ِمن ُه.

چت ہےم سف رب ےہون با سف کرنواےل ےہون تو پنی صیل اہلل علیہو سلم ےہمی
چکمد پی یےھ کہ ہےم بیدنوراب ا پی مورےی پ کالی ،االیکہ چیاپث
الچق ےہوحان ،باہےم براحای بیرساب اور بییدیکوجےسی پ کالی

**
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م
رر پن چییس کہی ہ ےی :می صقوان پن عسال رضی اہلل عیہ ےک براس مورون رب سح
کرن کا مسیلہ تروجھی ےک لیآبا ،ایہون ن محھ ےس تروجرھا :اے رر! کون سا حدی
چ
ی
ہ؟ می ن کہا :علم یک ب الس و سنخو می آبا ےہون ،ایہون
مہی ےل کر یہان آبا ے
ن کہا :ف سی طال ث علم ےک لی ا پی رب نرحھاد پی ہ ےی اس علم (دپن) ےس
ہ ،می ن ان ےس کہا :ب ریساب براحان ےس فاعت
چوس ہےوکر چو وہ حاصل کر با ے
م
،آب پنی
ےک ت عد مورون رب سح کرن یک باپ ثمیے دل می اسییاہ پ ریدا ےہو گیا ے
ہ ر
ص
سل
آب ےس ی تروجھیےک لی آبا
یل اہلل علیہ و م ےک ضچای می ےس ہ ےی لہدا می ر
آب ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم کو اس سلسےل می کوب باب پیان
ےہون کہ کیا ر
ہ؟ایہونن کہا:اہنچتہےم سف رب ےہونبا سف کرنواےل
کرن ےہون سیا ے
آب صیل اہلل علیہ و سلم ےہمی چکم د پی یےھ کہ ’’ہےم سف ےک دوران بی
ےہون تو ر
دن و راب ا پی مورے ی پ کالی ،اال ی کہ چیاپ ث الچق ےہوحان ،باہےم براحای
ب ریساب کر ےک اور سو کر ا یھی رب مورے ی پ کالی ( یہی رہ ےی) ،می ن ان ےس تروجرھا

م ی
س
ہ؟
آب ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم ےس مخیت ےک ی علق ھی کحرھ سیا ے
کہ کیا ر
س
رہ یےھ،
ایہون ن کہا :اہن ،ہےم رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم ےک سایھ سف کر ے
اس دوران کہ ہےم ص
سل
آب کو
آب یل اہلل علیہ و م ےک براس یےھ ابک اعاب ن ر
ر
س
اےمحدم!کہہ کرباآواربلید پ رکارا۔ رسول اہلل صیلاہللعلیہو لمن اےساشی یکآوار می
ہ نحھ رب ،اپ رنی آوار
چواب دبا کہ ’’می یہان ےہون۔‘‘ می ن اس ےس کہا :افسوس ے
ن
س
ہ ،اور اس رطح او رحی آوار
ت رشت کر ،کیون کہ تو پنی صیل اہلل علیہ و لم ےک براس ے
م
ہ۔ اعاب ن کہا :اہلل یک فسم! می اپ رنی آوار ت رشت
ےس تولیاپیے لی میوع ے
ب
ل ن
یہ
ت ال ْقَو ْ َم َول َ ََّما َ ْلخ َْق یہ ْم'' ’’آدمی کحرھ لوگون ےس
ی کرون گا۔ اس ن کہا'' :ا ْ َ ْرمءُ ُخ َُّ
ہ حاال بکہ وہ ان ےس یہی م ال؟‘‘ (گوبا ی اس کا سوال یھا چو اس ن کیا)۔
مخیت کر با ے
پن ص
سل
ل م م
ت ت َو ْ َم ال ْفی َ َاہم'' آدمی فیامت ےک
ی یل اہلل علیہ و م ن فمابا'' :ا ْ َ ْرمءُ َعَ َ ْن َاچ َ ََّ
رور ان لوگون ےک سایھ ےہوگا چن ےس اس کو مخیت ےہویگ۔ یررھ وہ ہےم ےس گفیگو فمان
رہ یہان بک کہ ایہون ن مرعب یک حاپث ابک دروارے کا دکر کیا چس یک چ روراب
ے
ل
ہ ،با تون فمابا کہ دروارے یک چ روراب اپنی
رحا یس با سی سال یک مساف ث ےک باب ے
ےہویگ کہ سوار اس می حےل گا تو رحالیس سال با سی سال می ابک شے ےس دوشے
شے بک یہن رچ گا۔ سفیان (حدپ ث ےک راوتون می ےس ابک راوی) کہی ہ ےی :ی
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عایل ن اس دروارہ کو اس وف ث پیابا چت اس
دروارہ سام یک حاپ ث ربے گا ،اہلل ت ی
ن آشماتون اور رمی کو پ ریدا کیا ،اور اشی وف ث ےس ی دروارہ توی کرن والون ےک
ہ ،ی اس وف ث بک پید یہی ےہوگا چت بک کہ سورح اس (مرعب) یک
لی کھ ال ےہوا ے
رطف ےس طلوع یہی ےہوگا۔

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء ُّ
زر بن حبيش إىل صفوان بن عسال -ريض اهلل

عنه -يسأهل عن املسح ىلع اخلفني ،فسأهل عن السبب
ُ
جئت من أجل العلم،
اذلي جاء من أجله ،فقال زر:
فأخربه صفوان أن املالئكة تكف أجنحتها عن
ً
ورًض
الطريان وتلزتم السكينة توقريا لطالب العلم ِ
بما يطلب .فقال زر :إنه قد صار عندي توقف وشك
يف املسح ىلع اخلفني بعد ابلول أو الغائط هل هذا
جائز أو ال؟ فبني هل صفوان بن ر
عسال -ريض اهلل

عنه -أن ذلك جائز ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أمرهم إذا اكنوا مسافرين أن ال يزنعوا خفافهم إال إذا
اكن سيغتسل من اجلنابة فال بد من نزع اخلف

وحنوه ،ولكن عند الوضوء من اغئط وبول ونوم فإنه
جيوز أن يمسح .ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن

عسال :هل سمع من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يقول يف اهلوى -أي :املحبةً -
شيئا؟ فقال :نعم ،ثم ذكر

قصة األعرايب اذلي اكن جهوري الصوت فجاء
ينادي :يا حممد؛ بصوت مرتفع .فقيل هل :وحيك

أتنادي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بصوت
َ َ ُّ َ ر
ين َ
اذل َ
آمنُوا ال
مرتفع؟ واهلل -عز وجل -يقول{ :يا أيها ِ
َ
َْ
تَ ْر َف ُعوا أَ ْص َواتَ ُ
ك ْم فَ ْو َق َص ْو ِت ر
انل ِّ
يب َوال جت َه ُروا ُهل
ِ
ك ْم َبل ْعض أَ ْن َحتْ َب َط أَ ْع َمالُ ُ
ج ْهر َب ْعض ُ
َْ ْ َ َ
كمْ
بِالقو ِل ك ِ ِ
ِ ٍ
َْ
َْ
َ
َوأنتُ ْم ال تش ُع ُرون} (احلجرات ،)2 :ولكن األعراب
ً
ال يعرفون اآلداب كثريا؛ ألنهم بعيدون عن املدن
وبعيدون عن العلم .فأجابه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بصوت مرتفع كما سأل األعرايب؛ ألن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل انلاس هديًا ،يعطي
لك إنسان بقدر ما يتحمله عقله ،فخاطبه انليب -

**

ضخ
حدپ ث کا درج :چ َ َسن نح

اجمایل معنی:

م
رر پن چی یس ،صقوان پن عسال رضی اہلل عیہ ےک براس مورون رب سح کرن کا مسیلہ
ج
تروجھی آن ،ایہون ن ان ےس آن یک وج ترو ر ھی تو رر ن چواب دبا کہ وہ یہان
علم یک ب الس می آن ہ ےی ،صقوان ن رر کو پیابا کہ ف سی طال ث علم یک عب
ہ اس ےس چوس ےہو کر ربوار
وتوفی می اور چس چری کو حاصل کرن ےک لی وہ پ ک ال ے
کو بک کرےک ا پی ربون کو شمیت لیی ہ ےی اور سکییت احییار کرن ہ ےی۔ رر ن کہا
م
کہ ب ریساب با براحان ےس فاعت ےک ت عد مورون رب سح یک باپ ث میے دل می
م
ہ با باحاب؟ صقوان پن عسال رضی اہلل عیہ ن
ہ کہ اس رب سح حاب ے
کھیک شی ے
ہ ،کیون کہ پنی صیل اہلل علیہ و سلم ن ایھی چکم دبا یھا کہ چت وہ سف
پیابا کہ ی حاب ے
رب ےہون تو ا پی مورے ی پ کالی مگر چت چیاپ ث ےک لی عسل کربا ےہو تو مورے
ہ۔ الییہ بیرساب براحای اور بیید ےس پیدار ےہو کر وصو کربا ےہو تو مورون رب
پ کالیا رصوری ے
م
ہ۔ یررھ رر پن چییس ن صقوان پن عسال رضی اہلل عیہ ےس تروجرھا کہ
سح کربا حاب ے
م ی
س
ہ؟
آب ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم ےس مخیت ےک ی علق ھی کحرھ سیا ے
کیا ر
ی
ایہون ن کہا :اہن اور اس دیہاب کا فضہ پیان کیا چس یک آوار بلید ھی اور اس ن
رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم ےک براس آکر باآوار بلید با محدم!کہہ کر پ رکارا۔ اس ےس کہا گیا
یمہارا باس ےہو یم بلید آوار ےس رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم کو آوار د پی ےہو ،چیکہ اہلل
ن
ہ’’ :اے ایمان والو!پنی یک آوار ےس اپ رنی آوار او رحی ی کرو ،اور ان ےک
کا فمان ے
سا می بلید آوار ےس اس رطح باب ی کرو چس رطح یم می ےس تعص ،تعص ےک

ہ کہی (اتسا ی ےہو کہ) یمہارے اعمال اکارب حا بی
سا می اپ رنی آوار بلید کر با ے
تع
ل
ی
اوریمہی چی ھی ی ےہو’’ (ا حجاب )۲ :دیہاب لوگ چ رو بکہ لنم اور یہدپ ث ویدمن ےس

دور ےہون یک وج ےسادب و یہدپ ث ےس با آسیا ےہون ہ ےی۔ اشی باےط رسول اہلل
صیل اہلل علیہ و سلم ن اےس بلید آوار می اشی ےک ابدار می چواب دبا ،چ رو بکہ رسول
ن
اہلل صیل اہلل علیہ و سلم خیییت ر ےہما کامل بپن اتسان یےھ ،اس لی ےہ اتسان کو اس
ش
یک محھ ےک مطاتق مچاطت کرن ،اس باےط دیہاب کو اشی ےک ابدار می بلید آوار
اہ حاالن کہ وہ اس
می چواب دبا۔ دیہاب ن کہا :آدمی کحرھ لوگون ےس مخیت کر ب ے
ت
ہ لیک اس کاعمل ان ےک علم ےس
ےس یہی م ال ،عنی کحرھ لوگون ےس مخیت کر با ے
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صىل اهلل عليه وسلم -بمثل ما خاطبه به ،قال هل
األعرايب" :املرء حيب القوم وملا يلحق بهم" ،يعين:

حيب القوم ولكن عمله دون عملهم؛ ال يساويهم يف
العمل ،مع من يكون؟ أيكون معهم أو ال؟ فقال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-املرء مع من أحب يوم

القيامة" .ثم قال :فما زال حيدثنا انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -حىت ذكر بابا من املغرب بني طرفيه أو يسري
َ
الراكب بينهما أربعني أو سبعني اعما قِبل الشام،

خلقه اهلل -عز وجل -يوم خلق السماوات واالرض
ً
مفتوحا لقبول اتلوبة حىت تطلع الشمس من املغرب.

یہ
ع
ہ  ،مل می وہ ان ےک درج بک یہی ر نرح برا با ،تو وہ کس ےک سایھ
کمی ےہو با ے
ےہوگا؟ کیا وہ ان ےک سایھ ہےوگا با یہی؟ پنی صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا‘‘ :آدمی
فیامت ےک دن ان لوگون ےک سایھ ےہوگا چن ےس اس کو مخیت ےہویگ۔’’ یررھ رر کہی
س
رہ یہان بک کہ
ہ ےی :ہےم ےس صقوان پنی صیل اہلل علیہ و لم یک حدپ ث پیان کرن ے

ایہون ن مرعب شمت می ابک ا تےس دروارے کا دکر کیا چس یکچ روراب با ی کہا کہ ابک
شے ےس دوشے شے بک یک دوری اپنی ےہویگ کہ سوار اس می حےل گا تو
ی
ل
ہ کہ ی دروارہ سام یکحاپ ث ربے گا
رحا یس سال با سی سال بک می ہن رچگا ،کہا گیا ے
ی
ن
 ،چت اہلل ن آشماتون اوررمی کو پ ریدا کیا ھی اہلل ن ی دروارہ ھی پیابا ،اور ی
ہ یہان بک کہ سورح مرعب ےس طلوع
دروارہ توی کرن والون ےک لی کھ ال ےہوا ے
ےہوحان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :صفوان بن ّ
عسال -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما جاء بك  :ما محلك ىلع املِجء.
• ابتغاء العلم  :من أجل طلب العلم.

ً
ورًض بصنعه.
• تضع أجنحتها  :تكف أجنحتها عن الطريان ،وتلزتم السكينة توقريا لطالب العلم ِ
• حك يف صدري  :حصل عندي شك.
• الغائط  :ما خيرج من دبر اإلنسان.
َ
• َسف ًرا  :مجع سافر ،وهو املسافر.

• خفافنا  :مجع خف ،وهو ما يلبس يف قدم اإلنسان اكحلذاء.
• يأمرنا  :األمر هنا لإلباحة واجلواز.
• اجلنابة  :ما يُوجب الغسل من مجاع أو إنزال.
• اهلوى  :احلب.

• أعرايب  :نسبة إىل األعراب ،وهم ساكن ابلوادي.
• اجلهوري  :الشديد العايل.

• حنوا من صوته  :أي :بصوت مرتفع كصوته.
• هاؤم  :خذ.

• وحيك  :لكمة ترحم وتوجع تقال ملن وقع يف سوء ال يستحقه.

• اغضض  :اخفض.
َ
ْ
يلحق بهم  :أي :لم يعمل مثل عملهم من حيث الكمال.
• ل رما

• اتلوبة  :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.

فوائد احلديث:

ر
 .1احلث ىلع طلب العلم وسؤال امللكف أهل العلم عما أشلك من أمر دينه.

 .2جواز املسح ىلع اخلفني ،ومدته :للمسافر ثالثة أيام بليايلها ،وللمقيم يوم ويللة.

 .3مسح اخلفني يكون يف احلدث األصغر فقط.
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 .4جواز مطابلة السائل للعالم عن ديلله أهو نص أم استدالل واجتهاده ،وىلع العالم أال يتحرج من ذلك.
 .5اتلأدب مع العلماء والصاحلني ،وخفض الصوت يف جمالس العلم.

 .6تعليم اجلاهل حسن األدب وقواعد السلوك.

 .7االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حلمه ،وحسن خلقه ،وخماطبته انلاس ىلع قدر علمهم وعقوهلم.
 .8احلرص ىلع جمالسة الصاحلني والقرب منهم وحبهم.

 .9من شأن املحبة أن جتذب املحب إىل طريق من حيب وحتمله ىلع طاعته.
 .10فتح باب األمل والرجاء ،واتلبشري بانلجاة ،واللطف يف املوعظة.

 .11سعة رمحة اهلل -عز وجل ،-وفتحه باب اتلوبة.

 .12احلث ىلع اإلِساع يف اتلوبة وحماسبة انلفس والرجوع إىل اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،لألبلاين ،نرش :دار با وزير
للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1424 ،ـه2003 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ,املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد
بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ,إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م .سنن ابن ماجه ت األرنؤوط ,املؤلف :ابن ماجة -أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين -املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد -
ّ
ر
حممد اكمل قره بليل َ -عبد اللطيف حرز اهلل  -دار الرسالة العاملية ,الطبعة :األوىل  1430 ،ـه 2009 -م.

الرقم املوحد)4565( :
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اكن انلِب-صىل اهلل عليه وسلم -يعتكف يف لك

آب
پنیﷺ ےہرمضان میدسدناعی کاف بینھا کرن یےھ۔ چس سال ر
ب
آبﷺ بیسدن اعی کاف می ینےھ۔
ﷺیکوفاب ےہوب اسسال ر

رمضان عرشة أيام ،فلما اكن العام اذلي قبض
فيه اعتكف عرشين يوما

 .770احلديث:

**

ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ ’’پنی ﷺ ےہ رمضان می دس دن
آب ﷺ
آب ﷺ یک وفاب ےہوب اس سال ر
اعی کاف بینھا کرن یےھ۔ چس سال ر
ب
بیس دن اعی کاف می ینےھ‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن انليب-صىل

اهلل عليه وسلم -يعتكف يف لك رمضان عرشة أيام،
ً
ُ َ
فلما اكن العام اذلي ق ِبض فيه اعتكف عرشين يوما.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
ُّ
املسجد
يلزم
انليب -عليه الصالة والسالم-
اكن
ًَ
ُ
نقطعا لعبادة اهلل يف لك رمضان عرشة أيامٍ  ،واكن
م ِ
يعتكف يف العرش األوسط منه رجاء إدراك يللة
القدر ،فلما َع ِل َم أنها يف العرش األواخر منه
َ
اعتكفها ،ثم اعتكف يف العام اذلي مات ِفي ِه
ً
ِعرشين يوما زيادة يف الطاعة واتلقرب هلل -تعاىل.-

 .770حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ےہ رمضان می دس دن ےک لی مسچد می اہلل یک عیادب ےک لی گوسہ
آب ﷺ ست فدر کو بران یک امید می درمیاب
تسی ےہوا کرن یےھ۔ یہےل ر
آب ﷺ کو علم ہےوا کہ ست فدر
عشے می اعی کاف رب بینھا کرن یےھ۔ یررھ چت ر
آب ﷺ اس می معیکف ےہوا کرن
رمضان ےک آچری عشے می ے
ہ تو ر
آب ﷺ ن اہلل یک
آب ﷺ یک وفاب ےہوب اس سال ر
یےھ۔ اور چس سال ر

اطاعت و چوسیودیمی اصاق یک عض ےس بیس دن کا اعی کاف کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• يعتكف  :يمكث يف املسجد ويالزمه للعبادة.
• قبض  :تويف.

فوائد احلديث:
 .1جواز االعتاكف أكرث ِمن عرشة أيام وقبل العرش األواخر من رمضان.
انليب -عليه السالم -ىلع اعتاكف العرش األواخر من رمضان.
 .2حرص ِ
 .3مرشوعية االزدياد من الطاعة والعبادة يف آخر العمر يلختم للعبد خبري.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع-دار املعرفة -بريوت ،رقم كتبه
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وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز.

الرقم املوحد)2754( :
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اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اغتسل

پنی صیل اہلل علیہوسلم چت چیاپث کا عسل کرن ،تو یہےل ا پیاہیھون کو
دھون اور یماریکرطحوصو کرناور یررھ عسلفمان۔

من اجلنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصًلة
ثم اغتسل

 .771احلديث:

**

ہ ،وہ فماب ہ ےی کہ پنی صیل اہلل علیہ
ام المومیی عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
وسلم چت چیاپ ث کا عسل کرن ،تو یہےل ا پی اہیھون کو دھون اور یمار یک رطح
وصوکرناور یررھعسل فمان۔یررھ ا پیاہیھون ےسبالونکاح اللکرن اورچت

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت( :اكن انليب -صىل
َ
َْ َ
َ
اهلل عليه وسلم -إذا اغت َسل من اجلَنابَة غ َسل يديه,
ر َْ
ُ ُ َ ِّ ُ َ
وءه ر
ُث رم تَ َو رضأ ُو ُض َ
ثم اغت َسل ,ث رم خيلل بِيَديه
للصالة,
ََْ ََ ََُ ََ
َ َ ر
رشته ,أفاض عليه
شعره ,حىت إِذا ظ رن أنه قد أروى ب
ر َ
َ َ
الث ر
ثم غ َسل سائر جسده .واكنت تقول:
مرات,
املاء ث
ُ
أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
كنت
ِ
من إنَاء واحدَ ,ن ْغ َرتف منه َمج ً
يعا).
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

چ
ہ ،تو بی رمپیہ اس رب براب یہان ،یررھ یمام بدن کا عسل
تفی کر لیی کہ سم ب ےہو گیا ے
کرن۔ عاتش رضی اہلل عھا فمابا کرب یھی کہ :می اور رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم
ابک ہےی بپن ےس عسل کرن یےھ ،ہےم پیک وف ث اس ےس رحلو یرھ یرھ کر براب لیی
یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تصف اعئشة -ريض اهلل عنها -غسل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ
بغسل يديه ،تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء
للطهارة ،وتوضأ كما يتوضأ للصالة ،ولكونه -صىل

اهلل عليه وسلم -ذا شعر كثيف ،فإنه خيلله بيديه
وفيهما املاء حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر،
وأروى البرشة ،صب املاء ىلع رأسه ثالث مرات ثم

غسل بايق جسده .ومع هذا الغسل الاكمل ،فإنه

يكفيه هو واعئشة ،إناء واحد ،يغرتفان منه مجيعا.

 .771حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام المومیی عاتش رضی اہلل عھا ،پنی ﷺ ےک عسل کا رطتفہ پیان فماب ہ ےی کہ چت
آب ﷺ عسلچیاپ ث کاارادہ کرن،تو یہےل ا پیدوتون اہیھون کودھو لیی؛ باکہ
ر
دوتون اہیھ اس وف ث براک و صاف رہ ےی ،چت ان ےس ظہارب وبرایک ےک لی براب لیا
حان۔ یررھ یمار ےک لی کی حان واےل وصو یک رطح وصو فمان اور یہت گھی
بال ےہون یک وج ےس ا پی دوتون اہیھون می براب ےل کر ش کا ح الل فمان،
ی
باآن کہ براب بالون یک چرون بک رہنرح حان اور چسم کو ب فمان ،ا پی ش رب بی
م عس
چس
آب
رمپیہ براب یہان اور یررھ باق یمام م کو دھون۔ اس کا ل ل ےک باوچود ،ر
عایل عھا ےک لی ابک بپن براب ہےی کاق ےہوحا با۔ دوتون ہےی
ﷺ اور عاتش رضی اہلل ت ی
رحلو یرھ یرھ کر اس می ےس براب لیی ( ےہون عسل فمان)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
اغتسل  :أراد االغتسال.
• إذا
ُ ر ُ َ ِّ ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
• ثم خيلل بِيدي ِه شعره  :اتلخليل إدخال األصابع بني أجزاء الشعر.
َرُ َ ْ َ ْ َ ََ َ َُ
رشته  :أوصل املاء إىل أصول الشعر ،والبرشة املرادة هنا :ظاهر اجلِل املستور بالشعر.
• أنه قد أروى ب
• إذا ظن  :الظن يراد به هنا معىن الرجحان.
ََ َ
َْ
• أفاض َعلي ِه  :أسال املاء ىلع شعره.
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ْ
• ِم َن اجلَنَابَ ِة " :من" :للسببية ،و"اجلنابة" اجلماع أو إنزال املين.
ُ
وء ُه ل ر
لصال ِة  :كوضوئه للصالة.
• ُوض َ ِ
• َسائِ َر َج َس ِدهِ  :بايق جسده ،أو مجيعه.
ََْ ُ ُْ َ ً
مجيعا  :أخذنا املاء بأيدينا ،والغرض :إثبات اعئشة -ريض اهلل عنها -كيفية غسله -صىل اهلل عليه وسلم -عن قرب ومعرفة.
رتف ِمنه ِ
• نغ ِ

فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من اجلنابة ،سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج.
ُ
 .2الغسل الاكمل ،ما ذكر يف هذا احلديث ،من تقديم غسل ايلدين ،ثم الوضوء ،ثم ختليل الشعر الكثيف ،وترويته ،ثم غسل بقية ابلدن.
 .3قوهلا " :اكن إذا اغتسل " :يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند لك غسل من اجلنابة.
 .4اتلخليل يكون بمجموع األصابع العرشة ،ال باخلمس فقط.
 .5جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر ،وغسلهما من إناء واحد.
ْ
 .6تقديم غسل أعضاء الوضوء بما فيها الرجلني يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنابة ،ووردت صفة أخرى ويه تقديم أعضاء الوضوء عدا
غسل الرجلني فإنه مؤخر إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن لكه.

 .7جواز اغرتاف اجلنب من إناء املاء اذلي يغتسل منه.

 .8حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومعارشته ألهله.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3316( :
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چت پنیﷺ ب ے
اہ تشتفےل حابا رحا ہی (سفےک لی) تو اپ رنی ارواح می
پک
آبﷺا پی سایھےل حان
فعہدا لی اور چس کا بام لآ با ایہی ر
یےھ۔

اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد أن
خيرج أقرع بني نسائه ،فأيتهن خيرج سهمها
خرج بها انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .772احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن انليب -صىل
َ ْ َْ َْ َ ْ
اهلل عليه وسلم -إذا أراد أن خي ُرج أق َرع بَني نِسائه،
ر
َْ
َ
ْ
فأيتُ ُه رن خي ُرج َسه ُمها خ َرج بها انليب -صىل اهلل عليه
َ
َ
َ َ
ََْ َ ََْ
وسلم ،-فأق َرع بَيننا يف غ ْز َو ٍة غ َزاها ،فخرج فيها
َ
ْ
فخ َر ْج ُ
ت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َسه ِيم،
َب ْعد ما أُنْز َل احل ُ
جاب».
ِ
ِ

**

ہ کہ چت پنی ﷺ ب ے
اہ تشتف ےل حابا رحا ہی
عاتش رضی اہلل عہا ےس رموی ے
پک
آب
(سف ےک لی) تو اپ رنی ارواح می فعہ دا لی اور چس کا بام ل آ با ایہی ر
آب ﷺ ن ےہمارے
ﷺ ا پی سایھ ےل حان یےھ۔ ابک عوہ ےک مو فع رب ر
آب ﷺ ےک سایھ گنی ،ی
درمیان فعہ ابداری یک تو اس رمپیہ میا بام آبا اور می ر
چ
ہ۔
ربدے کا کم بارل ےہون ےک ت عد کا واف عہ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن
ر
َ ر رُ َ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -من كمال عدهل بني
انليب -صىل

نسائه اكن إذا أراد أن يميض إىل سفر يقرع بينهن
تطييبًا لقلوبهن ,فإذا خرج نصيب امرأة منهن أخذها
معه ,وأنه أقرع بني زوجاته يف إحدى غزواته ,ويه

غزوة بين املصطلق ,فخرج سهمها -أي اعئشة-

فسافرت معه ,ثم ذكرت أن هذه احلادثة حصلت بعد

أن أنزل اهلل -تعاىل -األمر باحلجاب .ومعلوم أنه يف
السفرة اتلايلة يقرع بني بقية نسائه؛ ألن من خرج

سهمها يف املرة السابقة أخذت حقها ،فإذا لم يبق إال

واحدة تعني خروجها يف السفرة األخرية دون اقرتاع.

 .772حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ پنی ﷺ اپ رنی نوتون ےک
اس حدپ ث می عاتش رضی اہلل عہا ن چی دی ے
درمیان کمال عدل ےس کام لیی یےھچریانچرہ چت کسی سف کا اردہ فمان تو ان ےک
دلون یک تسکی ےک لی ان ےک مابی فعہ ابداری کرن یےھ اور چس ےک بام فعہ
مصط
آب
پ کلیا اےس ا پی سایھ ےل حان یےھ۔ ا تےس ہےی عوہ پنی لق ےک وف ث ر
ﷺ ن اپ رنی نوتون ےک مابی فعہ ابداری یک اور فعہ عاتش رضی اہلل عہا ےک بام

آب ﷺ ےک سایھ سف کیا ،یررھ عاتش رضی اہلل عہا ن پیان
پ ک ال چریانچرہ ایہون ن ر
ہ۔
کیا کہ ی واف عہ اہلل ت عایل یک حاپ ث ےس ربدے ےک اچکام بارل ےہون ےک ت عد کا ے
ہ کہ دوشے سف می اپ رنی تفیہ دوشی نوتون ےک مابی
اور ی باب معلوم ہےی ے
فعہ ابداری کرن کیون کہ یہےل سف می چس ےک بام فعہ پ کلیا وہ اپریا چق برا حریک
ن
ےہو بی ،اس رطح چت ابک ہےی باق خریی تو ا گےل سف می تعی فعہ ابداری ےک ایہی
ا پی سایھ سف می ےل حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > عدهل صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ ْ َْ
• إذا أراد أن خي ُرج  :أي يميض إىل سفر.
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• أقرع بني نسائه  :من القرعة ,ويه استهام يتعني به نصيب اإلنسان ,وهلا طرق كثرية منها أن خيتار لك من املتقارعني شيئًا معينًا ,فيسىم سهمه
أي نصيبه ,وتوضع يف واعء مغلق ,ثم يستخرج منها واحد ,فمن خرج سهمه اكن هو صاحب القرعة.
• أيتهن  :أي أية أمرأة منهن.

• سهمها  :السهم ما يوضع عالمة ىلع احلظوظ ،فمن خرج سهمه اذلي وضع ىلع انلصيب ،فهو هل.
• يف غزوة غزاها  :أي خرج فيها إىل حماربة عدوه ,ويه غزوة بين املصطلق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدل بني الزوجات حىت يف السفر.
ً
 .2أن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته مجيعا ،فإن املتعني عليه هو القرعة بينهن ،فاليت خيرج سهمها خيرج بها معه يف سفره.
 .3أن القرعة طريق رشيع تلميزي املستحق.
 .4كمال عدل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5أن الزوج ال يقيض األيام اليت سافرها بلقية زوجاته ,بل يستأنف القسمة من جديد.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم،
تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح
ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـه
ّ
حممد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ,
حممد بن عبد ّ
امللقب بمرتىض ،ر
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
َ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة،
اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م فتح ذي
  1423ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء 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 بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م
اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي .دار النرش  -مكتبة اإلمام الشافيع  -الرياض 1988 -1408 -م.
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اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل

ی
پنیﷺ چت نت الچالء حان کا ارادہ کرن تو اپ رنی اپگو ھی ا بارد پی یےھ۔

اخلًلء وضع خاتمه

 .773احلديث:

**

 .773حدپث:

اتس رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ پنی ﷺ چت نت الچ الء حان کا ارادہ کرن
ی
تو اپ رنی اپگو ھی ا بار د پی یےھ ۔

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :اكن انليب -صىل اهلل
َ َ َ
عليه وسلم -إذا دخل اخلَالء وضع خات َمه».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد دخول
ُ
اخلالء أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل

اخلالء ،واتلعبري بالفعل عن إرادته سائغ كقوهل -
َ َ ََْ َ ُْ ْ َ َ ْ
اس َتع ْذ ب ر َ ر ْ َ
ان
تعاىل( :-ف ِإذا قرأت القرآن ف ِ ِ ِ
اَلل ِمن الشيط ِ
ر
الرجيم) .ر
[انلحل  ]98 :يعين :إذا أردت قراءة القرآن،
ِ ِ
ً
ْ
فاستَ ِعذ باهلل .واحلكمة أن خاتمه اكن منقوشا عليه:
"حممد رسول اهلل" ،كما يف ابلخاري؛ وهلذا اكن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يضعه قبل دخوهل حمل قضاءاحلاجة .وال شك بأن دخول اخلالء بيشء فيه ذكر اهلل

تعاىل -أو أسمائه وصفاته مكروه عند العلماءَ
رمحهم اهلل إال إذا اكن دخوهل به حلاج ٍة كخشية
ِسقته أو نسيانه ،فال بأس أن يدخل به اخلالء،
َ
لكن عليه أن خيفيه فيجعله يف َجيْ ِبه ،وإن اكن
ْ
َ ِّ
َخ ً
اتما فإنه يُديره وجيعل ِذكر اهلل -تعاىل -داخل كفه،
ر
وهذا االستثناء ي
مبين ىلع قاعدة :أن الكراهة تزول مع
احلاجة.

**

اجمایل معنی:

پنی ﷺ چت نت الچ الء حان کا ارادہ کرن تو نت الچ الء می داحل ےہون ےس
ی
یہےل اپگو ھی کو اپ رنی اپگیل ےسا بار کر رکھ د پی یےھ۔ ارادہ ف عل کو ف عل ےک سایھ

ہ ’’ ف َادَا َف ْا َ ل ُ
آن ف َا ْسی َعدْ بال َلَّہ م َن
ہ حیسا کہ اہلل ت عایل کا فمان ے
ت عییکربا حاب ے
ف َ
با ْ ْ
َ
ل
ال ََّسیْطَان ال ََّرجم‘‘ (ا چل)98:۔ تعنی چت یم فآن رب ھی کا اردہ کرو تو سیطان
ی
ی
چ
آب ﷺ یک اپگو ھی رب "محدم
رمدود ےس اہلل یک پریاہ طلت کرو۔ اس یک کمت ی ھی کہ ر
ہ چریانچرہ پنی ﷺ
رسول اہلل" تفس یھا ،حیسا کہ نچاری شتف یک رواپ ث می ے
فضان حاچت یک حگہ حان ےس یہےل اےس ا بار د پی یےھ۔ اس می کوب سک یہی
ج
ہ چس
کہعلماءر مہماہللےک بدبک نتالچ الءمیکوب اتسیچری ےل کرحابامکروہ ے
عایل کا دکر ےہو با یررھ اس می اہلل ےک اشماء و صفاب می ےس کحرھ درح ےہو اال َّی کہ
رب اہلل ت ی
اس کا اتسی چری کو ےل حابا کسی رصورب یک پیا رب ےہو حیےس اس یک چ روری کا ابدتش ےہو با یررھ
وہ یھول کر اےس ےل حان۔اتسی کسی صورب می اس کا اےس نت الچ الء می ےل

ہ کہ وہ اےس رجھیرا ےل اور اےس اپ رنی
کر حان می کوب چرح یہی۔ باہےم رصوری ے
ےہ
ی
چیت می رکھ ےل۔ اگر وہ چری اپگو ھی ےہو تو یررھ اےس گھما کر اس حاپ ث کو ھییل یک
م
ہ
ہ چو ی ے
ابدروب رطف کر ےل چس رب اہلل کا دکر ےہو۔ ی اسیییاء ابک فاعدے رب ینی ے
’’ا ََّن الک ے
ہ۔
راه بول مع الچاج‘‘ کہ رصورب یک پیا رب کراہےت جم ےہوحاب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ُ ُ ُّ
املاكن اخلَايلُ ،
الم َعد لقضاء احلَاجة.
ويراد به املاكن
• اخلَالء :
ْ
ٌ
َ
َْ َ
َ َ
ات َمه َ :حلقة ذات ف ٍّص من غريها ،فإن لم يكن بها ي
فص فيه فتخة.
•خ

فوائد احلديث:

ِّ
ُ
ي
َ
َ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ب َ ٌ
رش يَطرأ عليه ما يَطرأ ىلع البَرش من قضاء احلاجة وغري ذلك من لوازم البَرش ،فهذا فيه َرد ىلع الغالة يف َحقه
ُ
ُ
ََ
ُّ
ُّ
-صىل اهلل عليه وسلم -ويف َحق غريه من الرسل ،وأنهم ليس هلم من ِصفات الربوبية يشء ،وال أنهم خ ِلقوا من غري ما خلق منه البرش.
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 .2مرشوعية االستتار عند قضاء احلاجة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يدخل اخلَالء ،واخلَالء :يُطلق ىلع املاكن اخلايل ،وىلع املاكن ُ
المعد
َ
لق َضاء احلَاجة.
ََ
 .3خت ُّتم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ ْ
كتُب عليه ،ولو اكن ُ
اسمه فيه ٌ
 .4فيه جواز اختاذ اخلاتم ر
اسم من أسماء اهلل -تعاىل-؛ كعبد اهلل ،وعبد الرمحن.
للر ُجل ،وأن ي
ُ
 .5كراهة دخول اخلالء بكل ما اكن فيه ذ ْكر هلل -عز وجل -كأسماء اهلل -تعاىل ،-أما ُ
المصحف :فَ ُ
يحرم إدخاهل ،بل جيعل يف ماكن الئق به؛
ِ
ْ
اض َّطر إىل ادلخول به َخوفًا من َِسقته إذا َ
ً
ً
ً
خارجا ،فإنه جيوز هل يف هذه احلال ادلخول به للرضورة
وض َعه
حرتاما هل ،لكن إذا
تعظيما لكتاب اهلل وا
مع إخفائه.
ِّ
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َ ر َ ر َ ْ َ ْ
َ
َ
ُّ
َ
اَلل ف ِإنها ِمن تقوى
ْ .6فيه تعظيم ذكر اهلل تعاىل وأسمائه تعاىل ،وإبعادها عن لك ما يمس قدسيتها وكرامتها؛ قال تعاىل ( :ومن يعظم شعائِر ِ
ُ ُ
وب )[ ،احلج .] 32 :
القل ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .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 :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني،
األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة.
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پنیﷺ،اتو پکر اور عرمرضی اہللع ہما عیدپنیک یمارپن چطیےس یہےل ربھا
کرن یےھ۔

اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر
ي
وعمر يصلون العيدين قبل اخلطبة

 .774احلديث:

**

عن عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر ُ
وعمر

عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ پنیﷺ  ،اتو
پکر اور عرم رضی اہلل عہما عیدپن یک یمارپن چطی ےس یہےل ربھا کرن یےھ۔

يصلون العيدين قبل اخل ُ ْطبة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه
الراشدين ،أن يصلوا بانلاس صالة العيد ،يف الفطر

واألضىح ،وخيطبوا ،ويقدموا الصالة ىلع اخلطبة،

وقد استمر العمل ىلع ذلك حىت جاء مروان فخرج
وخطب قبل الصالة ،وانكر عليه انلاس خمالفة

 .774حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےکحلفاءراسدپنکا م عمول ییھا کہوہلوگونکوعید الفظاور
پنیﷺاور ر
ض
عید اال حی یمار ربھان اور چطیہ د پی اور یمار کو چطیہ رب مفدم ر کھی۔ ی عمل اشی
رطح حاری راہ یہان بک کہ رموان ن ا پی دور چکومت می آکر یمار ےس یرہ ال چطیہ

دبا۔

السنة ،واستمر بنو أمية ىلع ذلك ثم أاعد بنو العباس

السنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة العيدين
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تدل ىلع االستمرار.
• أبوبكر ُ
وعمر  :خلفاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وفائدة ذكرهما بيان أن احلكم لم ينسخ وأنه سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخليفتيه
ريض اهلل عنهما-.• يصلون العيدين  :يصلون صالة العيدين.

• العيدان  :هما عيد الفطر وهو ايلوم األول من شوال من لك سنة ،وعيد األضىح وهو العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر ،وحيتفل
فيهما املسلمون ويصلون صالة العيد ويستمعون خطبة العيد.

فوائد احلديث:
 .1تقديم الصالة ىلع اخلطبتني.
 .2مرشوعية صالة العيدين واخلطبة هلا.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق
حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،املحقق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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اكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل من

پنیﷺراب میپیہرکعت ربھا کرن یےھ چس میوب اور فجیکدورکعیی
ی
ھی سامل ےہوب یھی۔

الليل ثًلث عرشة ركعة منها الوتر ،وركعتا
الفجر

 .775احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ راب میپیہ رکعت ربھا کرن
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ی
یےھ چس می وب اور فج یک دو رکعیی ھی سامل ےہوب یھی۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت« :اكن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يصيل من الليل ثالث عرشة ركعة

الوتر ،وركعتا الفجر».
منها ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يداوم ىلع صالة ثالث عرشة ركعة

يف الليل ومنها الوتر سواء أكان ذلك يف رمضان أو

غريه ،وكذلك اكن يداوم ىلع ركعيت الفجر ،واملراد
ّ
باملداومة اإلكثار ،ملا ورد من أنه -صىل اهلل عليه
ّ
وسلم -إذا دخل العرش األواخر من رمضان جيتهد

فيه ما ال جيتهد يف غريه ،فهو حممول ىلع اتلطويل يف
ّ
الركعات دون الزيادة يف العدد ،وقد اكن -صىل اهلل
ّ
عليه وسلم -يصيل ثالث عرشة ،ويصيل إحدى
عرشة ،وجاء أنه يصيل أقل من ذلك.

 .775حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا چی دے رہےی ہ ےی کہ پنی ﷺ ےہمیش راب می پیہ رکعت ربھا
ی
ی
اہ رمضان ےہو ،با عی رمضان ،اور اشی
کرن یےھ چس می وب ھی ےہوب ھی۔ رح ے
رطح فج یک دو رکعیون یک مداومت کیا کرن یےھ ،مداومت ےس رماد کیب ےس ربھیا
ہ کہ پنی ﷺ چت رمضان کا آچری عشہ داحل ےہو با یھا ،تو
ہ ،حیسا کہ وارد ے
ے
ح
م
آب اس ےک ع الوہ دوشے
آب ﷺ اس می اپنی خیت کیا کرن یےھ ینی کہ ر
ر
ل
م
ک
پ
ی
ی
می یہی کرن ےھ ،چریانچرہ اس ےس رماد ،نی ﷺ ر عیون کو نی کیا کرن ےھ،
ک
ی کہ رکعیون می اصافہ فمان یےھ ،پنی ﷺ راب می ھیپیہ رکعت ربھا کرن
ی
ک
آب
یےھ اور ھی گیارہ رکعت ربھا کرن یےھ۔ (کحرھ روانون می) ی ھی آبا ے
ہ کہ ر
ی
ک
ﷺ ھی اس ےس کم ھی ربھ لیا کرن یےھ۔

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

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

فوائد احلديث:
 .1األفضل العمل جبميع الروايات اثلابتة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قيام الليل ،وما ورد يف هذا احلديث أحد هذه الصفات.
ً
 .2أن هذا احلديث يبني إحدى كيفيات صالة الليل اليت فعلها -عليه السالم ،-فقد صىل عرش ركعات مثىن مثىن وصىل ثالث ركعات وترا.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري 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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام تأيلف :الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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ُ
َ َيُ
ه
ت
ات
ف
إذا
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
اكن
ِ
َ
اگر کسی پ کلیف با کسی اور عدریک پیا ربرسول اہللﷺےسرابیک یماررہ حاب تو
َ
َ
َ َ ي ي َ َّ
َّ ُ
ريه ِ ،صىل من
الليل مِن وج ٍع أو غ
الصًلة م َِن
ِ
ِ
آبﷺدن کو بارہ رک عاب رب ھی یےھ۔
َّ َ ي َ ي َ ي َ َ ي َ
ر
رشة َركعة.
ار ث ِنَت ع
انله ِ

 .776احلديث:

**

ُ
هلل -
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول ا ِ
َ َ
اتتْ ُه ر
الص َال ُة ِم َ
الليل ِمن
ن
صىل اهلل عليه وسلم -إذا ف
ْ ِ
رَ َْْ َ ْ ََ َ ًَ
َ َ َْ َْ َ ر
ار ثِنيت عرشة ركعة.
ه
انل
من
ىل
ري ِه ،ص
ِ
وج ٍع أو غ ِ

ہ وہ کہنی ہ ےی:اگر کسی پ کلیف با کسی اور عدر یک پیا
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
آب ﷺ دن کو بارہ رکعاب رب ھی
رب رسول اہلل ﷺ ےس راب یک یمار رہ حاب تو ر
یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا ترك قيام الليل
من وجع أو غريه صىل من انلهار ثنيت عرشة ركعة؛

ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يوتر بإحدى عرش
ركعة ،فإذا مىض الليل ولم يوتر نلوم أو شبهه؛ فإنه

يقيض هذه الصالة ،لكن ملا فات وقت الوتر صار

املرشوع أن جيعله شفعا.

 .776حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ک
ک
آب ﷺ دن کو
پنی ﷺ اگر سی پ کلیف با سی اور وج ےس یمار یہچد ی ربھ سکی تو ر
آب ﷺ گیارہ رکعت وب ربھا کرن یےھ۔ل یھدا اگر
بارہ رکعت رب ھی یےھ؛ کیو بکہ ر

آب ﷺ
آب ﷺ وب ی ربھ سکی تو یررھ ر
راب گرر حاب اور بیید وعیہ یک وج ےس ر
اس یمار یک فضا کرن یےھ۔ لیک چ رو بکہ وب کا وف ث پ کل چ رکا ےہو با اس لی اےس (ابک
رکعت کا اصافہ کرےک) چفت پیابا مشوع ےہوحا با۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• فاتته الصالة  :مىض وقتها.
• وجع  :مرض أو ألم.

• أو غريه  :كغلبة نوم أو عذر أهم منه.

فوائد احلديث:

 .1صالة انلهار هنا ِعوض عن صالة الليل جل َ ْرب فضيلتها.
 .2ادليلل ىلع جواز قضاء انلوافل.

 .3الوتر يقىض يف انلهار بزيادة ركعة ،فيصري شفعا.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

رسول اہللﷺ چت عسل چیاپث کرن تو یہےل ا پیدوتوناہیھدھون ،یررھ
ا پیدا ہیاہیھےس با بیاہیھ رب برابدا لی اور اپ رنیشمگاہدھون،یررھ یماریک

اغتسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ،ثم يفرغ
بيمينه ىلع شماهل فيغسل فرجه ،ثم يتوضأ

وصویکرطحوصو کرن۔

وضوءه للصًلة

 .777احلديث:

**

اُم المومیی عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ ’’رسول اہلل ﷺ چت عسل چیاپ ث
کرن تو یہےل ا پی دوتون اہیھ دھون ،یررھ ا پی دا ہی اہیھ ےس با بی اہیھ رب براب

عن اعئشة ،قالت« :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه
َ
وسلم إذا اغتسل من اجلَنابَة يبدأ فيغسل يديه ،ثم
َ
يُفرغ بيمينه ىلع شماهل فيغسل ف ْر َجه ،ثم يتوضأ
وضوءه للصالة ،ثم يأخذ املاء فيُدخل أصابعه يف
ْ َََْ َ
ر
ربأ َحف َن ىلع
أصول الش َع ِر ،حىت إذا رأى أن قد است
َ
رأسه ثالث َحف َنات ،ثم أفاض ىلع سائر جسده .ثم

دا لی اور اپ رنی شمگاہ دھون ،یررھ ی مار یک وصو یک رطح وصو کرن اور اپ رنی اپگلیان
براب می دال کر ان ےس ا پی بالون یک چرون می ح الل کرن ،یہان بک کہ چت
ث (دوتون اہیھون ےس یرھ
بالون یک چرون بک َب ْ
ی دپکھ لیی تو یررھ ا پی ش رب بی ل ر

کر) براب دا لی ،یررھ ا پی ترورے چسم رب براب گران اور ا پی براون دھون۔‘‘

غسل رجليه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
تصف اعئشة -ريض اهلل عنها -غسل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -بأنه إذا أراد الغسل من اجلنابة بدأ
بغسل يديه؛ تلكونا نظيفتني حينما يتناول بهما املاء
للطهارة ،وتوضأ كما يتوضأ للصالة .ولكونه -صىل

اهلل عليه وسلم -ذا شعر كثيف ،فإنه خيلله بيديه
وفيهما املاء ،حىت إذا وصل املاء إىل أصول الشعر،

وأوصل املاء إىل مجيع البرشة ،أفاض املاء ىلع رأسه
ّ
ثالث مرات ثم غسل بايق جسده ثم أخر غسل
رجليه يف انلهاية.

 .777حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ل
عایل عھا ،پنی کریم ﷺ ےک عسل کا رطتفہ پیان فما
ا َُّم ا مومیی عاتش رضی اہلل ت ی
آب ﷺ چت عسل چیاپ ث کا ارادہ فمان تو ست ےس یہےل ا پی
رہےی ہ ےی کہ ر
دوتون اہیھ دھون باکہ وہ اس وف ث براک و صاف رہ ےی چت ظہارب ےک لی ان
اہیھون ےس براب لی یررھ یمار ےک لی کی حان واےل وصو یک رطح وصو فمان۔
گ
آب ﷺ ا پی ب
آب ﷺ ےک بال یہت ربادہ ھی یےھ،اس لی ر
اور چ رون کہ ر
ی
سدہ اہیھون ےس بالون کا ح الل کرن ،یہان بک کہ چت براب بالون یک چرون بک رہنرح
آب ا پی یمام حلد رب براب یرہنچرا د پی تو ا پی ش رب بی رمپیہ براب یہان ،یررھ
حا با اور ر
باق چسم کو عسل د پی اور ست ےس آچر می ا پی براون دھون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• إذا اغتسل من اجلنابة  :يعين أراد ذلك.
• استربأ  :أوصل ابللل إىل مجيعه.
َ
ً
ً
مجيعا ،واحلفنة ملء الكفني مجيعا.
• َحف َن  :أخذ املاء بيديه
ُ
• اجلَنَابَة  :اجلنابة إنزال املين أو اجلماع ،وقوهل من اجلنابة يعين ألجل اجلنابة.
• سائر  :بايق جسده.

• أصول الشعر  :املراد هنا أسافله اليت تيل البرشة.
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فوائد احلديث:
 .1وجوب الغسل من اجلنابة ،سواء أكان ذلك إلنزال املين أم ملجرد اإليالج.
 .2الغسل الاكمل ،ما ذكر يف هذا احلديث ،من تقديم غسل ايلدين ،ثم الوضوء ،ثم ختليل الشعر الكثيف ،وترويته ،ثم غسل بقية ابلدن.
 .3قوهلا" :اكن إذا اغتسل" :يدل ىلع تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من اجلنابة.
 .4جواز نظر أحد الزوجني لعورة اآلخر وغسلهما من إناء واحد.
 .5تقديم غسل أعضاء الوضوء يف ابتداء الغسل ىلع الغسل من اجلنابة ،عدا غسل الرجلني فإنه خمري بني غسله مع الوضوء كما يف رواية أخرى،
وبني تأخريه إىل بعد االنتهاء من غسل ابلدن لكه.

 .6مرشوعية ختليل الشعر.

 .7احلديث ديلل ىلع أن أفعاهل -عليه الصالة والسالم -حجة كأقواهل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،طبعة  ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهاملنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج-حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -الطبعة :اثلانية 1392 ،خالصة الالكم رشح عمدة
األحاكم -فيصل املبارك احلريميل-الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات،
1426ه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر  -دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة  1424 ،ـه-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق :عبد العزيز بن
أمحد بن حممد املشيقح  -دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.
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َ َ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َدخل چت رمضان کاآچری عشہآ با تو رسول اہللﷺست پیداری کرن،ا پی
َ ي ُ َ يَ
َ َ ي َ َ َ ي َ ُ َ َّ َ َّ
ی
رش أحيا الليل ،وأيقظ أهلهَ ،وجد َوشد
الع
گرھوالون کو ھی اسےک لی چگان اور(عیادب می) کوش کرن اورکرم
ي
َ
ال ِمْئ َر.
کس لیی۔

 .778احلديث:

**

ہ وہ پیان کرب ہ ےی کہ چت رمضان کا آچری عشہ
عاتش رضی اہلل عہا ےس رموی ے
ی
آ با تو رسول اہلل ﷺ ست پیداری کرن ،ا پی گرھ والون کو ھی اس ےک لی

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل -
َ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ
رش أحيَا الليل،
صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل الع
وأَ ْي َق َظ أَ ْهلَ ُهَ ،و َج رد َو َش رد الم ْ َ
زئ َر.
ِ

چگان اور (عیادب می) کوش کرن اور کرم کس لیی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل العرش
األواخر من رمضان أحيا الليل لكه بأنواع الطااعت،
وأيقظ أهله للصالة ،واجتهد يف العبادة زيادة ىلع

اعدته ،وتفرغ هلا واعزتل نساءه.

 .778حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چت رمضان یک آچری دس را بی آ بی تو پنی ﷺ ساری ساری راب مخیلف فسم
ی
یک عیاد بی کرن ےہون گرارن اور ا پی گرھ والون کو ھی یمار ےک لی پیدار
کرن۔ م عمول ےس بھ کر عیادب می مخیت کرن اور اس ےک لی پکسو ےہو حان
اور اپ رنی نوتون ےس دور ر ہی۔

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 :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العرش  :املراد :العرش األواخر من شهر رمضان.
• أحيا الليل  :أي :بأنواع الطااعت.

• أيقظ أهله  :أي :للصالة تنبيها هلم ىلع فضل تلك األوقات.
َ ر
وجد  :أي :اجتهد يف العبادة.
•
ر
• شد ال ِمزئر  :املزئر :اإلزار ،وهو كناية عن اعزتال النساء.وقيل :املراد تشمريه للعبادة.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب باغتنام األوقات الفاضلة باألعمال الصاحلة.
 .2يستحب إحياء الليل يف رمضان ال سيما العرش األواخر منه.
 .3من أراد االجتهاد يف العبادة فعليه صون نفسه عما يثبطه أو يضعفه أو يرصفه عنها.
َ
 .4احلكيم من جعل اخلري ي ُع ُّم أهله.
ً
حريصا ىلع أهله بأمرهم بالعبادة ،ويصطرب عليهم ،ويقيهم نار جهنم بذلك.
 .5ينبِغ ىلع العبد أن يكون
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-

2007م - .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 اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه - .صحيح

75

ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام
ُ َ
ُ َ
ك ِّ ُ
ك ِّ ُ
ِّب حني
ِّب حني يقوم ،ثم ي
إىل الصًلة ي
َ َ َّ َ ي َ َ
َيَ ُ
ُ
يركع ،ثم يقول :س ِمع اَّلل ل ِمن محِده ،حني يرفع
َّ ي َ
ُ يَُ
الركع ِة
صلبه من

 .779احلديث:

رسول اہللصیل اہلل علیہوسلم چت یمارےک لی کرھے ےہون یےھ ،توچس
وفث کرھے ہےون بکیی کہی یےھ ،یررھ چسوفث رکوع کرن تو بکیی کہی
ش
یےھ ،یررھرکوعےس اپ رنی ب رینھ ایھان ،تو ( مع اہلل لمن جدمہ) کہی یےھ
**

ُ َ
عن أيب ه َريْ َرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -
ُ َ
ك ِّ ُ
رب حني
صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل الصالة ي
ر
ُ َ
َ
َ
ك ِّ ُ
رب حني يركع ،ثم يقولَ :س ِمع اَلل لِم ْن
يقوم ،ثم ي
ر ْ
َْ َُ ُ ْ
َ
ُ
َ
َ
مح َد ُه ،حني يرفع صلبه من الركع ِة ،ثم يقول وهو
ِ
َْ
ُ َ
ك ِّ ُ
رب حني يه ِوي ،ثم
قائم :ربنا ولك احلمد ،ثم ي
َ
ُ َ
ُ َ
ُ
َ
ْ
ِّ
ُ
ُ
ك ِّ ُ
رب حني يَ ْرف ُع رأسه ،ثم يكرب حني يسجد ،ثم
ي
َْ َ
ُ َ
ِّ
ُ
ُ
يكرب حني يرفع رأسه ،ثم يفعل ذلك يف صالته لكها
ِّ ْ َ ْ
ُ َ ِّ ُ
ني بعد
حىت يقضيها ،ويكرب حني يقوم من اثلنت ِ
َ
اجللوس ،ثم يقول :أبو هريرة «إين ألشبَ ُهكم صالة

ہ ،وہ پیان کرن ہ ےی :رسول اہلل صیل اہلل علیہ
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رموی ے
وسلم چت یمار ےک لی کرھے ےہون یےھ ،تو چس وف ث کرھے ےہون بکیی کہی

یےھ ،یررھ چس وف ث رکوع کرن تو بک یی کہی یےھ ،یررھ رکوع ےس اپ رنی ب رینھ ایھان،
ش
تو ( مع اہلل لمن جدمہ) کہی یےھ۔ یررھ کرھے ےہون یک حال ثمی (رپیا ولک الحدم) کہی
یےھ۔ یررھ چت (شچدہ ےک لی) جھکی تو بکیی کہی یےھ ،یررھ چت (شچدے ےس) اپریا
ش ایھان تو بکیی کہی یےھ ،یررھ چت شچدہ کرن تو بکیی کہی یےھ ،یررھ چت
(شچدے ےس) اپریا ش ایھان تو بکیی کہی یےھ۔ یررھ تروری یمار می اشی رطح کرن
ب
یہان بک کہ اس کو ترورا کر لیی۔ اشی رطح چت دو رکعیون ےس ،ینھی ےک ت عد ،ا یھی
ی
یےھ (پ ث ھی) بکیی کہی یےھ۔ یررھ اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ن فمابا’’ :می یم ست
ےس ربادہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلمےک مسای یمار ادا کر با ےہون۔‘‘

برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الصالة لكها تعظيم هلل بالقول والفعل ،يف هذا
احلديث الرشيف بيان شعار الصالة ،وهو إثبات

الكربياء هلل -سبحانه وتعاىل -والعظمة ،فما جعل
هذا شعارها وسمتها ،إال ألنها رشعت تلعظيم اهلل

وتمجيده .فحني يدخل فيها ،يكرب تكبرية
اإلحرام ،وهو واقف معتدل القامة .وبعد أن يفرغ

من القراءة ويهوى للركوع يكرب .فإذا رفع من
ً
الركوع ،قال" :سمع اهلل ملن محده" واستتم قائما ،ثم
محد اهلل وأثىن عليه يف القيام .ثم يكرب يف ُه ِويه إىل
السجود ،ثم يكرب حني يرفع رأسه من السجود ،ثم
يفعل ذلك يف صالته لكها ،حىت يفرغ منها ،وإذا قام

من التشهد األول يف الصالة ذات التشهدين ،كرب يف
حال قيامه ،فخص الشارع لك انتقال باتلكبري إال

الرفع من الركوع.

 .779حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

تع
مسن
ہ۔ اس حدپ ث
یمار تروری یک تروری فول و ف عل ےک در تےع اہلل یک طنم رب مل ے
عایل یک کیباب اور عطمت کا اپیاب
می یمار ےک س عار کا پیان ے
ہ چو کہ اہلل سچای و ت ی

ہ۔ اہلل ن اس کو یمار کا س عار اور چصوصیت پیابا کیو بکہ یمار مشوع ہےی اہلل یک
ے
ع
ہ۔ چریانچرہ چت آدمی یمار می داحل ےہو با
طمت و بریگ ےک پیان ےک لی ےہوب ے
ہ۔ اور چت فاءب ےس فارع ےہو با
ہ تو وہ بالکل سیدھا کرھا ےہو کر بکیی نجیمہ کہیا ے
ے
ش
ہ تو" مع
ہ۔چت رکوعےس ایھیا ے
ہتو بک ییکہیا ے
ہاور رکوعےک لیجھکیا ے
ے
ل
ہ ،یررھ حال ث فیاممی اہلل
ہ۔اور تروری رطح سیدھا کرھا ےہو حا با ے
اہلل من جدمہ" کہیا ے
ہ۔ یررھ شچدے می حان ےک لی جھکی ےہون بکیی کہیا
یک جدم و پیا پیان کر با ے
ی
ہ۔ یررھ وہ
ہ پ ث ھی بکیی کہیا ے
ہ ،یررھ چس وف ث شچدے ےس اپریا ش ایھا با ے
ے
ہ۔ اشی
ہ یہان بک کہ اس ےس فارع ہےو حا با ے
اپ رنی تروری یمار می اشی رطح کر با ے
ہ تو کرھے ےہون یک حال ث می
رطح چت دو تسہد وایل یمار می یرہیل تسہد ےس ایھیا ے
م
ہ۔ چریانچرہ سارع علیہ الس الم ن ےہ انفال کو بکیی ےک سایھ خصوض کیا
بکیی کہیا ے
ہ سوان رکوع ےس ا یھی ےک۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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:

ُ َ
ك ِّ ُ
رب حني يقوم  :يقول اهلل أكرب وقت قيامه للصالة ويه تكبرية االحرام.
•ي
َ
َ
• س ِمع  :استجاب اهلل.
َ
مح َد ُه  :ملن وصفه اهلل بصفات الكمال حبا وتعظيما.
• ملن ِ
ْ ُ
• ُصلبَه  :ظهره.
• من الركعة  :أي من الركوع ،وهو احنناء الظهر.

• ربنا ولك احلمد  :أي ربنا أطعناك ولك احلمد.
َْ
• يه ِوي  :خير ساجدا.
َ
• حني يَ ْرف ُع رأسه  :أي من السجود ،وهو اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• يفعل ذلك  :أي اتلكبري عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من الركوع واتلحميد بعد القيام منه.
• يف صالته  :يف بقية صالته.

• يقضيها  :ينتيه منها.
ِّ ْ َ ْ
ني  :الركعتني األويلني.
• اثلنت ِ
• بعد اجللوس  :أي اجللوس للتشهد األول.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية تكبرية اإلحرام ،وأن تكون يف حال القيام.
 .2مرشوعية تكبرية الركوع ،وأن يكون يف حال االنتقال من القيام إىل الركوع.
 .3التسميع لإلمام واملنفرد ،ويكون يف حال الرفع من الركوع.
 .4اتلحميد للك من اإلمام واملأموم واملنفرد يف حال القيام.
 .5الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.
 .6اتلكبري حال الرفع من السجود إىل اجللوس بني السجدتني.
 .7أن يفعل ما تقدم -عدا تكبرية اإلحرام -يف مجيع الركعات.
 .8اتلكبري عند القيام من التشهد األول إىل القيام يف الصالة ذات التشهدين.
 .9املفهوم من لفظ (حني) أن اتلكبري يقارن االنتقال ،فال يتقدمه ،وال يتأخر عنه ،وهذا هو املرشوع.
 .10أن جتديد اتلكبري يف لك ركعة وحركة بمثابة جتديد انلية.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3105( :
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ل
رسول اہللﷺ چتراب کو فیام ا لیلےک لی کرھے ہےون ،تو بکیینجیمہ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام
کہی ،یررھ« ُسْچَابک ال َلَّہمونحَدمکوپیارک ا ْشمک،وت عایل حدک،وال الہ ع َْ
یک»
َ َُّ
ْ
ُ
َ
من الليل كِّب ،ثم يقول :سبحانك امهلل وِبمدك
ہ،
ہاورپیا بام بابکث ے
رب ھی۔ (اےاہلل !تو اپ رنی ترعتفےک سایھ براک ے
وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال هلإ غريك
م
ی
ہ
ع
ی
ک
ی
پ
پ
ب
ع
ہ
ہ اور یے الوہ وب ود ی)
ییبریگ ت لید ے

 .780احلديث:

**

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :اكن

ل
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی کہ رسول اہللﷺ چت راب کو فیام ا لیل
ل
ےک لی کرھے ےہون ،تو بکیی نجیمہ کہی ،یررھ« ُسْچَابک ا َلَّہم ونح َ ْدمک وپیارک
عَ
ش
وت
یک» رب ھی۔ (اے اہلل! تو اپ رنی ترعتف ےک سایھ
ا ْ ُمک ،عایل حَ َُّدک ،وال الہ ْ َ
ہ اورپیے ع الوہ کوب
ہ،پیی بریگ یہت بلید ے
ہ اورپیا بام بابک ث ے
براک ے
ہ) کہی،
معیود یہی۔) یررھ بی رمپیہ «ال الہ اال اہلل» (اہلل ےک ع الوہ کوب ا یلہ یہی ے

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام من الليل
ر
َ
ْ
ْ
ك ررب ،ثم يقولُ « :سب َحانك اللهم وحبَم ِدك وتبارك
َ
ُّ
ْ
اس ُمك ،وتعاىل َجدك ،وال هلإ غ ْريك» ،ثم يقول« :ال هلإ
ُ ُ
أعوذ
إال اهلل» ثالثا ،ثم يقول« :اهلل أكرب كبريا» ثالثا« ،
ر
َ
ْ
باهلل ر
الشيطان ر
الرجيم من هم ِزه،
السميع العليم من
َْ
َْ
ونف ِخه ،ونف ِثه» ،ثم يقرأ.

ود باہلل
ہ) کہی۔ یررھ ی رب ھی« :اعُ ُ
یررھ بی رمپیہ «اہلل اکی کییا» (اہلل یہت با ے
لس لع
ا ََّ میع ا لنم من ال ََّسیطان ال ََّرجم من ےَہ ْرمہ ،وتَفْچہ ،وتَف ْیہ» (می اہلل سیی واےل اور
م
حا پی واےل یک پریاہ رحاہےیا ہےون سیطان رمدود ےس کہ محھ رب کوب چیون کااب داےل ،حےھ
پکی می داےل با حادویک رطف ےل حان) اور اس ےک ت عد فاءب شوع کرن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ر
َ
وسلم -إذا قام من الليل ك ررب" أي :كرب تكبرية
اإلحرام ،ويه ُركن ال تنعقد الصالة إال بها "ثم
يقولُ :سبْ َحانك اللرهم" أي :أنَزهك ر
عما ال يَليق بك،
وجباللك يا ِّ
رب ،وما تستحقه من ر
اتلزنيه عن لك
نقص وعيب" .وحبَ ْم ِدك" ثناء ىلع اهلل سبحانه وتعاىل

وشكر هل ىلع هذا اتلوفيق ،أي :فلوال توفيقك
وهدايتك لم أُسبحك ،فهو اعرتاف من َ
العبد بفضل

اهلل تعاىل ،واعرتاف منه بعجزه لوال توفيق اهلل -
سبحانه وتعاىل" .-وتبارك ْ
اس ُمك" من الربكة ،ويه
َ
َ
الكرثة واالتساع ،واملعىن :كرث وك ُمل واتسع ،وكرثت
براكته يف ر
السموات واألرض ،ولك ذلك تنبيه ىلع
ُّ
ُّ
اختصاصه سبحانه باخلريات" .وتعاىل َجدك" اجلَد:
َ
َ
العظمة ،أي :ارتفعت وعلت عظمتُك ،وجلت فوق
ِّ
ِّ
ُ
ُ
لك عظمة ،وعال شأنك ىلع لك شأن ،وقهر سلطانك
ِّ
ُّ
ىلع لك سلطان ،فتعاىل جده تبارك وتعاىل أن يكون

 .780حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم" :سول اہللﷺ چت راب کو فیام ےک لی کرھے ےہون ،تو
ت
ہ۔ اس ےک تعی یمار یہی ےہوب۔ "یررھ
بکیی کہی" عنی بکیی نجیمہ۔ ی یمار کا رکن ے
ل
ہ۔) تعنی اے رب! می پیی برایک پیان
کہی ُسْچَابک ا َلَّہم" (اے اہلل! تو براک ے
کر با ےہون ،ان چریون ےس ،چوپیے سابان سان یہی اورپیے ح الل ےس فوب
ف
ہ۔ "ونح َ ْدمک" (پیی
ہ ےی۔ پی ےہ سم ےک تفص و عیت ےس چس برایک کا تو شاوار ے
ف
ہ۔ تعنیپیی
عایل یک ترعتف اور اس کا سکر ے
ترعتف ےک سایھ) ی اس تو یق رب اہلل ت ی
تس ی ن
ف
عایل یک رطف ےس
تو یق اور ہےداپ ث ےک تعی می پیی ح یہی کر سکیا۔ اگر اہلل ت ی
توفیق ی ملنی۔ ی پیدے یک رطف ےس اہلل ےک فضل اور اس ےک سا می عاچری کا

ہ۔) 'پیارک' بک ث ےس
ہ۔ "وپیارک ا ْش ُمک" (پیا بام بابک ث ے
اعیاف ے
م
ہ۔ اس ےک معنی ہ ےی ،رمی و آشمان
ہ۔ ی وہ کیب اور وسعت ےک عنی می ے
ے
ہ کہ ساری
می اس یک بکیی پکرھی ےہوی ہ ےی۔ ی سارا کحرھ اس باب رب پیییہ ے
یھ الپیان اہلل ت عایل یک داب ےک سایھ حاض ہ ےی۔ "وت عایل حَ َُّدک" (اپ رنی بریگ می بلید
ع
ہ۔ تعنی تو اپ رنی عطمت ےک اعییار ےس بلید و باال ،ست
ہ)’حد‘ ےس رماد طمت ے
ے
ےس ربادہ ح الل واال ،بب سان کا مالک ،یمام بادسا ےہون ےس ربادہ ہیےیت واال بادساہ
79

معه َرشيك يف ُ
الملك أو ُّ
الربوبية أو األلوهية ،أو يف

يشء من أسمائه وصفاته ،ذلا قال بعدها" :وال هلإ
َْ
غريك" ال معبود حبق سواك ،فأنت املستحق للعبادة،
وحدك ال رشيك لك ،بما َ
وصفت به نفسك من
ْ َْ
الصفات احلميدة ،وبما أسديتَه من انلعم اجلسيمة.
فهذا االستفتاح فيه اثلرناء ىلع اهلل تعاىل وتزنيهه عن
ِّ
ِّ
لك ما ال يليق به ،وأنره تبارك وتعاىل م ر
زن ٌه عن لك َعيب
ونقص .وهو أحد أدعية االستفتاحات الواردة يف

ابلاب واألفضل أن يأيت بهذا تارة وبغريه تارة ،حىت
جيمع بني أدلة ُّ
السنة من غري إهمال بلعضها .ومن
ً
تلك الصيغ أن يقول" :ال هلإ إال اهلل ثالثا" يعين:
يكرر قول" :ال هلإ إال اهلل" ثالث مرات .ومعىن" :ال
َ َ
هلإ إال اهلل" ال معبود حق إال اهلل ،قال -تعاىل{ :-ذلِك
ُ َ َْ ُ
َ ر ر َ ُ ْ ُّ َ ر َ َ ْ ُ َ ْ ُ
اطل}
بِأن اَلل ه َو احلَق َوأن ما يدعون ِمن دونِ ِه هو ابل ِ
ً
ً
كبريا ثالثا" أي أنه
[احلج ]62 :ثم يقول" :اهلل أكرب
سبحانه أكرب من لك يشء .ثم بعد أن يستفتح صالته
ُ ُ
ر
الشيطان ر
"أعوذ باهلل
الر ِجيم بقوهل:
يستعيذ باهلل من
ر
السميع العليم" ومعناه :أتلجئ وأعتصم وألوذ باهلل
ر
المتمرد َ
الشيطان" ُ
ر
العايت ،من
السميع العليم" .من
الم ْر ُجوم َ
"الرجيم" َ
شياطني اجلِّن واإلنس ،ر
المطرود،
ِّ
ُ
والمبْ َعد عن رمحة اهلل ،فال تسلطه يلع بما يرضين ،يف

ديين ودنياي ،وال يصدين عن فعل ما ينفعين ،يف أمر
ديين ُ
ود ْنيَايَ ،
فمن استعاذ باهلل -تعاىل ،-فقد أوى إىل
ِ
َ
ُ
ركن شديد ،واعتصم حبول اهلل وقوته ،من عدوه
ر
اذلي يريد قطعه عن ِّ
ربه ،وإسقاطه يف َم َهاوي الرش
ََْ
واهلالك" .من َه ْمزه" هو اجلُنُون ر
والرصع ،اذلي يعرتي
ِ
ر
اإلنسان؛ ألن الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون،
َْ
ر
ك ْرب؛ ألن
فرشعت االستعاذة منه" .ونف ِخه" ال ِ
ْ
الشيطان ينفخ يف اإلنسان بوسوسته ،فيَع ُظم يف َعني
َ
نفسه ،وحي ِقر غريه عنده ،فزتداد عظمته وكربياؤه.
ر رر
َ
َ
"ون ْفثه" هو ِّ
انلفاثات يف
السحر ،وهو رش السحرة ،فإن
ِ
ُ
ر ر
واحر ،الاليت يعقدن اخليوط ،وينفنث
العقد هن الس ِ
ىلع لك عقدة ،حىت ينعقد ما يردن من السحر" .ثم
يقرأ "أي :يقرأ القرآن وأوهل فاحتة الكتاب.

ع
ہ کہ اس یک بادساہےت،
ہ۔ وہ اپ رنی طمت ےک اعییار ےس اس باب ےس بلید ے
ے
رتونت ،الو ےہیت اور اشما و صفاب می اس کا کوب شبک ےہو۔ اس لی سایھ ہےی کہہ
عَ
یک" (پیے ع الوہ کوب معیود یہی) تعنیپیے ع الوہ کوب معیود بچق
دبا"وال الہ ْ َ
ہ۔ تو اپ رنی داب اور چن صفاب جمیدہ اور پیدون کو
یہی۔ تو ہےی عیادب ےک التق ے
ج
تع
ہ۔ ی دعان اسیفیاح
میون ےس شفار کرن می سا ھی و شبک ےس باال ب ے
ہ اور
ہ۔ اس یک سان ےک ح الف یمام امور ےس اس یک برایک ے
ہ۔ اس میپیا ے
ے
ہ۔ ی اسیفیاح یک
ہ کہ اہلل ت عایل ےہ عیت اور تفص ےس باال ب ے
اس باب کا دکر ے
ک
ک
ف
ہ کہ ھی اےس ربےھ اور ھی اےس۔ باکہ کسی
ہ۔ ا ضل ی ے
دعاون می ےس ابک ے
ی
ھی دعا کو رجھورے تعی سیت ےس باپ ث یمام دعاون رب عمل کیا حا سےک۔ اسیفیاح
ی
ہ" :ال الہ اال اہلل" کو بی
ےک طور رب اسی عمال ےہون واےل الفاظ می ےس ی ھی ے

م
مع
عایل ہےی
رمپیہ ربھا حان۔ ال الہ اال اہلل ےک نی ہ ےی ’ ،عیود بچق رصف اہلل ت ی
ہ ْلخ
ع
ون م ْن دُوی
عایل ے
ے
ہ۔‘حیسا کہ فمان باری ت ی
ہ{ :دَل َ
ک ب َا َّ َن اللََّہ َ ےُو َا ََُّق َو َا َّ َن مَا بَ ْد ُ َ
ل
ح
ط
ہ ،اس ےک ع الوہ چس
عایل ہےی بچق معیود ے
ےہُو َالْیَا ُل} [ا ح( ]62 :ن سک اہلل ت ی
کویھی پ رکارن ہ ےی ،وہ باط
ہ) ۔ یررھ بی رمپیہ ی کےہ" :اہلل اکی کی
یا" تعنی اہلل
ل
ے
ً
ہ۔ یررھ اس ےک ت عد اپ رنی یمار کو سیطان رمدود
عایل یک داب ےہ چری ےس بی ے
پیارک وت ی
لس لع
ود باہلل ا ََّ میع ا لنم" (می
ےس اہلل یک پریاہ لیی ےہون اس رطح شوع کرے" :اعُ ُ
م
عایل ےس
عایل یک پریاہ می آ با ےہون سیطان رمدود ےس)اس کا عنی ے
ہ کہ می اہلل ت ی
اہلل ت ی
عایل یک ہےی پریاہ کومصیوظی ےس یھامیا ےہون۔"من ال ََّس یطان"
الچا کر با ےہون اور اہلل ت ی
(سیطان ےس)عال ث آن واال شکس،اتساتون اور چیون می ےس۔"ال ََّرجم"
ج
عایل یک رجمت ےس دور ہےیابا گیا ۔میے کسی
(رمدود) ر م کیا گیا ،دھی کارا گیا،اہلل ت ی
م
ی
ھی دپنی و دپیاوی معا مےل می عال ث ی آن چس ےس حےھ تفضان یرہنخریا ےہو اور ی کسی
م
دپنی اور دپیاوی معا مےل می رکاوب پی چس ےس حےھ کوب تفع حاصل ہےو با ہےو۔چو اہلل
عایل یک
ہ گوباکہ اس ن بی مصیوظ حگہ پریا ہ یل ے
عایل یک پریاہ می آ حا با ے
ہ اور اہلل ت ی
ت ی
ہ اس دشمن ےس چواتسان کو اس ےک
طاف ث اور فدرب کو مصیوظی ےس یھام لییا ے
ہ اور اس کو ش اور ہ ےالک ث یک گرہی کھانون می گرابا رحاہےیا
رب ےس حدا کربا رحاہےیا ے
ہ۔ من ےَہ ْرمہ"(کہمحھ ربکوب چیون کاابداےل)تعنیچیون اوررمیگوعیہ چو اتسانکو
ے
ہ اس لی اس
ہ اور کیو بکہ سیطان اتسان رب چیون یک رطح طاری ےہو حا با ے
ےہو حاب ے
ع
ہ۔" .وتَفْچہ" (پکی ےس)پکی،کیو بکہ سیطان اتسان
ےس پریاہ ماپگیا مشوع مل ے
ہ اور دوشون
ہ اور اس کو اپ رنی تظون می با کر دپیا ے
ےک دل می وسوےس دالیا ے
ع
ہ۔" .وتَف ْیہ"
ہ تو ی چری اس کو طمت و باب می اور ربادہ کر دپنی ے
کو چفی پیا دپیا ے
ہ کیو بکہ گر ےہون رب یرھو بکی مارن
ہ اور اس ےس رماد حادو کا ش ے
(حادو)ی حادو ے
والیون ےس رماد حادوگر ہ ےی چو سوب یک گرہ لگاب ہ ےی اور ےہ گرہ رب یرھوبک مارب ہ ےی اور
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ہ۔"یم تفا " (یررھ فاءب کرن) تعنی
ی یرھوبکمارن کا بییادی مفضد حادو ےہو با ے
فآن یک فاءب کرن اور اس یک اپیدا سورہ فانچہ ےس کرن۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ُسبْ َ
حانك  :أي :أنَ ِّزهك عن ر
انلقائص.
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
واالتساع ،واملعىن :كرث وكمل واتسع ،وكرثت براكته يف ر
َ
• تبارك اسمك  :من َ
السموات واألرض.
الربكة ،ويه الكرثة
وتزنه ر
• تعاىل  :تَعاظم ،وارتفع ،ر
عما ال يليق جبالهل.
َْ
َ
• َج ُّدك  :اجل َ ُّدَ :
العظمة :أي :تعاظم شأنك ،وارتفع قد ُرك.
ُ ُ
ْ
أعوذ باهلل  :أي :أجلأ إىل اهلل -تعاىل ،-وأعتَ ِصم به.
•
ر
َ
ر
ر
• الرجيم  :أي :المرجوم بالطرد ،واللعن عن رمحة اهلل -تعاىل-.
ََْ
• َه ْمزه  :هو اجلُنُون ر
والرصع ،اذلي يعرتي اإلنسان؛ ألن الشيطان قد يصيب اإلنسان باجلنون.
ِ
َ
َْ
َ َ
َْ
ويتعاظم عليه.
فزيدريه،
• نف ِخه  :بوسوسته بتعظيم اإلنسان نلفسه ،وحتقري غريه عنده،
انلفث :فعل ِّ
• َن ْف ِثه  :ر
السحر.

فوائد احلديث:

ً
 .1مرشوعية داعء االستفتاح يف الصالةً ،
فرضا اكنت الصالة أو نفال.
ِّ
 .2مرشوعية االستفتاح بهذا اذلكر فيكون من باب العبادات املتنوعة ،والصحيح أن العبادات املتنوعة أن اإلنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة.
 .3جواز اجلَهر اليسري بداعء االستفتاح وليس كجهر القراءة؛ لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -حيث جهر ً
جهرا سمعه أبو سعيد -ريض اهلل عنه،-
وأيضا جاء عن عمر -ريض اهلل عنه -اكن يستفتح به ً
جهرا يلعلم انلاس.
ُ
ِّ
َ
 .4أنه ال جيمع بني أذاكر االستفتاح يف صالة واحدة؛ ألن أبا سعيد أخرب بأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استفتح بهذا اذلكر ثم ت َع روذ ثم قرأ ولو
اكن َمجع معه غريه بليرنته ُّ
السنة فدل هذا ىلع أنه ال يُرشع اجلمع بني عدة استفتاحات يف صالة واحدة.
 .5االعرتاف من َ
العبد بفضل اهلل -تعاىل ،-واعرتاف منه بِعجزه لوال توفيق اهلل -سبحانه وتعاىل -هل.
 .6تزنيه اهلل -تبارك وتعاىل -عن لك ما ال يليق به؛ لقوهل( :سبحانك).
 .7أن أسماء اهلل -تعاىلُ -مبَاركة ،حتل َ َ
الربكة بذكرها؛ لقوهل" :وتبارك اسمك".
ُّ
َ َ
 .8أن عظمة اهلل -تبارك وتعاىل -فوق لك َعظمة ،و ِغنَاه فوق لك ِغىن؛ لقوهل" :وتعاىل َجدك".

 .9انفراد اهلل -تبارك وتعاىل -باأللوهية ،وأنه ال هلإ غريه وأن لك ما سواه باطل.
ر
ر
بالصيغة الواردة يف احلديث ،وإن اقترص ىلع قوهل" :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم" أجزأه.
 .10استحباب االستعاذة ِ
َْ
ر
 .11أن االستعاذة من األمور اخل َ ر
فية ال تكون إال هلل؛ ألنه ال يقدر عليها إال اهلل ،اكالستعاذة من الشياطني ،وليست مثل االستعانة.
 .12إثبات أن هذين ْ
َ
الكريمني ر
(السميع  ،العليم) من أسماء اهلل -تعاىل-.
االس َمني
ُ
َ
 .13احل َ َذر من الشيطان ر
باالستعاذة منه.اثلاين :ألنه ُو ِصف بأنه َر ِجيم ،أي يَرجم اإلنسان باملعايص.
الرجيم وذلك من وجهني:األول :ألننا أ ِمرنا
ر
َْ َ ََْ
َ
 .14أن للشيطان ه ْم َزا ونفخا ونفثا ،ولوال أن هل ذلك ما صح أن ي ُ ْستَعاذ من هذه اثلالثة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .الفتاوى الكربى البن
تيمية ،تأيلف :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،انلارش :دار الكتب العلمية الطبعة :األوىل 1408 ،ـه1987 -م .جمموع الفتاوى ،تأيلف:
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،انلارش :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة انلبوية،
اململكة العربية السعودية .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي،
انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
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سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .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
عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه 2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش:
املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .مشاكة املصابيح ،للتربيزي .حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم -
بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة  .1985 – 1405 -سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت .مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،البن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 -دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)10905( :

82

رسول اہللﷺ چتراب کو (یماری ہچدےک لی) پیدار ہےون ،تو ا پی میہ کو
مسواکےسچوبصاففمان۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام
من الليل يشوص فاه بالسواك

 .781احلديث:

**

ہ،وہپیان کرنہ ےی کہرسول اہلل ﷺ
حدتفہپنیمانرضی اہللعیہ ےسرواپ ث ے
چت راب کو (یمار یہچد ےک لی) پیدار ےہون ،تو ا پی میہ کو مسواک ےس چوب

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
ر
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -إذا قام من الليل
ي ُ ُش ُ
وص َف ُاه ب ِّ
الس َواك».
ِ

صاف فمان"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للنظافة
وكراهته للراحئة الكريهة أنه اكن إذا قام من نوم الليل

الطويل اذلي هو مظنة تغري راحئة الفم دلك أسنانه -

صىل اهلل عليه وسلم -بالسواك ،يلقطع الراحئة،
ر
ويلنشط بعد مغابلة انلوم ىلع القيام؛ ألن من
خصائص السواك أيضا اتلنبيه واتلنشيط.

 .781حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آب ﷺ چت
پنی ﷺ کا صفاب کو ت رسید اور باگوار تو کو بات رسید کرن کا ی حال یھا کہ ر
ل
ہ ،ےسپیدار
راب یک منی بیید ،چس ےسعمومامیہ یک توپیدبل ےہوحانکاامکان ےہو با ے
رہ اور
ےہون ،تو ا پی دانون کو مسواک ےک سایھ رگرن؛ با کہ اس ےس تو حاب ے
ل
بیید رب علیہ برا لیی ےک ت عد فیام ا لیل ےک لی رحاق و چ روپید ےہو حا بی؛ کیوبکہ مسواک یک
ی
ہ۔
ہکہ ی رحاق وچ روپید اور چرشت کرب ے
چصوصیاب می ےس ابک ی ھی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > سنن الفطرة
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ر
َ
• إذا قام ِمن الليل  :من نوم الليل للصالة.
• ي َ ُش ُ
وص  :يدلك أو ينيق أو يغسل مع ادللك.
َ
• فاه  :فمه.
• ِّ
بالس َواك  :باملسواك.

فوائد احلديث:
 .1تأكيد مرشوعية السواك بعد نوم الليل ،وعلته أن انلوم مقتض تلغري راحئة الفم ،والسواك هو آلة تنظيفية ،وهلذا فإنه يسن عند لك تغري.
 .2تأكد مرشوعية السواك عند لك تغري كريه للفم ،أخذا من املعىن السابق.
 .3مرشوعية انلظافة ىلع وجه العموم ،وأنها من سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن اآلداب السامية.
 .4التسوك يف الفم لكه ،فيشمل :األسنان ،واللثة ،واللسان.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
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اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3063( :
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رسول اہللصیل اہلل علیہو سلم ہےم ارواح مطرہابےک براسر ہییک باری می
ت
ت
ک
آبصیل
عص کو عص رب فصیلت یہید پی یےھ۔ اتسادن م ہےی گرر با یھا کہ ر
اہلل علیہو سلم ہےمستےک براسیآن ےہون اورنج جماعےک ےہ ابکےس
فپث ےہون تعی اپ رنی اس نویےک براس حےل حان اورست باشیکرن

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال
ُ ِّ
َ
يفضل بعضنا ىلع بعض يف القسم ،من مكثه

عندنا ،واكن قل يوم إال وهو يطوف علينا مجيعا،
فيدنو من لك امرأة من غري مسيس ،حىت يبلغ
إىل الَت هو يومها فيبيت عندها

 .782احلديث:

ےہون،چسیک باری ےہوب۔

**

 .782حدپث:

ہ وہ کہی ہ ےی کہ عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی” :میے یھا نچ!
عوہ ےس رواپ ث ے
رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم ہےم ارواح مطرہاب ےک براس ر ہی یک باری میتعص کو
ت
ک
آب صیل اہلل علیہ و سلم
عص رب فصیلت یہی د پی یےھ۔ اتسا دن م ہےی گرر با یھا کہ ر
ہےم ست ےک براس ی آن ےہون اور نج جماع ےک ےہ ابک ےس فپ ث ےہون تعی
اپ رنی اس نوی ےک براس حےل حان اور ست باشی کرن ےہون ،چس یک باری
ےہوب۔“،اور کہنی ہ ےی کہ چت سودہ نت رمعہ (رضی اہلل عہا) عرم رسیدہ ہےو گیی اور
ایھی ابدتش ےہوا کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم ایھی الگ کر دپن ےگ ،تو کہی لگی

عن عروة قال :قالت اعئشة -ريض اهلل عنها« :-يا ابن
ِّ
أخيت اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال يُفضل
ْ
َر
َ
بعضنا ىلع بعض يف الق ْسمِ ،م ْن ُمك ِثه عندنا ،واكن قل
ِّ
َ
ً َ ُْ
ٌ
مجيعا ،ف َيدنو ِم ْن لك امرأة
يوم إال وهو ي ُطوف عليْنا
م ْن َغ ْري َمسيس ،حىت َيبْلُغ إىل اليت هو ُ
يومها َفيَب ُ
يت
ِ
ِ ٍ
ِ
أس رنتْ
ني َ
عندها» ولقد قالت َس ْودة بنت َز ْم َعة :ح َ
ِ
َ َ ْ ْ ُ َ
فارقها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وف ِرقت أن ي ِ
ََ
 :يا رسول اهلل ،يَ ْو ِيم لعائشة ،فق ِبل ذلك رسول اهلل -
َْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -منها ،قالت :نقول يف ذلك أن َزل
ُ
َْ
اهلل -تعاىل -ويف أشبَا ِهها أراه قال{ :وإن امرأة خافت
ً
نشوزا} [النساء.]128 :
من بعلها

رہ یگ۔ چریانچرہ رسول اہلل صیل
:اے اہلل ےک رسول ! میی باری عاتش ےک لی ے
اہلل علیہ و سلم ن ان یک ی باب فیول فما یل۔ عاتش رضی اہلل عہاکہنی ہ ےی :ہےم کہی
ح
ی
عایل ن اشی سلسےل می با اشی یسی اور چریون ےک سلسےل می آپ ث
ےھ کہ اہلل ت ی
کریمہ” :اور اگر عورب کو ا پی س ے
وہ یک بد رماجی کا چوف ہےو“ [سورہ الیساء ]۱۲۸ :
بارل فماب۔

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه بيان عدهل -صىل اهلل عليه وسلم-

يف القسم بني زوجاته ,حيث لم يفضل بعضهن ىلع

بعض فيه ,فقد ذكرت فيه اعئشة -ريض اهلل عنها-
أنه اكن ً
اغبلا ما يطوف لك يوم ىلع نسائه لكهن،
فيالطفهن ويداعبهن ،من غري مجاع لطمأنة

أنفسهن ،وحسن عرشته معهن ،ثم اكن خيص اليت هو
يف يومها باملبيت عندها ,وملا كربت سودة بنت زمعة

ريض اهلل عنها ,-وخشيت أن يفارقها انليب -صىلاهلل عليه وسلم -أرادت أن تبىق يف عصمته وأن تظفر
بهذا الرشف والفضل ,وهو كونها ًّ
أما للمؤمنني
وزوجة من زوجات سيد املرسلني -صىل اهلل عليه

**

ض
حدپ ث کا درج :چ َ َسن خنح

اجمایل معنی:

آب صیل اہلل علیہ و سلم کا اپ رنی نوتون ےک مابی باری ےس می علق
اس حدپ ث می ر
ہ ،اس رطح کہ کسی کو کسی رب فوفیت یہی د پی یےھ۔ عاتش
عدل و اتضاف کا پیان ے
آب اپ رنی یمام نوتون ےک براس حان
رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ تفپیا ےہ رور ر
یےھ اور ان ےک سایھ چسن معاشب اور ان ےک دلون یک ظمانت ےک لی جماع
ےک سوا ےہ رطح یک م الطفت و مداعیت فمان یےھ ،یررھ چس ےک یہان راب گرارب
ےہوب واہن حان۔ چت سودہ نت رمعہ رضی اہلل عہا تورھی ےہو گیی ،تو ایھی چوف
ص
سل ی
ی
آب یک
دامن گی ےہوا کہ پنی یل اہلل علیہ و م ا ھی الگ کر دپن ےگ۔ ا ھون ن ر
روچیت می باق رہےیا اور اس شف و فضل ےس شفار رہےیا رحااہ اور ی شف و فضل
س
ہ ،اس لی
یمام مومیی یک مان اور سید الرمسلی صیل اہلل علیہ و لم یک نوی ےہوبا ے
ایھون ن کہا :می اپ رنی باری عاتش کو ہےیہ کرب ےہون اور پنی صیل اہلل علیہ و سلم ن
85

وسلم ،-فقالت :إين أهب نوبيت لـعائشة ,فقبل ذلك

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم ذكرت اعئشة -
ْ ٌَ َ َ ْ
ريض اهلل عنها -أن قوهل -تعاىلَ :-
{و ِإ ِن ام َرأة خافت
ْ َ ْ َ ُُ ً َْ ْ َ ً َ ُ َ َ َْ
اح َعلي ِه َما} نزلت
ِمن بع ِلها نشوزا أو ِإعراضا فال جن
يف مثل هذه احلال ,وأشباهها.

ض
عایل کا ی فمان” :اور اگر عورب کو
اےس فیول فمابا۔ یررھ عاتش ر ی اہلل عہا ن اہلل ت ی
ص
ا پی س ے
وہ یکبد رماجیاور ن ربوابکا چوف ےہوتودوتونآترسمی لح کر لی اسمی
کسی رب کوب گیاہ یہی“ دکر کیا کہ ی اشی حال ث با اشی رطح یک چریون ےک لی بارل
ےہوب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
مجيعا.-
• يا ابن أخيت  :تعين به عروة بن الزبري ,وأمه أسماء بنت أيب بكر أخت اعئشة -ريض اهلل عنهم
• مكثه عندنا  :إقامته عند الواحدة من زوجاته يف منازهلن.
• يطوف علينا  :يعين يدور علينا يف بيوتنا.

• من غري مسيس  :املراد باملسيس هنا :هو اجلماع.
يقرب من إحداهن ْ
• فيدنو  :يعين ُ
قرب تأنيس ومداعبة ومالعبة بدون مجاع.
• َ
أس رنت َ :ك َ
ربت.
ِ
َ
• ف ِرقت  :بكرس الراء ,أي خافت.

فوائد احلديث:

 .1بيان عدهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف القسم بني زوجاته ،وذكر ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من ُح ْسن اخللق ومالطفة األهل.
 .2أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يطوف لك يوم ىلع نسائه لكهن ،فيالطفهن ويداعبهن ،من غري مجاع ,وأنه اكن خيص اليت هو يف يومها
باملبيت عندها.
 .3جواز دخول الرجل ىلع املرأة اليت ليس هلا ذلك ايلوم ،وال تلك الليلة هلا ,وجواز مداعبتها من دون مجاع.

 .4بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات ،وأن امليل إىل بعضهن ظلم ،والظلم حمرم.
َ
 .5أن عماد القسم املبيت يف الليل ,وأن انلهار تابع ,ويستثىن من ذلك ما إذا اكن معاش الرجل يف الليل ,فيكون عماد القسم -يف هذه احلال-
انلهار.
ًّ
 .6جواز هبة املرأة نوبتها لرضتها ويعترب رًض الزوج يف ذلك؛ ألن هل حقا يف الزوجة فليس هلا أن تسقط حقه إال برضاه.

 .7أن املرأة إذا خافت النشوز من زوجها ,وأرادت أن تبىق يف عصمته ,وأن ال يطلقها ,فإنه يمكن أن تتفق معه ىلع أن تتنازل عن حقها لغريها,
وأن تبىق يف عصمته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .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
الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .عون
املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية
– بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .منحة العالم يف
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام,
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
َ
ّ
غريب ,املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,انلارش :دار هجر ,الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م.
تأيلف احلسني بن حممد بن سعيد الاليع ،املعروف بالم ِ
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58129( :
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َيَ ُ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جيت ِهد
َ ي
َيَ ُ
يف رمضان ما ال جيت ِهد يف غريه ،ويف العرش
َيَ ُ
َ
األواخِر منه ما ال جيت ِهد يف غريه

 .783احلديث:

رسول اہللﷺرمضان می (عیادب می) حینی حدوچہد کرن اپنی کسی اور مہیی
می یہی کرن یےھ اور اسےکآچری عشہ می حینی مخیت اور کوش
کرن اپنی اسےک عالوہدوشےدتون می یہی کرن یےھ۔
**

ہ وہ کہنی ہ ےی:کہ رسول اہلل ﷺ رمضان می
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ح
(عیادب می) ینی حد وچہد کرن یےھ اپنی کسی اور مہیی می یہی کرن یےھ اور اس
ح
ےک آچری عشہ می ینی مخیت اور کوش کرن یےھ اپنی اس ےک ع الوہ
دوشے دتون می یہی کرن یےھ۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل -
َْ
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -جيتَ ِه ُد يف رمضان ما ال جيتَ ِه ُد
َْ
يف غريه ،ويف َ
الع ْرش َ
اخ ِر منه ما ال جيتَ ِه ُد يف غريه.
األو ِ
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث ،عن

عبادته -صىل اهلل عليه وسلم -يف شهر رمضان ،وهو:
َْ
َْ
أنه اكن جيتَهد فيه ما ال جيتَهد يف غريه من الشهور؛
َ ر
ألنه شهر ُمبارك ،فضله اهلل ىلع سائر الشهور ،فإذا
َ ْ
َ
العرش األواخر اجتهد فيها أكرث مما اكن عليه
دخلت
يف أول الشهر؛ ألن فيها يللة القدر اليت يه َخ ْ ٌ
ري من
ألف شهر ،وألنها ختام الشهر املبارك فيختمها

بصالح األعمال.

 .783حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا اس حدپ ث می پنی ﷺ یک ماہ رمضان می عیادب یک کیفیت
ح
آب ﷺرمضانمی عیادبمی ینیحد وچہد کرن
ےکبارےمیپیا رہےیہ ےی کہ ر
ہ چےس اہلل
یےھ اپنی کسی اور مہیی می یہی کرن یےھ کیو بکہ ی یہت با بک ث مہییہ ے

ہ۔ اور چت آچری عشہ شوع ےہو حا با تو اس
ن باق یمام مہییون رب فصیلت دی ے
ی
می مہیی ےک اولی دتون ےس ھی ربادہ مخیت اور کوش کرن یےھ۔ کیو بکہ اس
ی
ہ اور اس لی ھی کہ ی
عشے می ست فدر ےہوب ے
ہ چو ےہار مہییون ےس یہی ے
آب ﷺ اس کا حایمہ پیک اعمال ےک سایھ کرن
میارک مہیی کا احییام ے
ہ چریانچرہ ر
یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• جيتهد  :يبذل جهده يف العبادة ووجوه اخلري واإلقبال ىلع اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع اإلكثار من ِّ
الرب ووجوه الطااعت يف شهر رمضان اعمة والعرش األخرية منه خاصة.
ِ
 .2إحياء يلايل العرش األخرية بالعبادة وادلاعء رجاء موافقة يللة القدر.
ْ
 .3استحباب اغ ِتنَام األوقات الفاضلة بالطااعت.
 .4فضل شهر رمضان ىلع غريه من الشهور ،وفضل العرش األخرية منه ىلع غريه.
ً
حرصا ىلع زيادة األجر.
 .5زيادة انليب -عليه الصالة والسالم -من أعمال اخلري يف مواسم الرب
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ه .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة:
األوىل 1428 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.

الرقم املوحد)3755( :
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َي َي ُ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يستفتِح
الصًلة باتلكبري ،والقراءة بـ احلمد هلل رب
ُي ي
العاملني ،واكن إذا ركع لم يشخِص رأسه ولم
ُ َ يُ
يص ِّوبه ولكن بني ذلك

 .784احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل
ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -ي َ ْستَف ِت ُح الصالة باتلكبري،َ
والقراءة بـ«احلمد هلل رب العاملني» واكن إذا ركع لم
ْ
ْ
يُش ِخ ْص رأسه ولم يُ َص ِّوبْ ُه ولكن بَني ذلك ،واكن إذا
ْ
رفَع َ
رأسه ِمن ُّ
الركوع لم ي َ ْس ُجد حىت ي َ ْستَ ِو َي قائِما،
َْ ُ ْ
ر ْ
جد حىت ي َ ْستَ ِو َي
السج َدة لم يس
واكن إذا رفع رأسه من
ِّ
َْ ُ
َ
ر
َ
َ
ر
قاعدا ،واكن يقول يف لك ركعتني اتل ِحية ،واكن يف ِرش
َْ ُ ْ َ
ْ َ
ََْ
ْ
ب ِرجل ُه ايلُ ْمىن ،واكن ينَه عن
ِرجل ُه اليُرسى وين ِص
ر ُ
ََْ
َْ َ
َ
َُْ
ر َْ
الر ُجل ِذ َراعيْ ِه
رتش
عقب ِة الشيط ِ
ان ،وينَه أن يف ِ
َْ
ر
افرتاش ر
َ
السبُ ِع  ،واكن خي ِت ُم الصالة بالتس ِليم».
ِ

عاتشرضی اہللعہا کہنی ہ ےی کہرسول اہللﷺ اپ رنی صالہ (یمار) کاآعار"اہلل
اکی"کہہ کرفمابا کرن یےھ اور«الحدمہللرب ال عالمی»ےسفابشوع کر
آبﷺرکوع کرن توی اپریاش اونچرا ر کھی اوریاُےس
ن یےھ اور چت ر
جھکان ر کھی بلکہدرمیان میر کھی۔
**

عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ ’’رسول اہلل ﷺ اپ رنی ص الہ (یمار) کا آعار "اہلل
اکی"کہہ کر فمابا کرن یےھ اور«الحدم ہلل رب العالمی» ےس فاب شوع کر ن
آب ﷺ رکوع کرن تو ی اپریا ش اونچرا ر کھی اور ی اُےس جھکان
یےھ اور چت ر
ر کھی بلکہ درمیان می ر کھی اور چت رکوع ےس اپریا ش ایھان تو شچدہ ی کرن یہان
بک کہ سیدےھ کرھے ےہوحان اور چت شچدہ ےس ش ایھان تو دوشا شچدہ ی
کرن یہان بک کہ بالکل سیدےھ بینھ حان اور ےہ دو رکعت ےک ت عد ’’الخیاب‘‘
ب
رب ھی اور چت ینھی تو بابان براون نرحھان اور داہےیا براون کرھا ر کھی اور سیطان یک
ب
رطح ینھی ےس اور دربدون یک رطح اہیھ نرحھان ےس میع کرن پی ص الہ (یمار) س الم
ےس جم کرن‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تصف اعئشة -ريض َ
اَلل عنها -بهذا احلديث اجلليل
صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نرشا للسنة

وتبليغا للعلم ،بأنه اكن يفتتح الصالة بتكبرية

اإلحرام ،فيقول( :اهلل أكرب) .ويفتتح القراءة بفاحتة

الكتاب ،اليت أوهلا (احلمد هلل رب العاملني) .واكن إذا

ركع بعد القيام ،لم يرفع رأسه ولم خيفضه ،وإنما
ً
ً
جيعله مستويا مستقيما .واكن إذا رفع من الركوع
ً
انتصب واقفا قبل أن يسجد .واكن إذا رفع رأسه من
ً
السجدة ،لم يسجد حىت يستوي قاعدا .واكن يقول
بعد لك ركعتني إذا جلس" :اتلحيات هلل والصلوات
والطيبات ..الخ" .واكن إذا جلس افرتش رجله

اليرسى وجلس عليها ،ونصب رجله ايلمىن .واكن

ينَه أن جيلس املصيل يف صالته كجلوس الشيطان،
وذلك بأن يفرش قدميه ىلع األرض ،وجيلس ىلع
عقبيه ،أو ينصب قدميه ،ثم يضع أيلتيه بينهما ىلع

 .784حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا اس میارک حدپ ث ےک دکرےس پنی ﷺ یک ص الہ (یمار) یک
کیفیت پیان کر رہےی ہ ےی -سیت یک تشوا ساعت اور علم کو ابک دوشے بک
آب ﷺ اپ رنی ص الہ (یمار)کا آعار بکیی نجیمہ
یرہونچران ےک مفضد ےس باپن طور کہ ر
تعنی"اہلل اکی" کہہ کر فمابا کرن یےھ.اور فاب یک شوعاب فانچ ُہ الکیاب ےک
آب ﷺ چت فیام ےک ت عد
درت عہ چس کا یرہ ال چرء «الحدم ہلل رب العالمی» ے
ہ.اور ر
رکوع می حان تو اپریا ش ی یہت ربادہ اونچرا ر کھی اور ی اُےس جھکان ر کھی بلکہ
اےس درمیان می ر کھی۔ اورچت رکوع ےس اپریا ش ایھان تو شچدہ کرن ےس یہےل

سیدےھ کرھے ےہوحان۔ اور چت شچدہ ےس ش ایھان تو دوبارہ شچدہ ی کرن
ب
یہان بک کہ سیدےھ کرھے ےہوحان۔اور ےہ دو رکعت ےکت عد چت ینھی
ب
تو’’الخیاب ہلل والضلواب والطییاب‘‘.آچر بک رب ھی۔ اور چت ینھی تو اپریا بابان
ک
ب ین
آب ﷺ اس
براون نرحھان اور اس رب ھی اور اپریا اپریا داہےیا براون کرھا ر ھی۔ اور ر
ب
م
باب ےس میع کرن کہ ضیل(یماری) اپ رنی ص الہ (یمار) می کی ےک ینھی یک رطح
ب
ینےھ باپن طورکہ ا پی دوتون فدمون کو رمی رب نرحھادے اور ابتون رب بینھ حان با
دوتون فدمون کو گار کر ابتون رب شپن رکھ کر رمی رب بینھ حان ی دوتون ہےی صور بی
89

األرض ،الكهما منيه عنه ،كما ينَه أن يفرتش
املصيل ذراعيه ويبسطهما يف السجود اكفرتاش

السبع ،وكما افتتح الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه،

ختمها بطلب السالم للحارضين من املالئكة
َ
واملصلني ثم ىلع مجيع عباد اَلل الصاحلني ،واألولني
واآلخرين ،فعىل املصيل استحضار هذا العموم يف

داعئه.

ی
م
م
آب ﷺ ن اس باب ےس ھی میع فمابا کہ ضیل (یماری)
میوع ہ ےی ،اشی رطح ر
اپ رنی ص الہ (یمار)می ا پی دوتون بارون کو نرحھاناور ان دوتون کو شچدے یک حال ث
آب ﷺ چس رطح ص الہ
می یرھی الن دربدون ےک اہیھ نرحھان یک رطح۔ اور ر
(یمار) کا آعار اہلل یک باب اور کیباب ےس شوع کرن یےھ اشی رطح واہ ن رب موچود
ف سی مضلی (یمارادا کرن واےل) اور دپگر پیدگان رب رب س الم ےس اپ رنی ص الہ
م
ہ کہ اپ رنی دعا می اس
(یمار) جم کرن اس لی ضیل (یماری) ےک لی رصوری ے
عموم کو حارص ر کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• اكن  :تدل هنا ىلع االستمرار.
ْ ْ
يستَف ِت ُح  :يبتدئ.
•

• الصالة  :صالة الفريضة وانلافلة.

• باتلكبري  :قول اهلل أكرب ويه تكبرية اإلحرام.
• ال ِقراءة  :يستفتح قراءة القرآن.
ُ
باحلمد هلل  :سورة الفاحتة.
•
ُْ
ْ
• لم يش ِخص  :لم يرفع.
ً
ً
• لم يُ َص ِّوبه  :لم خيفضه خفضا بليغا.

• بني ذلك  :بني الرفع واتلزنيل يلكون مستويا ىلع الظهر.
• يستوي  :يستقر.

• من السجدة  :السجدة األوىل.

• يف لك ركعتني  :يف آخر لك ركعتني.

• اتلحية  :أي اتلحيات هلل إىل آخر التشهد.
َْ ُ ْ َُ
• يف ِرش ِرجله  :يبسط قدمه يلجلس عليها اكلفراش ،وذلك عند قراءة اتلحية يف الركعتني.
ُ ْ
ر
ر
• عقبَ ِة الشيْ َطان  :ويه أن يفرتش قدميه وجيلس ىلع عقبيه ،وأضيفت للشيطان إما تقبيحا هلا ،وإما أنها من فعله وأمره.
• ينصب ايلمىن  :يوقف قدمه ايلمىن ،وجيعلها منتصبة.
َْ َ ر ُ
َ
الر ُجل ِذ َراعيْ ِه  :يبسطهما ىلع األرض يف السجود ،واذلراع :العظم اذلي بني املرفق والكف.
رتش
• يف ِ
ْ َ َ
ُ
ر
• اف ِرتاش السب ِع  :أي اكفرتاشه ،وأضيف للسبع تقبيحا وتنفريا ،والسبع لك حيوان مفرتس.
• خيتم الصالة  :ينهيها.

• بالتسليم  :بقول السالم عليكم ورمحة اهلل.

فوائد احلديث:
 .1ما ذكرته اعئشة هذا من صفة صالة انليب -عليه الصالة والسالم ،-هو حاهل ادلائمة؛ ألن اتلعبري بـ "اكن" يفيد ذلك.
 .2وجوب تكبرية اإلحرام اليت حترم لك قول وفعل ينايف أقوال الصالة وأفعاهلا ،وأن غري هذه الصيغة ال يقوم مقامها لِلخول يف الصالة وتعيني
اتلكبرية من األمور اتلعبدية ،ويه أمور توقيفية.
ًّ
 .3وجوب قراءة الفاحتة بدون بسملة ،ويأيت استحباب قراءتها ِسا إن شاء اهلل.

 .4وجوب الركوع ،واألفضل فيه االستواء ،بال رفع ،وال خفض.
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 .5وجوب الرفع من الركوع ،ووجوب االعتدال يف القيام بعده.
ً
 .6وجوب السجود ،ووجوب الرفع منه ،واالعتدال قاعدا بعده.

 .7مرشوعية افرتاش املصيل رجله اليرسى ونصب ايلمىن يف اجللوس يف الصالة ،أما يف التشهد األخري يف الصالة اليت فيها تشهدان اكملغرب
والعشاء فاملرشوع اتلورك ،وقد وردت بذلك أحاديث أخرى.
 .8انليه عن مشابهة الشيطان يف جلوسه ،وذلك بأن جيلس ىلع عقبيه ويفرش قدميه ىلع األرض ،أو ينصبهما وجيلس بينهما ىلع األرض.

 .9انليه عن مشابهة السبع يف افرتاشه ،وذلك بأن يبسط املصىل ذراعيه يف األرض ،فإنه عنوان الكسل والضعف.

 .10وجوب ختم الصالة بالتسليم ،وهو داعء للمصلني واحلارضين والغائبني الصاحلني بالسالمة من لك الرشور وانلقائص.

 .11يؤخذ من قوهل" :واكن إذا رفع رأسه من السجود ...احلديث" وجوب الطمأنينة فيها.

املصادر واملراجع:

تيسري 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 .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،الكويت.

الرقم املوحد)5216( :
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ُي
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ِط ُر
َُ
َ
َ
من الشهر حىت نظ َّن أن ال يصوم منه ،ويصوم
حىت َن ُظ َّن أن ال ُي يف ِطر منه شيئا ،واكن ال ت َ َش ُ
اء
ُ َ ِّ
َ
َ
يَُ
أن ت َراه من الليل مصليا إال َرأيته ،وال نائ ِما إال
يَ
رأيته

 .785احلديث:

ےہ
ک
ک
آب
رسول اہللﷺ سی مہییمیرورےیر ھی ،تو می تون لگی لگیا کہ ر
ﷺاس مہیی می رورہرکھیےگ ہےی یہی اور رورہرکھیاشوع کرد پی ،تو
ی
ےہ م
آبﷺاس میےسکوبدن ھی پیارورےےک
می خسوس ےہون لگیا کہ ر
آباگررسول اہللﷺ کو یمار رب ھی ےہوندپکھیا
یہیرہ ےیےگ۔راب کو ر
ی
رحا ہی ،تودپکھ لیی اور اگر سون ہےوندپکھیا رحا ہی ،تو ھی دپکھ لیی۔

**

 .785حدپث:

اتس رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ کسی مہییمی رورے ی ر کھی،
ےہ
آب ﷺ اس مہیی می رورہ رکھی ےگ ہےی یہی اور رورہ
تو می تون لگی لگیا کہ ر
ےہ م
آب ﷺ اس می ےس کوب دن
رکھیا شوع کر د پی تو می خسوس ےہون لگیا کہ ر
ی
آب اگر رسول اہلل ﷺ کو یمار رب ھی
ھی پیا رورے ےک یہی رہ ےی ےگ۔ راب کو ر
ی
ےہون دپکھیا رحا ہی ،تو دپکھ لیی اور اگر سون ےہون دپکھیا رحا ہی ،تو ھی دپکھ

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل
ُْ
اهلل عليه وسلم -يف ِط ُر من الشهر حىت نظن أن ال
ُْ
يصوم منه ،ويصوم حىت نظن أن ال يف ِط َر منه شيئا،
واكن ال ت َ َش ُ
اء أن تراه من الليل ُم َص ِليًا إال رأيتَه ،وال
نائما إال رأيتَه.

لیی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب أنس -ريض اهلل عنه -عن حال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف صيامه وقيامه،
ُْ
فيخرب أنه اكن يف ِط ُر من الشهر حىت يظن املرء أنه ال
يصوم منه شيئا؛ لكرثة فطره فيه ،ويصوم حىت يُظن
ُْ
أنه ال يف ِطر منه شيئًا؛ لكرثة صيامه فيه ،و كذلك
َ َ
اكن عليه -الصالة والسالم -ال يتَقيَد بوقت معني يف
صالة القيام ،بل يصيل تارة يف أول الليل ،وتارة يف
ُ
وسطه ،وتارة يف آخره ،حبيث ال حتب أن تراه من الليل
َ
مصليًا إال رأيته ،وال ً
نائما إال رأيته ،فاكن ع َمله
ْ
َ
اط واتلفريط.
اتل َوسط بني اإلف َر ِ

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم :اتس رضی اہلل عیہ صیام و فیام ےک سلسےل می پنی ﷺ کا حال
آب ﷺ کسی مہیی می رورے یہی ر کھی ،تو
رہ ہ ےی اور پیا ے
پیان کر ے
رہ ہ ےی کہ ر
آب ﷺ اس می رورہ رکھی ےگ ہےی یہی ،کیوبکہ اس می رباد ب پیا
تون لگی لگیا کہ ر
م
آب ﷺ اس
رورہ ہےی ر ہی اور رورہ رکھیا شوع کر د پی ،تو اتسا خسوس ےہو با کہ ر
ی
ک
ج
آب ﷺ اس می یہت ربادہ
مہیی می سی رورے کو ھی یہی ر ھورپن ےگ؛ کیوبکہ ر
م
ک
آبﷺ راب یک یمارکسی خصوض وف ثمییہی رب ھی
رورے ر ھی۔اشیرطح ر
ک
ک
ک
یےھ ،بلکہ ھی تو اےس راب ےک شوع می ربھ لیی  ،ھی درمیان می اور ھی آچر
آب راب کوپنی ﷺکو یمار رب ھی ےہوندپکھیا رحا ہی،تودپکھ
می،باپن طور کہاگر ر
ی
آب ﷺ
لیی اور اگر سون ےہون دپکھیا رحا ہی ،تو سون ےہون ھی دپکھ لیی۔ ر
م
کا عمل افاظ و تفتظ ےک مابی میای روی رب ینی ےہو با یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تشاء  :ال حتب.
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فوائد احلديث:
 .1صوم انلفل املطلق ال خيتص بزمان إال ما نيه عنه.
َُ
ِّ
َ
 .2احلث ىلع اإلكثار من العبادة وخاصة صيام انلفل واتلهجد مع اتلوسط يف ذلك ،حبيث ال يضيع احلقوق أو يقرص يف الواجبات.
 .3لم يَصم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
ادلهر ،وال قام الليل لكه.
ُ ِّ
 .4من لك الليل قام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومن لك الشهر صام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه- .

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه - .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)3769( :
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رسول اہللﷺمیی گود میشرکھ کرفآن ربھا کرن یےھ چت کہمی
حالث چیص می ےہوب۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتكئ يف
حجري ،فيقرأ القرآن وأنا حائض

 .786احلديث:

**

َ
عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل
ََ َُ
َ َ ِّ ُ
جري ،فيقرأ
صىل اهلل عليه وسلم -يتكئ ِيف ِح ِالقرآن وأنا َحائِض».

عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ ’’رسول اہلل ﷺ میی گود می ش رکھ کر فآن
ربھا کرن یےھ چت کہ می حال ث چیص می ےہوب۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يتكئ يف حجرها ،فيقرأ القرآن
ويه حائض ،مما يدل ىلع أن بدن احلائض طاهر ،لم

ينجس باحليض.

 .786حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا پیان کر رہےی ہ ےی کہ وہ حال ث چیص می ےہوب یھی اور پنی ﷺ ان
ہ کہحاتضہعوربکاچسم
یکگودمیشرکھ کر فآن ربھاکرن چواسباب یکدلیل ے
ن
اہ اور ی چیص یک وج ےس خس یہی ےہو با۔
براک ےہو ب ے

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.

معاين املفردات:

• َي رتك ُ
ئ  :يعتمد.
ِ
ْ
• ِحج ِري  :حضين.

ً
حائضا.
• وأنا حائض  :واتكاؤه يف حجري مع كوين

فوائد احلديث:
 .1جواز اتكاء الرجل يف ِحجر زوجته.
 .2حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومعارشته ألهله.
 .3جواز قراءة القرآن يف حجر احلائض؛ ألنها طاهرة ابلدن واثلياب.
املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3478( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -جيمع يف
السفر بني صًلة الظهر والعرص ،إذا اكن ىلع
َ ي َ ي
ري ،وجيمع بني املغرب والعشاء
ظه ِر س ٍ

 .787احلديث:

رسول اہللﷺسف می ظرہ اور عضیک یمار ابک سایھ مال کر رب ھی۔ اشیرطح
ی
مرعب اور عساءیک ھی ابک سایھ مال کر رب ھی یےھ۔
**

َ
َْ ر
اَلل بْن ع رباس -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
عن عبد ِ
ر َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -جيْ ُ
السفر بني
مع يف
َ ْ َ ْ
ري ،وجيمع
صالة الظهر والعرص؛ إذا اكن ىلع ظه ِر س ٍ
بني املغرب والعشاء».

چضب عید اہلل پن عیاس رضی اہلل ع ہما ن پیان کیا کہ’’:رسول اہلل ﷺ سف می
ی
ظرہ اور عض یک یمار ابک سایھ م ال کر رب ھی۔ اشی رطح مرعب اور عساء یک ھی ابک
سایھ م ال کر رب ھی یےھ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تمتاز رشيعة نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم -من
بني سائر الرشائع السماوية بالسماحة واليرس وإزاحة

لك حرج ومشقة عن امللكفني أو ختفيفهما ،ومن هذه

اتلخفيفات :اجلمع يف السفر بني الصالتني
املشرتكتني يف الوقت .فاألصل وجوب فعل لك صالة

يف وقتها ،لكن اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه
ر
وسلم -إذا سافر وجد به السري يف سفره ،اجلمع بني
ً
ً
الظهر والعرص :إما تقديما ،أو تأخريا ،واجلمع بني
ً
ً
املغرب والعشاء :إما تقديما أو تأخريا ،يراىع يف ذلك

األرفق به وبمن معه من املسافرين ،فيكون سفره
ً
سببا يف مجعه الصالتني ،يف وقت إحداهما؛ ألن
ً
الوقت صار وقتا للصالتني لكتيهما؛ وألن السفر
موطن مشقة يف الزنول والسري ،وألن رخصة اجلمع ما

جعلت إال للتسهيل فيه.

 .787حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ےہمارے پنی محدم ﷺ رب بارل ےہونوایل شتعت دوشی آشماب شتعیون ےس
آساب ،ارالہ پ کلیف و م شفت اور مکلف افاد رب نخفیف ےک اعییار ےس ست ےس

ہ۔ ان آسانون می ےس ابک حال ث سف می ابک وف ث یک یمارون کو ا کےھ
ممیار ے
ی
ہ کہ یمار کو اس ےک وف ث رب ادا کربا واچت
ہ۔ اصول یہی ے
ابک سایھ ربھیا ھی ے
ی
ی
آبﷺ سف کرن تو سف کو
ے
ہ لیک پنی کر م ﷺ یک ی عادب ھی کہ چت ر
مس
ک ج
ج
لسل حاری ر کھی ےک لی ظرہ و عض کو مع کر لیی اور اس می ھی مع تفدیم
ج
ج
ک ج
کر لیی اور ھی مع باچی۔ اشی رطح مرعب و عساء کو مع تفدیم با مع باچی ےک
در تےع اکھا کر لیی اور اتسا ا پی سایھ سف کرن والون رب آساب یک عض ےس کرن
ج
ہ کیون
یےھ۔ لہدا سف دو یمارون کو ابک ہےی وف ث می مع کرن کا سیت پن حا با ے
ہ اور سف می بار بار رکیا اور
کہ وہ وف ث دوتون یمارون یک اداپییگ کا وف ث پن حا با ے

ج
ہ اس لی آساب یک عض ےس یمارون کو مع کرن یک
حرلیا م شفت پ ریدا کر با ے
ہ۔
رچصت دی گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• جيمع بني صالة الظهر والعرص  :يضم إحداهما إىل األخرى فيصليهما يف وقت إحداهما.
َ ْ َ ْ
ري  :أي :إذا اكن سائرا ال نازال.
• ىلع ظه ِر س ٍ

فوائد احلديث:
 .1جواز اجلمع ألجل السفر وهناك أعذار غري السفر تبيح اجلمع .منها :املطر ،واملرض ،واالستحاضة ،وهو نوع من املرض.
 .2عند مجهور العلماء ،أن ترك اجلمع أفضل من اجلمع ،إال يف َمجْ َ ْ
يع عرفة ومزدلفة ،ملا يف ذلك من املصلحة.
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ً
ر
 .3أن السفر اذلي يباح فيه اجلمع وكذلك القرص ،هو ما ال يزيد عن أربعة أيام ،وتبعد  80كيال.

 .4أن جواز اجلمع خيتص بالظهر مع العرص ،واملغرب مع العشاء ،وأما الفجر فال جتمع إىل غريها.

 .5ظاهره يدل ىلع اجلمع إذا اكن سائرا يف السفر ،لوال ورود غريه من األحاديث تدل ىلع اجلمع حال الزنول.

 .6جواز مجع اتلقديم واتلأخري بني الصالتني.

 .7يرس الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة األوىل،
 1426ـه2005 -م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن
حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة األوىل .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5323( :
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م ین
آبﷺعضیک یمار
رسول اہللﷺ شہد اور ھی چریپن ت رسید کرن یےھ۔ ر
ےس فارع ےہو کر اپ رنی نوتونےک براس تشتفےل حان اور تعصےسفپث
ی
آبﷺچفضہرضی اہلل عہاےک براستشتف
ھی ےہون یےھ۔ ابکدن ر
ےل گی اور م عمولےسربادہدبانےکگرھ یھرہے۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيب

احللواء والعسل ،فاكن إذا صىل العرص دار ىلع
نسائه ،فيدنو منهن ،فدخل ىلع حفصة،
فاحتبس عندها أكِث مما اكن حيتبس

 .788احلديث:

عن اعئشة ،قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
ر
وسلم -حي ُّ
ب احلَلواء والعسل ،فاكن إذا صىل العرص
ِ
ر َ َ
ََُْ
َ
دار ىلع نسائه ،فيدنو منهن ،فدخل ىلع حفصة،
ْ
َ ْ
أكرث ر
ُ
احتَبَ َس عندها َ
فسألت عن
مما اكن حيتَ ِبس،
ف
ُ رً
ْ َ ْ
ذلك ،فقيل يل :أهدت هلا امرأة من قومها عكة من
فس َق ْ
عسلَ ،
ت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منه
ْ َ
ُ
فقلتَ :
ُ
ْ
فذكرت ذلك
أما واهلل َنلحتال رن هل،
رشبة،
َ َُْ
َ َ
ُ
منك،
وقلت :إذا دخل
لس ْودة،
عليك ،فإنه سيدنو ِ
ِ
َ
فقويل هل :يا رسول اهلل ،أ َكلْ َ
ت َم َغا ِف َ
ري؟ فإنه سيقول
لك« :ال» ،فقويل هل :ما هذه ِّ
الريح؟ واكن رسول اهلل -
ْ
ْ ُّ
صىل اهلل عليه وسلم -يش َتد عليه أن يوجد منه
َْ
الريح ،فإنه سيقول لكَ « :سقتين حفصة رشبة عسل»،
َ َ َ ْ َُْ ْ ُ
ت حنل ُه ال ُع ْرف َط ,وسأقول ذلك هل،
فقويل هل :جرس
َ
أنت يا صفية ،فلما دخل ىلع سودة قالت:
ِ
وقويله ِ
ُ
تقول سودة :واذلي ال هلإ إال هو لقد كدت أن أبادئه
ً
َ
منك ،فلما دنا
قلت يل ،وإنه لعىل
ابلاب فرقا ِ
باذلي ِ
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قالت :يا رسول
اهلل ،أَ َكلْ َ
ت َم َغافِ َ
ري؟ قال« :ال» ،قالت :فما هذه الريح؟
قالَ « :س َقتْين حفصة رشبة عسل» ،قالتَ :ج َر َس ْ
ت
يلعُ ،
َحنْلُ ُه الْ ُع ْر ُف َط ,فلما دخل ر
قلت هل :مثل ذلك ،ثم
دخل ىلع صفية ،فقالت بمثل ذلك ،فلما دخل ىلع
حفصة ،قالت :يا رسول اهلل ،أال ْ
أس ِقيك منه؟ قال« :ال
َ
حاجة يل به» ،قالت :تقول سودة :سبحان اهلل ،واهلل
ْ ُ
لقد َح َر ْمنَ ُاه ،قالتُ :
اسك ِيت.
قلت هلا:

**

 .788حدپث:

م ین
عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ:رسول اہلل ﷺ شہد اور ھی چریپن ت رسید کرن
یےھ ،پنی ﷺ عض یک یمار ےس فارع ےہو کر چت واترس آن تو اپ رنی نوتون ےک براس
ی
آب ﷺ چفضہ
تشتف ےل حان اور اُن ےس فپ ث ھی ےہون یےھ -ابک دن ر
رضی اہلل عہا ےک براس تشتف ےل گی اور م عمول ےس ربادہ دب ان ےک گرھ
م
یھرہے رہ گی۔ ( حےھ اس رب عیب آب) اور می ن اس ےک بارے می تروجرھا تو
ہ اور
معلوم ےہوا کہ چفضہ کو ان یک فوم یک کسی حاتون ن ایہی شہد کا ابک دی دبا ے
ب
ہ -می ن ا پی جی می کہا
ایہون ن اشی کا شپ ث پنی ﷺ ےک لی ریس کیا ے
فس
آب
 :اہلل یک م ! می تو ابک چیلہ کرون یگ ،یررھ می ن سودہ رضی اہلل عہا ےس کہا کہ ر
ﷺ یمہارے براس آ بی ےگ اور چت آ بی تو کہیا کہ کیا اے اہلل ےک رسول کیا
ہ؟ ط ے
آب ﷺ تفی می چواب دپن ےگ -اس
اہ ے
آب ن معافی کھا رکھا ے
ہ کہ ر
ر
ک
ی
آب ﷺ (معافی یک) تو کو بات رسید کرن یےھ۔
وف ث کہیا کہ یررھ ی تو سی ے
ہ؟ اور ر
م
ہ۔ یم کہیا کہ عالیاً
اس رب پنی ﷺ کہی ےگ کہ چفضہ ن شہد کا شپ ث حےھ ب رالبا ے
ی
مک
آب ﷺ ےس
اس شہد یک ھی ن معافی ےک درچت کا عق چ روسا ہےو گا! می ھی ر
ی
یہیکہون یگاور صفیہیم ھی یہیکہیا-عاتشرضی اہللعہا نپیانکیا کہ سودہکہنییھی
کہ اہلل یک فسم ! پنی ﷺ چون ہےی دروارے رب آ کر کرھے ےہون تو یمہارے چوف
ےس می ن ارادہ کیا کہ پنی ﷺ ےس وہ باب کہون چو یم ن محھ ےس کہی
ی
ھی۔چریانچرہ چت پنی ﷺ سودہ رضی اہلل عہا ےک براس تشتف ےل گی تو ایہون
آب ﷺ ن فمابا:
آب ن معافی کھابا ے
ہ؟ ر
ن کہا  :اے اہلل ےک رسول! کیا ر
ک
آب ےک میہ ےس مخسوس کرب ےہون؟
یہی تو! ایہون ن کہا ،یررھ ی تو یسی ے
ہ چو می ر
م
ہ۔ اس رب سودہ رضی اہلل
پنی ﷺ ن فمابا کہ چفضہ ن حےھ شہد کا شپ ث ب رالبا ے
مک
عہا تولی کہ اس شہد یک ھی ن معافی ےک درچت کا عق چ روسا ےہو گا۔ یررھ چت پنی
ی
ﷺ میے یہان تشتف الن تو می ن ھی یہی باب کہی اس ےک ت عد چت
صفیہ رضی اہلل عہا ےک یہان تشتف ےل گی تو ایہون ن یھی اشی کو ے
دہابا۔ اس
ےک ت عد چت یررھ پنی ﷺ چفضہ ےک یہان تشتف ےل گی تو ایہون ن عض کیا
م
 :اے اہلل رسول! وہ شہد یررھ توس فما بی۔ پنی صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا کہ حےھ
ہ۔عاتش رضی اہلل عہا ن پیان کیا کہ اس رب سودہ رضی اہلل
اس یک رصورب یہی ے
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**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن
ر
َ ر رُ َْ
اَلل َعلي ِه َو َسل َم -اكن حيب لك يشء
رسول اهلل -صىل
حلو من األطعمة ,وأنه اكن حيب العسل ,وأنه اكن إذا
انرصف من صالة العرص دخل ىلع نسائه ,فيقرب
من إحداهن بأن ّ
يقبلها ويبارشها من غري مجاع ,وأنه

دخل مرة ىلع حفصة -ريض اهلل عنها ,-فأقام عندها
ْ
فسألت عن ذلك ,وعرفت أن قريبة
أكرث من العادة,
حلفصة أهدت هلا قربة صغرية من عسل ,وأنها اكنت

تسيق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منها ,فغارت

ريض اهلل عنها ,-واتفقت مع سودة وصفية ىلع أنهإذا دخل ىلع إحداهن أن تسأهل إن اكن أكل مغافري,

وهو صمغ كريه الراحئة ,واكن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يكره أن توجد منه ريح غري طيبة ,فلما دخل
ىلع حفصة عرضت عليه العسل فرفضه ,ويف رواية:
أنه حلف أن أال يرشبه مرة أخرى .واختلفت

الروايات يف املرأة اليت سقت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -العسل ,فقيل إنما رشبه عند زينب ،وقيل
سودة ,وبعض أهل العلم رجح أن صاحبة العسل

زينب ,وأن اليت تظاهرت مع اعئشة حفصة ,ومحله
ّ
بعضهم ىلع تعدد القصة إذ ال يمتنع تعدد السبب
لليشء الواحد ,فتكون قصة أخرى.

**

فس ہ
آب ﷺ کو رو کی می کامیاب ےہو گی ،می
عہا تولی ،سچان اہلل! اہلل یک م ےم ر
ی
رت ر ےہو۔
ن ان ےس کہا (ا ھی)چ ر

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م ین
اس حدپ ث می عاتش رضی اہلل عہا ن پیان کیا کہ رسول اہلل ﷺ کھان می ھی
آب ﷺ
آب ﷺ شہد کو ت رسید کرن یےھ ،چت ر
چریپن ت رسید کرن یےھ اور ی کہ ر
عض یک یمار ےس واترس آن تو اپ رنی نوتون ےک براس تشتف ےل حان اور ان می
ےس کسی کسی کو توسہ د پی اور جماع ےک تعی ان ےس ت عل گی ےہون۔ ابک رمپیہ

آب چفضہ رضی اہلل عہا ےک براس تشتف ےل گی تو ان ےک براس کحرھ ربادہ ہےی دب
ر
آب ﷺ ےس تروجرھا،
ُرک گی۔ عاتش رضی اہلل عہا ن اس ےک بارے می ر
ہ چس می
معلوم ےہوا کہ چفضہ رضی اہلل عہا کو کسی ن رجھون دن می شہد ہےدی کیا ے
آب ﷺ بیی ہ ےی ،تو عاتش رضی اہلل عہا کو عیب آب اور ایہون ن سودہ و
ےس ر
آب ﷺ کسی ےک براس
صفیہ رضی اہلل عہما ےک سایھ اس باب رب اتفاق کیا کہ چت ر
ہ؟ معافی ابک فسم
آب ن معافی کھابا ے
آب ﷺ ےس ترو جےھ کہ کیا ر
آ بی تو وہ ر
ےک بدتو دار گوبد کو کہی ہ ےی اور پنی ﷺ چوسیو ےک ع الوہ کسی اور چری ےک تو کو بات رسید
آب ﷺ چفضہ رضی اہلل عہا ےک براس تشتف الن تو
کرن یےھ ،یررھ چت ر
ب
آب ﷺ ن اپ کار کر دبا۔ اور ابک دوشی رواپ ث
ایہون ن شہد یرس کیا لیک ر
آب ﷺ ن دوبارہ ی بیی یک فسم کھایل۔ رواباب می اچی الف برابا حا با
می ے
ہ کہ ر
ہ کہ رنت رضی
آب ﷺ ن اپ رنی کس نوی ےک یہان شہد پریا ،کہا گیا ے
ے
ہ کہ ر
ی
ہ کہ سودہ رضی اہلل عہا ےک
آب ن شہد رپیا اور ی ھی کہا گیا ے
اہلل عہا ےک یہان ر
آب ﷺ ن
آب ن شہد پریا ،تعص علماء ن اس باب کو بجح دی ے
ہ کہ ر
یہان ر
رنت ےک یہان شہد پریا یھا اور عاتش رضی اہلل عہا ےک سایھ چفضہ رضی اہلل عہا
م
ہ اس
مچالفت کرن وایل یھی اور تعص لوگون ن اےس ت عدد واف عہ رب حمول کیا ے

ہ ،اس رطح ی دوشا
لی کہ ابک ہےی چری ےک لی ت عدد سیت کا ےہوبا ما تع یہی ے
ہ۔
واف عہ ےہوسکیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > انلذور
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
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معاين املفردات:

ً
تنبيها ىلع رشفه ومزيته.
• احللواء  :املراد باحللواء هنا لك يشء حلو ,وذكر العسل بعدها
• عكة من عسل  :آنية أصغر من القربة.

• نلحتالن هل  :أي نلطلنب هل احليلة ,ويه احلذق يف تدبري األمور وتقليب الفكر حىت يهتدي إىل املقصود.
• مغافري  :مجع مغفور ،وهو صمغ حلو هل راحئة كريهة ،ينفخه شجر يقال هل :العرفط ,وهو باحلجاز.
• جرست حنله  :جرست انلحل جترس ً
جرسا إذا أكلت تلعسل ويقال للنحل جوارس.
• العرفط  :العرفط شجر ينضح الصمغ املعروف باملغافري ,وهو خبيث الراحئة.
ً
لومك يا اعئشة.
منك  :خوفا من
ِ
• فرقا ِ
• أبادئه  :أبتدئه بالالكم.
• حرمناه  :منعناه منه.

فوائد احلديث:
 .1جواز أكل ذليذ األطعمة والطيبات من الرزق ,وأن ذلك ال ينايف الزهد واملراقبة ,ال سيما إذا حصل اتفاقا.
 .2جيوز ملن قسم بني نسائه أن يدخل يف انلهار إىل بيت غري املقسوم هلا حلاجة وال جيوز هل الوطء.
 .3جيوز للرجل أن يأكل ويرشب يف بيت إحدى زوجاته يف غري يومها ما لم يكن الغداء املعروف أو العشاء املعروف.
 .4أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيب األطعمة احللوة ومنها العسل.
 .5حب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للراحئة الطيبة ,وكراهته للريح اخلبيثة ,وحرصه ىلع أن ال يوجد منه يشء من ذلك.
ً

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ,ابن امللقن ِساج ادلين أبو حفص عمر بن يلع بن أمحد الشافيع ,ت :دار
الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،دار انلوادر ،دمشق – سوريا ,الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد
بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـهفتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ,أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع ,دار املعرفة  -بريوت ,1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد
ابلايق ,قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب .إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب
السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م .معالم السنن ،وهو
رشح سنن أيب داود ,أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب ,املطبعة العلمية  -حلب ,الطبعة :األوىل   1351ـه-
 1932م.
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ص
للََّہ
سل
ی
ک م ْن
رسول اہلل یل اہلل علیہو م اسرطحدعا کرن ےھ«:ا ََُّم ا َّب َاعُودُب َ
عدَاب ال ْفَی،ومن عدَاب الی َار،ومن فی ْیہ الْمخیاوالْمماب،ومن فی ْیہ الْمَسن
الدحََّال»
ح
َ ْ َ
ََّ
ْ َ ْ َ
َ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
”اےاہلل!می فیےک عدابےسپیی پریاہ رحاہےیا ےہون اوردورحےکعداب
ےس اورر بدیگ اور موبیک آرماتسونےس اور کاندحالیکبالےسپییپریاہ

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو:
َّ ُ
الله َّم إين أعوذ بك من عذاب القِّب ،وعذاب
يَ ي َ َ يَ َ
ات ،ومن فتنة
انلار ،ومن فتنة المحيا والمم ِ
َّ َّ
يَ
ال
الم ِسيحِ ادلج ِ

 .789احلديث:

**

ُ َ
عن أيب ه َريْ َرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -
ر
صىل اهلل عليه وسلم -يدعو :الل ُه رم إين أعوذ بك من
ْ ْ
عذاب القرب ،وعذاب انلار ،ومن فتنة ال َمحيَا
َوال ْ َم َمات ،ومن فتنة ال ْ َمسيح ر
ال» .ويف لفظ
ادل رج
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ََْ ْ َ ْ
ََ
َ
ر
ْ
َ
ملسلم« :إذا تشهد أحدكم فليست ِعذ باهلل من أرب ٍع،
ر
يقولُ :
الله رم إين أعوذ بك من عذاب َج َهنم .»...ثم ذكر

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم اس رطح دعا
اتو رھبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ل
ک م ْن عَدَاب ال ْف َ ْیَ ،وم ْن عَدَاب الیََّارَ ،وم ْن فی ْیَہ ال ْ َمخْیَا
کرن یےھ« :ا َلَّہ ََُّم ا َّب َاعُ ُ
ود ب َ
لْمَسن
م
ل
الدحََّال» ”اے اہلل! می فی ےک عداب ےس پیی پریاہ
َوا ْ َم َمابَ ،و ْن فی ْیَہ ا ح ََّ
رحاہےیا ےہون اور دورح ےک عداب ےس اور ر بدیگ اور موب یک آرماتسون ےس اور کان
ض م
دحال یک ب ال ےسپیی پریاہ رحاہےیا ےہون“۔ خنح سلم ےک الفاظ تون ہ ےی” :چت یم می
ل
ک
عایل ےس رحار چریون یک پریاہ ما بےگ” :ا َلَّہ ََُّم ا َّب َاعُ ُ
ےس کوب تسہد ربےھ ،تو اہلل ت ی
ود ب َ
چ
چ
م ْن عَدَاب َہَن َ ََّم“...تعنی اے اہللمی نحھےس ہنم ےک عدابےس پریاہماپگیا ےہون...
یررھ باق حدپ ث اشی رطح پیان یک۔

حنوه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل من أربع،
وأمرنا أن نستعيذ باهلل يف تشهدنا يف الصالة من تلك

األربع ،من عذاب القرب ،وعذاب انلار ،ومن شهوات
ْ
ادلنيا وشبهاتها ،ومن فتنة ال َم َمات ،استعاذ منها؛

لعظم خطرها ،وفنت القرب اليت يه سبب عذابه ،ومن
فنت املحيا فتنة ر
ادل رجالني اذلين يظهرون ىلع انلاس

بصورة احلق ،وهم متلبسون بابلاطل ،وأعظمهم فتنة،
اذلي صحت األخبار خبروجه يف آخر الزمان ،وهو
املسيح ر
ادل رجال؛ وذللك خصه باذلكر.

 .789حدپث:

رحاہےیا ےہون“۔

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
پنی علیہ الض الہ والس الم ن رحار چریون ےس اہلل یک پریاہ ما بیگ اور ےہمی چکم دبا کہ ہےم ھی
چ
عایل یک پریاہ ما بگی ،فی اور ہنم ےک
یمار ےک دوران تسہَّد می رحار چریون ےس اہلل ت ی
عداب ےس ،دپیا یک شہوتون اور سہاب ےس ،موب ےک فییون ےس۔ ان ےس اس
ہ۔ فی ےک فیی ےس ُرماد عداب فی ےک
لی پریاہ ما بیگ کہ ان کا چظہ یہت با ےہو با ے
ش
ہ ،چو رحی س کلون ےک سایھ
اسیاب ہ ےی۔ ر بدیگ ےک فییون ےس ُرماد دحَّالون کا فییہ ے
لوگون رب ط ے
اہ ہےو بےگ اور چق کو باطل ےک سایھ حلظ ملظ کرپن ےگ۔ ان می ست ےس
ض
ہ ،چس ےک آچری رمان می پ کلی ےک بارے می خنح
با فییہ کابا دحال کا فییہ ے
ہ۔
احادپ ث وارد ےہو بی ہ ےی اور اشی وجےس اس کا دکر چصوصیت ےک سایھ فمابا ے

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

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

معاين املفردات:

• يدعو  :يدعو اهلل يف الصالة.
ر
• الل ُه رم  :يا اهلل.
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• أعوذ  :بمعىن أجلأ ،وأعتصم بك يا رب.
• عذاب  :هو ُّ
تعرض اإلنسان ملا يؤمله حبرارته اكنلار ،أو بثقله اكلصدمات باألثقال ،أو الرتدي من الشواهق ،أو بضيقه وغري ذلك ،وهذا بالنسبة
لعذاب ادلنيا ،أما عذاب القرب وعذاب اآلخرة فهو يشء ال يستطاع وصفه.
ً
• فتنة  :الفتنة :يه ابللوى اليت خيترب بها العبد؛ ُلريى ثباته ىلع احلق ،أو حتوهل عنه متأثرا بها ،أي :بالفتنة اليت يتعرض هلا.

• املحيا  :أي :احلياة وفتنة املحيا ما يتعرض هل اإلنسان يف حياته من تقلبات قد توقعه يف املعصية أو الكفر ،والفتنة :تكون إما بالغىن ،أو
بالفقر واحلاجة ،وإما باملرض وغري ذلك.

• فتنة املمات  :حيتمل أن يكون املراد به :ما يكون عند املوت من أمر اخلاتمة ،وإما أن يكون املراد به :بعد املوت عند نزول القرب من ُّ
تعرض
العبد لفتنة السؤال وحنوه.
ْ
ُ ِّ
ر
ر
ر
ر
• ال َم ِسيح  :وهذا اللفظ يطلق ىلع ادلجال ،وىلع نيب اهلل عيىس -عليه السالم -فإذا أريد به ادلجال قيد به ،أما عيىس -عليه السالم -فلقب به؛
ً
ممسوحا أي مدهوناً ،وأما ر
ادل رجال :فألنه يمسح األرض-أي يسري فيها -لكها إال مكة
ألنه ال يمسح ذا اعهة إال برئ ،أو ألنه خرج من بطن أمه

واملدينة.
• ر
ادل رجال  :من ادلجل ،وهو اتلضليل؛ وذلك ألنه يضلل انلاس ،فزيعم أنه ربهم ،ويأمر السماء فتمطر ،واألرض فتنبت؛ فتنة من اهلل لعباده والعياذ
باهلل.
َ َ
ََ
َ
ُّ
َ
ر
• تشهد  :قرأ التشهد يف اجللوس األخري يف الصالة.

• جهنم  :اسم للنار العظيمة املعدة للكفار يف اآلخرة.

فوائد احلديث:

 .1أن هذه االستعاذة من مهمات األدعية وجوامعها؛ لكون انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -ع َ
ين بها ،والشتماهلا ىلع االستعاذة من رشور ادلنيا
ِ
واآلخرة وأسبابها؛ وذلا أمر بتكريرها يف هذه املواطن الفاضلة؛ لرجاء اإلجابة فيها.
 .2ثبوت عذاب القرب وأنه حق ،واإليمان به واجب؛ الستفاضة األخبار عنه بل تواترها.

 .3إثبات عذاب انلار.

 .4اتلحفظ من شبهات احلياة وشهواتها اآلثمة؛ فإنها سبب الرشور.

 .5شدة خطر الفنت اليت يتعرض هلا العبد يف حياته وبعد موته ،وأنه ال يستطيع اخللوص منها إال حبول وقوة من اهلل.
 .6إثبات خروج ر
ادل رجال وعظم فتنته.
َْ
ْ
 .7أن املوافقة يف االسم بني املؤمن والاكفر ال ترض؛ وذلك ألن نيب اهلل عيىس -عليه السالم -سيم ال َمسيح ،ر
وادل رجال سيم الم ِسيح ،وإذا أريد
ِ
ادلجال بُ ِّني بالوصف ،واهلل أعلم.

 .8اتلبرص بداعة السوء ،ونارشى اإلحلاد والفساد؛ فإنهم خيرجون ىلع انلاس باسم املصلحني املجددين ،وهم-يف احلقيقة -اهلادمون للفضيلة
وادلين.

 .9مرشوعية هذا ادلاعء عقب التشهد األخري ،كما هو رصيح بتقييده بهذا املاكن يف صحيح مسلم.
ً
وذلك أن إجابة اهلل لعبده مرشوطة
 .10يؤخذ منه أن املرشوع للعبد أن يتقرب أوال إىل اهلل بفعل ما أمره ،ثم يسأهل بعد َذلك فهو أوىل بأن جياب،
ُ
َ َ َ َ َ
ُ َ ََْ ر ِ َ َ
ك عبَادي َع ِّين فَإ ِّين قَر ٌ
اع إِذا د َاع ِن
يب أ ِجيب دعوة ادل
باستجابة العبد هل بطاعته ،كما أشار إىل ذلك القرآن حيث يقول اهلل تعاىل:
{و ِإذا سأل ِ ِ
ِ ِ
َْ
َ ر
ْ ْ
ُ َ
فليَ ْستَ ِجيبُوا ِيل َويلُؤ ِمنُوا ِيب ل َعل ُه ْم يَ ْرش ُدون}.
 .11شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار
علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن
حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم،
حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة:
اثلانية  1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
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ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يستفتح

ل
بک ن
لَم
ی‘‘یکفاب
رسول اہللﷺ یماریک اپیدا یی جیمہ اور ’’اَ ْح َ ْدم ل َلَّہ َر َّ
بال ْعَا َ
ےس کرن یےھ اور چترکوع کرن توش کو اونچرا ر کھیی نچرا بلکہباب سیدھا
ر کھی۔

الصًلة باتلكبري ،والقراءة بـ {احلمد هلل رب

العاملني} ،واكن إذا ركع لم يشخص رأسه ،ولم
يصوبه ولكن بني ذلك

 .790احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« -ي َ ْستَ ْفتح الصالة ر
باتلكبري،
ِ
َ
ِّ
ْ
رب َ
العاملني} ،واكن إذا ركع لم
وال ِقراءة بـ {احلَم ُد هلل
ي ُ ْشخص رأسه ،ولم يُ َص ِّوبْه ولكن بَ ْ َ
ني ذلك ،واكن إذا
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
رفع رأسه من ُّ
الركوع لم يسجد ،حىت يست ِوي قائما،
ر ْ
السج َدة ،لم يَسجد حىت
واكن إذا رفع رأسه من
ر رَ
ي َ ْستَ ِو َي جالسا ،واكن يقول يف لك ركعتني اتل ِحية ،واكن
ْ َ ُ ْ َ ََْ ُ ْ َ
َْ
ب ِرجل ُه ايلُ ْم َىن ،واكن
يف ِرش ِرجله اليرسى وين ِص
ََْ
ُ َْ ر
الشيطانَ ،
وينْ ََه أن َي ْف َرت َش ر
الرجل
ينَه عن عقب ِة
ِ
َْ
َ َْ ْ َ َ
ر
اش ر
السبُ ِع ،واكن خي ِتم الصالة بالت ْس ِليم».
ِذراعي ِه اف ِرت

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ یمار یک اپیدا بکیی نجیمہ اور
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ل
لَم
ی یک فاب ےس کرن یےھ اور چت رکوع کرن تو ش کو اونچرا
اَ ْ ح َ ْدم ل ََّلہ َر َّ
ب ال ْعَا َ
ر کھی ی نچرا بلکہ باب سیدھا ر کھی اور چت رکوع ےس ش ایھان تو اس وف ث بک
شچدہ ی کرن چت بک سیدےھ کرھے ی ےہوحان اور چت شچدہ ےس ش ایھان تو
اس وف ث بک شچدہ ی کرن چت بک سیدےھ ی بینھ حان اور ےہ دو رکعیون می
الخیاب رب ھی اور با بی براون کو نرحھان اور ا پی دا بی براون کو کرھا کرن اور
ب
سیطان یک رطح ینھی ےس میع فمان اور دربدون یک رطح آدمی ا پی دوتون اہیھ
ی م
آب ﷺ س الم ےک سایھ یمار جم
رمی رب نرحھا دے اس ےس ھی یع فمان اور ر
کرن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تصف اعئشة -ريض َ
اَلل عنها -بهذا احلديث اجلليل
صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ً
نرشا للسنة
ً
وتبليغا للعلم ،بأنه اكن يفتتح الصالة بتكبرية

اإلحرام ،فيقول( :اهلل أكرب) .ويفتتح القراءة بفاحتة

الكتاب ،اليت أوهلا (احلمد هلل رب العاملني) .واكن إذا

ركع بعد القيام ،لم يرفع رأسه ولم خيفضه ،وإنما
ً
ً
جيعله مستويا مستقيما .واكن إذا رفع من الركوع
ً
انتصب واقفا قبل أن يسجد .واكن إذا رفع رأسه من
ً
السجدة ،لم يسجد حىت يستوي قاعدا .واكن يقول
بعد لك ركعتني إذا جلس" :اتلحيات هلل والصلوات..
الخ" .واكن إذا جلس افرتش رجله اليرسى وجلس

عليها ،ونصب رجله ايلمىن .واكن ينَه أن جيلس
املصيل يف صالته كجلوس الشيطان ،وذلك بأن

يفرش قدميه ىلع األرض وظهر قدميه لألرض،
وجيلس ىلع عقبيه ،أو ينصب قدميه ،ثم يضع أيلتيه

بينهما ىلع األرض ،كما ينَه أن يفرتش املصيل

 .790حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پی
ح
عاتش رضی اہلل عہا اس لیل الفدر حدپ ث ےک در تےع سیت یک بو نح اور علم یک لیع
آب یمار کو بکیی نجیمہ ےس
آب ﷺ یک یمار کا رطتفہ پیان فما رہےی ہ ےی کہ ر
ےک لی ر
شوع کرےک اہلل اکی کہی۔ اور فانچہ ےس یمار شوع کرن ،چس یک اپیدا ’’الحدم ہلل
ہ۔ فیام ےک ت عد چت رکوع کرن تو ش ی ایھان ی
رب العالمی‘‘ ےس ےہوب ے
ج ُھ کان ،بلکہ اےس بالکل سیدھا ر کھی۔ چت رکوع ےس ش ایھان تو شچدہ کرن
ےس یہےل سیدھا کرھے ےہوحان۔ چت شچدے ےس ش ایھان تو شچدہ ی کرن
ب
چت بک کہبالکل سیدھابینھ یحان۔ ےہدورکعت ےکت عدچت ینھیتو" الخیاب ہلل
ب
ل
ل
آب ﷺ چت ینھی تو اپریا باپیان براون نرحھا کر اس رب بینھ
وا ضلواب ا ح " کہی۔ ر
ک
آب ﷺ ن یماری کو یمار می سیطان یک
حان اور دا ہی براون کو کرھا ر ھی۔ ر
ب
رطح ینھی ےس میع فمابا تعنی رمی رب دوتون براون نرحھا کر براون ےک ط ے
اہی چےص کو
رمی رب رکھیا اور ابدروب چےص رب بینھ حابا با دوتون براون کرھا کرےک ُشپن کو ان رب رکھ
لییا ،اشی رطح یماری کو شچدے می دربدون یک رطحبارو نرحھان ےس میع فمابا۔ اشی
تع
آب ﷺ یمار کو اہلل یک طنم اور بکیی ےس شوع کرن اور موچودپن می
رطح ر
س
عایل ےک یمام پیک پیدون اور اولی و آچرپن رب
ےس ف یون اور یمارتون اور یررھ اہلل ت ی
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ذراعيه يف السجود اكفرتاش السبع ،وكما افتتح
الصالة بتعظيم اهلل وتكبريه ،ختمها بالسالم ىلع

احلارضين من املالئكة واملصلني ،ثم ىلع مجيع عباد
َ
اَلل الصاحلني ،واألولني واآلخرين ،فعىل املصيل

یھ
س الم نخی ےس یمار جم فمان۔ لہیدا یماری کو رحا ہی کہ وہ اپ رنی دعا می اس عموم کا
لچاظ ر کےھ۔

مالحظة هذا العموم يف داعئه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ْ
• لم يُش ِخص  :لم يرفع رأسه.
ً َْ
ُ ْ َ َ ْ
ْ
• لم يُ َص ِّوبه  :أي :لم خيفضه خفضا أنزل من مستوى ظه ِره.
ر
• ر
اتل ِح رية  :التشهد.
َ
َ َ
َ
ُ ْ
َْ
َ
وين ِصب َساقيه وف ِخذيه.
• عقبَة  :هو :أن يَلصق أيلَتيه يف األرض،
ْ
ْ َ َ
الساجد ذراعيه يف األرض ،فيُ َشابه ر
السبُع  :هو أن يَبسط ر
اش ر
إق َعائه ،وافْ َ
اش ِذراعيه.
السبُع يف هيئة
• اف ِرت
رت ِ
ِ
ِ
َْ
ََ ر
ُ
ر
ُ
َ
• خي ِتم  :ختم اليشء :أتمه وبلغ آخره ،والمراد به هنا :أتم الصالة وأكملها.
• بالتر ْسليم  :قول :ر
السالم عليكم ورمحة اهلل.
ِ

فوائد احلديث:

َ
َ .1ضبط اعئشة -ريض اهلل عنها -ألحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أقواهل وأفعاهل وعباداته ومعامالته؛ ألن أخص انلاس به زوجاته؛ فإنهن
َ
يَعلمن من األحوال ابلاطنة ما ال يَعلمه غريهن.
ً
 .2حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع نرش ُس رنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ُتل َعلِّم ر
أمته أن يقتدوا به يف صالته ،عمال بقوهل -صىل اهلل عليه
ِ
ِ
ِّ
وسلم" :-صلوا كما رأيتموين أصيل".
َْ
ً
ً
ً
ً
َ
ُ
ُ
 .3استفتاح الصالة بتكبرية اإلحرام ،ويه ركن من أراكن الصالة ال تنعقد الصالة إال بها ،سواء اكن المصيل إماما أو مأموما أو منفردا فرضا أو
نفال.
ُ
َ
ر
 .4أن تكبرية اإلحرام ال تنعقد إال بلفظ اتلكبري" :اهلل أكرب" ،فال جيزئ غريها.
ُ
 .5عدم مرشوعية تقديم ُّ
السورة اليت تقرأ بعد الفاحتة ىلع الفاحتة.
َ َ
َ
 .6أنه ال َجيهر بداعء االستفتاح وال ر
باتل َعوذ وال بالبَ ْس َملة؛ ألنه لو اكن جيهر بها -صىل اهلل عليه وسلم -ذلكرت ذلك.
 .7مرشوعية ُّ
الركوع ،وهو ركن من أراكن الصالة.
ْ
َ
َ
 .8أن ُّ
السنة يف ُّ
الركوع أن ي ُ َس ِّوي ظهره مع رأسه ،فال يرفع رأسه وال يُزنهل عن ظهره ،ولكن بَني ذلك؛ حبيث يَستوي رأسه مع مؤخرة ظهره.
الرفع من ُّ
 .9مرشوعية ر
الركوع ،وهو ُركن من أراكن الصالة.
 .10مرشوعية ُّ
السجود ،وهو من أراكن الصالة.
السجدة األوىل ،فال يَسجد ر
الرفع من ر
ً
 .11وجوب االعتدال بعد ر
جالسا ،وهو ركن من أراكن الصالة.
السجدة اثلانية حىت يَعتدل
 .12مرشوعية اجللوس بني ر
السجدتني ،وهو من أراكن الصالة.
ر
 .13التشهد يف لك ركعتني ،سواء اكنت الصالة :ثنائية أو ثالثية أو ُر َباعية ،وهو من واجبات الصالة.
 .14أن املرشوع يف َجلسة الصالة :أن يَفرتش ُ
المصيل رجله اليُرسىَ ،
وينصب ايلُمىن.
ِ
 .15إثبات َجلسة اإلقِعاء للشيطان؛ لقوهلا( :واكن ينَه عن عقبة الشيطان).
ر
َ
 .16ر
انليه عن ُمشابهة الشيطان يف هيئات الصالة.
ِّ
ُ
اذلراعني يف الصالة ،اكفرتاش ر
 .17ر
السبع؛ ملا فيه من املشابهة باحليوانات وقد نهينا عن ذلك.
انليه عن افرتاش
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ر
 .18ديلل ىلع مرشوعية التسليم يف الصالة ،وأنه من أراكن الصالة.
ْ
َ .19س َعة ِعلم اعئشة وحف ِظها؛ حيث َساقت هذا احلديث الطويل.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد
بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10906( :
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ی
آبکو لی
رسول اہللﷺ اپ رنی سواری رب یمار رب ھی یےھ،وہ چسرطف ھی ر
یررھب۔ لیک چتفض(یمار رب ھی) کا ارادہ کرن تو سواریےساب ربن اور
فیلہیکرطفمیہ کر لیی۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصِّل
ىلع راحلته ،حيث توجهت فإذا أراد الفريضة
نزل فاستقبل القبلة

 .791احلديث:

**

ہ ،وہ پیان کرن ہ ےی" :رسول اہلل ﷺ اپ رنی
حاب رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ی
آب کو لی یررھب۔ لیک چت فض
سواری رب یمار رب ھی یےھ ،وہ چس رطف ھی ر

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال« :اكن رسول اهلل -
َ
ُ ِّ
راحلته ،حيث
صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ىلع ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ ر
ت َوج َهت فإذا أراد الف ِريضة نزل فاستَقبل ال ِقبلة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُّ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يَتلكف الزنول

راحلته ،بل يصيل عليها ،وهذا إذا اكن يف
من فوق ِ
َ
َسفر ،ويؤيده ما رواه ابن عمر وغريه أن انليب -صىل

ر
ُ
راحلته،
اهلل عليه وسلم -اكن يصيل يف السفر ىلع ِ
َ
حيث ت َو َجهت به .رواه ابلخاري ،فإذا اكن -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم -ىلع راحلته ،فإنه يُصيل حيث اكن وجه
َ
ِراكبه ،سواء اكن يف َجهة القبلة أو غري جهة ال ِقبلة،
فإذا اكنت الصالة مفروضة ،ويه الصلوات اخلمس
ً
َ
فإنه يَزنل عن دابته ،ويصيل ىلع األرض ُمستقبال
ال ِقبْلة ،ويف حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-ولم
ْ
يكن يَ ْصنَ ُعه -أي الصالة ىلع ر
ادلابة -يف املكتُوبة)
متفق عليه .فصالة الفريضة ال بد من إيقاعها ىلع
َ
لعذر َرشيع َ
األرض ،إال ُ
كمطر أو خوف عدو فال

راحلته ،أو مرض فيصليها ىلع
بأس أن يؤديها ىلع ِ
ً
جالسا ،وباألخص إذا خيش خروج وقتها،
ِسيره

ويؤيده أدلة اتليسري واتلخفيف ورفع احلرج عن
ُ
هذه األ رمة ومن ذلك قوهل -تعاىل( :-ال يكلف اهلل
ً
نفسا إال وسعها) وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

 .791حدپث:

**

(یمار رب ھی) کا ارادہ کرن تو سواری ےس اب ربن اور فیلہ یک رطف میہ کر لیی۔"

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اوب ےس ابن یک رجمت یہی کرن یےھ بلکہ اشی رب یمار
پنی ﷺ اپ رنی سواری ےک ر
آب ﷺ سف می ےہون
ربھ لیا کرن یےھ۔ لیک اتسا اس وف ث کرن چت ر

یےھ۔ اس باب یک باپید اپن عرم رضی اہلل عہما وعیہ یک رواپ ث کردہ حدپ ث ےس
ی
ہ کہ پنی ﷺ سف می اپ رنی سواری ہےی رب یمار ربھ لیا کرن یےھ چس رطف ھی
ےہوب ے
ح
ہ۔ چریانچرہ چت
آب کو ےل کر رلنی۔ اس حدپ ث کو امام نچاری ن رواپ ث کیا ے
وہ ر
آب ﷺ اپ رنی سواری رب ےہون یےھ تو اشی رب یمار ربھ لیا کرن یےھاس کا رح
ر
ی
اہ اس کا رح فیلہ یک رطف ےہو با با فیلہ ےک ع الوہ یک
اہ چس رطف ھی ےہو با ،رح ے
رح ے

ن
آب ﷺ اپ رنی سواری
رطف۔لیک چت فض یمار ےہوب،اور وہ برا رح یمارپن ہ ےی تو ر
ےس ن رچ ابن اور رمی رب فیلہ رح ےہو کر یمار رب ھی۔ اپن عرم رضی اہلل ع ہما ےس
آب ﷺ اتسا( ،تعنی سواری رب یمار ادا کربا) ،فض
رموی حدپ ث می ے
ہ کہ " :ر
ہ کہ
یمار می یہی کیا کرن یےھ۔" میقق علیہ لہیدا فض یمار ےک لی رصوری ے
اےس رمی رب ادا کیا حان ،اال ی کہ کوب شعی عدر حیےس بارس با دشمن کا چوف ےہو ،تو
اتسی صورب می کوب چرح یہی کہ وہ اپ رنی سواری ہےی رب فض یمار ادا کر ےل با یررھ
رمتص ےہون یک صورب می اپ رنی رحاربراب ہےی رب یمار ربھ ےل ،چصوصاً اس وف ث چت

ہ چن می
یمار کا وفث پ کل حان کا ابدتش ےہو۔ اس یک باپید ان دال بل ےس ےہوب ے
ہ۔ ایہی
آساب اور شہول ث پ ریدا کرن اور اس امت ےسپییگ دور کرن کا پیان ے
ہ کہ( :ال پ کلف اہلل تفسا اال وس عہا)۔
دال بل می ےس ابک دلیل اہلل ت عایل کا ی فول ے

عایل کسی حان رب اس یک وسعت ےس ربادہ توجھ یہی دالیا۔'' اشی رطح
بجمہ'' :اہلل ت ی
ہ کہ'' :چت می یمہی کسی باب کا چکم دون تو مفدور یرھ اےس
آب ﷺ کا فمان ے
ر
اوب ےس ابن یک رجمت یہی کرن یےھ
انچام دو۔'' پنی ﷺ اپ رنی سواری ےک ر
آب ﷺ سف
بلکہ اشی رب یمار ربھ لیا کرن یےھ۔ لیک اتسا اس وف ث کرن چت ر
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می ےہون یےھ۔ اس باب یک باپید اپن عرم رضی اہلل عہما وعیہ یک رواپ ث کردہ
ہ کہ پنی ﷺ سف می اپ رنی سواری ہےی رب یمار ربھ لیا کرن یےھ
حدپ ث ےس ےہوب ے
ی
آب کو ےل کر حرلنی۔ اس حدپ ث کو امام نچاری ن رواپ ث کیا
چس رطف ھی وہ ر
آب ﷺ اپ رنی سواری رب ےہون یےھ تو اشی رب یمار ربھ لیا کرن
ے
ہ۔ چریانچرہ چت ر
ی
اہ اس کا رح فیلہ یک رطف ےہو با با فیلہ
اہ چس رطف ھی ےہو با ،رح ے
یےھاس کا رح رح ے

ن
آب ﷺ
ےک ع الوہ یک رطف۔لیک چت فض یمار ےہوب،اور وہ برا رح یمارپن ہ ےی تو ر
اپ رنی سواری ےس ن رچ ابن اور رمی رب فیلہ رح ےہو کر یمار رب ھی۔ اپن عرم رضی اہلل
آب ﷺ اتسا( ،تعنی سواری رب یمار ادا
عہما ےس رموی حدپ ث می ے
ہ کہ " :ر
کربا) ،فض یمار می یہی کیا کرن یےھ۔" میقق علیہ لہیدا فض یمار ےک لی
ہ کہ اےس رمی رب ادا کیا حان ،اال ی کہ کوب شعی عدر حیےس بارس با دشمن
رصوری ے
کا چوف ےہو ،تو اتسی صورب می کوب چرح یہی کہ وہ اپ رنی سواری ہےی رب فض یمار ادا کر
ےل با یررھ رمتص ےہون یک صورب می اپ رنی رحاربراب ہےی رب یمار ربھ ےل ،چصوصاً اس
ہ
وف ث چت یمار کا وف ث پ کل حان کا ابدتش ےہو۔ اس یک باپید ان دال بل ےس ےہوب ے
ہ۔
چنمیآساباور شہول ثپ ریدا کرن اوراس امتےسپییگدور کرنکاپیان ے
ہ کہ( :ال پ کلف اہلل تفسا اال
ایہی دال بل می ےس ابک دلیل اہلل ت عایل کا ی فول ے
عایل کسی حان رب اس یک وسعت ےس ربادہ توجھ یہی دالیا۔''
وس عہا)۔ بجمہ'' :اہلل ت ی
ہ کہ'' :چت می یمہی کسی باب کا چکم دون تو
آب ﷺ کا فمان ے
اشی رطح ر
مفدور یرھ اےس انچام دو۔''

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ
راحلَته  :ر
الراحلة من اإلبل :ما يُرحل ويركب عليه ،سواء اكنت ً
ذكرا أو أنىث.
• ِ

فوائد احلديث:

ُ
الراحلة يف ر
انلافلة ىلع ر
جواز صالة ر
السفر ،ولو بال ُعذر.
.1
ُ
ر
ً
ر
ر
 .2التسهيل واتلخفيف يف انلوافل ترغيبا يف اإلكثار منها.
ُ
ِّ
ر
ْ
 .3أنه ال ُ
املصيل ىلع ر
الراحلة استقبال ال ِقبلة ،بل يتوجه حيث جهة َسريه.
يلزم
َ
ر
ََ َ
 .4أن ُ
ُ
المصيل ىلع ر
راحلته لم تصح صالته.
اجلهة اليت اجتهت به ِ
اجلهة اليت توجهت به ِ
الر ِ
راحلته ،فلو صىل إىل غري ِ
احلة يصيل إىل ِ
َ َ
 .5أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة؛ ألن جابرا -ريض اهلل عنه -ذكره لالستدالل به.
َ ِّ
ُ
َ
َ
 .6فيه أن فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خم ِّصص لِليلل القويل ،وهو قوهل تعاىل( :ومن حيث خرجت ف َول وجهك شطر املسجد احلَرام)[ ،
ابلقرة .]149 :
 .7أن صالة املكتوبة ال جتوز ىلع الراحلة إال مع وجود العذر.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  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 :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .سبل
السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)10643( :
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تع
رسول اہللﷺ ےہمی یمام م عامالبمی اسچارہ کرنیک لنم اسرطحدبا
کرن یےھ ،چسرطحفآنمخیدیک سوربیک۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعلمنا
االستخارة يف األمور ُكها اكلسورة من القرآن

 .792احلديث:

**

حاب رضی اہلل عیہ ن پیان کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ےہمی یمام معام الب می
تع
اسچارہ کرن یک لنم اس رطح دبا کرن یےھ ،چس رطح فآن مخید یک سورب یک۔۔
ش
آب ﷺ فمان‘‘ :چت یم می ےس کوب خص کسی (میاح) کام کا ارادہ کرے،
ر
ی
(ا ھی پ رکا عم ی ےہوا ےہو) تو دو رکعاب (تفل) ربےھ۔ اس ےک ت عد تون دعا کرے:
اے اہلل ! می نحھ ےس یھ الب ماپگیا ےہونپیے علم ےک واسطہ ےس ،نحھ ےس فدرب
ع
ماپگیا ہےونپیی فدرب ےک واسطہ ےس اورپیا فضل طنم رحاہےیا ےہون ،کیون کہ تو فادر
م
ع
ہ حےھ علم یہی اور تو یمام تروسیدہ
ہ میے ابدر فدرب یہی ،تو لم واال ے
مطلق ے

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ْ َ ََ
ارة
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يُعلمنا االس ِتخ
َ
يف األمور لكها اكلسورة من القرآن ،يقول« :إذا ه رم
َ َ
َْْ َ ْ
ُ
ريكع ركعتني من غري الف ِريض ِة،
أحدكم باألمر ،فل
ْ َ َْ ْ
ثم ْيلَ ُق ْل :امهلل إين أَ ْستَخ ُ
ري َك بِ ِعل ِمك ،وأستَق ِد ُر َك
ِ
ْ
َ
ُ ْ َ َ َُ َ
َ
بِقد َرتِك ،وأ ْسألك من فضلك العظيم ،فإنك تق ِد ُر
َر ُ ُ
الغيُ
وال أَقْد ُ
ُ
ُ
وب .امهلل
م
ال
ع
وأنت
،
أعلم
وال
وتعلم
،
ر
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٌ
ايش
إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومع ِ
ْ
َْ
َ َ َْ
َ
وآج ِل ِه ،فاق ُد ْر ُه يل
واعقِب ِة أم ِري» أو قال« :اع ِج ِل أم ِري ِ
َ ْ
وي َ ِّ ْ
ُ
تعلم أن هذا
ارك يل فيه .وإن كنت
رس ُه يل ،ثم ب
ِ
َْ
ايش َ
رش يل يف ديين َ
األمر ي
واعقِبَ ِة أم ِري» أو قال:
وم َع ِ
ْ ْ
ْ ْ
َْ
وارصف ِين عنه،
فارصف ُه َع ِّين،
وآج ِل ِه؛
« َاع ِج ِل أم ِري
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
اخلري حيث اكن ،ثم أ ْر ِض ِين به» قال« :وي ُ َس ِّيم
واق ُد ْر ِ َيل
َح َ
اجتَ ُه».

ہ؛
ہ کہ ی کام میے لی یہی ے
ہ۔ اے اہلل ! اگر تو حاپیا ے
باتون کو حا پی واال ے
میے دپن ےک اعییار ےس ،میی معاس اور میے انچام کار ےک اعییار ےس -با

ہ -تو اےس میے لی
دعا می ی الفاظ کےہ :اس چہان اور اُس چہان می یہی ے
ہ؛ میے دپن ےک
ہ کہ ی کام میے لی با ے
مفدر کر دے۔ اور اگر تو حاپیا ے
لی  ،میی ر بدیگ ےک لی اور میے انچام کار ےک لی -با ی الفاظ فمان  :اس
م
ہ -تو اےس محھ ےس یرھی دے ،حےھ اس ےس یرھی
چہان اور اُس چہان ےک لی با ے
م
ی
دے اور میے لی یھ الب مفدر کر دے چہان کہی ھی وہ ہےو اور یررھ حےھ اس ےس
م
طمی کر دے’’۔ اور فمابا( " :اس ےک ت عد) اپ رنی رصورب کا پیان کر ے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيرص ىلع تعليم
صحابته كيفية صالة االستخارة ،كحرصه ىلع
تعليمهم السورة من القرآن .فأرشد انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن يصيل اإلنسان ركعتني من غري صالة
الفريضة ثم بعد السالم يسأل اهلل أن يرشح صدره

خلري األمرين أو األمور ،فإن اهلل يعلم كيفيات

األمور وجزئياتها ،إذ ال حييط خبري األمرين إال العالم

بذلك ،وليس ذلك إال هلل ،ويسأل من اهلل القدرة ىلع
خري األمرين ،ويسأهل من فضله العظيم ،فإنه يقدر

ىلع لك ممكن تعلقت به إرادته ،واإلنسان ال يقدر.

واهلل -عز وجل -يعلم لك يشء يلك وجزيئ ،واإلنسان

 .792حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ا پی ضچای کو یمار اسچارہ یک کیفیت سکھ الن یک اشی رطح چرض ر کھی
تع
یےھ ،چس رطح ایھی فآن یک سورب یک لنم د پی یک چرض ر کھی یےھ۔ پنی ﷺ

ن پیابا کہ اتسان فض یمارون ےک ع الوہ دو رکعاب یمار ادا کرے ،یررھ س الم ےک
ت عد اہلل ےس دعا کرے کہ وہ (رب عور) دو معاملون با معام الب می یہی یک رطف اس
س ک
عایل یمام امور یک کیفیاب و چرپیاب کا علم رکھیا
ےک یی کو ھول دے؛ کیون کہ اہلل ت ی
ش
ہ ،چ و
ہ۔ اےس تون محھا حان کہ دوتون معاملون می یہی کا احاطہ وہےی کر سکیا ے
ے
ہ۔ وہ اہلل ےس دوتون
اس ےس وافف ےہو اور اتسا اہلل یک داب ےک سوا کوب یہی ے
ع
معاملون می ےس چو اجرھا ہےو ،اس ےک کرن یک طاف ث ما بےگ اور اس ےک فضل طنم
ہ ،چو اس یک مسییت
کا سوال کرے؛ کیون کہ وہ ان یمام ممکیہ امور یک طاف ث رکھیا ے
ےک مطاتق ےہون ،چت کہ اتسان کسی چری یک طاف ث یہی رکھیا۔ اہلل ع و حل ےہ کیل و
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ال يعلم شيئا من ذلك إال ما علمه اهلل؛ فإن اهلل ال
ّ
يشذ عن علمه من الغيوب يشء .ثم يسأل ربه عز
وجل إن اكن يعلم أن هذا األمر اذلي عزم عليه –
ّ
ديين وال
ويسميه -خري وال يرتتب عليه نقص

دنيوي ،أن يقدره هل وييرسه .وإن اكن يعلم أن هذا
األمر سيرتتب عليه نقص ّ
ديين أو دنيوي ،أن يرصفه
عنه ،ويرصف هذا األمر عنه ،وأن يقدر هل اخلري

حيث اكن ثم جيعله راضيا بقضاء اهلل وقدره به.

ہ ،حییا اہلل ن اےس
ہ اور اتسان اس می ےس اپیا ہےی حاپیا ے
چرب چری کو حاپیا ے
سکھابا ےہو؛ کیون کہ اہلل ےک علم عیت ےک احاےط ےس کوب چری ب ے
ہ۔ یررھ
اہ یہی ے
ا پی رب ےس طلت کرے کہ اگر ی کام (اور اس کا بام ےل) چس کا اس ن اردہ
ع
ہ اور اس یک وج ےس کوب دپنی با دنوی تفضان
ہ ،اس ےک لم می یہی ے
کیا ے

رمپ ث یہی ےہوگا ،تو اےس اس ےک لی مفدر و آسان کردے۔ اور اگر ی کام اس
ےک علم ےک مطاتق کسی دپنی با دنوی تفضان کا باعت ےہو ،تو اےس اس ےس دور
اہ
کردے اور اس کام کو اس ےس دور کردے ،اور یھ الب اس کا مفدر کردے ،رح ے
ی
چہان کہی ھی وہ ےہو ،یررھ اےس اہلل یک فضا و فدر ےس راضی کردے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > صالة االستخارة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َ
• االس ِتخارة  :طلب خري األمرين ملن احتاج هل واتلوفيق هل.
َ ُّ َ َ ُ
رآن  :إشارة إىل االعتناء اتلام بها.
• اكلسور ِة ِمن الق ِ
َ
• ه رم  :قصد وأراد ،فاألوىل يف االستخارة أن تكون عند بداية ابلحث وإرادة الفعل.
َ َْْ َ ْ
ريكع َرك َعتَني  :فليصل ركعتني ،وهذا من قبيل إطالق ابلعض وإرادة اللك.
• فل
َ َْْ
َ
ُ
• أستق ِدرك  :أطلب منك أن جتعل يل قدرة ىلع ذلك األمر.
ُ َْ
• َو َاعقِبَة أم ِري  :آخر أمري وخاتمته.
َ
َ
وآجله  :العاجل القريب واآلجل املتأخر ابلعيد ،ومجلة (أو قال) شك من الراوي ،ويمكن لِلايع أن يتخري من اجلملتني.
مري ِ
• اع ِجل أ ِ
ْ
َ
• فاق ُد ْر ُه ِيل  :هيِّئه.
َ
ارك ِيل ِفيه  :بنموه وسالمة آثاره من مجيع القواطع.
•ب ِ
• َواقْ ُد ْر يل اخل َ َ
ري  :يرس يل ما فيه ثواب ورضا منك وأقدرين ىلع فعله.
ِ
َ
• أ ْر ِض ِين بِ ِه  :اجعلين راضيا بما قدرته يل.
َ ُ َ ِّ َ َ ُ
اجتَه  :يذكر حاجته اليت يستخري من أجلها ،مثال امهلل إن كنت تعلم أن زوايج بفالنة خري يل.
• ويسيم ح

فوائد احلديث:
 .1شدة حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أصحابه هذه الصالة؛ ملا فيها من منفعة وخري عظيم.
 .2استحباب االستخارة وادلاعء املأثور بعدها.
 .3االستخارة تستحب يف األمور املباحة اليت حيصل فيها الرتدد ،وال تكون يف األمر الواجب أو املستحب؛ ألن األصل فعلهما ،لكن يمكن أن
يستخري فيما يتعلق بها ،اكختيار الرفقة يف العمرة أو احلج.
ُ
 .4تستحب االستخارة يف لك أمر وإن حقر يف ظن صاحبه؛ ألن احلقري قد يصبح عظيما ويرتتب عليه أمور عظيمة.
 .5ال تكون االستخارة يف ترك احلرام أو املكروه.

 .6األمر بصالة االستخارة ليس ىلع الوجوب؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-فلريكع ركعتني من دون الفريضة".
َ
 .7يؤخر ادلاعء عن الصالة لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ثم يلقل"...احلديث.

 .8جيب ىلع العبد أن يرد األمور لكها إىل اهلل وجيب عليه اتلربي من حوهل وقوته؛ ألنه ال حول هل وال قوة إال باهلل.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح
رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3293( :
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ص
سل ےہ
ح
آب ےہمی
رسول اہلل یل اہلل علیہو م می تسہد تونسکھان یےھ یےس ر
فآنیک سوربسکھان یےھ

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعلمنا
التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن

 .793احلديث:

**

ہ کہی ہ ےی کہ :رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم
اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ےہ
ےہ
ح
آب
آب می فآن یک سورب سکھان یےھ ،ر
می تسہد تون سکھان یےھ یےس ر
لَ
فمابا کرن یےھ” :الخ ََّیَاب الْمیا َرکَ لض
ک َای َُّہَا ا ی َّن َُّی
اب ال ََّطی َّی َ ُ
اب ا ََّ لَو َ ُ
ُ
اب ل َلَّہ ،ال ََّس َال ُم عَلَیْ َ
َّ ُ ُ َ
ل
ع
چ
َ
َو َرج ْ َم ُہ ال َلَّہ َو َ َبکَ ُ ل عل َ
یَ ،ا ْشہَ ُد َا ْن الَ ا َلہ ا ََّال ال َلَّہَ ،و َا ْشہَ ُد َا ََّن
ای ،ا ََّس َال ُم َ َیْیَا َو یل عیَاد ال َلَّہ ال ََّضا َ
ُ
ُ
َ
ع
ط
چ
ک
ح
م
ہ
ول اہلل“۔ (تفا و بادسا ےت ،ت و ا ییاراب ،یب ی اور ساری
مُح ََّدمًا َرس ُ ُ
آب رب س الم،
بابک ث دعا بی اورساری براکیہ یمارپن اہلل ےک لی ہ ےی ،اے پنی! ر

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-أنه قال :اكن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعلمنا التشهد كما
ر
اتلحيات
يعلمنا السورة من القرآن فاكن يقول« :
ر ََ ُ ر ُ
الطيِّبَات هلل ،السالم عليك أيها
املباراكت ،الصلوات
ََََ ُُ
انليب ورمحة اهلل وبراكته ،السالم علينا وىلع عباد اهلل
ر
أن ر
الصاحلني ،أشهد أَ ْن َال إ َ َ
هل إ رال ُ
حممدا
اهلل ،وأشهد
ِ ِ
ُ ِّ
ُْ
رسول اهلل» ويف رواية ابن رم ٍح كما يعلمنا القرآن.

اہلل یک رجمت اور اس یک بکیی ےہون ،ہےم رب اور اہلل ےک پیک پیدون رب س الم ےہو ،می
گواہےی دپیا ےہون کہ اہلل ےک ع الوہ کوب معیود بچق یہی ،اور می گواہےی دپیا ےہون کہ محدم
آب صیل
(ﷺ) اہلل ےک رسول ہ ےی) اوراپن ر مح یک رواپ ث می ے
ہ کہ چس رطح ر
اہلل علیہ و سلم ےہمی فآن سکھان یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف صيغة التشهد ،وأن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيرص ىلع تعليمهم إياه
كما يعلمهم آيات القرآن ،والصيغة يه( :اتلحيات
املباراكت ،الصلوات الطيبات هلل ،السالم عليك أيها

انليب ورمحة اهلل وبراكته ،السالم علينا وىلع عباد اهلل

الصاحلني ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأشهد أن حممدا

رسول اهلل) ،ويه تشبه صيغة التشهد املشهورة

الواردة عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه ،-وإنما الفرق
يف زيادة املباراكت ،وحذف الواو يف اللكمتني بعدها،

ويرشع اتلنويع بني الصيغ الواردة يف التشهد.
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**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ اور ی کہ پنی صیل اہلل علیہ و سلم ضچای کو
حدپ ث شتف کلماب تسہد کو پیان کرب ے
آب ایہی فآن مخید یک
اشی ا ےہمام ےک سایھ تسہد سکھان یےھ چس ا ےہمام ےس ر
ی
لض
اب
اب ا ََّ لَو َ ُ
اب الْمُیَا َرکَ ُ
آپیی سکھان ےھ،تسہد ےک الفاظ ی ہ ےی’’ :الخ ََّیََّ ُ
لَ
ای ،ال ََّس َال ُم عَ َلیْیَا َوعَ َیل عیَاد ال َلَّہ
ک َای َُّہَا ا ی َّن َُّی َو َرج ْ َم ُہ ال َلَّہ َو َ َبکَ ُُ
ال ََّطی َّی َ ُ
اب ل َلَّہ ،ال ََّس َال ُم عَلَی ْ َ
لچ
ول اہلل‘‘ ،تسہد ےک ی الفاظ اپن
یَ ،ا ْشہَ ُد َا ْن الَ ا َلہ َ ا ََّال ال َلَّہَُ ،و َا ْشہَ ُد َا ََّن مُح ََّدمًا َرس ُ ُ
ال ََّضا َ
م شعود رضی اہلل عیہ ےس رموی مسہور کلماب تسہد ےک فپ ث ب ہ ےی،فق رصف

"المیارکاب"ےک لفظ یکربادباور اسےکت عددوتون کلمابمی ’’واو‘‘ےکحدف
ہ۔ تسہد ےک سلسلہ می وارد مخیلف صیعون کو رب ھی می نوع اپریابا مشوع
کا ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ر
ر
لتشمل معاين اتلعظيم لكها هلل تعاىل ،ففيها اثلناء املطلق هلل تعاىل ،وأنواع اتلعظيم هل جل وعال.
• اتلحيات  :مجع "حتية" ،مجعت؛ رَ
• الصلوات  :يه جنس الصالة ،وأول ما يدخل فيه الصلوات املكتوبات اخلمس.
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ٌ
تعميم بعد ختصيص ،فجميع األقوال ،واألفعال ،واألوصاف الطيبة يه مستحقة هلل تعاىل.
• الطيبات :

• السالم  :السالم اتلحية وادلاعء بالسالمة من انلقص والعيوب ،وهو أيضا اسم من أسماء اهلل تعاىل ،يعين :السالم من انلقائص ،والسالم من
املاكره ،واآلفات والعيوب وغريها ،فمبدأ السالم منه تعاىل.
ر
• عليك أيها  :داعء من املصيل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يقصد بهذه الاكف املخاطب احلارض ،وإنما قصد بها جمرد السالم ،سواء
ر
حارضا أو اغئبًاً ،
بعيدا أو قريبًاًّ ،
ر
اختص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذا اخلطاب؛ ر
حيا أو ميتًا؛ وذلا فإنرها تقال ًّ
ً
لقوة استحضار
ِسا ،وانما
اكن
ً
املرء هذا السالم ،اذلي اكن صاحبه حارضا ،واختص -صىل اهلل عليه وسلم -بكاف اخلطاب بالصالة ،ولك هذا من علو شأنه ،ومن رفع ذكره
واسمه.
ٌ
ر
"انلبوة" ،ويه الرفعة ،وهو إما بمعىن -مفعل -اسم فاعل ،فهو منبئ عن اهلل ،وإما بمعىن
• انليب  :إما مشتق من "اإلنباء" :وهو اإلخبار ،وإما من
"مفعل" اسم مفعول فهو َمنَ ربأ من اهلل ،والك املعنيني صالح.
ُْ
وين ِعم عليهم.
• رمحة اهلل  :صفة حقيقية هلل تعاىل ،تليق جبالهل ،بها يرحم عباده،
ََ َ ْ
ٌ
ً
ُ
َ
َ
ٌ
• وبراكته  :مجع "بركة" ،وهو اخلري الكثري من لك يشء ،قال تعاىل{ :وهذا ِذكر مبارك} [األنبياء ،]50 :تنبيها ىلع ما تفيض عنه اخلريات اإلهلية.
• السالم علينا  :أراد به :احلارضين من اإلمام واملأمومني واملالئكة.
ٌ
ٌ
علم حصل بمشاهدة بصرية أو برص.
• اشهد  ..إلخ  :أي :أقطع باإلخبار ،فالشهادة يه العلم القاطع ،قال الراغب :الشهادة قول صادر عن ٍ

• الرسول  :أصل اإلرسال :االبتعاث ،ومنه :الرسول املبتعث ،ويطلق ىلع الواحد واجلمع ،ومجع الرسول رسل ،ورسول اهلل من البرش :رجل أويح إيله
وأمر باتلبليغ.
ر ً
ُ ً
ر
ر
• حم رمدا  :قال علماء اللغة :حممد وحممود اسم مفعول ،من" :محد" بالتشديد ،خلصاهل احلميدة.قال ابن فارس :وبذلك سيم نبينا :حممدا -صىل اهلل
عليه وسلم-؛ لعلم اهلل تعاىل بكرثة خصاهل املحمودة.
• الصاحلني  :هم القائمون حبقوق اهلل وحقوق خلقه ،ودرجاتهم متفاوتة.

فوائد احلديث:

ٌ
 .1هذا اذلكر يسىم "التشهد" مأخوذ من لفظ الشهادتني فيه ،فهما أهم ما فيه.
ً
 .2يقال هذا التشهد يف الصالة اثلنائية ر
مرة واحدة ،أما الصالة اثلالثية والرباعية ففيها تشهدان :األول :بعد الركعة اثلانية ،واألخري :اذلي يعقبه
السالم.
ًّ
 .3التشهد ورد عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أربعة وعرشين صحابيا بألفاظ خمتلفة ،ولك ما صح منها مرشوع.
ر
 .4شدة عناية اإلسالم بموضوع التشهد ،وال أدل ىلع ذلك :من كون األحاديث الساردة لصفة التشهد بلغت اتلواتر؛ وما اكن هذا يلكون إال
لعظم املعاين واملقاصد العقدية اليت حواها تشهد الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ .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.

الرقم املوحد)10943( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفرغ

رسول اہللﷺ(چت عسلفمان تو) ا پیش رب بیدف عہ برابداال کرن یےھ

املاء ىلع رأسه ثًلثا

 .794احلديث:

**

اتو چعف محدم پن عیل پن چسی پن عیل پن اب طال ث رضی اہلل عہم پیان کرن ہ ےی کہ وہ
ی
اور ان ےک والد ،حاب پن عید اہلل رضی اہلل عیہ ےک براس یےھ اور کحرھ دپگر لوگ ھی
بی
آب ےس عسل ےک بارے می
آب ےک سایھ نےھ ےہون یےھ۔ ان لوگون ن ر
ر
ع
س
آب ن فمابا کہ( ل کرن ےک لی) یمھارے لی ابک صاع براب
تروجرھا ،تو ر
ش
ہ۔ اس ربابک خص توال کہمیے لیتو یکاقیہی۔حاب رضیاہلل عیہ ن
کاق ے
فمابا کہ ی ان ےک لی کاق ےہو با یھا ،چن ےک بال یم ےس ربادہ یےھ اور چو یم ےس یہی

عن أيب جعفر حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب
َر
طالب أنه اكن هو وأبوه عند جابر بن عبد اهلل ،وعنده
ٌ ْ َ
قوم ،فسألوه عن الغسل؟ فقالَ :صاع يَك ِفيك ،فقال
ْ
َ ْ
يين ،فقال جابر :اكن يَك ِيف من هو
َرجل :ما يك ِف ِ
َ
َ ْ َ َ ًْ َ
وخ ً
ريا ِمنك -يريد رسول اهلل- -صىل
أوىف ِمنك شعرا،
َ
ُ
َ
ر َّ َ
وب .ويف لفظ(( :اكن
اهلل عليه وسلم -ثم أمنا يف ث ٍ
ُْ ُ
غ َ
الم َ
اء ىلع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ِر
َ ًَ
َ
أس ِه ثالثا)).
ر ِ

یےھ۔ ان یک رماد رسول اہلل ﷺ یےھ۔ یررھ حاب رضی اہلل عیہ ن رصف ابک ک ریا
یرہن کر ےہمی یمار ربھاب۔ ابک اور رواپ ث می ی الفاظ ہ ےی" :رسول اہلل ﷺ (چت

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أبو جعفر حممد بن يلع وأبوه عند الصحايب

اجلليل جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -وعنده
ً
جابرا عما يكيف من املاء
قوم ،فسأل رجل من القوم
يف غسل اجلنابة؟ فقال :يكفيك صاع .واكن احلسن
بن حممد بن احلنفية مع القوم عند جابر ،فقال :إن

هذا القدر ال يكفيين للغسل من اجلنابة .فقال
جابر :اكن يكىف من هو أوفر وأكثف منك شعرا،

وخري منك ،فيكون أحرص منك ىلع طهارته ودينه -
ي
يعىن انليب- -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا حث ىلع

اتباع السنة ،وعدم اتلبذير يف ماء الغسل ،ثم صىل
بهم جابر ً
إماما.

 .794حدپث:

**

عسل فمان تو) ا پی ش رب بی دف عہ براب داال کرن یےھ"۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ح
اتوچعفمحدمپن عیل اور ان ےکوالد ،لیلالفدر ضچابحابپنعید اہللرضی اہلل عیہےک
ش
ب
ی
براس ینےھ ےہون یےھ۔ ان ےک براس کحرھ اور لوگ ھی یےھ۔ ان می ےس ابک خص
ک
ن حاب رضی اہلل عیہ ےس سوال کیا کہ عسل چیاپ ث ےک لی براب یک ینی مفدار کاق
ہ"۔ حاب رضی
ہ؟ ایھون ن چواب دبا" :یمھارے لی ابک صاع براب کاق ے
ے
ی
اہلل عیہ ےک براس موچود لوگون می چسنپن محدم پن چیفیہ ھی یےھ۔ وہ کہی لےگ کہ عسل
ہ۔ اس رب حاب رضی اہلل عیہ
چیاپ ث ےک لی میے لی اس فدر براب کاق یہی ے
ن فمابا کہ اپیا براب ان ےک لی کاق ےہو حابا کر با یھا ،چن ےک بال یم ےس ربادہ لمی
اور گھی یےھ اور وہ یم ےس یہی یےھ اور تفییا ان کو اپ رنی ظہارب اور دپن یک یم ےس
ی
ربادہ فکر ھی۔ ان یک رماد پنی ﷺ یےھ۔ اس حدپ ث می اپیاع سیت اور اس باب

ہ کہ دوران عسل براب کا فصول اسی عمال یہی کربا رحا ہی۔ یررھ حاب رضی
یک بعیت ے
اہلل عیہ ن ان لوگون کو یمار ربھاب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها الرواية اثلانية :رواها مسلم.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• هو وأبوه  :هو حممد ابلاقر -رمحه اهلل ،-تويف سنة  114وقيل غري ذلك ،وأبوه يلع بن احلسني بن يلع -رمحه اهلل -من اتلابعني ،اكن ثقة فقيها
فاضال اعبدا يلقب( :زين العابدين) ،تويف ودفن بابلقيع سنة .73
• فسألوه  :سألوا جابرا.
ُْ
• الغ ْسل  :عن ماء الغسل ما يكيف فيه.
ٌ
• َصاع  :أي :قدر صاع ،والصاع :مكيال يسع أربعمائة وثمانني مثقاال ،أي :كيلوين وأربعني جراما تقريبًا.
• فقال رجل  :هو احلسن بن حممد بن يلع بن أيب طالب ثقة من اتلابعني ،تويف  100تقريبا.
َ َ ْ
• أ ْوىف ِمنك  :أكرث منك.
َ ً ْ َ
• َوخ ْريا ِمنك  :أفضل منك.
ُ َ
ً
ر
• ث رم أ رمنَا  :صىل بنا ،يعين :جابرا.
• ثوب  :أي واحد ،يعين :أنه ليس عليه سوى ثوب واحدا.
َ ْ
ُْ ُ
ُّ
غ ال ْ َم َ
يصب عليه إذا اغتسل.
اء َىلع َرأ ِس ِه :
• يف ِر

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع اتباع السنة حىت يف مقدار ماء الطهارة.
 .2الصاع :اذلي هو أربعة أمداد ،يكىف للغسل من اجلنابة.
 .3استحباب اتلخفيف يف ماء الطهارة.
 .4اإلنكار ىلع من خيالف سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5جواز الصالة يف ثوب واحد إذا حصل به تمام السرت ،ولو اكن إماما.
ر
 .6وجوب الغسل من اجلنابة ،وذلك بإفاضة املاء ىلع العضو ،وسيالنه عليه ،فمىت حصل ذلك تأدى الواجب.
 .7مرشوعية إفراغ املاء ىلع الرأس ثالث مرات يف الغسل.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3455( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف
ُ ََي
ني من صًلة الظهر بفاحتة
الركعتني األوْل ِ
الكتاب وسورتنيُ ،ي َط ِّو ُل يف األوىل ،و ُي َق ِّ ُ
رص يف
ُي ُ
اثلانية ،و يس ِمع اآلية أحيانا

 .795احلديث:

اہللےکرسول صیل اہللعلیہوسلم ظرہیک یرہیلدو رکعیون می سورہ فانچہ اوردو
ل
سور بی رب ھی یےھ۔ یرہیل رکعت میفاب منی کرن اوردوشیمی مخیض۔
ک
الییہ ھی کھار کوبآپث ےہمی سیاد پی یےھ۔
**

ََ ََ َ
األنْ َ
ار ِّي -ريض اهلل عنه -قال :اكن
ص
عن أيب قتادة
ِ

ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ وسلم
اتو فیادہ اتضاری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ظرہ یکیرہیلدو رکعیونمی سورہفانچہاوردو سور بی رب ھی یےھ۔یرہیل رکعتمیفاب
ل
ک
منی کرن اور دوشی می مخیض۔ ال ییہ ھی کھار کوب آپ ث ےہمی سیا د پی یےھ۔
ل
اشی رطح عض می فانچہ اور دو سور بی رب ھی یےھ ،یرہیل رکعت می فاب منی اور
دوشی می مخیض کرن یےھ اور آچری دو رکعیون می سورہ فانچہ رب ھی۔ صح یک یرہیل
ل
رکعت می فاب منی کرن اور دوشی می مخیض کرن۔

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف الركعتني
ُ ََْ
ني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني،
األويل ِ
ُ
َ
ِّ
ُ
ْ
ُ
ُي َط ِّو ُل يف األوىل ،و يق ُ
رص يف اثلانية ،و يس ِمع اآلية
أحيانا ،واكن يقرأ يف العرص بفاحتة الكتاب وسورتني
ُي َط ِّو ُل يف األوىل ،و ُي َق ِّ ُ
رص يف اثلانية ،ويف الركعتني
ُ ْ َْ ُ
ُ ُ
َ
ني بِأ ِّم الكتاب ،واكن ي َط ِّول يف الركعة األوىل
األخري ِ
من صالة الصبحُ ،
وي َق ِّ ُ
رص يف اثلانية.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اعدته أن يقرأ

 .795حدپث:

**

بعد سورة الفاحتة غريها من القرآن يف الركعتني
ُ
األويلني من صالة الظهر والعرص ،ويطول يف األوىل
عن اثلانية ،ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا ،ويقرأ يف
اثلاثلة والرابعة بالفاحتة فقط ،واكن يطول يف صالة

الصبح يف القراءة ويقرص يف اثلانية .لكن لو قرأ
ً
اإلنسان أحيانا يف اثلاثلة أو الرابعة بسورة بعد

الفاحتة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
آب صیل اہلل علیہ وسلم یک عادب ی ھی کہ ظرہ و عض یک یمار یک یرہیل دو رکعیون می سورہ
ر
ل
ہ
ی
فانچہ ےک ت عد فآن یک کوب سورب ب الوب فمان یےھ۔ ر یل رکعت می فاب منی
ک ک
م
رہ
آب ﷺ چو ب الوب فما ے
اور دوشی می خیض کرن۔ ھی ھی ضچای کو ر
ی
ےہون ،سیا د پی یےھ۔ بیشی اور چ رو ھی رکعت می رصف فانچہ رب ھی یےھ۔ فج یک
ل
ش
ک
یرہیل رکعت می فاب منی اور دوشی مخیض کرن۔ باہےم اگر ھی کوب خص بیشی
ی
ہ؛ اس
اور چ رو ھی رکعت می سورہ فانچہ ےک ت عد کوب سورب ب الوب کر ےل ،تو حاب ے
لی کہ اس سلسےل می دوشے یہت سارے دال بل وارد ےہون ہ ےی۔

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

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

معاين املفردات:

اكن  :هنا تدل ىلع االستمرار.
•
ُ َ ْ
• األويلَني  :تثنية األوىل ،واملراد األوىل واثلانية.
• وسورتني  :أي :يف الركعتني يف لك ركعة سورة.

• السورة  :آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما بعدها ،مبدوءة بالبسملة إال يف سورة براءة.
ُ ُ
• ي َط ِّول يف األوىل  :يزيد يف قراءتها ىلع اثلانية.
• و ي ُ ْس ِم ُع اآلية  :جيهر بها؛ حىت يسمع بها من خلفه ،واآلية جزء من القرآن.
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ُ ْ ْ
• يف الركعتني األخ َر َيني  :أي :اثلاثلة والرابعة من صاليت الظهر والعرص.
ُ
• بِأ ِّم الكتاب  :سورة الفاحتة سميت بذلك؛ ألن أصول معاين القرآن ترجع إيلها.

فوائد احلديث:

ُ
 .1مرشوعية القراءة بعد الفاحتة يف الركعتني األويلني من صالة الظهر والعرص.
 .2تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية ،من صالة الظهر والعرص.

 .3استحباب اإلِسار بهاتني الصالتني.

 .4جواز اجلهر ببعض اآليات ،وخاصة لقصد اتلعليم.
ُ
 .5استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األخريني منهما يف الغالب.
ً
قصدا ،وهو املوافق لظاهر السنة.
 .6يستحب تطويل القراءة يف الركعة األوىل
ُّ
ً
 .7يؤخذ منه اإلِسار يف موضع اجلهر واجلهر يف موضع اإلِسار سهوا ال يوجب سجود السهو ،وال يصح تعمد ذلك ،لكنه ال يبطل الصالة.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة
الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق:
حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3100( :
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تف
رسول اہللﷺ اپ رنی نوتون می (باری) سنم کرن یےھ اور عدل کرن یےھ
تف
ہ چسکا می مالک ےہون،محھ کو
اورفمان یےھ ”،اےاہلل!یمیی سنم ے

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقسم
فيعدل ،ويقول« :امهلل هذا قسيم ،فيما أملك

ہ اور می مالک یہی،،۔
مالمتی کر اسمی چس کا تو مالک ے

فًل تلمين ،فيما تملك ،وال أملك».

 .796احلديث:

**

 .796حدپث:

ہ کہنی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ اپ رنی نوتون می
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
تف
تف
سنم کرن یےھ اور عدل کرن یےھ اور فمان یےھ  ”،اے اہلل! ی میی سنم
ہاورمی مالک
ہچسکامی مالک ےہون،محھکوم المت یکراسمیچسکاتومالک ے
ے
یہی،،۔

عن اعئشة ،قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ ْ ُ
َ
َ
َْ
وسلم -يق ِس ُم فيَع ِدل ,ويقول« :امهللر هذا ق ْس ِيم ،فيما
َْ ُ
َْ ُ
َْ ُ ََ َُْ
أم ِلك فال تلمينِ ،فيما تم ِلك ،وال أم ِلك».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان احلال اليت اكن عليها انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يف معاملته لزوجاته ,حيث اكن

صىل اهلل عليه وسلم -يقسم بني زوجاته ,فيعطيِّ
ويسوي بينهن يف القسمة ,ويسري
لك واحدة نصيبها,
ً
ً
سريا اعدال ليس فيه ميل إلحداهن ,واكن -صىل اهلل
عليه وسلم- -مع حتريه للعدل -يعتذر إىل ربه -

سبحانه ,-بأن هذا ما يستطيعه ويقدر عليه من

العدل ,ويسأهل -سبحانه -أن ال يؤاخذه وال يعاتبه
ر
فيما ال يقدر عليه مما يتعلق باملحبة ،وامليل القليب.

**

اجمایل معنی:

ہ چس می وہ اپ رنی نوتون
اس حدپ ث می پنی کریم ﷺےک ان حاالب کا پیان ے
ہ کہ پنی ﷺ اپ رنی نوتون ےک
ےک سایھ معام الب فمان یےھ ،چس می دکر ے
تف
تف
درمیان سنم کرن یےھ ،ےہ ابک کو اس کا چق د پی ،ان ےک درمیان سنم می

عدل کرن یےھ اور معیدل راسیہ احییار کرن چس می کسی ابک رطف جھکاو ی ہےو –
ی
عایل ےس معدرب بیرس کرن  ،کہ وہاتضاف
باوچودبکہ ر
آب عادل ےھ اور اہلل سچایوت ی
کرن کیاپنی ہےی طاف ث ر کھی ہ ےی اور اہلل سچای وت ی
عایل ےس دعا فمان یےھ کہ چس کا
ہ چس یک وہ طاف ث یہی ر کھی ،اس رب ان کا مواحدہ
ت علق مخیت اور دیل می الن ےس ے
اور عیاب ی فما ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• يقسم  :أي بني زوجاته ,فيعطي لك واحدة نصيبها.
• فيعدل  :فيسوي بينهن يف القسمة.
• فيما أملك  :فيما أقدر عليه.

• فال تلمين  :فال تؤاخذين ,وال تعاتبين.

• فيما تملك ،وال أملك  :يعين يف احلب واملودة.

فوائد احلديث:
 .1أن ما ال يملكه اإلنسان ال يالم عليه.
ر َ
ر
 .2أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وحيرم عليه امليل إىل إحداهن عن األخرى ،فيما يقدر عليه من انلفقة واملبيت وحسن
املقابلة ،وحنو ذلك.
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ر
ر
 .3أنه ال جيب ىلع الرجل العدل فيما ال يقدر عليه ،وهو ما يتعلق بالقلب من املحبة ،وامليل القليب ،وال ما يرتتب عليه من رغبة يف مجاع واحدة
دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنسان.
ر
ر
 .4أن القلوب بني أصبعني من أصابع اهلل -تعاىل ،-فيجب ىلع اإلنسان أن يتعلق بربه ،ويلح عليه يف ادلاعء بأن يهديه الرصاط املستقيم ،وأن
يثبت قلبه ىلع دينه.
ر
ر
ر
ر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك هداية القلوب واتلوفيق ،وإنما اذلي يملكها اهلل وحده ,وإنما هو -عليه الصالة والسالم -يهدي
 .5أن
َ
َ ر َ َ ْ
رص ُ ْ َ
يم ([ })52الشورى].
بإذن اهلل -تعاىل ،-هداية إرشاد وتعليم؛ كما قال -تعاىل:-
{وإِنك َتله ِدي إِىل ِ َ ٍ
اط مست ِق ٍ
 .6حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-حيث اكن يقسم لنسائه ويعدل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعثاألزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء 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   1431ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يكِث
ُ ي َ َ َ َّ ُ
أن يقول يف ركوعه وسجوده :سبحانك الله َّم
َّ ُ ي
ربنا وِبمدك ،الله َّم اغ ِف ير يل

 .797احلديث:

ی
ش م
ک
رسول اہللﷺ کیبےس ا پیرکوعو خود ییدعا رب ھی ےھُ ":سْچَاب َ َ
ن
ل ََّل ہ َ عْ
ل َلَّ ہ َ
ف یل»
ا َُّم رپیاو حدمک،ا َُّم ا ْ
**

ّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما صىل رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن ن َزلت عليه( :إذا جاءُ ْ َ َ َ
ُ
حانك امهلل
نرص اهلل والفتح )..إال يقول فيها« :سب
ر
ر
ربنا وحبمدك ،الل ُه رم اغفر يل» .ويف لفظ :اكن رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يكرث أن يقول يف ركوعه
ر
َ َ ر
ْ
وسجودهُ « :سبْ َحانك الل ُه رم ربنا وحبمدك ،الل ُه رم اغ ِف ْر
يل».

لف
ہ
ض
ت
ض اہلل وا نح) ےک
عاتش ر ی اہلل عہا فماب ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن (ادا حاء ُ
ت
آب ی ی رب ھی ےہون" :
بارل ےہون ےک ت عد کوب ا سی یمار یہی ربھی ،چس می ر
ل
ل
ک ا لہم رپََّیا ونحدمک ،ا َلَّہ ََُّم اعف یل"۔ ابک اور رواپ ث ےک مطاتق رسول اہلل
ُسْچَاب َ َ
ل
ی
ش م
ک ا َلَّہ ََُّم رپیا
ﷺ کیب ےس ا پی رکو ع و خود ی ی دعا رب ھی ےھُ " :سْچَاب َ َ
ن
ل َلَّہ عْ
ف یل»۔
و حدمک ،ا ََُّم ا ْ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن
اهلل -تعاىل -عندما أنزل ىلع انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -سورة انلرص ,ورأى هذه العالمة ويه انلرص,

وفتح مكة ,بادر -صىل اهلل عليه وسلم -إىل امتثال

أمر اهلل -تعاىل -يف قوهل يف سورة انلرص( :فسبح حبمد
ً
كثريا ما يقول( :سبحانك
ربك واستغفره) ،فاكن
امهلل وحبمدك امهلل اغفر يل) ,وهذه اللكمات مجعت

تزنيه اهلل -تعاىل -عن انلقائص ،مع ذكر حمامده,
وختمت بطلب املغفرة منه سبحانه ،وما صىل صالة

 .797حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عایل ن پنی کریم
عاتش رضی اہلل عہا اس حدپ ث می پیان فما رہےی ہ ےی کہ چت اہلل ت ی
آب ن اس ع المت تعنی تضب اور قح مکہ کو
ﷺ رب سورہ الیض بارل فماب اور ر
چک ت عمی
آب کیب ےس ی
عایل ےک م یک ل می لگ گی۔ چریانچرہ ر
دپکھ لیا ،تو فورا اہلل ت ی
لل ہ ن لل ہ
ی
عایل یک یمام
دکر (سچابک ا م و حدمک ا م اعف یل) رب ھی ےھ۔ ان کلماب می اہلل ت ی
ت
عایل ےس معفب یک طلت
تفا ص ےس برایک ،اس یک جدم وپیا کا بدکرہ اور اچی می اہلل ت ی
ح
ج
آب اپ رنی ےہ فض اور تفل یمار ےک رکوع و شخود
یسی چریون کو مع کر دبا گیا ے
ہ۔ ر
تس
می ی ینح رب ھی یےھ۔ ی سورب رسول اہلل ﷺ یک وفاب ےک فپ ث ےہون یک
ی ی
ع المت ھی ھی۔

فريضة اكنت أو نافلة إال قال ذلك يف ركوعها

وسجودها ,واكنت هذه السورة عالمة ىلع قرب أجل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

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

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

معاين املفردات:

• صالة  :فريضة أو نافلة.
• أنزلت عليه  :أنزل اهلل عليه.

• إذا جاء نرص اهلل والفتح  :أي هذه السورة بكاملها.
• الفتح  :فتح مكة.
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ً
تزنيها لك عن لك نقص أو مشابهة للمخلوقني.
• سبحانك :
• امهلل  :يا اهلل.

• ربنا  :خالقنا ومالكنا ومدبرنا.
ُ
ً
ً
ً
تسبيحا مصحوبا باحلمد ،واحلمد وصف اهلل -تعاىل -حبا وتعظيما لعلو صفاته وجزيل هباته.
• حبمدك  :أسبحك
ْ
• اغ ِف ْر يل  :جتاوز عن ذنويب واسرتها وهو امتثال لقول اهلل( :واستغفره).
• سجوده  :أن يزنل إىل األرض -يف صالته -واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• ركوعه  :الركوع أن حيين ظهره عبادة هلل -تعاىل -يف صالته.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء ،يف الركوع والسجود.
ً
 .2االستغفار يف آخر العمر فيه تنبيه أن ختتم العبادات كذلك -وخصوصا الصالة -باالستغفار ،يلتدارك ما حصل فيها من انلقص.
 .3أن أحسن ما يتوسل به إىل اهلل يف قبول ادلاعء ،هو ذكر حمامده وتزنيهه عن انلقائص والعيوب.
 .4فضيلة االستغفار ،وطلبه يف لك حال.
 .5كمال عبودية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وامتثاهل ألمر اهلل.
ر
ِّ
 .6أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يبعث يلخِل وإنما يلبلغ رسالة ثم ينتقل اىل جوار ربه.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،عبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435-ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،األوىل 1381ه.
خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريميل ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
 -بريوت.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ينام وهو

رسول اہللﷺ چیاپثیکحالث می براب کواہیھ لگان تعی سو حان یےھ۔

جنب من غري أن يمس ماء

 .798احلديث:

**

ہ وہکہنیہ ےی'':رسول اہللﷺچیاپ ث یکحال ث
عاتش رضی اہلل عہاےس رواپ ث ے
می براب کو اہیھ لگان تعی سو حان یےھ۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل
ََ
صىل اهلل عليه وسلم -ينام وهو ُجنُب من ِغري أنَ
ي َم رس ماء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ينام بعد اجلماع
من غري أن َي َم رس املاء ب َ َ َ
رشته ،ال ماء الوضوء وال ماء
َ
االغتسال وال حىت ماء لغسل ف ْر ِجه؛ ألن " ماء "
انليف ُ
نكرة يف ِسياق ر
فتع ُّم مجيع استعماالت املاء.
َ
َ ُ
ماء الغسل ،دون ماء
االحتمال اثلاين :ال ي َم ُّس
ر
ِّ
املرصحة بأنه
الوضوء ،ويوافق أحاديث الصحيحني
َ
ر
يغسل ف ْر َجه ويتوضأ ألجل انلوم واألكل والرشب
ر
ُ
واجلماع .ومنها :حديث ابن عمر؛ أن عمر قال :يا
َ
رسول اهللَ ،أينَام ُ
أحدنا وهو ُجنب؟ قال" :نعم ،إذا
ر
ر
توضأ" .متفق عليه .وعن ر
"أن ر
انليب -
عمار بن ياِس:
ْ
ر
رخص ُ
للجنب إذا أراد أن
صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
ر
يأك َل أو َ
يرش َب أو يَنام :أن يتوضأ وضوءه للصالة" رواه
ُّ
أمحد والرتمذي وصححه .لكن هذا اتلأويل يَ ُرده
عموم احلديث .واألحسن أن يقال :أنه اكن -صىل اهلل
ً
َ
عليه وسلم -يف بعض األوقات ال ي َم رس ماء أصال
ِّ
بليان اجلواز ،إذ لو واظب عليه ُتلوهم وجوبه ،تيسريا
ُ
ْ
وخت ِفيَفا ىلع األ رمة.

 .798حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ جماع کرن ےک ت عد براب کو اہیھ لگان تعی سو حابا کرن یےھ ،ی وصو
ی
کرن اور ی ہےی عسل فمان ،یہان بک کہ اپ رنی شم گاہ کو ھی یہی دھون یےھ;

ہ ،اس لی
ہ اور سیاق تفی می اسی عمال ےہوا ے
کیو بکہ حدپ ث می "ماء" کا لفظ پکرہ ے
ف
آب ﷺ
ی براب ےک ےہ سم ےک اسی عمال کو عام ے
ہ۔ دوشا اجمال :ی ے
ہ کہ ر
ض
عسل ےک لی براب کو ی رجھون یےھ ی کہ وصوء ےک لی۔ی مفہوم خنح نچاری اور
ضخ مس
ہ چن می رصاچت ےک سایھ اس
نح لم یک ان احادپ ث ےس مواففت رکھیا ے
آب ﷺ ت عد ارجماع سون ےک لی اور کھان ،بیی اور
باب کا پیان ے
ہ کہ ر

دوبارہ جماع ےک لی اپ رنی شمگاہ کودھون اور وصو کرن یےھ۔ ان می ےس ابک
ہ کہ عرم رضی
ہ چس می آ با ے
ہ چو اپن عرم رضی اہلل ع ہما ےس رموی ے
وہ حدپ ث ے
ش
اہلل عیہ ن تروجرھا کہ :اے اہلل ےک رسول! کیا ہےم می ےس کوب خص حال ث چیاپ ث
ب ﷺ ن فمابا'' :اہن تشطیکہ وہ وصوء کرےل۔'' میقق
می سو سکیا ے
ہ؟ آ ر
ح ش
ہ کہ پنی ﷺ ن ینی خص کو
علیہ۔ عمار پن باش رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
رچصت دی کہ چت اس کا کھان ب یی با سون کا ارادہ ےہو تو یمار ےک لی کیا حان
ہ اورامام
واال وصو کر ےل۔۔ اس حدپ ث کو امام اجدم اور امام بمدی ن رواپ ث کیا ے
ضخ
ہ۔ باہےم اس باوبل کو حدپ ث کا عموم مسید کر با
بمدی ن اےس نح فار دبا ے

ہ کہ تون کہا حان کہ :پنی ﷺ چوار کو پیان کرن ےک لی تعص
ہ۔ یہی ی ے
ے
لک ی
ج
آب ﷺ اگر ےہمیش اتسا کیا کرن
اوفاب با ل ھی براب کو یہی ر ھون یےھ۔ کیو بکہ ر
ہ
آب ﷺ ن امت ےک لی
تو اس ےس اس ےک فض ےہون کا و ےم ےہو با۔ لہیدا ر
آساب اورشہول ث پ ریدا کرن یک عض ےس تعص اوفاب براب ےک اسی عمال کو رجھور
دبا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• جنب  :اجلنابة :حال من يزنل منه مين ،أو يكون منه مجاع ولو بغري إنزال.

فوائد احلديث:

َ َ
َ
َ
باجلماع والف َرج ،ومن اعدة املرأة أن ت ْستَ ِيح أن تتلكم بهذا األمر ،ويه أم
 .1أنه ال ي ُ ْستَحيا من احلَق؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -ذكرت ما يتعلق
ِ
َ َ
َ
َ
املؤمنني وأكمل النساء علما وعقال وحياء ،لكن ملا اكن األمر ُمتَ َع ِلقا ِحبكم رشيع ذكرت ذلك.
 .2جوازانلوم ىلع َجنَابة ،إال أنه يُستحب هل أن يتوضأ قبل أن ينام وإن اغتسل فهو أفضل.

َ
ِ .3حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -يف تتبع ،وبيان أحواهل -صىل اهلل عليه وسلم -فقد بَيرنت أحاكما كثرية خاصة ،ال ي رط ِلع عليها إال اخلَاصة،
ولوالها -ريض اهلل عنها-؛ ملا َ
ح َصل ر
أيس به يف كثري من األحاكم.
اتل ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه2001 ،م .سنن
الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه.
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)10543( :
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رسول اہللصیل اہلل علیہوسلم چیون اور اتساتونیک تظ بدےس پریاہ ماپگا کرن
یےھ۔

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من
اجلان ،وعني اإلنسان

 .799احلديث:

**

اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ،چیون اور
اتساتون یک تظ بد ےس پریاہ ماپگا کرن یےھ ،یہان بک کہ معود بی (سورہ الفلق اور
آب صیل اہلل علیہ وسلم
سورہ الیاس) بارل ےہو بی۔ چت ی سور بی بارل ےہو گیی ،تو ر
ن ان دوتون کو احییار کر لیا اور ان ےک ع الوہ دوشی چریون ےک درت عہ ےس پریاہ
ماپگیا رجھور دبا۔

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :اكن
َ ُ
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتَ َع روذ ِم َن اجلَان،
َّ َ َ
َْ
َََ ْ
ت ُ
فلما ن َزتلا،
الم َع ِّوذتان،
ني اإلنسان ،حىت نزل
وع ِ
َ
وترك ما سواهما.
أخذ بهما
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

اكن يعتصم باهلل -تعاىل -من رش اجلان وعني
اإلنسان احلاسد ،عن طريق األدعية واألذاكر ،بأن

يقول :أعوذ باهلل من اجلان وعني اإلنسان ،حىت نزلت
املعوذتان ،فلما نزتلا أخذ بهما يف اتلعوذ ً
اغبلا ،وترك
ما سواهما من اتلعاويذ والرقيات؛ الشتماهلما ىلع

اجلوامع يف املستعاذ به ،واملستعاذ منه.

 .799حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ کا م عمول یھا کہ دعاون اور دکر و
اس حدپ ث ےس ی معلوم ےہو با ے
ادکار کا ا ےہمام کرن ےہون چیاب یک شاپگیتون اور اتساتون یک حاسدای تظون

عایل یک پریاہ طلت فمان یےھ اور تون فمابا کرن یےھ کہ :می چیاب اور
ےس اہلل ت ی
عایل یک پریاہ رحاہےیا ےہون ،با آن کہ معود بی کا بول ےہوگیا۔
اتساتون یک تظ بد ےس اہلل ت ی
آب ﷺ پریاہ طلت کرن می بیس ب ایھی کو احییار فما لیا
چت ی بارل ےہو گیی ،تو ر
اور ان ےک ع الوہ دپگر یمام ت عاوبد اور جھار یرھوبک ےک طور رب ربھی حان وایل دعاون
اور ادکار کو رجھور دبا؛ کیون کہ ان سورتون می ان یمام دعاون اور ادکار کو سامل کردبا
س
ہ اور چن ےس پریاہ طلت کربا ےہو با
اہ ،چن ےک در تےع پریاہ طلت یک حا کنی ے
گی ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عني اإلنسان  :نظرة اإلنسان إىل الغري باحلسد ،فيمرض بسببها ،فيقال :أصابه بالعني.
• املعوذتان  :أي" :قل أعوذ برب الفلق" ،و "قل أعوذ برب انلاس".
• يتعوذ  :يعتصم.

• أخذ بهما  :أي يف اتلعوذ لعمومهما ذللك وغريه.
• وترك ما سواهما  :أي من اتلعاويذ.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلعوذ من اجلان والعني بكل داعء مرشوع.
 .2حتصن العبد باملعوذتني ،وأنهما تغنيان عما سواهما من الرىق.
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 .3إثبات أن العني حق.
ُ ََ
الم َع ِّوذتني الشتماهلما ىلع اجلوامع يف املستعاذ به ،واملستعاذ منه.
 .4فضل

 .5العني سبب يف حصول الرضر اكملرض بإذن اهلل -تعاىل ،-وال تعارض بني تشخيص األطباء ملرض ما بكونه اتلهابًا أو ً
ورما أو غري ذلك وبني
كون ذلك املرض سببه العني ،فالوصف باالتلهاب واألورام تشخيص حلالة املريض والعني سبب ذللك املرض ،وذللك يكون العالج من
األمرين :بالرقية الرشعية وأخذ يشء من أثر العائن وباألدوية الطبية.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -2اجلامع الصحيح –

وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق الشيخ أمحد شاكر ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-3 .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد
بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-5 .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش:
مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م-8 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-
بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-9 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه -10 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة
للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6184( :
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ک
ک
می رسول اہللﷺےک براسدو اوفاب میآ با یھا؛ ھیرابکو اور ھیدن کو
م
آبﷺ حےھ (احاربد پیےک لی) کھی کارد پی
۔ چت میرب کوآ با تو ر

اكن يل من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
مدخًلن :مدخل بالليل ،ومدخل بانلهار،

یےھ۔

فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل

 .800احلديث:

**

ہ وہ پیان کرن ہ ےی کہ "می رسول اہلل ﷺ ےک
عیل  -رضی اہلل عیہ  -ےس رموی ے
ک
ک
آب
براس دو اوفاب می آ با یھا؛ ھی راب کو اور ھی دن کو۔چت می رب کو آ با تو ر
م
ﷺ حےھ (احارب د پی ےک لی) کھی کار د پی یےھ۔ "

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :اكن يل من رسول اهلل
ر
ْ ٌَ
ْ َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -مدخالنَ :مدخل بالليل،ََ َْ
َ
بانلهار ،فكنت «إذا َد َخلْ ُ
وم ْد َخ ٌل ر
ت بالليل تنحن َح
ِيل».

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن يل من رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلمَ -م ْد َخالنَ :م ْد َخ ٌل باللريلَ ،
وم ْد َخ ٌل ر
بانلهار"
يعين :حصل يل من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وقتان لِلخول عليه ،الوقت األول :يف ر
انلهار والوقت
َ ْ
اثلاين :يف الليل" .فكنت إذا َد َخلْ ُ
ت بالليل تنَحنَ َح ِيل"
َ
ِّ َ ْ
ويف رواية" :فكنت إذا أتيته وهو يُصيل يَتنَحنَ ُح" ،ويف

رواية عند أمحد (فإن اكن يف صالة سبح وإن اكن يف
َ
غري صالة أ ِذن يل) .واملعىن :إذا أردت ادلخول ىلع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الليل وهو يصيل
ْ
ََ ْ
واستأذنته بادلخول ،فعالمة اإلذن بادلخول تنحنُحه
يل -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع الرواية اثلانية" :ي ُ َس ِّبح"
َ
إن اكن يف صالة وإن اكن يف غري صالة أذن هل

رصاحة .واختصاص يلع -ريض اهلل عنه -بهذا؛ لقوة
َ
ِصلته بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو ابن َعمه،
ْ
ُ
ِّ
أخص أصحابه وأق َربهم إيله؛ ذلا
وزوج ابنته ،ومن
اختص بادلخول ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
ر
وانلهار .وال تعارض بني الروايتني؛ ألن
الليل
ر
َ
ر
الصحيح رواية التسبيح ورواية انلحنحة ضعيفة.
وأما يف انلهار فيحتمل أن يكون األمر بالعكس ىلع

مقتىض املفهوم املخالف ،أي :وكنت إذا دخلت
ر َ
بانلهار ت َنحنحت هل ،وحيتمل غري ذلك.

 .800حدپث:

**

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم":کان یل من رسول اہلل -صیل اہلل علیہ وسلم-م َ ْدحَالن :م َ ْد َحل
لَ
با لَّیل ،وم َ ْد َحل بال ََّہار"۔ تعنی می دو اوفاب می رسول اہلل ﷺ ےک براس آبا حابا
َحلْ ل َن َ
ت با لیل خْنَحَ یل"۔
کر با یھا۔ یرہ ال وف ث دن کا اور دوشا راب کا۔ "فکیت ادا دَ ُ
م
آب حےھ احارب د پی ےک لی کھی کار د پی یےھ۔) اور
(چت می راب کو آ با تو ر

آب ﷺ یمار می
رواپ ث می ے
آب ﷺ ےک براس آ با اور ر
ہ کہ" :می چت ر
ک
آب ﷺ
ےہون تو ھیکھار دبا کرن یےھ۔" مسید اجدم یک رواپ ث می ے
ہ کہ :اگر ر
م
یمار می ےہونتو سچان اہلل کہی اور اگر یمار می ی ےہون تو یررھ حےھ احارب دے
آب ﷺ یمار
د پی۔ رماد ی کہ چت می پنی ﷺ ےک براس راب کو آبا رحاہےیا اور ر
آب ﷺ ےس ابدر آن یک احارب طلت کر با تو ابدر
ربھ ے
رہ ےہون اور می ر
آب ﷺ میے لی کھیکھار د پی۔
آحان یک احارب یک ع المت ی ےہوب کہ ر

آب ﷺ اگر یمار می ےہون تو "سچان اہلل" کہی اور
دوشی رواپ ث ےک مطاتق ر
م
اگر یمارمی ی ےہون تو حےھ رصاچیا احارب دے د پی۔عیل  -رضی اہلل عیہ  -ےک پنی
فس ت ع
آب ﷺ
ﷺ ےک سایھ مصیوظ رسیہ یک وج ےس ابک حاض م کا لق یھا۔ وہ ر
آب ﷺ یک بینی ےک س ے
آب ﷺ ےک حاض
وہ یےھ ،اور ر
ےک رجچرا راد یھاب یےھ ،ر
ی
آب ﷺ ےک ست ےس ربادہ فپ ث
الچاض ضچای می ےس اور ان می ےس ھی ر
ی
یےھ۔ اس لی کہ ایہی ی چصوصیت حاصل ھی کہ وہ راب دن پنی ﷺ ےک براس
ہ۔ کیون کہ چس
آن حان ر ہی یےھ۔ دوتون رواباب می کوب ت عارض یہی ے
ضخ
ک
ہ
ہ اور چس می ھیکھارن کا دکر ے
ہ وہ نح ے
رواپ ث می سچان اہلل کہی کا دکر ے
ہ کہ معاملہ بالکل بعکس ےہو با ےہو حیسا کہ
ہ۔ چت کہ دن می ےہو سکیا ے
وہ صعیف ے
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مفہوم مچالف کا تفاصا ت
آب
ے
ہ عنی (ی رماد ےہو کہ) :چت می دن ےک وف ث آ با تو ر
ی
ک
ہ۔
ﷺ ھیکھارن۔ باہےم دپگر معاب کا ھی اجمال موچود ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه النسايئ وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ َ
• َمدخالن  :املرادَ :زمان دخول.
ً
ر
ََ ْ
َ
َ
َ
حن َح  :ردد يف جوفه صوتاُّ ،
اكلسعال.
• تن

فوائد احلديث:

َ
ْ
ُ
ُ
وزوج ابنتهَ ،ومن ِّ
أخص أصحابه وأق َربهم إيله؛ ذلا
 .1قوة ِصلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهو ابن عمه،
ِ
اختصه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بوقتني ،يأيت فيهما انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مسكنه.
ر ْ
حنَ َ
حة يف الصالة ،سواء بَان حرفان أو لم يَ ِنب؛ ألن احلديث مطلق فلم يُقيد حبرف وال َحرفني.
 .2جواز انل
َ
ر ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
 .3يُقاس ىلع انلحنحة السعال والعطاس ولو ظهر حرفان؛ ألنهما ليس من جنس الالكم وهلذا لو حلف شخص ال يتلكم فعطس أو سعل ،فبان
حرفان فال حينث؛ ألنه لم يتلكم عرفا؛ ألن الالكم يف ُ
العرف ال يطلق إال ىلع الكم ُ
المعهود.
َ
ر
ْ َ
ين َ
َ ُّ َ
َ
آمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا ُبيُوتًا َغ ْ َ
اذل َ
أقرب ر
ري
االستِ ْئذان عندما يريد َاإلنسان ادلخول ىلع غريه ،ولو اكن
 .4مرشوعية
انلاس إيله؛ لقوهل تعاىل( :يا أيها ِ
ر
ر
َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
ُ ََ
َ ْ
َ
ُ ْ َ ٌْ ُ
ُ
ري لك ْم ل َعلك ْم تذك ُرون) [انلور.]27 :
ُبيُوتِك ْم َح رىت ت ْستَأن ِ ُسوا َوت َسل ُموا َىلع أه ِل َها ذ ِلكم خ
ُ
ََ
ْ ُ
ٌ
ًّ
ًّ
تعارفا عليه ،ويكيف فيها رغبة صاحب املزنل يف ادلخول.
راجع إىل العادة بينهما ،وإىل ما
وعرفيا ،فهو
لفظيا
 .5اإلذن بادلخول يكون
َ ْ
 .6مرشوعية زيارة األقارب واألصحاب ،وأن يكون للكبري وصاحب القد ِر احل َ ُّق بأن يُؤىت إيله يف َمزنهل.
ِّ
يصيل أن ُيبَ ِّني حاهل ُ
للمستأذن ،حىت يكون ىلع بَصرية ،وإال فمن اجلائز أن يَسكت انليب -صىل اهلل
 .7ينبِغ لإلنسان إذا استؤذن عليه وهو
عليه وسلم -حىت يَفرغ صالته ،ثم يَأذن هل لكن هذا ال يَنبِغ ،بل اذلي يَنبِغ أن ُتبَ ِّني ألخيك أنرك يف صالة.وإذا َن ربه بالترسبيح أو رفع ُّ
الصوت
بالقراءة يلُبَ ِّني أنه يف صالة فال بأس.
 .8حتريم الالكم يف الصالة ،وجه ذلك :ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدل عنه إىل اتلنحنح ،ولم يأذن هل َرصاحة.
ُّ
ر
ُ
استحباب صالة انلافلة يف ابليت؛ فإن الصالة فيها نور؛ وذلا جاء يف ابلخاري ومسلم قال -صىل اهلل عليه وسلم( :-أيُّها انلراس َصلوا يف
.9
ر
ر
بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة).

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن
يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق
 :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري،
انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق:
األوىل  1427 ،ـه_  2006مُ .
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10654( :
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(رمای حاہےلیت می) چت کسی عوربکا س ے
وہرم حا با تووہ ابکپیگ و باربک
ی
ف
کویرھی می حریل حاب،اور گھییا سمےک ک ریے رہینی،وہی چوسیو لگاباوری ہےی

اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها :دخلت حفشا،

ولبست رش ثيابها ،ولم تمس طيبا وال شيئا حىت
رپثورنتیک کوب اور چری اسی عمال کرب یہان بک کہ (اشی حالث می) ابک
تمر بها سنة ،ثم تؤىت بدابة -محار أو طري أو
ک
س
پ
ی
ک
ک
ت
گ
ر
سال رر حا با۔ رھ ی حا ور  -گدےھ ،با رب بدے با ری  -و اسےک براسالبا
شاة -فتفتض به!
چ
حا با اوروہ اسےک سایھ اپریا سمرگرب!

 .801احلديث:

**

ً
عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :جاءت امرأة

ہ کہ :ابک عورب رسول اہلل ﷺ یک
ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ب
حدمت می آب اور کہی لیگ" :اے اہلل ےک رسول! میی ینی کا حاوبد وفاب برا گیا
ک
ہ ،کیا ہےم اس یک آپکھ می ش ہم لگا سکی ہ ےی؟ رسول اہلل
ہ اور اس یک آپکھ د ھنی ے
ے
آب ﷺ ن اتسا دو با بی دف عہ کہا ،-اور یررھ فمابا:
ﷺ ن فمابا” :یہی۔“  -ر

إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا
رسول اهلل ،إن ابنيت تويف عنها زوجها ،وقد اشتكت
ََ ْ ُ ُ
حلها؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
عينها أفنك
وسلم :-ال -مرتني ،أو ثالثا ،-ثم قال :إنما يه أربعة

”ی رصف رحار ماہ اور دس دن ہ ےی۔ رمای حاہےلیتمی تو یم عور بی سال ےکاحییام رب
می
یگنی یرھیی کا کرب یھی۔“ رنت رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی(” :رمای حاہےلیت می)

أشهر وعرش ،وقد اكنت إحداكن يف اجلاهلية تريم
َْ
بابلع َر ِة ىلع رأس احلول» .فقالت زينب :اكنت املرأة

چت کسی عورب کا س ے
وہ رم حا با تو وہ ابک پیگ و باربک کویرھی می حریل حاب،اور
یہ
گھییا فسم ےک ک ریے ر ینی ،وہ ی چوسیو لگاب اوری ہےی رپ ث ورنت یک کوب اور چری
اسی عمال کرب یہان بک کہ (اشی حال ث می) ابک سال گرر حا با۔ یررھ کسی حاتور -

إذا تويف عنها زوجها :دخلت حفشا ،ولبست رش
َ
ثيابها ،ولم ت َم رس طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة ،ثم
ْ ُّ
تؤىت بدابة -محار أو طري أو شاة -فتَفتَض به! فقلما

گدےھ ،با رب بدے با پکری  -کو اس ےک براس البا حا با اور وہ (عدب ےس ب ے
اہ آن
ےک لی) اس ےک سایھ اپریا چسم رگرب۔ اتسا کم ےہو با یھا کہ وہ چس ےس اپریا چسم رگرب
یرھی
می
یھی وہ رم ی حان! یررھ وہ ب ے
اہ آب اور اےس ابک یگنی دی حاب چےس وہ یکنی۔ اس

تفتض بيشء إال مات! ثم خترج فتُعطى بعرة؛ فرتيم
بها ،ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غريه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء اإلسالم وأزال عن انلاس أعباء اجلاهلية،
وخاصة املرأة ،فقد اكنوا يسيئون معاملتها

ويظلمونها ،فحفظ اإلسالم حقها .فيف هذا احلديث

جاءت امرأة تستفيت انليب صىل اهلل عليه وسلم،
ُّ
فتخربه أن زوج ابنتها تويف ،فيه حاد عليه ،واحلاد
جتتنب الزينة ،ولكنها اشتكت وجعا يف عينيها فهل

من رخصة هلا يف استعمال الكحل؟ فقال صىل اهلل
ر
ً
عليه وسلم :ال -مكررا ذلك ،مؤكدا .ثم قلل صىل اهلل
ًّ
عليه وسلم املدة ،اليت جتلسها حادا حلرمة الزوج
ويه أربعة أشهر وعرشة أيام ،أفال تصرب هذه املدة

 .801حدپث:

**

ی
ےک ت عد وہ چوسیوبا چو ھی ےس رحا ےہنی اسی عمال کرب۔“

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس الم ن آ کر لوگون کو بار حاہےلیت ےس رجھی کارا دالبا ،حاض طور رب عورب کو۔ رمای
حاہےلیت می لوگ عورب ےک سایھ یہت با سلوک کرن اور اس رب طلم دھان
یےھ۔چریانچرہ اس الم ن عورب ےک چقوق کو نخفظ فاہےم کیا۔ اس حدپ ث می اس
ہ کہ ابک عورب پنی ﷺ ےس ابک مسیلہ می شعی چکم درباف ث
باب کا پیان ے
ب
آب ﷺ کو پیابا کہ اس یک ینی کا س ے
وہ فوب ےہو گیا اور
کرن ےک لی آب۔ اس ن ر
ب ین
ب ین
ہ۔ سوگ می ھی عورب رپ ث و رنت ےس
وہ اس یک وفاب رب سوگ می ھی ے
پ
ہ۔ تو کیا اس ےک لی شہم اسی عمال
ہ ،لیک اس یک آ کھون می درد ے
گرب کرب ے
آب ﷺ ن تظور باکید بار
کرن یک رچصت ے
آب ﷺن فمابا :یہی۔ ر
ہ؟ ر
آب ﷺ ن اس مدب می کمی فما دی چس می عورب کا ا پی
بار اتسا فمابا۔ یررھ ر
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القليلة اليت فيها يشء من السعة .واكنت النساء يف
اجلاهلية ،تدخل احلاد منكن بيتًا صغري ٍا كأنه جحر
وحش ،فتتجنب الزينة ،والطيب ،واملاء ،وخمالطة
انلاس ،فرتاكم عليها أوساخها وأقذارها ،معزتلة
انلاس ،سنة اكملة .فإذا انتهت منها أعطيت بعرة،

فرمت بها ،إشارة إىل أن ما مىض عليها من ضيق

وشدة وحرج ال يساوي -جبانب القيام حبق زوجها-

هذه ابلعرة .فجاء اإلسالم فأبدهلن بتلك الشدة نعمة،

وذلك الضيق سعة ،ثم ال تصرب عن كحل عينها،
ر ً
فليس هلا رخصة ،ئلال تكون ُسلما إىل فتح باب
ِّ
الزينة للحاد.

ب
ہ ،اور وہ رحار ماہ اور دس دن
حاوبد یک چرمت ےک یرس تظ سوگ می بینھیا رصوری ے
ی
س
ہ۔
ہ ےی۔ تو کیا وہ اس یھوری شی مدب ھی صی یہی کر کنی چس می کحرھ آساب ے
حاال بکہرمایحاہےلیتمیعورتونکا ی حالیھا کہیممیےسچوعورب سوگمی ےہوب وہ

گ
چیگیل حاتور یک بل یک رطح ےک ابک رجھون ےس گرھ می ھس حاب اور رپ ث و رنت،
ی
چوسیو ،براب ےک اسی عمال اور لوگونےک سایھ میل چول ےس گرب کرب ھی۔ اس یک وج
ک
ےس اس رب ی در ی میل خ ریل اور گیدگیان جم حا بی۔ وہ ترورے ابک سال لوگون ےس
می
الگ یھلگ ر ےہنی۔ چت اس ےس وہ فارع ےہوب تو اےس ابک یگنی دی حاب چےس وہ
ش
ہ وہ
یرھییک دپنی۔ ی اس باب کا اسارہ ےہو با کہ اس رب چوپییگ و خنی اور ربتساب آب ے
می
ی
حاوبد ےک چق ےک مفا بےل می اس یگنی ےک ھی باب یہی۔ اس الم ن آکر اس
ش
خنی کو ان ےک لی ت عمت اور پییگ کو کسادیگ می بدل دبا۔ کیا اب وہ اپ رنی آپکھ می
شہم لگان ےس صی یہی کر سکنی۔ چریانخرہاس ےک لی کوب رچصت یہی باکہ کہی
ب ین
سوگ رب ھی عورب ےک لی اس یک وج ےس رپ ث و رنت کا دروارہ ی کھل
حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > العدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• امرأة  :يه اعتكة بنت نعيم -ريض اهلل عنها.-
• زوجها  :املغرية املخزويم صحايب -ريض اهلل عنه-
• اشتكت عينها  :تأملت يف عينها ،عينَها بفتح انلون أي :اشتكت املشتكية عينها ،ىلع أن يكون يف "اشتكت" ضمري الفاعل وجيوز الرفع ملا يف
رواية مسلم" :اشتكت عيناها".

• أفنكحلها  :بضم احلاء ويه مما جاء مضموما وإن اكنت عينه حرف حلق.
• مرتني أو ثالثا  :تأكيد للمنع.
• إنما يه  :العدة الرشعية.

• اجلاهلية  :حالة العرب قبل اإلسالم من اجلهل بالرشيعة ،ويف ذكر اجلاهلية إشعار بأن اإلسالم ىلع خالفها.
ر
• ترىم بابلعرة ىلع رأس احلول"  :إشارة إىل أن الفعل اذلي فعلته من الرتبص والصرب ىلع ابلالء اذلي اكنت فيه لما انقىض اكن عندها بمزنلة
ابلعرة اليت رمتها استحقارا هل وتعظيما حلق زوجها.
• حفشا  :بيتا صغريا.
• رش ثيابها  :أردأها.

• وال شيئا  :تزتين به.

• سنة  :من موت زوجها.

• أو طري أو شاة  :أو فيهما للتنويع.
• فتفتض به  :فتدلك به جسدها.

فوائد احلديث:
ً
وعرشا ،ىلع املتوىف عنها زوجها.
 .1وجوب اإلحداد أربعة أشهر
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 .2أن جتتنب لك زينة ،من بلاس وطيب وحيل ،وكحل وغريها ،ومن الزينة ملساحيق واألصباغ وحنو ذلك .فاملقصود بذلك مجيع الزينة بأنواع
مظاهرها وأشاكهلا ،من لك ما يدعو إىل الرغبة يف املرأة.

 .3أن جتتنب الكحل اذلي يكون زينة يف العني ولو حلاجة إيله ،وال بأس باتلداوي بما ليس فيه زينة ،من كحل ليس هل أثر و(قطرة ) وحنوها.
فاملدار يف ذلك ىلع الزينة واجلمال.
 .4ي ُ ُ
رس هذه الرشيعة وسماحتها ،حيث خففت آثار اجلاهلية وأثقاهلا .ومن ذلك ما اكنت تعانيه املرأة بعد وفاة زوجها ،من ضيق ،وحرج ،وحمنة،
ّ
وشدة ،طيلة اعم .فخفف اَلل تعاىل هذه املدة ،بتقصريها إىل حنو ثلثها ،وبإبطال هذا احلرج اذلي ينال هذه املرأة املسكينة.
ً
ً
تأكيدا للمنع.
 .5جواز استفتاء املرأة وسماع املفيت الكمها ،وتكرار اجلواب يف الفتوى ثالثا،

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن
أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)6030( :
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اكنت امرأتان معهما ابناهما ،جاء اذلئب فذهب دو عورتونےک براسدو ن رچ یےھ،یھیباآبا اور ان میےس ابکےک ن رچ کو ایھا
بابن إحداهما
کرےل گیا۔

 .802احلديث:

**

چضب اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی کہ ایھون ن رسول اہلل ﷺ ےس ی
فمان ےہون سیا کہ ’’دو عورتون ےک براس دو ن رچ یےھ ،یھیبا آبا اور ان می ےس
ش
ابک ےک ن رچ کو ایھا کر ےل گیا۔ اس ن اپ رنی ہییل ےس کہا کہپیے ن رچ کو یھیبا

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أنه سمع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -يقول :اكنت امرأتان معهماابناهما ،جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما ،فقالت
لصاحبتها :إنما ذهب بابنك ،وقالت األخرى :إنما

ذهب بابنك ،فتحاكما إىل داود -صىل اهلل عليه

وسلم -فقىض به للكربى ،فخرجتا ىلع سليمان بن

داود -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربتاه ،فقال :ائتوين
َ ُ ُّ
بالسكني أشق ُه بينهما ،فقالت الصغرى :ال تفعل!
رمحك اهلل ،هو ابنها ،فقىض به للصغرى.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -عن قصة امرأتني
خرجتا بابنني هلما فأكل اذلئب ابن واحدة منهما

وبيق ابن األخرى ،فقالت لك واحدة منهما إنه يل،

فتحاكمتا إىل داود -عليه السالم -فقىض به للكربى
منهما اجتهادا منه؛ ألن الكربى ربما تكون قد

توقفت عن اإلجناب ،أما الصغرى شابة وربما تنجب
غريه يف املستقبل ،ثم خرجتا من عنده إىل سليمان -

عليه السالم -ابنه ،فأخربتاه باخلرب فداع بالسكني،
وقال :أشقه بينكما نصفني ،فأما الكربى فرحبت
وأما الصغرى فرفضت ،وقالت هو ابن الكربى،

أدركتها الشفقة والرمحة ألنه ابنها حقيقة فقالت هو
ابنها يا نيب اهلل ،فقىض به للصغرى ببينة وقرينة

كونها ترحم هذا الودل وتقول هو للكربى ويبىق حيا

أهون من شقه نصفني ،فقىض به للصغرى.

 .802حدپث:

**

ہ۔ وہفیضےل
ہ۔دوشی نکہا کہوہپیے ن رچکو ایھاکر ےلگیا ے
ایھاکر ےلگیا ے
ےک لیچضب داودعلیہ الس المےک براسآ بیتوایھون ن بی ےکچق میفیضلہ
دے دبا۔ واہن ےس پ کلی اور چضب سلنمان پن داود علیہ الس الم ےک براس آ بی
م
اور ان کو سارا ماچرا سیابا۔ ایھون (سلنمان علیہ الس الم) ن فمابا :حےھ رجرھی دو اس
تف
کو درمیان ےس دو چصون می سنم کر دپیا ےہون۔ رجھوب کہی لیگ کہ اہلل نحھ رب رجم کرے
آب علیہ الس الم ن رجھوب ےک چق می فیضلہ کر دبا۔
! اتسا ی کربا ی اشی کا بییا ے
ہ۔ تو ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنیکریم ﷺندو عورتونکافضہپیانکرن ےہونفمابا کہوہا پیبییونکو ےل
کر ب ے
اہ پ کلی تو ان می ےس ابک ےک ن رچ کو یھیبا کھا گیا اور ابک کا نرح گیا۔ دوتون ی
ہ۔ وہ دوتون فیضےل ےک لی چض ب داود علیہ
ہ ی میا نچرہ ے
کہی لگی کہ چو نرح گیا ے
الس الم ےک براس آ بی تو ایھون ن اجہاد کرن ےہون فیضلہ بی ےک چق می کر دبا
ی
ی
ی
۔کیون کہ ممک یھا کہ بی اب نچرہ ی چن سےک ،چت کہ رجھوب ا ھی چوان ھی اور امید ھی
مس
کہ یفیل می وہ اور نچرہ چن ےل یگ۔ وہ واہن ےس پ کلی اور ن رچ کو ےل کر چضب
سلنمان علیہ الس الم ےک براس آ گیی اور ان کو سارا واف عہ سیابا۔ ایھون ن رجرھی
تف
میگواب اور کہا کہ می اس کو دو چصون می سنم کر دپیا ےہون(کہ آدھا آدھا ےل لو)۔
ی رجھور دبا اور اس یک سففت اور رجمت
بی رصا مید ےہو گنی چت کہ رجھوب ن اپریا دعو ی

عال ث آب کیون کہ وہ چفیفیاً اس کا نچرہ یھا تو وہ کہی لیگ اے اہلل ےک پنی! ی اشی کا بییا
ہ۔ تو ایھون ن دلیل اور ف پی یک موچودیگ می رجھوب ےک چق می فیضلہ کر دبا ۔
ے
ہ اور اس کا ر بدہ رہےیا
کیون کہ اس کا ن رچ رب رجم کھابا اور ی کہیا کہ ی بی کا ہےی نچرہ ے
تف
اس ےک دو چصون می سنم ےہون ےس یہی یھا۔ تو ایھون ن فیضلہ رجھوب ےک چق
می کر دبا۔

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

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

فوائد احلديث:
 .1أخذ العلماء من هذا احلديث العمل بالقرائن وأنه جيوز للقايض أن حيكم بالقرائن إذا اكنت قوية.
 .2أن الفطنة والفهم موهبة من اهلل تعاىل ال تتعلق بكرب سن وال صغره.
 .3إن قضاء داود بالودل للكربى لسبب اقتىض ترجيح قوهلا عنده وهو أن الكربى ربما تكون قد توقفت عن اإلجناب أما الصغرى شابة وربما
إلحداهما.
تنجب غريه يف املستقبل؛ إذ ال بينة ِ

 .4فيه جواز حكم األنبياء باالجتهاد وإن اكن وجود انلص ممكنا دليهم بالويح ،يلكون يف ذلك زيادة أجورهم ولعصمتهم من اخلطأ إذ ال يقرون
ىلع ابلاطل لعصمتهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.
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اكنت صًلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

آبکا رکوع کربا،رکوعےسشایھابا اور شچدہ کربا ،پی
رسول اہللﷺیک یمار ر
دوتون شچدونےکدرمیان یھرہبا،تفپیاًبابباب ےہو با یھا۔

وركوعه ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وسجوده،
وما بني السجدتني ،قريبا من السواء

 .803احلديث:

**

 .803حدپث:

ََ
ُ
الكوفة ُ
رجل -قد َس رماه-
عن احلكم قال :غلب ىلع
ْ
َز َم َن ابن األش َعث ،فأمر أبَا ُعبيدة بن عبد اهلل أن
ِّ
ِّ
َ
ُّ
يصيل بانلاس ،فاكن يصيل ،فإذا رفع رأسه من الركوع اپیہ کو اس ن چکم دبا کہ لوگون کو یمار ربھا بی وہ یمار ربھان یےھ چت رکوع ےس
قام َق ْدر ما أقُول :اللر ُهم ر ربنا لك احلَمدِ ،م ْل َ
َ
ل
ل
ء
َّ
م
ہ
پ
ل
م
ن
ک
ہ
ْ
ت
ک
ک ا ح َ ْدمُ ْلءُ
ش ایھان و ا ی دب رھے ر ی کہ ی ی دعا ربھ لیا ر با ’’ا ََُّم َرپ ََّیَا لَ َ
َ
ر
السماوات و ِم ْل َء األرض ،و ِم ْل َ
ء
يش
من
ئت
ش
ما
ء
َ
ِ
ہ
م
م
س
ل
ت
ع
ن
ْ
م
َ
س
ل
م
َ
ط
ْ
ل
َ
َ
ْ
ل
س
َّ
ی
ی
ْ
َ
ت
الَ
ٍ
ت
ا
ا
م
ع
ا
م
،
د
چ
ا
و
اء
ی
ی
ا
ْل
ا
،
د
ع
ی
ن
ت
ا
م
ء
ُ
ل
و
ض
ر
اال
ء
ُ
ل
و
اب
و
ا
م
ا
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ے َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
أهل اثلرناء َ
والمجد ،ال مانع ملا أع َطيت ،وال
بعد،
م
ع
ن
ُ
ف
َ
ط
ْ
م
ْ
ی
ل
ل
ت
َ
ت
ج
ل
ع
َ
ت
ْ
ْ
َوالَ
ک ا چ َ َُّد‘‘۔ (ب مہ” :اے اہلل و اس رع ف ےک
َی َما َ ْ َ
َ
ت َوالَ عُ دَا ا چ َ َّد می ْ َ
ِّ ْ
ِّ
ْ
ُمع ِطي ملا َمنعت ،وال يَنفع ذا اجلَد ِمنك اجلَد .قال
ح
ی
ہ
ن
م
چ
ی
ت
ت
ت
اہ ،رھ حان۔ و ےی
ہ ن ےس یمام آشمان اور ر ی اور ی حگہ و رح ے
ال ق ے
احلَكم :فَ َذ َكرت ذلك َ
لعبد ر
الرمحن بن أيب يلىل فقال:
ہ چس کو تو کحرھ عطا کرے اس ےس کوب جرھی یہی سکیا
الرباء بن َاعزب يقول« :اكنت صالة رسول اهلل ترعتف اور باب ےک التق ے
سمعت َ َ
ُ
وركوعه ،وإذا رفع رأسه من اور چس ےس تو کوب چری ےل ےل اےس کوب دے یہی سکیا اور ی کوب کوش
صىل اهلل عليه وسلم-ج
چ
س
ک
ک
م
ہ
ن
م
پ
م
ک
ْ
الركوعُ ،
وسجوده ،وما بَني ر
ُّ
ہ“)۔ م ہی ےی ی ن ی عیدالر ن ن
السجدتني ،قريبًا من پیے مفابلہ ی کامیاب ےہو ی ے
َ َ
ُ
ر
فذك ْرتُه ِل َعمرو بن ُم ررة فقال :قد اب لییل ےس دکر کیا تو ایہون ن کہا می ن باء پن عارب ےس سیا وہ فمان یےھ کہ
الس َواء» قال شعبة:
َ
رأيت ابن أيب يلىل ،فلم تكن صالته هكذا.
”رسول اہلل ﷺ کا اپ رنی یمار می رکوع کربا ،اور رکوع ےس ش ایھابا یررھ شچدہ کربا اور
دوتون شچدون ےک درمیان یھرہبا ،تفپیاً باب باب ےہو با یھا“۔سعیہ کہی ہ ےی کہ می
کع پ
رمہ ےس کیا تو ایہون ن کہا می ن اپن اب لییل کو دپکھا کہ ان
ن اس کا د ر رمو ن َّ
ی
یک یمار اس کیفیت یک ی ھی۔
چ
ہ کہ اپن االسعت ےک رمای می ابک آدمی (چس کا ایہون
چضب کم ےس رواپ ث ے
ن بامدکرکیایھا)ن کوفہ ربعلیہحاصلکیاتواتوعییدہپنعیداہللرجمہ اہللو رضیعن

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ََ
ُ
الكوفة ُ
رجل -قد َس رماه-
معىن احلديث" :غلب ىلع
ْ
َز َم َن ابن األش َعث فأمر أبَا ُعبيدة بن عبد اهلل أن
ِّ
َ
ُّ
ناجية كما
يصيل بانلاس" .وهذا الرجل هو مطر بن ِ
َس رماه يف الرواية اثلانية وأبو ُعبيدة هو بن عبد اهلل بن
ِّ
مسعود -ريض اهلل عنه " .-فاكن يصيل ،فإذا َرفع رأسه
من ال ُّركوع قام قَ ْدر ما أقُول :اللر ُهم ر
ربنا لك احلَمد
َ ْ
"وهذا القدر واجب من واجبات الصالة ،أما الزيادة
عليه " :م ْلء السماواتُ ،"..
فمستحبة؛ لقوهل -صىل
ِ
اهلل عليه وسلم( :-إذا قال اإلمام َسمع اهلل ملن َمحدهَ
ِ
ِ
ربنا لك احلمد) .ومعىن ُ :
ر
فقولوا ر
ر
"اللهم ربنا لك احلَمد"
ادلاعء واالعرتاف ،أي :ر
استجب نلَا ,ولك احلَمد
ربنا
ِ

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ " :علَت عیل الکُوفہ رحُل -فد َش ََّماہَ -رمَ َن اپن اال ْسعَت فارم ابَا
حدپ ث کا مطلت ی ے
ش
ت
عُییدہ پنعید اہلل ان ض َّیلبالیاس"۔ ی خصمظپن باچیہیھاحیسا کہدوشی رواپ ث
ہ۔ اور اتو عییدہ ی عیداہلل پن م شعود رضی اہلل عیہ ےک بیی
می اس کا بام لیا گیا ے
لَ
ت
یےھ۔ " ف کان ض َّیل ،فادا َر فع راسہ من ال َُّرکوع فام ف َْدر ما افُول :ا َّلہُم رپ ََّیا لک الحَدم "
ہ۔ اس ےک ع الوہ " م ْلء السماواب ".کا اصافہ
اپنی مفدار فوےم می یھرہبا واچت ے
ش
م
ہ کہ چت امام ’’ َمع اہلل لمن
ہ اس لی کہ اہلل ےک رسول ﷺ کا فمان ے
سنخت ے
ل
جَدمَہ‘‘ کےہ تو یم لوگ ’’رپ ََّیا لک الحدم‘‘ کہو۔ "ا لہ ََُّم رپ ََّیا لک الحَدم" کا معنی دعا اور
ہ ۔ تعنی اے اہلل ےہماری دعا فیول فما اورپیی ہےداپ ث اور توفیق رب یمام
اعیاف ے
ترعتفیپیے لی ہ ےی۔ "م ْلءُ ال ََّسماواب وم ْلءُ االرض" اس ےس رماد مفدار اور
ع
ہ کہ اے ےہمارے رب تو اپنی ترعتف کا
ت عدار یک کیب اور طمت پیان کربا ے
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ْ
ىلع هدايتك وتوفيقك نلا" .م ْل َء ر
السماوات و ِمل َء
ِ
َ
األرض" يُراد بذلك تعظيم قدرها ،وكرثة عددها،
ي
واملعىن :أنرك يا ر
مستحق هلذا احلَمد ،اذلي لو اكن
ربنا
ْ
ً
أجساما ،ملأل ذلك لكه" .و ِملء ما ِشئت من يشء بَعد"
َ ُ
ْ
أي مما ال نعلمه من َملكوتك الواسع" .أهل اثلرناء
ر
والمجد" أي :أنك يا ر
َ
ربنا مستحق للثناء ،واثلرناء:
َ ْ
والمجد :هو َ
َ
ُّ
والسلطان ونهاية
العظمة
المدح،
ر
الرشف ،فاذلي يستحق َ
واتلعظيم ُ
الم ْدح ر
المطلق هو
ْ
اهلل -عز وجل" .-ال مانع ملا أع َطيت" أي :ال مانع ملا
ْ
أردت إعطاءه" .وال ُمع ِطي ملا َمنعت" أي :ال ُمعطي
َ ْ
أردت َحرمانه من َ
من َ
وعدلِك" .وال
العطاء ِحبكمتك
َ
ِّ ْ
ُّ
ِّ
يَنفع ذا اجلرد ِمنك اجلَد" اجلّد :ال ِغ َىن واحلَظ؛ أي :ال
يَنفع صاحب الغىن عندك غناه َ
وحظه ،فال يُعيذه من
ِ
ِ
ر
ً
َ
ر
ر
العذاب ،وال يُفيده شيئا من اثلواب ،وإنما انلافع ما
ر
تعلقت به إرادتك فحسب" .قال احلَكم :فذكرت
ذلك َ
لعبد الرمحن بن أيب يلىل فقال :سمعت َ
الرباء بن
َاعزب يقول« :اكنت صالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ
وركوعه ،وإذا رفع رأسه من ُّ
الركوع ،وسجوده،
وسلم-
ْ
ر
ر
َ
وما بَني السجدتني ،قريبا من السواء" .واملعىن :أن
صالته -صىل اهلل عليه وسلم -اكنت ُمتقاربة يف
َ
مقدار أراكنها وإن اكن بينها فرق يسري ،فإذا أطال
القيام أطال ُّ
الركوع حبيث يكون قريبا من قيامه
َر
َر
وهكذا بقية األراكن ،وإذا خفف القيام ،خفف
ُّ
الركوع حبيث يكون قريبا من قيامه وهكذا بقية

چ
مسن
ہ کہ اگر ترعتف کا سم ےہو با تو رمی و آشمان اس ےس یرھ حا با۔ "وم ْلء ما
خق ے
سیت من شیء ت َعد" تعنی پیی وسیع بادساہےت می ےس چو ہےم یہی حا پی۔ "اہ ےْل
مسن
ت
ہ۔ ’پیاء‘ ترعتف کو کہی ہ ےی
الی ََّیاء وال َمچد" عنی اے ےہمارے رب توپیاء کا خق ے
اور ’مچد‘ عطمت ،سلطیت اور انہاب شاف ث کو کہی ہ ےی۔ چو داب ترعتف اور مطلق
تعط
ہ۔ "ال ما تع لما اعْطَیت" تعنی تو چس چری کو
عایل یک داب ے
نم ےک التق ے
ہ وہ اہلل ت ی
م
اہ وہ کوب روک یہی سکیا۔ "وال ُعْطی لما مَیعت" چےس تو اپ رنی چکمت اور
دپیا رح ے
اہ اےس کوب دےیہیسکیا۔ "وال َنفع دَا الچ ََّ َّدمیْکالچ َ َّد"
اتضاف ےسمجوم کربا رح ے
ی
الچ َّ َُّد :معن یی شچاوب تعنی مالدار یک مالداریپیے اہن کحرھ تفع یہی دے سکنی اور ی ہےی
س
س
ہ۔ رصف اہلل کا
ہ اور ی ےہی تواب کا فابدہ دے کنی ے
اےس عداب ےس نچرا کنی ے
ل
س
ہ تس۔ "فال ا خَکم :فدکرب دلک لعَید الرجمن
ارادہ اور مسیت ہےی تفع دے کنی ے
پن اب لییل ففال :شمعت ال َیاء پن عَارب تقول« :کاپث ص الہ رسول اہلل -صیل اہلل
علیہ وسلم -ورکُوعہ ،وادا ر فع راسہ من ال َُّرکوع ،وشخودہ ،وما بَ ْی ال ََّسچد بی ،فپیا من
ی
ت
آب ﷺ یک یمار ےک ارکان یک مفدار فپ ث فپ ث ھی ،یھورا یہت
ال ََّسوَاء"۔ عنی ر
ی
فق ےہو با یھا۔ چت فیام طوبل ےہو با تو رکوع ھی اپیا ہےی طوبل ےہو با ،اشی رطح تفیہ
ی
ارکان ےہون۔ اور چت فیام ہےلکا ےہو با تو رکوع ھی اشی ےس ملیا حلیا ہےلکا ےہو با ،اشی رطح
م
ک ک
ی
آب ﷺ ھی ھی
باق ارکان می ھی ےہو با۔ ی حدپ ث تعص اچوال رب حمول ے
ہ کہ ر
م
ہ۔ اس کا ح الصہ ی
یمار کو طوبل کرن۔ اشی لی ی حدپ ث تعص اوفاب رب حمول ے
آب ﷺ یک یمار ےک ارکان مفدار می ابک دوشے ےک فپ ث فپ ث
ے
ہ کہ ر
آب کا رکوع ،رکوع ےس ایھیا ،شخود اور شخود ےک درمیان بینھیا (ست تفپیاً
یےھ۔ ر
پکسان ےہون)۔ باہےم تعص اوفاب فاب یک وج ےس فیام لمیا کر د پی یےھ۔

األراكن .وهذا احلديث حممول ىلع بعض األحوال،

وإال فقد اكن يطول -عليه الصالة والسالم -أحيانا،
وىلع هذا :يكون هذا احلديث َجرى يف بعض
األوقات .وحاصله :أن صالة انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -اكنت متقاربة يف ِمقدارها ،فاكن ركوعه
الركوع وسجوده وجلوسه بني ر
ورفعه من ُّ
السجدتني
قريبا من االستواء يف ال ِمقدار ،وإنما اكن يُطيل القيام
للقراءة يف بعض األوقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ ْ
المدح.
• اثلرناء :
َ ْ
جد َ :
العظمة ُّ
والسلطان.
• الم
ُّ
َ ُّ
َ
َ
• اجلد  :اجلد :هو احلظ وابلخت.

فوائد احلديث:

ِّ
الركوع والترسميع ،والواجب منه :ر
الرفع من ُّ
اذلكر بعد ر
"ربنا ولك احلمد" ،ولكما َزاد منه فهو أفضل حىت نهايته ،وهو مرشوع
 .1مرشوعية هذا
َ
ُ
ر
لإلمام واملأموم والمنفرد ،يف الفرض وانلفل.
َ
َ
ْ
 .2أن احل َ ْمد ُ
المطلق ال يستحقه إال اهلل -عز وجل ،-وأن محد انلاس ىلع ما يفعلونه من خري محد مقبول لكن ليس ىلع سبيل اإلطالق.
َ
ْ
َ
َ
اتلفويض إىل اهلل تعاىل ،واالعرتاف بكمال قُدرته َ
وعظمته ،وقَهره ُ
 .3فيه كمال ر
بالوح َدانية ،وتدبري خملوقاته.
وسلطانه ،وان ِفراده
ِ
 .4أن السماوات َسبع سماوات واألرضني سبع أرضني ،كما جاء رصحيا يف الكتاب ُّ
والسنة.
 .5إثبات َ
الم ِشيئة هلل -تعاىل-.
ٌ
ُ
 .6أن اهلل -تعاىل -أهل ألن يُثىن عليه بكمال الصفات؛ لقوهل -تعاىل( :-أهل اثلناء).
للمجد وهوَ :
 .7أن اهلل -تعاىل -أهل َ
الع َظمة ُّ
والسلطان.
ُْ
 .8تمام قُ ْد َرة اهلل -عز وجل -وأنه ال َ
أحد يمنع ما أراد اهلل إعطاءه ،وال يُعطي ما أراد اهلل َمنعه ،وهذا ديلل ىلع كمال قد َرته -تعاىل-.
 .9أن أهل احل َ ِّظ والغ َىن والكمال ُّ
والسلطان ال ينفعهم ما هم عليه ،وإنما ينفعهم عملهم الصالح.
ِ
َر
ر
الرفع من ُّ
 .10أن ر
َ
الركوع من األراكن الطويلة اليت أخل بها كثري من انلاس؛ ألن قوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث" :ربنا ولك احلمد  "...فيه
ُطول أكرث من ثالث تسبيحات.

والسجود واجللوس بني ر
الركوع واالعتدال منه ُّ
 .11أن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكنت ُمتقاربة يف ُّ
السجدتني ،فال يُطيل ُركنا مع
اإلخالل ُّ
بالركن اآلخر.
 .12أن ُركن القيام للقراءة ،أطول من غريه من األراكن.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إكمال املعلم بفوائد
مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1419 ،ه.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه .رشح
سنن أيب داود ،تأيلف :حممود بن أمحد بن موىس ،بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1420ـه1999-م .إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد ،انلارش :مطبعة السنة املحمدية ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .فيض
ابلاري ىلع صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد أنور شاه بن معظم ادليوبندي ،حتقيق :حممد بدر اعلم املريتيه ،انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1426 ،ـه 2005 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة،
1422ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح
  1423ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006مُ .
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إِساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10924( :
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عکاظ ،مخیہ اوردوالمچاررمای حاہلےیتےک بارار یےھ،اس لی (اسالمےک ت عد)
اكنت عاكظ ،وجمنة ،وذو املجاز َ
أسواقا يف
ش
ج
ع
ہ
م
م
ض
ض
ہ
ت
ک
َ
رمای ح ی چایر ی اہلل منواہن کاروبار وبا حھا و آپث بارل ےوب
اجلاهلية ،فتأثموا أن يتجروا يف املواسم ،فْنلت:
علَ
کہ ’’ لَی ْ َس یْک ُ ْم چُیَاح َان بَیْی َعُوا فَض ًْالمَّن ََّرپَّک ُ ْم‘‘۔(سورہ تفہ)198:۔بجمہ :یم
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضًل من ربكم
ف
ض
ت
ی
ہ
م
پ
ک
ک
ب
رب ا یرب کا ل(ررق،درا عم عاس) الس رن ی وب گیاہ ی۔

 .804احلديث:

**

ہ کہ ایہون ن کہا کہ عکاظ،
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رمفوعاً رواپ ث ے
مخیہ اور دوالمچار رمای حاہےلیت ےک بارار یےھ ،اس لی (اس الم ےک ت عد) رمای جح می
علَ
ش
ضچای رضی اہلل عہم ن واہن کاروبار کو با محھا تو آپ ث بارل ےہوب کہ ’’لَی ْ َس َ یْک ُ ْم
ب
چُیَاح َان َیْی َعُوا فَض ًْال مَّن ََّرپَّک ُ ْم(.الیفہ‘‘)198 :۔ بجمہ :یم رب ا پی رب کا فضل
ہ ـ تعنی رمای جح می۔
(روری روب) ب الس کرن می کوب گیاہ یہی ے

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:
َ ًَ
َ رُ ُ
ُ َ ُ
َ
أسواقا يف اجلاهلية،
از
اكنت عاكظِ ،
وجمنة ،وذو املج ِ
َ َر
ْ َر
فتَأث ُموا أن يت ِج ُروا يف املواسم ،فزنلت{ :ليس
ً
عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم} "ابلقرة"

( )198يف مواسم احلج.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

اكنت هذه األماكن أسواقا للمرشكني من قبل
َُ
اج ُرون فيها يف أيام احلج ،فخاف الصحابة
اإلسالم يت ِ
ريض اهلل عنهم -أن يأثموا إذا تَ َاج ُروا فيها يف أيام
ر
احلج ،فأنزل اهلل هذه اآلية يلُبَ ِّ َ
ني هلم أن اتلجارة يف
ُْ
موسم احلج ال تف ِس ُد ُه مع أداء النسك ىلع الوجه
ر
ٌ
ر
لكن األوىل
الرشيع ،ىلع أن اتلجارة يف احلج جائزة،
واألحسن اتلفرغ ألداء نسك احلج ،فهذا هو األفضل.

 .804حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی چگہی مشکی ےک بارار یھی چن می وہ ابام جح ےک دوران چربد و فوچت کیا
کرن یےھ۔ ضچای کرام رضی اہلل ع ہم کو ابدتش الچق ےہوا کہ کہی ی ی ےہو کہ ابام جح می

ان بارارون می چربد و فوچت یک وج ےس وہ گیاہ گار ےہو حا بی۔ اس رب اہلل ت عایل ن
اس باب یک وصاچت ےک لی ی آپ ث بارل فماب کہ رمای جح می نچارب جح کو فاسد
ج
رج ابام جح می
یہی کرب چت کہ میاسک ح کو شعی رط تف ےس ادا کر دبا حان۔ اگ ر
م
ہ کہ کمل طور رب میاسک جح یک
ہ باہےم اویل اور ربادہ یہی یہی ے
نچارب کربا حاب ے
ف
ہ۔
اداپییگ ےک لی فارع راہ حان۔ ی ربادہ ا ضل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• عاكظ  :ماكن به سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع شمال رشق الطائف.
• جمنة  :سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية يقع يف مكة.
• ذو املجاز  :سوق من أسواق العرب يف اجلاهلية قريبة من عرفة.
• فتَأثموا  :خافوا الوقوع يف احلرج واإلثم.

فوائد احلديث:

ُْ
اتل َ
َ .1ج َو ُ
جارة يف َم ْوسم ِّ
از ِّ
احلج ،وأنها ال تف ِس ُد ُه.
ِ ِ

 .2أسواق اجلاهلية ال تمنع من فعل املباح أو فعل الطاعة فيها.
 .3ح ْر ُص ر
الص َ
حابة -ريض اهلل عنهم -ىلع جمانبة اإلثم.
ِ
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430ه - .تطريز رياض الصاحلني؛
تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)2755( :
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ع
ہ ،سوان اس
ےہرمنواےلکا مل اسیک موبےکسایھجم ےہو حا با ے
ش
ع
ت
ہ۔ تفییاً اسکا مل
خصےک چو اہللیکراہ( عنی چہاد)میشحد رب یررہہدپیا ے
ی
ہ اور فییکآرماتسےس ھی اسکو مخقوظرکھا حا با
بارور فیامتبھابا حا با رہےیا ے

لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل
َي
اهلل ،فإنه ينيم هل عمله إىل يوم القيامة ،ويؤمن
فتنة القِّب

 .805احلديث:

**

َ َ َُ ُ ُ ْ
بن عبَي ٍد وسلمان الفاريس وعقبة بن
عن فضالة
ً ُ ُّ
َ
ِّ
ت
اعمر اجلهين -ريض اهلل عنهم -مرفواع« :لك مي ٍ
ُخيْتَ ُم ىلع َع َمله إال املُ َراب َط يف سبيل اهلل ،فإنه َينْيم َهلُ
ِِ
ِ
ِ
َ َ
ر
َ
ُ
ُ
ع َمل ُه يوم القيامة ،ويؤمن فتنة القرب».

فضالہ پن عیید ،سلمان فارشی اور عفیہ پن عارم چہنی رضی اہلل عہم ےس رمفوعاً رواپ ث
ع
ہ ،سوان اس
ہ ’’ :ےہ رمن واےل کا مل اس یک موب ےک سایھ جم ےہو حا با ے
ے
ش
ع
ت
ہ۔ تفییاً اس کا مل بارور
خص ےک چو اہلل یک راہ ( عنی چہاد) می شحد رب یررہہ دپیا ے
ی
م
ہ۔‘‘
ہ اور فی یکآرماتس ےس ھی اس کو خقوظ رکھا حا با ے
فیامت بھابا حا با رہےیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ ُ
ُ ُّ َ ِّ َ ْ َ
ُ ْ
كتَ ُ
ب َُ
هل ٌ
أجر
باملوت فال ي
ت ينق ِط ُع ع َمل ُه
لك مي ٍ
ِ
َ ُ ُ ُ َ
ٌ
جديد ،إال املرابِ َط يف سبيل اهلل اذلي حي ِرس حدود
َْ
ْ
ر
ْ َ
،ويأ َم ُن
املسلمني،فإن اهلل يُك ِر ُم ُه ببقا ِء أج ِر ع َم ِل ِه
ََ َْ
رب فال يسأهل امللاكن.
فِتنة الق ِ

 .805حدپث:

ہ
ے

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
ہ اور اس ےک لی رمبد اچر
ےہ رمن واےل کا مل موب ےک سایھ ہےی جم ےہو حا با ے
م
ہ اور
یہی لکھا حا با ما سوا اس ےک چو اہلل ےک را سی می شحد رب فنم ےہو با ے

ہ کہ اس
عایل اےس ی اعار دپیا ے
مسلماتون یک شحدون یک چفاطت کر با ے
ہ۔ اہلل ت ی
ع
م
ہ ،چریانچرہ ف سی اس
ےک مل کا اچر حاری رہےیا ے
ہ اور وہ فییہ فی ےس خقوظ رہےیا ے
ےس سوال یہی کرن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد من حديث فضالة -ريض اهلل عنه-.
اتلخريج :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنهُ -عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه -فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خيتم ىلع عمله  :ينقطع عمله باملوت فال يكتب هل ثواب جديد.
• املرابط  :املالزم حلدود املسلمني حلمايتها.
َْ
• ين ِيم هل عمله  :بفتح ايلاء وسكون انلون وكرس امليم بعدها ياء ،أي يبىق هل أجر عمله وال ينقطع باملوت.
ً
إكراما هل.
• يؤمن فتنة القرب  :أي فال يسأهل امللاكن عن ربه ودينه ونبيه

فوائد احلديث:

َ ْ ُ
الر َباط واحل َِر َ
اس ِة يف َسبيل اهلل -تعاىل-.
 .1فضل ِّ ِ
ً
ر َ َُ َ رُ
َ
َ .2م ْن َمات ُم َرابِ َطا يف سبيل اهلل فإن ع َمله ال يتَ َوقف إىل يوم القيامة.
ر َْ ُ
ُ
هاد يف سبيل اهلل أَفْ َض ُل م َن ِّ
ِّ َ ُ
الصيَامِ وال ِقيَامِ  ،ألن َمنف َعتَه تعود ىلع مجيع املسلمني.
واجل
ِ
 .3الرباط ِ

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين
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عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق
وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة:اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود،
سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن
عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م.
صحيح أيب داود -األم -حممد نارص ادلين األبلاين مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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139

ہےم ظرہےک ت عد مییاےل اور رردربگ کو (چیص) یہیشمار کرب یھی۔

كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

 .806احلديث:

**

ُ
عن أم عطية ،نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض
ْ ُ ْ َ َ ُّ ْ
الصف َرة بعد
اهلل عنها -قالت« :كنا ال نعد الكدرة و
الطهر شيئًا».

ام عطیہ ،تسییہ نت حارب اتضاری رضی اہلل عہا رواپ ث کرب ہ ےی کہ ’’ہےم ظُرہ ےک
ت عد مییاےل اور ررد ربگ کو کوب (چیص) یہی شمار کرب یھی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نقلت أم عطية -ريض اهلل عنهما -سنة نبوية تقريرية
فيما خيرج من أرحام النساء من دماء فقالت -ريض

اهلل عنها" :-كنا ال نعد الكدرة" أي :ما هو بلون املاء
الوسخ الكدر .و"الصفرة" هو :املاء اذلي تراه املرأة

اكلصديد يعلوه اصفرار" .بعد الطهر" أي بعد رؤية
ُ
القصة ابليضاء واجلُفوف" .شيئا" أي ال نعده حيضا،
وقوهلا " :كنا ":أشهر األقوال فيها أنها تأخذ حكم

الرفع إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن املراد كنا
يف زمانه -صىل اهلل عليه وسلم -مع علمه ،فيكون
تقريرا منه ،وهو ديلل ىلع أنه ال حكم ملا ليس بدم

غليظ أسود يعرف ،فال يعد حيضا ،بعد الطهر،
َ
وللطهر عالمتان :األوىل :الق رصة ،قيل :إنه يشء
اكخليط األبيض ،خيرج من الرحم بعد انقطاع ادلم.
اثلانية :اجلفوف ،وهو أن خيرج ما حيىش به الرحم

جافا .ومفهوم قوهلا" :بعد الطهر" أن الصفرة والكدرة

يف أيام احليض تعترب حيضا.

 .806حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہاس ےکبارےمیام عطیہ رضیاہللعیہپنی
عورتون ےکرجم ےسچوچونپ کلیا ے
ﷺ یک ابک تفبی سیت کو تفل کرن ےہون پیان کررہےی ہ ےی کہ" :کیا ال ت عد
الکدرہ"۔ تعنی چو گدےل اور مییاےل ربگ ےک براب یک رطح چری ےہوب۔ "الصفہ"اس
ےس عورب کو تظ آن واال وہ باب ے ک
ت) یک ماپید اور رردی ما بل ےہو با
ہ چو رح لہو ( رن ر
ر
چ
ت
س
ہ۔ "ت عد الطرہ" تعنی سفید براب تظ آن اور یک ےہون ےک ت عد۔ "سییا" عنی ہےم
ے
اےس چیص یہی گردا پی یےھ۔ " کیا "۔ اس ےک بارے می مسہور بپن فول یہی
ش
ہ
ہ کہ اےس رمفوع حدپ ث ہےی محھا حان گا کیو بکہ ان ےک اتسا کہی ےس رماد ی ے
ے
ع
ہ
آب ےک لم ےک سایھ اتسا کرب یھی۔ چریانچرہ ی
کہ ےم پنی ﷺ ےک رمان می ر
ہ کہ چو گارھا سیاہ چون ی
آب ﷺ یک رطف ےس تفب ےہو گا۔ ی اس باب رب دلیل ے
ر
چ
ےہو اس کا اعییار یہی کیا حان گا اور ظرہ ےک ت عد اےس یص یہی گردابا حان۔ ظرہ یک
ہ چو
ہ کہ ی سفید دھاےگ یک ماپید ابک چری ے
دو ع المیی ہ ےی :اول :الف َ َّضہ۔ کہا حا با ے
چ
پک
ہ کہ رجم
ہ۔ دوم :سیک۔ ا س ےس رماد ی ے
چون ر کی ےک ت عد رجم ےس لنی ے

می اگر کوب چری یرھی حان تو وہ چسک ہےی ب ے
اہ پ کےل۔ "ت عد الطرہ"۔ اس کا مطلت ی
ہ کہ چیص ےک دتون می تظ آن واےل ررد اور مییاےل ربگ کو چیص ہےی شمار کیا
ے
حان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود بهذا اللفظ ،ورواه ابلخاري بدون زيادة (بعد الطهر).
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ّ
ّ
• كنا  :هذه الصيغة هلا حكم الرفع إذا قاهلا الصحايب وأضافها إىل زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ىلع القول الصحيح.
ً
ْ ُ ْ ُ
• الكد َرة  :اللون األمحر اذلي يرضب إىل السواد ،واملراد أن ادلم يكون متكدرا بني الصفرة والسواد.
ُّ ْ َ
الصف َرة  :يه اللون األمحر اذلي يميل إىل ابلياض.
•
• الطهر  :انقطاع خروج دم احليض.
ً
• شيئا  :أي :ال نعترب الصفرة والكدرة بعد الطهر حيضا تقعد فيه املرأة عن الصالة والصيام وغريها من العبادات.
ً
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فوائد احلديث:
 .1املاء اذلي يزنل من فرج املرأة -بعد الطهر من احليض -ال يعترب ولو اكن فيه الكدرة والصفرة املكتسبة من ادلم.
ً
 .2أما إذا اكن نزول هذه الكدرة والصفرة زمن احليض والعادة فإنه يعترب حيضا؛ ألنه دم يف وقته ،إال أنه ممزتج بماء.
 .3فيه االحتجاج بالقاعدة الرشعية ويه قول الصحايب :كنا نفعل كذا ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإن هذا هل حكم املرفوع ،وحيتج
به.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،هُ .سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد:
املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)10014( :
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ہےم ابک باربکرابمیرسول اہللصیل اہللعلیہوسلمےک سایھ سف می یےھتو
كنا مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر يف
ش
ہ۔ چریانچرہ ہےم میےس ےہ خصن
ےہمی پریہ یہیحرل سکا کہ فیلہکسرطف ے
ْللة مظلمة ،فلم ندر أين القبلة ،فصىل لك رجل
اپ رنی شمتیکرطفرح کرےک یمار ربھیل۔ چت ہےمنصحیک تو پنی اکرمصیل
منا ىلع حياهل ،فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنِب -
اہلل علیہوسلمےساس کادکر کیا۔ چریانچرہ (اسمو فع رب)یآپث کریمہ بارل ےہوب:
صىل اهلل عليه وسلم ،-فْنل( :فأينما تولوا فثم
«فا نما تولوا قموج اہلل» [الیفہ”]115:یم چسرطفرح کر لو اہللکا چررہہ
وجه اهلل)
ش
ہ۔“
ا یرطف ے

 .807احلديث:

**

ر
عن اعمر بن َربِيعة -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع
َ
َ
ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َسفر يف يللة ُمظ ِل َم ٍة،
ُ ُّ
َ
َْ
ر
فلم ند ِر أين ال ِقبْلة ،فصىل لك َر ُج ٍل ِمنا ىلع ِحيَ ِاهل،
ر َ ْ َ
فلما أ ْصبَحنَا ذكرنا ذلك للنيب -صىل اهلل عليه

 .807حدپث:

عارم پن رن عہ رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ ہےم ابک باربک راب می رسول اہلل صیل اہلل
س
ہ۔
علیہ و لم ےک سایھ سف می یےھتو ےہمی پریہ یہی حرل سکا کہ فیلہ کس رطف ے
ش
چریانچرہ ہےم می ےس ےہ خص ن اپ رنی شمت یک رطف رح کر ےک یمار ربھ یل۔ چت ہےم
ن صح یک تو پنی اکرم صیل اہلل علیہ وسلم ےس اس کا دکر کیا۔ چریانچرہ (اس مو فع رب) ی
آپ ث کریمہ بارل ےہوب« :فا نما تولوا قم وج اہلل» [الیفہ” ]115 :یم چس رطف

وسلم ،-فزنل﴿ :فأينما تولوا فثم وجه اهلل﴾ [ابلقرة:

.]115

ہ۔“
رح کر لو اہلل کا چررہہ اشی رطف ے

**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه يف َسفر
ر
واكنت الليلة ُمظلمة ،ولم يتيقنوا جهة ال ِقبْلة ،فصلوا
ُّ
باجتهادهم ،فلما أصبحوا إذا ُهم قد صلوا إىل غري
َْ
ال ِقبلة ،فأخربوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك؛
فأنزل اهلل -تعاىل( :-وهلل املرشق واملغرب فأينما تولوا
ََ ْ
فث رم وج ُه اهلل) [ ابلقرة .] 115 :

**

اجمایل معنی:

پنی صیل اہلل علیہ وسلم ا پی ضچای ےک سایھ ابک سف می یےھ اور راب یہت
ی
ابدھیی ھی۔ ضچای کرام کو فیےل یک شمت کا تفی حاصل یہی ےہوا۔ چریانچرہ ایہون ن
ا پیاجہاد ےک مطاتقیمار ربھیل ،چتصح ےہوبتوکیادپکھیہ ےی کہ ایہون ن فیےل یک
ی
شمت ےک ع الوہ دوشی شمت ُرح کرےک یمار ربھی ھی۔ چریانچرہ ایہون ن پنی اکرم
عایلن یآپ ثا باری(:وہلل المشقوالمرعب
ﷺکواسباب یکچیدیتو اہللت ی
وج اہلل) [ الیفہ ( .] 115 :بجمہ” :یم چس رطف رح کر لو اہلل کا چررہہ
فا نما تولوا َق َََّم
ُْ
ہ۔“
اشی رطف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.

اتلخريج :اعمر بن ربيعة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِحيَاهل ِ :جهته أو اجتاهه.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
ً
َ ِّ ْ َ َ
ً
سواء أكانت ر
رشط من رشائط ر
ُّ
 .1أن استقبال القبْلة ٌ
ٌ
تصح بدونه،
الصالة ،ال
الصالة فرضا أو نفال؛ لقوهل تعاىل( :ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احل َ َرامِ
ِ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ر
ْ
ُ
ر
َ
ُ
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [ابلقرة .]144 :إال يف الراكب السائر يف السفر ،فتجوز انلافلة من غري استقبال لل ِقبلة.
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ر
ثم ر َ
اتلحري واالجتهاد ،ر
ٌ
صىل الفرض إىل غري القبْلَة ِل َظلمة أو َغيم بعد ر
سواء علم باخل َطأ يف الوقت ،أو
تبني هل خطؤه ،فصالته صحيحة،
 .2أن من
ِ
بعد خروجه.
َ
 .3االجتهاد يف معرفة القبْلة يف ر
السفر ر
بانلظر إىل العالمات الكونية ،أما يف احلَرض فال يُرشع االجتهاد؛ ألنه باإلماكن أن يستدل ىلع القبلة
ِ

باملحاريب أو السؤال.
ً
العلو هلل -تعاىل -إثباتا ُ
 .4علماء ر
ِّ
يليق جبالل اهلل وعظمته ،مالحظني يف ذلك انتفا َء إحاط ِة يشء به -سبحانه
السلف -رمحهم اهلل -أثبتوا جهة
ِّ
ر
ُ
وتعاىل-؛ فهو جل وعال المحيط بكل يشء.
َ
ْ
 .5أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه لو اكن يعلم الغيب لعلم أين جهة ال ِقبلة.
ُ ر
ر
الملك ِفني.
 .6سماحة الرشيعة وتيسريها ىلع

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه
 1985م .معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد خمتار عبد احلميد عمر .بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـهّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة،
  2008م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة  1423ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -مُ .فتح
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إِساء 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)10641( :
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كنا حنزر قيام رسول اهلل -صىل اهلل عليه

ہےم ظرہ اور عض میرسول اہللﷺےک فیام کا ابدارہ لگان یےھ۔ ہےمن ظرہ
یک یرہیلدو رکعیون می فیام کا ابدارہ﴿الم :پیبل (السچدہ)یکفاءبےکتفدر لگابا
اور اسیکآچریدورکعیونےکفیام کا ابدارہ اسےس تصفےک تفدر لگابا۔

وسلم -يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف

الركعتني األوْلني من الظهر قدر قراءة الم

تْنيل السجدة وحزرنا قيامه يف األخريني قدر
انلصف من ذلك

 .808احلديث:

**

 .808حدپث:

ہ ،وہ کہی ہ ےی :ہےم ظرہ اور عض می
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
رسول اہللﷺ ےک فیام کا ابدارہ لگان یےھ۔ ہےم ن ظرہ یک یرہیل دو رکعیون می
فیام کا ابدارہ (الم :پیب اللسچدہ) یک فاءب ےک تفدر لگابا اور اس یک آچری دو رکعیون

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال« :كنا
َْ
حن ِز ُر قيام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف الظهر
ُ ََْ
َ َ َ َْ
ني من الظهر
والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويل ِ
َ َ َ َْ
قَ ْد َ
ہ
ی
يف
قيامه
ا
ن
ر
ز
ح
و
السجدة
تزنيل
الم
ة
قراء
ر
ہ
ک
ر
ع
ع
ے
ی
ت
ص
ت
ےک فیام کا ابدارہ اس ےس ف ےک فدر لگابا۔ اور م ن ض یک یل دو ر ون
َ َ َ َْ
ُ ْ ََْ
يف
قيامه
ا
ن
ر
ز
ح
و
ذلك،
من
انلصف
قدر
ني
األخري ِ
ےک فیام کا ابدارہ لگابا کہ وہ ظرہ یک آچری دو رکعیون ےک باب یھا اور عض یک آچری دو
الركعتني األويلني من العرص ىلع قدر قيامه يف
رکعیون کا فیام اس ےس آدھا یھا۔ اتو پکر پن اب سییہ ن اپ رنی رواپ ث می﴿الم
ُ ْ ََْ
ىلع
العرص
من
األخريني
ويف
الظهر
من
ني
األخري ِ
پیبل﴾کا دکر یہی کیا ،ایھون ن کہا :بیس آباب ےکتفدر۔
انلصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر يف روايته :الم
تزنيل وقال :قدر ثالثني آية.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مقدار القيام يف لك من صالة
الظهر والعرص ،فمقدار القيام يف الركعتني األويلني

من صالة الظهر بمقدار قراءة ثالثني آية أي بمقدار
سورة السجدة ،والركعتني األخريتني بمقدار نصفها
أي مخس عرشة آية ،وصالة العرص أقل من الظهر

فيف الركعتني األويلني منها بمقدار مخس عرشة آية،
والركعتني األخريتني بمقدار انلصف أي من سبع إىل

ثمان آيات.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔ یمار ظرہ یک
اس حدپ ث می ظرہ اورعض یک یمارونےک فیام یک مفدار پیان یک گنی ے
یرہیلدو رکعیونےک فیام یکمفدار ب یس آپ ث یکفاءبےک مساویتعنی سورہ شچدہ یک
ب الوب ےک باب اور آچری دو رکعیون یک مفدار یرہیل یک تصف تعنی پریدرہ آنون یک
ہ۔ اس یک یرہیل دو رکعیی
ہ۔ یمار عض کا فیام ظرہ ےس ہےلکا ےہو با ے
ب الوب ےک باب ے
یمار ظرہ یک ت عد یک دو رکعیون ےک مساوی تعنی پریدرہ آنون ےک باب ےہون یگ۔ چت ک
آچری دو رکعیی یرہیل دو رکعیون ےک تصف ےک باب تعنی ساب ےس آیھ آپ ث یک
فاءب ےک باب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صفة الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َْ
• حن ِز ُر  :خنرص ونقدر ونقيس.
َْ ُ
زنيل} [السجدة 1 :ـ  : ]2بمقدار سورة السجدة ،وقدرها ثالثون آية ،يف لك ركعة من األويلني يف الظهر.
• قدر {الم * ت ِ
• قدر انلصف من ذلك  :أي :مخس عرشة آية يف لك ركعة من األخريني يف الظهر.
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فوائد احلديث:

َْ ُ
زنيل} السجدة ،ويف األخريني قدر انلصف من ذلك،
 .1اكن قدر قيام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف األويلني من الظهر بقدر سورة {الم ( )1ت ِ
ويف األويلني من العرص ىلع قدر األخريني من الظهر ،واألخريني ىلع انلصف من ذلك.
 .2استحباب تطويل صالة الظهر وقراءتها ،ىلع صالة العرص وقراءتها.

 .3يستحب إطالة الركعة األوىل من لك صال ٍة ىلع اثلانية ،ويستحب أن يمد يف األويلني ،وحيذف يف األخريني.
ر
 .4هذا احلديث يُؤيد ما جاء من أنه قد ال يقترص املصيل ىلع الفاحتة ،يف األخريني من الظهر والعرص؛ حيث اكنت األخريان يف الظهر ىلع انلصف
َْ ُ
زنيل} السجدة ،وقد دلت الروايات الصحيحة ىلع االقتصار ىلع قراءة الفاحتة يف األخريني من الظهر
من األويلني منهما ،مع
أنه يقرأ بـ {الم ،ت ِ
ر
ر
والعرص ،فيجمع بينهما بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -صنع هذا تارة ،وذاك أخرى ،فاللك جائز ،وهذا لكه يدل ىلع أنه يقرأ فيهما غري الفاحتة ،وقراءة
ٌ
ٌ
ومتفق عليه.
معلوم
يشء بعد الفاحتة يف األويلني من الظهر ،واألويلني من العرص

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن
حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10917( :
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كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه ہےم پنیﷺےکرمای می صدفہفظ ابک صاع گہون با ابک صاع چَو ْبا ابک صاع
وسلم -صااع من طعام ،أو صااع من شعري ،أو بریی با ابک صاع چسک اپگور پ کا لی یےھ۔ یررھ چت م عاوی رضی اہلل عیہآن
َ
م ش
م
ی
گ
ح
ہ
ہ
ت
ہ
ہ
زاكة
أي
زبيب.
من
صااع
أو
،
ِط
ق
اور ونیکآمدنشوع ےوب و ا ونن کہا کہ :ی ھیا ےون اسکا ابک مد
صااع من أ ٍ
الفطر
ہ۔
دوشے اباحےکدو مدےکباب ے

 .809احلديث:

**

عن أيب سعيد اخل ُ ْد ِّ
ري -ريض اهلل عنه -قال" :كنا

اتو سعید حدری  -رضی اہلل عیہ  -رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ :ہےم پنی
ﷺ ےک رمای می صدفہ فظ ابک صاع گہون با ابک صاع چو با ابک صاع بیری با ابک

نعطيها يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ً
ً
ً
صااع من أ ِق ٍط،
صااع من شعري ،أو
صااع من طعام ،أو
ً
صااع من زبيب ،فلما جاء معاوية ،وجاءت
أو
ُ ًّ
ُ ر
ْ
ْ
ر
َ
ُ
السمراء ،قال :أرى مدا من هذه يعدل مدي ِن .قال أبو
سعيد :أما أنا :فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه ىلع

صاع چسک اپگور پ کا لی یےھ۔ یررھ چت معاوی  -رضی اہلل عیہ  -آن اور گہون یک
ش
آمدن شوع ےہوب تو ایھون ن کہا کہ می محھیا ےہون اس کا ابک مد دوشے اباح
ی
ہ۔ اتو سعید  -رضی اہلل عیہ  -کہی ہ ےی کہ می ا ھی بک صدفہ فظ
ےک دو مد ےک باب ے
اشی مفدار ےس پ کالیا ےہون چس مفدار ےس می پنی ﷺ ےک دور می پ کاال کرن

عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم."-

یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو سعيد -ريض اهلل عنه -أن انلاس اكنوا
يدفعون زاكة الفطر ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل
ً
صااع من طعام ،فلما قدم معاوية -ريض
عليه وسلم-

اهلل عنه -املدينة يف خالفته ،قال :أرى أن نصف
ً
صااع من غريها،
صاع من القمح الشايم يعدل
ً
فتكون الزاكة من سائر األصنف صااع ،ومن القمح
ٌ
الشايم نصف صاع ،وهذا اجتهاد منه فيما لم يرد به
انلص ،وهو هذا انلوع من القمح ويسىم السمراء،

واذلي محله ىلع ذلك أنه أىلغ وأجود عند انلاس من

اتلمر والشعري واألصناف األخرى ،فأخذ انلاس

برأيه ،أما أبو سعيد -ريض اهلل عنه -فأنكر هذا

 .809حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ لوگ رسول اہلل ﷺ ےک رمان می
اتو سعید حدری  -رضی اہلل عیہ  -پیا ے
صدفہ فظ می چوراک کا ابک صاع دبا کرن یےھ۔ چت معاوی  -رضی اہلل عیہ  -ا پی
عہد ح الف ث می مدپیہ آن تو ایہون ن کہا کہ :میی ران ےک مطاتق سامی گہون
ہ۔ لوگون ن اشی ےک مطاتق
کا ابک صاع دوشی اسیاء ےک دو صاع ےک باب ے
عمل شوع کر دبا چت کہ اتو سعید  -رضی اہلل عیہ  -کو ی ران ت رسید ی آب اور وہ ابک

ی
اہ وہ چوراک یک کسی ھی فسم می ےس ےہو با بالکل
رہ رح ے
صاع ہےی صدفہ فظ د پی ے
و تےس ہےی حیےس وہ پنی ﷺ ےک رمای می پ کاال کرن یےھ۔ باکہ پنی ﷺ یک پ ریوی
ےہو اور باکہ صدفہ ےس مطلوب آساب م یش آ سےک۔ موچودہ رنمان ےک مطاتق ابک
ب
ہ۔
صاع کم و یس بی کلو گرام ےک باب ےہو با ے

الرأي ،والزتم بالزاكة بصاع من أي طعام اكن ،كما اكن
ً
إيثارا
خيرجه يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
لالتباع ،ويلحصل بالصدقة اإلغناء املطلوب،
ومقدار الصاع باتلقدير املعارص ثالث لكيو جرامات

مع جرب الكرس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر
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راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• نعطيها  :نعطي زاكة الفطر.
• يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -يف هذا إشعار باطالعه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك وتقريره هل.
ر
كيف ُ
الرجل املتوسط.
• الصاع  :الصاع انلبوي :أربعة أمداد ،واملد :ملء
• ر
الس ْم َر ُ
اء  :القمح الشايم.
َ
ويطبخ حىت يتبخر ماؤه ،ثم جيفف ،وأحسنه ما اكن من َ
َ
المخيض ُ
لنب الغنم.
• األقِط  :اللنب املجفف ،يعمل من اللنب ِ
• الزبيب  :عنب جاف.
• أرى  :من الرأي ،وهو :االعتقاد.
ر
ر
ُ
• ُمدا  :املد :ربع صاع ،وهو :ملء كيف الرجل املتوسط.
• يعدل  :يساوي ويعادل.
َ
ر
• ُمديْن  :من الشعري واألقِط والزبيب واتلمر.
• ىلع عهد  :ىلع زمن.

• فال أزال  :أي :أستمر.

فوائد احلديث:
 .1بيان مقدار صدقة الفطر يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف اجلنس والقيمة.
 .3أن لك طعام لآلدميني جمزئ يف الفطرة ،وإنما خصت األصناف األربعة باذلكر؛ ألنها اكنت طعام انلاس يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4أن إخراج غري الطعام من الفلوس وانلقود ،ال جيزئ يف الفطرة.
 .5فضيلة أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-.
ُّ
ً
 .6خمالفة ويل األمر يف رأيه يف األمور ادلينية ال تعد خروجا عليه.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.
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كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه

می اور رسول اہللﷺ ابک ہےیبپن (می موچود براب)ےس عسل چیاپث کرن
اور ( رحلو یرھنےک لی) ےہمارےاہیھ باری باریاس می حان۔

وسلم -من إناء واحد ،ختتلف أيدينا فيه من
اجلنابة

 .810احلديث:

**

ُ
َْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :كنت أغت ِسل

ہ کہ’’:می اور رسول اہلل ﷺ ابک ہےی
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمفوعاً رواپ ث ے
بپن (می موچود براب) ےس عسل چیاپ ث کرن اور ( رحلو یرھن ےک لی) ےہمارے

أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحد،
َْ
َ
َْ ُ َ َ
ختتَ ِلف أيْ ِدينا فيه من اجلَنابة» .ويف رواية« :وتلتَ ِيق».

ہ کہ ’’ اور ( ےہمارے اہیھ
اہیھ باری باری اس می حان‘‘۔ ابک اور رواپ ث می ے
ابک دوشے ےس) ملی یےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حتيك أمنا اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها شاركت انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -يف االغتسال من املاء املوجود

اإلناء الواحد؛ ألجل رفع احلدث األكرب ،وهو:
يف ِ
ِّ
تصور هيئة ذلك االشرتاك بقوهلا:
اجلنابة .كما

اإلناء مرة
"ختتلف أيدينا فيه" أي فأدخل يدي يف ِ
ألغرتف منه ،ويدخل يده -صىل اهلل عليه وسلم -يف
اإلناء مرة يلغرتف منه ،كما جاء يف رواية للبخاري
ِ

عن اعئشة أنها قالت" :كنت أغتسل أنا ورسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحد ،نغرف منهً
مجيعا" وأما رواية ابن حبان اثلانية ،فجاءت بتفصيل

دقيق هليئة هذا االجتماع يف االغتسال ،وهذا يف
َْ
ْ
قوهلا" :وتلتَ ِيق" أي :األيدي أي جتتمعان أثناء األخذ
َ
والغ ْرف من اإلناء .وىلع هذه الرواية :فإن األيْدي
َْ
َ َ
َْ
ختتَلف يف بعض الغ َرفات وتلتَيق يف بعضها.

 .810حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےک سایھ عسل کرن
امان عاتش رضی اہلل عہا پیان کر رہےی ہ ےی کہ وہ ر
ےہون ابک ہےی بپن می موچود براب اسی عمال کرب یھی باکہ حدب اکی تعنی چیاپ ث کو
دور کر سکی۔ اپ رنی اس شاک ث یک ہیےیت کو پیان کرن ےہون وہ فماب ہ ےی:

ک
"نخیلف ابدپیا فیہ'' تعنی ھی می ا پی اہیھ کو رحلو یرھن ےک لی بپن می داحل کرب
ک
آب ﷺ اس ےس رحلو یرھن ےک لی اپریا اہیھ اس می ےل حان۔ح یسا
اور ھی ر
ہ کہ ’’می اور
کہ عاتش رضی اہلل عہا ےس رموی نچاری شتف یک رواپ ث می ے

رسول اہلل ﷺ ابک بپن ےس عسل کرن اور ہےم دوتون ہےی اس ےس رحلو
یرھن‘‘۔چت کہاپنچیان یکدوشیرواپ ثمی ایہونن ا کےھعسل کرن یک
ب
ہ۔وہ فمابہ ےی کہ":و َلْی َفی"تعنی بپن
اسہیےیتکو بے دفیق ابدارمیپیان کیا ے
ےس براب لیی ےہون اور رحلو یرھن ےہون ےہمارے اہیھ ا کےھ ےہو حان۔ اسرواپ ث
ک
ک
ہ کہ ھی تو اہیھ باری باری رحُلَّو یرھن اور ھی ا کےھ رحلو یرھن۔
یک پیا رب معلوم ےہو با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية اثلانية رواها ابن حبان.

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

معاين املفردات:

ر

واحد منهما يده ويغرف من اإلناء ،بعد يد اآلخر ،ولعله لضيق فم اإلناء.
• ختتلف أيدينا فيه  :معىن اختالف أيديهما يف اإلناء أن يُدخل لك
ٍ

فوائد احلديث:

ر
 .1بيان حكم الرشع ولو اكن احلكم مما يُستحيا منه.
 .2جواز اغتسال ر
الرجل وامرأته مجيعا من إناء واحد ،ينظر بعضهم ِل َعورة بعض.
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ِّ
ر
واحد ال يؤثر يف طهارة املاء.
 .3أن اغتسال املرأة والرجل من إنا ٍء
ٍ
ر
املاء ال يسلُبُ ُه ُّ
أن وضع اجلُنُب يَده يف اإلناء راذلي فيه ُ
الط ُهورية.
.4
ُ
ُ
ر
 .5استحباب اتلقليل من ماء الوضوء والغسل.

َْ
 .6أن ْ
لمس أحد الزوجني لآلخر ال يَ ُرض بطهارتهما؛ ألن أيديهما اكنت ختتلف يف اإلناء وتلتَ ِيق.
ُ َْ
َ
ْ
ُ
ْ .7
حس ُن ِعرشة انلريب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله ،ومشاركتُه هلم يف أحواهلم وأعماهلم؛ تطييبًا خلاطرهم ،وإزالة لللكفة.
ُ
ُ
الص ِّديق ،فكم َن َقلْ َن ر
الص ِّديقة بنْت ر
سيما ِّ
لألمة من األحاكمِ الرشعية ،ال ر
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال ر
ر
أزواج انلر ِّ
املزنيلة
سيما األعمال
 .8فضل
ِ
ِ
يطلع عليها إال ُ
اليت ال ر
الم ُ
عارش يف املزنل.
ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .صحيح ابلخاري،
تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن
حبان البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية1993 - 1414 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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ی
آبﷺ یمار
كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل -صىل می رسول اہللﷺےک ک ریونےس منی کودھودالنی ھی۔ یررھ ر
اهلل عليه وسلم -فيخرج إىل الصًلة ،وإن بقع ےک لی ب ے
آبﷺےکک ریے
اہ تشتفےل حان؛حاالبکہ برابےکد ھی ر
املاء يف ثوبه

 .811احلديث:

**

ُْ َ ْ ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :كنت أغ ِسل
ْ
ر
اجلَنَابَ َة م ْن ثَ ْوب َر ُ
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم-
س
ِ
ول ِ
ِ
ِ
َ
َ ر َُ َ ْ
َ
َ ْ
ر
َ
ْ
َ
فيَخ ُر ُج إىل الصال ِة ،و ِإن بقع الما ِء ِيف ثوبِ ِه)) .و ِيف
ر
ََ ْ ُْ ُ َُْ ُ ُ ْ َْ َُ
اَلل -صىل
ول ِ
رواية(( :لقد كنت أفركه ِمن ثو ِب رس ِ
َ ً َ ِّ
اهلل عليه وسلم -ف ْراك ،ف ُي َصيل ِفي ِه)).

عاتش رضی اہلل عہا رواپ ث کرن ےہون پیان کرب ہ ےی :می رسول اہلل ﷺ ےک
ی
آب ﷺ یمار ےک لی ب ے
اہ تشتف ےل
ک ریے ےس منی کو دھو دالنی ھی۔ یررھ ر

آب ﷺ ےک ک ریے می موچود ےہون۔ ابک اور
حان؛ حاالبکہ براب ےک د ھی ر
ی
ہ :می رسول اہلل ﷺ ےک ک ریے ےس منی کو ک ر
رھح دپنی ھی اور
رواپ ث می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنه اكن يصيب ثوب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املين من اجلنابة،
فتارة يكون رطبا فتغسله من اثلوب باملاء ،فيخرج

إىل الصالة ،واملاء لم جيف من اثلوب ،وتارة أخرى،
ً
يكون املين ً
يابسا ،وحينئذ تفركه من ثوبه فراك،
فيصىل فيه.

 .811حدپث:

رب موچود ےہون۔

**

آب ﷺ اےس یرہن کر یمار ربھ لیا کرن یےھ۔
ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا پیان کر رہےی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ےک ک ریے کو چیاپ ث یک وج
ےس منی لگ حاب۔ تعص اوفاب ی گییل ےہوب تو وہ براب ےک در تےع اےس ک ریے ےس
ی
آب ﷺ اشی حال ث
صاف کر دپیی۔ براب ا ھی ک ریے ےس سوکھا یہی ےہو با یھا کہ ر
ک
می یمار ےک لی تشتف ےل حان۔ تعص اوفاب منی سو ھی ےہوب ،اس صورب
می وہ اےس ک ر
آب ﷺ اس ک ریے می یمار ربھ
رھح کر ک ریے ےس ا بار دپیی اور ر
لیی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

• أغسل اجلنابة  :أزيلها باملاء ،واملراد باجلنابة :املين.
• وإن بقع املاء  :مجع بقعة ،ويه اللون املخالف ملا حوهل.

• املاء  :املاء اذلي غسلت به اجلنابة ،واجلملة حال من فاعل" :خيرج" ،واملعىن :أنه خيرج إىل الصالة قبل أن جيف ثوبه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• لقد كنت  :الالم :موطئة للقسم ،و"قد" للتحقيق ،فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات :القسم املقدر ،والالم وقد ،وتقدير الالكم :واهلل لقد.
• أفركه  :الفرك :ادللك.
ً
• فراك  :مصدر مؤكد لعامله ،وفائدته :نيف أن يكون مع ادللك ماء.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة اعئشة -ريض اهلل عنها -خلدمتها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2طهارة املين ،وعدم وجوب غسله من ابلدن واثلياب وغريها ،ويكيف فركه.
 .3استحباب إزاتله عن اثلوب وابلدن فيغسل رطبًا ،ويفرك ً
يابسا.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426ـه2006 -م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
 1426ـه2005 -م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه 1988 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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ی
ل
آبﷺےک
می رسول اہللﷺےک سا می ینی ےہوب ھی اور میے براون ر
آبﷺچت شچدہ کرن تو میے براون کودبا
فیےلیک حاپث ےہون یےھ۔ ر
ل
آبﷺ کرھے ےہون تو می براون یرھال
د پی اور می ایہی شمیت ینی یررھ ر
لینی اور اندتون گرھون می چرراع یہی ےہوا کرن یےھ۔

ََ ي
كنت أنام بني يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه
يَ
َ َ
وسلم -ور يج َ
ًلي ِيف ق ِبلت ِ ِه ،فإذا سجد غم َز ِِن،
ِ
ي ََّ
ََ ي َُُ
فقبضت ِرجِّل ،فإذا قام بسطتهما ،واَليوت
يومئذ ليس فيها مصابيح

 .812احلديث:

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :كنت أنام بني
ْ
ََ ْ
ج َ
الي ِيف
ور
يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
َْ
َ
َ
فق َب ُ
ضت ِر ْج َ ر
يل ،فإذا قام
قِبل ِت ِه ،فإذا سجد غ َم َز ِين،
ب َ َس ْطتُ ُه َما ،وابليوت يومئذ ليس فيها مصابيح».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت اعئشة -ريض اهلل عنها -تقول :كنت أنام بني
ِّ
يدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يصيل يف
ْ
الليل ،ولضيق بيوتنا ،تكون ِرجالي يف قِبْلته بينه
ً
وبني موضع سجوده ،فما دام واقفا يتهجد بسطتهما،
َ
َ
فإذا سجد ،غ َمزين فقبضتهما ليسجد .ولو كنت أراه

**

إذا سجد لقبضتهما بال غمز منه ،ولكن ليس يف

بيوتنا مصابيح ترى فيها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،فتكف رجليها من غري أن حتوجه إىل غمزها.

 .812حدپث:

ل
عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ ’’ می رسول اہلل ﷺ ےک سا می ینی ےہوب اور
آب ﷺ چت شچدہ کرن تو
آب ﷺ ےک فیےل یک حاپ ث ےہون۔ ر
میے براون ر
ل
آب ﷺ کرھے
میے براون کو آ ےہسیہ ےس دبان اور می ایہی شمیت ینی یررھ ر
ل
ےہون تو می براون یرھ ال ینی اور ان دتون گرھون می چرراع یہی ےہوا کرن یےھ‘‘۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا پیان فماب ہ ےی کہ می رسول اہلل ﷺ ےک سا می سو حاب اور
رہ ےہون یےھ۔ ےہمارے گرھون ےکپیگ ےہون یک
آب ﷺ ی ہچد یک یمار ربھ ے
ر
آب ﷺ ےک شچدے ےک حگہ ےک مابی
آب ﷺ اور ر
وج ےس میے براون ر
آب ﷺ یمار یہچد می
آب ﷺ ےک فیےل یک حاپ ث ہےون یےھ۔ چت بک ر
ر
ت حم
ک
ھ
آب ﷺ شچدہ فمان و ےھ دبا
کرھے ر ہی می براون کو یرھی الن ر نی اور چت ر
ل
س
آب ﷺ کو
آب ﷺ شچدہ کر کی۔ اگر می ر
د پی اور می ایہی شمیت ینی باکہ ر
ل
س
آب ﷺ شچدہ کرنواےلہ ےی توب الدبان ہےیمیبراونکو شمیت ینی
دپکھ کنی کہ ر
لیک ےہمارے گرھون می چرراع یہی ےہوا کرن یےھ کہ چن یک روسنی می وہ پنی ﷺ
ل
آب ﷺ کو ایہی دبان یک
کو دپکھ کر ا پی براون کو شمیت ییی تعی اس ےک کہ ر
رصورب ربب۔

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

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

معاين املفردات:

• بني يدي الرسول -صىل اهلل عليه وسلم : -أمامه قريبا منه.
َ
• يف قِبْل ِته  :أمامه عند موضع السجود.
• سجد  :نزل للسجود.
َ
• غ َم َز ِين  :طعن بأصبعه بلطف.
ْ
ج َر
يل  :سحبتها من حمل سجوده.
• فقبضت ِر
• ب َ َس ْطتُ ُه َما  :مددتهما.
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• يومئذ  :يوم اكن الرسول حيًّا.
• مصابيح  :مجع واملصباح ِّ
الرساج اذلي يضاء بالزيت وحنوه من الوقود.

فوائد احلديث:
 .1جواز اعرتاض انلائم أمام املصيل إذا اكن هناك حاجة تستديع ذلك كضيق املاكن.
 .2أن اعرتاض املرأة أمام املصيل ،ال يقطع الصالة وال ينقصها.
 .3أن ر
مس املرأة ولو بال حائل ال ينقض الوضوء؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغمزها يف الظالم ،فال يعلم ،أيمسها من وراء حائل ،أم ال؟.
ً
 .4ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأهله عليه من ضيق احلياة ،رغبة فيما عند اهلل ،وزهدا يف هذه احلياة الفانية.
ُّ
َ
ختل بها.
 .5جواز مثل هذه احلركة يف الصالة ،وأنها ال ِ
 .6حسن معارشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،لعبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل 1435ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل
1381ه .خالصة الالكم ،فيصل املبارك احلريميل ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5217( :
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م
آبےک سایھ
می چیاپثیک حالث می یھا چریانچرہ حےھی باب باگوار گرریکہ می ر
ک
ب ین
آبﷺنفمابا ’’سچان اہلل!مومن( ھی)
بابرایکیکحالث می ھون۔ ر
ن
خس یہی ےہو با‘‘۔

كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري

طهارة ،فقال :سبحان اهلل ،إن املؤمن الينجس

 .813احلديث:

**

ر
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه":-أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -لَقيَه يف بَعض ُط ُرق املدينَة وهو ُجنُ ٌ
ب،
ِ
ِ
َ ْ
َ َْ
ت ثم جئْتُ،
اغتَ َسلْ ُ
اخننَ ْس ُ
ف
فذهبت
نه،
م
ت
قال :ف
ِ
ِ
نت ُجنُباً
فقال :أين كنت يا أبا هريرة؟ قالُ :ك ُ
َ َ
كر ُ
هت أن أُ َجال َسك ىلع غري َط َه َ
ارة ،فقال :سبحان
ِ
ِ
ف ِ
المؤم َن ال يَ ُ
اهلل ،إ رن ُ
نجس".
ِ
ِ

ات ے
ہ کہ مدپیہ ےک کسی را سی رب ان یک پنی
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ﷺ ےس م الفاب ےہو گنی۔ اس وف ث وہ چیاپ ث یک حال ث می یےھ۔ ات ے
وہبہ رضی

عس
آب ﷺ ن
اہلل عیہ ن کہا کہ می چیےک ےس لوب گیا اور ل کر ےک واترس آبا۔ ر
وہبہ! کہان حےل گی یےھ؟ ات ے
درباف ث فمابا کہ اے ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ ن
م
آب
چواب دبا کہ می چیاپ ث یک حال ث می یھا چریانچرہ حےھ ی باب باگوار گرری کہ می ر
ب ین
آب ﷺ ن فمابا’’:سچان اہلل!
ےک سایھ بابرایک یک حال ث می ھون۔ ر
ک ن
مومن( ھی) خس یہی ےہو با‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ليق أبو هريرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض

طرق املدينة ،وصادف أنه جنب فاكن من تعظيمه

للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتكريمه إياه ،أن كره
جمالسته وحمادثته وهو ىلع تلك احلال .فانسل يف

خفية من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واغتسل ،ثم
جاء إيله .فسأهل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أين

ذهب -ريض اهلل عنه -فأخربه حباهل ،وأنه كره
جمالسته ىلع غري طهارة .فتعجب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -من حال أيب هريرة -ريض اهلل عنه-

حني ظن جناسة اجلنب ،وذهب يلغتسل وأخربه :أن
املؤمن ال ينجس ىلع أية حال.

 .813حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مدپیہ ےک ابک را سی می اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ یک پنی ﷺ ےس م الفاب ےہوب۔
تع
ح
اتفاق ےس وہ اس وف ث ینی یےھ۔ پنی ﷺ یک طنم وپکریم ےک تفاض ےک نخت
ب ین
آب ےس
آب ﷺ ےک سایھ ھی اور ر
ایہون ن بات رسید کیا کہ وہ اس حال ث می ر
گفیگو کرپن۔ چریانچرہ وہ چیےک ےس پنی ﷺ ےک اہن ےس پ کل گی اور عسل کر ےک
واترس آن۔ پنی ﷺ ن ان ےس تروجرھا کہ وہ کہان حےل گی یےھ؟ ایہون ن
آب ﷺ ےک
آب ﷺ کو ساری باب پیا دی کہ ایہی اجرھا یہی لگ راہ یھا کہ وہ ر
ر
ب
ع
ی
ت
ن
سایھ بابرایک یک حال ث می ھی۔ پنی ﷺ ن ات ے
وہبہ ےک اس مل رب عخت کا
ح ن
رہ یےھ چریانچرہ اس وج ےس عسل کرن حےل
اظہار کیا کہ وہ ینی کو خس چیال کر ے
ن
ی
آب ﷺ ن ایہی پیابا کہ:مومن کسی ھی حال می خس یہی ےہو با۔
گی۔ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َْ
اخننَ ْس ُ
ت  :يعىن انسللت واختفيت.
•
• منه  :أي من أجله.
• ُكنْ ُ
ت ُجنُبًا  :ذو جنابة ،ويه معىن يقوم بابلدن بسبب اإلنزال أو اجلماع.
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• سبحان اهلل  :تعجب من اعتقاد أيب هريرة اتلنجس من اجلنابة ،ومعىن التسبيح :تزنيه اهلل عن لك ما ال يليق جبالهل.
• ال َينْ ُ
ج ُس  :ال يكون جن ًسا جبنابة وغريها.

فوائد احلديث:
 .1كون اجلنابة ليست جناسة حتل ابلدن.
 .2طهارة املؤمن حيا وميتا.
 .3استحباب تنبيه املتبوع تابعه ىلع الصواب وإن لم يسأهل.
 .4جواز تأخري الغسل من اجلنابة.
 .5تعظيم أهل الفضل ،والعلم ،والصالح ،وجمالستهم ىلع أحسن اهليئات.
 .6مرشوعية استئذان اتلابع للمتبوع يف االنرصاف ،فقد أنكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أيب هريرة ،ذهابه من غري علمه ،وذلك أن
االستئذان من حسن األدب.

 .7تعظيم الصحابة -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8قول :سبحان اهلل ،عند اتلعجب.

 .9جواز حتدث اإلنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة.
 .10جواز جمالسة اجلنب.

 .11عناية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه وتفقده هلم.
 .12أن الاكفر جنس ،لكن جناسته معنوية خلبث عقيدته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423،ه.

الرقم املوحد)3076( :
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م
ی
حےھ یہتربادہ مدیآب ھی۔رسول اہللﷺیک بینیےک سایھ میا چورسیہ یھا
م
آبﷺےساسےک بارے می تروجھی میشم مخسوس
اسیک پیا رب حےھ ر

َّ
كنت رجًل مذاء ،فاستحييت أن أسأل رسول

آبﷺےساسےک
ےہوب۔ چریانچرہ مینمفداد پن اسودےس کہا کہوہ ر
آبﷺ
بارے میدربافث کرے۔مفدادپن اسود رضی اہلل عیہن چت ر
ش
آبﷺنفمابا":ا تےس خص کو رحا ہی کہوہ اپریاآلہ
ےسدربافث کیا تو ر
پیاسل کودھو کروصوء کر لیا کرے"

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملاكن ابنته مين،

فأمرت املقداد بن األسود فسأهل ،فقال :يغسل
ذكره ،ويتوضأ

 .814احلديث:

**

ُ
((ك ُ
نت
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال:
َ ُ ً َ ر َ َْ َْ ُ َ َ َ
رجال مذ ً
يت أن أسأل رسول اهلل -صىل
اء ,فاستحي
َ
اهلل عليه وسلم -ل َم َاكن ابنَته م ِّين ,فَأمرت الم َ
قداد بن
ِِ ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ
َْ
َََ ر
َ
األسود ف َسأهل ,فقال :يغ ِسل ذكره ,ويتوضأ)).
َ َ
َ ر
وتوضأ)) .وملسلم:
وللبخاري(( :اغسل ذك َرك
َ
ْ
َ ر
((ت َوضأ وان َضح ف ْر َجك)).

م
ی
عیل پن طال ث رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ حےھ یہت ربادہ مدی آب ھی۔ رسول
م
ب
آب ﷺ ےس اس ےک
اہلل ﷺ یک ینی ےک سایھ میا چو رسیہ یھا ،اس یک پیا رب حےھ ر
بارے می تروجھی می شم مخسوس ےہوب۔ چریانچرہ می ن مفداد پن اسود ےس کہا کہ وہ
آب ﷺ ےس اس ےک بارے می درباف ث کرے۔ مفداد پن اسود رضی اہلل عیہ
ر
ش
آب ﷺ ن فمابا" :ا تےس خص کو
آب ﷺ ےس درباف ث کیا ،تو ر
ن چت ر
رحا ہی کہ وہ ا پی آلہپیاسل کو دھو کر وصو کر لیا کرے"۔ نچاری شتف می ی الفاظ
مس
ہ" :وصو کر لیا کرو
ہ ےی" :اپریا آلہپیاسل دھو کر وصو کر لیا کرو"۔ لم شتف می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ْ
يقول يلع -ريض اهلل عنه :-كنت رجال كثري املذ ِي،
ر ُ
يلع الغسل؛ ألين ظننت
وكنت أغتسل منه حىت شق

حكمه حكم املين ،فأردت أن أتأكد من حكمه،

وأردت أن أسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

ولكن لكون هذه املسألة تتعلق بالفروج ،وابنته
ُ
فأمرت املقداد -ريض اهلل
حتيت ،استحييت من سؤاهل،

عنه -أن يسأهل ،فسأهل فقال :إذا خرج منه املذي
َ َ
فليغسل ذك َر ُه حىت يتقلص اخلارج انلاشئ من
ً
خارجا من أحد السبيلني،
احلرارة ،ويتوضأ لكونه
واخلارج من أحدهما من نواقض الوضوء ،فيكون -

صىل اهلل عليه وسلم -قد أرشد السائل بهذا اجلواب

إىل أمر رشيع وأمر طيب.

 .814حدپث:

**

اور اپ رنی شم گاہ رب براب رجرھک لیا کرو"۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
ی
عیل رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ حےھ یہت ربادہ مدی آب ھی اور می اس ےک آن رب
عسلکیا کر بایھا،یہان بک کہعسلکربامیے لییہتدسوار ےہوگیا؛کیوبکہمیے
ی
چ
ہ۔ می ن اس ےک چکم ےک
چیال می اس کا ھی وہےی کم یھا ،چو منی کا ےہو با ے
بارے می تفی کربا رحااہ اور ارادہ کیا کہ پنی ﷺ ےس اس ےک بارے می ترو رجھون۔
ب
تع
آب ﷺ یک ینی میے پ کاح می
چ روبکہ اس مسیےل کا لق شم گا ےہون ےسیھا اور ر
م
یھی ،اس لی حےھ ی سوال تروجھی ےہون شم مخسوس ےہوب۔ چریانچرہ می ن مفداد
آب ﷺ ےس اس ےک بارے می درباف ث
رضی اہلل عیہ ےس درچواست یک کہ وہ ر
آب ﷺ
آب ﷺ ےس درباف ث کیا ،تو ر
کرے۔ مفداد رضی اہلل عیہ ن چت ر
ن فمابا :چت اس یک مدی پ ک ال کرے ،تو وہ ا پی آلہپیاسل کو دھو لیا کرے؛ با کہ
گرمی یک وج ےس پ کلی واال ی مادہ براب ےک رجرھکاو ےس جم ےہوحان۔ یررھ وہ وصو کر
پک
ہ اور چو ےس ان می ےس کسی
ےل؛ کیوبکہ ی دوتون راسیون می ےس ابک ےس لنی ے
ہ۔ پنی ﷺ ن اس چواب
ابک ےس پ کےل ،وہ توافص وصو می ےس شمار ےہوب ے
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ےک در تےع سوال تروجھی واےل یک ابک شعی اور ابک طنی ارم یک رطف راہ یماب
فماب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة انلجاسات
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري .الرواية اثلاثلة :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

ر
اء  :كثري َ
مذ ً
المذي ،وهو خروج يشء لزج من اذلكر عند هيجان الشهوة وقبل اجلماع.
•
ْ
َ
• انضح  :اغسل.
َ
• استحييت  :خ ِجلت.
َ
ر
• ل ِ َماكن ابنته ِم ِّين  :أي أن العلة والسبب من استحيائه من سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ماكن ابنة انليب -صىل اهلل اعيه وسلم منه-؛ ألنها
زوجته ،واملذي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما يتعلق بذلك.
• ابنته  :فاطمة -ريض اهلل عنها ،-صغرى بنات انليب -صىل اهلل عيه وسلم ،-ودلت يف اإلسالم ،وقيل :قبل ابلعثة ،تزوجها يلع ريض اهلل عنها يف
السنة اثلانية بعد غزوة بدر ،فودلت هل ثالثة أبناء وثالث بنات ،توفيت ريض اهلل عنها باملدينة انلبوية سنة(11ه) ،وهلا أربع وعرشون سنة.
َ َ
• َ
فرجك  :ذكرك.
ر
• يتوضأ  :يغسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم يمسح الرأس واألذنني ،ثم يغسل الرجلني إىل الكعبني.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ حيث لم يمنعه احلياء من ترك السؤال بواسطة.
 .2جواز االستنابة يف االستفتاء.
 .3يستحسن للزوج أال يذكر ما يتعلق باالستمتاع باملرأة حبرضة األصهار.
 .4جواز إخبار اإلنسان عن نفسه بما يستيح منه للمصلحة.
َ
ذي ،ووجوب غسله.
 .5جناسة الم ِ
 .6أن خروج املذي من نواقض الوضوء ،ألنه خارج من أحد السبيلني.
 .7وجوب غسل اذلكر ،وقد ورد يف بعض األحاديث" :وغسل األنثيني".
 .8أنه ال يوجب غسل ابلدن من خروج املذي.
 .9أنه ال يكيف يف إزالة املذي االستجمار باحلجارة اكبلول ،بل البد من املاء.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3348( :
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می سعید پنرپیرضی اہلل عیہےک براس یھا ،تو ایھونن تروجرھا :یم میےس
کسناس بارے کو دپکھا ،چو کلراب توبا؟ مین کہا :میندپکھا۔ یررھ
م
مین کہا :می اسوفث یمار می یہی یھا؛ کیون کہ حےھ (کسیر ےہ بےل حاتور

كنت عند سعيد بن جبري فقال :أيكم رأى

الكوكب اذلي انقض اَلارحة؟ فقلت :أنا ،ثم

قلت :أما إين لم أكن يف صًلة ،ولكين دلغت.

 .815احلديث:

عن ُحصني بن عبد الرمحن قالُ :
كنت عند سعيد بن
َ ر
ُجبري فقال :أيكم رأى الكوكب اذلي انقض

فقلت :أنا ،ثم ُ
ُ
قلت :أما إين لم أكن يف صالة،
ابلارحة؟
ُ ْ
َ
ُ
ُ
ولكين دلغت ،قال :فما صنعت؟ قلت :ارتقيت ،قال:
رَ
فما َ َ
محلك ىلع ذلك؟ قلت :حديث حدثناه الشعيب،
رَ
ُ
قلت حدثنا عن بريدة بن
قال :وما حدثكم؟
احلُصيب أنه قال" :ال ُرقْية إال من َع ْني أو ُ َ
محة" ،قال:
ِ
قد َ
أحسن َمن انتَه إىل ما سمع ،ولكن حدثنا ابن

عباس عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال:
ُ
ُ
ُ
فرأيت انليب ومعه ر
"عرضت ّ
الرهط وانليب
يلع األمم،
ومعه الرجل والرجالن ،وانليب وليس معه أحد ،إذ
فظننت أنهم ر
ُ
أميت ،فقيل يل :هذا
ُرفع يل سواد عظيم
ُ
فنظرت فإذا سواد عظيم ،فقيل يل :هذه
موىس وقومه،

ر
أمتك ،ومعهم سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري
ْ
حساب وال عذاب ،ثم نهض فدخل مزنهل ،فخاض
صحبوا
انلاس يف أوئلك؛ فقال بعضهم :فلعلهم اذلين ِ

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وقال بعضهم:
فلعلهم اذلين ُو ِ ُدلوا يف اإلسالم فلم يرشكوا باهلل شيئا،

وذكروا أشياء ،فخرج عليهم رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -فأخربوه ،فقال :هم اذلين ال ي َ ْسرتقون،
َ
ْ
وال يَكتَ ُوون ،وال يتَ َط رريون ،وىلع ربهم يتولكون ،فقام
ُعاكشة بن ِحم َصن فقال :ادع اهلل أن جيعلين منهم،
قال :أنت منهم ،ثم قام جل آخر فقال :ادع اهلل أن
َ
جيعلين منهم ،فقالَ :س َبقك بها عاكشة".

ن)دس لیا یھا۔

**

 .815حدپث:

چضی پن عیدالرجم ین کہی ہ ےی کہ :می سعید پن رپی رضی اہلل عیہ ےک براس یھا تو
ایہون ن تروجرھا :یم می ےس کس ناس بارے کو دپکھاچو کل راب توبا؟می ن
کہا :می ن دپکھا ،یررھ می ن کہا :می اس وف ث یمار می یہی یھا کیو بکہ می (کسی
ن
ر ےہ بےل رحھو ےک درت عہ) دس لیا گیا یھا۔ ایہون ن کہا :یم ن کیا کیا؟ می ن کہا:

جھار یرھوبک کیا۔ ایہون ن کہا :یمہی کس چری ن اس باب رب ایھارا؟ می ن کہا:
سعنی یک پیان کردہ ابک حدپ ث ن۔ ایہون ن کہا :سعنی ن کیا پیان کیا؟می ن
کہا :ہےم ےس ایہون ن ببدہ پن چُصیت ےس پیان کیا کہ ایہون ن کہا” :تظ بد اور
ض
ر ےہ بےل حاتور ےک کاب کھان ےک سوا اور کسی چری رب جھار یرھوبک خنح یہی“۔

ایہون ن کہا :چو کحرھ یم ن سیا یھیک سیا۔ لیک محھ ےس اپن عیاس رضی اہلل عہما
ص
سل
آب صیل اہلل علیہ و
ن پنی یل اہلل علیہ و م ےس رواپ ث کردہ حدپ ث پیان یک کہ ر
سلم ن فمابا” :میے سا می یمام امیی ب ریس یک گیی می ن ابک پنی کو دپکھا،
ان ےک سایھ ابک رجھوبا سا (دس ےس کم کا) گروہ یھا ،کسی (اور) پنی کو دپکھا کہ اس
ی
ےک سایھ ابک با دو امنی یےھ ،کوب پنی اتسا ھی یھا کہ اس ےک سایھ کوب امنی ی یھا،
آچر میے سا می ابک بی یھاری جماعت آب۔ می ن تروجرھا ی کون ہ ےی ،کیا ی
ہ،
میی امت ےک لوگ ہ ےی؟ محھ ےس کہا گیا کہ :ی موش یی علیہ الس الم اور ان یک فوم ے
ع
م
آب یک
می ن دپکھا کہ ابک یہت ہےی طنم جماعت ے
ہ ،یررھ حھ ےس کہا گیا  :ی ر
ہ اور اس می ےس سی ےہار چساب اور عداب ےک تعی چیت می داحل کر
امت ے
آب ا یےھ اور ا پی ججہ می تشتف ےل گی ،لوگ ان
د پی حا بی ےگ۔ یررھ ر
چیییون ےک بارے می نخت کرن لےگ ،اور کحرھ لوگ کہی لےگ :سابد کہ ی وہ لوگ ہ ےی
س
ہ۔ اور کحرھ لوگون ن کہا:
جہون ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم یک ضخیت براب ے
سابد ی وہ لوگ ہ ےی چن یک والدب اس الم می ےہوب اور ایہون ن اہلل ےک سایھ کسی کو
آب صیل اہلل علیہ و سلم
شبک یہی کیا۔ اور یہت شی با بی لوگون ن کہی۔ یررھ ر
ب ے
آب ن فمابا  :ی وہ لوگ
آب کو اس باب یک چی دی گنی تو ر
اہ تشتف الن اور ر
ےہون ےگ چو جھار یرھوبک یہی کران ،داع کر ع الح یہی کرن اور بد سگوب و فال
م
یہی لیی بلکہ ا پی رب رب یرھوسہ کرن ہ ےی۔ اس رب عکاسہ پن خصن رضی اہلل عیہ
م
:آب اہلل ےس دعا کخی کہ اہلل حےھ ایہی می کردے۔
کرھے ےہون اور عض کیا
ر
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آب صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا :یم ایہی می ےس ےہو۔ یررھ ابک دوشے ضچاب
ر
م
آب اہلل ےس دعا کخی کہ اہلل حےھ ایہی می کردے۔
کرھے ےہون اور عض کیا  :ر
پنی صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا  :عکاسہ یم ےس باری ےل گی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ُحصني بن عبد الرمحن -رمحه اهلل -عن حماورة

**

جرت بينه وبني سعيد بن جبري -رمحه اهلل -يف شأن
ً
حصينا دلغته عقرب وارتىق منها
الرقية ،وذلك أن
بالرقية املرشوعة ،وملا سأهل سعيد عن ديلله أخربه

حبديث الشعيب اذلي يبيح الرقية من العني والسم،
ً
فامتدحه سعيد ىلع ذلك ،ولكنه روى هل حديثا حيبذ
ترك الرقية ،هو حديث ابن عباس اذلي يتضمن
الصفات األربع اليت من اتصف بها استحق اجلنة بال

حساب وال عذاب ،ويه عدم طلب الرقية ،وعدم
االكتواء ،وعدم التشاؤم ،وصدق االعتماد ىلع اهلل -

تعاىل -وملا طلب عاكشة من انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -بأن يدعو هل أن يكون منهم أخربه بأنه معهم،

وملا قام رجل آخر نلفس الغرض تلطف معه انليب -
ًّ
ً
وقطعا
صىل اهلل عليه وسلم -يف املنع سدا للباب

للتسلسل.

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

چضی پن عید الرجم ین رجمہ اہلل ن جھار یرھوبک ےس می علق ا پی اور سعید پن حیی
ن
گ
ہ کہ چضی کو رحھو
ہ۔ واف عہ تون ے
رجمہ اہلل ےک مابی ےہون وایل فیگو کو پیان کیا ے
ن دس لیا اور ایھون ن مشوع رفیہ ےک در تےع جھار یرھوبک کیا۔ چت سعید ن
ان ےسدلیلطلت یک،توایھون ن سعنی یکوہحدپ ثپیان یک ،چوتظبداور ر ےہےک
ہ۔ سعید ن اس رب ان یک ترعتف یک ،لیک اس
لی جھار یرھوبک کو میاح فار دپنی ے

ےک سایھ ان ےک لی بک رفیہ کو یہی فار د پی وایل حدپ ث پیان یک۔ وہ حدپ ث
ہ ،چس می رحار صفاب ےس میصف لوگون کو چساب و
اپن عیاس ےس رموی ے
مسن
ہ ،چو درح دبل ہ ےی:جھار یرھوبک ےس
عداب ےک تعی چیت کا خق پیابا گیا ے
عایل رب شچرا
احییاب کربا ،دا عی ےک ع الح ےس رب ےہی کربا ،بد فایل ےس دور رہےیا اور اہلل ت ی
یرھوسہ کربا۔ چت عکاسہ رضی اہلل عیہ ن پنی صیل اہلل علیہ و سلم ےس اس جماعت
م
آب ن پیابا کہ یم ایھی می ےس
می سا ل ےہون ےک لی دعا یک درچواست یک ،تو ر
آب ن ان ےک سایھ بم
ےہو۔ لیک چت یہی گرارس دوشے ضچاب ن یک ،تو ر
روی احییار کرن ےہون میع کر دبا؛ باکہ اس سلسےل کا سد باب کیا حا سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• الكوكب  :انلجم.
ر
• انقض  :سقط منه الشهاب.
ْ
• دلغت  :دلغته عقرب -والِلغ :اللسع -أي أصابته بسمها.

• ارتقيت  :طلبت من يرقيين ،والرقية :قراءة القرآن واألدعية والرشعية ىلع املصاب بمرض وحنوه.
• ما محلك ىلع ذلك؟  :ما سبب فعلك ذلك أو ما ُح رجتك ىلع جواز ذلك؟
• عني  :العني :إصابة العائن َ
غريه بعينه.
• أو ُ َ
محة  :احلمة :سم العقرب وشبهها.
• من انتَه إىل ما سمع  :أخذ بما بلغه من العلم خبالف من يعمل ىلع جهل أو ال يعمل بما يعلم.
َ
• عرضت يلع األمم  :قيل اكن ذلك يللة اإلِساء ،أي أراه اهلل مثاهلا إذا جاءت يوم القيامة.
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• الرهط  :اجلماعة دون العرشة.

• ليس معه أحد  :لم يتبعه من قومه أحد.
ً
• فخاض انلاس يف أوئلك  :تباحث احلارضون واختلفوا يف تعيني السبعني ألفا.
• سواد عظيم  :أشخاص كثريون.

• فظننت أنهم أميت  :لكرثتهم وبعده عنهم فال يمزي أعيانهم.

• بال حساب وال عذاب  :ال حياسبون وال يعذبون قبل دخوهلم اجلنة تلحقيقهم اتلوحيد.
• ال يسرتقون  :ال يطلبون من يرقيهم استغناء عن انلاس.

• وال يكتوون  :ال يسألون غريهم أن يكويهم بانلار وال يعاجلون أنفسهم باليك.

• وال يتطريون  :ال يتشاءمون بالطيور وحنوها.
ّ
• وىلع ربهم يتولكون  :يعتمدون يف مجيع أمورهم عليه ال ىلع غريه ويفوضون أمورهم إيله.
ّ
• سبقك بها عاكشة  :سبقك إىل إحراز هذه الصفات أو سبقك بالسؤال.
• ال رقية  :ال رقية أنفع وأوىل.

فوائد احلديث:

ّ
 .1فضيلة السلف ،وأن ما يرونه من اآليات السماوية ال يعدونه اعدة ،بل يعلمون أنه آية من آيات اهلل -تعاىل-.
 .2حرص السلف ىلع اإلخالص وشدة ابتعادهم عن الرياء.

 .3طلب احلجة ىلع صحة املذهب وعناية السلف بادليلل.

 .4الوقوف عند ادليلل والعمل بالعلم ،وأن من ع ِمل بما بلغه فقد أحسن.
 .5تبليغ العلم بتلطف وحكمة.

 .6إباحة الرقية.

 .7إرشاد من أخذ بيشء مرشوع إىل ما هو أفضل منه.
 .8فضيلة نبينا حممد -صىل ر ُ
اَلل عليه وسلم -حيث ُعرضت عليه األمم.
 .9أن األنبياء متفاوتون يف عدد أتباعهم.
ّ
 .10أن الواجب اتباع احلق وإن قل أهله.

ً
اتبااع نلبيهم -صىل ر ُ
اَلل عليه وسلم-.
 .11فضيلة هذه األمة وأنهم أكرث األمم
 .12فضيلة حتقيق اتلوحيد وثوابه.

 .13إباحة املناظرة يف العلم واملباحثة يف نصوص الرشع لالستفادة وإظهار احلق.

 .14عمق علم السلف ملعرفتهم أن املذكورين يف احلديث لم ينالوا هذه املزنلة إال بعمل.
 .15حرص السلف ىلع اخلري واملنافسة ىلع األعمال الصاحلة.

 .16أن ترك الرقية واليك من حتقيق اتلوحيد.

 .17طلب ادلاعء من الفاضل يف حياته.
َ ر ر ُ َ َ ْ َ َ َر
َ
ُ
 .18علم من أعالم نبوته -صىل اَلل علي ِه وسلم -حيث أخرب أن عاكشة بن ِحمصن من السبعني اذلين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب فقتل
ً
شهيدا يف حروب الردة -ريض اهلل عنه-.
 .19فضيلة عاكشة بن حمصن -ريض اهلل عنه-.
 .20استعمال املعاريض وحسن خلقه -صىل ر ُ
اَلل عليه وسلم -حيث لم يقل للرجل اآلخر :لست منهم.
ً ُ ُّ
فريد.
 .21سد اذلرائع ئلال يقوم من ليس أهال

 .22العمل بالكتاب والسنة مقدم ىلع لك مذهب.

 .23إن من أحرز هذه اخلصائل األربع املذكورة يف احلديث فقد حقق اتلوحيد ودخل اجلنة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،

الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
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دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه 2001 -م- .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م.

الرقم املوحد)3396( :

161

آبﷺن بیرساب کیا،وصوفمابا اور ا پی
می پنیﷺےک سایھ یھا۔ ر
م
مورون رب سح کیا۔

كنت مع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -فبال،
وتوضأ ،ومسح ىلع خفيه

 .816احلديث:

**

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قالُ « :
كنت
وتو رضأَ ,
مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فبَ َالَ ,
وم َسح
ُر
ىلع خفيه».

آب
حدتفہ پن یمان رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی" :می پنی ﷺ ےک سایھ یھا۔ ر
م
ﷺ ن ب ریساب کیا ،وصو فمابا اور ا پی مورون رب سح کیا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وذلك يف املدينة،

فأراد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيض حاجته،
فأىت زبالة قوم خلف حائط ،فبال وتوضأ ومسح ىلع
خفيه ،واكن وضوؤه بعد االستجمار ،أو االستنجاء،

كما يه اعدته -صىل اهلل عليه وسلم.-

 .816حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

حدتفہپن یمانرضی اہلل عیہپیان کرنہ ےی کہوہ رسولاہلل ﷺ ےک سایھ یےھ۔ ی
ب
مدپیہ شتف یک باب ے
ہ۔ پنی ﷺ ن فضان حاچت کا ارادہ کیا۔ چریانچرہ آ ر
رن
آب ﷺ
ﷺ دتوار ےک حےھ لوگون ےک کورا دا لی یک حگہ رب تشتف ےل گی۔ ر
مس
آب ﷺ ن
ن ب ریساب کرن ےک ت عد وصو کیا اور ا پی مورون رب ح فمابا۔ ر
س
آب ﷺ یک عادب
رنرھ اسی عمال کر ےک با ا ینچا کرن ےک ت عد وصو کیا یھا ،حیسا کہ ر
ی
میارکہ ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• كنت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي يف صحبته ،واكن ذلك باملدينة.
َ ر
• ت َوضأ  :غسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم مسح الرأس واألذنني ،ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.
ُر
• َ
وم َسح ىلع خفيه  :أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء.واخلف :هو ما يلبس ىلع القدم ساترا هلا من جِل.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املسح ىلع اخلفني ،ومدة املسح ىلع اخلفني يف السفر ثالثة أيام بليايلها ،ومدة املسح للمقيم يوم ويللة أي  24ساعة حيسب ابتداؤها
يف السفر أو احلرض ،من املسحة األوىل.

 .2املسح ىلع اخلفني بعد الوضوء من ابلول ،وثبت املسح ىلع اخلفني من لك حدث أصغر يف أحاديث كثرية ،أما احلدث األكرب املوجب للغسل
اكجلنابة فال يكىف فيه املسح ىلع اخلفني ،بل البد من االغتسال ،أما اجلبرية واجلروح املعصوبة فإنه يمسح عليها من احلدثني األصغر واألكرب،
أما إذا اكن املسح يرضها أو خيىش منه الرضر فال تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر األعضاء الصحيحة.

 .3مرشوعية املسح ىلع اخلفني يف الوضوء بدال عن غسل الرجلني ،يعد من كمال ادلين اإلساليم ويرس رشائعه.
 .4جواز قول اإلنسان للرجل العظيم :إنه بال؛ ألنه فعل اعدي ال يعد ً
نقصا وال عيبًا ،بل من كماهل -صىل اهلل عليه وسلم -نقل تفاصيل حياته
حىت قضاء احلاجة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
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اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3075( :
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آبﷺکس
رسول اہللﷺ چتعفہےسرمدلفہیکرطفروای ہےون ،تو ر
رہ یےھ؟ ای
كيف اكن َرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رفیارےسح
چ
ھ
آبﷺدرمیابرفیارےس
کہ
ا
ب
د
واب
ن
ون
ل
ے
ر
ر
َ ُ َََ
َ َ َ
ي ُ
سري العنق ،فإذا وجد
ِني دفع؟ قال :اكن ي
سري ح
ہ
ح
آبﷺرفیار کوپی کر
رل ے
َ ي َ َّ
رہ یےھ ،با ےم چت کوب کسادہ حگہآ حاب ،تو ر
فج َوة نص
د پی۔

 .817احلديث:

**

ُ َُ َُ
ََُْ
ُّ َ ْ
امة بن َزيْ ٍد -وأنا
ري قال« :سئل أس
عن عروة بن الزب ِ
جالس -كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ ً
سري َ َ
يسري ح َ
ني َد َف َع؟ قال :اكن ي َ ُ
العن َق ،فإذا وجد فج َوة
ُ ِ
َ
ن رص».

عوہ پن رپی رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ می اساہم پن ربد رضی اہلل عیہ ےک
براس بینھا یھا۔ کسی ن ان ےس تروجرھا کہ رسول اہلل ﷺ چت عفہ ےس رمدلفہ یک
رہ یےھ؟ ایھون ن چواب
آب ﷺ کس رفیار ےس حرل ے
رطف روای ےہون ،تو ر
رہ یےھ ،باہےم چت کوب کسادہ حگہ آحاب ،تو
آب ﷺ درمیاب رفیار ےس حرل ے
دب ا  :ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أُ َس َ
امة بن َزيْ ٍد -رًض اهلل عنهماَ -رديف انليب -
َ ََ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -من َع َرفة إىل ُم ْزد ِلفة .فاكن
أعلم انلاس بسري انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -
فسئل
عن صفته ،فقال :اكن يسري َ
َ
انبساط
العنَق ،وهو:

 .817حدپث:

**

آب ﷺ رفیارپی کر د پی"۔
ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

میقق علیہ

السري ويرسه يف زمحة انلاس ،ئلال يؤذي به ،فإذا وجد
ُ
ف ْر َجة ليس فيها أحد من انلاس حرك دابته ،فأِسع
ً
قليال؛ لعدم وجود األذية يف اإلِساع حينئذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
ََ
• دف َع  :سار من َع َرفة إىل مزدلفة.
ً
• َ
ِسيعا وال بطيئًا.
العنَ َق  :سري منبسط يتحرك به عنق انلاقة ليس
َ ْ
• الفج َوة  :املاكن املتسع.
َ
• ن رص  :أِسع.

فوائد احلديث:

َ ََ
ََ
 .1كون أُ َس َ
امة بن َزيْ ٍد رديف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-من َع َرفة إىل ُم ْزد ِلفة ،فهو أعلم انلاس بسريه.
 .2مرشوعية ادلفع من َع َرفَ َة بسري فيه انبساط -ال ُ
تباط َؤ فيه ،وال خفةـ ئلال يؤذي غريه.
 .3مرشوعية اإلِساع حال وجود سعة يف الطريق.

 .4اإلِساع يف مواضع اإلِساع ال ينايف قوهل" :عليكم بالسكينة".
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 .5رفق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه.

 .6حرص السلف -ريض اهلل عنهم -ىلع متابعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أفعاهل.

 .7ذكر ما يدل ىلع تأكيد اخلرب؛ لقول عروة " :وأنا جالس".

 .8أن من حسن اتلعلم أن يوجه السؤال إىل أقرب انلاس علما به وإحاطة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4539( :
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اچرامیکحالث می رسول اہللﷺش میارککسرطحدھون یےھ؟ی سن کر
آبکا
اتواتوبرضی اہلل عیہن ک ریے رباہیھرکھ کر اےس ن رچ کیا یہان بک کہ ر
م
ش
ش حےھدکھاب د پی لگا۔ چو خص انےک بدن رب برابدال راہ یھا ،اسےس ایہون
ن برابدا لیےک لی کہا۔ اسن انےکش رب برابداال ،یررھ ایہونن
رن
ا پیش کودوتوناہیھےس ہےالبا اوردوتوناہیھآےگےل گی اور یررھ حےھالن
اورفمابا کہ مینرسول اہللﷺ کو اشیرطحدھوندپکھا یھا۔

كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
يغسل رأسه وهو حمرم؟

 .818احلديث:

**

عیداہلل پن عیاس اور مسور پن مجہم رضی اہلل ع ہم کا مفام اتواء می (ابک مسیلہ رب)
ش
ہ۔
اچی الف ےہوا۔ اپن عیاس رضی اہلل عہما کا کہیا یھا کہ مجم خص اپریا ش دھو سکیا ے
ش
مسور رضی اہلل عیہ کا کہیا یھا کہ مجم خص اپریا ش یہی دھو سکیا۔ چریانچرہ عید اہلل پن
م
عیاس رضی اہلل عہما ن حےھ اتواتوب رضی اہلل عیہ ےک یہان (مسیلہ تروجھی ےک

عن عبد اهلل بن حنني أن عبد اهلل بن عباس -ريض
ْ
َْ َ
اهلل عنهماَ ،-وال ِم ْس َو ِر بْ ِن خم َر َمة -ريض اهلل عنهما-
َْ
ْ ْ
اختلفا ِباألبْ َواءِ :فقال ابن عباس :يغسل ال ُمح ِر ُم
ْ
رأسه .وقال ال ِم ْس َور :ال يغسل رأسه .قال :فأرسلين
ابن عباس إىل أيب أيوب األنصاري -ريض اهلل عنه-
َْ َْْ
َ َ ُُْ
ني ،وهو يسرت بثوب،
فوجدته يغتسل بني القرن ِ
فَ َسلر ْم ُ
ت عليه ،فقال :من هذا؟ فقلت :أنا عبد اهلل بن
ُ َْ
ني ،أرسلين إيلك ابن عباس ،يسألك :كيف اكن
حن ٍ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يغسل رأسه وهو
َ ْ َ
ُ
حم ِر ٌم؟ فوضع أبو أيوب يده ىلع اثلوب ،ف َطأ َطأ ُه ،حىت
اصبُ ْ
ب عليه املاءْ :
بَ َدا يل رأسه ،ثم قال إلنسان يَ ُص ُّ
ب،
فَ َص ر
ب ىلع رأسه ،ثم َح رر َك رأسه بيديه ،فأقبل بهما
َْ
َوأدبَ َر .ثم قال :هكذا رأيته -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
يغتسل» .ويف رواية« :فقال املسور البن عباس :ال
َُ َ
يك ً
أبدا».
ار
أم ِ

لی) یھنچا ،می چت ان یک حدمت می یرہنچرا تو وہ کیو بی ےک دو لکرتون ےک نرح عسل
ی
رہ یےھ اور ابک ک ریے ےس ایہون ن ربدہ کر رکھا یھا۔ می ن رہنرح کر س الم کیا
کر ے
تو ایہون ن درباف ث فمابا کہ کون ےہو؟ می ن عض یک کہ می عیداہلل پن چیی
م
آب رضی اہلل عیہ یک حدمت می حےھ عیداہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ن یھنچا
ےہون ،ر

ہ ،ی درباف ث کرن ےک لی کہ اچرام یک حال ث می رسول اہلل ﷺ ش میارک
ے
کس رطح دھون یےھ؟ ی سن کر ایہون ن ک ریے رب اہیھ رکھ کراےس ن رچ کیا یہان
م
ش
آب کا ش حےھ دکھاب د پی لگا۔ چو خص ان ےک بدن رب براب دال راہ یھا ،اس
بک کہ ر
ےس ایہون ن براب دا لی ےک لی کہا۔ اس ن ان ےک ش رب براب داال ،یررھ ایہون
رن
ن ا پی ش کو دوتون اہیھ ےس ہ ےالبا اور دوتون اہیھ آےگ ےل گی اور یررھ حےھ الن
اور فمابا کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو اشی رطح دھون دپکھا یھا۔ ابک اور رواپ ث
ک
ہ کہمسور رضیاہلل عیہن اپن عیاسرضیاہلل عہماےس کہا کہمییمےس ھی
می ے
اچی الف یہی کرون گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
َْ َ
حتاور عبداهلل بن عباس َوال ِم ْس َو ِر بْ ِن خم َر َمة -ريض
ُ
الغسل ُ
للمحرم هل يغسل املحرم رأسه
اهلل عنهم -يف

أم ال وموضع الشبهة فيه أنه لو حرك شعر رأسه
ً
ألمكن أن يكون متسببا يف سقوط بعض الشعر،
فأرسال عبداهلل بن حنني إىل أيب أيوب -ريض اهلل

عنه ،-فوجده يغتسل ،فقال هل أرسلين إيلك ابن

 .818حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما اور مسور پن مجہم رضی اہلل عیہ ےک مابی اس باب
ش
گ
ہ با یہی؟ اس
رب فیگو حریل کہ آبا مجم خص عسل کرن ےہون اپریا ش دھو سکیا ے
ی
مسیلہ می چس باب می اس کال یھا وہ ی ھی کہ اگر اس ن ا پی ش ےک بالون کو
ہ اس ےس ش ےک کحرھ بال توب حا بی۔ چریانچرہ عید اہلل پن
چرک ث دی تو ممک ے
رہ
چیی اتو اتوب اتضاری رضی اہلل عیہ ےک براس آن۔ وہ اس وف ث عسل کر ے
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عباس يسألك كيف اكن رسول اهلل -عليه الصالة

والسالم -يغتسل ،فقال لذلي يصب عليه املاء:
ْ
اصبُب .بعد أن طأطأ اثلوب اذلي يسرته ،حىت بدا
رأسه ،ثم حرك رأسه بيديه ،فأقبل بهما وأدبر ،ثم قال:

هكذا رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل.

فلما جاء الرسول وأخربهما بتصويب ما رآه عبد اهلل
ْ
بن عباس -واكنوا يطلبون احلق ،-رجع ال ِم ْس َو ُر -ريض
اهلل عنه ،-واعرتف بالفضل لصاحبه ،فقال :ال
ً
َُ َ
اريك أبدا.
أم ِ

آب رضی اہلل عیہ کو پیابا کہ ایہی اپن عیاس رضی اہلل عہما ن
یےھ۔ ایہون ن ر
ی
رہ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ کیےس عسل فماباکرن
ہ اور وہ تروجرھ ے
ان یک رطف ھنچا ے
ک
آب
یےھ۔؟ اس رب اتو اتوب اتضاری رضی اہلل عیہ ن اس ک ریے کو حرھ ن رچ کیا چو ر
ش
ہ
آب کا ش ط ے
آب ن اس خص
اہ ےہو گیا اور ر
کو اوب فا ےم کر راہ یھا یہان بک کہ ر
آب ن ا پی دوتون اہیھون ےس
آب رب براب دال راہ یھا کہ براب دالو۔ یررھ ر
ےس فمابا چو ر
رن
اپریاشہ ےالبااور ایہی آےگاور حےھ یک رطف ےل گی۔ اور یررھفمابا:می نرسول
ش
ہ۔ چت وہ فسیادہ خص واترس آبا اور
اہلل ﷺ کو اشی رطح کرن ےہون دپکھا ے
ی
اس ن آکر دوتون کو پیابا کہ عید اہلل پن عیاس یک ران درست ھی- ،ضچای چق ہےی
ی
ےک چوبا ر ہی یےھ -تو اس رب مسور رضی اہلل عیہ رچوع کرن ےہون اور ا پی سا ھی
ک
یک فصیلت کا اعیاف کرن ےہون فمابا کہ می اب یم ےس ھی اچی الف یہی کرون
گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > االجتهاد واتلقليد
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:

• األب ْ َواء  :موضع بني مكة واملدينة ،يسىم اآلن" :اخلريبة".
َ َ
• القرنان  :العمودان الذلان تشد فيهما اخلشبة ،اليت تعلق عليها بكرة ابلرئ.
• َط َ
أطأه  :أي :أنزل اثلوب اذلي يسرته حىت أظهر لعبداهلل بن حنني رأسه.
• أقبل بهما  :أي :بيديه ،بدأ بهما من مقدم رأسه.
• أدبر  :ردهما من مؤخره إىل مقدمه.
َُ َ
اريك  :أجادلك.
• أم ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز غسل املحرم رأسه ،وحتريكه بيديه.
ً
 .2جواز إمرار ايلد ىلع شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرا ،ويسقطه.
 .3جواز املناظرة يف املسائل الرشعية إلظهار احلق.
 .4قبول خرب الواحد يف املسائل ادلينية ،وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة.
 .5الرجوع إىل انلصوص الرشعية عند االختالف ،وترك االجتهاد والقياس عندها.
 .6جواز توكيل اثلقة يف السؤال عن العلم وقبول خربه فيه.
َُ
ِ .7علم ابن عباس السابق باحلكم الرشيع وهلذا جاء السؤال :كيف اكن يغسل رأسه ولم يقل :هل اكن يغسل رأسه.
 .8جواز إلقاء السالم ىلع املتطهر يف وضوء أو غسل ،وحمادثته عند احلاجة.
 .9جواز االغتسال أمام انلاس ،إذا اكن مستور العورة.
 .10استحباب التسرت وقت الغسل ،فإن خاف من ينظر إيله وجب السرت.
 .11جواز االستعانة يف الطهارة بالغري.
 .12أن األوىل تسمية الرجل نفسه ملن قال هل من أنت؟
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 .13سلوك طريق اتلعليم بالفعل؛ ألنه أقرب للفهم وأرسخ يف اذلهن.

 .14االعرتاف للفاضل بفضله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4528( :
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ہکہ اس
ہ) چت کہ اس عورب کادعوی ے
اب(پ کاح) کیےس (باقرہ سکیا ے
ن یمدوتون کودودھ برالبا یھا؟!

كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟

 .819احلديث:

**

 .819حدپث:

ً
عن عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أنه
َ
تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب ،فجاءت أ َمة سوداء،

عفیہ پن حارب رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ ایہون ن ام
ن
ی
خنی نت اب اھاب ےس سادی یک ھی۔ (وہ پیان کرن ہ ےی کہ) ابک سیاہ ربگ وایل

فذكرت ذلك هل .قال :كيف وقد زعمت أن قد

آب ﷺ ن فمابا کہ اب
آب ےک سا می حاکر اس کا دکر کیا تو ر
ہےت گیا اور یررھ ر
ہ کہ اس ن یم
ہ) چت کہ اس عورب کا دعوی ے
(پ کاح) کیےس (باق رہ سکیا ے

ہ ۔ می ن اس کا دکر
بابدی آب اور کہی لیگ کہ می ن یم دوتون کو دودھ ب رالبا ے
آب ن میی رطف ےس مھ یرھی لیا .می واہن ےس
رسول اہلل ﷺ ےس کیا ،تو ر

فقالت :قد أرضعتكما ،فذكرت ذلك للنيب -صىل اهلل
عليه وسلم .-قال :فأعرض عين .قالَ :فتَنَ رحيْ ُ
ت

أرضعتكما؟!».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
تزوج عقبة بن احلارث أم حيىي بنت أيب إهاب
فجاءت أمة سوداء فأخربته أنها قد أرضعته وأرضعت
زوجه ،وأنهما أخوان من الرضاعة .فذكر للنيب -صىل

اهلل عليه وسلم -قوهلا ،وأنها اكذبة يف دعواها .فقال
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منكرا عليه رغبته يف
ابلقاء معها ،مع شهادة هذه األمة :-كيف لك بذلك،
وقد قالت هذه املرأة ما قالت ،وشهدت بما علمت؟.

**

دوتون کو دودھ ب رالبا یھا؟!۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ن
عفیہ پن حارب رضی اہلل عیہ ن ام حی نت اب اھاب رضی اہلل عہا ےس سادی
یک۔ ابک سیاہ ربگ یک بابدی ن آکر ایہی پیابا کہ اس ن ایہی اور ان یک نوی کو
دودھ ب رالبا یھا اور ی کہ وہ دوتون رصاعی یہن یھاب ہ ےی۔ ایہون ن پنی ﷺ کو اس

ہ۔ پنی ﷺ
بابدی یک ی باب پیاب اور کہی لےگ کہ وہ ا پی اس دعوی می جھوب ے
ن اس بابدی یک گواہےی ےک ےہون ےک باوچود عفیہ پن حارب رضی اہلل عیہ یک اپ رنی
نوی ےک سایھ ر ہی یک رعیت کو بات رسید کرن ےہون فمابا کہ یم اب کیےس اپ رنی نوی
ہ
ہ اور چو کحرھ وہ حاپنی ے
ےک سایھ رہ سکی ےہو حاال بکہ اس عورب کا ی ست کحرھ کہیا ے
ہ؟!۔
اس یک وہ گواہےی دے حریک ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الرضاع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أم حيىي  :صحابية اسمها "زينب" كما يف سنن النسايئ.
• كيف  :تصنع بها.
• وقد زعمت  :املرأة السوداء.

فوائد احلديث:
 .1أنه إذا ثبت الرضاع املحرم بني الزوجني ،انفسخ نكاحهما.
 .2أن الرضاع يثبت ،وترتتب أحاكمه بشهادة امرأة واحدة
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 .3وفيه إثبات القاعدة الرشعية العامة ويه( :يثبت تبعا ماال يثبت استقالال) ،ووجهه أن شهادة املرأة ال تكيف يف فسخ انلاكح ويف الطالق ،فإذا
شهدت بالرضاع ،ثبت حكمه ،فيثبت فسخ انلاكح تبعا هل.
ْ ً
 .4قبول شهادة الرقيق إذا اكن َعدال ،لقوهل" :أمة" وال بد يف الشهود لكهم من العدالة ،وانتفاء اتلهمة.
ً
ِّ
 .5أن وطء الشبهة ال يوجب شيئا ،وصاحبه معذور عن َحد ادلنيا وعذاب اآلخرة ،ألن العلم رشط يف إقامة احلدود ،ووعيد اهلل ىلع العامدين.
 .6جواز إعراض املفيت يلنبه املستفيت ىلع أن احلكم فيما سأهل الكف عنه.

 .7جواز تكرار السؤال ملن لم يفهم املراد.

 .8ينبِغ حفظ الرضاع وضبطه ،يف حينه ،وكتابته.فيحفظ من رضع منه ودله ،ومن شاركه يف الرضاع ،ومن رضع من بلنه ،ويبني مقدار الرضاع،
ووقته ،حىت ال تقع املشالكت بعد انلاكح ،فيحصل اتلفرق وانلدم ،وتشتت األوالد ،واألسف ىلع املايض ،وغري ذلك من املفاسد الكثرية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري؛ عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم

الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - ،خالصة
الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -

الرقم املوحد)5861( :
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لَتُ َس ُّو َّن صفوفَكم أو ْلخال َِف َّن ُ
اهلل بني
ُ
ُوجوهِكم

 .820احلديث:

اپ رنی صقون کو سیدھا کر لو؛وری اہلل یمھارے مابی تففہدالدے گا۔
**

ً
عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َ َ َ
ُ
َُ ر ُ َ ُ
«لت َس ُّون ُصفوفكم أو يلُخا ِلف رن اهلل بني ُو ُجو ِهكم».
ويف رواية« :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ َ ِّ ُ ُ َ
وفنَا ،حىت َكأَ رن َما ي ُ َس ِّوي بها الق َداح ،ر
حىت
يسوي صف
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ُ
نه ،ثم َخ َرج ً
يوما فقامَّ ،
حىت
ِإذا رأى أن قد عقلنا ع
ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ ً
َ
ال بَا ِديًا َص ُ
در ُه ،فقال:
ِإذا اكد أن يكرب ،فرأى رج
َ ُ َ ُّ ر ُ ُ َ
َ َ َ
َ
وف ُ
كم أو يلُخا ِلف رن اهلل بني
ِعبَاد اهلل ،لتسون صف
ُو ُجوه ُ
كم».
ِ

 .820حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :اپ رنی
ت عمان پن تسی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
صقون کو سیدھا کر لو؛ وری اہلل یمھارے مابی تففہ دال دے گا"۔ ابک اوررواپ ث

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےہماری صقون کو سیدھا فمان،اپیا سیدھا کہ تون لگیا کہ
می ے
آب ﷺ کو مخسوس
آب ﷺ ان ےسپی سیدےھ کرپن ےگ۔ یہان بک کہ چت ر
ر
ش
م
ہ
آب ﷺ ب ے
اہ آن اور
آب ےک فمان کو حھ حےک ہ ےی۔ یررھ ابک دن ر
ےہوا کہ ےم ر
ب
آب ﷺ
آب ﷺ کیی کہی ہےی واےل یےھ کہ ر
(یمار ےک لی) کرھے ےہو گی۔ ر
ش
ن ابک خص کو دپکھا ،چو اپریا سییہ ب ے
آب ﷺ ن
اہ پ کاےل ےہون یھا۔ اس رب ر
فمابا" :اے اہلل ےک پیدو! اپ رنی صقون کو سیدھا کرو؛ وری اہلل یمھارے مابی اچی الف
دال دے گا''۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رر
أكد -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إن لم تعدل الصفوف
ر
فليخالفن اهلل بني وجوه اذلين اعوجت
وتسوى

صفوفهم فلم يعدلوها ،وذلك بأنه حينما يتقدم

بعضهم ىلع بعض يف الصف ،ويرتكون الفرجات
بينهم .واكن -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم أصحابه
بالقول ويهذبهم بالفعل ،فظل يقيمهم بيده ،حىت ظن

صىل اهلل عليه وسلم -أنهم قد عرفوا وفهموا ،ويفإحدى الصلوات رأى واحدا من الصحابة قد بدا

صدره يف الصف من بني أصحابه ،فغضب -صىل اهلل

عليه وسلم -وقال "لتسون صفوفكم أو يلخالفن
اهلل بني وجوهكم".

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اگرصفی باب اور سیدھی ی یک گیی،
پنی ﷺ اس باب رب رور دے ے
عایل انلوگون ےکمابیاچی الفپ ریدافمادپنےگ ،چن یکصفیپیھیہ ےیاور
تواہلل ت ی
ہ ،چت صف می کحرھ لوگ
جھون ن ان کو سیدھا ی کیا۔ اتسا اس وف ث ےہو با ے
دوشے لوگون ےس آےگ بھ حان ہ ےی اور ا پی مابی حایل چگہی رجھور د پی
تع
ہ ےی۔ پنی ﷺ فول ےک در تےع ےس ا پی ضچای کو لنم د پی اور ف عل ےک در تےع

آب ﷺ ایھی ا پی اہیھ ےس درست
ےس ان یک یہدپ ث فمان۔ چریانچرہ ر
آب ﷺ کو ی مخسوس ےہوا کہ وہ اس باب کو حان حےک ہ ےی
فمان ،یہان بک کہ ر
ش
آب ﷺ ن ابک ضچاب کو دپکھا کہ صف می ان
اور حمھ گی ہ ےی۔ ابک یمار می ر
ہ اور ب ے
ہ۔ اس رب رسول اہلل
اہ آ راہ ے
کا سییہ ا پی سایھیون ےک مابی کحرھ ایرھا ےہوا ے
ﷺ عضہ می آ گی اور فمابا" :اپ رنی صقون کو سیدھا کر لو ،وری اہلل یمھارے مابی
اچی الف دال دپن ےگ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .والرواية اثلانية :رواها مسلم.
اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

َُ ر ُ َ ُ
ُّ
لتسون.
• َلت َس ُّون ُصفوفكم  :الالم للقسم ،واملعىن :واهلل
َ َ
خال َف رن ر ُ
اَلل  :يلوقعن اخلالف.
• أ ْو يلُ ِ
ُ
• بَ َ
ني ُو ُجو ِهكم  :بني وجهات نظركم؛ فيكون للك وجهة وتتفرقوا.
ُ َ
• ي ُ َس ِّوي ُصفوفنَا  :يقوم بتسويتها ،وكيفية ذلك :بمسح املناكب ،وحيصل ذلك بتفقد صفوف املصلني من ناحية إىل ناحية مع مسح اإلمام لصدور

املصلني ومناكبهم.
َ َر
• َح رىت كأن َما  :تسويته تبلغ إىل ما يشبه هذه الغاية.
• الْق َد َ
اح " :القداح" :سهام اخلشب حني تنحت وتربى ،ويبالغ يف تسويتها وتعديلها ،يعىن أنهم يكونون -يف اعتداهلم واستوائهم -ىلع نسق
ِ
واحد.
ََ ْ
َ
• عقلنا  :أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية.
َ َ
• اكد  :قارب.
• فقام  :وقف يف ماكن صالته.
• بَاديًا َص ْد ُر ُه ً :
ً
وظاهرا عن الصف.
بارزا
ِ
• أو  :للتقسيم ،أي أن أحد األمرين الزم ،فال خيلو احلال من أحدهما.
َ
• َرأى  :أبرص.
َ َ ر
ً
تذكريا هلم؛ يللزتموا بما تقتضيه العبودية.
اَلل  :ناداهم بهذا الوصف
• ِعباد ِ

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من لك ما يوقع اتلباغض واتلنافر.
 .2ظاهر احلديث ،وجوب تعديل الصفوف ،وحتريم تعوجيها ،للوعيد الشديد.
 .3شدة اهتمامه -صىل اهلل عليه وسلم -بإقامة الصفوف ،فقد اكن يتوىل تعديلها بيده الكريمة وهذا يدل ىلع أن تسوية الصفوف من وظيفة
اإلمام.

 .4اجلزاء من جنس العمل ،فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل خمالفة صفوفهم.

 .5غضب انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اختالف الصف ،فيقتيض احلذر من ذلك.

 .6جواز الكم اإلمام فيما بني اإلقامة والصالة ملا يعرض من احلاجة.
ُ ِّ ر َ ر
حىت يَتأكد من تأديته ملهامه يف تسوية صفوف املأمومني.
 .7يتحتَّم ىلع اإلمام أن ال يكرب

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3085( :
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َ ُ
لك َّن أفضل اجلهاد :حج مِّبور

 .821احلديث:

ف
ہ۔
یمہارے چق می ستےس ا ضل چہاد ،جح میور ے

**

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قُ ُ
لت :يا َر ُسول
ُ
َ
َ
َ
اهلل ،ن َرى اجلهاد أفضل العمل ،أفال جنا ِهد؟ فقال:
ُ
َ ُ
أفضل اجلهاد :ي
حج مربور».
«لك رن
ِ

 .821حدپث:

عاتش رضی اہلل عہا رواپ ث کرن ےہون پیان کرب ہ ےی کہ می ن تروجرھا کہ اے اہلل
شمح
ف ع
ہ ،تو کیا ہےم چہاد ی کرپن؟
ےک رسول! ہ ےم ھنی ہ ےی کہ ست ےس ا ضل مل چہاد ے
آب ﷺ ن ارساد فمابا کہ ’’یمہارے چق می ست ےس افضل چہاد ’ جح
اس رب ر
ہ۔‘‘
میور‘ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
اعئشة َ -
والنساء
ريض اهلل عنها-
اكنت أم املؤمنني
ً
ر
معها يعتقدن أن أفضل األعمال وأكرثها أجرا اجلهاد
َ
يف سبيل اهلل ومقاتلة األعداء ،فأرش َد ُه رن -عليه
الصالة والسالم-

القتال ،وهو احلج
ً
ٌ
جهادا ألنه جهاد

ابلدن.

إىل جها ٍد أفضل يف حقهن من
ُّ
اذلي ال إثم خيالطهُ ،س ِّ َ
احلج
يم
ٌ
للنفس ،وفيه بذل للمال وطاقة

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا اور ان ےک سایھ موچود چوا بی کا چیال یھا کہ ست ےس افضل اور
س
ع
ش
ہ۔
ست ےس ربادہ اچر واال مل چہاد ق ییل اہلل اور د میون ےک سایھ فیال کربا ے
پنی ﷺ ن ان یک ابک ا تےس عمل یک رطف ر ےہماب فماب چو ان ےک چق می اس
ی
ےس ھی ربادہ افضل عمل یھا تعنی اتسا جح چس می کسی گیاہ یک آمیس ی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َ
• نرى  :نعتقد.
• لكن  :األرجح يف ضبطها أن تكون بضم الاكف ىلع أنها خطاب للنسوة ،واملعىن أي اذلي يناسبكن احلج املربور.
• مربور  :املقبول اذلي ال خيالطه يشء من اإلثم.

فوائد احلديث:

ر
أن ر
احلج ِم ْن أفضل اجلهاد وأنه من سبيل اهلل -تعاىل-.
.1
ُ
ُّ ِّ
 .2احلج للنساء أفضل من اجلهاد.
ُ
ر
 .3أن األعمال تتفاضل وتتفاوت حبسب العامل.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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یمہی فیامتےکدناسےک بدےل می اتسی ساب سو اوپیییان ملییگ کہ ان
ستیکپکیل ربی ےہوب ےہویگ۔

َ
َ ي ُ َ َ ُ ُّ َ َ ي ُ َ
لك بها يوم القيامة سبعمائ ِة ناقة ُكها َمطومة

 .822احلديث:

**

ہ کہ ابک آدمی پکیل ربی ےہوب
اتوم شعود اتضاری  -رضی اہلل عیہ  -ےس رواپ ث ے
ب
ب
او ینی ےل کر آبا اور پنی ﷺ یک حدمت می عض کیا کہ (بارسول اہلل!) ی او ینی اہلل

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة َخمْ ُط َ
وم ٍة ،فقال:
هذه يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

آب ﷺ ن فمابا یمہی فیامت ےک دن اس ےک
ےک راسیہ می (دپیا ےہون) ر
بدےل می اتسی ساب سو اوپیییان ملی یگ کہ ان ست یک پکیل ربی ےہوب ےہویگ ۔

وسلم« :-لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها
َخمْ ُط َ
وم ٍة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة
َُْ َ ٌ
ْ
ٌ
ومة ،أي َمش ُدودة ِحبَبل ،وهو قريب من الزمام
خمط
ُ َ ُّ
اليت تشد به انلاقة ،فقال الرجل :يا رسول اهلل ،هذه يف
َ
يل اهلل ،أي أوقفها يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-
س ِب ِ
 ،للغزو بها .فقال هل -صىل هلل عليه وسلم" :-لك بها
َ َ
َسبْ ُعمائ ِة ناقة "؛ وذلك ألن اهلل -تعاىل -يُضاعف
ْ
احلسنة بعرش أمثاهلا إىل َسبعمائة ِضعف إىل أض َعاف
ََ
(مثل اذلين ينفقون
كثرية ،كما يف قوهل -تعاىل:-
َ َ
أمواهلم يف سبيل اهلل كمث ِل حبة أنبتت سبع سنابل يف
لك سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل
ُ ُّ َ َ ْ ُ َ ٌ
ومة " فائدة
واسع عليم)[ابلقرة .]261:قوهل" :لكها خمط
خلطام :زيادة تمكن صاحبها من أن يعمل بها ما
ا ِ

أراد ،وهذا من حسن اجلزاء ،فكما أن هذا الرجل جاء
ْ ٌ
بناقته إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -مش ُدود
ْ ٌ
خلطام ،جزاه اهلل بسبعمائة ناقة لكها َمش ُدود
عليها با ِ
خلطام؛ ويلعلم من ينفق يف ادلنيا أن لك زيادة
عليها با ِ

يقدمها سيحزى بها ،واخلطام هل قيمة ومجال وزيادة يف

انلاقة.

 .822حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
م
ب
ابک خص پنی ﷺ یک حدمت می ابک پکیل ربی او ینی ےل کر آبا۔" خظوہم" ےس
ی
ہ چس ےس
ہ کہ وہ رشی ےس پیدھی ےہوب ھی۔ ی رشی لگام یک رطح یک ےہوب ے
رماد ے
ش
ب
ب
ہ۔ اس خص ن کہا کہ با رسول اہلل! ی او ینی اہلل ےک را سی
او ینی کو بابدھا حا با ے
س
ہ۔ تعنی می اےس چہاد ق ییل اہلل ےک لی وفف کر با ےہون باکہ ی چیگ
می وفف ے
آب ﷺ ن اےس فمابا" :یمہی اس ےک بدےل ساب سو
می کام آن۔ ر
اوپیییان ملی ےگ۔" کیون کہ اہلل ت عایلپییک کا دس گیا ےس ےل کر ساب سو گیا بک بلکہ
ی
اس ےس ھی کنی گیا بھا کر اس کا بدلہ د پی ہ ےی۔ حیسا کہ اہلل ت عایل ن ا پی اس فول
ک
س
می ارساد فمابا کہ( :مَیَل الدپن نفقون اموالہم ق ییل اہلل َمیَل چیہ ا بییت سیع
ع
سیابل ق کل سییلہ مای چیہ واہلل تضاعف لمن تساء واہلل واسع لنم)[الیفہ.]261:

عایل یک راہ می چ ر
رح کرن ہ ےی اس یک میال اس دان
بجمہ :چو لوگ اپریا مال اہلل ت ی
پک
حیسی ے چ
عایل
ہ سمیےس ساببالیان لیاور ےہبایلمی سودان ےہون،اور اہللت ی
ع
مَخ ْ
وہم
عایل کسادیگ واﻻ اور لم واﻻ ے
چےس رح ے
اہ بھا چررھا کر دے اور اہلل ت ی
ہ۔ "کُ َُّلہَا ظُ َ
ب
ب
پ
اہ کر
ہ کہ اس ےس او ینی کا مالک او ینی ےک سایھ چو رح ے
"۔ کیل کا فابدہ ی ےہو با ے
ش
ب
ہ۔حیےس ی خص پنی ﷺ ےک براس او ینی کو
ہ۔ ی چسن چراء یک ع المت ے
سکیا ے
ی
ی
اس حال می ےل کر آبا کہ وہ پکیل ےس پیدھی ےہوب ھی اشی رطح اہلل ھی اےس اتسی
ساب سو اوپیییان تظور چراء دپن ےگ چو ست یک ست پکیل ےس پیدھی ےہون یگ باکہ
ہ۔
اہ کر سےک۔ ی ترورا ترورا بدلہ ے
وہ ان ےک سایھ چو کحرھ کربا رح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
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:

• خمطومة  :اخلطام ،هو :احلبل اذلي يقاد به ابلعري ،جيعل ىلع خطمه أي مقدم أنفه وفمه.
• القيامة  :هو ايلوم اآلخر اذلي حتاسب فيه اخلالئق ،وسيم يوم القيامة بايلوم اآلخر؛ ألنه ال يوم بعده.
• سبيل اهلل  :هو اجلهاد إذا أطلق يف انلصوص.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب باتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك.
 .2انلفقة يف سبيل اهلل -تعاىل -تضاعف إىل سبعمائة ضعف.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .1392 ،ديلل
َ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موىس ايلحصيب
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .إِكمال
ْ
السبيت ،املحقق :ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م - .سبل السالم -الصنعاين-
انلارش :دار احلديث.
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م
َي
َ ي َي َ ُ
َي َي ُ
َ ي َيَي ُ
ت ،اگری باب چس کا علم حےھ ت عد می ےہوا ،یہےلےس معلوم ےہوب تو می ا پی سایھ ہےدی
ل ِو استقبلت من أم ِري ما استدب يرت؛ ما أهدي
َي َ ََي َي
ی
م
ھ
ع
ہ
ت
ہ
گ
ولوال أن ميع الهدي ألحللت
یال با ،اور ا ر میے سایھ ہےدیی ےوب و ی ی ( رمہےک ت عد) حالل ےو حا با۔

 .823احلديث:

**

ََر
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :أهل
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابُه باحلج ،وليس
َ ْ
مع أحد منهم هد ٌي غري انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ی
آب ےک ضچای
حاب پن عید اہلل رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ کہ پنی کر م ﷺ اور ر
ی
ن جح کا اچرام بابدھا۔ پنی ﷺ اور طلچہ رضی اہلل عیہ ےک سوا کسی ےک سایھ ھی
فباب کا حاتور یہی یھا۔ عیل رضی اہلل عیہ یمن ےس آن تو ایہون ن کہا کہ چس چری کا
ی
ہ۔پنی ﷺ نا پی
ہ میا ھیاچراموہےی ے
اچرامرسول اہلل ﷺ نبابدھا ے
اضچاب کو چکم دبا کہ وہ ا پی جح کو عرمہمیپیدبل کردپن اور نت اہلل کا طوافکر ےک

وطلحة ،وقدم يلع -ريض اهلل عنه -من ايلمن .فقال:
ََر
أَ ْهلَلْ ُ
ت بما أهل به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمر

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه :أن جيعلوها
َ ُّ
عمرة ،فيطوفوا ثم ُي َق ِّ ُ
وحيلوا ،إال من اكن معه
رصوا ِ
َ َ َ َ َْ
َ ْ
الهدي ،فقالوا :ننطلق إىل ِم ًىن َوذك ُر أ َح ِدنا يق ُط ُر؟
َ
فبلغ ذلك انليب  -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ل ِو
استَ ْدبَ ْر ُ
ت من أَ ْمري َما ْ
ْ
ت ؛ ما أَ ْه َديْ ُ
استَ ْقبَلْ ُ
ت  ،ولوال
ِ
ََ َ َ
َ ْ َ ََ ْ
ك ْ
حلَلْ ُ
ت
ت .وحاضت اعئشة .فنس
أن ميع الهدي أل
َُ ْ
َ
ُ
َ
اسك لكها ،غري أنها لم تطف بابليت .فلما طهرت
املن ِ
َْ ُ َ
وطافت بابليت قالت :يا رسول اهلل ،تن َط ِلقون حبج
وعمرة ،وأنطلق حبج؟ فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر:
رْ
يم  ،فاعتمرت بعد احلج».
أن خيرج معها إىل اتلن ِع ِ

بال کیوا لی اور ح الل ےہوحا بی سوان ان ےک چن ےک براس ہےدی کا حاتور ہےو۔ اس رب
لوگ کہی لےگ کہ کیا ہےم منی یک رطف اس رطح حا بی ےگ کہ ےہمارے آلہپیاسل ےس
یرہن
آب ﷺ ن فمابا:
(مَنی) پیرک رہےی ےہویگ؟! ی باب رسول اہلل ﷺ بک رحی تو ر
م
’’اگر ی باب چس کا علم حےھ ت عد می ےہوا ،یہےل ےس معلوم ےہوب تو می ا پی سایھ ہےدی ی
ی
ال با ،اور اگر میے سایھ ہےدی ی ےہوب تو می ھی (عرمہ ےک ت عد) ح الل ےہو حا با۔ عاتش
رضی اہلل عہا حاتضہ ےہو گنی یھی۔ اس لی ایہون ن یمام اعمال جح ادا کی لیک

نت اہلل کا طواف یہی کیا۔ یررھ چت وہ براک ہےو گیی اور نت اہلل کا طواف کر لیا تو
رہ
آبلوگ جح اور عرمہدوتون کرےک واترس ےہو ے
عضکیا“ :اےاہلل ےکرسول! ر
ج
آب ﷺ ن عیدالرجمن پن
ہ ےی اور می رصف ح ہےی کرےک واترس ےہوحاون؟ ” تو ر
ن
اتوپکر رضی اہلل عہما کو چکم دبا کہ ایہی سایھ ےل کر عنم حا بی۔ چریانچرہ عاتش رضی اہلل
عہا ن جح کرن ےک ت عد عرمہ کیا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يصف جابر بن عبد اهلل َ
ريض اهلل عنهما حجة انليب
ُّ
صىل اهلل عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلوا باحلج ،ولم
ْ ْ
ٌ
ي َ ُسق أحد منهم ال َهد َي إال انليب صىل اهلل عليه وسلم
َ
ريض اهلل عنه ،واكن يلع بن أيب
وطلحة بن عبيد اهلل

َ
ريض اهلل عنه يف ايلمن ،فقدم ،ومن فقهه
طالب
ر
أحرم وعلق إحرامه بإحرام انليب صىل اهلل عليه
وسلم .فلما قدموا مكة ،أمرهم انليب صىل اهلل عليه

وسلم أن يفسخوا إحرامهم من احلج إىل العمرة،
ُ ُّ
وحيلوا
ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة ،ثم يقرصوا ِ
اتلحلل الاكمل .هذا يف حق من لم يسق اهلدي .أما

 .823حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب
حاب پن عید اہلل رضی اہلل عہما پنیﷺ ےک جح ےک بارے می پی ال ے
رہ ہ ےی کہ ر
آب ﷺ ےک ضچای ن جح کا اچرام بابدھا ،باہےم پنی ﷺ اور طلچہ پن
ﷺ اور ر
ی
عییداہلل رضی اہلل عیہ ےک سوا ان میےس کسی ےک براس ھی ہےدی کا حاتور یہی یھا۔ عیل
پن اب طال ث رضی اہلل عیہ اس وف ث یمن می یےھ۔ چریانچرہ وہ آن ،اور ان یک
ففاہےت دپکھی کہ ایہون ن اچرام بابدھا اور ا پی اچرام کو پنی ﷺ ےک اچرام ےک

سایھ معلق کردبا۔ چت وہ لوگ مکہ آن تو پنی ﷺ ن ایہی چکم دبا کہ وہ ا پی جح کا
اچرام جم کر ےک اےس عرمہ ےک لی کر دپن اور عرمہ ےک لی طواف اور س عی کرپن
م
ش
اور یررھ بال کیوا کر کمل طور رب ح الل ےہوحا بی۔ ی چکم اس خص ےک بارے می یھا
ت
چو ا پی سایھ ہےدی یہی البا یھا۔ الییہ چو لوگ ہےدی ےل کر آن یےھ سمول پنی ﷺ
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من ساقه  -ومنهم انليب صىل اهلل عليه وسلم فبقوا -
ُ
بعد طوافهم وسعيهم -ىلع إحرامهم .فقال اذلين أ ِم ُروا

بفسخ حجهم إىل عمرة -متعجبني ومستعظمني:-
كيف نتحلل وجنامع أهلنا ثم ننطلق إىل " ِمىن" ُم ِهلني
باحلج ،وحنن حديثو عهد بذلك؟ .فبلغ ّ
انليب صىل اهلل
َ َ
عليه وسلم مقاتلهم واستعظام ذلك يف نفوسهم،

فطمأن أنفسهم بما هو احلق وقال :لو استقبلت من
ُ ْ ُ َ ْ
الهد َى اذلي منعين من
أمري ما استدبرت ،ما سقت
اتلحلل ،وألحللت معكم .فرضيت أنفسهم
َ
ريض اهلل عنها
واطمأنت قلوبهم .وحاضت اعئشة
ً
ُ
ق ْر َب دخوهلم مكة ،فصارت قارنة؛ الن حيضها منعها
من الطواف بابليت ،وفعلت املناسك لكها غري

الطواف والسيع .فلما طهرت وطافت بابليت طواف

حجها ،صار يف نفسها يشء ،إذ اكن أغلب الصحابة

-ومنهم أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم -قد فعلوا

أعمال العمرة وحدها وأعمال احلج .ويه قد دخلت

عمرتها يف حجها .فقالت :يا رسول اهلل ،تنطلقون حبج
وعمرة وأنطلق حبج؟ .ر
فطيب خاطرها ،وأمر أخاها
عبد الرمحن أن خيرج معها إىل اتلنعيم ،فاعتمرت بعد

احلج.

رہ۔ چن لوگون کو جح کو
ےک وہ طواف او ر س عی کرن ےک ت عد ا پی اچرام ہےی می ے
عرمہ می پیدبل کرن ےک لی کہا گیا یھا وہ چیب واسی عچاب ےس کہی لےگ :اتسا
ہ کہ ہےم ح الل ےہوکر اپ رنی نوتون ےس ضخیت کرپن اور یررھ جح کا اچرام
کیےس ےہو سکیا ے
ی ی
بابدھ کر منی یک رطف روای ےہون حاال بکہ ہےم ن ا ھی ا ھی اپ رنی نوتون ےس ہےم تسیی
یرہن
آبﷺ کوعلم ےہوا کہ ان رب ی باب
یک ےہو؟پنیﷺ بکچتان یک ی باب رحیاور ر
آب ﷺ ن ایہی چفیفت ےس آگاہ کرن ےہون
بی گران گرر رہےی ے
ہ تو ر
م
ہ تو می ا پی
دالسہ دبا کہ :اگر حےھ ی باب یہےل معلوم ےہوب چو ت عد می معلوم ےہوب ے
م
ی
سایھ ی ہےدی کا حاتور ی ال با چس ن حےھ ح الل ےہون ےس روک دبا اور می ھی
م
یمہارے سایھح الل ےہوحا با۔اس ربانےکدل راضی اور طمی ےہو گی۔چتوہمکہ
می داحل ےہون واےل یےھ تو عاتش رضی اہلل عہا حاتضہ ہےوگیی۔ چریانچرہ وہ جح فان
کرن وایل ےہو گیی کیو بکہ چیص آن یک وج ےس وہ نت اہلل کا طواف ی کر سکی۔

باہےم طواف اور س عی ےک ع الوہ ایہون ن یمام میاسک ادا کی۔ چت وہ چیص ےس
براک ےہوگییاور ا پی جح ےک لی نتاہللکا طواف کیاتو ان ےکدلمی گرہ ربگنی کہ
ی
ی
ت
اکی ضچای سمول پنی ﷺ یک ارواح نتو الگ ےس عرمہ ھی کیا اور جح ھی ،چت کہ
ان کا عرمہ ،جح ےک ابدر سامل ےہو گیا۔ اس رب وہ رسول اہلل ﷺ ےس کہی لگی:
رہ ہ ےی اور می رصف جح کرےک
آب لوگ جح اور عرمہ دوتون کر ےک واترس ےہو ے
“ ر
آب ﷺ ن ان یک دل چوب ےک لی ان ےک یھاب عید الرجمن
واترس ےہوحاون؟ ر
ن
رضی اہلل عیہ کو چکم دبا کہ وہ ایہی مفام عنم ےل کر حا بی ( با کہ وہ واہن ےس اچرام
بابدھ لی)۔ چریانچرہ عاتش رضی اہلل عہا ن جح ےک ت عد عرمہ یک اداپییگ یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أنواع النسك
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > اهلدي والكفارات
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َرَ
• أهل  :أصل اإلهالل :رفع الصوت ،واملراد به هنا :أحرم.
َ ْ
• هد ٌي  :أي يشء يُهدى إىل احلرم ،من إبل أو بقر أو غنم.
ْ
َ
• أَ ْهلل ُ
ت  :أحرمت.
• ِم َىن  :موضع قرب مكة ،ويقال :بينه وبني مكة املكرمة ثالثة أميال ،يزنهل احلجاج أيام الترشيق.
• يقطر  :يقطر :يزنل منيا من مجاع أهله.
• استَقبلت َ :ع ُ
لمت من قبل.

• من أمري  :من شأين أو حايل.
• ما أَ ْه َدي ْ ُ
ت  :ما سقت اهلدي.
ََ َ
ك ْ
ت :ر
تعبدت .واملناسك :أفعال احلج.
• نس
ََْ ُ َ
• تنط ِلقون  :تذهبون راجعني إىل املدينة.
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• طهرت  :نظفت من احليض.

• حبج وعمرة  :أي حج مستقل ،وعمرة مستقلة.
رْ
يم  :موضع ىلع أربعة أميال من مكة يسىم اآلن" :مسجد اعئشة".
• اتلن ِع ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية سوق اهلدي.
 .2األفضل ملن حج قارنا أن يسوق معه اهلدي.
َ ْ
الهدي يف حج أو عمرة؛ ألن أكرث الصحابة لم يسقه ،ولكن جيب ىلع املتمتع والقارن هدي ولو بغري سوق.
 .3ال جيب سوق
رْ
َ
 .4مرشوعية رفع الصوت باتلل ِبي ِة.
رْ
َ
اتلل ِبي ِة.
 .5مرشوعية تعيني النسك يف
 .6جواز تعليق اإلحرام بإحرام الغري.
 .7أن اتلمتع أفضل األنساك؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر به من لم يسق اهلدي.
ً
متمتعا.
 .8مرشوعية فسخ نية احلج إىل العمرة ؛ يلصري
َ ْ
الهدي.
 .9يمنع فسخ نية احلج يف حال سوق
ر
ّ
 .10فقه يلع ريض اهلل عنه ،فإنه حني لم يعرف أي األنساك أفضل ،علقه بإحرام انليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .11جواز املبالغة يف الالكم ،الستيضاح احلقائق ،وتبيني األمور.
 .12جواز تمين األمور الفائتة إذا اكنت من مصالح ادلين ،ألنه رغبة يف اخلري ،وندم عليه.
 .13أن اتلقصري من الشعر يف احلج والعمرة عبادة ونسك من املناسك.
 .14أن اتلقصري يف العمرة للمتمتع أفضل ؛ يلتوفر الشعر للحلق يف احلج.
 .15رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم وشفقته بأمته.
 .16جواز قول " :لو" إذا اكن بلفظ اإلخبار.
َ
ُ
ْ
 .17امتناع الطواف بابليت ىلع احلائض حىت تطه َر.
 .18جواز فعل احلائض أعمال احلج غري الطواف.
 .19أن املرشوع كون السيع بني الصفا واملروة بعد الطواف بابليت.
 .20أن املتمتع إذا لم يتمكن من إكمال العمرة قبل احلج وأدخل احلج عليها  ،جاز هل أن يعتمر بعد احلج.
َ
 .21أن املتمتعة إذا حاضت ولم ت ْط ُه ْر قبل احلج  ،فإنها تدخله ىلع العمرة وتصري قارنة.
 .22أن القارن يكفيه طواف واحد وسيع واحد حلجه وعمرته.
 .23وجوب اإلحرام من احلل يف حق من أراد العمرة وهو يف احلرم.
 .24أن سوق اهلدي مانع من اتلحلل حىت ينحر يوم العيد.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح
مسلم  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت..

الرقم املوحد)4550( :
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َ ي َ َّ َ ُ
َ ي َ َ ي َ َّ َ َ َ َ ي َ َ ي
لو أن رجًل -أو قال :امرأ -ياطلع عليك بِغريِ
ي َ َ َ َيَُ َ َََ َ َيَُ َ َ َ
إذن ِك؛ فحذفته ِِبَصا ٍة ،ففقأت عينه :ما اكن
َ َي ُ َ
عليك جناح

 .824احلديث:

آبﷺن("رحل"ےک نچان)"ارما" کا لفظ توال ـ
اگر کوبآدمی با یررھ ر
یمہاری احاربےک تعی یمہی جھابک کردپکےھ اور یم کیکری مار کر اسیک آپکھ
ی رھوردو تو یم ربکوب مواحدہ یہی۔

**

ً
عن أيب ُهريرة -ريض ُ
مرفواع« :لو أن رجال
اهلل عنه-
ْ ًَ ر َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ
حذفتَه
اطل َع عليك بغري ِإذنِك؛ ف
أو قال :امرأ-َََْ َ
َُ ٌ
حبَ َصا ٍة ،ففقأت عينه :ما اكن عليك جناح».

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ نفمابا" :اگر کوب آدمی
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
آب ﷺ ن ("رحل" ےک نچان) "ارما" کا لفظ توالـ یمہاری احارب ےک
با یررھ ر
تعی یمہی جھابک کر دپکےھ اور یم کیکری مار کر اس یک آپکھ یرھور دو تو یم ربکوب مواحدہ
یہی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌ
أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا اطلع إنسان

أحد بغري إذنه من وراء بابه ،أو من فوق جداره،
ىلع ٍ

أو غري ذلك ،ففقأ عينه بأن يريم حصاة؛ فتصيب

عينه ،أو أن يطعن عينه حبديدة ،فليس ىلع هذا
ٌ
املتلف ٌ
قصاص؛ ألن انلاظر هو املتعدي
إثم وال
ِ
واجلاين بفعله هذا.

 .824حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
پنی ﷺ ن فمابا کہ اگر کوب خص کسی یک احارب ےک تعی اس ےک دروارے ےک
رن
اوب ےس جھا بےک اور وہ کیکری مار کر اس یک آپکھ یرھور
حےھ ےس با دتوار وعیہ ےک ر
گ
ے
ث دے تو اس آپکھ بلف کرن
دے با یررھ اس یک آپکھ می کوب آہنی چری ھوپ ر
واےلکو ی تو کوب گیاہ ےہو گا اور ی ہےی اس رب اس کا فضاض آن گا کیون کہ ربادب اور
ش
ہ ،چس ن اتسا کیا۔
چرم کا ارپ کاب اس جھا پکی واےل خص یک رطف ےس ےہوا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > القصاص
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ َ َ ْ ُ
ح ْذفتَه َ :ر َميْته.
•ف
ْ
َ َْ
َ َ َ َ َ َُْ
• ففقأت عينه  :أفسدتها وأتلفتها.
• ُجنَ ٌ
اح ٌ :
إثم.

فوائد احلديث:

َ
 .1حتريم ِّ
االطالع ىلع أحوال انلاس يف منازهلم ،ر
ِ
واالستماع ِإىل الك ِم ِهم.
وانلظر إيلهم
ِ
ْ
ْ
العضو اذلي ر
وط ُح ْر َمة َم ْن َف َع َل َذلك ،وإ ْه َد ُ
ُ .2س ُق ُ
يطلع بِ ِه ىلع أح َوال ِ ِهم.
ار
ِ
ِ
ِ
َ
َر
ابليت أن َي ْف َقأ عينه وليس عليه ٌ
إثم وال قصاص.
 .3أن لصاحب َ ِ
َْ
َ
ر َ
َ ر
اره.
 .4ظا ِه ُر
ِ
ار ال حيتاج إىل إنذ ِ
احلديث أن صا ِحب ادل ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ر
ر
رَ
ْ
َ َ
ر
كن دف ُعه اك رنلظر.
انلظ ِر غريه اكلسمع؛ ألنه ال يم ِ
 .5أنه ال يلت ِحق بِ
ْ
اط ب ُ
ر
َْ َ
 .6ي ُ ْش َرت ُط َقبْ َل إ ْه َدار َع ْني ر
وجود ساتِر.
انل ِ
ِ ِ ِ
اظ ِر أن يكون صا ِحب ادلار قد احت ِ
َ
َُ
ُ ْ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ََْ
ابلاب وال يقابِل فتحة ابلاب.
ب
ِ
 .7ينب ِِغ لِلمستأ ِذ ِن أن ي ِقف ىلع جانِ ِ
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املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2989( :
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يَي َي ُ
ي
ُ ي
ل ِلعب ِد المملوكِ المصلِحِ أج َران

 .825احلديث:

**

ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا نکوکار مملوک ع الم
ہ۔ اس داب یک فسم چس ےک اہیھ می ات ے
ےک لی ے
ہ ،ا گ ر
وہبہ یک حان ے
دوہا اچر ے
م
س
چہادق ییل اہلل ،جحاوراپ رنی مان یک حدمتمیے سا می ی ےہوب تو حےھ ی ت رسید ےہو با کہ
می ع المی یک حال ث می رمون۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-للعبد اململوك املصلح

أجران» ،واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف
سبيل اهلل واحلج ،وبِ ُّر أيم ،ألحببت أن أموت وأنا
مملوك.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أي إذا أصلح العبد حاهل مع سيده؛
بأن قام بما وجب عليه من طاعته فيما يأمره به

باملعروف وقام حبق اهلل تعاىل من أداء الواجبات
واجتناب املنهيات ،فإن هل األجر مرتني يوم القيامة.

األول :أجر قيامه حبق سيده فيما وجب عليه .اثلاين:
أجر القيام حبق اهلل تعاىل فيما افرتضه اهلل عليه .و

أبو هريرة -ريض اهلل عنه -بعد رواية احلديث :أقسم
باهلل أنه لوال اجلهاد يف سبيل اهلل واحلج ُّ
وبر أمه،
ً
تلمىن أن يكون عبدا مملواك .إال أن اذلي يمنعه من
ذلك :اجلهاد يف سبيل اهلل؛ ألن العبد ليس هل اخلروج
للجهاد ،إال بإذن سيده وقد يمنعه حلاجته أو خوف

هالكه .ولوال احلج تلمىن أن يكون عبدا مملواك؛ ألن
العبد ليس هل اخلروج للحج إال بإذن سيده ،فقد

يمنعه من احلج حلاجته إيله .ومما يمنعه من تمين
العبوديةِ ،ب ُّر أمه وطاعتها؛ فإن طاعة السيد مقدمة
ر
ىلع طاعة وادلته وحقه أوكد من حقها؛ ألن لك
منافعه مملوكة لسيده ،فله اتلرصف املطلق ،وهذا مما

قد يمنعه من القيام ىلع أمه وبرها وطاعتها.

 .825حدپث:

نکوکار مملوک عالمےک لی ے
ہ۔
دوہااچر ے

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ تعنی وہ اپ رنی
حدپ ث کا مفہوم :چت ع الم کا ا پی مالک ےک سایھ سلوک اجرھا ےہو با ے
چ
ہ اےس وہ
ہ باپن طور کہ وہ چس ا جےھ کام کا کم کر با ے
یمام دہم داربان تروری کر با ے
ہ اور فاتص کو ادا کر ےک اور ممیوعہ اسیاء ےس احییاب کرن ےہون وہ اہلل
نچا ال با ے
ی
ہ تو فیامت ےک دن ا تےس ع الم کو ے
دوہا اچر مےل گا۔ اول:
ےک چق کو ھی ادا کر با ے
ابک وہ اچر چو اےس ا پی آفا ےک چقوق کو ادا کرن یک وج ےس مےل گا۔ دوم :دوشا
وہاچرچو اےس انچقوق ےک ادا کرن یک وجےس مےلگاچواہللت عایل ن اس ربواچت
کی ہ ےی۔ حدپ ث رواپ ث کرن ےک ت عد اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ن اہلل یک فسم ایھاب

س
کہ اگر چہاد ق ییل اہلل ،جح اور ان یک مان یک حدمت کرن ےک مسا بل ی ےہون تو ان
ی
یک یمیا ھی کہ ان یک وفاب کسی ےک مملوک ع الم یک چیییت ےس ےہوب۔ باہےم اس باب
س
ہ کیو بکہ
می چو چریپن ان ےک لی رکاوب ہ ےی ان می ےس ابک چہاد ق ییل اہلل ے
ع الم چہاد ےک لی یہی حا سکیا ماسوا اس ےک کہ اس کا آفا اےس احارب دے دے۔
ہ کہ
یرہحال وہ اےس اپ رنی رصورب یک وج ےس ی اس ابد تےس ےک نخت روک سکیا ے
کہی وہ ہ ےالک ی ےہوحان۔ اگر جح ی ےہو با تو ان یک چوا ےہس ےہوب کہ وہ مملوک ع الم یک
چیییتےسوفاببرا بی کیو بکہع الم ا پیآفا یکاحاربےک تعی جح ربیہیحاسکیااور
ہ۔ اشیرطحع المی یک
وہاپ رنیرصورب یک وجےس اےس جح رب حانےسروک سکیا ے
ی
چوا ےہس کرن می ابک اور چری چو آرے آب ھی وہ مان یک حدمت گراری اور اس یک
ی
ہ
اطاعت ھی۔ آفا یک اطاعت مان یک اطاعت ےس مفدم اور ربادہ رصوری ہےوب ے
کیو بکہ اس ےک یمام میا فع اس ےک آفا یک ملکیت ےہون ہ ےی اور اےس اس رب تضف
ہچومان یکحدمت گراریاوراس یکاطاعت
ہاور یاتسیچری ے
مطلقحاصل ےہو با ے
ب
ہ۔
یک راہ می رکاوب ینی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
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الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• املصلح  :إحسان العبادة وانلصح للسيد ،ونصيحة السيد تشمل أداء حقه من اخلدمة وغريها.

فوائد احلديث:
 .1مزيد الفضل للعبد املوصوف بتلك الصفة ،ملا يدخل عليه من مشقة الرق.
 .2فضيلة اجلهاد واحلج وبر الوادلين ،وخاصة األم.
 .3العبد ال جهاد عليه وال حج ،وإن صح ذلك منه.
 .4الصالح يشمل إحسان العبد وانلصح لسيده.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3792( :

182

َ َ َّ ُ
ال تقدموا رمضان بصوم يوم ،أو يومني إال رجًل
َيَ ُ ي ُ
اكن يصوم صوما فليصمه

 .826احلديث:

ش
رمضانےس ابک بادودن یہےلرورےیرکھو۔ مگر چو خص ( یہےلےس)
رورےرکھ راہ ےہووہیرورہ رکھےل
**

ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ وسلم ن
اتو رھبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
فمابا'' :رمضان ےس ابک با دو دن یہےل رورے ی رکھو۔ مگر چو خص ( یہےلےس)

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ََ ر
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تقد ُموا رمضان بصوم
ً
ً َْ ُْ
صوما فليَ ُصمه».
يوم ،أو يومني إال رجال اكن يصوم

رورے رکھ راہ ےہو وہ ی رورہ رکھ ےل۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه عن اتلقدم يف صيام
رمضان بصوم يوم أو يومني قبله متصال به إال أن

يكون هل اعدة بصوم يوم معني كيوم االثنني مثال،

فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني ،فال بأس

بذلك حينئذ؛ لزوال املحذور؛ وهو إدخال ما ليس من

العبادة فيها.

 .826حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ پنی صیل اہلل علیہ وسلم ن
اس حدپ ث می اتو رھبہ رضی اہلل عیہ ی پی ال ے
م
رمضان ےک رورے ےک سلسےل می اس ےس یضل ابک با دو دن یہےل رورہ ر کھی
ش
م
ہ۔ الییہ اگر کسی خص یک کسی خصوض دن کا رورہ ر کھی یک عادب ےہو
ےس میع فمابا ے
حیےس میال ےک طور رب پ ری ےک دن کا رورہ ر کھی یک عادب ےہو اور ی رورہ رمضان ےس
ہ؛ کیون کہ فابل
ابک دو دن یہےل رب حان ،تو اس وف ث اس می کوب چرح یہی ے
ہ۔ پیییہ
اچیار ےس جم ےہوگنی اور وہ عی عیادب کو عیادب می داحل کربا ے
االفہام(ح )413/3بیسی الع الم (ض ، )313و باسیس االچکام 210/3 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام يوم الشك
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ََ ر
• ال تقد ُموا  :ال تسبقوا.
• رمضان  :أي شهر رمضان  ،وهو  :ما بني شعبان وشوال .سيم بذلك ؛ لشدة الرمضاء فيه.
• بيوم أو يومني  :أي  :بصوم يوم وال يومني  ،وهو كذلك يف صحيح مسلم.
• الصيام  :اإلمساك بنية عن املفطرات يف نهار الصيام.

• اكن يصوم  :أي اكن من اعدته أن يصوم.
ً
صوما  :أي :صوما معينا  :كصوم يوم االثنني واخلميس مثال.
•
َ َْ ُ ْ ُ
• فليصمه  :أي  :فليصم ذلك الصوم املعني  ،وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومني.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومني.
 .2جواز سبقه بثالثة أيام فأكرث.
ُّ ْ
الرخ َصة يف ذلك ملن صادف قبل رمضان هل اعدة صيام ،كيوم اخلميس واالثنني.
.3
 .4مرااعة الشارع للتقيد باحلدود الرشعية وعدم تعديلها.
 .5من حكمة ذلك -واهلل أعلم -تميزي فرائض العبادات من نوافلها ،واالستعداد لرمضان بنشاط ورغبة ،ويلكون الصيام شعار ذلك الشهر
الفاضل املمزي به.
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 .6جواز قول :رمضان بدون إضافة الشهر إيله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4508( :
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َ
ُي ُ
ی
َي
ف
ما پگی می ارصاری کیا کرو ،اہللیک سم یم میےس کوب ھی محھےس کوب چری ما بےگ،
حفوا يف املسألة ،فواهلل ال يسألين أحد
ال تل ِ
َ
ي
ُ
ِّ
َ
منكم شيئا ،فتخ ِرج هل مسأتله مين شيئا وأنا هل اور می یمہارے ما پگییکوجےسکوب چریدبدون حاالنکہ می اسد پی کو ت رسید
َ ي َ ُ
ُ
في َب َ
ی
ہ
م
ت
ه
يت
ارك هل فيما أعط
اك ِره،
ہ
ک
ک
ک
ص
م
ک
ی رون،اس و یے عطا ردہ مال یب ث یت ی ےوب۔

 .827احلديث:

**

معاوی پن اب سفیان رضی اہلل عہما رواپ ث کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن
ی
ف
فمابا :ما پگی می ارصار ی کیا کرو ،اہلل یک سم یم می ےس کوب ھی محھ ےس کوب چری
ما بےگ ،اور اُس کا ماپگیا محھ ےس کوب چری پ کال ےل اور می اےس بات رسید کرون ،اس کو

عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما -قال:
ُْ ُ
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تل ِحفوا يف
َ
َ ْ
ٌ
املسألة ،فواهلل ال ي َ ْسألين أحد منكم شيئًا ،فتُخ ِر َج
هل مسأتله ِّ
مين شيئًا وأنا هل اكر ٌه ،فيُبَ َ
ارك هل فيما
ِ
َ ْ
أع َطيتُه».

میے عطا کردہ مال می بک ث تصیت یہی ےہوب۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب معاوية -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -نهيه عن اإلحلاف يف املسألة ،أي ال
تبالغوا وتلحوا ،من أحلف يف املسألة إذا ألح فيها ،فإن
هذا اإلحلاح يزيل الربكة من اليشء املعطى ،ثم أقسم

أنه ال يسأهل أي باإلحلاف أحد منهم شيئا فتخرج
مسأتله شيئا وهو اكره ذللك اليشء ،يعين إلعطائه أو
ذللك اإلخراج فيبارك ،أي فلن يبارك هل فيما أعطيته،

أي ىلع تقدير اإلحلاف.

 .827حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

معاوی رضی اہلل عیہ رسول اہلل ﷺ ےس تفل کرن ےہون ما بےگ می ارصار کرن
رہہ ےیتعنیما پگی میمیالعہ اور ارصار یکیا کرو۔ اس لی کہما پگی
یکمماتعتکوپیا ے
آب ﷺ ن فسم کھا کر
می ارصار کربا دی ےہوب چری ےس بک ث جم کر دپیا ے
ہ۔ یررھ ر
ش
آب ﷺ ےس کحرھ ما بےگ،اس ےک ما پگی یک
فمابا کہ چت کوب خص ارصار کرےک ر
آب ﷺ اےس ت رسید یہی
آب ﷺ ےس پ کل حاب ے
ہ ،حاالن کہ ر
وج ےس وہ چری ر
کرن ،تعنی اُےس ی چری د پی با اُےس پ کا لی کو ،تو اس می بک ث یہی ےہوب ،تعنی
ک
درپن صورب میی دی ےہوب چری می ھی بک ث یہی ےہوب تعنی ارصار (وپیگ)
کرےک ما پگی رب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > مصارف الزاكة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ال تلحفوا  :ال ت ِل ُّحوا.
• اكره  :أي اكره دلفعه هل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إحراج اآلخرين بكرثة اإلحلاح ،ومحلهم ىلع العطاء باإلحلاح.
 .2ما يعطى عن غري رضا نفس كرها أو حياء فهو حرام.
ً
 .3بيان كرم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه ال يرد سائال.
 .4ينبِغ ىلع اإلمام أن يويص رعيته وأن يسدي انلصح هلم إذا وقعوا يف حمذور رشيع أو خيش عليهم ذلك.
 .5أن املال املكتسب من طريق حرام ممحوق الربكة.
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 .6جواز احللف من غري استحالف.

 .7حتريم السؤال لغري حاجة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهمراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق
عيد اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ٌ
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل   1397 :ـه الطبعة الرابعة
عرش   1407ـه رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.

الرقم املوحد)3580( :
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مییفی کو عید( میےلیکحگہ)ی پیا لییا اوری ہےی ا پی گرھون کو فیسیان پیا لییا۔
اہ ،یم
ہ رح ے
محھ ربدرود یھنچا کرو۔ کیون کہ یمھارا یھنچا گیا سالم محھ بک یرہنخریا ے
ی
چہان ھی ےہو۔

ال تتخذوا قِّبي عيدا ،وال بيوتكم قبورا،

وصلوا يلع ،فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم

 .828احلديث:

**

ُ
عن يلع بن احلسني" :أنه رأى رجال يِجء إىل ف ْر َج ٍة

ہ کہ ایھون ن ابک آدمی کو دپکھا ،چو پنی
عیل پن چسی رجمہ اہلل ےس رواپ ث ے
ﷺ یکفیےکبراسموچودابکسگافمیےسابدر داحل ےہو بااوریررھ دعاماپگاکر با۔
ی
ایھون ن اےس کہا :کیا می مھی ابک اتسی حدپ ث ی سیاون ،چو می ن ا پی ابا

اكنت عند قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيدخل

فيها فيدعو ،فنهاه ،وقال :أال أحدثكم حديثا سمعته
من أيب عن جدي عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -قال «:ال تتخذوا قربي عيدا ،وال بيوتكم
قبورا ،وصلوا يلع ،فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم».

**

درجة احلديث :صحيح بطرقه وشواهده

املعىن اإلمجايل:

خيربنا يلع بن احلسني -ريض اهلل عنه -بأنه رأى
رجال يدعو اهلل سبحانه عند قرب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-وأنه نهاه عن ذلك مستدال حبديث
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي ورد فيه انليه عن
اعتياد قربه للزيارة ،وانليه عن تعطيل ابليوت من

عبادة اهلل وذكره ،وتشبيهها باملقابر خمربا أن سالم

املسلم سيبلغه -صىل اهلل عليه وسلم -يف أي ماكن
ّ
اكن فيه املسلم.

 .828حدپث:

**

ی
ےس اور ایھون ن میے دادا ےس سنی ھی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :میی
فی کو میےل یک حگہ ی پیا لییا اور ی ہےی ا پی گرھون کو فیسیان پیا لییا۔ اورمحھ رب درود یھنچا
ی
اہ یم چہان ھی ےہو"۔
ہ ،رح ے
کرو۔ کیون کہ یمھارا یھنچا گیا س الم محھ بک یرہنخریا ے

ضخ
ہ۔
حدپ ث کا درج :ی حدپ ث اپ رنی دپگر اساپید اور سواہےد یک بییاد رب نح ے

اجمایل معنی:

ل
ش
رہ ہ ےی کہ ایھون ن ابک خص کو پنی ﷺ یک
عیل پن ا خسی (رضی اہلل عیہ) پیا ے
عایل ےس دعا کرن ےہون دپکھا اور ی کہ
فیمیارک ےک براس کرھے اہلل سچای و ت ی
ایھون ن اس حدپ ث نوی ﷺ یکبییاد رب اےس اتسا کرن ےس میع فمابا،چس می

ہ۔ اشی رطح اس حدپ ث می
آب ﷺ یک فی رب بار بار آن ےس میع کیا گیا ے
ر
ی
م
ی
گرھون کو اہلل یک عیادب اور اس ےک دکر ےس ہی کرن ےس ھی یع فمابا گیا اور

ہ کہ مسلمان یک رطف ےس
ا تےس گرھون کو فیون ےس تسینہہ دی گنی اور ی پیابا گیا ے
ی
اہ وہ چس حگہ رب ھی ےہو۔
ہ ،رح ے
آب ﷺ بک یرہنخریا ے
کیا گیا س الم ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• فرجة  :أي :فتحة يف اجلدار.
• ال تتخذوا قربي عيدا  :ال تزوروا قربي ىلع وجه خمصوص واجتماع معهود يف زمن خمصوص ،عيدا :العيد هو ما يعتاد جميئه وقصده من زمان
أو ماكن.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية إنكار املنكر وتعليم اجلاهل.
َ ر ر ُ َ َ ْ َ َ َر
ً
 .2املنع من السفر لزيارة قرب الرسول -صىل اَلل علي ِه وسلم-؛ محاية للتوحيد.
ر
َ ر رُ َ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -هو السالم عليه فقط؛ وذلك يبلغه من القريب وابلعيد.
 .3أن الغرض الرشيع من زيارة قرب انليب -صىل
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 .4حتريم قصد قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألجل ادلاعء وكذا لك قرب.
 .5حتريم تعطيل ابليوت من عبادة اهلل وذكره.

 .6حتريم الصالة يف املقابر.

 .7انتفاع األموات بداعء األحياء.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجيم ،مكتبة أهل األثر ,الطبعة اخلامسة1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .مصنف ابن أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،نرش :مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة:
األوىل1409 ،ه .حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد ,األبلاين ,املكتب اإلساليم  -الطبعة :الرابعة.

الرقم املوحد)3346( :
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وہ میے لی حالل یہی،رصاعتےسوہ یمامر سی چرامہےو حان ہ ےی چو
ب
ہ۔
تشتےس چرام ےہون ہ ےی۔وہ میےرصاعی یھابیک ینی ے

ال حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من
النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة

 .829احلديث:

**

ب
رسولاہلل ﷺ ن جرمہ رضی اہللعیہ یک ینیےکبارےمیفمابا کہوہمیے لی
ی
ہ۔ رصاعت یک وج ےس ھی وہ ر سی چرام ےہو حان ہ ےی چو ت شت یک
ح الل یہی ے
ب
ہ۔
وج ےس چرام ےہون ہ ےی اور وہ میے رصاعی یھاب یک ینی ے

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما« -قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت محزة :ال
حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من النسب ،ويه

ابنة أيخ من الرضاعة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َرغ َ
ب ىلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -من انليب -
ِ

صىل اهلل عليه وسلم -أن يزتوج بنت عمهما محزة.

فأخربه -صىل اهلل عليه وسلم -أنها ال حتل هل ،ألنها
بنت أخيه من الرضاعة .فإنه -صىل اهلل عليه وسلم-

وعمه محزة رضعا من ثويبة وىه موالة أليب هلب،

فصار أخاه من الرضاعة ،فيكون عم ابنته ،وحيرم

بسبب الرضاع ،ما حيرم مثله من الوالدة.

 .829حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
آب ﷺ جرمہ رضی اہلل
یل پن اب طال ث رضی اہلل عیہ ن پنی ﷺ ےس ی رحااہ کہ ر
ب
عیہ یک ینیےک سایھ پ کاحکرلی چو ان دوتون ےک رجچرا یےھ۔پنیﷺ ن ایہیپیابا
ب
آب ﷺ ےک رصاعی یھاب یک ینی ہ ےی۔
کہ وہ ان ےک لی ح الل یہی ے
ہ کیو بکہ وہ ر
آب ےک رجچرا جرمہ رضی اہلل عیہ دوتون ن توپیہ کا دودھ پریا یھا چو اتو
آب ﷺ اور ر
ر
ی
آب ﷺ جرمہ ےک رصاعی
لہت یک آراد کردہ بابدی ھی۔ چریانچرہ اس رطح ےس ر
ی
ب
ہ کہ) رصاعت یک وج ےس ھی وہ
یھاب اور ان یک ینی ےک رجچرا ےہون۔ اور (فاعدہ ی ے
یمام ر سی چرام ےہو حان ہ ےی چو ت شت یک وج ےس چرام ےہون ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الرضاع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• بنت محزة  :أمامة ،وقيل غري ذلك
• حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  :هذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل ،.أي املحرمات من النسب اكألم واألخت حيرم مثلهن من الرضاع
اكألم من الرضاع وهو املرضعة ،وبنتها وأمها.
• أيخ  :محزة عم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-أرضعته وإياه ثويبة.
الرضاعة ر
• الرضاعة  :يقال ِّ
والرضاعة.

فوائد احلديث:
 .1ما يثبت يف الرضاع من املحرمية ،ومنها حتريم انلاكح.
 .2أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب ،فلك امرأة حرمت نسبا ،حرمت من تماثلها رضااع.
 .3هذا احلكم يدخل فيه املرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته ،فيكون كأنه أحد أفراد اعئلة املرضعة ،فاملرضعة أمه من الرضاع وزوجها أبو
الرضيع وأوالدهما إخوته ،وهكذا.
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املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم

الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة-
الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه  -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه.

الرقم املوحد)5859( :
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ی
رمنوالون کوبامت کہو؛ کیون کہچو اعمال ایھوننآےگ ھنچ،وہ ان بک
ی
رہنرح حےک ہ ےی۔

ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا

 .830احلديث:

**

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال تسبوا

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :رمن والون
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ی
یہ
کو با مت کہو؛ کیون کہ چو اعمال ایھون ن آےگ ھنچ ،وہ ان بک ر نرح حےک ہ ےی"۔

األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات والوقوع يف

أعراضهم ،وأن هذا من مساوئ األخالق ،وحكمة
انليه جاءت من قوهل يف بقية احلديث" :فإنهم قد

أفضوا إىل ما قدموا" أي وصلوا إىل ما قدموه من

أعماهلم صاحلة أو طاحلة ،وهذا السب ال يبلغهم وإنما

يؤذي األحياء.

 .830حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

حدپ ث می رم حان والون کو با یھ ال کہی اور ان یک عب رب اپگیل ایھان یک چرمت
ہ۔ مماتعت یک چکمت
ہ کہ ی ابک یہت بی اح الق صفت ے
اور اس باب یک دلیل ے
ہ کہ" :فایہم فد افصوا ایل ما فدموا" تعنی چو ا جےھ با
حدپ ث ےک دوشے چےص می ے
ی
بے اعمال ایھون ن کی ،ان بک وہ رہنرح حےک ہ ےی۔ ی گالم گلوح ان بک یہی
یرہن
ہ۔
خ رنی ،بلکہ اس ےس تو ر بدہ لوگون کو پ کلیف ےہوب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أفضوا إىل ما قدموا  :صاروا إىل ما قدموا من أعماهلم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم سب األموات ،وعمومه يفيد أن سواء أكانوا مسلمني أم كفارا.
 .2يستثىن من انليه عن سب األموات إذا اكن يف ذكر معايبهم فائدة.
 .3احلكمة من انليه عن سبهم جاءت يف احلديث ،ويه أنهم وصلوا إىل ما قدموا من خري أو رش فال ينفع سبهم ،وأيضا ملا فيه من إيذاء أقاربه
األحياء.

 .4أنه ال ينبِغ لإلنسان أن يقول ما ال فائدة فيه.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ّ
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن
إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق.1422 ،

الرقم املوحد)5364( :
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اتسای کیا کرو؛ چت یم میےس کوب اپ رنی میل می یمار ربھ چ رکا ےہو ،یررھ امام کو
ی
ی
ہ ،تو اسےکسایھ ھی مل کر ربےھ۔ی
بران کہ اسنا ھی یمار یہی ربھی ے
اسےک لی تفل ےہویگ۔

ال تفعلوا ،إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك
اإلمام ولم يصل ،فليصل معه فإنها هل نافلة

 .831احلديث:

**

حاب پن ببد پن اسود ا پی والد ےس پیان کرن ہ ےی کہ ایہون ن رسول اہلل صیل اہلل
سل
آب صیل اہلل علیہ وسلم
علیہ و م یک معیت می یمار ربھی چیکہ وہ توچوان یےھ ۔ چت ر
یمار ربھ حےک تو دپکھا کہ دو آدمی مسچد یک ابک حاپ ث می موچود ہ ےی اور ایہون ن (
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن ایہی بلوابا ۔ ایہی
جماعت ےک سایھ ) یمار یہی ربھی ۔ ر
ی
ب
رہ یےھ ۔
ث ے
آب ےک سا می ریس کیا گیا تو ان یک ی حال ث ھی کہ ان ےک نےھ کاپ ر
ر
ی
س
ی
آب صیل اہلل علیہ و لم ن تروجرھا  :مہی کیا رکاوب ھی کہ ےہمارے سایھ یمار یہی
ر
ہ
آب صیل اہلل علیہ
ربھی ؟“ ایہون ن کہا  :ےم اپ رنی میل می یمار ربھ آن یےھ ۔ ر
وسلم ن فمابا ” ا تےس ی کیا کرو ۔ چت یم می ےس کوب اپ رنی میل می یمار ربھ چ رکا ےہو
ی
ی
ہ تو اس ےک سایھ ھی مل کر ربےھ
یررھ امام کو بران کہ اس ن ا ھی یمار یہی ربھی ے
 ،ی اس ےک لی تفل ےہو یگ ۔ “

عن جابر بن يزيد بن األسود ،عن أبيه ،أنه صىل مع

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو غالم شاب،
ِّ
ر
ر
فلما صىل إذا رجالن لم يُ َصليا يف ناحية املسجد،
َ
َ
فداع بهما فِجء بهما ت ْر ُعد فرائِ ُصهما ،فقال« :ما
ر
ُ ِّ
منعكما أن ت َصليا معنا؟» قاال :قد صلينا يف ِرحانلا،
ر
ْ
فقال« :ال تفعلوا ،إذا صىل أحدكم يف َرحله ثم أدرك
ِّ
ِّ
اإلمام ولم يُ َصل ،فليُصل معه فإنها هل نافلة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك يزيد بن األسود أنه صىل مع رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -وهو شاب ،ر
فلما انتَه انليب -صىل
ِّ
اهلل عليه وسلم -من صالته وجد رجلني لم يُ َصليا يف
جانب من جوانب املسجد ،فأمر انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أصحابه أن حيرضوهما ،فجاؤوا بهما

وهما يرتعدان ويضطربان من اخلوف ،فقال هلما
ُ ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ملاذا لم ت َصليا معنا؟
ر
قاال :قد َصلينا يف منازنلا ،فقال :ال تفعال ذلك مرة
ر
ثانية ،إذا صىل أحدكم يف مزنهل ،ثم أدرك اإلمام وهو
ِّ
يصيل ،فليُصل معه؛ فإنها هل زيادة يف األجر ،وتكون
األوىل فريضة ،واثلانية نافلة.

 .831حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ببد پن اسود پیان کرن ہ ےی کہ ایھونن رسول اہلل ﷺ ےک سایھ یمار ربھی۔ اس
وف ث وہ توچوان یےھ۔ چت پنی کریمﷺ ن یمار ےس فارع ےہون ،تو دپکھا دو
ی
آدمی مسچد ےک کون می موچود یےھ۔ ایھون ن یماریہی ربھی ھی۔پنی
کریمﷺ ن ضچای کو ایھی حارص کرن کا چکم دبا۔ ضچای ان کو ےل آن تو چوف
رہ یےھ۔ پنی کریم ﷺ ن ان ےس تروجرھا کہ یم دوتون ن
ث ے
ےس وہ یرھ یرھ کاپ ر
ےہمارے سایھ یمار کیون یہی ربھی؟ ایھون ن پیابا کہ ہےم ن اپ رنی حان فیام می
ی
آبﷺ ن فمابا :دوبارہ اتسا ی کربا؛ چت یم می ےس کوب اپ رنی
یمار ربھ یل ھی۔ ر
حان فیام می یمار ربھ ےل اور یررھ اما م کو یمار ربھان ےہون بران ،تو اس ےک
سایھ یمار ربھ ےل۔ ی اس ےک لی رمبد اچر و تواب یک باعت ےہویگ۔ اس یک یرہیل یمار
فض ےہو حان یگ اور دوشی تفل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم اإلمام واملأموم
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :يزيد بن األسود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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معاين املفردات:

َ
• ت ْر ُعد  :تتحرك وتضطرب.
َ
• فرائِ ُصهما  :مجع الفريصة ،ويه اللحمة اليت بني جنب ادلابة وكتفها ،ويه ترجف عند اخلوف ،أي تتحرك وتضطرب.
• ِرحانلا  :منازنلا.

• نافلة  :زيادة يف اثلواب.

فوائد احلديث:
ُ
 .1حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن تعليمه؛ فإنه سأل بادئ األمر عن سبب عدم دخوهلما اجلماعة.
 .2من صىل يف مزنهل ،ثم أىت املسجد فوجدهم يصلون ،فليصل معهم؛ فإنها هل زيادة يف األجر.
 .3وجوب صالة اجلماعة ،فإذا صىل يف ابليت فصالته صحيحة ،ولكن يأثم برتك اجلماعة.
 .4أن الفريضة يه األوىل سواء اكنت يف اجلماعة أو صالها لوحده ،واملعادة انلافلة.
 .5وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر ،ويكون باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1422 ،ه2002 ،م .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة
العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم اتلمييم ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ,خادل السبع العليم،
دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1407 ،ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل 1351ه1932 ،م.
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مساحد میی توحدود فایمیکحا بی اوری ہےیفضاض لیا حان۔

ال تقام احلدود يف املساجد ،وال يستقاد فيها

 .832احلديث:

**

 .832حدپث:

چک
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’مساحد
نم پن چرام رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
می ی تو حدود فایم یک حا بی اور ی ہےی فضاض لیا حان‘‘۔

ً
مرفواع« :ال
عن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنه-
َ ُ
ُت َق ُ
ام احلدود يف املساجد ،وال ي ُ ْستَقاد فيها».
**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

حييك الصحايب اجلليل حكيم بن حزام -ريض اهلل

عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه أن تقام
احلدود يف املساجد ،أي :سائر احلدود ،سواء املتعلقة

باهلل -تعاىل -أو باآلديم؛ ألن يف ذلك نوع هتك

حرمته ،والحتمال تلوثه جبرح أو حدث ،وألنه إنما
بين املسجد للصالة واذلكر ال إلقامة احلدود.

واحلديث ديلل ىلع حتريم إقامة احلدود يف املساجد

وحتريم االستقادة فيها أي القصاص؛ ألن انليه كما

تقرر يف األصول حقيقة يف اتلحريم ،وال صارف هل
ههنا عن معناه احلقييق.

**

اجمایل معنی:

ح
چک
ہ کہ پنی ﷺ ن اس باب
لیل الفدرضچاب نم پن چرام رضی اہلل عیہ کا پیان ے
ن
تع
ےس میع فمابا کہ مسچد می کسی فسم یک حدود کا تفاد کیا حان۔ ی منم ت عد ار خصیص

ہ۔ تعنی اتسی حدود چن کا ت علق اہلل ےس ےہو با اتساتون ےس۔ کیو بکہ اتسا کرن ےس
ے
ی
ہ کہ مسچد رجم با نچاست ےس ملوب
ہ اور ی ھی اجمال ے
مسچد یک چرمت برامال ےہوب ے
ی
ہ ی کہ حدود ےک
ےہو حان اور اس لی ھی کہ مساحد کو یمار اور دکر ےک لی پیابا گیا ے
ہ کہ مساحد می حدود فایم کربا اور ان می
تفاد ےک لی۔ حدپ ث اس باب یک دلیل ے
ہ حیسا کہ اصول ففہ می
ہ کیو بکہ یہی چفیفت می نجیم ےک لی ے
فضاض لییا چرام ے
چ
ہ۔ اور یہان کوب اتسا فپیہ یہی برابا حا با چو اس ےک فیفی معن یی رماد لیی
ب اپ ث ے
ےس رو کی واال ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :حكيم بن ِح َزام -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال تقام  :من اإلقامة؛ أي :ال تنفذ.
ََ ََ ً
َ
َ
• أن يستقاد يف املسجد  :أي :ال يؤخذ القصاص فيها ،من القود ،وهو قتل القاتل بدل القتيل ،وسيم القود قودا؛ ألن اجلاين يقاد إىل أويلاء املقتول
فيقتلونه به إن شاؤوا.
ر
• احلدود  :يه العقوبات اليت حدها اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ً
قتال ،أو ً
قطعا ،أو ً
 .1ر
جِلا.
انليه عن إقامة احلدود وتنفيذها يف املساجد ،سواء أكان
ر
ََ
أن احلد قد يلوث املسجد بادلم ،أو غريه مما ُ
خيرج ممن
 .2احلكمة يف هذا -واهلل أعلم -أن إقامة احلدود حيصل فيها لغ ٌط ،وارتفاع أصوات ،كما
يقام عليه احلد.
ر
ر
 .3حتريم إقامة احلدود يف املسجد؛ ألن انليه يقتيض اتلحريم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،
إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
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ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة:
مكتبة األسدي ،مكة
األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10892( :

195

فیامت یہیآنیگ یہان بک کہ لوگمسچدون(کو ت عمی کرن)ےک سلسےل می
ابکدوشے رب فج کرن لگ حا بیےگ۔

ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد

 .833احلديث:

**

 .833حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا” :فیامت یہی
اتس رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
آن یگ ،یہان بک کہ لوگ مسچدون (کو ت عمی کرن) ےک سلسےل می ابک دوشے

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َََ َ
اهلل عليه وسلم« :-ال تقوم ر
اىه ر
انلاس
الساعة حىت يتب
يف َ
املساجد».

ربفج کرن لگ حا بی ےگ“۔ (چت ی صورب حال ےہو حان یگ ،تو فیامت آن
یگ۔)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اتلفاخر حبسن بنائها َ
اتلبايه باملساجد هو ر
ر
وزخرفتها
ِ
ِ
ُُ
َ
وعل ِّوها وارتفاعها وارتفاع ُسقوفها ،بأن
وتزويقها
ْ
يقول الرجل لآلخر :مسجدي أح َسن من مسجدك،
ْ
وبنايئ ملسجدي أح َسن من بنائك وهكذا .وقد
تكون ُ
المباهاة بالفعل دون القول ،كأن يُبالغ لك

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس اتو داود ن رواپ ث کیا ے

واحد يف تزيني مسجده ،ورفع بنائه ،وغري ذلك؛
َْ
ُ
أبَه من اآلخر ،فالواجب ترك الغلو فيها،
يلكون
ُ
والزتين؛ ألن املساجد لم تنب هلذا وإنما بُنيت

إلعمارها بالصالة وبِذكر اهلل -تعاىل -وطاعته- ،قال
رَ َُُْ َ َ َ ر َ ْ َ َ ر ْ
اَلل َوايلَ ْومِ
اَلل من آمن بِ ِ
اجد ِ
تعاىلِ (َ :-إنما يعمر مس ِ
َ َ َ ر َ
الصالة) .وأمر عمر -ريض اهلل عنه-
اآلخ ِر وأقام
ِ
َ
ر
ر
ببناء املسجد وقال" :أ ِكن انلاس من املطر ،وإياك أن
ُحت ِّمر أو تُ َص ِّفر َف َت ْف َ
نت انلاس" ومعىن ر
أكن أي ابن هلم
ِ
ً
مسجدا حيفظهم من املطر إذا نزل وهم يصلون ومن

حر الشمس ،أي يؤدي الغرض ،وقال أنس" :يَتباهون
ً
بها ثم ال يَعمرونها إال قليال" وقال ابن عباس:
َُ َ ْ ُ ر
زتخ ِرفن َها كما زخرفت ايلهود وانلصارى" ،وهذه
"ل
الظاهرة ويه ر
اتلبايه باملساجد من عالمات الساعة،
ر
اليت ال تقوم إال ىلع تغري أحوال انلاس ونقص ِدينهم
َ
وضعف إيمانهم ،وحينما تكون أعماهلم ليست هلل
للرياء ُّ
والس ْم َعة ر
تعاىل ،-وإنما ِّواتلفاخر.

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

معاين املفردات:

َََ َ
اىه  :أي :يتفاخرون بابلناء ُ
المزخرف وحنوه.
• يتب

فوائد احلديث:

ً
ر
ُ
ر
دل احلديث ىلع حتريم ر
اتلبايه باملساجد ،وأنه َعمل غري مقبول؛ ألنه لم يُعمل هلل ،وقد قال تعاىل يف احلديث القديس( :من عمل عمال أرشك
.1
َ
ر
ر
ُ
َ
ورشكه) .رواه مسلم ،وال يظن المرايئ أنه يكتيف حببوط عمله ،ال هل وال عليه ،بل هو مستحق لذلم والعقاب.
ميع فيه غريي ،تركته ِ
َ
َ
ر
ر
َ
ِّ
أن نقص اإليمانَ ,
َ
َ
ُّ
ِّ
وضعف ادلين ،واإلقبال ىلع زهرة احلياة ادلنيا من أمارات الساعة وعالماتها ،وأن ىلع املرء الف ِطن الكيس أال تغره هذه
.2
ر
ر
ِّ
َ
املظاهر ،وال ختدعه تلك الزينات ،فإنما يه زائلة ،وال ينفع إال ابلاقيات الصاحلات.
ر
ر
َْ
َ
َ
ْ
الشيطان من َجانب آخر،
 .3أن املسلم قد يقوم بالعمل اذلي صورته الصالح ،ويظن أنه قام بعمل خريي ،ولكنه لم حيتط نلفسه ،فيدخل عليه
ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً
رسين أعماال *
فينخدع فيبطل أصل عمله ،فعىل العامل لوجه اهلل
أن حيتاط دلينه ،وذلا قال تعاىل يف حق مثل هؤالء( :قل هل ننبئكم بِاألخ ِ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ر ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ
ر َ ر ْ
ً
ين َضل َسعيُ ُه ْم ِيف احليا ِة ادلنيا وهم حيسبون أنهم حي ِسنون صنعا ) [الكهف .]104 ، 103
اذل
ِ
ْ
َ
َ
ُّ
ر
 .4انليه عن زخرفة املساجد باأللوان واألصباغ وانلقوش ،والكتابات؛ ملا فيها من إشغال املصلني عند انلظر إيلها ،فالواجب إزالة لك ما يشغل
املصيل يف صالته ؛ وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة -ريض اهلل عنها -عندما سرتت جانب بيتها بسرت هل نقوش ( :أ ِميطي عنا قِ َرامك هذا،
َْ
فإنه ال تزال تصاويره تع ِرض يف صاليت) رواه ابلخاري.
ُ
 .5يف احلديث عالمة من عالمات الساعة ،فإذا حصل ر
اتلبايه بني املسلمني ،فإن هذا ديلل ىلع قرب قيام الساعة.
َ
ر
اذلم َ
 .6اإلشارة إىل أن األفضل أال تكون ُ
وضعف
المباهات يف املساجد ،وجه ذلك :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذكر هذا احلديث ىلع سبيل
اإليمان يف ُّ
انلفوس.
ْ
ْ َ
 .7ر
الرد ىلع من أنكر بناء املساجد ىلع وج ٍه متواضع.
 .8إثبات قيام الساعة وإثبات َ
المعاد ،وهو معلوم من ِّ
ادلين بالرضورة ،وهلل احلمد.
َ
ْ
بزخ َرفَتها كرث بني انلاس يف هذا ر
ُ .9معجزة ظاهرة إلخباره -صىل اهلل عليه وسلم -عما َسيقع بعده فإن تَزويق املساجد ر
الزمان.
واتلبايه
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص
ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،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
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش:
عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ـه_  2006مُ .
املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .سنن النسايئ ،مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية.1406 ،
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ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل ،إذا تويف ہےم رب ےہمارے پنیﷺیک سیت کوحلظ ملظی کرو ،امولدیکعدب چتاسےک
عنها سيدها ،أربعة أشهر وعرش
ہ۔
مالکیکوفاب ےہو حانتو رحار ماہدسدن ے

 .834احلديث:

**

رَ
ُ َ ِّ
عن عمرو بن العاص قال" :ال تلب ُسوا علينا ُسنة نبيِّنا
ر ُ ُ ِّ ْ َ
َ
دل ،إذا تُ ُو ِّ َ
يف عنها َسيِّ ُدها أربعة أشهر
ِعدة أم ال َو ِ
وعرش".

عرمو پن عاض رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی” :ہےم رب ےہمارے پنی ﷺ یک سیت کو حلظ ملظ ی
کرو ،ام ولد یک عدب ،چت اس ےک مالک یک وفاب ےہو حانتو رحار ماہ دس دن

ہ“ ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا األثر أنكر الصحايب اجلليل عمرو بن العاص

ريض اهلل عنه -ىلع من يتلكم يف مسألة عدة أم الودلاليت تويف سيدها من دون حجة وبرهان ,وبني أن

السنة يف ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعرشة أيام؛

كعدة الزوجة احلرة ,سواء بسواء ,واألثر وإن اكن دل

رصاحة ىلع هذا املعىن ,ورجح كثري من أهل العلم أن
عدة أم الودل اليت تويف سيدها حيضة مثل بقية

اإلماء؛ ألدلة أخرى ,وهو مذهب اجلمهور.

 .834حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ح
اس اب می لیل الفدر ضچاب عرمو پن عاض رضی اہلل عیہ ن ان لوگون رب پکی فماب
ہ چو تعی دلیل وجخت ےک اُس ام ولد یک عدب ےک بارے می گفیگو کرن ہ ےی چس
ے
آب رضی اہلل عیہ ن پیان کیا کہ اس بارے می
ےک مالک یک وفاب ےہو گنی ےہو ،ر
ہ کہ وہ آراد نوی یک عدب یک رطح اشی ےک باب رحار ماہ دس دن
سیت یہی ے

ہ مگر اکی علماء
رج ا پی مفہوم می رصاچت ےس دالل ث کرب ے
یھرہے یگ ،ی اب اگ ر
وق عہا ام ولد یک عدب
ن دوشے دال بل یک پیا رب اس باب کو بجح دی ے
ہ کہ می ی
ہ۔
ہ اور یہی جمہور کا مدہےت ے
تفیہ لوبدتون یک رطح ابک چیص ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > العدة > أحاكم العدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأمحد.

اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َُ
• ال تلبِّسوا علينا  :ال ختلطوا علينا ،وتشبهوا َعلينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا -صىل اهلل عليه وسلم.-
ْ َ
• عدة أم الودل  :أي من ال َم ْوىل ،ويه األمة اليت وطئها السيد فأتت بودل.

فوائد احلديث:

ر
 .1إذا مات سيد أم الودل ،فحديث ابلاب يدل ىلع أنها تعتد وحتد أربعة أشهر وعرشة أيام؛ اكلزوجة احلرة.
ر
َ
أن ر
اكألمة ،ومن حيث نقل امللك بها اكحل ُ ررة ،فيجوز وطؤها ،وخدمتها ،وتأجريها ،وال جيوز بيعها ،وال
أم الودل من حيث اخلدمة واالستمتاع
.2
ر
هبتها ،وال وقفها ،وحنو ذلك مما ينقل امللك ،أو يسبب نقل امللك؛ اكلرهن.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
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  -صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
  2002م  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس
ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .موطأ مالك برواية حممد بن احلسن
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َ
منقحة  -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
الشيباين .تعليق وحتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف .انلارش :املكتبة العلميةُ .الطبعة :اثلانيةَ ،م ِز َيدة
املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58166( :

199

اسگرھ (کعیہ) کا طواف کرن اور یمار رب ھیےسکسی کو متروکو،راب اور
ی
اہ کرندو۔
دنےکچس چضہ می ھیوہ کربا رح ے

ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا اَليت ،ويصِّل أي
ساعة شاء من ْلل أو نهار

 .835احلديث:

**

ً
مرفواع« :ال
عن ُجبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-
ً
ََْ
تمن ُعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصيل أي َساعة
َ
َ
شاء من يلل أو نهار».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اخلطاب يف هذا احلديث ملن يتوىل شؤون احلرم ،واكنوا
يف العهد انلبوي من بين عبد مناف ،يقول :ليس

لكم احلق يف منع أحد من انلاس من الطواف

بابليت ،أو الصالة فيه يف أي وقت شاء من يلل أو
َ
نهار ،والصالة هنا ركعيت الطواف ،وهو كذلك ي ُع ُّم
مجيع األوقات بما يف ذلك أوقات ر
انليه عن الصالة.

**

 .835حدپث:

مط
ہ کہ (پنی اکرم صیل اہلل علیہ وسلم
حیی پن عم رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ن فمابا) ”اس گرھ (کعیہ) کا طواف کرن اور یمار رب ھی ےس کسی کو مت روکو،
ی
اہ کرن دو“۔
راب اور دن ےک چس چضہ می ھی وہ کربا رح ے

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےک دور می اس
اس حدپ ث می چرم ےک میولیون ےس چطاب ے
ہ۔ ر
ی
آب ﷺ ن ان ےس فمابا کہ دن و راب کسی ھی
ےک میویل پنی عید میاف یےھ۔ ر
ش
اہ یمہی اےس رو کی کا چق
اہ با یمار ربھیا رح ے
وف ث چو خص یہان طواف کربا رح ے
یہی۔ یہان رب یمار ےس ُرماد طواف ےک دو رکعت ہ ےی۔ وہ یمام اوفاب کو سامل ہ ےی
اس لی کہ اس یمار ےک لی کوب وف ث ممیوع یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ويصيل  :املراد بذلك صالة الطواف ،ويه ركعتان بعد الطواف.

فوائد احلديث:

ُ
ٌ
حتريم منع املتعبِّدين يف املسجد احلرام يف أي ساعة من سااعت الليل ر
سواء اكن وقت نيه أو ال.
وانلهار،
.1

 .2ال جيوز لوالة األمر أن يمنعوا انلاس من حقوقهم ،إال إذا اقتضت املصلحة ذلك ،فلهم ذلك.
َ
ٌ ََْ
الة هذا ابليت ،وبلَين عبد َمناف منهم ر
خاصة ،وفضيلة ملن جاء بعدهم
ومنقبة كبرية
 .3توجيه اخلطاب بلين عبد مناف فيه فضيلة
لقريش ُو ِ
ِ
َ
ر
َر
َ ر َ ُ َ ًَ َ ُ ً َْ َ
ر رَ َْ ُ َ ر
ر
َ
ممن ر
ذلي بِبكة مباراك وهدى لِلعال ِمني) [آل عمران،]96 :
ت و ِضع لِلن ِ
اس ل ِ
رشفه اهلل خبدمة هذا ابليت املبارك ،اذلي قال اهلل فيه( :إِن أول ب َي ٍ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ً
ر
َ ْ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ ً ً ْ َ ْ َ َ َ ُ
ات لك ْ
يش ٍء ِر ْزقا ِم ْن ُدلنا) [القصص.]57 :
وقال( :أولم نمكن لهم حرما آ ِمنا جيىب ِإيل ِه ثمر
ر
ر
َْ
ُ
ُ
إقرار والية ابليت يف يد َمن واله اهلل -تعاىل -أمر املسلمني ،يف مكة المكرمة وما حوهلا.
.4
ُ
ر
املسجد احلرامِ يف أية ساعة من الليل وانلهار.
 .5جواز صالة ركعيت الطواف يف
ِ
ر
ر
ّ
َ
ُ
ر
ر
انليه؛ ألنه خصص أحاديث ر
الصلوات ذوات األسباب تصىل يف أوقات ر
انليه العامة.
 .6يف احلديث ديلل ىلع ِص رحة قول من يرى أن
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة
عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
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القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم،
بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10607( :

201

ہ تو (چیتیک) چورون میےس اس
چت کوب عوربا پی حاوبد کو ابدا دپنی ے
ن
ش
ہ:اہلل حےھپیاہ کرے!اس خص کو پ کلیفیدے،
رمدیک نوی(چور) کہنی ے
ن
ہ چو عیفپث حےھ رجھور کر ےہمارے براسآنواال
ی توپیے براس مہمان ے

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته
من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو
عندك دخيل يوشك أن يفارقك إْلنا

 .836احلديث:

**

ً
عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال تؤذي
ٌ َ
ُ
ني
ور ال ِع ِ
امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احل ِ
َ ٌ ُ ُ
ُْ
وشك أن
ال تؤ ِذي ِه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك د ِخيل ي ِ
َ
يفارق ِك إيلنا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن قول احلور
العني عن الزوجة اليت تؤذي زوجها يف ادلنيا ،فإنما

هذا الزوج ضيف ونزيل يف ادلنيا يوشك أن يرحل
منها إىل اآلخرة ،ويدخل اجلنة فيكون من نصيب

نساء اآلخرة.

**

 .836حدپث:

ہ۔
ے

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چت
معاد پن چیل رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ تو (چیت یک) چورون می ےس اس رمد یک
کوب عورب ا پی حاوبد کو پ کلیف یرہنچراب ے
ن
ش
ہ :اہلل حےھپیاہ کرے! اس خص کو پ کلیف ی دے ،ی توپیے
نوی (چور) کہنی ے
ن
ہ‘‘۔
ہ چو عیفپ ث حےھ رجھور کر ےہمارے براس آن واال ے
براس مہمان ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ن نوی کو اس باب ےس میع کیا کہ وہ دپیا می ا پی س ے
وہ کو پ کلیف
دے۔ ی س ے
ہ اور عیفپ ث وہ آچرب یک رطف حرل دے گا
وہ تو دپیا می مہمان ے
اور چیت می داحل ےہو حان گا اور آچرب یک عورتون (چورون) ےک چےص می
آحان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلور العني  :نساء أهل اجلنة.
• دخيل  :ضيف ونزيل.

فوائد احلديث:
 .1حتذير املرأة من إيذاء زوجها.
 .2أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة أزواجا مطهرة ال يتحملن أن يؤذى املؤمن ولو من زوجته يف ادلنيا.
 .3اجلنة ونعيمها موجود اآلن.
 .4ادلنيا دار ابتالء واختبار واآلخرة دار جزاء وبقاء.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة -األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .
سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص-الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن ابن ماجه  :أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
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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 - .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها/حممد نارص ادلين ،األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض-الطبعة :األوىل( ،مكتبة املعارف).
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ہ چو نچ ر ری میدو
ہ)رصفوہےی ے
رصاعت (چسےس چرمت باپثہےوب ے
سالےک ابدر ابدر ےہو۔

ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر

 .837احلديث:

**

 .837حدپث:

اپن عرم رضی اہلل عہما کہی ہ ےی کہ می ن عرم رضی اہلل عیہ کو ی فمان ےہون سیا کہ
ہ چو نچ رری می دو سال
ہ) رصف وہےی ے
"رصاعت (چس ےس چرمت باپ ث ہےوب ے
ےک ابدر ابدر ےہو"۔

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت عمر
َ َ َ
ِّ َ
ََْْ
الصغ ِر».
ني يف
يقول« :ال رضاع إال يف احلول ِ
**

درجة احلديث :لم أجد حكما للشيخ األبلاين

حدپث کا درج:

املعىن اإلمجايل:

أثر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يدل ىلع أن
الرضاع اذلي ينرش احلرمةَ ،و ُ
حيرم منه ما حيرم من

النسب -هو الرضاع يف احلولني ،وهو صغري -وهو
ْ َ َ َ
ادل ُ
ٌ
{وال ْ َو َ
ات يُ ْر ِضع َن أ ْوالد ُه رن
موافق لآلية الكريمةِ َ :
َ َْْ َ َْ َ ْ ََ َ َ ْ ُ ر ر َ َ َ
اعة}.
ني لِمن أراد أن ي ِتم الرض
ني اك ِمل ِ
حول ِ

**

م
حےھ (اس ےک بارے می) سح الیاب رجمہ اہلل کا کوب چکم یہی
م ال۔

اجمایل معنی:

ہکہ چرمت کا سیت
عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ کا ی اب اس باب رب دالل ث کر با ے
بیی وایل رصاعت چس ےس وہ یمام ر سی چرام ےہوحان ہ ےی چو ت شت ےس چرام

ہ چو دو سال ےک ابدر ابدر ےہو چت کہ دودھ
ےہون ہ ےی رصف وہےی رصاعت ےہوب ے
ی
اب ُبْصع َْن
بیی واال ا ھی رجھوبا ےہو۔ی باب اس آپ ث کریمہ ےک موافق ے
ہ ’’ َوالْوَال َد ُ
م ل
ن
صاعَ َہ‘‘ (الیفہ)233 :۔ بجمہ’’:اور ما بی
َا ْوالَ دَہ ے ََُّن چ َوْلَ ْی کَا لَ ْی م َْن َا َرادَ َا ْن ُ ََّم ال ََّر َ
ہ چو دودھ یک مدب کو
ا پی نخرون کو ترورے دو بس دودھ ب رال بی۔ ی اس ےک لی ے
اہ‘‘۔
ترورا کربا رح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الرضاع
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

• رضاع  :يه َم ُّص اللنب من اثلدي ،أو ما يف حكم َ
الم ّص ،من رشبه أو حنو ذلك ،مما يوصله إىل اجلوف ،ويتغذى به املولود.
• احلولني  :احلول  :سنة اكملة.

فوائد احلديث:

ر
 .1أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذى به اجلسم ،واستفاد منه ،وهو ما اكن يف زمن الصغر ،وهو وقت الرضاعة.
 .2أن ر
الرضاع املعترب ما اكن الطفل حباجة إيله.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغّ
َ
لوغ َ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار.
انلارش :اعلم الكتب .الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م السنن الكربى للبيهيق ،املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان
الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م.
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بی
دودھ رجرھاد پیےک ت عد رصاعتموب یہی ر ےہنی ،بلوعتےک تعد نمی باق
ہ چو ملکیتےک ت عد ےہو اورط الق
یہیر ےہنی،رصفوہےیآرادی عالم م عیی ے
ف
ہ چت پ کاح ےہو چ رکا ےہو ،اس سم کا ترورا کربا حاب یہی چس
رصف اُشیوا فع ےہوب ے

ال رضاع بعد فصال ،وال يتم بعد احتًلم ،وال
عتق إال بعد ملك ،وال طًلق إال بعد انلاكح،

وال يمني يف قطيعة ،وال تعرب بعد هجرة ،وال

ےسفطعرجمی ےہوب ےہو ،ےہجب کر لییےک ت عد یررھےسدیہاب می سکوپث احییار
کربا حاب یہی ،قح (مکہ)ےک ت عد ےہجب(واچت ) یہی۔

هجرة بعد الفتح

 .838احلديث:

**

 .838حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :دودھ رجرھا د پی
حاب رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
بی
ےک ت عد رصاعت موب یہی ر ےہنی ،بلوعت ےک ت عد نمی باق یہی ر ےہنی ،رصف وہےی

عن جابر ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :ال
ْ
َرضاع بعد فِصال ،وال يُتم بعد اح ِتالم ،وال ِعتق إال
بعد ُملك ،وال طالق إال بعد انلاكح ،وال يمني يف
َ
ْ
قَط َ
يعة ،وال ت َع ُّرب بعد ِهج َرة ،وال هجرة بعد الفتح،
ِ
وال يمني لودل مع وادل ،وال يمني المرأة مع زوج ،وال
َْ
يمني لعبد مع سيده ،وال نذر يف معصية اهلل ،ولو أن
ٌ
ْ
أعرابيا َح ّج َعرش ِح َجج ثم هاجر اكنت عليه َح رجة
ْ
إن استطاع إيله سبيال ،ولو أن صبيا َح ّج َعرش حجج
ٌ
ثم احتلم اكنت عليه َح رجة إن استطاع إيله سبيال،
ْ
ولو أن عبدا َح ّج َعرش حجج ثم ُع ِت َق اكنت عليه
ٌ
َح رجة إن استطاع إيله سبيال».

ہ چو ملکیت ےک ت عد ےہو اور ط الق رصف اُشی وف ثوا فع ےہوب
آرادی (ع الم یک) معیی ے
ہ چت پ کاح ےہو چ رکا ےہو ،اس فسم کا ترورا کربا حاب یہی چس ےس فطع رجمی ےہوب ےہو،
ے
ےہجب کر لیی ےک ت عد یررھ ےس دیہاب می سکوپ ث احییار کربا حاب یہی ،قح (مکہ) ےک

اب ےک چق می فسم معیی یہی ،عورب یک س ے
وہ
ت عد ےہجب (واچت ) یہی ،بیی یک ب ر
ف
ف
ہ،
ےک چق می سم معیی یہی اور ع الم یک ا پی آفا ےک چق می سم معیی یہی ے
اس بدر کو ترورا کربا حاب یہی چس می اہلل یک معصیت ےہو ،اگر کسی اعاب ن دس جح
ہ اگر اس می اس یک
کی اور یررھ اس ن ےہجب یک تو اس رب جح کربا واچت ے
اسیطاعت ےہو ،اگر کسی ن رچ ن دس جح کی اور یررھ وہ با لع ےہو گیا تو اس رب جح کربا
ہ اگر وہ اس یک اسیطاعت رکھیا ےہو ،اگر کسی ع الم ن دس جح کی ےہون اور
فض ے
ہ تشطیکہ وہ اس یک
یررھ وہ آرا د ےہو حان تو اس رب ابک دف عہ جح کربا واچت ے
اسیطاعت رکھیا ےہو"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث -مع مالحظة ضعفه -مجلة من
األحاكم اليت ر
نبه عليها رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -أمته ،حيث ال أثر حلكم الرضاع بعد أن
ر
ينفصل الودل عن أمه ،وأنه يرتفع اسم ايلتيم عن
الشخص بعد بلوغه ،وال عربة بعتق العبد إذا لم

يملكه املعتق ،وال يقع طالق بدون نكاح ،وال جيوز
الوفاء بيمني فيها معصية كقطيعة الرحم ،وال سكىن

بلادية بعد أن هجرها من أجل اهلل ،وال هجرة من
مكة وما حوهلا إىل املدينة بعد فتح مكة .ويف

احلديث عدم جواز قبول شهادة األقارب بعضهم

**

اجمایل معنی:

ہ چن یک رطف
ہ) کحرھ ا تےس اچکام کا دکر ے
رہ کہ صعیف ے
اس حدپ ث می (واضح ے
آب ﷺ ن فمابا کہ چت
رسول اہلل ﷺ ن اپ رنی امت یک توج میدول کراب۔ ر
ہ تو اس ےک ت عد رصاعت کا چکم (چرمت) موب
نچرہ اپ رنی مان کا دودھ بیریا رجھور دپیا ے
ب
یہی رہےیا اور آدمی ےک با لع ےہو حان ےک ت عد اس ےس ینم ےک لفظ کا اط الق جم
ہ اور اگر آراد کرن واال ع الم کا مالک ی ےہو تو اس رطح یک آرادی کا کوب
ےہوحا با ے
اعییار یہی ےہو با اور پ کاح ےک تعی ط الق وا فع یہی ےہوب اور چس فسم ےک ترورا کرن
ش
می فطع رجمی ےہوب ےہو اےس ترورا کربا حاب یہی۔چت کوب خص دیہاب کو اہلل یک حارط
رجھور چ رکا ہےو تو اس ےک ت عد اس می سکوپ ث احییار کربا درست یہی اور ی کہ قح مکہ ےک
ت عد مکہ اور اس ےک گرد وتواح ےس مدپیہ یک رطف ےہجب واچت یہی رہےی۔ حدپ ث
205

بلعض ،كشهادة الودل لوادله ،والزوجة لزوجها ،والعبد
ٌ
ر
َ
بنذر فيه
الوفاء
لسيده ،وفيه ديلل ىلع أنه ال جيوز
ٍ
ر
معصية .ويف احلديث بيان أن حجة اإلسالم ال تسقط
عن األعرايب بعد هجرته وإن حج عرش مرات قبل

ذلك ،وال تسقط عن الصيب بعد بلوغه وإن حج عرش
مرات قبل بلوغه ،وال عن العبد بعد عتقه وإن حج

عرش مرات قبل عتقه.

می فپنی رسیہ دارون یک ابک دوشے ےک لی گواہےی ےک حاب ی ےہون کا پیان
ہ حیےس بیی یک ا پی والد ےک چق می ،نوی یک ا پی س ے
وہ ےک چق می اور ع الم یک
ے
ہ کہکسیاتسی بدرکا
ا پیآفاےک چقمیگواہےی۔ اسحدپ ثمیاسباب یکدلیل ے
ترورا کربا حاب یہی چس می اہلل یک معصیت کا ارپ کاب ےہو با ےہو۔ حدپ ث می وصاچت

ہ کہ اعاب ےک ےہجب کر لیی ےک ت عد اس الم یک وج ےس اس رب واچت ےہون واال
ے
ج
ج
رج اس ن اس ےس یہےل دس ح ہےی کیون ی کر ر کےھ ےہون اور
ح سافظ یہی ےہو با اگ ر
ج
رج
اشی رطح ن رچ ےک با لع ےہو حان ےک ت عد اس ےس ح کا وچوب سافظ یہی ےہو با اگ ر
اس ن بلوعت ےس یہےل دس جح ہےی کیو ن ی کی ےہون اور ی ہےی ع الم ےس اس ےک
رج اس ن آرادی ےس یہےل دس جح کی
آراد ےہو حان ےک ت عد جح سافظ ےہو با ے
ہ اگ ر
ےہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
راوي احلديث :رواه أبو داود الطياليس وعبد الرزاق الصنعاين.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند أيب داود الطياليس.

معاين املفردات:

ُ
َ ْ َْ
• ال رضاع بعد فصال  :ال يؤثر الرضاع بعد أن يف ِصل الودل عن أ ِّمه أي يُفطم.
• وال يتم بعد احتالم  :يرتفع اسم ايلتيم بابللوغ ،ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه.
ً
ر
• وال عتق إال بعد ملك  :ال يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع يف حمله.

• وال طالق إال بعد نكاح  :ال يصح الطالق من رجل ىلع امرأة أجنبية ،ليست زوجة هل.
• وال يمني يف قطيعة  :ال جيوز الوفاء إن حلف ىلع ما فيه قطع للرحم.
ْ
• تعرب  :انتقل لإلقامة يف ابلادية بعد ِهج َرتِ ِه.

فوائد احلديث:

ر
إال فيما يملكه اإلنسان ،ر
أما اليشء اذلي ليس حتت ترصفه ،فال جيوز وال يصح ترصفه فيه.
 .1اتلرصف ال يصح وال ينفذ

 .2أنه ال أثر للرضاع وال حكم هل بعد الفطام.
َْ
َ َ َ َ ُْ ُ
ََْ َ
َ َ
ر
ر
ابللوغ اذلي حيت ِلم اغ ِلب انلاس فيه أو بعد احتالمهما زال عنهما اسم ايلتِيم ح ِقيقة.
 .3أنه إذا بلغ ايلَتِيم أو ايلتِيمة زمن
ً
ر
ر
ألحد أن يُعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع يف حمله.
 .4أنه ال يصح
ٍ
ر
 .5أن الطالق ال يصح من رجل ىلع امرأة أجنبي ٍة ليست زوجة هل.
ر
 .6أن ايلمني ال تكون إال يف قربة ويف طاعة وال تكون يف معصية.
ر
أن ر
انلذر ال يكون إال يف قربة ويف طاعة وال يكون يف معصية.
.7

 .8أنه ال تقبل شهادة األقارب بعضهم بلعض ,كما ال تصح شهادة العبد ملن يملكه.
ر
ُ
 .9أن حجة اإلسالم هلا رشوط إن توفرت أجزأ احلج ،وإال فال ،وإن قام بها قبل توفر الرشوط عدت هل نافلة ولو كررها أكرث من مرة ,ومن هذه
الرشوط :ابللوغ واحلرية.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح ا
ِ
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب
اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه)- .
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مسند أيب داود الطياليس .املحقق :ادلكتور حممد بن عبد املحسن الرتيك .انلارش :دار هجر – مرص .الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1999 -م  -حتفة األحوذي
برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت - .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد ،للسااعيت .انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب .الطبعة :اثلانية - .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري .انلارش :دار العلم للماليني – بريوت .الطبعة :الرابعة  1407ه -
 1987م  -فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين .انلارش :دار املعرفة  -بريوت - .1379 ،معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود،
للخطايب .انلارش :املطبعة العلمية – حلب .الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م  -رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة :اثلانية،
 1415ه.

الرقم املوحد)58146( :
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کھانیکموچودیگ می یماری ربھی حان اوری ہےی اسحالث می یمار ربھی
حان چت اتسان کو بیرساب براحاییک شخت حاچت ےہو۔

ال صًلة ِبرضة طعام ،وال وهو يدافعه األخبثان

 .839احلديث:

**

ً
َ
عن اعئِشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ال صالة
َ َ
َ
حبَ َ
رضة َط َعامَ ،وال وهو يُدا ِف ُعه األخبَثان».
ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’کھان یک
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
موچودیگ می یمار ی ربھی حان اور ی ہےی اس حال ث می یمار ربھی حان چت اتسان

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
يؤكد هذا احلديث رغبة الشارع يف حضور قلب
امللكرف يف الصالة بني يدي ِّ
ربه ،وال يكون ذلك إال
بقطع الشواغل؛ اليت يسبب وجودها عدم الطمأنينة
واخلشوع؛ هلذا :فإن الشارع ينيه عن الصالة حبضور

الطعام اذلي تتوق نفس املصيل إيله ،ويتعلق قلبه به،

وكذلك ينَه عن الصالة مع مدافعة األخبثني- ،

الذلين هما ابلول والغائط-؛ النشغال خاطره بمدافعة

األذى.

 .839حدپث:

**

کو ب ریساب براحای یک شخت حاچت ےہو‘‘۔

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ پیدہ یمار می ا پی
ہ کہ سارع یک چوا ےہس ے
اس حدپ ث می اس باب یک باکید ے
رب ےک سا می ترورے چصور فلت ےک سایھ کرھا ےہو۔ اتسا رصف اشی وف ث ےہو سکیا

ہ چت توج ہےیان وایل ان یمام اسیاء ےس باطہ تور لیا حان چن یک موچودیگ
ے
ہ۔ اشی لیپنی ﷺ نکھان
اظمییاناورچسوع ےکجم ےہونکا سیت ےہوب ے
ہ
یک موچودیگ می یمار ادا کرن ےس میع فمابا چس یک رطف یماری کا دل کھنچرا حا با ے
ی
ہ۔ اشی رطح پنی ﷺ اس وفث ھی یمار رب ھی
اور اشی می اُس کا دل لگا رہےیا ے
رہ ہ ےی چت اتسان کو ب ریساب اور براحان یک شخت حاچت ےہو رہےی ےہو
ےس میع فما ے
ہ۔
کیو بکہ اس ربتش یک وج ےس اس یک توجیمار ےس ہےت حاب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ِّ
• ال صالة  :ال يصل اإلنسان.
• حبَ ْ َ
رض ِة  :حبضور.
ِ
• وال وهو  :أي :اإلنسان.
َُ ُ ُ َ ْ ََ
ان  :ابلول والغائط ،ومعىن مدافعتهما إيراه :أنه يدفعهما عن اخلروج ويدفعانه عن الشغل بغريهما يلخرجا.
• يدافِعه األخبث ِ

فوائد احلديث:
 .1كراهة الصالة يف حال مدافعة األخبثني ،ما لم يضق الوقت فتقدم الصالة مطلقا ،ولو صىل وهو كذلك فإن صالته صحيحة لكنها ناقصة غري
اكملة للحديث املذكور وال إاعدة عليه ،وأما إذا دخل يف الصالة وهو غري مدافع لألخبثني وإنما حصلت املدافعة أثناء الصالة فإن الصالة
صحيحة وال كراهة إذا لم تمنع هذه املدافعة من إتمام الصالة.

 .2حضور القلب واخلضوع مطلوبان يف الصالة.

 .3ينبِغ للمصىل إبعاد لك ما يشغله يف صالته.
ر
ُّ
 .4احلاجة إىل ُّ
اتلغوط عذر يف ترك اجلمعة واجلماعة ،برشط أال جيعل أوقات الصلوات مواعيد هلما.
اتلبول أو
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3088( :
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ش
اس خصیکیمار یہی چسن سورہ الفانچہ یہی ربھی

ال صًلة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب

 .840احلديث:

**

 .840حدپث:

ُ ََ ْ
ر
ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا ’’ :اس
عن عبَادة ب ِن الصا ِمت -ريض اهلل عنه -عن انليب  -عیادہ پن صامت رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ْ
ََْ ش
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال صالة ملن لم يقرأ خص یک یمار یہی چس ن سورہ الفانچہیہی ربھی۔‘‘
بفاحتة الكتاب».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سورة الفاحتة ،يه أم القرآن وروحه ،ألنها مجعت

**

أنواع املحامد والصفات العىل هلل تعاىل ،وإثبات

امللك والقهر ،واملعاد واجلزاء ،والعبادة والقصد،
وهذه أنواع اتلوحيد واتلاكيلف .ذلا فرضت قراءتها

يف لك ركعة ،وتوقفت صحة الصالة ىلع قراءتها،
ونُفيَ ْ
ت حقيقة الصالة الرشعية بدون قراءتها ،ويؤكد
ِ
نيف حقيقتها الرشعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أيب
ً
هريرة مرفواع وهو "الجتزئ صالة اليقرأ فيها بأم
القرآن" .ويستثىن من ذلك املأموم إذا أدرك اإلمام

راكعا فيكرب لإلحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاحتة يف
هذه الركعة حلديث آخر ،وألنه لم يدرك حمل القراءة

وهو القيام .

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل یک
سورہ فانچہ فآن یک مان (اصل) اور اس یک روح ے
ہ۔ اس لی کہ وہ اہلل ت ی
مسن
ہ ،اور اس می بادساہےت ،علیہ،
ترعتف ےکجملہ افسام اور صفاب عالیہ رب مل ے
ہ اور
تعت ت عد الموب (آچرب) ،چرا وشا اور عیادب و فضد ےک اپیاب کا پیان ے

ف
یہی توچید اور پ کالیف شعیہ یک سمی ہ ےی۔ اشی لی ےہ رکعت می اس کا ربھیا فض
ہ ،اور اس ےکی رب ھی رب شعی
ہ اور یمار یک ضخت اس ےک رب ھی رب موفوف ے
ے
ہ اور شعی یمار یک چفیفت یک تفی یک باکید اس حدپ ث
یمار یک چفیفت یک تفی یک گنی ے
ہ چس یک نج نح اپن چری مہ ن ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ ےک وا سےط ےس
ےس ےہوب ے
ہ ،چس ےک الفاظ ی ہ ےی" :وہ یمار کاق یہی چس می ام الفآن تعنی
رمفوعاً یک ے
مسی
سورہ الفانچہ کو ی ربھا حان۔‘‘ اور اس ےس اس مفیدی کو ینی فار دبا حان گا
چس ن امام کو رکوع یک حال ث می برابا ےہو اتسی صورب می مفیدی بکیی نجیمہ کےہ گا
ی ررھ رکوع می حر ال حان گا ،اور اس رکعت می اس ےس فانچہ سافظ ہےو حان گا۔ اس
ی
ہ ،اور اس لی ھی کہ اےس فاءب یک حگہ تعنی فیام
یک دلیل ابک دوشی حدپ ث ے
یہی م ال۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أراكن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ َ
اد َة بْن ر
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عب
ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال صالة ْ :ال صالة جمزئة وهو شامل لصالة الفرض وانلفل.
َْ
• ملن لم يق َرأ  :يشمل املنفرد واإلمام واملأموم.

• بفاحتة الكتاب  :يه سورة احلمد هلل رب العاملني ،سميت به ألن الكتاب افتتح بها.

فوائد احلديث:

ُْ
 .1وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من الصالة ،وأنه ال جي ِزىء غريها مع القدرة عليها.
ً
 .2بُطالن الصالة برتكها من املتعمد واجلاهل وانلايس ،ألنها ركن ،واألراكن ال تسقط مطلقا.
 .3فضيلة الفاحتة.
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املصادر واملراجع:

تيسري 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  .1426عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)5378( :
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َ ي َ َّ َ
ادله ِر ،-صم میے یھابداود علیہ السالمےکرورے -آدھا سالےکرورے-ےسربادہ
ال صوم فوق صوم أيخ داود -شطر
يوما وأفطر يوما
رورہ حاب یہی۔ ابکدن کارورہرکھ اور ابکدن کارورہ رجھوردبا کر۔

 .841احلديث:

**

َ ْ
عن عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ُ
خرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أين
قال« :أ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
وم رن انلهارَ ،وألق َ
أقول :واهلل أل ُص َ
وم رن الليل َما عش ُ
ت.
ِ

 .841حدپث:

عیداہلل پن عرمو پن عاض رضی اہلل ع ہما ن کہا کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم بک
ف
میی ی باب یرہنچراب گنی کہ”اہلل یک سم! می ر بدیگ یرھ دن می رورے رکھون گا اور
ش
آب ﷺ ن کہا” :یم ہےی ےہو وہ خص ،چس ن
ساری راب عیادب کرون گا“ لہیدا ر
آب صیل اہلل علیہ وسلم کو چواب د پی ےہون کہا:
ی باب کہی ے
ہ؟“ می ن ر
آب صیل اہلل علیہ وسلم
آب رب فدا ےہون ،اہن می ن ی کہا ے
ہ۔ ر
اب ر
میے مان ب ر
ی
ن فمابا" :لیکپیے ابدر اس یک طاف ث یہی ،اس لی رورہ ھی رکھ اور افطار
ی
ی
ی
ھی کر۔ راب کو فیام ھی کر اور سو ھی حا اور مہیی می بی دن ےک رورے رکھا کر؛

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنت اذلي
ُ
َ
ُ
فقلت هل :قد قلتُه -بأيب أنت وأيم .-فقال:
قلت ذلك؟
ُ َ
ر ْ
ُ
وأفطرَ ،وق ْم َون ْم  ،الشه ِر
فإنك ال تستطيع ذلك ،فصم ِ
َ َ
َ ر َ َ ََ َ ْ ََْ
الثَ َة أَير
رش أمثال ِ َها ،وذلك مثل
ع
ب
ة
ن
س
احل
ن
إ
ف
،
ث
امٍ
ِ
ُِ ِ
ر ْ
ُ
صيام ادله ِر .قلت :فإين أ ِطيق أفضل من ذلك .قال:
فصم يوما وأَفطر يومني .قلت :أُط ُ
يق أفضل من ذلك.
ِ

ہ۔ اسرطح ی ساریعرمکارورہ ےہوحان گا"۔می
کیوبکہ نکیونکابدلہدسگیاملیا ے
ی
آب صیل اہلل علیہ وسلم
ن کہا کہ :می اس ےس ھی ربادہ یک طاف ث رکھیا ےہون۔ تو ر
ن فمابا" :یررھ ابک دن رورہ رکھا کر اور دو دن ےک لی رورے رجھور دبا کر۔ "می
ی
آب صیل اہلل علیہ وسلم
ن یررھ کہا کہ می اس ےس ھی ربادہ یک طاف ث رکھیا ےہون۔ ر
ن فمابا" :اجرھا ،ابک دن رورہ رکھ اور ابک دن افطار کر کہ داود علیہ الس الم کا رورہ
ی
ف
ہ۔" می ن اب ھی وہےی کہا کہ
اتسا ہےی یھا اور رورے کا ی ست ےس ا ضل رطتفہ ے
ی
آب صیل اہلل علیہ
میے براس اس ےس ھی ربادہ یک طاف ث ے
ہ ،لیک اس رمپیہ ر
س
ف
ہ۔"،ابک اور رواپ ث می ی
و لم ن فمابا " :اس ےس ا ضل کوب رورہ یہی ے

قال :فصم يوما وأفطر يوما ،فذلك مثل صيام داود،
وهو أفضل الصيام .فقلت :إين أُط ُ
يق أفضل من ذلك.
ِ
قال :ال أفضل من ذلك» ،ويف رواية« :ال صوم فوق
َ ْ َ ر َ
ادله ِر ،-صم يوما وأفطر يوما».
صوم أيخ داود -شطر

آب ن فمابا" :داود علیہ الس الم ےک رورے -آدےھ سال ےک
الفاظ ہ ےی " :ر
رورے رکھیا-ےس ربادہ رورہ حاب یہی۔ ابک دن کا رورہ رکھ اور ابک دن کا رورہ
رجھور دبا کر۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ْ
خ َ
رب أن عبد اهلل بن
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ
َ
ع ْم ٍرو -رض اهلل عنهما -أقسم ىلع أن يصوم فال
َ
يُفطر ،ويقوم فال ينام لك عمره ،فسأهل :هل قال ذلك؟
فقال :نعم .فقال :إن هذا يشق عليك وال حتتمله،

وأرشده إىل اجلمع بني الراحة والعبادة فيصوم ويفطر،

ويقوم وينام ،ويقترص ىلع صوم ثالثة أيام من لك
شهر؛ يلحصل هل أجر صيام ادلهر .فأخربه أنه يُطيق
أكرث من ذلك ،وما زال يطلب الزيادة من الصيام حىت

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ کو ی اط الع یرہنچراب گنی کہ عیداہلل پن عرم و رضی اہلل عیہ ن اس باب یک فسم
ک
ہ کہ وہ ےہمیش رورے ےس رہ ےی ےگ؛ ھی ن رورہ ی رہ ےی ےگ اور ےہمیش
کھاب ے
ک
للی
آب ﷺ ن ان ےس
فیام ا ل ہےی کرپن ےگ؛ ھی یہی سو بی ےگ۔ چریانچرہ ر
درباف ث فمابا :کیا یم ن ہےی ی باب کہی ے ی
آب
ہ؟ ا ھون ن چواب دبا کہ اہن! ر
ﷺ ن فمابا کہ ی عمل یمھارے لی باعت م شفت ہےوحان گا اور یم اس کو

آب ﷺ ن ایھی آرام اور عیادب دوتون ےہی کو احییار
بداست ی کرسکو ےگ۔ ر
ل ی
ی
ی
کرن یک تصنخت فماب کہ رورہ ھی رکھی اور ی ھی رکھی ،فیام ا لیل ھی کرپن اور
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ی
سو بی ھی اور ےہ ماہ بی رورے ہےی رکھی؛ باکہ ایھی سال یرھ رور رہ کھی کا اچر
وتواب حاصل ےہوحان۔ لیک ایھون ن عض کیا کہ وہ اس ےس ربادہ رورے

انتَه إىل أفضل الصيام ،وهو صيام داود عليه
ً
ً
السالم ،وذلك أن يصوم يوما ،ويفطر يوما .فطلب

املزيد لرغبته يف اخلري -ريض اهلل عنه -فقال -صىل

اهلل عليه وسلم :-ال صوم أفضل من ذلك.

ک
ک
آب ﷺ ےس رمبد رورون یک درچواست کرن
ر ھی یک طاف ث ر ھی ہ ےی اور وہ ر
رہ ،یہان بک کہ رورہ ر کھی ےک افضل بپن رط تف رب ی باب موفوف ےہوگنی۔
ے
رورہ ر کھی کا افضل بپن رطتفہ داود علیہ الس الم کا یھا؛ کیون کہ وہ ابک دن رورہ ر کھی

اور دوشے دن کا رورہ رجھور د پی یےھ۔ باہےم چی و یھ الب یک سدبد چوا ےہس یک پیا رب
آب ﷺ ن فمابا " :اس
ضچاب رسول ﷺ ن رمبد رورون یک درچواست یک تو ر
ف
ہ۔"
ےس ا ضل کوب رورہ یہی ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
َ ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ألصومن  :هذا قسم ،واملعىن :واهلل ألصومن.
• بأيب أنت وأيم  :أي :أفديك بأيب وأيم.
• أمثاهلا  :أشباهها.

• مثل صيام ادلهر  :يف اثلواب واألجر.
• أطيق  :أستطيع.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضيلة عبد اهلل بن ع ْم ٍرو -ريض اهلل عنهما -وحرصه ىلع العبادة وقوته فيها.

 .2جواز اإلخبارعن األعمال الصاحلة واألوراد وحماسن األعمال اليت يقوم بها الشخص ،وال خيىف أن حمل ذلك عند أمن الرياء.
ُّ
واتلنطعُ ،
ُّ
ويطلب فيها السهولة واليرس؛ ألنه أنشط ىلع العمل ،وأدوم عليه.
اتلعمق
 .3سماحة رشيعة اإلسالم ،حيث يُكره فيها

 .4آخر َحد للصيام الفاضل ،هو صيام يوم ،وفطر يوم ،وهو صيام داود -عليه السالم-.

 .5كراهة صيام ادلهر ،ألنه خمالف لقوهل عليه الصالة والسالم" :فصم وأفطر" وحلديث" :ال صام من صام األبد".

 .6أحب األعمال أدومها وإن قل.

 .7استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر.

 .8أن أفضل الصيام صيام داود -عليه السالم-.

 .9أن اتلطوع بصوم يوم وفطر يوم مرشوع يف األمم السابقة.

 .10ثواب احلسنة بعرش أمثاهلا.
ً
َ
 .11تقدير انليب صىل اهلل عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه ،إذ ق َ
رص عبد اهلل أوال ىلع ثالثة أيام من لك شهر ،فلما طلب املزيد  ،ورأى انليب صىل
ً
َ
اهلل عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة ،قال" :فصم يوما وأفطر يومني" .فلما أظهر الرغبة يف طلب الزيادة ،أرشده إىل أفضل الصيام فقال" :فصم يوما
ً
وأفطر يوما".
 .12كمال شفقته ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ورمحته بأمته ،حيث اكن يرشد إىل األسهل فاألسهل.

 .13جواز قول اإلنسان يف انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-بأيب هو وأيم.

 .14ينبِغ مرااعة اإلنسان حلاهل يف املستقبل.

 .15تقرير اإلنسان بما نسب إيله للتثبت من صحته وإلزامه به
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املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل 1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4542( :
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ال صوم يف يومني :الفطر واألضىح ،وال صًلة

ض
عید الفظ اور عید اال ح ییےکدتونمی کوب رورہ یہی،صحیک یمارےک ت عدسوح
ی
پ کلی بک اور عضیک یمارےک ت عد سورحدو پی بک کوب یمار یہی اور چرو ھی
ہکہ بی مساحدےک سوا اور کسیحگہےک لی سدرحال ( سف )ی کیا
بابی ے
حان؛ مسچد چرام ،مسچد افصی اورمییی مسچد۔(مسچد نوی)

بعد الصبح حىت تطلع الشمس ،وال بعد العرص
حىت تغرب ،وال تشد الرحال إال إىل ثًلثة

مساجد :مسجد احلرام ،ومسجد األقىص،
ومسجدي هذا

 .842احلديث:

َ
ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -واكن غ َزا مع
َْ َ ْ َ َ
رشة غ ْز َوة ،قال:
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثِنيت ع
سمعت ْ
أر َبعا من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فَأَ ْع َ
جبْ َنين قال :ال تسافر املرأة َمس َ
رية يومني إال ومعها
ِ
ِ
َْ
ََْْ
ْ
َ
ني :ال ِفط ِر
زوجها أو ذو حمرم ،وال صوم يف يوم ِ
َ َ
َ ُ
األ ْض َىح ،وال صالة بعد ُّ
الصبح حىت ت ْطل َع الشمس،
و
ُ َ ُّ ِّ َ ُ
وال بعد العرص حىت تغرب ،وال تشد الرحال إال إىل
َْ َ
ثالثة مساجد :مسجد احلرام ،ومسجد األقىص،
َ
وم ْس ِج ِدي هذا.

**

اتوسعید حدری رضی اہلل عیہ پنی کریم ﷺےک سایھ بارہ عواب می شبک یےھ۔
م
ایھون ن کہا کہ می ن پنی کریم ﷺ ےس رحار با بی سنی ہ ےی،چو حےھ یہت ہےی ربادہ
آبﷺ ن فمابا کہکوبعورب دودن (بااس ےسربادہ)کا سف اس
ت رسید آ بی۔ ر
وف ث بک ی کرے ،چت بک اس ےک سایھ اس کا س ے
وہ با کوب مجم ی ےہو ،عید الفظ
ض
اور عید اال ح یی ےک دتون می کوب رورہ یہی ،صح یک یمار ےک ت عدسوح پ کلی بک اور
ی
ہ کہ بی
عض یک یمار ےک ت عد سورح دو پی بک کوب یمار یہی اور چ رو ھی باب ی ے
مساحد ےک سوا اور کسی حگہ ےک لی سد رحال ( سف ) ی کیا حان؛ مسچد چرام ،مسچد

افصی اورمیی ی مسچد۔(مسچد نوی)۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
خيرب الراوي عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -أن أبا

سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -غزا مع انليب -صىل
َْ َ ْ َ َ
رشة غ ْز َوة .قال أبو سعيد:
اهلل عليه وسلم -ثِنيت ع
سمعت ْ
أر َبعا من انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ر
فَأَ ْع َ
جبْ َن ِين ،يعين :أن أبا سعيد -ريض اهلل عنه -سمع
من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حديثا فيه أربعة
ْ
فأع َ
جبَته -ريض اهلل عنه :-احلكم األول :
أحاكم،
"قال :ال تسافر املرأة َمس َ
رية يومني إال ومعها زوجها أو
ِ
َْ
َْ
َ
ذو حم َرم" أي :ال جيوز للمرأة أن تسافر بال حمرم،
َ
واملحرم هو :زوجها أو من حترم عليه ىلع اتلأبيد،
اكألب واجلَ ِّد واالبن واألخ َ
والعم واخلال ،ومسرية
يومني تقدر بثمانني كيلو ً
مرتا ،ويف رواية" :ال حيل
المرأة تسافر مسرية يوم ويللة إال مع ذي حمرم

عليها" ،ويف رواية "مسرية يوم" ويف رواية "مسرية يللة"

ويف رواية "ال تسافر امرأة مسرية ثالثة أيام إال مع ِذي
حمرم" ويف رواية أليب داود "بريدا" ،قال انلووي -رمحه

 .842حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

راوی اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےک سلسےل می پیان کرن ہ ےی کہ ایھون ن پنی
ی
کریم ﷺ ےک سایھ بارہ عواب می شک ث یک ھی۔ اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ
م
پیان فمان ہ ےی" :می ن پنی کریمﷺ ےس رحار با بی سنی ہ ےی ،چو حےھ یہت
ج
ا ر ھی لگی۔" تعنی اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ن پنی کریمﷺ ےس ابک حدپ ث
سنی ،چس می رحار اچکام پیان کی گی ،چو ان کو یہت ا جےھ لےگ یےھ۔ یرہ ال چکم:
ت ل مَس
آبﷺ ن فمابا کہ
یہ تومی اال وم عہا روچہا او دو م َ ْجَم"( ر
"فال :ال ساف ا رماہ َ
کوب عورب دو دن ( با اس ےس ربادہ)کا سف اس وف ث بک ی کرے ،چت بک اس
ی
ےک سایھ اس کا س ے
وہ با کوب مجم ی ےہو۔) تعنی کسی ھی عورب ےک لی ی حاب یہی

ہ کہوہتعی مجمےک سفکرے۔مجمےسرماداسکاحاوبدبا ا تےس افاد ہ ےی ،چن
ے
ح
ہ
اب ،دادا ،بییا ،یھاب ،رجچرا اور مامون۔
ےک سایھ ے میش ےک لی پ کاح چرام ےہو۔ یےس ب ر
ہ۔ الییہ ابک اور رواپ ث می
دو دن ےک سف یک مفدار تفپیاً اشی کلو میی ےک باب ے
ن
ہ":ال چل الرماہ تساف مسیہ توم ولیلہ اال مع دی مجم علنہا" (کسی عورب ےک
ے
لی حاب یہی کہ وہ تعی مجم ےک ابک دن راب کا سف کرے۔) ابک رواپ ث می
ہ":مسیہ لیلہ":
ہ" :مسیہ توم"(ابک دن کا سف۔) ابک رواپ ث می ے
ے
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اهلل( :-ليس ُ
المراد من ر
اتلحديد ظاهره ،بل لك ما
سفرا فاملرأة َمنْهية عنه إال َ
يُسىم ً
بالمحرم ،وإنما وقع
ِ
ر
اتلحديد عن أمر واقع فال يُعمل بمفهومه) .وهذا إذا
لم يكن لسفرها رضورة ،فإن اكن رضورة جاز هلا
ْ َ
ر
السفر ،كما لو أسلمت يف دار الكفر أو يف دار احلرب
َ
وخ ِشيَت ىلع نفسها َ
ابلقاء بني الكفار ،فيف هذه احلال

جيوز هلا السفر لوحدها .احلكم اثلاين" :وال صوم يف
ََْْ
َ ْ َ
ْ
عيد
ني :ال ِفط ِر َواألضىح" .أي :ال جيوز صوم يوم ِ
يو م ِ
َ
ال ِفطر أو األضىح ،سواء عن قضاء ما فاته أو عن
َ
نذر ،فلو صامهما أو أحدهما لم جيزئه ويأثم بفعله
إن اكن متعمدا .وقد جاء يف احلديث( :نَه عن صيام
هذين ايلومني ،أما يوم األضىح فتأكلون من حلم

نسككم ،وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم)
ر
فَعلة َ
المنع يوم األضىح :ألجل اذلبح واألكل من
ِ
ُ
َ
الهدي واألضايح ،وقد رشع للناس أن يأكلوا من
اهلدي واألضايح فال يَنشغلوا بالصيام عن اذلبح

واألكل اليت يه من شعائر اإلسالم والظاهرة ،وأما

علة انليه يف عيد الفطر :فهو ىلع اسمه ،ومن شأنه
أن يكون اإلنسان فيه ُمفطرا ،ال أن يكون صائما،
َ
َ
ً
وأيضا فيه تميزي ،وفصل بني شهر رمضان وشوال
َ
فوجب إفطاره .احلكم اثلالث" :وال صالة بعد
ُّ
الصبح" .ظاهر احلديث :عدم جواز صالة اتلطوع
بعد طلوع الفجر ،لكن هذا الظاهر غري مراد؛ ألن
انلصوص األخرى دالة ىلع استحباب ركعيت الفجر

بعد طلوع الفجر ،وهو أمر جممع عليه ،وال جتوز
َ
الصالة بعد صالة الفجر .ويدل هلذا القيد رواية أيب

سعيد عند ابلخاري" :وال صالة بعد صالتني بعد
َ
العرص حىت تَغرب الشمس ،وبعد ُّ
الصبح حىت تطلع
ر
الشمس" ويف رواية ملسلم" :ال صالة بعد صالة
َ
الفجر"" .وال بعد َ
العرص حىت تغرب" أي :حىت تغرب
ْ
الشمس ،فإذا صىل اإلنسان صالة العرص أم َسك عن
صالة اتلطوع ،أما قضاء الفوائت ،فال ينَه عنها بعد
َ
العرص؛ لوجوب املسارعة يف إبراء اذلمة .احلكم
ُ َ ُّ ِّ ُ
الر َحال إال إىل ثالثة مساجد:
الرابع " :وال تشد
َْ َ
َ
ْ
مسجد احلرام ،ومسجد األقىص ،ومس ِج ِدي هذا"

ہ" :ال تساف ارماہ مسیہ ب الی ابام اال مع
(ابک راب کا سف۔) ابک رواپ ث می ے
دی مجم" (کسی عورب ےک لی حاب یہی کہ وہ بی دن کا سف تعی مجم ےک

ہ" :ببدا" (ابک ببد) امام تووی رجمہ
کرے۔) اور اتو داود یک ابک رواپ ث می ے
ی
اہلل فمان ہ ےی :نچدبد ےس رماد اس کا ط ے
ہ۔ بلکہ چےس ھی سف ےس موسوم
اہ یہی ے
م
کیا حان ،عورب اےس تعی مجم ےک یہی کر سکنی۔ نچدبد خص الگ الگ واف عاب
ع
ہ ،اس لی اس ےک مفہوم رب مل یہی کیا حان گا۔
ےک سلسےل می وارد ےہوب ے
چ
ہ ،چو ب ال رصورب ےہو۔ اگر سف کربا رصوری ےہو تو حاب ےہوگا۔
الییہ ی کم اس سف کا ے
می الکوبعورب دار الکفبادار الجبمیاس المفیول کر ےل اور اسکوواہن کفار ےک
درمیان ر ہی می حان کا چظہ مخسوس ےہو ،تو اتسی صورب می اس ےک لی نہا سف
کربا حاب ےہوگا۔ دوشا چکم" :دو دتون می رورہ رکھیا حاب یہی؛ عیدالفظ اور
ض
ض ت
اہ
ہ؛ رح ے
عیداال ح یی۔" عنی عیدالفظ اور عیداال ح یی ےک دن رورہ رکھیا حاب یہی ے
رورہ کسی فوب سدہ رورے یک فضا کا ےہو با بدر کا۔ اگر کوب ان دو دتون می با ان می

ےس کسی ابک دن رورہ رکھ ےل ،تو رورہ درست یہی ےہوگا ،بلکہ حان توجھ کر اتسا
ہ( :یہی عن صیام ہےدپن
کرن یک صورب می گیہ گار ےہوگا۔ ابک حدپ ث می ے
ل تش
ض
الیومی ،اما توم اال حی فیاکلون من حم ککم ،واما توم الفظ ففظکم من صیامکم) (ان
ض
ہ؛ ابک عیداال ح یی کا کہ اس دن یم اپ رنی
دو دتون ےک رورے ےس میع کیا گیا ے
فبانونکاگوستکھان ےہواورابک عیدالفظکا کہاسدنیما پیرورے کافظای
ض
ہ؛ کیون کہاسدن
د پی ےہو۔)عیداال ح ییےکدن رورےےس اس لی میعکیاگیا ے
ہ۔ لوگون ےک لی مشوع کیا
ہ ،اور فبانون کا گوست کھابا حا با ے
فباب یک حاب ے

ہ کہ وہ اس دن فباب کا گوست کھا بی اور رورہ رکھ کر فباب کرن اور گوست
گیا ے
کھان ےس چود کو مجوم ی کرپن؛ کیون کہ ی فباب س عاب اس الم می ےس ابک س عار
ہ۔ چت کہ عیدالفظ ےک دن میع کرن کا سیت چود اس ےک بام ےس ط ے
ہ۔
اہ ے
ے

ہ کہ اتسان اس دن افطار یک حال ث می ےہو،
اس ےک بام ہےی ےس ی میشح ےہو با ے
رورے یک حال ث می یہی۔ پی عید کا دن رمضان اور سوال ےک مہ ییون ےک

ہ۔ بیشا
ہ ،اس لی اس دن رورے ےس رب ےہی رصوری ے
درمیان امییار کر با ے
ل
چکم" :وال ص الہ ت عد ا َُّصنح"( .فج ےک ت عد کوب یمار یہی۔) حدپ ث کا ط ے
اہی مفہوم ی
ہ ،لیک یہان ط ے
اہی
ہ کہ طلوع فج ےک ت عد تفیل یمار یک اداپییگ یک احارب یہی ے
ے
معنی رماد یہی۔ کیون کہ دپگر تصوض فج ےک ت عد فج یک سییی ادا کرن ےک اسخیاب رب
ہ۔ الییہ یمار فج ےک ت عد کوب یمار حاب یہی۔
دالل ث کرب ہ ےی۔ ی میقق علیہ مسیلہ ے
ہ" :وال ص الہ ت عد
اس فید یک دلیل اتو سعید رضی اہلل عیہ یک نچاری می موچود رواپ ث ے
ل
َ ل َس
لس
ص ال بی؛ ت عد العض چنی تَرعب ا مس ،وت عد ا َُّصنح چنی تطلع ا َّ مس" (دو یمارون ےک
ت عد کوب یمار یہی؛ عض ےک ت عد ،یہان بک کہ سورح عوب ےہو حان اور فج ےک ت عد،
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أي :ال يُنشئ اإلنسان ً
سفرا إىل بقعة من بقاع األرض
بقصد ر
اتلقرب إىل اهلل -عز وجل -فيها ،أو من أجل

ِمزيتها وفضلها ورشفها إال إىل هذه املساجد اثلالثة،
فال بأس من إنشاء ر
السفر إيلها ،بنص احلديث.

مس
ہ " :ال ص الہ ت عد
یہان بک کہ سورح طلوع ےہو حان۔) لم یک ابک رواپ ث می ے
ص الہ الفج"۔ (یمار فج ےک ت عد کوب یمار یہی۔) "وال ت عد العَض چنی تَرعب" (اور عض
ےک ت عد کوب یمار یہی یہان بک کہ سورح عوب ےہو حان۔) چریانچرہ چت اتسان عض
یک یمار ربھ ےل ،تو تفل یمار ےس رک حان۔ اہن! اگر کوب فوب سدہ یمار ےہو ،تو اےس

ادا کرن می کوب مماتعت یہی؛ کیون کہ واچت کو ادا کرن می حلدی کربا رصوری
چ
ال اال ایل ب الی مساحد :مسچد الجام ،ومسچد االَف ْ َصی،
ے
ہ۔ چ رویھا کم" :وال ت ُ َس َُّد ال َّرحَ ُ
ومَ ْسچدی ہےدا" ( بی مساحد ےک سوا اور کسی حگہ ےک لی سد رحال ( سف) ی کیا حان؛
مسچد چرام ،مسچد افصی او رمیی ی مسچد۔) تعنی اتسان اہلل ےک فب ےک چصول یک
ی
نتےسباکسیچصوصیتبافضلو شف یکبییاد رب،رونرمی ےککسی ھی چےصکا
سف کرے ،سوان مدکورہ بی مساحد ےک۔ ان یک رطف سف کرن می کوب چرح
ہ۔
یہی؛ کیون کہ تص حدپ ث می اس یک تض نح موچود ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > تاريخ مكة واملدينة واألقىص
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

 .1عدم جواز َسفر املرأة بال حمرم.
 .2أن املرأة ليست حمرما للمرأة يف ر
السفر؛ لقوهل" :زوجها".
ر ُّ
 .3أن املرأة َضعيفة ومن ر
السهل التسلط عليها.
ُ
ر
 .4اعتناء الرشيعة اإلسالمية باملرأة ،ومحايتها َ
وصونها من لك ما ي َع ِّرضها للضياع.
 .5حتريم صوم يوم ِعيد الفطر واألضىح؛ ألن األصل يف انلريه اتلحريم ،فلو خالف وصامهما أثِم ولم يصح منه ،لعدم انعقاده أصال.
 .6عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة الفجر إال ركعيت الفجر؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صالة) فيُحمل احلديث هنا :ىلع نيف
الصحة ،ويستثىن من انليه :راتبة الفجر؛ ملا تقدم من داللة ُّ
السنة ىلع ذلك.

ُ
 .7عدم صحة صالة اتلطوع املطلق بعد صالة العرص؛ إليقاعها يف وقت انليه؛ لقوهل( :ال صالة  )..فيُحمل احلديث هنا :ىلع نيف الصحة.
َ َ
 .8فيه ديلل أن وقت العرص يمتد إىل غروب الشمس ،لكن جاء يف حديث :عبد اهلل بن عمرو بن العاص" :ووقت العرص ما لم ت َصف رر الشمس"،
فَ َ
حمل العلماء -رمحهم هلل -حديث ابلاب وغريه إىل أن ما بعد االصفرار وقت رضورة ،كما لو اكن اإلنسان نائما ولم يستيقظ إىل بعد االصفرار،
فيؤديها يف ذلك الوقت وال إثم عليه ،أو تطهر احلائض أو يَبلغ ر
الصيب أو يُسلم الاكفر أو غري ذلك من األعذار الرضورية ،أما تأخريها إىل ما بعد
االصفرار من غري عذر فال جيوز.
 .9فيه جواز َشد ِّ
الرحال إىل املساجد اثلالثة.
ْ
ْ
 .10فضل املساجد اثلالثة َ
وم ِز ريتُها ىلع غريها ألسباب؛ منها :كونها مساجد األنبياء ،وألن األول :قِبلة انلاس وإيله حجهم ،واثلاين :اكن قِبلة
األمم ر
السالفة ،واثلالث :أُسس ىلع ر
اتلقوى.
َ
الر َ
 .11عدم جواز السفر لزيارة القبور ولو اكن قَرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لقوهل( :ال ت ُ َش ُّد ِّ
حال) ،فيدخل يف عمومه :قرب انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -وقبور من دونه من باب أوىل ،وجتوز زيارته ملن اكن يف املدينة ،أو أىت إيلها لغرض مرشوع أو جائز.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .جمموع فتاوى
ومقاالت ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.
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َض َ
َض َر وال ِ َ
ال َ َ
ار

 .843احلديث:

ہ اوری بدےلےکطور رب تفضانیرہنچرابا۔
ی (اپیداءً) کسی کو تفضان یرہنچرابا حاب ے

**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ن ارساد
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رموی ے
ہ اور ی بدےل ےک طور رب تفضان
فمابا’’:ی (اپیداءً) کسی کو تفضان یرہنچرابا حاب ے

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
رض َ
رض َر وال َ
صىل اهلل وعليه وسلم -قال« :ال َ َار».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يمثل قاعدة اإلسالم يف الرشائع وقواعد
األخالق واتلعامل بني اخللق ،ويه دفع الرضر عنهم

بمختلف أنواعه ومظاهره ،فالرضر حمرم وإزالة
الرضر واجب ،والرضر ال يزال بالرضر ،واملضار

حمرمة.

 .843حدپث:

**

یرہنچرابا‘‘۔

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ی حدپ ث اس المی اچکام ،اح الق فواعد اور لوگون ےس با ےہمی ت عامل کا ابک صاتطہ فاہےم
ہ کہ لوگون ےس ےہ فسم ےک تفضان کو دور رکھا حان۔ تفضان دپیا
ہ چو ی ے
کرب ے
ہ۔ تفضان کو تفضان دے کر یہی را بل کیا حا
ہ اور اس کا دور کربا واچت ے
چرام ے

سکیا۔ تفضان دہ اسیاء چرام ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > القواعد الفقهية واألصويلة
راوي احلديث :رواه ابن ماجه من حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -ومن حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه أمحد من
حديث عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه .-ورواه مالك من حديث عمرو بن ييح املازين مرسال.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال رضر  :ال يرض الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.
• وال رضار  :ال جيازي من رضه بأكرث من املقابلة باملثل ،واالنتصار باحلق.

فوائد احلديث:
 .1الرسول أويت جوامع اللكم وشواهد هذا كثرية ،وهو من خصائصه -عليه الصالة والسالم-.
 .2الرضر يُزال.
 .3انليه عن املجازاة بأكرث من املثل.
 .4لم يأمر اهلل عباده بيشء يرضهم.
 .5ورود انليف بمعىن انليه.
 .6حتريم الرضار بالقول أو الفعل أو بالرتك.
 .7دين اإلسالم هو دين السالمة.
 .8هذا احلديث يعترب قاعدة من قواعد الرشيعة ،ويه أن الرشيعة ال تقر الرضر ،وتنكر اإلرضار.
 .9هل بني الرضر والرضار فرق أم ال؟ فمنهم من قال :هما بمعىن واحد ىلع وجه اتلأكيد ،واملشهور أن بينهما فرقا ،ثم قيل :إن الرضر هو االسم،

والرضار الفعل ،فاملعىن أن الرضر نفسه منتف يف الرشع ،وإدخال الرضر بغري حق كذلك .وقيل :الرضر :أن يدخل ىلع غريه رضرا بما ينتفع هو به،
والرضار :أن يدخل ىلع غريه رضرا بال منفعة هل به ،كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع ،ورجح هذا القول طائفة ،منهم ابن عبد الرب ،وابن
الصالح .وقيل :الرضر :أن يرض بمن ال يرضه ،والرضار :أن يرض بمن قد أرض به ىلع وجه غري جائز .وبكل حال فانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
إنما نىف الرضر والرضار بغري حق.
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املصادر واملراجع:

ً

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .اجلامع يف رشوح األربعني
انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)4711( :
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اپنآدمےک لی اتسی چری می بدر یہی ،چس کاوہ احییاری رکھیا ہےو،ی اُےس
ش
ہ ،چسکاوہ مالکی ےہو اوری اُےس اتسی
ا تےس خص کوآراد کرنکا احییار ے

ال نذر البن آدم فيما ال يملك ،وال عتق هل فيما
ال يملك ،وال طًلق هل فيما ال يملك

 .844احلديث:

ہ ،چسکاوہ مالکی ےہو
عورب کو طالقد پی کا چق حاصل ے

**

 .844حدپث:

اب ےس اور وہ ا پی دادا ےس رواپ ث کرن ہ ےی کہ رسول اہلل
عرمو پن سعیت ا پی ب ر
صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا” :اپن آدم ےک لی اتسی چری می بدر یہی ،چس کا وہ
ش
ہ ،چس کا وہ مالک ی ےہو
احییار ی رکھیا ےہو ،ی اُےس ا تےس خص کو آراد کرن کا احییار ے
ہ ،چس کا وہ مالک ی ےہو۔“
اور ی اُےس اتسی عورب کو ط الق د پی کا چق حاصل ے

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده قال :قال
َْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال نذ َر البن آدم
ْ
فيما ال يملك ،وال ِعت َق هل فيما ال يملك ،وال طالق
ْ
هل فيما ال يم ِلك».
**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدپ ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

ر
يف هذا احلديث يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ر
اتلرصف ال يصح وال ينفذ إال فيما يملكه اإلنسان،
ر
أما اليشء اذلي ليس حتت ترصفه فال جيوز وال يصح

**

ترصفه فيه؛ من ذلك انلذر فال يصح وال ينعقد يف

يشء ال يملكه انلاذر حني نذره ،حىت ولو ملكه بعده
ً
وأيضا العتق،
فال يلزمه الوفاء به ،وال كفارة عليه،
ً
ر
فال يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع
حمله ،وكذلك الطالق ال يصح من رجل ىلع امرأة
ر
أجنبية ليست زوجة هل؛ فـ"إنما الطالق ملن أخذ

بالساق" ،وقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال طالق فيما

ال يملك".

اجمایل معنی:

اسحدپ ثمیپنی صیل اہللعلیہ و سلمنپیانفمابا کہاتسانچس کامالک ی ےہو،اس
ضخ
ہ۔ وہ چری چو آدمی
ےک لی اس می تضف اور اس یک نفید درست اور نح یہی ے
ضخ
ہ۔ یہی حال
ےک تضف می ی ےہو ،اس ےک لی اس کا تضف حاب اور نح یہی ے
ی
ضخ
ہ ،چےس ما پی وف ث بدر ما پی
بدر کا ھی ے
ہ۔ چریانچرہ وہ بدر نح اور فابل تفاد یہی ے
ی
ی
واال اس کا احییار ی ر کےھ ،چن یی کہ اگر وہ ت عد می اس کا مالک ےہو ھی حان ،پ ث ھی
اےس ترورا کربا رصوری یہی ےہوگا اور ی اس رب کفارہ واچت ےہوگا۔ یہی معاملہ ع الم آراد
ہ کہ آدمی چس ع الم کا مالک ی ےہو ،وہ اےس آراد کر یہی سکیا؛ کیون کہ اس
کرن کا ے
ح
ہ کہ آدمی ےک لی کسی ا ینی عورب
ہ۔ پی یہی حال ط الق کا ے
کا تضف نچا یہی ے
ضخ
ہ،
ہ؛ کیون کہ ”ط الق کا احییار اشیکو ے
کو ،چو اس یک نوی ی ےہو ،ط الق دپیا نح یہی ے
چو پریدیل یھاےم“ (تعنی س ے
آب صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا(” :اس عورب
وہ) اور ر
ہ ،چس کا وہ مالک ی ہےو۔“
کو )ط الق د پی کا چق یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > انلذور
الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الطالق > أحاكم ومسائل الطالق
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• انلذر  :إلزام ملكف خمتار َ
نفسه هلل -تعاىل -بالقول شيئًا غري الزم عليه بأصل الرشع.
• ال ِعتق  :حترير الرقبة وختليصها من الرق ،وتثبيت احلرية هلا.
ُّ
َ ُ
الطالق َ :حل قيد انلاكح أو بعضه.
•

فوائد احلديث:
 .1أن انلذر ال يصح وال ينعقد يف يشء ال يملكه انلاذر حني نذره ،حىت ولو ملكه بعده ،فال يلزمه الوفاء به ،وال كفارة عليه.
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 .2أنه ال طالق إال بعد امللك بعقد انلاكح ىلع الزوجة ،وأن الزوج إذا طلق املرأة قبل انلاكح فال طالق هل.
ً
ر
 .3أنه ال يصح أن يعتق رقيقا ال يملكه؛ ألن ترصفه لم يقع حمله.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه - .توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة
مكة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين,
حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ،ه - .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق.
انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية،
صيدا  -بريوت - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للشيخ
البسام .دار امليمان .الطبعة األوىل 1426 :ه – 2005م- .املوسوعة الفقهية الكويتية ,صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -الكويت- 1404 ،
 1427ه.

الرقم املوحد)58147( :
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قح مکہےک ت عد ےہجب(مکہےس مدپیہےک لی) باق یہی رہےی۔ الییہ چسن نت اور
ی
ہ۔ اس لی چت مھی چہادےک لی بالبا حان ،تو فوراًپ کل کرھے
چہاد باق ے

ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية ،وإذا
ي ُي ُ َ ي
استن ِف يرتم فان ِف ُروا

 .845احلديث:

ےہو۔

**

 .845حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن قح مکہ ےک
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
دن فمابا ”:قح مکہ ےک ت عد ےہجب (مکہ ےس مدپیہ ےک لی) باق یہی رہےی۔ الییہ چسن
ی
ہ۔ اس لی چت مھی چہاد ےک لی ب البا حان ،تو فوراً پ کل
نت اور چہاد باق ے
ق
آب ﷺ ن فمابا :چس دن اہلل ن آشماتون اور
کرھے ےہو۔“ ح مکہ ےک دن ر

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم فتح مكة« :ال
ْ ُْ ُ
هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية .وإذا استن ِف ْرتم
ُ
فَانْ ِف ُروا .وقال يوم فتح مكة« :إن هذا َ
ابلِل َح رر َمه اهلل
ام ُ
يوم خلق اهلل السموات واألرض ،فهو َح َر ٌ
حب ْر َم ِة
َ
َ
اهلل إىل يوم القيامة ،وإنه لم حيل القتال فيه ِأل َح ٍد
َ ر
َْ
حيل يل إال ساعة من نهار ،حرام ِحبرمة اهلل
قب ِيل ،ولم ِ
َ
َ ُ
َ ُ ر
ُْ
إىل يوم القيامة ،ال يع َض ُد ش ْوك ُهَ ،وال ينَف ُر َصيْ ُد ُهَ ،وال
ْ
َ ُْ َ َ َ
َ
َُ
يَلتَ ِق ُط لق َطتَ ُه إال من َع ررف َها ،وال خيتَىل خال ُه» .فقال
ْ
َ
اإلذ ِخ َر؛ فإنه ِلقيْ ِن ِه ْم
العباس :يا رسول اهلل ،إال ِ
ْ
اإلذ ِخ َر».
وبيوتهم؟ فقال« :إال ِ

ہ۔ چریانچرہ اہلل
رمی کو پ ریدا فمابا ،اشی دن ےس اس ن اس شرہ کو چرمت واال پیابا ے
ہ۔ محھ
یک دی گنی چرمت یک وج ےس وہ فیامت ےک دن بک ےک لی چرمت واال ے
ےس یہےل اس می کسی ےک لی فیال کربا ح الل یہی یھا۔ میے لی رصف دن یک
ابک گرھی ےک لی ح الل ےہوا۔ اب ی دوبارہ اہلل یک دی گنی۔ اہلل یک چرمت یک وج
ہ۔ ی تو اس (می موچود کسی
ےس فیامت ےک دن بک ےک لی چرمت واال ےہو گیا ے

درچت) کا کاپیا اکھارا حان گا ،ی اس ےک س کار کو یھگابا حان گا اور ی ہےی اس می
ش
گری ربی چری کو ایھابا حاے گا ،سوان اس خص ےک چو اع الن کرن ےہون (مالک

بک یرہنچران ےک ارادے ےس) اےس ایھان اور ی ہےی اس کا گھاس کابا حان گا۔
عیاس رضی اہلل عیہ ن کہا :با رسول اہلل! سوان ادچر گھاس ےک۔ ی لوگون یک
ی
آب ﷺ ن فمابا :اہن۔ سوان
ھییون اور ان ےک گرھون یک رصورب ے
ہ۔ ر
ادچر گھاس ےک۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما ،-أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم -قام خطيبًا يوم فتح مكة،فقال :ال هجرة أي من مكة ؛ ألنها صارت بالد

إسالم ،ولكن بيق اجلهاد يف سبيل اهلل ،وأمر من

طلب منه اخلروج إىل اجلهاد أن خيرج طاعة هلل

وطاعة لرسوهل وأويل األمر ،ثم ذكر حرمة مكة ،وأن

ذلك منذ خلق اهلل السموات واألرض وأنها لم حتل

ألحد قبل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولن حتل
ُ
ألحد بعده وإنما أحلت هل ساعة من نهار ،ثم اعدت
حرمتها  ،ثم ذكر حرمة مكة وأن ال يُعضد شوك

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ پنی ﷺ ن قح مکہ ےک دن چطیہ
عید اہلل اپن عیاس رضی اہلل عیہ پیا ے
د پی ےہون ارساد فمابا :ال ھجہ ۔ تعنی مےک ےس مد پی یک رطف اب ےہجب فض
ہ۔
ہ۔ باہےم چہاد یک فصیت ےہیور باق ے
یہی؛ کیون کہ اب ی اس المی ع الفہ پن چ رکا ے

آب ﷺ ن چکم دبا کہ چس ےس چہاد رب حان ےک لی کہا حان ،وہ اہلل ،اس
ر
پک
آبﷺ ن
ےک رسول اور چکرمان یک اطاعت می چہاد ےک لی ل کرھا ےہو۔ یررھ ر
مکہ مکرہم یک چرمت پیان یک اور فمابا کہ چت ےس اہلل ت عایل ن آشماتون اور رمی یک
ہ اور ی کہ پنی ﷺ ےس یہےل ی کسی ےک
ہ،پ ث ےس ی چرمت واال ے
پ ریداتس یک ے
ک
آب
آب ﷺ ےک ت عد سی ےک لی ح الل ےہو گا۔ ر
لی ح الل یہی ےہوا اور ی ہےی ر
ﷺ ےک لی رصف دن ےک کحرھ وف ث ےک لی ح الل ےہوا یھا ،ت عداران اس یک
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َُر
ُْ َ َُ
احلرم وال ينف ُر صيده وال تلتَق ُط لق َطتُه إال ملن يريد

تعريفها ،وال يؤخذ خاله وهو العلف واحلشيش

واستثين من ذلك اإلذخر ملصلحة أهل مكة ،وذلك

أن احلدادين يستعملونه يف إيقاد انلار ألعماهلم.

آب ﷺ ن مےک یک چرمت پیان کرن ےہون فمابا کہ ی تو
چرمت لوب آب۔ ر
چرم می موچود کوب کاپیا اکھارا حان گا ،ی اس می موچود س کار ےک حاتورون کو یھگابا
ہ؛ سوان
حان گا اور ی ہےی اس می کسی گری ربی چری کو ایھابا کسی ےک لی حاب ے
ش
اس خص ےک چو لوگون کو آگاہ کرن ےہون اےس ایھان ( با کہ اےس اس ےک
مالک بک یرہنچرا سےک) اور ی ہےی اس می موچود رحارہ اور سی گھاس وعیہ کاب حان۔
ب
مض
ہ ہ
آب ﷺ ن اس چکم ےس ادچر گھاس کو
با ےم ا ےل مکہ یک لخت ےک ریس تظ ر
مسی
ینی کر دبا۔ کیون کہ لواہر ا پی کام یک حارط آگ ح الن ےک لی اس کا اسی عمال
کرن یےھ۔ بیسی الع الم (ض )384پیییہ االفہام(ح )515 /3باسیس االچکام
351/3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اللقطة واللقيط
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال هجرة بعد الفتح  :أي بعد فتح مكة؛ ألنها صارت دار إسالم.
ْ ُْ ُ ْ
استن ِف ْرتم فان ِفروا " :نفر" خرج برسعة ،أي :إذا طلب خروجكم للحرب برسعة فاخرجوا كما طلب منكم وإنما يتعني بتعيني اإلمام.
•
ُْ
ُ
َ
• ال يعضد شوكه  :العضد :القطع.
• ال ُينَ رفر َص ُ
يده  :ال يُزعج من ماكنه ويذعر.
َ ُْ َ َ َ
ُ
• وال خيتَىل خال ُه  :ال حيتش العلف اذلي يكون فيه ،واخلىل هو :احلشيش األخرض ،واملعىن :ال يؤخذ حشيشها األخرض الرطب.
ْ
اإلذ ِخ َر  :نبت قضبانه دقيقة وهل راحئة طيبة.
• ِ
َ
َ
ْ
• لقينهم  :أي :قني أهل مكة ،وهم احلدادون ،يشعلون به انلار إلمحاء احلديد.
• بيوتهم  :بيوت أهل مكة جيعلونه ىلع السقوف فوق اخلشب وحتت الطني.
• ال يُلتَقط  :ال يُؤخذ.
َ
• لق َطتُه  :ما ضاع من صاحبه.
• ِّ
عرفها  :اتلعريف باللقطة ابلحث عن صاحبها.

فوائد احلديث:
 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تبليغ األحاكم يف مناسبتها.
ُ
 .2انقطاع اهلجرة من مكة إىل غريها ،ألنها بعد الفتح بالد إسالمية ،أما اهلجرة من غريها ،فيه باقية ،من لك بِل ال يقيم اإلنسان فيه دينه.
 .3اإلشارة إىل أن مكة لن تعود بِل كفر جتب اهلجرة منها.
باق إىل قيام الساعة.
 .4أن اجلهاد ٍ
 .5اإلشارة إىل أن االهتمام بانلية يف اجلهاد وغريه من سبل اخلري.
 .6وجوب اخلروج إىل اجلهاد إذا استنفره ويل األمر.
 .7حتريم القتال يف مكة ،فال حيل ألحد إىل يوم القيامة.
 .8عظمة مكة وحرمتها.
 .9أن حتريمها قديم منذ خلق اهلل السماوات واألرض وأن حتريمها باق إىل يوم القيامة.
 .10جواز القتال فيها للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ساعة الفتح خاصة؛ ألنه استنقاذ هلا من الرشك وأهله.
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 .11أن ما جاز للرضورة فإنه يقدر بقدرها.

 .12وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل -تعاىل-.

 .13حتريم قطع شجر احلرم وإن اكن مؤذيا اكلشوك.

 .14حتريم تنفري صيده ،وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق األوىل.

 .15حتريم اتلقاط لقطتها ،إال ملن أراد أن يعرفها ىلع وجه ادلوام.

 .16أن لقطة احلرم ال تملك ولو طال زمن تعريفها.
 .17حتريم حش حشيشها األخرض إال اإلذخر.

 .18جواز قطع الشجر واحلشيش انلابتني بفعل اآلديم ؛ ألنها ملكه.

 .19فضيلة العباس بن عبد املطلب؛ باتلماسه اإلذن يف اإلذخر مرااعة حلاجة انلاس.

 .20مراجعة املفيت وويل األمر فيما تقتضيه حاجة انلاس.

 .21اجتهاد انليب صىل اهلل عليه وسلم يف بعض مسائل الرشع.

 .22صحة استثناء املتلكم من الكمه ،وإن لم ينوه إال بعد أن طلب منه.
َْ ً
 .23أن مكة فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن َوة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4494( :
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َ
َ ُ َ
ال يصوم َّن أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن يصوم

ش
یم میےس کوب خص جم عہےکدنرورہیر کےھ مگر ابکدن یہےل با اسےک
ابک (دن) ت عدرورہرکھیا ےہو۔

يوما قبله أو بعده

 .846احلديث:

**

ی
ات ے
آب ﷺ
وہبہ رضی اہلل عیہ ن پیان کیا کہ می ن پنی کر م ﷺ ےس سیا ،ر
ش
ن فمابا کہ یممی ےس کوب خص جمعہےک دن رورہ ی ر کےھ مگر ابک دن یہےل با اس

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال يَ ُص َ
وم رن
يصوم ً
َ
يوما قبله أو
أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن

ےک ابک (دن) ت عد رورہ رکھیا ےہو۔

بعده».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يوم
اجلمعة ،إال أن يُقرن به صوم يومٍ قبله أو بعده ،أو
يكون ضمن صوم معتاد.

 .846حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ اال َّی کہ اس
پنی کریم ﷺ ن رصف جمعہ ےک دن کا رورہ ر کھی ےس میع فمابا ے
ےس یہےل با ت عد می اور رورہ م البا حان با اُس ےک م عمول ےک ضمن می آ حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ً
يوما قبله  :أي :موايلًا هل ،من غري فصل.
• ً
يوما بعده  :أي :موايلًا هل ،من غري فصل.

• الصيام  :اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن صوم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
ُ
 .2حكمة الترشيع اإلساليم  ،حيث فرق بني صوم يويم العيدين ويوم اجلمعة.
املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)4449( :

226

َ
َ ُ
ال يلِج انلار رجل بكى من خشية اهلل حىت
يَعود اللَّ ُ
نب يف َّ ي
الرضع

 .847احلديث:

ش
چ
چو خص اہللےکچوفےسروبا ہےووہ ہنم میداحلی ےہوگا یہان بک کہدودھ
یھیون میواترسحرال حان

**

ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ وسلم ن
اتو رھبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
چ
فمابا’’ :چو خص اہلل ےک چوف ےس روبا ےہو وہ ہنم می داحل ی ےہوگا یہان بک کہ
ج
دودھیھیونمیواترسحر الحان۔اور (کسیآدمی رب) اہلل یک راہ کاگردوعیار اور ھنم کا
دھوان اکھا یہی ےہو سکی۔‘‘

عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :قال رسول اهلل
انلار ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يَل ُج َرجل بَكى من
ِ
خشية اهلل حىت يَعود اللر ُ
الرضع ،وال َجيتمع ُغبَارٌ
نب يف ر ْ
ُ َ ُ
يف سبيل اهلل َودخان جهنم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يدخل

انلار من بكى من خشية اهلل؛ ألن الغالب من

اخلشية امتثال الطاعة واجتناب املعصية؛ حىت يعود

اللنب يف الرضع ،وهذا من باب اتلعليق باملحال .وال

جيتمع ىلع عبد غبار يف سبيل اهلل ودخان جهنم،

فكأنهما ضدان ال جيتمعان كما أن ادلنيا واآلخرة

نقيضان.

 .847حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

س
ہ کہ اہلل ےک درےس رون واال
رسول اہلل صیل اہلل و لم ن اس باب یک چی دی ے
ش ج
خص ھنم یک آگ می داحل یہی ےہوگا۔ کیو بکہ عام طور رب چوف ودر یک وج ےس آدمی

ہ۔ "یہان بک کہ
ہ اور گیا ےہون ےس احییاب کر با ے
اطاعت وفمان بداری کر با ے
ت
ہ (تعنی چس رطح
دودھ یھیون می واترس حر ال حان۔" ی علیق بالمچال ےک طور رب ے
ش
ہ۔ اشی رطح اس خص کا دورح
ے
دوہ ےہون دودھ کا یھیون می واترس حابا مچال ے
ج
ہ)۔ پیکسی آدمی رب اہلل یک راہ کا گرد و عیار اور ھنم کا دھوان اکھا
می حابا مچال ے
یہی ےہو سکی۔ گوبا کہ ی دوتون ابک دوشے یک صد ہ ےی چو پکچا یہی ےہو سکی ،چس
رطح کہ دپیا اور آچرب ابک دوشے یک صد ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• ال يلج  :ال يدخل.
• الرضع  :مدر اللنب من الشاة وابلقر ،وهو اكثلدي للمرأة.
• خشية اهلل  :يه اخلوف املقرون بالعلم.

فوائد احلديث:
 .1أن ابلاكء خشية من اهلل تعاىل يبعث ىلع االستقامة ،فيكون وقاية من عذاب انلار.
 .2فضل اجلهاد يف سبيل اهلل.
 .3اخلوف من اهلل من أسباب انلجاة من انلار.
املصادر واملراجع:

-كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار -دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل   1430 :ـه -بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن

عيد اهلاليل-دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه  -نزهة املتقني ،د  .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد
أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م  -رياض الصاحلني د .ماهر بن ياسني الفحل دار ابن كثري للطباعة
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والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م  -سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر
وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -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-
 2001م  -السنن الكربى املؤلف :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ-حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب
األرناؤوط -انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت -الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار
املكتب اإلساليم-بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3778( :
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َ
َ
َ ُ
الع َمائ َِم وال َّ َ
ت
ال يلبس القميص وال
الَّساوِيًل ِ
ََ َ َ َ َ َ
َ َ ُ َ ي َي
ني،
وال الِّبان ِس وال اخل ِفاف إال أحد ال جيِد نعل ِ
َ
َ ي َ ي َ ي ُ َّ ي
ي ي َ يَُ
نيَ ،وْلَقطعهما أسفل من الكعبني
فليلبس خف ِ

 .848احلديث:

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن رجال
ََْ ُ ُ ْ
المح ِر ُم ِم َن اثلياب؟ قال
قال يا رسول اهلل ،ما يلبس
ُ
يلبس
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ال
َ
ََ َ
َ َ ر َ
اويال ِت ،وال
القميص ،وال العمائِم  ،وال الرس ِ
َ َ
ُ َ ْ َْ
ٌ
ََ
ني،
الربان ِ َس ،وال ا ِ
جيد نعل ِ
خلفاف ،إال أحد ال ِ
َ
َ َْ َْ ْ ُ ر ْ
ْ ْ ْ
نيَ ،ويلَق َطع ُه َما أسفل من الكعبنيَ ،وال
فليلبس خف ِ
يَلْبَ ْس من اثلياب شيئا َم رس ُه َز ْع َفران ْ
أو َو ْر ٌس»،
ب املرأةَ ،وال تلبس الْ ُق رف َ
وللبخاري« :وال تَنْتَق ُ
ازيْ ِن».
ِ

ف
ی میص یہییعماہم بابدےھ اوری براحاہم اوری کوبشتروس اورےھ اوراگر
چونی ملی تو مورے یرہنےل اور ایھی ( اسرطح) کابدےکہ نخیون
**

ش
آب ﷺ ےس
چضب عیداہلل پن عرم رضی اہلل عہما فمان ہ ےی کہ ابک خص ن ر
ف
آب ﷺ ن فمابا کہ’’:ی میص
تروجرھا کہ اچرام بابد ھی واےل کو کیا یرہییا رحا ہی؟ ر
یہی ی عماہم بابدےھ اور ی براحاہم اور ی کوب شتروس اورےھ اور اگر چون ی ملی تو
مورے یرہن ےل اور ایھی ( اس رطح) کاب دے کہ نخیون ےس ن رچ ےہو حا بی۔ اور
ی کوب اتسا ک ریا یرہیا ےہو چو رعفان با و ْرس ےس رپگا ےہوا ےہو۔‘‘ اور نچاری یک ابک
ہ کہ ’’اور عورب ی تو تفاب یہی یگ ی ہےی داسیان‘‘۔
رواپ ث می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قد عرف الصحابة -ريض اهلل عنهم -أن لإلحرام
ٌ
هيئة ختالف هيئة اإلحالل ،وذلا سأل رجل انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -عن األشياء املباحة ،اليت
يلبسها املحرمّ .
ولما اكن من الالئق أن يكون
السؤال عن األشياء اليت جيتنبها ،ألنها معدودة قليلة
ُ ْ
وقد أع ِطي -صىل اهلل عليه وسلم -جوامع اللكم
أجابه ببيان األشياء اليت جيتنبها املحرم ويبىق ما

عداها ىلع أصل احلل ،وبهذا حيصل العلم الكثري.
َ ُّ
فأخذ -صىل اهلل عليه وسلم -ي ُعد عليه ما حيرم ىلع
الرجل املحرم من اللباس ،منبها بكل نوع منها ىلع

ما شابهه من أفراده ،فقال :ال يلبس القميص ،ولك ما
فُ ِّصل َوخ َ
يط ىلع قدر ابلدن ،وال العمائم ،والربانس،
ِ
ً
ولك ما يغطى به الرأس ،مالصقا هل ،وال الرساويل،
ً
ولك ما غطي به -ولو عضوا -اكلقفازين وحنوهما،
ُ ً
ً
حميطا ،وال اخلفاف وحنوهما ،مما جيعل
خميطا أو ِ
بالرجلني ساترين للكعبني ،من قطن أو صوف ،أو

جِل أو غري ذلك .فمن لم جيد وقت إحرامه نعلني،
َْ ْ
ْ ْ ْ
الكعبني،
فليَلبَ ْس اخلفني ويلَق َطع ُهما من أسفل
ِ

 .848حدپث:

ےس ن رچ ےہو حا بی۔

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

شم
ش
ضچای کرام اس باب کو حھی یےھ کہ مجم یک حال ث ح الل (اچرام ےس حارح) خص
ہ اشی لی ابک آدمی ن رسول اہلل ﷺ ےس ان
ےک بالمفابل مخیلف ےہوب ے
چریون ےک بارے می سوال کیا چو مجم ےک لی میاح ہ ےی اور وہ ان کو حال ث اچرام
ہ۔اس ےک لی میاست ی یھا کہ وہ ان اسیاء ےک بارے می سوال
می یرہن سکیا ے
ہ کیون کہ وہ یھوری شی چرید ابک ہ ےی۔ لیک چ رو بکہ رسول
کر با چن ےس نخریا رصوری ے
اہلل ﷺ چوامع الکلم ےس توارے گی یےھ اس لی اتسا چواب دبا کہ ان اسیاء کو
ہ باق کو ان یک اصیل حال ث حلت رب بفار
پیان کر دبا چن ےس مجم کا نخریا رصوری ے
ع
ہ۔ یررھ رسول
ر کھی ےہون رجھور دبا۔ اور اس ےس یہت ربادہ لم حاصل ےہو با ے

ﷺ ن ان چریون کو شمار کربا شو ع کر دبا چو ابک مجم رب حال ث اچرام می لیاس
ےک اعییار ےس چرام ہ ےی۔ آترس می اتفادی طور رب ابک دوشے ےس مسای یمام
ف
اتواع یک پیینہہ فما دی۔ چریانچرہ فمابا کہ مجم میص ی یہی اور ےہ وہ چری چس کو بدن
ےکمفدار ےک چساب ےس س ال کیا گیا ےہو اور ی ہےی عماہم یہی ،ی بتس ( وہ ک ریا چس
ےک سایھ شدھا بیی واال چ َّضہچُرا ےہو) یہی،اشیرطح ےہوہچری چو شاوراس ےسملخفہ
ث ےل،اور ی ہےی سلوار یہی۔ اشی رطح ےہ وہ چری چو دھا بیی وایل ےہو
چےص کو دھاپ ر
اہ سےل ےہون با تعی سےل
رحا ہی ابک عصو ہےی کیون ی ےہو۔ حیےس دسیان وعیہ ،رح ے
ےہون۔ اور ی ہےی ا تےسمورے وعیہ یہی حا بی چو آدمی ےک نخیون کو دھا بیی ےہون
اہ وہ روب ےک ےہون با اون ےک با رجرمےےک ےہون با کسی اور چری ےس پی
رح ے
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يلكونا ىلع هيئة انلعلني .ثم زاد -صىل اهلل عليه

وسلم -فوائد لم تكن يف السؤال ،وإنما املقام
ً
َ ر
يقتضيها ،فبني ما حيرم ىلع املحرم مطلقا من ذكر
ً
وأنىث ،فقال :وال يلبس شيئا من اثلياب ،أو غريها
ً
َ ً
خميطا أو غري خميط ،إذا اكن ُم َط ريبا بالزعفران أو
ِ
ً
الورس ،منبها بذلك ىلع اجتناب أنواع الطيب .ثم
ر
بني ما جيب ىلع املرأة ،من حتريم تغطية وجهها
وإدخال كفيها فيما يسرتهما ،فقال" :وال تنتقب املرأة،

وال تلبس القفازين".

ےہون ےہون۔ اگر اچرام ےک وف ث کسی ےک براس چون ی ےہون تو مورے یرہن ےل
لیک ان کو نخیون ےس ن رچ بک کاب دے باکہ وہ چون یک س کل احییار کر حا بی۔
یررھ رسول اہلل ﷺ ن رمبد فابدے مید چریپن پیان کی چو کہ سوال می موچود یہی
ی
آب ﷺ ن رمبد ان چریون یک
ھی لیک مفام ان(ےک پیان) کا میفاضی یھا۔ ر

اہ وہرمد ےہوباعورب ۔فمابا:کوب اتساک ریا ی یہی
وصاچت یکچومجم ربچرامہ ےی رح ے
اہ وہ س ال ےہو با تعیس ال ےہو چت اس کو رعفان با ورس وعیہ ےس چوسیودار کیا گیا
رح ے
ف
ہ۔ یررھ عورب ےک لی کیا چری
ےہو۔ ی ےہ سم یک چوسیو ےس نخی یکپیینہہ یک حا رہےی ے
ہ کہ وہ
ہ اس یک وصاچت کرن ےہون فمابا کہ اس ےک لی چرام ے
رصوری ے
ا پی چررہے کو کسی چری ےس دھا پ ری اور ا پی اہیھ کسی اتسی چری می داحل کرے چس
ب
ت حا بی۔ فمابا":وال بییفت الرماہ ،وال لیس الففارپن" .کہ
ےس اس ےک اہیھ رجھ ر
عورب ی تو تفاب یہی یگ اور ی ہےی دسیان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > حمظورات اإلحرام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• القميص  :اثلوب ذو األكمام.
َ َ
ر َ
اويل ،وهو ما يلبس ىلع انلصف السفيل وهل رجالن.
اويالت  :مجع ِس ِ
• الرس ِ
• ََ
الربانِس  :مجع بُ ْرنس ،وهو اثلوب الشامل للبدن والرأس.
ُ ٍّ
َ
• اخلِفاف  :مجع "خف" ،وهو ما غطى الكعبني من اجلِل.
ُ
الز ْع َف َران  :نبات بصيل ُم َع ِّم ٌر من الفصيلة ر
• َ
الس ْو َسنِ ري ِة يُصبغ به اثلياب.
الو ْرس ٌ :
• َ
نبت أصفر ،يصبغ به اثلياب ،وهل راحئة طيِّبة.
ُ
َْ
َ
• ال تنتَ ِقب  :االنتقاب :هو أن خت ِّمر املرأة وجهها -أي تغطيه باخلمار -وجتعل لعينيها خرقني تنظر منهما.
َ ْ
• الكعبَني  :العظمان انلاتئان عند مفصل الساق.
ُر
ُ
الق َف َ
ازين  :تثنية قفاز ،وهو :يشء يعمل لليدين ذو أصابع ،من ِخ َر ٍق ،أو جلود ،أو غريها.
•

فوائد احلديث:
 .1أن السؤال ينبِغ أن يكون متوجها إىل املقصود علمه.
 .2جواز اجلهر بالسؤال يف املسجد للمصلحة.
ً
 .3ينبِغ للمسئول ،إذا رأى السؤال غري مالئم أن يعدهل ويقيمه إىل املعىن املطلوب ،ويرضب صفحا عن السؤال.
 .4أن األشياء اليت جيتنبها املحرم من املالبس قليلة معدودة ،وأما األشياء املباحة فيه كثرية ،وهلذا املعىن رصف انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً

سؤال السائل عن ما يلبسه املحرم إىل بيان ما ال يلبسه.

 .5بالغة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن جوابه.
َ
َ َ
َ
َ
َ
ر َ
اويال ِت ،والربان ِس ،واخلِفاف ويبىق ما عداها ىلع أصل احلل.
 .6منع املحرم من لبس القميص والعمائم والرس ِ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
لك ما ِّ
لك َخمِيط ،وبالعمائمَ َ ،
يغطي الرأس ،وباخلِفاف ىلع لك ما يسرت الرجل.
والربان ِ َس ىلع
 .7رنبه عليه الصالة والسالم بالقميص والرساويل ىلع
بالرجل ،ر
ُ
وأما املرأة ،فيباح هلا لبُس املخيط وتغطية الرأس.
 .8حتريم هذه األشياء امللبوسة خاصة
ُ
 .9أن املمنوع لبس هذه األنواع ىلع هيئتها ،فلو استعملها بغري لبس مثل أن يرتدي بالقميص فال بأس به.
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َ َْ
بالزعف َران ،أو َو ْرس ،ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب.
 .10منع املحرم من لبس اثلياب املطيبة
َُ
َ
 .11حتريم تغطية املرأة وجهها ،ألن إحرامها فيه .وحتريم لبس القفازين ،ىلع اذلكر واألنىث.
َ
 .12جواز لبس اخلُفني لعادم انلَعلني ،إذا قطعهما أسفل من الكعبني.
 .13حكمة الترشيع اإلساليم بتخصيص بلاس واحد.

 .14يرس الرشيعة اإلسالمية.

 .15حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4544( :
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َّ َ ٍّ ي ُ ُ
رشة ِ َأ يس َ
ال ُجيي َ ُ
ِل فَ يو َق َع َ َ
اط إال ِيف حد مِن حدو ِد
و
ٍ
اهلل

 .849احلديث:

حدود اہللےکعالوہ کسیشا میدسےسربادہ کورےی مارے حا بی۔
**

ہ کہ ایھون ن رسول اہلل
اتو بدہ ھاب پن پیار بلوی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ﷺ کو فمان سیا" :حدود اہلل ےک ع الوہ کسی شا می دس ےس ربادہ کورے ی

عن أيب بردة هانئ بن نيار ابللوي -ريض اهلل عنه:-

أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال
َُْ
ٍّ
َ َْ
جي ُِل فوق عرشة أسواط إال يف َحد ِمن ُحدود اهلل».

مارے حا بی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يراد حبدود اهلل -تعاىل -أوامره ونواهيه ،فهذه هلا
عقوبات رادعة عنها ،إما مقدرة ،اكلزنا والقذف أو
غريه مقدرة ،اكإلفطار يف نهار رمضان ،ومنع الزاكة،
وغري ذلك من قبل املحرمات ،أو ترك الواجبات.

وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان ،لغري

معصية اهلل ،إنما تفعل تلقويمهم وتهذيبهم ،فهذه ال
يزاد فيها ىلع عرشة أسواط ،ما داموا لم يرتكوا واجبًا
ً
حمرما عليهم من ربهم.
من واجبات دينهم ،أو يفعلوا

 .849حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل ےک حدود ےس رماد اس ےک اوارم اور تواہےی ہ ےی۔ ان ےک لی کحرھ عیپیاک
اہلل ت ی
شا بی مفر ہ ےی۔ ی با تو معی شا بی ہ ےی ،حیےس ر باکاری اور یہیان باشی۔ با عی

معی ،حیےس ماہ رمضان می دن ےک وف ث کھابا ،رکاہ ادا کرن ےس اپ کار کر دپیا اور
عایل یک معصیت و
دپگر چرام کردہ امور کا ارپ کاب کربا با واچیاب کو بک کردپیا۔ اہلل ت ی
ی
بافماب ےس ہےت کر ھی چوا بی اور نخرون ےک لی کحرھ بادپنی اور ترعبی شا بی
ہ ےی ،چو ان ےک اص الح اچوال اور ایھی یہدپ ث ےک دابے می ر کھی یک عض ےس
رہ کہ ی ترعبی شا بی دس کورون ےس رابد یہی ےہوسکیی،
دی حاب ہ ےی۔ چیال ے

اال ی کہوہا پیکسیدپنیواچتکو رجھور دپنباا پی ربوردگار یکحاپ ث ےسچرامکردہ
ب
کسی ارم کا ارپ کاب کر ینھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم اتلعزير
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :أبو بردة هانئ بن ِنيار ابلل ِوي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• فوق عرشة أسواط  :أكرث من عرش جِلات.
• حد من حدود اهلل  :يراد بها :حمارم اهلل؛ لكونها زواجر من اهلل -تعاىل -ونواهٍ منه -تعاىل ،-فاملراد بانليه عن الزيادة مثل رضب اتلأديب.

فوائد احلديث:
 .1أن حدود اهلل -تعاىل -اليت أمر بها أو نَه عنها هلا عقوبات تردع عنها ،إما مقدرة من الشارع ،أو راجعة يف تقديرها إىل املصلحة اليت يراها
احلاكم.

 .2أن تأديب الصبيان والنساء واخلدم وحنوهم ،يكون خفيفا بقدر اتلوجيه واتلخويف ،فال يزاد فيه ىلع عرشة أسواط ،واألوىل تهذيبهم بدون
الرضب ،بل باتلوجيه ،واتلعليم ،واإلرشاد ،والتشويق ،فهو أدىع للقبول واللطف يف اتلعليم ,واألحوال يف هذا املقام ختتلف كثريا ،فينبِغ فعل
األصلح.
ْ
ُ
ُ
واط.
ظاهر هذا احلديث
.3
حتريم الزيادة ىلع عرشة أس ٍ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام،
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حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.
تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسةوحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه- .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)2987( :
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ُ َ ِّ
َّ
ال يصِّل أحدكم يف اثل يو ِب الواحد ،ليس ىلع

ش
یم میےس کوب خص ابک ک ریےمی اسحال می یماری ربےھ کہ اسےک
ی
دوتون کیدھون رب کحرھ ھی ک ریای ےہو

اعتقه منه يشء

 .850احلديث:

**

ِّ
ُ َ
ً
مرفواع« :ال يُ َصيل
عن أيب ه َريْ َرة ريض اهلل عنه
أحدكم يف اثلر ْو ِب الواحد ،ليس ىلع اعتقيه منه
يشء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ
المصيل أن يكون ىلع أحسن هيئة ،فقد
املطلوب من
ُ
َْ
َ
ُ
قال تعاىل{ :يا بين آدم خذوا زينتَ ُ
ك ْم ِعند لك
ِ
سجد} .وألن مقابلة امللوك ولقاء األرشاف
َم
ٍ
والسادة؛ يتطلب من اإلنسان أن يكون ىلع أكمل

األحوال وأحسن اهليئات ،فكيف بمقابلة ملك

امللوك وسيد السادات؟ وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه
ِّ
ر ُ ِّ
المصيل أن ال يصىل واعتقاه مكشوفان مع
وسلم حث
وجود ما يسرتهما أو أحدهما ،ونَه عن الصالة يف

هذه احلال ،وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه.

**

 .850حدپث:

اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :یممی ےس
ش
کوب خص ابک ک ریے می اس حال می یمار ی ربےھ کہ اس ےک دوتون کیدھون رب
ی
کحرھ ھی ک ریا ی ےہو۔‘‘

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ یہیپن ہیےیت احییار کرے۔ اہلل ت عایل کا فمان
یماری ےس مطلوب ی ے
بی َ
ہ{:با پنی آدم ُحدُوا ر یَک ُ ْم عیْ َد کل مَسچد ٍ}َ بجمہ’’ :اے آدم یک اوالد مسچدون می
ے
آن ےہون رنت احییار کرو۔‘‘ اور اس لی کہ بادسا ےہون ،مرعرپن اور شدارون
ہ کہ اتسان یہیپن حال ث اور ہیےیت کو احییار کرے۔ درا سو چی
ےس ملی کا تفاصا ی ے
ہاس ےس کیےسملیا رحا ہی؟اشی
کہیررھچوبادسا ےہونکابادساہاورشدارونکاشدار ے
وج ےس پنی ﷺ ن یماری کو اس باب یک بلفی فماب کہ وہ اس حال می یمار ی
ی
ربےھ کہ اس ےک کیدےھ پیےگ ےہون حاال بکہ اس ےک براس اتسا ک ریا ھی ےہو چس ےس وہ
آب ﷺ ن اس باب ےس میع
ان دوتون کو با ان می ےس ابک کو رجھیرا سکیا ےہو۔ ر
ش
فمابا کہ کوب خص اس حال می یمار ادا کرے اور اہلل ےک سا می کرھے ےہوکر اس
ےس میاحاب کرے۔

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

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

معاين املفردات:

ِّ
• ال يُ َصيل  :ال نافية ،وانليف هنا بمعىن انليه.
ْ
• اعتقيه  :تثنية اعتق ،وهو ما بني ال ِمنكب وأصل العنق.

فوائد احلديث:
 .1جواز الصالة يف اثلوب الواحد إذا سرت ما جيب سرته.
 .2جواز الصالة يف ثوبني ،أحدهما يسرت أىلع اجلسم ،واالخر يسرت أسفله.
َ
ْ
ْ
 .3انليه عن الصالة بدون سرت العاتق ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :سرت العاتق حلق الصالة؛ فيجوز هل كشف ِمنكبيه خارج الصالة ،وحينئذ
فقد يسرت املصيل يف الصالة ما جيوز إبداؤه يف غري الصالة.
ُ ِّ
المصىل ىلع هيئة حسنة.
 .4استحباب كون
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املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)7201( :
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ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري ،یم میےس کوب یھرہے ہےون براب می چو یہیا ےہوای ہےو بیرسابی کرے۔ یررھ اشی
ثم يغتسل منه
می عسل کرن لےگ۔

 .851احلديث:

**

ً
َ َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ال يبُول رن
ر َ
ْ
َ
أح ُدكم يف املاء ر
ثم يَغت ِسل
ادلائِم اذلي ال جي ِري,
ُ
أحدكم يف املاء ر
ادلائم
ِمنه" .ويف رواية" :ال يغتسل
وهو ُجنُب".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ابلول يف املاء
الراكد اذلي ال جيري؛ ألن ذلك يقتيض تلوثه

بانلجاسة واألمراض اليت قد حيملها ابلول فترض لك

من استعمل املاء ،وربما يستعمله ابلائل نفسه
ً
طهورا هل فيما
فيغتسل منه ،فكيف يبول بما سيكون

بعد .كما نَه عن اغتسال اجلنب يف املاء الراكد؛ ألن

ذلك يلوث املاء بأوساخ وأقذار اجلنابة.

**

 .851حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’:یم می ےس
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
کوب یھرہے ےہون براب می چو یہیا ہےوا ی ہےو ب ریساب ی کرے۔ یررھ اشی می عسل
ی
ہ کہ ’’یم می ےس کوب ھی حال ث چیاپ ث می
کرن لےگ‘‘۔ ابک اور رواپ ث می ے
یھرہے ےہون براب می عسل ی کرے‘‘۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ن ا تےس براب می ب ریساب کرن ےس میع فمابا چو یھرہا ےہوا ےہو اورحاری ی
ہ۔ وہ ارماض چو ب ریساب
ےہو۔ کیو بکہ اس یک وج ےس ی نچاست ےس آلودہ ےہو حا با ے
ش
ےک تسیت در آ سکی ہ ےی ےہ اس خص کو تفضان دے سکی ہ ےی چو براب کو اسی عمال
ی
ہ کہ چود ب ریساب کرن واال ہےی اس براب کو اسی عمال کرے
کرے اور ی ھی ےہو سکیا ے
ہ کہ وہ اتسی ےس می
اور اس ےس عسل کرے۔ چریانچرہ اس ےک لی کیےس روا ے
ب ریساب کرے چو ت عد می اس ےک لی چصول ظہارب کا درت عہ ےہو یگ۔ اشی رطح پنی
ح ش
ﷺ ن ینی خص کو یھرہے ےہون براب می عسل کرن ےس میع فمابا کیو بکہ اتسا
ہ۔
کربا براب کو چیاپ ث یک گیدیگ ےس آلودہ کر دپیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > أحاكم املياه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اذلي ال جيرى  :تفسري لِلائم ،وهو املستقر يف ماكنه.
• وهو ُجنُب  :ذو جنابة ،وهو من وجب عليه الغسل من مجاع أو إنزال مين.

فوائد احلديث:
ْ
 .1انلًيه عن ابلول يف املاء اذلي ال جيرى وحتريمه ،وأوىل باتلحريم اتلغوط سواء أكان قليال أم كثريا ،دون املياه املستبحرة فإن ماءها ال يتنجس
بمجرد املالقاة.
ُْ
 .2انليه عن االغتسال يف املاء ادلائم باالنغماس فيه ،السيما اجلنب ولو لم يبل فيه كما يف رواية مسلم ،واملرشوع أن يتناول منه تناوال.
 .3جواز ذلك يف املاء اجلاري ،واألحسن اجتنابه.

 .4انليه عن لك يشء من شأنه األذى واالعتداء ،وهذا ديلل كمال الرشيعة اإلسالمية.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1423ه.

الرقم املوحد)3047( :
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بی چریپن اتسی ہ ےی چنےک سایھ کھلوار کربا حاب یہی :پ کاح ،طالق اور عالم
آراد کربا ،لہدا چسنایہی اپ رنیربانےس کہہدبا تویوا فع ےہوحاب ہ ےی۔

ال جيوز اللعب يف ثًلث :الطًلق وانلاكح
والعتاق ,فمن قاهلن فقد وجنب

 .852احلديث:

**

 .852حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ "
عیادہ پن صامت رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
بی چریپن اتسی ہ ےی چن ےک سایھ کھلوار کربا حاب یہی :پ کاح ،ط الق اور ع الم آراد

عن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قال" :ال جيوز اللرع ُ
ب يف ثالث :الطالق
ِ
ُ
َ َْ
َ
وانلاكح وال ِعتَاق  ,فمن قاهلن فقد وجنب".

کربا ،لہدا چس ن ایہی اپ رنی ربان ےس کہہ دبا تو ی وا فع ےہوحاب ہ ےی۔
**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ر
يبني احلديث أنه ال جيوز اتلالعب يف هذه األلفاظ
اثلالثة :الطالق ،وانلاكح ،والعتق ،فمن تكلم ر
بهن،
ُ
ً
فإنه يؤاخذ ر
بهن ،ويلزمه مدلوهل رن ،سواء اكن جادا أو
ً
ً
ُ
العبا أو مازحا ،فال يُنظر إىل قصده ،بل حيكم عليه

بلفظه ،وقد اتفق أكرث العلماء ىلع أن هذه األحاكم

جدها وهزهلا سواء.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ ان بی الفاظ :ط الق ،پ کاح اور
اس حدپ ث می اس مسیلہ یک وصاچت یک گنی ے
ع الم آراد کرن ےکپیی باہےم کھلوار کربا حاب یہی ،لہدا چس کسی ن اپ رنی ربان ےس

ی الفاظ ادا کردن تو ان رب اس ےس مواحدہ کیا حان گا اور اس رب ان الفاظ ےس احد
اہ سخیدیگ ےک سایھ با کھلوار با دل لیگ ےک
کی حان واےل معاب کا اط الق ےہوگا ،رح ے
طور رب ی اداپییگ ےہو اور اس یک نت و ارادہ کا اعییار ی ےہو گا بلکہ اس ےک لفظ ےک مطاتق
ع
چ
ہ کہ ان اچکام می
اس رب کم کا اط الق ےہو گا اور اکی اہےل لم کا اشی باب رب اتفاق ے
سخیدیگ اور ایہی ارراہ مداق کربا (دوتون ابک ہےی چکم ےہون می) باب ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > أحاكمه ورشوط انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األِسة > الطالق > حكم الطالق
راوي احلديث :أخرجه ابن أيب أسامة يف مسنده (مسند احلارث).
َُ َ
اد َة بْن ر
الصا ِمت -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عب
ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• ال ِعتَاق  :من العتق وهو حترير الرقبة ،وختليصها من الرق.
ْ
• َو َجنب  :لزمن ،وثبنت ،ونفذ حكمهن.

فوائد احلديث:

ً
حذرا؛
 .1هذا احلديث ينبِّه اإلنسان بأن ال يلعب بمثل هذه األحاكم؛ كما يفعله بعض انلاس يف جمالسهم العامة واخلاصة ،بل يكون اإلنسان
ئلال يقع فيما يورطه من األمور.
ر
 .2احلديث ِّ
ر
خمص ٌص؛ لعموم حديث" :إنما األعمال بانلِّيات" ،فالعقود ال تنعقد عن هزل إال هذه اثلالثة.
ً
 .3حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر أشياء أحيانا للتقسيم واحلرص.

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  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل
 2006 – 1427م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م -
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بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث ،البن أيب أسامة .انلارش :مركز خدمة السنة والسرية انلبوية  -املدينة املنورة .الطبعة :األوىل- 1992 - 1413 ،
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58143( :
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َّ ِّ
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثًلث :اثلي ُب
ُ
ُ
ُ
الزاين ،وانلفس بانلفس ،واتلارك دلينه املفارق

ہ:ی کہوہ سادیسدہراب
مسلمان کا چون یہابارصف بیوجےس حاب ہےو با ے
ےہو ،فیلےک بدےل می اےسفیل کیا حان اوروہ چو ا پیدپن کوبک کرےک
(مسلماتونیک) جماعتےس الگ ےہو حان۔

للجماعة

 .853احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
عید اہلل پن م شعود رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ :ی کہ وہ سادی سدہراب ےہو،
’’مسلمان کا چون یہابا رصف بی وج ےس حاب ےہو با ے
فیل ےک بدےل می اےس فیل کیا حان اور وہ چو ا پی دپن کو بک کر ےک (مسلماتون

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم« :-ال حيل دم
امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :اثلريِّ ُ
ب الزاين،
ُ
ُ
ُ
واتلارك دلينه املفارق للجماعة».
وانلفس بانلفس،

یک) جماعت ےس الگ ےہو حان‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دم املسلم حرام ال حيل إال بإحدى اخلصال اثلالث
املذكورة يف احلديث ،من تزوج ووطئ يف نكاح
صحيح ثم زىن بعد ذلك ،و من قتل مسلما عمدا بغري

حق ،واتلارك لإلسالم املفارق جلماعة املسلمني ،وما

يف معناها ،فال جيوز إراقة دم املسلم بغري هذه
اثلالث ،وما يرجع إيلها وجيري جمراها مما لم يُذكر يف
احلديث نصا ،ومن ذلك :قتل اللويط ومن أىت ذات
حمرم ،فمرده إىل اخلصلة األوىل ،كما يرجع قتل

الساحر وحنوه إىل اخلصلة اثلاثلة ،وهكذا.

 .853حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔مسلمانکاچونیہابارصفان بیصورتون می ےس
مسلمانکاچونیہاباچرام ے
ض
ش
ہ چو حدپ ث می مدکور ہ ےی۔ چو خص سادی سدہ ےہو اور خنح
کسی صورب می حاب ہےو با ے
ےہ
ی
ہ
پ کاح ےک ےہون ےہون اس ن میسیی ھی کیا ےہو وہ اگر اس ےک ت عد ر با کر با ے
تو اےس (بدرت عہ رجم) فیل کیا حان گا۔ چس ن باچق کسی مسلمان کو فیل کیا اور چس

ن اس الم کو رجھور کر مسلماتون یک جماعت ےس علنچدیگ احییار کر یل اور اشی رطح یک کسی
ش
اور صورب می (اس خص کو فیل کیا حان گا۔) ان بی صورتون اور ان ےک حیےس
چکم یک حامل دپگر صورتون ےک ع الوہ چن کا رصاچت ےک سایھ حدپ ث می دکر یہی
ی
ہ حیےس لوظی کو فیل کربا با
ہ کسی ھی صورب می مسلمان کا چون یہابا حاب یہی ے
ے
ش
ش
اس خص کو فیل کربا چو کسی مجم ےک سایھ ر با کرے۔ ا تےس خص کو یرہیل صورب
ےک چکم می رکھا حان گا اور اشی رطح حادو گر وعیہ کو فیل کربا بیشی صورب ےک
چکم می آن گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > أحاكم احلدود
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال حيل دم امرئ  :ال جتوز إراقة دمه ،واملراد انليه عن قتله ولو لم يرق دمه.
• امرئ  :املرء :اإلنسان.

• إال بإحدى ثالث  :أي :ثالث خصال جيب ىلع اإلمام القتل بها ملا فيه من املصلحة العامة ،ويه حفظ انلفوس واألنساب وادلين.
• اثليب الزاين  :من تزوج ووطئ يف نكاح صحيح ثم زىن بعد ذلك.
• وانلفس بانلفس  :من قتل عمدا بغري حق.
• واتلارك دلينه  :اتلارك لإلسالم باالرتداد.
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• املفارق للجماعة  :مجاعة املسلمني.

فوائد احلديث:
 .1دم املسلم ال يباح إال بإحدى ثالثة أنواع :ترك دين اإلسالم ،وقتل انلفس بالرشوط املتقدمة ،وانتهاك حرمة الفرج املحرم بالزىن بعد الوطء
يف نكاح صحيح.
ر
َ ُّ َ
ُ
ُ
سلم" ،وهذا أمر جممع عليه دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع.
 .2احرتام دماء املسلمني ،لقوهل:
ِ
ئم ٍ
امر ٍ
"الحيل دم ِ
ّ
َ
ً
ً
معاهدا ،أومستأمنا ،أو ًّ
حيل دمه ما لم يكن َ
ذميا ،فإن اكن كذلك فدمه معصوم.
 .3غري املسلم

ً
ً
 .4حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يرد الكمه أحيانا باتلقسيم ،ألن اتلقسيم حيرص املسائل وجيمعها وهو أِسع حفظا وأبطأ
ً
نسيانا.
 .5فضل املسلم ىلع الاكفر.

 .6حتريم العدوان ىلع بدن املسلم جبرح أو رضب بغري حق.

 .7جواز وصف الشخص بما اكن عليه أوال ،وانتقل عنه الستثناء املرتد من املسلمني ،اعتبارا ملا اكن عليه قبل مفارقة دينه.

املصادر واملراجع:

ً

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية
وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس - .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
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ش
ال خيرج الرجًلن يرضبان الغائط اكشفني عن دو خص اسرطح براحانےک لیی پ کلی کہ اپ رنیشم گاہ ےی کھوےل براحای کر
ی
عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع
رہ ےہون ،بالسیہ اہللعوحلاس باب رب باراض
رہ ےہون اور با بی ھی کر ے
ے
ذلك

 .854احلديث:

**

عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال خيرج ر
الر ُجالن
َ رَ
َ
َ
يَ ْ َ
اكشفني عن َع ْو َرتِ ِه َما يتَ َحدثان؛ فإن
رضبان الغائِط ِ
ِ
ر َُْ
َ
ُ
اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك».
**

درجة احلديث :ضعيف

أي :ال يذهب الرجالن لقضاء حاجتهما .قوهل:
"الر ُجالن" هذا احلكم ال خيتص ر
ر
بالرجلني ،بل يشمل
ِّ
ُّ
حق ر
هن أشد وأعظم،
مجاعة الرجال والنساء ،بل يف
َ
وأما ختصيصه بالرجلني ،فهذا اللفظ خرج خمرج
الغالب ،وما اكن كذلك فال مفهوم هل ،فعىل هذا
ُ
َ
يكون احلكم ً
اعما يف حق لك من قعد ىلع حاجته
َ
اكشفني عن َع ْو َرتِ ِه َما
اكشفا عورته لصاحبهِ " .
َْ
ََ َ رَ
حدثان" يعين :يق ُعدان ىلع حاج ِتهما اكشفني
يت
عورتهما ينظر لك واحد منهما لعورة صاحبه،
ُ
ويكلم لك واحد منهما َصاحبه من غري رضورة ،ويف
َ
َ
رواية ابن ماجه" :ال يَتنَاىج اثنان ىلع اغئِ ِطهما يَنظر

لك واحد منهما إىل عورة صاحبه" ،ويف رواية ابن
َ رَ
ِحبان" :ال يَقعد ر
الرجالن ىلع ال ِغائط يتَ َحدثان."..
ر
وجلَ -ي ْم ُق ُ
ت ىلع ذلك" يعىن :أن اهلل -
"فإن اهلل َ -عز
َ
َ
أشد ُ
ابلغض" .ىلع ذلك" :إشارة
تعاىل -يَبغض فعلهما
إىل جمموع األمرين :قعودهما ىلع حاجتهما اكشفني
لعورتهما ،ر
واتلحدث فيما بينهما اثناء قضاء احلَاجة،
والواجب ىلع املسلم عند اخلروج حل َ َ
اجته مع زميله
أن حيفظ لك منهما عورته عن اآلخر ،وال يُكلم
ر
أحدهما صاحبه إال إذا اكن ر
اتلحدث ألمر ال بُد منه:
كأن يكون َ
أصابه يشء فاستغاث بصاحبه ،أو أراد

اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ کہی ہ ےی کہ می ن رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ےس سیا،
ش
آب صیل اہلل علیہوسلمفمان یےھ” :دو خصاسرطحبراحان ےک لی یپ کلی
ر
ی
ک
رہ ےہون۔ ب السیہ اہلل
رہ ےہون اور با بی ھی کر ے
کہ اپ رنی شم گاہ ےی ھوےل براحای کر ے
ہ"۔
عوحل اس باب رب باراض ےہو با ے

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َ
َ ْ
ر ُ
رض َبان الغائِط "
معىن احلديث  " :ال خيرج الرجالن ي ِ

 .854حدپث:

ہ۔
ےہو با ے

**

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم" :ال نجح ال ََّرحُ الن ت َْضبَان العَاتظ "تعنی دو آدمی فضان حاچت
پک
آب کا فمان" :ال ََّرحُالن"(دو آدمی) ی چکم دو رمدون ےک
ےک لی ی لی۔ ر
ہ۔ عورتون ےک
سایھ حاض یہی ،بلکہ سارے رمدون اور عورتون کو سامل ے
ہ۔ اس حدپ ث می دو آدمیون کا
معا مےل می تو وعید رمبد شخت اور سیگی ےہو حاب ے
ہ۔ اس لی اس کا کوب اعییار یہی ےہوگا۔ چریانچرہ اس چکم
دکر اکی وفوع یک بییاد رب ےہوا ے
ش
ب
می ےہ وہ خص سامل ہےوگا ،چو دوشے ےک سا می شم گاہ کھول کر ینےھ۔
ب
"کاسفَی عن عَو ْ َریہ َما َنچ ََ ََّد بَان"تعنی وہ اس حال ث می فضان حاچت ےک لی ینےھ
ک
ےہون کہ دوتون یک شم گاہ ےی ھیل ےہوب ےہون ،دوتون ابک دوشے یک شم گاہ دپکھ
رہ ےہون۔ ابک دوشے
رہ ےہون اور رصورب ابک دوشے ےس با بی کر ے
ے
رہ ےہون اور ب ال رصورب
کھ ال ےہوا ےہو اور ابک دوشے یک ربدے وایل چریپن دپکھ ے
ہ ":ال بَی َیَاجی
رہ ےہون۔ اپن ماج یک رواپ ث می ے
ابک دوشے ےس با بی کر ے
اپیان عیل عَاتطہما َنظ کل واحد مہما ایل عورہ صاچیہ"کہ دو آدمی فضان حاچت ےک
پ
وف ث آترس می با بی ی کرپن اور ی ہےی ابک دوشے یک شم گاہ د کھی۔ اپن
چیان یک رواپ ث ےک مطاتق" :ال تَف عد ال ََّرح الن عیل العاتظ َنچ ََ ََّد َبان"۔ دو آدمی اس
رہ ےہون۔"فان
حال ثمیفضانحاچت یکرپن کہابکدوشے ےسبا بی کر ے

ح ی
ہ۔
ت عیل دلک" ن سک اہلل عوحل اس ےس باراض ےہو با ے
اہلل َ -ع و ََّلَ -مْف ُ ُ
تع
ہ۔ "عیل دلک"اس دوتون کامون یک
عایل ان ےک کام کو شخت بات رسید کر با ے
نی اہلل ت ی
ہ :فضان حاچت ےک لی اپ رنی شم گاہ ےی ابک دوشے ےک
رطف اسارہ ے
ہ
سا میکھولکربینھیااورفضانحاچتےکوف ثبا بی کربا۔ مسلمان ربواچت ے
کہ چت کسی ےک سایھ فضان حاچت ےک لی پ کےل ،تو ابک دوشے ےس ا پی سی
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َ
تنبيه صاحبه لرضر قد يَلحق به ،فهذا ال بأس به ،بل

قد يكون واجبا.

یک چفاطت کرے اور آترس می کوب باب ی کرے ،اال ی کہ باب کربا انہاب رصوری
ےہو ،می ال کوب ربتساب الچق ےہون یک وج ےس مدد ماپگنی ربے با کسی کو رصر ےس نچران

ہ ،بلکہ تسا اوفاب واچت
ےک لیپیییہ کرن ربے ،تو اس می کوب چرح یہی ے
ہ۔
ےہو با ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ ْ
َ
رض َبان  :يَذهبان أو يأتيان.
•ي
ِ
ُ
ً
ُ ْ َْ َ
ُْ َ
َ
َ
ر
َ
• الغائِط  :هو املاكن المنخفض من األرض ،موضع قضاء احلاجة ،ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان ،كراهة لتسميته باسمه
ّ
اخلاص.
ُّ
الم ْق ُ
• َي ْم ُقت َ :
ت :أشد الغضب.

فوائد احلديث:

َ َ
ُ َ
ُْ
حيل كشفها لغري رضورة.
 .1وجوب سرت العورة عن أعني انلاس ،وال ِ
انلظر إىل َ
العورات حال قضاء احلاجة ،وغري ذلك؛ ألن هذه وسيلة للفاحشة ،وألنه يتناىف مع ُ
 .2حتريم ر
المروءة ،واألخالق.
ر
ً
ر
ر ُّ
ادلناءة ،وقلة احلَيَاءَ ،
وضياع ُ
حدث أثناء قضاء احلاجة مع الغري؛ ملا فيه من ر
أن رجال ر
مر ىلع
الم ُروءة؛ فقد روى ابلخاري عن ابن عمر
 .3حيرم اتل
ِ
ر
َُر
ر
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع حاجته ،فسلم عليه ،فلم يرد عليه.
ر
ٌ
ُ
َ َ
ر
ُّ
ُ
يمق ُ
ُ
أشد من ُ
ابلغض ،واهلل تعاىل ال يبْغض إال ىلع
فاملقت
ت ىلع ذلك،
حتريم كشف العورة واتلحدث عند قضاء احلاجة مأخوذ من أن اهلل
.4
ر
ُ
األعمال السيئة ،واتلحريم هو الظاهر من احلديث.
َْ
َ
ُْ
ُُ
ً
ُ
ًّ
حقيقيا يَ ِليق جبالهل بدون تش ِبيه بصفة املخلوقني ،وال حتريف بتفسري ابلغض بال ِعقاب.
ابلغض هلل -تعاىل -إثباتا
 .5إثبات صفة

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب
النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ه2001 -م .سنن
ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح،
حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر
ّ
بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
حممد أبو الفيض امللقب بمرتىض
ر
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .عون املعبود رشح سنن
أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة اثلانية1415 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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َ َّ ُ
ال يزال انلاس خبري ما عجلوا الفطر

 .855احلديث:

لوگپث بک یھالب ربرہ ےیےگچت بکوہرورہحلد افطار کرنرہ ےیےگ۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
شہل پن سعد الساعدی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
’’لوگپ ث بک یھ الب رب رہ ےی ےگچت بک وہ رورہ حلد افطار کرن رہ ےی ےگ‘‘۔

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -أن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال يزال
ُ
انلاس خبري ما َع رجلوا الفطر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن
انلاس ال يزالون خبري ،ما عجلوا الفطر؛ ألنهم ـ

بذلك حيافظون ىلع السنة .فإذا خالفوا وأخروا
الفطر ،فهو ديلل ىلع زوال اخلري عنهم ؛ ألنهم تركوا

تمسكهم بالسنة اليت ترك انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -عليها أمته وأمرهم باملحافظة عليها .

 .855حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ لوگ اس وف ث بک یھ الب رب رہ ےی ےگ چت
پنی ﷺ اس حدپ ث می پیا ے
بک کہ وہ رورہ حلد افطار کرن رہ ےی ےگ کیو بکہ ا پی اس عمل ےک سایھ وہ سیت یک

رہ ےہون ےگ۔ چت وہ سیت یک مچالفت کرن ےہون دب ےس افطار
براسداری کر ے
کربا شوع کر دپن ےگ تو ی ان ےس یھ الب ےک دور ےہون یک دلیل ہےو یگ کیو بکہ اتسا کر
ےک وہ اس سیت کو بک کرد پی ےک رمپکت ےہون ےگ چس رب پنی ﷺ اپ رنی امت
ج
آب ﷺ ن چکم دبا یھا۔
کو ر ھور کر گی یےھ اور چس ےک اپریان کا ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > سنن الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال يزال انلاس خبري  :أي :يف خري ،اخلريية هنا متعلقة بتعجيل الفطر .أي :ما داموا متصفني بتعجيل الفطر.
ُ
• ما َع رجلوا الفطر  :أي :بادروا باإلفطار عند حتقق غروب الشمس.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية ،أو خرب ثقة.
 .2أن تعجيل الفطر ديلل ىلع بقاء اخلري عند من عجله ،وزوال اخلري عمن أجله.
 .3اخلري املشار إيله يف احلديث هو اتباع السنة ،مع أنه من حمبوبات انلفوس.
 .4أن اخلري لك اخلري يف اتلقيد باألوامر الرشعية.
 .5خمالفة ألهل الكتاب ،فإنهم يؤخرون اإلفطار.
 .6تأخري اإلفطار عمل به الشيعة ،اذلين هم إحدى الفرق الضالة ،وليس هلم قدوة يف ذلك إال ايلهود ،اذلين ال يفطرون إال عند ظهور انلجم.
 .7تيسري اهلل ىلع عباده؛ ألن تعجيل اإلفطار من اتليسري عليهم.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:

244

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
 1422ـهصحيح مسلم  ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4438( :

245

آدمیےس یہی تروجرھا حان گا کہ اسن اپ رنی نوی کو کسوجےس مارا؟

ال يسأل الرجل :فيم َضب امرأته؟

 .856احلديث:

**

ً
عن عمر بن ر
مرفواع« :ال
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
َ
ْ ََ
الر ُج ُلَ :
يُسأل ر
فيم َرض َب ام َرأته؟».

 .856حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :آدمی
عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ےس یہی تروجرھا حان گا کہ اس ن اپ رنی نوی کو کس وج ےس مارا؟"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

احلديث متعلق بقوهل تعاىل" :والاليت ختافون نشوزهن
فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن فإن
أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهلل اكن عليا

كبريا" (النساء :من اآلية ،)34فالرضب آخر املراتب،
فقد يَرضب الرجل زوجته ىلع أمر يستحيا من ذكره،
َ
ر
فإِذا ُع ِلم تقوى الرجل هلل ،ورضب امرأته؛ فإنه ال
يُسأل .أما من اكن َسيِّ َ
ئ الع َ
رشة؛ فهذا يُسأل :فيم
ِ
َ
رضب امرأته؟؛ ألنه ليس عنده من تقوى اهلل تعاىل
ما يردعه عن ُظلمها َ
ورضبها ،حيث ال تستحق أن

ُ
ترضب .وهو حديث ضعيف كما سبق.

**

اجمایل معنی:

َن ف ُ
ون تُس ُ َ
ورہ ے َّ َُن
اس حدپ ث کا ت علق اہلل ت عایل ےک اس فمان ےس ے
ہَ " :وال ََّالب چ َا َ
طَع
ع
فَع ُظوہ ے َّ َُن َوا ےْہ ُجوہ ے َّ َُن ق الْمَضَاچع َو ْ
ارصت ُوہ ے َّ َُن ۖ ف َا ْن َا ْیَک ُ ْم ف َ َال َنْعُوا َلَنْہ َّ َن َسیی ًال ۖ ا َّ َن ال ََّلـہ
َ
ُ
ع
چ
ل
ت
ع
کَ ع َکی
ج
ی
یا (ا ساء")34:۔ ب مہ :اور ن ور ون یک بافماب اور بددما ی کا
َ
ان َلیًَّا ً
ی
ت
ی
ی
ی
ج
ص
ن
ھ
ھ
ھ
ر
ت
ہ
چ
ک
س
مھی وف ےو ،ا ی خت رو اور ا ی الگ یون رب ھور دو اور ا ی مار یک

شا دو ،یررھ اگر وہ با تع داری کرپن ،تو ان رب کوب راسیہ ب الس ی کرو۔ ن سک اہلل
ہ۔ تعص اوفابآدمی
عایل بیبلیدیاور بابواﻻ ے
ہ۔ چریانچرہمارباآچریدرج ے
ت ی
ہ ،چےس پیان کرن می شم مخسوس
اپ رنی نوی کو کسی اتسی باب یک وج ےس مار با ے
ہ اور
ہ۔ ا تےس مییاگر کسی ےک بارے می ی معلوم ےہو کہ وہ اہلل کا چوف رکھیا ے
ےہوب ے
وہ اپ رنی نوی کو مارے ،تو اس ےس (اس پریاب ےک می علق) بار ربس یہی ےہویگ۔ الییہ

چو بد سلوک ہےو ،اس ےس تروجرھا حان گا کہ اس ن اپ رنی نوی کو کیون مارا؟ کیون کہ اس
ےک ابدر اہلل کا وہ تقوی یہی برابا حا با ،چو اےس اپ رنی نوی رب طلم کرن اور اےس باچق
ہ۔
ہ ،حیسا کہ یہےل گرر چ رکا ے
مارن ےس بار ر کےھ۔ ی حدپ ث صعیف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ ر ُ
الر ُجل  :أي :بسبب رضب امرأته.
• ال يسأل

فوائد احلديث:

ر
 .1ال يسأل الرجل :فيم رضب امرأته؟؛ ألنه قد يكون ألسباب يستحيَا من ذكرها ،أو مما جيب كتمه ،ويرتك ذلك إىل الزوج ،وإىل مراقبته هلل تعاىل؛
ر
ذلك ألنه مأمور بتأديب زوجته.
 .2ينبِغ املحافظة ىلع األِسار اليت تكون بني الزوجني.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية1405 ،ه.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1425 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
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بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن
ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3453( :
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ش
یم میےس کوب خص ابک ک ریےمی اسحال می یماری ربےھ کہ اسک ریے
ی
کا کحرھ ھی چضہ اسےککیدھون ربیہےو۔

ال يصِّل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع
اعتقيه يشء

 .857احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ ن ارساد فمابا" :یم می ےس
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ی
کوب خص ابک ک ریے می اس حال می یمار ی ربےھ کہ اس ک ریے کا کحرھ ھی چضہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ِّ َ ُ
أح ُدكم يف اثلروب
عليه وسلم -أنه قال« :ال يصيل
َْ
الواحد ليس ىلع َاعتِقيه يشء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املطلوب من املصيل أن يكون ىلع أحسن هيئة؛ فقد
ْ
قال -تعاىل{ :-يا بين آدم ُخ ُذوا زينَتَ ُ
ك ْم ِعن َد لك
ِ
ر
سجد}  .وذلا فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حث
َم
ٍ

 .857حدپث:

**

املصيل ،أن ال يصيل واعتقاه مكشوفان مع وجود ما

يسرتهما أو أحدهما به ،ونَه عن الصالة يف هذه

احلال وهو واقف بني يدي اهلل يناجيه .وسرت العاتقني
لكيهما هلذا احلديث واجب مع القدرة ،ورواية:

(اعتقه) جنس املراد به العاتقني.

اس ےک کیدھون رب ی ےہو۔"

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ج
ج
ہ کہ وہ ا ر ھی ےس ا ر ھی ہیےیت احییار کرے۔ اہلل ت عایل کا فمان
یماری ےس مطلو ب ے
بی َ
ہ{ :با پنی آدم ُحدُوا ر یَک ُ ْم عیْ َد کل مَسچد ٍ}  .بجمہ :اے اوﻻد آدم! یم مسچد یک ےہ
ے
حارصی ےک وف ث اپریا لیاس یرہن لیا کرو۔ اشی وج ےس پنی ﷺ ن یماری کو
بعیت دی کہ وہ اس حال می یمار ی ربےھ کہ اس ےک کیدےھ کھےل ےہون ،حاالن کہ
اسےکبراس اپیاک ریا ےہو،چسےسوہ اندوتون کوباانمی ےسابک کو رجھیرا سکیا ےہو۔
آب ﷺ ن میع فمابا کہ یماری اس حال می اہلل ےک سا می یمار رب ھی اور اس
ر
ےس میاحاب ےک لی کرھا ےہو۔ اس حدپ ث یک رو ےس اگر فدرب ےہو تو دوتون کیدھون
ت
ہ ،چو کہ
ہ۔ ابک رواپ ث می "عاتفہ" عنی ابک کیدےھ کا دکر ے
کو رجھیرابا واچت ے
ح
ہ اور اس ےس رماد دوتون کیدےھ ہےی ہ ےی۔
یس ے

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

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

معاين املفردات:

ْ َ
• َاعت َقيْه َ :
ُ
موضع الرداء.
العاتق :ما بني ال ِمنكب والعنق ،وهو
ِ

فوائد احلديث:

ر
أن ر
الصالة يف اثلروبني أفضل.
َ .1ج َواز الصال ِة يف اثلوب الواحد إذا جعل ىلع اعتقه منه يشء ،وأمجعوا ىلع
ْ َ
 .2وجوب َسرت َ
العاتقني أو أحدهما يف الصالة ،إذا أمكنه ذلك.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب سرت العورة يف الصالة.
َ ُ ِّ ُ َ
َ
 .4قلة ما يف أيدي الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املال ،حىت إن بعضهم ال يملك ثوبني كما يف احلديث اآلخر( :أو ِللككم ثوبان).

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة
األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه،
2006م.
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کوب مسلمانرمدکسی مسلمان عوربےسمییفی ہےو۔ اگر اےساسیککوب
ی
ل
آبﷺ
چضلتبی گنی ے
ہ تو اسیک کوب عادب اےست رسید ھی ےہویگ۔ با یررھ ر

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض
منها آخر .أو قال :غريه

 .858احلديث:

ن''آچر''ےکنچان "عیہ" (دوشیعادب)فمابا۔

**

ً َ َْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال يف َرك
ْ َ ْ َ
ْ
َْ ُ ًُ َ َ ْ َ
يض ِمن َها آخر» ،أو
ُمؤ ِم ٌن ُمؤ ِمنة ِإن ك ِره ِمنها خلقا ر ِ
قالَ « :غ ُ
ريه».

 .858حدپث:

ہ کہرسولاہلل ﷺ نفمابا’’:کوبمسلمان
اتو ےہبہرضی اہللعیہ ےسرواپ ث ے
ل
ہ تو
رمد کسی مسلمان عورب ےس مییف ی ےہو۔ اگر اےس اس یک کوب چضلت بی گنی ے
ی
آب ﷺ ن ''آچر'' ےک نچان
اس یک کوب عادب اےس ت رسید ھی ےہو یگ‘‘۔ با یررھ ر
"عیہ" (دوشی عادب) فمابا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال" :ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره
منها خلقا ريض منها خلقا آخر" معناه :ال يبغضها

ألخالقها ،إن كره منها خلقا ريض منه خلقا آخر.
الفرك :يعين ابلغضاء والعداوة ،يعين ال يعادي املؤمن
املؤمنة كزوجته مثال ،ال يعاديها ويبغضها إذا رأى

منها ما يكرهه من األخالق ،وذلك ألن اإلنسان

جيب عليه القيام بالعدل ،وأن يرايع املعامل هل بما

تقتضيه حاهل ،والعدل أن يوازن بني السيئات

واحلسنات ،وينظر أيهما أكرث وأيهما أعظم وقعا،
فيغلب ما اكن أكرث وما اكن أشد تأثريا؛ هذا هو

العدل.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا":ال تفک
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رموی حدپ ث می ے
م
ہ کہ کوب مومن
مومن مومیہ ،ان کرہ مہا حلفا رضی مہا حلفا آچر"۔ اس کا عنی ی ے
کسی دوشے مومن یک کسی عادب یک وج ےس اس ےس تفب ی کرے۔ اگر اےس
ی
ہ تو رصور کوب اورصفت ت رسید ھی ےہو
اس یک کوب اح الق صفت (عادب) بات رسید ے
ش
م
ہ :تفب اور د منی۔ تعنی کوب مومن رمد کسی مومیہ عورب
یگ۔"الفک" کا عنی ے
می الً اپ رنی نوی می اگر کوب اتسی عادب دپکےھ چو اےس بات رسید ےہو تو وہ اس ےس عداوب

ہ کہ وہ عدل ےس کام ےل اور
اور تفب ی ر کےھ ،کیو بکہ اتسان ےک لی رصوری ے
ش
ہ اس یک حال ث یک رعاپ ث کرے۔ اورعدل کا تفاصا ی
چس خص ےس اس کا سامیا ے
ہ کہ وہ بانون اور اجرھانون کا مواری کرے اور دپکےھ کہ بانون اور اجرھانون می
ے
ہ ،اور یررھ ان می ےس چو ربادہ ےہون
ےس کون شی ربادہ ہ ےی اور کن کا اب بھ کر ے
ہ۔
اورچن کا اب بھ کر ےہو ان کو فوفیت دے ،یہی عدل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح
الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َْ
• يف َرك  :يُب ِغض.
ْ
• ُمؤ ِم ٌن  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
ً
ُ ًُ
• خلقا  :صفة من الصفات.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بغض الرجل لزوجته وكراهيته هلا؛ ألنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا.
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 .2دعوة املؤمن إىل حتكيم عقله يف أي خالف ينشأ مع زوجته ،وعدم اللجوء إىل حتكيم العاطفة واالنفعاالت املؤقتة.
ً ً
 .3أن شأن املؤمن أن ال يبغض املؤمنة بغضا لكيا حيمله ىلع فراقها ،بل اذلي ينبِغ هل أن يغفر سيئتها حلسنتها ويتغاًض عما يكره بما حيب.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ملحمد بن
صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .جمموع فتاوى
العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3071( :
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ش
عایل یم میےسکسی ا تےس خصیک یمار فیول یہی کر با چےسوصویکرصورب
اہلل ت ی
ےہو ،یہان بک کہوہوصو کرےل۔

ال يقبل اهلل صًلة أحدكم إذا أحدث حىت
يتوضأ

 .859احلديث:

**

َ َ َ َ َُ ُ ر
اَلل -
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
َ َ
َ َْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم" :-ال يقبَل اهلل صالة أ َح ِدكم
ر
َ ْ َ
ِإذا أحدث َح رىت يَتوضأ".

ات ے
عایل یم می
عایل ےس رواپ ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا”:اہلل ت ی
وہبہ اہلل ت ی
ش
ےس کسی ا تےس خص یک یمار فیول یہی کر با ،چےس وصو یک رصورب ےہو ،یہان بک کہ وہ
وصو کرےل“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الشارع احلكيم أرشد من أراد الصالة ،أن ال يدخل

فيها إال ىلع حال حسنة وهيئة مجيلة ،ألنها الصلة
الوثيقة بني الرب وعبده ،ويه الطريق إىل مناجاته،

ذلا أمره بالوضوء والطهارة فيها ،وأخربه أن الصالة
مردودة غري مقبولة بغري طهارة.

 .859حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
چ
سارع کنم علیہ الض الہ الس الم ن راہ یماب فماب کہ چو خص یمار رب ھی کا ارادہ رکھیا
ج
ےہو ،وہ ا ر ھی حال ث اور چوب صورب ہیےیت می یمار کا آعار کرے؛ کیو بکہ یمار رب اور
اس ےک پیدے ےک مابی ابک مصیوظ ت علق کا بام اور اہلل ےس میاحاب کا ابک درت عہ

ہ۔ اس لی پنی ﷺ ن یمار رب ھی واےل کو یمار ےک لی وصو اور چصول
ے
چ
ہ اورفیولیہی
ظہاربکا کمدبا اورآگاہ کیا کہتعیظہارب ےکیماررد کردیحاب ے
ےہوب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ال يقبَل اهلل  :بصيغة انليف ،وهو أبلغ من انليه؛ ألنه يتضمن انليه ،وزيادة نيف حقيقة اليشء.
• الصالة  :يه يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال خمصوصة ،مبتدأه باتلكبري خمتتمة بالتسليم.
• أحدث  :أي حصل منه احل َ َدث ،وهو اخلارج من أحد السبيلني أو غريه من نواقض الوضوء.
ر
• يتوضأ  :يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه ،ثم ايلدين إىل املرفقني ،ثم مسح الرأس واألذنني ،ثم غسل الرجلني إىل الكعبني.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم شأن الصالة ،حيث أن اهلل ال يقبلها إال مع طهارة.
 .2صالة املحدث ال تقبل حىت يتطهر من احلدثني األكرب واألصغر.
 .3احلدث ناقض للوضوء ومبطل للصالة ،إن اكن فيها.
 .4املراد بعدم القبول هنا :عدم صحة الصالة وعدم إجزائها.
 .5يفيد احلديث أن الصالة منها مقبول ،ومنها مردود ،فما اكن ىلع وفق الرشع فهو مقبول ،وما لم يكن ىلع وفق الرشع فهو مردود ،وهكذا سائر
العبادات؛ لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم " :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد".

 .6صالة املحدث حرام حىت يتوضأ؛ ألن اهلل ال يقبلها ،واتلقرب إىل اهلل بما ال يقبله حماداة هل ،ونوع من االستهزاء.

 .7اإلنسان إذا توضأ لصالة ،ثم دخل عليه وقت صالة أخرى ،وهو ىلع طهارته لم جيب عليه الوضوء مرة ثانية.
 .8الصالة فرضها ونفلها حىت صالة اجلنازة ال تقبل إذا صالها املحدث ولو اكن ناسيًا حىت يتوضأ ،وكذلك اجلنب إذا صىل قبل أن يغتسل ،وىلع

انلايس اإلاعدة.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم
من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة  1408 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3534( :
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ال يقضني ،اكنت املرأة من نساء انلِب -صىل اهلل

وہ فضا یہی کرپنیگ۔پنیﷺیک(رسیہدار) چوا بی میےس کوب عورب
ل
ے
آبﷺاےس مدب تفاسیک یمارون کو
رحا یسدن بک تفاس میرہنی اور ر
فضا کرن کا چکم یہی د پی یےھ

عليه وسلم -تقعد يف انلفاس أربعني ْللة ال
يأمرها انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -بقضاء
صًلة انلفاس

 .860احلديث:

**

َ
َع ْن َكثري بن ز َياد ،قال :حدثتين ْ
األز ِديرة يعين ُم رسة
ِ
َ ِ َ ْ ُ ِ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ رُ
قالت :حججت فدخلت ىلع أم سلمة فقلت :يا أم
ْ
ْ
اء َي ْقض َ
املؤ ِم ِنني ،إ رن َس ُم َر َة بن جندب يَأ ُم ُر النِّ َس َ
ني
ِ
ِ
َ َ
ََ َ ْ َ َْ َ َ َ
َ َ َ َْ
الم ْرأ ُة من
ت
يض فقالت« :ال يق ِضني اكن ِ
صالة الم ِح ِ
َ
َُْ ُ
اس
ن ِ َسا ِء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تقعد ِيف انلِّف ِ
ََْ َ َ ًَ َ ْ َ
ني يلْلة ال يَأ ُم ُرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أرب ِع
َ َ
ِّ َ
َ َ
اس» ويف رواية :و«كنا نطيل ىلع
بِقضا ِء صال ِة انلف ِ
ََ
ُو ُجوهنا ب َ
الو ْر ِس -تعين -من اللكف».
ِ

 .860حدپث:

ہ ،وہ کہنی ہ ےی :محھ ےس م َّش اردی ن پیان کیا :می جح
کیی پن رباد ےس رواپ ث ے
کو گنی تو ام المومیی ام سلمہ رضی اہلل عہا ےک اہن حارص ےہوب۔ می ن کہا :اے ام
المومیی! شرمہ پن چیدب رضی اہلل عیہ عورتون کو چیص یک یمارپن فضا کرن کا چکم
د پیہ ےی۔ تو ایہون نکہا’’ :وہفضا یہی کرپن یگ۔پنی ﷺ یک(رسیہ دار) چوا بی
ل
ے
آب ﷺ اےس مدب
می ےس کوب عورب رحا یس دن بک تفاس می رہنی اور ر
چ
ہ
تفاس یک یمارون کو فضا کرن کا کم یہی د پی یےھ۔‘‘ ابک اور رواپ ث می ے
کہ’’ :ہےم جھانون کو دور کرن ےک لی ا پی چررہون رب َورس (ابک فسم کا ترودا چو
ہ ) م ال کرب یھی۔‘‘
رپگاب ےک کام می البا حا با ے

**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

استدركت أمنا أم سلمة -ريض اهلل عنها -ىلع فتوى
الصحايب اجلليل سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه،-
وهذا ملا ألزم النساء بقضاء الصالة املرتوكة زمن

احليض ،فقالت -ريض اهلل عنها ( :-ال يقضني) أي:
ر
الصالة،.كما عللت -ريض اهلل عنها -هذه الفتوى
منها بقوهلا( :اكنت املرأة من نساء انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقضاء صالة انلفاس)
واملراد بنسائه غري أزواجه -صىل اهلل عليه وسلم-

من بنات وقريبات ،وأن النساء أعم من الزوجات

دلخول ابلنات وسائر القرابات حتت ذلك .وهاهنا

إشاكل ،وهذا يف قوهلا( :تقعد يف انلفاس ...إلخ) ذلك
َ
أن ُم رسة سألت أم سلمة -ريض اهلل عنها -عن حكم
الصالة يف حالة احليض وأخربت عن سمرة أنه يأمر

بها وأجابت أم سلمة عن صالة انلفساء .واجلواب
عنه من وجهني :األول :أن املراد باملحيض ها هنا هو
انلفاس بقرينة اجلواب .واثلاين :أن أم سلمة أجابت

**

اجمایل معنی:

ع
ےہماری مان ام سلمہ رضی اہلل عہا ن طنم الفدر ضچاب شرمہ پن چیدب رضی اہلل عیہ
ےک فیوے یک اص الح فماب چت ایہون ن عورتون رب الرم فار دبا کہ وہ مدب چیص
می رجھوب حان وایل یمارون یک فضا کرپن۔ تو ام سلمہ رضی اہلل عہا ن فمابا’’ :وہ
فضا یہی کرپن یگ۔‘‘ تعنی یمار یک فضا یہی کرپن یگ۔ ام سلمہ رضی اہلل عہا ن ا پی
اس فیوے یک علت پیان کرن ےہون فمابا’’ :پنی ﷺ یک رسیہ دار چوا بی می

ل
ے
آب ﷺ اےس مدب تفاس یک
ےس کوب عورب رحا یس دن بک تفاس می رہنی اور ر
ل
چک
آب
یمارون کو فضا کرن کا م یہی د پی یےھ۔‘‘ یہان “تساء ا ینی” ےس رماد ر
آب ﷺ یک پیییان اور فپنی رسیہ دار چوا بی ہ ےی۔
ﷺ یک نوتون ےک ع الوہ ر
ہ کیو بکہ اس ےک نخت پیییان اور باق رسیہ دار
“الیساء” کا لفظ نوتون ےس عام ے
چوا بی آب ہ ےی۔ یہان ام سلمہ رضی اہلل عہا ےک فول” :تفاس می ر ےہنی ...ا لح“ یک

ہ اور وہ ی کہ مش اردی ن ام سلمہ رضی اہلل عہا
وج ےس ابک اس کال پ ریدا ےہو با ے
ےس حال ث چیص می یمار رب ھی ےک چکم ےک بارے می تروجرھا یھا اور ایہی پی البا یھا
کہ شرمہ رضی اہلل عیہ ان یک فضا کا چکم د پی ہ ےی ،چت کہ ام سلمہ رضی اہلل عہا ن
تفاس وایل عورتون یک یمار ےک بارے می چواب دبا۔ اس کا چواب دو رطح ےس دبا
ہ کہ یہان چیص ےک لفظ ےس
ہ :اول :چواب ےک فپیہ ےس معلوم ےہو با ے
حاسکیا ے

ہ۔ دوم :ام سلمہ رضی اہلل عہا ن حال ث تفاس یک یمار ےک بارے
تفاس رماد ے
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ً
عن الصالة حال انلفاس اذلي هو أقل مدة من

احليض ،فإن احليض قد يتكرر يف السنة اثنا عرش مرة
ًّ
وانلفاس ال يكون مثل ذلك ،بل هو أقل منه جدا،

فقالت إن الشارع قد عفا عن الصالة يف حال

انلفاس اذلي ال يتكرر ،فكيف ال يعفو عنها يف حال

احليض اذلي يتكرر ،واهلل أعلم .قوهلا( :وكنا نطيل
ِّ
ىلع وجوهنا) أي نلطخ والطيل االدهان .قوهلا:
(الورس) الورس نبات أصفر تتخذ منه الغمرة
ََ
للوجه( .تعين من اللكف) لون بني السواد واحلمرة
ويه محرة كدرة تعلو الوجه ويشء يعلو الوجه.

ہ۔ کیون کہ چیص دوران سال بارہ دف عہ
می چواب دبا چو مدب می چیص ےس کم ےہو با ے
ہ ،چت کہ تفاس اس رطح یہی ےہو با بلکہ وہ اس یک بیسیت یہت ہےی کم ےہو با
آ با ے

ہ۔ ام سلمہ رضی اہلل عہا ن فمابا کہ چت سارع ن حال ث تفاس می یمار کو
ے
معافکردباچوبارباریہی آ باتوحال ثچیص یکیمارونکو کیےسمعافیہی کرےگاچو
ہ؟!۔ واہلل اعلم۔ ام سلمہ رضی اہلل عہا کا فول’’ :وکیا تطیل عیل وچوہےیا”
بار بار آ با ے
م
ل
م
ت
ہ۔ “الورس” ابک ررد ربگ کا ترودا
عنی ہےم لنی یھی۔ ”ا طیل“ کا عنیپیل ملیا آ با ے
ہ۔ (تعنی من ال کَلَف) الکلف ےس
ہ چس ےس چررہے رب ملی یک کریم پیاب حاب ے
ے
ہ تعنی شجی ما بل مییایل
ہ چو سیاہےی اور شجی ےک درمیان ےہو با ے
رماد وہ ربگ ے
رپگت با کوب اور چری چو چررہے رب ط ے
ہ۔
اہ ےہوحاب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ً
• انلفاس  :والدة املرأة ،وسميت الوالدة نفاسا :من اتلنفس ،وهو التشقق واالنصداع ،وانلفس هو ادلم.
ً
• تقعد  :تمكث بعد والدتها من غري صالة وال صيام أربعني يوما.
• َ
الو ْرس  :الورس بوزن الفلس نبت أصفر يكون بايلمن.
ْ
ْ
ْ
ر
ُ
ُ
َ
َ
َْ
ْ َ
ْ ٌ َْ َ ر َ َ ُْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ
يه محْ َرة كد َر ٍة تعلو ال َوجه.
• اللكف  :بِفت ِح الاك ِف َوالالمِ لون بني السوا ِد واحلمر ِة و ِ

فوائد احلديث:
 .1انلفاس دم ترخيه الرحم مع الوالدة.
 .2انلفساء أحاكمها يه أحاكم احلائض ،فيما جيب وحيرم ويكره ويباح.
ً
 .3جتلس انلفساء أربعني يوما تكف نفسها عما يفعله الطاهرات ،فترتك الصالة وحنوها.
ً
 .4احلديث ديلل ىلع أن أكرث مدة انلفاس أربعون يوما.
ً
 .5ال يثبت حكم انلفاس إال إذا وضعت ما تبني فيه خلق إنسان ،وأقل مدة يتبني فيها خلق اإلنسان واحد وثمانون يوما من ابتداء احلمل،
ً
ً
ً
واغبلها تسعون يوما؛ ألن اخللق أربعون يوما نطفة؛ وأربعون يوما علقة؛ وأربعون مضغة.

املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،ط ،2املكتب اإلساليم  -بريوت1405 ،ه .توضيح األحاكم للشيخ
ر
البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان ،ط1427 ،1ه .منحة العالم
للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة األوىل :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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یمار کو کوب چری یہی تورب اور چہان بک ےہو سےک (آےگےس گررنواےل کو)
ہ۔
ہےیاو ،کیو بکہوہ سیطان ے

ال يقطع الصًلة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما
هو شيطان

 .861احلديث:

**

 .861حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا” :یمار کو
اتو سعید رضی اہلل عیہ ن ےس رواپ ث ے
کوب چری یہی تورب اور چہان بک ےہو سےک (آےگ ےس گررن واےل کو) ہےیاو ،کیو بکہ

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال
َْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يق َطع الصالة
َُْ َ ْ
استَ َط ْعتُم فإنرما هو َش َ
يطان».
يشء وادرءوا ما

ہ‘‘۔
وہ سیطان ے

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

حىك أبو سعيد عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

أنه قال" :ال يقطع الصالة يشء" ،أي :ال يبطلها يشء
مر بني يدي املصيل" .وادرءوا" أي :ادفعوا املار "ما

استطعتم""،فإنما هو" أي :املار "شيطان" وهذا من

التشبيه ابلليغ .قيل حديث القطع ،بمرور املرأة

وغريها منسوخ بهذا احلديث ،ولكنه حديث

ضعيف ،ولكن يقويه عمل الصحابة ومجهور

العلماء.

**

اجمایل معنی:

آب ﷺ ن فمابا:
اتو سعید رضی اہلل عیہ ن پنیﷺ ےس پیان کیا ے
ہ ،کہ ر
”یمار کو کوب چری یہی تورب“ تعنی :تعنی یمار کو کوب ےس چو یماری ےک سا می
ہ باطل یہی کرب۔ ”اور ہےیاو“ تعنی گررن واےل کو سا می ےس
ےسگررب ے
ض
ہ کہ
گررن واےل کو روکو۔ ”چہان بک ےہو سےک“ (اس من می) ی باب کہی گنی ے
میف
ہ،
وہ حدپ ث چس می عورب وعیہ کا سا می ےس گررن رب یمار طع ےہو حاب ے
ت
ہ اور ی
ہ۔ ”کیو بکہ وہ“ عنی گررن واال سیطان ے
اس حدپ ث ےس میسوح ےہو گنی ے

ب
ہ۔
تسییہ لیع می ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ادرؤوا ما استطعتم  :املعىن :ادفعوا املار أمام قبلتكم ،ويلكن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع الظن دفعه به.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• الشيطان  :يطلق ىلع :لك اعت متمرد من اجلن أو اإلنسُ ،
وس ِّيم بذلك إما بلعده عن احلق ،أو لالحرتاق يف أصل خلقته.
ٍ

فوائد احلديث:

ُ ِّ
ُ ِّ
ر
أن الصالة ال يقطعها ُّ
للم َصيل سرتة.
المصيل ،ولو لم يكن
أي مار أمام
.1

 .2أمر الشارع بدرء املار أمام املصيل بقدر استطاعته.
ر
 .3اجلمع بني هذا احلديث وحديث أيب ذر -ريض اهلل عنه ،-اذلي فيه أن الصالة يقطعها :املرأة واحلمار واللكب األسود :أن اثلاين حممول ىلع نقص
الصالة ،بشغل القلب اجلمع ،فمرور هذه اثلالثة املذكورة وإن اكن ينقص الصالة لكنه ال يبطلها.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام
لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م.
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َي ُ ي َ َ َي َ يَي ُ َ ي َ ُ
ني َوه َو غضبان
الحيكم أحد بني اثن ِ

 .862احلديث:

ش
کوب خصدو لوگونےکدرمیانعےصیکحالث میفیضلہی کرے
**

عیدالرجم ین پن اب پکرہ کہی ہ ےی کہ میے والد ن لکھا با می ن ان ےک لی ان
ےک فر بد عییداہلل پن اب پکرہ ےک بام لکھا ،چت کہ وہ شخسیان ےک فاضی یےھ :یم دو

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة قال« :كتب أيب -أو
َ ْ َ ُ َ
ُ
اض
كتبت هل -إىل ابنه عبيد اهلل بن أيب بك َرة َوه َو ق ٍ
َ
ْ َ َ ْ
َْ ُ ْ ََْ َْْ
ني وأنت غضبان،
ب ِ ِس ِجستان :أن ال حتكم بني اثن ِ
فإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
الحيكم أحد بني اثنني وهو غضبان»َ .و ِيف ِر َوايَ ٍة:
َْْ
َ ْ ُ
َْ َر َ َ ٌ
ني وهو غضبَان».
«ال يق ِضني حكم بني اثن ِ

لوگون ےک درمیان عےص یک حال ث می فیضلہ ی کرو ،اس لی کہ می ن رسول اہلل
ش
ہ’’:کوب خص دو لوگون ےک درمیان عےص یک حال ث
ﷺ کو فمان ےہون سیا ے
ہ’’:کوب بال ث دو آدمیون ےک
می فیضلہ ی کرے‘‘۔ اور ابک رواپ ث می ے
درمیان فیضلہ اس وف ث ی کرے ،چت وہ عضہ می ےہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
َ
أن حيكم احلاكم بَ ْ َ
ني ر
اس
نَه الشارع احلكيم
انل ِ
ِ
َ ر َ
َ ْ
الغ َض َ
ُ
اتلوازن
ب يُ َؤثر ىلع
َو ُهو غضبَان؛ ذلك ألن
ْ َْ َْ َ ُ
الشخيص لإلنسان فذللك ال يُؤ َمن أن يظ ِل ًم أ ْو خي ِطئ
َ َ ْ ً
َ ُ
َ
ر
حال غ َض ِب ِه؛ فيَكون ذلِك ُظلما ىلع
الصواب يف
ِ
ً
ْ ُ َ َْ َ ْ ًَ
احلاك ِم وإثما عليه.
رسة َىلع
املحكومِ علي ِه وح
ِ

 .862حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چ
سارع کنم ن حاکم کو لوگون ےک درمیان عےص یک حال ث می فیضلہ کرن ےس روکا
ش
ہ۔ ا تےس می اس
ہ؛ کیون کہ عضہ آدمی یک خصیت اور توارن رب اب ابدار ےہو با ے
ے
ض
ب
ہ کہ وہ عضہ یک حال ث می ؒطلم کر ینےھ با خنح کوعلظ فار دے
باب کا حدسہ رہےیا ے
م
داےل۔ اس رطح ی خکوم رب طلم ہےوگااورحاکم چسارہ وگیاہ ایھان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > آداب القايض
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ َ َ َ ٌَ
ْ
َ
الهن ِد.
• ب ِ ِس ِجستان  :م ِدينة إِىل ِجهة ِ

فوائد احلديث:

َُْ ُ ََ َ
ُ َ ْ ٌ
الق ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ني وهو غضبَان.
 .1حيرم ىلع
ايض أن حيكم بني اخلصم ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ َ
َ
انل ْيه أن الغض َ
ر َ
َّ
ِ .2علر ُة ر
َ
ال.
ب يش ِّوش َىلع الق ِ
ايض فيمنعه ِمن سدا ِد انلظ ِر يف ادلعوى ،واس ِتقام ِة احل ِ
َ ْ
َْ َ َُ ُ ْ
ُر
َ
َ
رَ
ك َر ُه ِم ْن ُجوع ُمقلق ،أو شبع ُم ْفرط ،أو ٍّ
حل َ َق الْ ُعلَ َم ُ
هم ُم ْز ِعج ،أو بَ ْر ٍد،
ايض ِم ْن ُح ْس ِن
اء -هلذا املعىن -لك َما ي ْمنَ ُع الق ِ
 .3أ
انلظ ِر ِيف الق ِضي ِة ويش ِوش فِ
ٍِ
ِ
ُْ ُ ْ
َ ْ َ ٍّ َ
َ
َ
اطر.
ين ،أو حنو ذلك مما يش ِغل اخل ِ
أو حر ش ِديد ِ
 .4أن الكتابة باحلديث اكلسماع من الشيخ يف وجوب العمل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،بدون طبعة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل
األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء
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السلف1414 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه.

الرقم املوحد)2988( :
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َ
ي
َ
َ ي َ َ َّ ُ
ألن يلج أحدكم يف ي ِمينِه يف أهلِه آثم هل عند
ُي
َ َّ َ َ ُ
ارته الَت فرض
اهلل -تعاىل -من أن يع ِطي كف

ف
(تسا اوفاب) ا پی گرھوالونےکم عاملہ می یمہارا اپ رنی سمون رب ارصار کرن
ف
ہ کہ ( سم تور کر)اسکا وہ
رہےیا اہللےکبدبک اسےسربادہگیاہیک باب ےہوب ے

اهلل عليه

 .863احلديث:

**

اليت فرض اهلل عليه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ويترضرون بعدم حنثه وال يكون يف رجوعه عن
يمينه معصية هلل -عز وجل ،-ثم هو يتمادى ُ
وي ُّ
رص
ً
ً
ىلع إمضاء يمينه يف أهله أكرث إثما وأعظم جرما هل
َ ِّ
من الرجوع والكفارة ،ألنه يتعني عليه أن يُكفر
َ
عن يمينه اليت َ
فرضها اهلل عليه وال يتَمادى وال يُرص
ىلع يمينه ،ما دام أن رجوعه عن يمينه ليس فيه

معصية هلل -تعاىل ،-بل إن تماديه وإرصاره ىلع يمينه
معصية وإثم عظيم؛ ملا يف ذلك من اإلرضار باألهل،
وقد جعل اهلل هل يف األمر َس َعة ،ويف الصحيحني( :إذا
حلفت ىلع يمني فرأيت غريها خريا منها ،فأت اذلي

هو خري ،وكفر عن يمينك).

 .863حدپث:

ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا( :تسا
ف
اوفاب) ا پی گرھ والون ےک معا مےل می یمہارا اپ رنی سمون رب ارصار کرن رہےیا اہلل
ف
ہ کہ ( سم تور کر) اس کا وہ کفارہ ادا کر
ےک بدبک اس ےس ربادہ گیاہ یک باب ےہوب ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
أل ْن يَلَ رج ُ
أحدكم يف يَ ِمي ِنه
صىل اهلل عليه وسلم« :-
َ
ْ
ُْ
َر ََُ
يف أه ِله آثم هل عند اهلل تعاىل من أن يع ِطي كفارته

معىن احلديث إذا حلف املسلم يمينًا تتعلق بأهله

ہ۔
عایلن اس ربفض کیا ے
کفارہ ادا کردبا حان چو اہللت ی

**

ہ۔
عایل ن اس رب فض کیا ے
دبا حان چو اہلل ت ی

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ چت کوب مسلمان ا پی اہےل حای ےس می علق فسم ایھا ےل،
حدپ ث کا مفہوم ی ے
عایل یک
حاال بکہ اس ےک ترورا کرن می ان کا تفضان ےہو اور اس ےس رچوع کربا اہلل ت ی
ی
بافماب کا باعت ھی ی ےہو ،یررھ وہ اس فسم کو ترورا کرن رب ارصار کرے۔ " آی َ ُم لہ عید

ت
ہاور اسکاچرم اسےک کفارے ےس با ےہو با
اہللت عایل " عنیوہربادہ گیاہگار ےہو با ے
ت
ہ۔ "ان ُعْطی کَف ََّا َر َ ُی النی فض اہلل .علیہ " تعنی اس ےک لی شتعت کا چکم ی
ے
ہ کہ وہ اہلل یک رطف ےس فض کردہ کفارہ ادا کرے اور فسم ترورا کرن رب ارصار ی
ے
فس
عایل یک بافماب الرم ی آب ےہو۔ بلکہ
کرے۔ تشطیکہ م ےس رچوع کرن می اہلل ت ی
ف
ہ ،کیو بکہ اس می اس ےک گرھ والون کا
اس کا سم ترورا کرن رب ارصار کربا با گیاہ ے

ک
ہ۔
عایل ن اس ےک لی معام الب می گچاتس ر ھی ے
تفضان ے
ہ۔ حاال بکہ اہلل ت ی
ضخن
ہ”:ادا حلفت عیل یمی فاپ ث عیاہ چیا مہا ،فاب الدی ےہو
چی می ی رواپ ث ے
چی ،وکف عن یمییک“۔ (اور اگر یم کسی باب رب فسم کھا لو اور یررھ اس ےک سوا دوشی
چری می یھ الب دپکھو تو وہ کرو چس می یھ الب ےہو اور اپ رنی فسم کا کفارہ ادا کر دو۔) شح
م
سلم للیووی ( ،)123/ 11قح الیاری ( ،)519/ 11رمفاہ المفا نح(6
)2239/۔

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

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

معاين املفردات:

َ
• يَل رج  :يتمادى فيها ،وال يكفر.
• آثم  :أكرث ً
إثما.
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• أن يعطي كفارته اليت افرتض اهلل عليه  :أن حينث بيمينه ثم يدفع الكفارة اليت فرضها اهلل -تعاىل -ىلع حنث بيمينه.

فوائد احلديث:

ُْ
ْ
المق َسم عليه إذا اكن ذلك أفضل من تنفيذه.
 .1طلب احلِنث بايلمني ،وعدم تنفيذ
 .2اإلرصار ىلع ايلمني رغم ما يف غريها من فضل عليها نوع من ر
اتل َمادي وزيادة يف اإلثم.
 .3احلث ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4احلث ىلع إبعاد الرضر عن األهل ،وراعيتهم بمنهج اهلل ال باألهواء املضطربة.
 .5الرجوع عن اخلطأ ُخري من ر
اتلمادي فيه.
 .6جواز احللف من غري استحالف.

 .7احلث ىلع معاملة األهل باحلسىن واالستيصاء بهم خريا.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
  1428ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهفتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت،
  1379ـهمرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)8963( :

260

َ
ُ َُ
ش
حبل ُه ثم يأيت اجلبل ،فيأيت یم میےس کوب خص اپ رنیرسیانےل کر یرہار رب چررھ حان اورواہنےس لکرتون
ألن يأخذ أحدكم أ
َ َ ُ َّ
َ
ِِبُ يزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل کا ابک گھا بابدھ کر اپ رنی بیرنھ ربالد کرےلآناور ایھی نرح دے اوراسےساہلل
ي َ
ہ کہوہ لوگونےس
بها وجهه ،خري هل من أن يسأل انلاس ،أعطوه أو اےس ما پگیےس نچراےل ،توی اسےک چق می اسےسیہی ے
ََُ
منعوه
اہوہ اےسدپن بایدپن۔
ماپگیا یررھے ،رح ے

 .864احلديث:

**

ً َ
عن الزبري بن َ
الع روام -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ألن
ُ َُ
يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت ِحبُ ْز َمة من
ََ ُ
ك رف اهلل بها وجههٌ ،
خري
حطب ىلع ظهره فيبيعها ،في
ْ
َ
َ
ُ
هل من أن يسأل انلاس ،أع َطوه أو منعوه».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :یم می
رپی پن عوام رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ےس کوب خص اپ رنی رسیان ےل کر یرہار رب چررھ حان اور واہن ےس لکرتون کا ابک گھا
بابدھ کر اپ رنی ب رینھ رب الد کر ےل آن اور ایھی نرح دے اور اس ےس اہلل اےس ما پگی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اكتساب املرء من عمل يده خري هل
من أن يسأل انلاس أمواهلم :أعطوه أو َمنَ ُعوه ،فاذلي
َ
يأخذ َحبَله وخيرج إىل املرايع واملزارع ،والغابات،

 .864حدپث:

**

ہ کہ وہ لوگون ےس ماپگیا یررھے کہ
ےس نچرا ےل ،تو ی اس ےک چق می اس ےس یہی ے
لوگ رحاہ ےی تو دپن با ی دپن"۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام نچاری ن رواپ ث کیا ے

فيجمع احلطب وحيمله ىلع ظهره ويبيعه؛ فيحفظ

بذلك ىلع نفسه كرامتها وعزتها؛ وييق وجهه ذلة
املسألةٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس أعطوه أو َمنَ ُعوه؛
فسؤال انلاس مذلة ،واملؤمن عزيز غري ذيلل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :الزبري بن َ
الع روام -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ ُّ
• أحبله  :مجع حبل ،وهو :ما تشد به األشياء.
• فيكف  :يغنيه بثمنها عن سؤال انلاس
• منعوه  :ردوه ولم يعطوه.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلَض ىلع اتلعفف عن املسألة واتلزنه عنها.
َ
ُ َرُ
الملكف ِح َرفة بسيطة وحقرية يف نظر انلاس.
 .2احلث ىلع العمل تلحصيل الرزق ،ولو امتهن
 .3إجهاد انلفس يف حتصيل الرزق احلالل.
ُ ْ
 .4ال حتل املسألة مع القدرة ىلع العمل وكسب الرزق.
 .5األخذ باألسباب والرشوع يف العمل ال ينايف اتلولك ىلع اهلل.
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 .6بيان ملا يدخل ىلع السائل من ذل السؤال وهو ذل الرد إذا لم يعط.
ً
ً
صغريا ال قيمة هل يف نظر انلاس.
يسريا
 .7ال ينبِغ احتقار العمل واالستحياء منه ولو اكن

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ،
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني
الفحل ،الطبعة األوىل  1428 ،ـه األدب انلبوي ،تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3785( :
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ی
چ
شخ
ک م
عایل قح عطا
ل ی جھیدا ابک ا تےس ص کودون گا سےکاہ ھون رباہلل ت ی
ہ اور اہللاوراسےک
فمان گا اور چو اہلل اوراسےکرسولےس مخیترکھیا ے
ی
رسول ھی اُےسعبر کھی ہ ےی۔

ألعطني الراية غدا رجًل حيب اهلل ورسوهل
وحيبه اهلل ورسوهل ،يفتح اهلل ىلع يديه

 .865احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن عوہ حیی
شہل پن سعد  -رضی اہلل عیہ -ےس رواپ ث ے
ی
چ
شخ
ک م
عایل
ےک دن فمابا :ل ی جھیدا ابک ا تےس ص کو دون گا س ےک اہ ھون رب اہلل ت ی
ہ اور اہلل اور اس
قح عطا فمان گا اور چو اہلل اور اس ےک رسول ےس مخیت رکھیا ے

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه-
ً
مرفواع" :ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل

وحيبه اهلل ورسوهل ،يفتح اهلل ىلع يديه ،فبات انلاس

ی
ےک رسول ھی اےس عب ر کھی ہ ےی۔ راوی ن پیان کیا کہ وہ راب ست یک اس فکر
پ
می گرر گنی کہ د کھی ،پنی کریم ﷺعَلم کےس عطا فمان ہ ےی۔صح ےہوب تو ست
حدمت نویمیحارص ےہوناوراس امید ےک سایھ کہعَلم ایہیکو مےللیکپنیکریم

يدوكون يللتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا ىلع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لكهم يرجو أن
يعطاها :فقال :أين يلع بن أيب طالب؟ فقيل :هو
يشتيك عينيه ،فأرسلوا إيله فأيت به ،فبصق يف عينيه،

ﷺ ن درباف ث فمابا کہ عیل پن اب طال ث کہان ہ ےی؟ عض کیا گیا کہ با رسول اہلل!
وہ تو آپکھون یک پ کلیف می میی ال ہ ےی۔ پنی کریم ﷺ ن فمابا کہ ایہی ب ال الو۔ چت
آب ﷺ ن اپریا یھوک ان یک آپکھون می لگابا اور ان ےک لی
وہ الن گی تو ر
ج
پ
دعا یک۔ اس دعا یک بک ث ےس ان یک آ کھی اپنی ا ر ھی ےہو گیی حیےس یہےل کوب نماری
ی
آب ﷺ ن ایہی عَلم د پی ےہون فمابا کہ تون ہےی حلی ر ےہو ،ان
ہےی یہی ھی۔ ر
ےک میدان می اب کر یہےل ایہی اس الم یک دعوب دو اور پیاو کہ اہلل کا ان رب کیا چق
ش
ی
ہ۔ اہلل یک فسم! اگر یمہارے درت عہ ابک خص کو ھی ہےداپ ث مل حان تو ی
ے
ہ۔
یمہارے لی شح اونون ےس یہی ے

وداع هل فربأ كأن لم يكن به وجع ،فأعطاه الراية

فقال :انفذ ىلع رسلك حىت تزنل بساحتهم ،ثم ادعهم
إىل اإلسالم وأخربهم بما جيب عليهم من حق اهلل -

تعاىل -فيه ،فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا
خري لك من محر انلعم".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
َ ر رُ َ
ّ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -برش الصحابة
أن انليب -صىل
بانتصار املسلمني ىلع ايلهود من الغد ىلع يد رجل هل
ٌ
فضيلة عظيمة ومواالة هلل ولرسوهل فاسترشف
ي
الصحابة ذللك ،لك يود أن يكون هو ذلك الرجل من

حرصهم ىلع اخلري ،فلما ذهبوا ىلع املوعد طلب انليب
ً
ر
َ ر رُ َ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -عليا وصادف أنه لم حيرض ِملا
صىلَ ر
أصابه من مرض عينيه ،ثم حرض فتفل انليب -صىل
ر
رُ َ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -فيهما من ريقه املبارك فزال ما حيس
ً
ً ر
به من األلم زواال اكمال وسلمه قيادة اجليش ،وأمره
بامليض ىلع وجهه برفق حىت يقرب من حصن العدو

فيطلب منهم ادلخول يف اإلسالم ،فإن أجابوا أخربهم

 .865حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
آب ﷺ ن ضچای کو کل ےک دن یہودتون ےک ح الف ابک ا تےس خص ےک اہیھ رب
ر
ق
ص
ش
ف
ہ اور اس یک اہلل
مسلماتون یک ح یک چو خیی سیاب جہی یہت بی صیلت حا ل ے
ی
ہ۔ ضچای کرام اس شخص ےکبارے می س ر
وح
اور ےک رسول ےک سایھ دوسنی ھی ے
ش
ب یک وج ےس ی چوا ےہس رکھیا یھا کہ ی خص
ے
رہ یےھ۔ ےہ ابک اپ رنی چی ویھ الب یک ب ر
ع
می ےہون۔ چت مفرہ وف ث آبا تو اہلل ےک پنی ﷺ ن یل  -رضی اہلل عیہ -کو ب البا،
اتفاق ےس وہ آپکھون یک نماری یک وج ےس حارص ی ہےون یےھ ،یررھ چت حارص
آب ﷺ ن ان یک آپکھون می اپریا لعاب میارک داال ،تو چو درد وہ
ےہون تو ر
لک ج
مخسوس ک
آب ن ان کو ل شکر یک کمان سوپ رنی اور
ے
ررہ یےھ وہ با ل م ےہوگیا اور ر
آ ےہسیہ آ ےہسیہ حلی کو کہا یہان بک کہ چت وہ دشمن ےک فلعہ ےک فپ ث ےہوحا بی ،تو
ان ےس اس الم فیول کرن کا مطالیہ کرو ،اگر وہ اس الم فیول کر لیی ہ ےی تو ایہی ابک
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بما جيب ىلع املسلم من فرائض ،ثم بني َ -ص رىل ر ُ
اَلل
ر
َْ
َعلي ِه َو َسل َم -لعيل فضل ادلعوة إىل اهلل وأن ادلاعية
إذا حصل ىلع يديه هداية رجل واحد فذلك خري هل
من أنفس األموال ادلنيوية ،فكيف إذا حصل ىلع

يديه هداية أكرث من ذلك.

آب ﷺ ن عیل  -رضی اہلل عیہ -ےس اہلل یک
مسلمان رب الرم فاتص پی ال دو ،یررھ ر
ش ی
رطف دعوب د پی یک فصیلت پیان یک کہ اگر ابک خص ھی داعی ےک درت عہ راہ
ق
ہ ،اس (اچر اور
ہےداپ ث رب آ گیا تو ی ان ےک لی دپیا ےک منی مال و میاع ےس یہی ے

فصیلت کا کیا کہیا) چت داعی ےک درت عہ ابک ےس رابد افاد راہ ہےداپ ث رب آحا بی!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته وِساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• الراية  :علم اجليش اذلي يرجعون إيله عند الكر والفر.
ٌ
إخبار ىلع وجه البشارة حبصول الفتح.
• يفتح اهلل ىلع يديه :

• يشتيك عينيه  :أي تؤملانه من الرمد ،وهو مرض يصيب العني.
• ََ
فربأ  :بفتح ابلاء ىلع وزن َ َ
رض َب ،وجيوز كرسها ىلع وزن ع ِلم ،أي عويف اعفية اكملة.
• أعطاه الراية  :دفعها إيله.
ُ ْ
لوجهك.
• انفذ  :أي امض
ِ
ْ
رسلك  :ىلع رفْقك من غري َ
عجلة.
ِ ِ
• ىلع ِ
• بساحتهم  :بفناء أرضهم وما ُ
قرب من حصونهم.

• إىل اإلسالم  :هو االستسالم هلل باتلوحيد واالنقياد هل بالطاعة واخللوص من الرشك وأهله.

• وأخربهم ...إلخ  :أي أنهم إن أجابوك إىل اإلسالم اذلي هو اتلوحيد ،فأخربهم بما جيب عليهم بعد ذلك من حق اهلل يف اإلسالم من الصالة
والزاكة والصيام واحلج وغري ذلك.
• يدوكون  :خيوضون ويتحدثون.
• ُ
محر ر
انلعم  :أي اإلبل احلمر ،ويه أنفس أموال العرب.
• يوم خيرب  :غزوة خيرب.

فوائد احلديث:

ً
ً
ر
َ ر رُ َ
ٌ
ٌ
اَلل َعليْ ِه َو َسل َم -هل بمواالته هلل ولرسوهل وإيمانه ظاهرا وباطنا.
 .1فضيلة ظاهرة لعيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه ،-وشهادة من الرسول -صىل
 .2إثبات أن اهلل حيب أويلاءه حمبة تليق جبالهل كسائر صفاته املقدسة الكريمة.

 .3حرص الصحابة ىلع اخلري وتسابقهم إىل األعمال الصاحلة ريض اهلل عنهم.

 .4مرشوعية األدب عند القتال وترك الطيش واألصوات املزعجة اليت ال حاجة إيلها.
 .5أمر اإلمام عماهل بالرفق واللني من غري ضعف وال انتقاص عزيمة.

 .6وجوب ادلعوة إىل اإلسالم ال سيما قبل قتال الكفار.

 .7أن من امتنع من قبول ادلعوة من الكفار وجب قتاهل.
ً
ُ
 .8أن ادلعوة تكون باتلدريج فيطلب من الاكفر أوال ادلخول يف اإلسالم بانلطق بالشهادتني ،ثم يؤمر بفرائض اإلسالم بعد ذلك.
ً
ً
 .9فضل ادلعوة إىل اإلسالم وما فيها من اخلري للمدعو وادلايع ،فاملدعو قد يهتدي وادلايع يُثاب ثوابا عظيما ،واهلل أعلم.
ْ
 .10اإليمان بالقضاء والقدر ،حلصول الراية ملن لم ْ
يسع إيلها ومنعها ممن سىع إيلها.

 .11أنه ال يكيف التسيم باإلسالم بل ال بد من معرفة واجباته والقيام بها.
 .12جواز احللف بدون استحالف ملصلحة
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املصادر واملراجع:

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

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه -6 .صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)  .الطبعة :األوىل1422 ،ه -7 .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3409( :
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محدمﷺیک نوتون (ارواح مطرہاب)ےک براس یہت شی عور بی ا پی
حاوبدونیکس کاپثےل کرآب ہ ےی۔ی لوگ یم میےس یہی لوگ یہی ہ ےی۔

لقد أطاف بآل بيت حممد نساء كثري يشكون
أزواجهن ،ليس أوئلك خبياركم

 .866احلديث:

**

اباس پن عید اہلل پن اب دباب  -رضی اہلل عیہ  -رواپ ث کرن ےہون پیان کرن
ہ ےی کہ :رسول کریم ﷺ ن فمابا کہ اہلل یک بابدتون (تعنی اپ رنی نوتون) کو ی مارو۔
یررھ اس چکم ےک کحرھ دتون ت عد عرم -رضی اہلل عیہ  -رسول کریم ﷺ یک حدمت می
آب ﷺ
حارص ےہون اور عض کیا کہ عور بی ا پی حاوبدون رب دلی ےہو گیی ہ ےی۔ ر
ن عورتون کو مارن یک احارب عطا فما دی۔ اس ےک ت عد یہت شی عور بی رسول
ج
کریم ﷺ یک ارواح مطرہاب ےک براس مع ےہو بی اور ا پی حاوبدون یک س کاپ ث
ی
آب ﷺ ن
کی کہ وہ ان کو مارن ہ ےی۔ رسول کر م ﷺ کو چت ی معلوم ےہوا تو ر
فمابا کہ محدم ﷺ یک نوتون ےک براس یہت شی عور بی ا پی حاوبدون یک س کاپ ث

عن إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-

قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال
ترضبوا إ َم َ
اء اهلل» فجاء عمر -ريض اهلل عنه -إىل
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالَ :ذئِ ْر َن النساءُ
ََ َ
َ ر
ىلع أزواجهن ،ف َرخ َص يف رضبهن ،فأ َطاف بآل رسول
ٌ ْ ُ َ
ٌ
كثري يَشكون
نساء
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
أزواجهن ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ َ
ٌ ْ ُ َ
ٌ
كثري يَشكون
نساء
«لقد أ َطاف بآل بيت حممد
َ ُ
ارك ْم».
أزواجهن ،ليس أوئلك ِ ِ
خبي ِ

ےل کر آب ہ ےی۔ ا تےس لوگ یم می ےس یہی لوگ یہی ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن رضب
الزوجات ،فجاء عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-

وقال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-اجرتأ النساء ىلع

أزواجهن ونزشن ،فرخص انليب -صىل اهلل عليه
ً
رضبا غري مربح إذا وجد السبب
وسلم -برضبهن
ذللك اكلنشوز وحنوه ،فاجتمع نساء عند زوجات

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ايلوم اتلايل يشكون
ً
ً
مربحا ،ومن سوء
رضبا
من رضب أزواجهن هلن
استعمال هذه الرخصة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم :-هؤالء الرجال اذلين يرضبون نساءهم
ً
ً
مربحا ليسوا خبياركم .ومن أسباب ذلك أن اهلل
رضبا

عز وجل -جعل الرضب آخر مراحل عالج النشوزفقال( :والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
يف املضاجع وارضبوهن) وهذه اثلالثة ىلع الرتتيب
وليست للجمع يف وقت واحد ،فيبدأ بانلصح والوعظ
واتلذكري فإن أفاد فاحلمد هلل ،وإلم ينفع يهجرها يف
املرقد ،فإلم يفد يرضبها رضب تأديب ال رضب

 .866حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ن نوتون کو مارن ےس میع فمابا۔ اس رب عرم پن چطاب -رضی اہلل عیہ -
پنی ﷺ یک حدمت می حارص ےہون اور کہا :عور بی ا پی س ے
وہون ربدلی ےہو گنی ہ ےی
اور بافماب کرن لیگ ہ ےی۔ اس رب پنی ﷺ ن ایہی ہےلکا سا مارن یک رچصت دے
دی تشطیکہ کہ کوب وج براب حان حیےس بافماب وعیہ۔ ا گےل دن عور بی پنی ﷺ
ش
یک نوتون ےک براس آ گیی اورایہون ن ا پی س ے
وہون یک س کاپ ث یک کہ وہ خنیےک
سایھ مارن ہ ےی اور رچصت کو علظ ابدار می اسی عمال کرن ہ ےی۔ اس رب رسول اہلل

ﷺ ن فمابا :ی رمد چو اپ رنی عورتون کوپی مارن ہ ےی وہ یم می ےس یہی لوگ یہی
ہ کہ اہلل ت عایل ن مارن کو بافماب ےک
ہ ےی۔ اس یک وچواہب می ےس ابک وج ی ے
ہ۔ اہلل ت عایل ن فماباَ :وال ََّالب
ع الح ےک رماحل می ےس آچری رمحلہ فار دبا ے
َن ف ُ
ون تُس ُ َ
ورہ ے ََُّن فَع ُظوہ ے ََُّن َوا ےْہ ُجوہ ے ََُّن ق الْمَضَاچع َو ْ
ارصت ُوہ ے ََُّن‘‘۔ (سورہ الیساء)34:
چَا َ
ُ
بجمہ :اور چن عورتون یک بافماب اور بددماعی کا یمہی چوف ہےو ایہی تصنخت کرو اور
ایہی الگ تسیون رب رجھور دو اور ایہی مار یک شا دو۔ ان بییون رطتقون کا دکر
ہ ی کہ اس لی کہ ست کو ابک ہےی وف ث می بون
بنت پیان کرن ےک لی ے
ش
کار البا حان۔ چریانچرہ رمد یہےل محھان نحھان اور تصنخت کرے اگر اس ےس کحرھ
فابدہ ےہو تو الحدم ہلل اور اگر ی سود مید ی ےہو تو یررھ اےس اس ےک تسی می نہا رجھور

انتقام.
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ی
دے(اُس ےک سایھ ی سون) ،اگر ی باب ھی کار گر ی ےہو تو یررھ اس یک بادپ ث ےک
لی اےس (دھیے ےس) مارے ی کہ انفام لیی ےک لی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وادلاريم.

اتلخريج :إياس بن عبد اهلل بن أيب ذباب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إماء اهلل  :النساء.
َ َ
• ذئِرن  :اجرتأن ،واملراد اجلرأة ىلع أزواجهن.
• فأطاف  :أحاط.

• بآل حممد  :أزواجه.

فوائد احلديث:
 .1جواز مراجعة العالم يف فتواه؛ ملعرفة عواقبها ومآهلا.
 .2جواز الشكوى لألمري أو العالم إذا حلق رضر بالشايك.
 .3الرضب وسيلة تلأديب املرأة انلازش وهو مباح يف اجلملة.
 .4الرجل راع يف بيته ،فيجب أن يربيهم ويهذبهم باحلكمة واملوعظة احلسنة.
املصادر واملراجع:

َ
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،املحققَ :
شعيب األرنؤوط ،حم رمد اك ِمل قره بليل ،انلارش :دار الرسالة العاملية1430 ،ه .سنن ابن ماجه ،ابن
ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)5821( :
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ُ َ ي
لقد تابت توبة لو ق ِسمت بني سبعني من أهل
َ َ ي
َ َيُ
املدينة ل َو ِسعتهم ،وهل َوجدت أفضل من أن
َ َ ي
جادت بنفسها هلل  -عز وجل؟!

 .867احلديث:

ی تف
ہکہ اگر مدپیہےک سی باسیدون می ھی سنم کردی
اسنتو اتسی توییک ے
ی
حان تو انےک لی کاق ےہو حان۔ کیا یم اسےسربادہ ھی کوب افضل باب
بران ےہو کہ اسناہللعوحلےک لی اپ رنی حان ہےیفبان کردی۔؟!

**

ُ
عن أيب جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل

ہ کہ فییلہ چہییہ یک ابک
اتو نخید عرمان پن چضی چراعی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ی
عورب رسول اہلل ﷺ یک حدمت می حارص ےہوب چو کہ ر با یک وج ےس حاملہ ھی۔ وہ
مس
کہی لیگ :با رسول اہلل! می ن ابک اتسا گیاہ کیا چس رب می حد یک شا یک نخق ےہوب

عنه -أن امرأة من جهينة أتت رسول اهلل  -صىل اهلل
َْ
عليه وسلم  -ويه ُحبىل من الزىن ،فقالت :يا رسول
ُ ًّ َ
حدا فَأقِ ْم ُه ر
يلع ،فداع ُّ
نيب اهلل -صىل اهلل
اهلل ،أصبت
َ ْ
حس ْن إ َيلْ َها ،فإذا َو َض َعتْ
َ
َ ر
عليه وسلم -و ِيلها ،فقال« :أ ِ ِ
َْ
فأتِ ِين» ففعل ،فأمر بها نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُ ر ْ
مج ْ
ت عليها ثيابها ،ثم أمر بها َف ُر َ
ت ،ثم صىل
فشد
ِ
ُ َ ِّ
عليها .فقال هل عمر :تصيل عليها يا رسول اهلل وقد
ً
توبة لو قُس َم ْ
ت بني سبعني من
زنت؟ قال« :لقد تابت
ِ
َ َ َ ْ
َ ْ
أهل املدينة ل َو ِس َعت ُهم ،وهل وجدت أفضل من أن
َ ْ
َجادت بنفسها هلل -عز وجل-؟!».

ک
آب ﷺ ن اس ےک ویل کو ب البا اور
ےہون چریانچرہ اےس میے ر
اوب الگو خی۔ ر
فمابا ’’:اس ےک سایھ اجرھا سلوک کرو اور چت ی نچرہ چن حےک تو میے براس البا‘‘۔
آب ﷺ ےک چکم ےک مطاتق اس عورب ےک ک ریے اس
اس ن ا تےس ہےی کیا۔ ر
آب ﷺ ےکچکم ےس اےس سیگسار کر دبا گیا۔ اس ےک ت عد
رب بابدھ دن گی۔ یررھ ر
آب ﷺ
آب ﷺ ن اس یک یمار چیارہ ربھی۔چضب عرم رضی اہلل عیہ ن ر
ر
رہ ہ ےی حاال بکہ اس ن ر باکیا یھا؟
آب اس یک یمار چیارہ ربھ ے
ےس کہا :با رسول اہلل! ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت امرأة من جهينة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم
ٌ
ويه حامل قد زنت ريض اهلل عنها ،فأخربته أنها قد
أصابت شيئا يوجب عليها احلد؛ يلقيمه عليها ،فداع

انليب صيل اهلل عليه وسلم ويلها ،وأمره أن حيسن
إيلها ،فإذا وضعت فليأت بها إيله ،فلما وضعت أىت

بها ويلها إىل انليب صيل اهلل عليه وسلم ،فلفت ثيابها
وربطت ئلال تنكشف ،ثم أمر بها فرمجت باحلجارة

حىت ماتت ،ثم صىل عليها انليب صىل اهلل عليه وسلم
وداع هلا داعء امليت ،فقال هل عمر ريض اهلل عنه:

تصيل عليها يا رسول اهلل وقد زنت؟ فأخربه انليب
صىل اهلل عليه وسلم أنها قد تابت توبة واسعة لو

قسمت ىلع سبعني من املذنبني لوسعتهم ونفعتهم،
فإنها جاءت سلمت نفسها من أجل اتلقرب إىل اهلل

 .867حدپث:

**

ہ کہاگرمدپیہ ےک سیباسیدونمی
آب ﷺن فمابا’’:اسنتواتسیتوی یک ے
ر
ت
ف
ی
ی
س
ھی نم کر دی حان تو ان ےک لی کاق ےہو حان۔ کیا یم اس ےس ربادہ ھی کوب
افضل باب بران ےہو کہ اس ن اہلل ع و حل ےک لی اپ رنی حان ہےی فبان کر دی؟!‘‘

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
چہییہ فییےل یک ابک عورب پنی ﷺ ےک براس آب چو حاملہ ھی۔ اس ن ر با کیا یھا۔
ہ چسےس اس رب
اس ن پنی ﷺ کو پیابا کہ اس ن ابک اتسی چری کا ارپ کاب کیا ے

آب ﷺ اس رب ی
حد یک شا واچت ےہوب ے
ہ۔ (اس ےک پیان کا مفضد ی یھا) کہ ر
حد بافد کرپن۔ پنی ﷺ ن اس ےک ویل کو ب البا اور اےس اس ےک سایھ اجرھا سلوک
چک
آب ﷺ ےک براس
کرن کا م دبا اور ی کہا کہ چت وہ نچرہ چن دے تو اےس ےل کر ر
آب ﷺ ےک براس آبا۔
آن۔چت اس ن نچرہ چن دبا تو اس کا ویل اےس ےل کر ر
پی
آب ﷺ ےک
اس ےک ک ریے لیریت کر بابدھ دن گی با کہ وہ یگ ی ےہو اور یررھ ر
چکم ےس اےس سیگسار کر دبا گیا یہان بک کہ اس یک موب وا فع ےہو گنی۔ یررھ پنی ﷺ

ناس ربیمارچیارہ ربھیاوراس ےک لیوہ دعاما بیگچو رمن واےل ےک لی ما بیگ
آب اس
حاب ے
آب ﷺ ےس کہا :با رسول اہلل! ر
ہ۔ چضب عرم رضی اہلل عیہ ن ر
رہ ہ ےی حاال بکہ اس ن ر با کیا یھا؟۔ پنی ﷺ ن ایہی پیابا کہ
یک یمار چیارہ ربھ ے
ی تف
ہ کہ اگر اےس سی گیاہ گارون می ھی سنم کر دبا حان
اس ن تو اپنی بی توی یک ے
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عز وجل واخللوص من إثم الزىن؛ فهل هناك أعظم

من هذا؟.

تو ان ےک لی کاق ےہوحان۔ اس ن تو اہلل یک رصا ےک لی اور ر با ےک گیاہ ےس
ی
ح الضی بران ےک لی اپ رنی حان ہےی دے دی۔ کیا اس ےس ھی کوب با کام ےہو سکیا

ہ۔؟
ے

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:

• امرأة من جهينة  :يه خولة بنت خويِل ،وعند مسلم( :من اغمد) ويه بطن من جهينة ،كما ذكر انلووي.
• أصبت حدا  :أي :فعلت ما يعاقب عليه حبد ،واحلد العقوبة املقدرة ً
رشاع حلق اهلل -تعاىل-.
• فشدت  :أي :مجعت أطرافها لتسرت.

• توبة  :اتلوبة :االعرتاف وانلدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• سبعني  :أي من العصاة.

• لوسعتهم  :لكفتهم يف رفع آثامهم.
• أفضل  :أعظم.

• جادت بنفسها  :بذتلها ملرضاة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1من خلق املؤمن اتلألم وانلدم إذا فرط منه اذلنب ،وحرصه ىلع تطهري نفسه من لوثة اإلثم ولو اكن يف ذلك هالك نفسه ،يللىق اهلل عز وجل وهو
عنه راض.

 .2العقوبة ادلنيوية تكفر ذنب املعصية إذا اقرتن ذلك بانلدم واتلوبة.

 .3ال يقام حد الزىن ىلع احلامل حىت تضع محلها ،فإن اكن حدها اجلِل فحىت تطهر من نفاسها ،وإن اكن الرجم فحىت يستغين الودل عنها ولو بلنب
غريها.

 .4أنه يصىل ىلع املرجوم؛ ألنه مسلم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبِج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة- .-1407بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .املعجم
الوسيط-املؤلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) -دار ادلعوة.

الرقم املوحد)3380( :
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رسول اہللﷺ فجیک یمار رب ھی یےھ تو مومن عور بیبیبی رحادرون می
ل
آبﷺےکسایھ یمار میشبک ےہو بی۔ یررھ (یمارےس فارع ےہون
یریی ر
ی
ےک ت عد)وہ ا پی گرھون کو لوبحا بی اور ابدھیےیکوجےس کوب ھی ایھی
ی رہچرانی برا با۔

لقد اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يصِّل الفجر ،فيشهد معه نساء من املؤمنات،
متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إىل بيوتهن ما
يعرفهن أحد ،من الغلس

 .868احلديث:

**

ُ
َ
عن َاعئِشة -ريض اهلل عنها -قالت( :لقد اكن رسول
ُ َ ِّ َ
الفجر ،فَيَ َ
شه ُد معه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
َ ْ
ُ َ
ُ َ َ ِّ َ
ُ
َ
ر
رجعن
ات ِبم ُر ِ
نِساء ِمن المؤ ِمنات ،متلفع ٍ
وط ِهن ،ثم ي ِ
ََ
ُْ ُ
ٌ
إىل ُبيُوتِ ِه رن َما يع ِرف ُه رن أحد من الغلس).

عاتش رضی اہلل عہا رواپ ث کرب ہ ےی کہ ’’رسول اہلل ﷺ فج یک یمار رب ھی تو مومن
ل
آب ﷺ ےک سایھ یمار می شبک ےہو بی۔
عور بی بی بی رحادرون می یریی ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -أن نساء الصحابة
ُ
ك رن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صالة الفجر مع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويرجعن بعد الصالة
إىل بيوتهن ،وقد اختلط الضياء بالظالم ،إال أن
انلاظر إيلهن ال يعرفهن ،لوجود بقية الظالم املانعة

 .868حدپث:

**

یررھ (یمار ےس فارع ےہون ےک ت عد) وہ ا پی گرھون کو لوب حا بی اور ابدھیے یک
ی
وج ےس کوب ھی ایھی ی رہچران ی برا با۔‘‘

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ ضچای کرام یک چوا بی رحادرپن اورھ کر پنی ﷺ
ےک سایھ یمار فج می شبک ےہو بی اور یمار ےک ت عد ا پی گرھون کو لوب حا بی۔
رج باربیک می کحرھ احاےل یک آمیس ےہو حریک ےہوب باہےم باق مابدہ ابدھیے یک
اگ ر
بدول ث دپکھی واال ایھی یرہچران ی برا با یھا۔

من ذلك ،ويف ذلك مبادرة بصالة الفجر يف أول

الوقت.

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

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

معاين املفردات:

ُ َ َ ِّ َ
ات  :متلففات ،أي :غطني أبدانهن ورؤوسهن.
• متلفع ٍ
ُ
وط ِه رن  :كساء خمطط بألوان.
• بِم ُر ِ
ََ
• الغلس  :اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.
َ ْ
• فيَش َه ُد  :فيحرض الصالة.
َْ ُ
• ما يع ِرف ُه رن  :ما يمزيهن أحد أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن ،هل هذه فالنة أو فالنة بلقاء الظالم؟
• الفجر  :أي :صالة الفجر.

فوائد احلديث:
 .1جواز إتيان النساء إىل املساجد لشهود الصالة مع الرجال ،مع أمن الفتنة ،ومع حتفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
 .2املرأة إذا خرجت تلففت بعباءتها؛ ألنه أسرت هلا.
 .3مبادرة النساء بالرجوع إىل بيوتهن يف الغلس.
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 .4استحباب املبادرة إىل صالة الصبح يف أول وقتها.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3539( :
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ن
اےببد! حےھوہ (اچرو تواب) مےل گا چسیکتون نتیک اوراے معن!وہ
ہ چو تونےللیا۔
پیا ے

َ
َ
ُ
َ
لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما أخذت يا معن

 .869احلديث:

**

معنپن ببدپناح یس رضیاہلل عہمپیانکرنہ ےی کہمیے والد ببدن چریددپیار
ش
صدفہ ےک لی پ کاےل اور ایہی مسچد می ابک خص ےک براس رکھ دبا۔ می آبا تو می

عن معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم -قال:
ُ
يزيد أَ ْخ َ
اكن أيب ُ
رج َدنَان َ
ري يتصدق بها ،فوضعها عند
ِ
َ
ُ
َْ ُ
رجل يف املسجد ،فجئْ ُ
ت فأخذتها فأتيتُه بها ،فقال:
ِ ِ
ٍ
ُ َ َ ُُْ
َ
ر
هلل -صىل
هلل ،ما إياك أردت ،فخاصمته إىل
رسول ا ِ
وا ِ
ِ
َ
ُ
َ
اهلل عليه وسلم -فقال« :لك ما نويت يا يزيد ،ولك ما
َ
أخذت يا ُ
معن».

ن ان کو ےل لیا اور ایہی ےل کر ا پی والد ےک براس آبا۔ میے والد ن کہا کہ
ف
اہلل یک سم! میا نحھ کو د پی کا ارادہ ی یھا۔ چریانچرہ می ی مفدہم رسول اہلل ﷺ ےک
ن
آب ﷺن فمابا کہ’’اے ببد! حےھ وہ (اچرو تواب) مےل
براس ےل کر حارص ےہوا۔ ر
ہ چو تو ن ےل لیا ‘‘۔
گا چس یک تو ن نت یک اور اے معن! وہپیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرج يزيد بن األخنس دراهم عند رجل يف املسجد؛
يلتصدق بها ىلع الفقراء ،فجاء ابنه معن فأخذها،
ُ
أردت أن أتصدق بهذه ادلراهم عليك،
فقال هل :ما
فذهبا يلتحاكما إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-لك يا
َ
نويت ألنك أوصلت الصدقة إىل فقري من
يزيد ما
فقراء املسلمني فوجب لك األجر ىلع نيتك ،ولك يا
معن ما أخذت" ألنك أخذته بوجه صحيح وقد اكن

ابنه من املستحقني هلذه الصدقة.

 .869حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ببد پن اح یس رضی اہلل عیہ ن کحرھ درہےم پ کال کر مسچد می موچود ابک خص ےک براس
رکھ دن باکہ وہ اےس ففا کو تظور صدفہ دے دے۔ ا پی می ان کا بییا آبا اور اس
ن وہ درہےم ےل لی۔ایہون ن ا پی بیی ےس کہا کہ میا ارادہ ی یہی یھا کہ ی
ن
درہےم تظور صدفہ حےھ دون۔ اس رب وہ دوتون اپریا مفدہم ےل کر رسول اہلل ﷺ یک
ن
حدمت افدس می حارص ےہون۔ پنی ﷺ ن فمابا’’:اے ببد! حےھ وہ مل حان
ش
گاچس یکتون نت یککیو بکہتو ن صدفہمسلماتون ےکففامی ےس ابکففی خص

ہ
بک یرہنچرا دبا ے
ہ چریانچرہ یمہاری نت ےک مطاتق یمہارے لی اچر واچت ےہو چ رکا ے
ضخ
ہ۔ کیو بکہ تو ن نح رط تف ےس اےس
ہ وہپیا ے
اور اے معن! تو ن چو کحرھ لیا ے
مسن
ہ۔ ببد پن احیس ےک ب یی اس صدق ےک خفی می ےس یےھ۔
حاصل کیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :معن بن يزيد بن األخنس -ريض اهلل عنهم-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فأخذتها  :من الرجل املأذون هل يف اتلصدق بها بإذنه ال بطريق االعتداء.
• فأتيته  :أتيت أيب بادلنانري املذكورة.
• فخاصمته  :فتحاكمت وإياه.

• لك ما نويت  :أي :لك ثوابه؛ ألنك نويت الصدقة ىلع حمتاج ،وابنك حمتاج وإن لم تقصده.
• ولك ما أخذت  :لك ِملك ما أخذت؛ ألنك قبضته بطريق صحيح رشيع.

فوائد احلديث:
 .1جواز دفع صدقة اتلطوع لألبناء.
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 .2جواز اتلوكيل يف توزيع الصدقة.

 .3جواز اتلحدث بنعم اهلل تعاىل.
ُ
 .4جواز اتلحاكم بني األب واالبن وأن ذلك ال يعد عقوقا.
 .5للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف املستحق أم ال.

 .6ال حيق لألب الرجوع يف الصدقة ىلع ودله خبالف اهلبة.

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام
أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.

الرقم املوحد)4719( :
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اسےک بدےل میپیے لی فیامتےکدنساب سو اوپیییان ہ ےیاور ست
پکیلدیل ےہوب ےہونیگ۔

لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ُكها َمطومة

 .870احلديث:

**

ہ کہ پنی کریم ﷺ یک حدمت می
عید اہلل پن م شعود  -رضی اہلل عیہ  -رواپ ث ےس ے
ش
ب
ابک خص پکیل دیل ےہوب او ینی ےل کر حارص ےہوا اور عض کیا " ی اہلل یک راہ می

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بناقة َخمْ ُط َ
وم ٍة ،فقال:
هذه يف سبيل اهلل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

آب ﷺ ن فمابا" اس ےک بدےل می پیے لی فیامت
(وفف) ے
ہ" تو ر
ےک دن ساب سو اوپیییان ہ ےی اور ست پکیل دیل ےہوب ےہون یگ۔

وسلم« :-لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة لكها

خمطومة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلض ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل،
وخاصة يف األمور اليت يُستعان فيها ىلع القتال من

فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يُضاعف ىلع ذلك
األجر فاحلسنة بسبعمائة ضعف.

 .870حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عایل ےک را سی می چ ر
ہ حاض طور رب
رح کرن رب ایھارا حا راہ ے
اس حدپ ث می اہلل ت ی
ب
ہ حیےس گھورا اور او ینی وعیہ ،اور ی کہ
ا تےس امور می چن ےس چہاد می مدد یل حاب ے
ی
ہ ،ابک پییک کا اچر ساب سو گیا بک۔
عایل اس رب اچر ھی بھا چررھا کر دپیا ے
اہلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو مسعود عقبة بن عمرو ابلدري األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• بناقة خمطومة  :جمعولة يف رأسها اخلطام ،وهو الزمام اذلي تشد به انلاقة.
• هذه يف سبيل اهلل  :أي جمعولة فيه
• لك بها  :أي بدهلا

فوائد احلديث:
 .1انلفقة يف سبيل اهلل يضاعفها اهلل سبع مئة ضعف.
 .2حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلذل يف سبيل اهلل.
 .3اجلزاء من جنس العمل.
 .4من أسايلب ادلعوة الرتغيب.
 .5الرتغيب يف اتلربع بما يستعان به ىلع القتال من فرس أو ناقة أو غري ذلك ،واهلل يضاعف ىلع ذلك األجر.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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(یمار می) ےہشہو (یھول چروک) ربس الم یرھینےک ت عددو شچدے ہ ےی۔

للك سهو سجدتان بعدما يسلم

 .871احلديث:

**

عن ثوبان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم -قال« :للك سهو سجدتان بعدما ي ُ َسل ُم».
**

ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا(” :یمار می) ےہ شہو
توبان رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
(یھول چ روک) رب س الم یرھین ےک ت عد دو شچدے ہ ےی“۔

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

املراد بذلك :أن أي سهو يقع يف الصالة بزيادة ،أو

نقص ،أو شك؛ فإنه يوجب سجود السهو ،واحلديث
من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛

واجلمع بني األدلة يف هذا ابلاب يقتيض أن السجود

اذلي بعد السالم يف حاتلني :إذا سلم عن نقص ،وإذا
شك وبىن ىلع اغلب ظنه ،وما اعداهما يكون قبل

السالم.

 .871حدپث:

**

اجمایل معنی:

ی
ہ کہ کوب ھی شہو یمار می ےہو حان ربادب ،کمی با سک یک صورب
اس ےس رماد ی ے
ہ چو
ہ ،ی حدپ ث ان لوگون ےک دال بل میےس ے
می تو اس رب شچدہ شہو کربا واچت ے

ہ۔ اس مسیلہ می یمام دلیلون ےک
ی کہی ہ ےی کہ شچدہ شہو س الم یرھین ےک ت عد ے
ج
ہ کہ س الم یرھین ےک ت عد شچدہ شہو دو صورتون می
درمیان مع یک صورب ی ے
ہ :یرہیل صورب چت اس ن س الم یرھیا دبا چت کہ اس یمار می کوب کمی رہ گنی
ے
ہ۔ دوشی صورب چت اےس سک ےہوا اور عال ث گمان کا چیال کرن ےہون
ے
م
کمل کیا ان دو صورتون ےک ع الوہ شچدہ شہو س الم یرھین ےس یہےل ےہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سجود السهو واتلالوة والشكر
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:
ر ر
 .1أن لك سهو يقع يف الصالة ،فله سجدتا سهو.
ر
 .2احلديث من أدلة من يرى أن سجود السهو بعد السالم؛ وهم احلنفية.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث
السجستاين  ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .صحيح أيب داود لألبلاين ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت 1423 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه.
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مین پنیﷺ کو نت اہلل میےسرصفدوتون یماب ُرکیون کا اسی الم
کرن ےہوندپکھا۔

لم أر انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من
اَليت إال الركنني اْلمانيني

 .872احلديث:

َ َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :ل ْم أ َر
ر
لمَ -
صىل اهلل عليه وسلرم يَستَ ُ
ر
ابليت ِإال
من
انليب -
ِ
ِ
الركنَني ايلَ َمانيَ
ُّ
ني».
ِ
ِ
ِ

**

عید اہلل اپن عرم رضی اہلل عہما پیان کرن ہ ےی کہ می ن پنی ﷺ کو نت اہلل می
ےس رصف دوتون یماب ُرکیون کا اسی الم کرن ےہون دپکھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم يكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يستلم من
األراكن األربعة للكعبة إال الركن األسود والركن

ايلماين ،فللبيت أربعة أراكن ،فللركن الرشيق منها

فضيلتان .1 :كونه ىلع قواعد إبراهيم .2 .وكون احلجر
األسود فيه .والركن ايلماين هل فضيلة واحدة ،وهو

كونه ىلع قواعد إبراهيم .وليس للشايم والعرايق
يشء من هذا ،فإن تأسيسهما خارج عن أساس

إبراهيم حيث أخرج احلجر من الكعبة من جهتهما؛

وهلذا فإنه يرشع استالم احلجر األسود وتقبيله،

ويرشع استالم الركن ايلماين بال تقبيل ،وال يرشع يف

حق الركنني ابلاقيني استالم وال تقبيل ،والرشع
مبناه ىلع االتباع ،ال ىلع اإلحداث واالبتداع ،وهلل

يف رشعه حكم وأِسار.

 .872حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ کعیہ ےک رحارون ارکان (کوتون) می ےس رصف رکن اسود(وہ کوبا چس می
ہ) اور رکن یماب کا اسی الم کرن۔نت اہلل ےک رحار ارکان
جج ٍ اسود تصت ے
(کون) ہ ےی۔ ان می ےس مشق رکن ےک دو فضا بل ہ ےی1 :۔ ی ابا ےہم علیہ الس الم

ہ۔ چت کہ رکن یماب یک رصف
ہ۔ 2۔ اس می جج اسود ے
یک فایم یک گنی بییادون رب ے
ک
ہ اس کا ابا ےہم علیہ الس الم یک ر ھی گنی بییادون رب ےہوبا۔
ہ اور وہ ے
ابک ہےی فصیلت ے
ی
ہ
رکن سامی اور رکن عاق کو ان فضا بل می ےس کوب ھی فصیلت حاصل یہی ے
ک
کیون کہ ی دوتون ابا ےہم علیہ الس الم یک ر ھی گنی بییاد ےس ابدر وا فع ہ ےی باپن طور کہ ان
یک رطف ےس کعیہ می ےس رنرھ پ کال دبا گیا یھا۔ اس لی جج اسود کا اسی الم اور توسہ

ہ۔ باق
ہ چت کہ رکن یماب کا تعی توےس ےک اسی الم مشوع ے
دوتون مشوع ے
ہ اور ی ہےی توسہ۔ شتعت کا مدار
دوتون ارکان ےک لی ی تو اسی الم مشوع ے

ہ ی کہ پنی چودساچیہ اور من گرھب باتون رب۔ اہلل یک شتعت می اس یک
اپیاع رب ے
چ
ن پریاہ کمیی اور اشار تروسیدہ ہ ےی۔

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 :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ
• ل ْم أ َر  :لم أبرص.
• يستلم  :يمسح بيده.

• ابليت  :الكعبة.
• ُ
الركنَني  :اجلانبني والطرفني.
ََ َ
ني  :نسبة إىل ايلمن تغليبًا ،ألنهما من جهة ايلمن ،اكألبوين لألب واألم ،واملراد بهما :الركن ايلماين ،والركن الرشيق ،اذلي فيه احلجر
• ايلما ِني ِ
األسود.

فوائد احلديث:
 .1استحباب استالم الركنني ايلمانيني.
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 .2عدم مرشوعية استالم غري الركنني ايلمانيني من أراكن الكعبة وال غريها من املقدسات.
 .3السنة كما تكون يف األفعال تكون كذلك يف املرتواكت ،فإذا ُو ِجد سبب الفعل يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلم يفعل؛ دل هذا ىلع
أن السنة تركه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،دار امليمان ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة
وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه.
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ع
ہےمےس یہےل مال ینمت کسیےک لی حاللی یھا۔ یررھ اہلل ت عایلن ےہماری
کرموری اور عاچری کودپکھی ےہون اےس ےہمارے لی حاب کردبا۔

لم حتل الغنائم ألحد قبلنا ،ثم أحل اهلل نلا
الغنائم ملا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها نلا

 .873احلديث:

**

ً
مرفواعَ « :غ َزا نَ ي
يب ِمن
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ِ
َ
األ ِنبيَاء -صلوات اهلل وسالمه عليهم -فقال لقومه:
َ َ َ َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
أن يَ
بين بِ َها
ال يتبعين رجل ملك بضع امرأ ٍة وهو يريد
َ َ ر َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ ً َ َِ ُ ُ َ َ ِ َ
نب بِها ،وال أحد بىن بيوتا لم يرفع سقوفها ،وال
ولما ي ِ
َ َ
َ ُ َ ََ
َ َ ٌ ََ ََ
ً
نتظر أوالدها،
أحد اشرتى غنما أو خ ِلفات وهو ي ِ
َ ً
َََ َََ َ َ َ َ َ
الة َ
العرص أو ق ِريبا ِمن ذلك،
فغزا فدنا ِمن القري ِة ص
ََ
ر
رُر ْ
ر َ ُ َ ََ
احب ْسهاَ
َ
ُ
فقال للش ِ
مس :إِنك مأمورة وأنا مأمور ،اللهم ِ
َ
حب َس ْ
ت َح رىت َفتَ َح اهلل عليه ،فَ َ
ََ َ َ ُ
ج َمع الغنَائِم
علينا ،ف ِ
َ ُ
ر
أكلَ َها فَلَم تَ َ
فَ َ
ج َ
طعمها ،فقال :إِن
اءت -يعين انلارِ -تل
ُ ُُ ً
ُ ِّ َ َ
ََ َ
وال ،فَليُبَ
ايعين ِم ْن لك ق ِبيلة رجل ،فل ِزقت
ِفيكم غل
ِ
ُُ
ُ
َ
يد رجل بِي ِدهِ فقالِ :فيكم الغلول فلتبايعين

 .873حدپث:

ع
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :ا بییا لنہم
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
الضلوہ و الس الم می ےس ابک پنی نچیگ کا ارادہ کیا ،تو اپ رنی فوم ےس کہا کہ میے
ی
سایھ وہ چہاد می ی آن ،چس کا کسی عورب ےس پ کاح ےہوا ےہو اور ا ھی بک اس ےس
ش ی
ست باشی ی یک ،ےہو چت کہ وہ اس کا ارادہ رکھیا ےہو۔ وہ خص ( ھی ی آے) چس ن
ش ی
ک
ی
گرھ ت عمی کیا ےہو اور ا ھی اس یک رجھت یر ھی ےہو ۔ وہ خص ( ھی ی آے) چس ن یھی

پکربان با حاملہ اوپیییان چربدی ےہون اور اےس ان ےک ن رچ حیی کا انطار ےہو۔ یررھ
ایھون ن چہاد کیا اور عض ےک وف ث با اس ےک فپ ث فپ ث تسنی ےک براس یہن رچ۔
ی
ی
ہ اور می ھی اس کا با تع
اور سورح ےس کہی لےگ کہ" :تو ھی اہلل کا با تع فمان ے
فمان ےہون۔ اے اہلل! ےہمارے لی اےساپ رنیحگہ ربروک دے"۔چریانچرہ سورحرک
عایل ن ایھی قح عیاپ ث فماب۔ یررھ ایھون ن اموال
گیا ،یہان بک کہ اہلل ت ی
ج
ع
ینمت کو مع کیا اور آگ اےس ح الن ےک لی آب؛ لیک ح ال ی سیک۔ ی دپکھ کر پنی
ع
ہ۔ اس لی ےہ فییےل کا
ن کہا کہ یم می ےس کسی ن مال ینمت می چ روری یک ے

قبيلتك ،فلزقت يد رجلني أو ثالثة بيده ،فقال:
َ
فيكم الغلول ،فَ َ
جاؤوا بِ َرأس مثل رأس َبق َر ٍة من
ر ُ ََ َ َ َ ََ َ ر
ر َ
َ َ ََ
حتل
اذلهب ،ف َوضعها فجاءت انلار فأكلتها ،فلم ِ
َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ر
َ
َ
ألح ٍد قبلنَا ،ث رم أ َحل اهلل نلَا الغ َنائِم ل رما َرأى
الغنَائِم
َ
َ ََ َ َ ََ َ ر َ
جزنا فأ َحل َها نلَا».
ضعفنا وع

ابک آدمی آ کر میے اہیھ رب نعت کرے۔ (چت نعت ےہوب تو) ابک فییےل ےک
ش
خص کا اہیھ ان ےک اہیھ رب چریرک گیا۔ ایھون ن کہا کہ چ روری یمھارے فییےل والون
ہ۔ اب یمھارے فییےل ےک ست لوگ آ بی اور نعت کرپن۔ چریانچرہ اس
ن یک ے
فییےل ےک دو با بی آدمیون کا اہیھ ان ےک اہیھ ےس رب چریرک گیا تو ایھون ن فمابا کہ
ی
ہ۔ چریانچرہ وہ لوگ گان ےک ش یک رطح سون کا ابک
چ روری مہی لوگون ن یک ے
ع
ش الن اور اےس مال ینمت می رکھ دبا ،تو آگ ن آ کر اےس ح ال دبا۔ ہےم ےس یہےل
ع
مال ینمت کسی ےک لی ح الل ی یھا۔ یررھ اہلل ت عایل ن ےہماری کرموری اور عاچری کو
دپکھی ےہون اےس ےہمارے لی حاب کر دبا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن نيب من
ً ُ
قوما أ ِمر
األنبياء -عليهم الصالة والسالم -أنه غزا
َ
َ
جبهادهم ،لكنه -عليه الصالة والسالم -منع لك
ََ
ُ
إنسان عقد ىلع امرأة ولم يَدخل بها ،ولك إنسان بىن
بيتا ولم يرفع سقفه ،ولك إنسان اشرتى غنما أو
َ َ
َ ر
خ ِلفات وهو ينتظر أوالدها ،وذلك ألن هؤالء

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
پنی ﷺ ن ا بییا لنہم الضلوہ و الس الم می ےس ابک پنی ےک بارے می پیابا کہ
ایھون ن ابک فوم ےک سایھ چیگ کا ارادہ کیا ،چن ےس چہاد کا ایھی چکم دبا گیا یھا۔
ش
آبعلیہ الس المن ےہ اس خصکوچس نکسیعورب ےسپ کاح کیا ےہو،لیک
لیک ر
ش
ی
ا ھی بک اس ےس ہےم تسیی ی یک ےہو اور ےہ اس خص کو چس ن گرھپیار کیا ےہو ،لیک
ک
ی
ا ھی بک اس یک رجھت ی ر ھی ےہو اور ےہ اس آدمی کو چس ن کحرھ یھی پکربان اور حاملہ
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يكونون مشغولني بما أهمهم ،فالرجل املزتوج

مشغول بزوجته اليت لم يدخل بها ،فهو يف شوق إيلها،
ِّ
وكذلك الرجل اذلي رفع بيتا ولم ي ُ َسقفه ،هو أيضا
مشتغل بهذا ابليت اذلي يريد أن يسكنه هو وأهله،

وكذلك صاحب اخللفات والغنم مشغول بها ينتظر

أوالدها .واجلهاد ينبِغ أن يكون اإلنسان فيه
ُمتَ َف ِّر ًاغ ،ليس هل ي
هم إال اجلهاد ،ثم إن هذا انليب غزا،
ر
َْ
ََ
فزنل بالقوم بعد صالة العرص ،وقد أقبَل الليل،
َ َّ ُ
وخاف إن أظلم الليل أن ال يكون هناك انتصار،
فجعل خياطب الشمس يقول :أنت مأمورة وأنا

مأمور ،لكن أمر الشمس أمر كوين وأما أمره فأمر

رشيع .فهو مأمور باجلهاد والشمس مأمورة أن تسري
حيث أمرها اهلل عز وجل ،قال اهلل" :والشمس جتري

ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم" (يس )38 :منذ

خلقها اهلل عز وجل ويه سائرة حيث أمرت ال تتقدم
وال تتأخر وال تزنل وال ترتفع .قال" :امهلل فاحبسها

عنا" فحبس اهلل الشمس ولم تغب يف وقتها ،حىت
غزا هذا انليب وغنم غنائم كثرية ،وملا غنم الغنائم

واكنت الغنائم يف األمم السابقة ال حتل للغزاة ،بل حل
الغنائم من خصائص هذه األمة وهلل احلمد ،أما األمم

السابقة فاكنوا جيمعون الغنائم فتزنل عليها نار من
السماء فتحرقها إذا اكن اهلل قد تقبلهاُ ،
فج ِم َعت
الغنائم فلم تزنل انلار ولم تأكلها ،فقال هذا انليب:
ر
فيكم الغلول .ثم أمر من لك قبيلة أن يتقدم واحد
ر
يبايعه ىلع أنره ال ُغلُول ،ر
فلما بايعوه ىلع أنه ال غلول
َ َ
بيد انليب -عليه الصالة
ل ِزقت يد أحد منهم ِ
ر َ َ
فلما ل ِزقت قال :فيكم الغلول -أي :هذه
والسالم،-
القبيلة -ثم أمر بأن يبايعه لك واحد ىلع حدة من

هذه القبيلة ،فلزقت يد رجلني أو ثالثة منهم ،فقال:
فيكم الغلول :فجاؤوا به ،فإذا ُهم قد أخفوا مثل
رأس اثلور من اذلهب ،ر
فلما يجء به ووضع مع الغنائم

أكلتها انلار.

اوپیییان چربدی ےہون اور ان ےک ن رچ حیی کا مییظ ےہو ،ان ست کو (چہاد می شک ث
ےس) روک دبا۔کیوبکہ ان ےک دل ان چریون می لےگ ےہون ہ ےی ،چو ان ےک لی
چ
ہ،چس ےس اس
باعت دل رسنی ہ ےی۔ سادی سدہ آدمی یک توج اپ رنی نوی رب ےہوب ے
ی
ہ۔ اشی رطح وہ
ن ا ھی بک میاشب ی یک ےہو۔ وہ اس ےک لی مسیاق رہےیا ے
ش
خص چس ن گرھ یک دتوارپن تو ایھا یل ےہوب ہ ےی ،لیک اس یک رجھت یہی دایل ےہو ،اس
ی
ہ ،چس می وہ اور اس ےک اہےل حای راہتس بردب ےہوبا
کا دہ ےن ھی ا پی گرھ رب لگا ےہو با ے
ی
رحا ہی ہ ےی۔اشی رطح حاملہ اوپیییون اور یھی پکرتون ےک مالک کا دل ھی ان می لگا
ہ۔ چہاد ےک لی تو اتسان کو بالکل
ہ اور وہ ان ےک ن رچ حیی کا مییظ ےہو با ے
ےہو با ے
فارع ےہوبا رحا ہی ،باپن طور کہ چہاد ےک سوا اےس کوب اور فکر ی ےہو۔ یررھ اس پنی ن
ی
چیگ یکاور اسفوم رب یمارعض ےک ت عد جملہکیا۔راب فپ ث آرہےی ھی،چریانچرہایھی
ابدتش الچق ےہوا کہ اگر راب یک باربیک جرھا گنی ،تو قح حاصل ی ےہو سےک یگ۔ اس لی
ی
ی چ
ہ اور می ھی چکم کا
ایھون ن سورح ےس مچاطت ےہو کر فمابا" :تو ھی کم کا براپید ے
براپید ےہون"۔ باہےم سورح کا چکمپکوپنی چکم یھا اور اہلل یک رطف ےس اس پنی کو چو چکم
یھا وہ تشت عی یھا۔ پنی کو چہاد کرن کا چکم یھا اور سورح مامور یھا کہ چہان اہلل ن چکم
ل
ہ :ا َّ َسم ْ ُس َن ْجی لم ُ ْسی َ َ
ف ٍلََّہَا ۖ
رہ۔اہلل ت عایل کا ارساد ے
دبا ،اس رطف روان دوان ے
َّ
ل ْع
ہ،
ک ت َ ْفد ُب ال ْ َرعب ا َلنم" (تس )38 :بجمہ :اور سورح ےک لی چو مفرہ راہ ے
َدیل َ
ع
ہ۔ چت ےس
ہ۔۔ ی عال ث با لم اہلل ت عایل کا مفر کردہ ابدارہ ے
وہ اشی رب حرلیا رہےیا ے
چ
ہ ،باپن طور کہ ی تو
ہ ،واہن حر ال حا راہ ے
ہ ،ی چہان کا کم ے
اہلل ن اےس پ ریدا کیا ے
رن
اوب ن رچ۔ اس پنی ن دعا یک" :اے اہلل! ےہمارے
آےگ حےھ ےہو با ے
ہ اور ی ہےی ر
لی اےس اپ رنی حگہ روک دے"۔ چریانچرہ اہلل ت عایل ن سورح کو روک دبا اور وہ ا پی
ع
وف ث رب عوب ی ےہوا ،یہان بک کہاس پنی ن چیگ کر یل اور یہت سارا مال ینمت
ان ےک اہیھ آبا۔ ساتفہ امیون می چیگ می شبک ےہون والون ےک لی اموال
ع
ع
ینمت ح الل یہی یےھ ،بلکہ اموال ینمت کا ح الل ےہوبا رصف اور رصف اس امت
ع
ہ۔ و ہلل الحدم۔ چت کہ ساتفہ امیون ےک لوگ مال ینمت کو اکھا
یک چصوصیت ے
کرناور اگر اہلل کہ اہن ی مفیول ےہو با،تو ابک آگ بارل ےہو کر اےس ح ال دالنی۔ اس پنی
ج
ع
کو چت مال ینمت حاصل ےہوا اور وہ مع کیا گیا ،تو آگ ن بارل ےہو کر اےس ی ح البا۔
ع
ہ"۔ یررھ
اس رب ی پنی کہی لےگ" :یم می ےس کسی ن مال ینمت می چ روری یک ے

ایھون ن چکم دبا کہ ےہ فییےل می ےس ابک آدمی آےگ آ کر اس باب رب ان ےس
ہ۔ چت ایھون ےس اس باب رب نعت
نعت کرے کہ ایھون ن چ روری یہی یک ے
ہ تو اس دوران ان می ےس ابک آدمی کا
کربا شوع کیا کہ ایھون ن چ روری یہی ے
اہیھ پنی علیہ الضلوہ و الس الم ےک اہیھ می چریرک گیا ۔اہیھ چیکی رب ایھون ن فمابا:
ت
آب علیہ الس الم
ہ"۔ عنی اس فییلہ والون ن چ روری یک ے
"چ روری یم می ے
ہ۔ یررھ ر
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ن چکم دبا کہ اس فییےل می ےس ےہ کوب الگ الگ نعت کرے۔ اس رب ان می ےس
دو با بی آدمیون ےک اہیھ چریرک گی۔ اس پنی ن فمابا" :چ روری یمھارے ابدر
ہ"۔ چریانچرہ وہ لوگ چ روری سدہ مال ےل کر آن۔ ایھون ن سون ےس پنی پیل
ے
ی
ک
ع
ےک ش یک ماپید ابک ےس رجھیرا ر ھی ھی۔ چت اےس ال کر مال ینمت می رکھ دبا گیا تو
آگ ن اےس ح ال دبا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َ
• ن ِيب  :وهو يوشع بن نون.
ُ ْ
َ
• بضع  :يطلق ىلع عقد انلاكح ،واجلماع ،والفرج.
ََر َْ
نب بِ َها  :لم يدخل بها ،وسبب التسمية بابلناء :أن الرجل اكن إذا تزوج امرأة بىن عليها قبة يلدخل بها.
• ولم ا ي ِ
َ َ
َ َ
• خ ِلفات  :مجع خ ِلفة :ويه انلاقة احلامل.
ُُ ً
َْ
المغنَم والرسقة من الغنيمة قبل القسمة.
• غلوال  :الغلول :اخلِيَانة يف
• من القرية  :ويه أرحياء.
طع َ
• لَم تَ َ
مها  :للمبالغة ،واملعىن :لم تذق طعمها.

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد مرشوع يف األمم السابقة ،كما هو مرشوع يف هذه األمة.
 .2نيه انليب قومه عن اتباعه ىلع أحد هذه األحوال؛ ألن أصحابها يكونون متعليق انلفوس بهذه األسباب ،فتضعف عزائمهم وتفرت رغباتهم يف
اجلهاد والشهادة.

 .3مقصود انليب من توجيهاته تفرغ أصحابه من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية صادقة وعزم حازم.

 .4كفاية املجاهدين أمور ادلنيا يلتفرغوا للجهاد بصدق.
ُّ .5
تنوع األمر إىل نوعني :أمر تكويين قدري وآخر تكلييف رشيع ،فأمر اجلمادات أمر تسخري وتكوين ،أي قول انليب للشمس :احتبيس

وانتظري ،أي بتقدير اهلل ،فهو مثل ادلاعء هلل حبصول هذا اليشء ،وأمر العقالء أمر تكليف ،مثل قوهل تعاىل( :كتب عليكم القتال) (أطيعوا
اهلل).

 .6ثبوت املعجزات لألنبياء عليهم الصالة والسالم.
ُُ
َ ِّ
ُ
ُ
 .7اكن للغلول أثر يف قبول الغنائم يف األمم السالفة من ردها ،فمىت و ِجد الغلول لم يقبلها اهلل سبحانه ،ومىت لم يوجد قب ِلت ،وأباح اهلل هلذ األمة
الغنائم بدون رشط.
 .8شهوات ادلنيا تدعو انلفس إىل حمبة ابلقاء فيها.
َُ
 .9األمور املهمة ال ينبِغ أن تف روض سياستها إال حلازم فارغ ابلال ،وذللك اكن مقصود انليب تفرغهم من العوائق واألشغال يلقبلوا ىلع اجلهاد بنية
صادقة وعزم حازم.
َ
َ .10سرت اهلل هذه األمة ورمحها خبالف األمم السابقة ،فقد اكن من يفعل غلوال أو معصية يفضحه اهلل ،هللف احلمد واملنة ىلع اإلسالم والسنة.

 .11ينبِغ لإلنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه هلا ،حىت يأتيها وهو مشتاق إيلها ،وحىت يؤديها ىلع مهل وطمأنينة وانرشاح صدر.

 .12ادلاللة ىلع عظمة اهلل عز وجل ،وأنه هو مدبر الكون ،وأنه تعاىل جيري األمور ىلع غري طبائعها ،إما تلأييد الرسول ،أو دلفع رش عنه ،وإما
ملصلحة يف اإلسالم.
 .13احلديث رد ىلع أهل الطبيعة اذلين يقولون :إن األفالك ال تتغري؟! .
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 .14األنبياء ال يعلمون الغيب إال ما أطلعهم اهلل عليه.

 .15ادلاللة ىلع قدرة اهلل من جهة أن هذه انلار ال يدرى كيف أوقدت ،بل تزنل من السماء ،ال يه من أشجار األرض ،وال من حطب األرض ،بل
من السماء يأمرها اهلل فتزنل فتأكل هذه الغنيمة اليت مجعت.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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لم يكن انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع يشء پنیﷺ چس فدر ا ےہمام فجیکدو سییون کا کرن یےھ اپیا کسی اور تفیل یمار کا یہی
من انلوافل أشد تعاهدا منه ىلع ركعَت الفجر
کرن یےھ۔

 .874احلديث:

عن اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
ُ
قالت« :لم يَكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
ْ
َ ْ
َ ُ ًَ ُْ
يشء من ّ
انلَ َوافل أشد تعاهدا منه ىلع رك َع َيت الفج ِر».
َ ْ
َْ َ
من ُّ
جر ٌ
خري َ
ادلنيا وما فيها».
ويف رواية« :ركعتا الف ِ

**

عاتش نت اب پکر صدتق رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی  :پنی ﷺ چس فدر ا ےہمام فج یک
دو سییون کا کرن یےھ اپیا کسی اور تفیل یمار کا یہی کرن یےھ۔ ابک دوشی
ہ کہ "فج یک دو رکعیی دپیا و ما قہا ےس یہی ہ ےی"۔
رواپ ث می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان ملا لركعيت الفجر من األهمية

واتلأكيد ،فقد ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكدهما وعظم شأنهما
بفعله ،حيث اكن شديد املواظبة عليهما ،وبقوهل،

حيث أخرب أنهما خري من ادلنيا وما فيها.

 .874حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می فج یک دو رکعت سییون یک ا ےہمیت اور ان ےک بارے می وارد ےہون
ہ۔ عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ پنی ﷺ ن ان رب
وایل باکید کا پیان ے
ی
آب ﷺ ن ا پی عمل ےس ھی ان یک ا ےہمیت کو احاگر کیا باپن طور
یہت رور دبا ۔ ر
ش
آبﷺان یک خنیےک سایھبراپیدیکرناورفویل طور رباس یک ا ےہمیت رب یفما
کہ ر
کر رور دبا کہ ی دپیا وما قہا ےس یہی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > فضل صالة اتلطوع
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > السنن الرواتب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .والرواية اثلانية :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

• ىلع يش ٍء من ر
انلوافِل  :نوافل الصالة ،وانلفل يف اللغة :الزيادة ،ويف الرشع :ما سوى الفرائض من الطااعت ،واملراد هنا :السنن الرواتب اتلابعة
للفرائض.
ََ ر َ ُ
• أشد ت َعاه ًدا  :أقوى حمافظة.
َ
• ىلع َر َ
كع َيت الفجر  :راتبتها اليت تصىل قبلها؛ ألن الفريضة ليست من انلوافل.
• وما ِفيها  :ما يف ادلنيا من املال واألهل وابلنني وغريها من زينة ادلنيا وزهرتها.

فوائد احلديث:
 .1كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعاهدهما أكرث من غريهما.
 .2االستحباب املؤكد يف ركعيت الفجر ،فال ينبِغ إهماهلما.
 .3عظم فضلهما ،حيث ُجعال ً
خريا من ادلنيا وما فيها.
ر
 .4أن إهمال من أهملهما -ىلع سهوتلهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما -يدل ىلع ضعف دينه ،وحرمانه من اخلري العظيم.
 .5راتبة الفجر تصىل يف احلرض والسفر ،خبالف راتبة الظهر واملغرب والعشاء فال تصىل إال يف احلرض.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
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عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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م
چتعوہ احدےک مو فع ربراب کومیےوالدن حےھ ا پی براس بالبا اور کہا:
م
ہکہ اضچاب محدم میےسستےس یرہال شہید می ہےی ےہون گا اورمیے
حےھ لگیا ے
ہ۔(دپکھو) محھ رب کحرھفض
بدبکرسول اہللﷺےک ت عدستےسعب تو ے
ہ ،اےسکو ادا کردپیا اور اپ رنی یہیون کو چییک بلفی کربا۔
ے

ملا حرضت أحدا داعين أيب من الليل فقال :ما

أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب
انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .875احلديث:

**

حاب پن عیداہلل رضی اہلل عیہ فمان کہرعوہ احد ےک مو فع رب راب ےک وف ث میے
م
م
ہ کہ اضچاب محدم می ےس ست ےس
اب ن حےھ ا پی براس ب البا اور کہا کہ حےھ لگیا ے
ب ر

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-قال :ملا
ْ ُ ٌ
حرضت أ ُحد داعين أيب من الليل ،فقال :ما أراين إال
مقتوال يف أول من يُقتل من أصحاب انليب -صىل اهلل

يلع منك َ
عليه وسلم ،-وإين ال أترك بعدي ر
أعز ر
غري
َن ْف ِس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإن ر
يلع
ًَْ ْ
َ َ َ َ
َْْ
ك ً
خريا ،فأصبحنا ،فاكن
دينا فاق ِض ،واستو ِص بأخواتِ
َ َ
َ
آخر يف قربه ،ثم لم تَط ْ
ود َفنْ ُ
ت معه َ
ب نفيس
أول قتيل،
ِ
أن أتركه مع آخر؛ فاستخرجتُه بعد ستة أشهر ،فإذا
َ ُ
غري أذنِ ِه ،فجعلته يف قرب ىلع ِح َد ٍة.
هو كيوم وضعتُه

یرہ ال شہید می ہےی ےہون گا اور میے بدبک رسول اہلل ﷺ ےک ت عد ست ےس عب تو
ہ ۔اگر محھ رب کوب فض ےہوا تو اس کو ادا کربا ،ا پی یہیون کو چی یک بلفی کربا۔چت
ے
اگیل صح ےہوب توست ےس یہےل شہیدوہےی یےھ ۔می ن ان کوکسیاور ےک سایھ دفن کر
م
دبا لیک یررھ حےھ اجرھا ی لگا کہ می ایہی کسی اور ےک سایھ فی می رجھورے رکھونو می
ن جرھ مہیی ت عد ان کو اس فی ےس پ کاال تو وہ ابک کان ےک ع الوہ و تےس ہےی یےھ حیےس
ان کو یہےل دن فی می رکھا گیا یھا اور یررھ ان کو علنچدہ فی می دفن کر دبا۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
جابرا يف يللة من الليايل،
أيقظ عبد اهلل بن حرام ابنه

وقال هل :إين ألظن أين أول قتيل مع رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم ،-وذلك قبيل غزوة أحد ،ثم أوصاه
وقال :إين لن أترك من بعدي ً
أحدا أعز منك بعد

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأوصاه بأن يقيض
دينًا اكن عليه وأوصاه بأخواته ،ثم اكنت الغزوة فقاتل
ُ
ريض اهلل عنه -وقتل ،واكن القتىل يف ذلك ايلومً
سبعني رجال ،فاكن يشق ىلع املسلمني أن حيفروا للك
رجل ً
قربا ،فجعلوا يدفنون االثنني واثلالثة يف قرب
ر
ولكن
واحد ،فدفن مع عبد اهلل بن حرام رجل آخر،
ً
جابرا -ريض اهلل عنه -لم تطب نفسه حىت فرق بني
أبيه وبني من دفن معه ،فحفره بعد ستة أشهر من

دفنه ،فوجده كأنه دفن ايلوم ،لم يتغري إال يشء يف

أذنه يسري ،ثم أفرده يف قرب.

 .875حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ابک راب عیداہلل پن چرام رضی اہلل عیہ ن ا پی بیی حاب رضی اہلل عیہ کو ایھابا اور
م
ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ یک رطف ےس می یرہ ال خص ےہون گا ،چےس
ان ےس کہا :حےھ لگیا ے
ہ۔ یررھ ان کو وصیت کرن
فیل کیا حان گا۔ ی عوہ احد ےس درا یہےل یک باب ے

ےہونفمابا:می چنلوگونکو رجھور کر حاونگا،انمیرسول اہللﷺ ےک ت عدست
ش
ےس عب خص یم ےہو۔ ان کو وصیت یک کہ ان یک رطف ےس فض ادا کر دے اور
یہیون ےک سایھ چسن سلوک کرے۔ یررھ چیگ ےہوب ،ایھون ن فیال کیا اور شہید ےہو

گی۔ عوہ احد ےک دن سی مسلمان شہید ےہون یےھ اور ےہ ابک ےک لی الگ
الگ فی کھودبا آسان ی یھا ،اس لی مسلمان ابک ابک فی می دو دو اور بی بی
ی
افاد کو دفیان لےگ۔ عیداہلل پن چرام رضی اہلل عیہ ےک سایھ ھی ابک آدمی کو دفن
کیا گیا ،لیک حاب رضی اہلل عیہ کو دیل طور رب ی اجرھا ی لگا اور ا پی والد اور ان ےک سایھ
ش
مدفون خص کو الگ الگ کر دبا؛ ایھون ن بدفی ےک جرھ مہیی ت عد فی کھودی ،تو ان کو
و تےس ہےی برابا ،حیےس ایھی دفن کیا گیا یھا۔ ان ےکچسم رب کان ےک کحرھ چضہ ےک ع الوہ
ی
کسی فسم یک کوبپیدبیل یہی آب ھی اور یررھ ایھی الگ فی می دفیا دبا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما أراين  :ما أظنين.
• فاقض  :أي :رد ادلين إىل أصحابه.

• لم تطب نفيس  :أي :لم جتد الراحة واالطمئنان.
• فاستخرجته  :أخرجته من القرب.

• ىلع حدة  :أي :دفنته يف قرب منفردا وحده.

• حرضت أحد  :حرضت غزوة أحد اليت اكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة جبوار جبل أحد.

فوائد احلديث:
 .1كرامة أخرى هل ،بتوقع حصول املوت هل يف سبيل اهلل يف بداية املعركة.
 .2إرشاد األبناء إىل بر اآلباء خصوصا بعد موتهم ،واالستعانة ىلع ذلك بإخبارهم بماكنتهم يف القلب.
 .3بيان عظم حب الصحابة الكرام للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وتفضيلهم هل ىلع انلفس واملال واألوالد.
 .4بيان أهمية قضاء ادلين خاصة لو توقع من عليه ادلين املوت.
 .5جواز جعل أحد الورثة وصيا ىلع بايق الورثة إذا اكن احلال يقتيض ذلك.
 .6جواز إخراج امليت من قربه إذا اقتضت املصلحة ذللك.
 .7كرامة للصحايب اجلليل عبد اهلل وادل جابر بعدم حتلل جثته بعد وفاته بمدة طويلة.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ـه2009 -م .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد
يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418 ،ـه1997 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3462( :
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َ َ يُ ُ َ َ ََ
ُيَُ
لو كنتما من أهل اَلِل ،أل يوجعتكما ،ت يرفعان
ي َ ُ
أص َواتكما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل

ی ش
اگر یم اسعالقےک ےہون ،تو می مھی خنیےک سایھ مار با؛ یمرسول اہلل
رہ ےہو!
ﷺیکمسچد می اپ رنی آوارپن بلید کر ے

عليه وسلم-

 .876احلديث:

**

ساپ ث پن ببد رضی اہلل عیہ چو ضچاب ہ ےی ،پیان کرن ہ ےی کہ می مسچد می یھا کہ کسی
م
ن حےھ کیکری ماری۔ می ن چت تظ ایھا کر دپکھا ،تو وہ عرم پن چطاب رضی اہلل

وعن السائب بن يزيد الصحايب -ريض اهلل عنهما-
َ
قال :كنت يف املسجد ف َح َص َب ِين َر ُجل ،فنظرت فإذا
َ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -فقال :اذهب فأتِ ِين
َ
َ ْ ُ
ين ،ف ِجئتُه بهما ،فقال :من أين أنتما؟ فقاال :من
بِهذ ِ
ُْ
أهل الطائف ،فقال :لو كن ُت َما من أهل ابلِل،
َْ َ ُْ ُ
أص َواتَ ُ
ك َما ،تَ ْر َف َعان ْ
كما يف مسجد رسول
ألوجعت

عیہ یےھ۔ ایھون ن کہا کہ حا کر ان دوتون آدمیون کو ےل آو۔ می گیا اور ایھی ےل
کر آ گیا۔ عرم رضی اہلل عیہ ن تروجرھا :یم کہان ےس ےہو؟ ایھون ن چواب دبا کہ ہےم
آب رضی اہلل عیہ ن کہا کہ اگر یم اس ع الق ےک ےہون،
طاتف ےس ہ ےی۔ اس رب ر
ی ش
تو می مھی خنی ےک سایھ مار با؛ یم رسول اہلل ﷺ یک مسچد می اپ رنی آوارپن بلید کر
رہ ےہو!
ے

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما -عن واقعة
حصلت يف حرضته ويه أن رجلني اكنا يرفعان
أصواتهما يف مسجد رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يف عهد عمر -ريض اهلل عنه -فسمع عمر
أصواتهما فحصب السائب بن يزيد ،وذلك ألجل أن

يأيت بالرجلني إيله .قال السائب :فأتيته بهما ،فسأهلما
ُْ
من أين أنتما؟ فقاال :من أهل الطائف .قال :لو كنتُ َما
َ ْ ُ
من أهل ابلِل ،أي من أهل املدينة أل ْو َجعتُك َما
أص َواتَ ُ
بالعقوبة والرضب ،تَ ْر َف َعان ْ
كما يف مسجد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ وملا لم يكونا من
أهل املدينة عذرهما جبهلهما؛ ألن الغالب خفاء

أحاكم الرشع ىلع من اكن حاهل مثل حاهلما.

 .876حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی ،چو ان یک موچودیگ می ب ریس
ساپ ث پن ببد رضی اہلل عیہ ابک واف عہ پیان کر ے
رہ یےھ۔ عرم
آبا۔ ےہوا تون کہ دو آدمی مسچد نوی ﷺ می بلید آوار ےس با بی کر ے

رضی اہلل عیہ ن چت ان یک آوارپن سیی ،تو ساپ ث پن ببد رضی اہلل عیہ کو کیکری
ماری؛ باکہوہاندوتونکوان ےکبراسےلآ بی۔ ساپ ثپن ببد رضی اہللعیہ کہی
ہ ےی کہ می ان دوتون کو عرم رضی اہلل عیہ ےک براس ےل آبا ،تو ایھون ن ان ےس
ہ؟ ایھون ن چواب دبا کہ طاتف ےس۔ اس
تروجرھا کہ یمھارا ت علق کس ع الق ےس ے
ی ش
رب ایھون ن کہا :اگر یم اس ع الق ےک ےہون ،تو می مھی خنی ےک سایھ مار با۔
رہ ےہو! تعنی اگر یم مد پی ےک ر ہی
یم رسول اہلل ﷺ یک مسچد می آوارپن بلید کر ے
ی
واےل ےہون ،تو می مھی مسچد نوی ﷺ می آوارپن بلید کرن یک وج ےس شا

دپیا؛ لیک چ روبکہ وہ مد پی ےک باسیدون می ےس یہی یےھ ،اس لی ان یک عدم
واففیت یک پیا رب عرم رضی اہلل عیہ ن ایھی معدور حابا؛ کیوبکہ عموما ا تےس لوگون ےس
م
اچکام شتعت خفی ہےی ےہوا کرن ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :ر
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
• َح َصبَ ِين  :رماين باحلَصبَاء ،ويهِ :صغار احلَىص.
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فوائد احلديث:

ْ
َْ ً َْ
ُ
 .1كراهة رفع الصوت يف املسجد ولو اكن يف ِذكر أو قراءة القرآن ،وحيرم ذلك إن أحدث تش ِويَشا ،وتشتَد الكراهة واحل ُ ْر َمة إن اكن يف خ ُصومة
وما شابهها.
 .2إباحة الالكم يف املسجد يف غري معصية.
 .3يستحب ملن أراد أن يُنَبِّه ً
ُ
أحدا إىل يشء يف املسجد أن يشري إيله حىت ال يرفع صوته.

ْ
 .4احلث ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر يف املسجد وغريه؛ ألنه من أعظم مقاصد اإلسالم ،ومنه أم ٌر ونيه من خالف آداب املساجد.

 .5جواز العقوبة ابلدنية بالرضب وغريه ملن خالف رشع اهلل -عز وجل-.
 .6بيوت اهلل -تعاىلُ -جعلت للطاعة والعبادة فيجب راعيتها بذلك ،قال -تعاىل( :-يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح هل فيها
بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة وإيتاء الزاكة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار * يلجزيهم اهلل
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واهلل يرزق من يشاء بغري حساب) [ .انلور .]37 ، 36

 .7الرفق باجلاهل وتعليمه آداب املساجد.
ُْ َ
 .8أن اإلنسان يعذر جبهله ،وذللك عذرهم عمر -ريض اهلل عنه -بلعدهم عن العلم وأهله.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.

الرقم املوحد)8952( :
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اگر می کسی کو (اہللےک سوا) کسی اورےک لی شچدہ کرنکا چکم دپیا تو می
عورب کو چکمدپیا کہوہ ا پی س ے
وہ کو شچدہ کرے۔

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة
أن تسجد لزوجها

 .877احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :لو كنت آمرا

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :اگر می
اتو ےہبہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس رواپ ث ے
کسی کو (اہلل ےک سوا) کسی اور ےک لی شچدہ کرن کا چکم دپیا تو می عورب کو چکم دپیا

أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد

لزوجها».

کہ وہ ا پی س ے
وہ کو شچدہ کرے۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو اكن آمرا
ً
ألحد ألمر الزوجة أن تسجد لزوجها،
أحدا أن يسجد
ٍ
ً
وذلك تعظيما حلقه عليها ولكن السجود لغري اهلل
ً
حمرم ال جيوز مطلقا.

 .877حدپث:

ً

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رآب ﷺ کسی کو کسی اور ےک لی شچدہ کرن کا چکم
پنی ﷺ فما ے
رہ ہ ےی کہ اگ ر
د پیتو نویکوچکمد پی کہوہ ا پی حاوبدکو شچدہ کرے کیون کہ نوی رباس کاچوچق
تع
مسن
ہ۔ لیک عی اہلل ےک لی شچدہ کربا چرام
ہ اس یک وج ےس وہ طنم کا خق ے
ے
ی
ہ اور بالکل ھی حاب یہی۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• السجود  :كمال االنقياد باهلوي لألرض كما يفعل املصيل.

فوائد احلديث:
 .1السجود عبادة ال تنبِغ إال هلل وحده.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع الزوجة فهو بعد حق اهلل عليها
 .3من سجد لغري اهلل فقد أرشك.
املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص  -الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,تأيلف :حممد
نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم ,ط 2اعم  1405بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم .1422

الرقم املوحد)5826( :
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اگر لوگونےکدعوونیک بییاد رب انےک چق می فیضلہدےدبا حان تو یررھ تو لوگ
َ
ُ َ يَ ُ
َّ
ُيَ
أموال
رجال
ىع
الد
م
اه
و
ع
بد
انلاس
ى
ط
لو يع
قومٍ
ج
درن ےہو
َ
( ھون)دعوے کرےکدوشے لوگونےک مالو حانےک ر
َ َ ُ
َّ
َّ
املد ِِع واْلَم َ
ني ىلع
لكن اَلينة ىلع
اءهم،
ودِم
ِ
ب
ہ کہ) گواہےی ریس کربا مدعیےکدہم
ہ بلکہ اصولی ے
حا بی۔ لیک (اتسا یہی ے
َ ي ََ
من أنكر
ف
س
ک
ک
ہ۔
ہ اور اپ کار رنواےل رب م ھابا ے
ے

 .878احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول
ُْ
ُ
انلاس
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو يع َطى
ٌ
َ
ر
ود َم َ ُ
َ ْ ُ
ر
لكن
اءهم،
بدع َواهم الدىع رجال أموال قومٍ ِ
َ
َْ َ
ر
املد ِيع وايلَم َ
ني ىلع من أنك َر».
ابلينة ىلع
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث أصل يف عدم قبول ادلعوى املجردة عن
كر؛ حتقيقا للعدل،
األدلة والقرائن ،وحتليف املن ِ

وإقامة للحق ،وصونا للنفس واملال ،فلك من ادىع

دعوى خايلة عن برهان فيه مردودة وسواء اكنت يف

احلقوق واملعامالت أو يف مسائل اإليمان والعلم.

**

 .878حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
فمابا’’:اگر لوگون ےک دعوون یک بییاد رب ان ےک چق می فیضلہ دے دبا حان تو یررھ تو
درن ےہو
لوگ (جھون) دعوے کر ےک دوشے لوگون ےک مال و حان ےک
ر
ب
ہ
ہ کہ) گواہےی ریس کربا مدعی ےک دہم ے
ہ بلکہ اصول ی ے
حا بی۔ لیک (اتسا یہی ے
ف
ہ‘‘۔
اور اپ کار کرن واےل رب سم کھابا ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ چو دال بل اور فاپن
ی کو فیول ی کرن کا ابک اصول فاہےم کرب ے
حدپ ث ا تےس دعو ی
ےس حایل ےہو اور ی کہ اس صورب می اپ کار کرن واےل ےس فسم ایھواب حان یگ با
ش
کہ اتضاف اور چق کا تفاصا ترورا ےہو اور حان و مال کا نخفظ ہےو سےک۔ چریانچرہ ےہ وہ خص چو
اہ اس کا ت علق
ی رد کر دبا حان گا رح ے
ی کرے اس کا ی دعو ی
گواہےی ےس حایل دعو ی
چقوق و معام الب ےک سایھ ےہوبا یررھ وہ ایمان و علم ےک مسا بل ےس می علق ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :أخرجه بهذا اللفظ ابليهيق يف السنن الكربى .وأخرج ابلخاري ومسلم بعضه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• بدعواهم  :بمجرد إخبارهم عن لزوم حق هلم ىلع آخرين عند حاكم.
ِّ
ُ
• رجال  :خصوا باذلكر ألن ذلك من شأنهم اغبلا.
• أموال قوم ودماءهم  :فال يتمكن املدىع عليه من صون دمه وماهل.
• ابلينة  :اسم للك ما يبني احلق ويظهره.
ر
• املد ِيع  :هو من يذكر أمرا خفيا خيالف الظاهر.

• وايلمني ىلع من أنكر  :ألن األصل براءة ذمته ،مما طلب منه وهو متمسك به.

فوائد احلديث:
 .1ال حيكم ألحد بمجرد دعواه.
املديع.
 .2ال جيوز احلكم إال بما رتبه الرشع ،وإن غلب ىلع الظن صدق
ِ
َ
 .3ايلمني ىلع املدىع عليه مطلقا.
ً
ً
 .4ادلعوى تكون يف ادلماء واألموال ،اغبلا ،وذكر املال وادلم ىلع سبيل املثال ،وإال قد يديع حقوقا أخرى.
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 .5الرشيعة جاءت حلماية أموال انلاس ودمائهم عن اتلالعب.

 .6غلبة الظلم والكذب ىلع كثري من انلاس.

 .7ال فرق يف ذلك بني الرجل العدل وغريه إذا ادىع شيئا ىلع آخر فال ينظر إىل قوهل إال ببينة.
 .8القايض ال حيكم بعلمه وإنما يرجع إىل ابلينات.

املصادر واملراجع:

ً

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
 1424ـه2003 -م - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس - .السنن الكربى للبيهيق،
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلاثلة 1424 ،ـه2003 -م - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت - .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)4722( :
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ي ُ َ ِّ
لو يعلم املار بني يدي المصِّل ماذا عليه من
َ َ
َُ
اإلثم ،لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن يم َّر

اگر یماریےک سا میےس گررنواےل کو پریہ حرل حان کہ اسکا کییابا گیاہ
ہ تو اسکا رحالیس سال بک کرھارہ کر انطار کربا اسےس یہی ےہو گا کہوہ اس
ے

بني يديه

 .879احلديث:

ےک سا میےس گررے۔

**

ُ َْ ْ ْ
احلَارث بْن ِّ
الص رم ِة األنصاري -ريض
عن أيب جهي ِم بن
ِ ِ
ِ
ًِ
ْ ُ َ ِّ
اهلل عنه -مرفواع« :لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا
َ
َ
عليه لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن ي ُم رر بني
َُ ر ْ
رض :ال أدري :قال أربعني يوما أو
يديه» .قال أبو انل ِ
شهرا أو سنة.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املصيل واقف بني يدي ربه يناجيه ويناديه ،فإذا ر
مر
بني يديه يف هذه احلال ي
مار قطع هذه املناجاة ّ
وشوش
َ
عليه عبادته ،ذلا ع ُظم ذنب من تسبب يف اإلخالل

**

بصالة املصيل بمروره .فأخرب الشارع :أنه لو علم ما
اذلي ترتب ىلع مروره ،من اإلثم واذلنب ،لفضل أن

يقف ماكنه اآلماد الطويلة ىلع أن يمر بني يدي

املصيل ،مما يوجب احلذر من ذلك ،واالبتعاد منه.

 .879حدپث:

چہ
ہ کہ رسول اہلل ﷺ
اتو نم پن حارب پن ض َّمہ اتضاری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ن فمابا ’’ :اگر یماری ےک سا می ےس گررن واےل کو پریہ حرل حان کہ اس کا کییا
ہ تو اس کا رحالیس سال بک کرھا رہےیا اس ےس یہی ےہو کہ وہ اس ےک سا می
با گیاہ ے
م
ےس گررے۔‘‘ اتو تض راوی کہی ہ ےی کہ حےھ یہی معلوم کہ آبا ایہون ن رحالیس دن
کہا ،با رحالیس ماہ کہابا یررھ رحالیس سال کہا۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ اور
یمار رب ھی واال ا پی رب ےک چصور کرھا ےہو کر اس ےس میاحاب کرراہ ےہو با ے
ہ۔ چت اس حال ث می کوب گررن واال اس ےک آےگ ےس
اےس پ رکار راہ ےہو با ے
ہ اور یماری یک عیادب می حلل دالیا
ہ تو وہ میاحاب می اتفطاع پ ریدا کر با ے
گرر با ے
ش
ہ۔ اس لی چو خص ا پی گررن یک وج ےس یماری یک یمار می حلل ابدار ےہو با
ے
ہ۔ سارع ن پیابا کہ اگر اےس علم ےہو حان کہ اس ےک
ہ اس کا گیاہ یہت با ے
ے
ل
ہ تو وہ یماری ےک آےگ ےس گررن ےک نچان منی
گررن رب اُےس کییا گیاہ ملیا ے
ہ کہ اس عمل
مدب بک اپ رنی حگہ رب کرھا ر ہی کو بجح دے۔ اس ےس معلوم ےہو با ے
ےس نخریا رحا ہی اور اس ےس دور رہےیا رحا ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > سنن الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ِّ
ْ
ر
ُ َ ْ ْ َْ
ار ِث ب ِن الصم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو جهي ِم ب ِن احل ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• لو يعلم  :هذا رشط وجوابه قوهل لاكن أن يقف.
• املار  :العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس.
ْ ِّ
• بني يدي ال ُم َصيل  :أمامه من قدميه إىل منتَه سجوده.
َ
• أن يَ ِقف  :أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل.
• قال أبو انلرض  :هو سالم بن أمية راوي احلديث.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة.
 .2وجوب االبتعاد عن املرور بني يديه ،هلذا الوعيد الشديد.
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 .3أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البُ رد هلم من املرور بها ،ئلال ُي َع ِّرض صالته للنقصُ ،
وي َعرض املا ررة لإلثم.

 .4شك الراوي يف األربعني :ال يراد بها حرص املدة ،ألن طريقة العرب ذكر العدد بليان أن القصد اتلكثري وأن األمر مهم.
 .5تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.

 .6يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحرس واالعرتاض ىلع القدر.
 .7جواز استعمال لكمة لو يف غري

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات
 مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكمخري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3097( :
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یم میےس چو موچود ہ ےی،وہ ان لوگون کو پیادپن ،چو موچود یہی ہ ےی کہ فجےک
طلوع ےہونےکت عددورکعت (سیت)ےک عالوہ کوب اور (تفل) یماری ربھو۔

ْلبلغ شاهدكم َغئبكم ،ال تصلوا بعد الفجر
إال سجدتني

 .880احلديث:

**

ِّ
عن يسار َموىل ابن عمر قالَ :رآين ابن عمر وأنا أصيل،
َ
بعد طلوع الفجر ،فقال :يا يَسار ،إن رسول اهلل -صىل
ُ ِّ
اهلل عليه وسلم -خرج علينا وحنن نصيل هذه
ُ ُّ
ُ َ
ِّ ْ
الصالة ،فقالِ « :يلُبَلغ ِشا ِه ُدكم اغئِبَكم ،ال تصلوا
ْ َ َْ
بعد الفجر إال َسجدتني».

تسار چو اپن عرم رضی اہلل عیہ ےک آراد کردہ ع الم ہ ےی ،رواپ ث کرن ےہون پیان
م
کرن ہ ےی کہ حےھ اپن عرم رضی اہلل عہما ن طلوع فج ےک ت عد (تفل) ی مار رب ھی
ےہون دپکھا ،تو کہا :اے تسار! ابک رمپیہ رسول اہلل ﷺ ےہمارے براس آن ،تو
آب ﷺ ن فمابا" :یم می ےس چو موچود ہ ےی،
ہےم اتسی ہےی یمار ربھ ے
رہ یےھ۔ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رأى عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -يسارا ،وهو
مواله ،أي :اكن ً
عبدا هل فأعتقه ،رآه يصيل نافلة بعد

طلوع الفجر وقبل الصالة ،ولعله زاد ىلع ركعتني،
فقال" :يا يَسار ،إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ِّ
َ
خرج علينا وحنن نصيل هذه الصالة" ،يعين :أن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -رآهم يتطوعون بالصالة بعدطلوع الفجر وقبل الصالة زيادة ىلع سنة الفجر،
َ
ِّ ْ
"فقالِ " :يلُبَلغ ِشاهدكم اغئِ َبكم" أي :قال انليب -
ِّ ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلمِ -يلُبَلغ احلَارض باملجلس الغائب
ُ ُّ
عنه بهذا الالكم" ،ال تصلوا بعد الفجر" أي :بعد
طلوع الفجر ،يؤيده رواية أمحد( :ال صالة بعد طلوع

الفجر إال ركعيت الفجر) أي ال نافلة بعد طلوع
ْ َْ
الفجر إال راتبته ويه ركعتان .وقوهل" :إال َسج َدتني"

أي :ركعتني اكملتني ،وهذا من إطالقه اجلزء وإرادة
اللك؛ كما ر
فرستها الرواية السابقة .وهذا هو املوافق

هلديه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه اكن ال يصيل بعد
طلوع الفجر إال ركعتني خفيفتني .وعليه :فإذا طلع
الفجر فال جيوز للمسلم أن يتطوع بالصالة غري

ركعيت الفجر ،كما هو هديه -صىل اهلل عليه وسلم-

وخري اهلدي هدي حممد -صىل اهلل عليه وسلم .-فإذا

 .880حدپث:

**

وہ ان لوگون کو پیا دپن ،چو موچود یہی ہ ےی کہ فج ےک طلوع ےہون ےک ت عد دو رکعت
(سیت) ےک ع الوہ کوب اور (تفل) یمار ی ربھو"۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عید اہلل پن عرم رضی اہلل عیہ ن ا پی مویل تعنی ا پی آراد کردہ ع الم تسار کو دپکھا کہ
رہ ہ ےی۔ سابد ایھون ن دو
وہ طلوع فج ےک ت عد فج یک یمار ےس یہےل تفل یمار ربھ ے
رکعت ےس ربادہ یمار ربھی۔ اس رب ایھون ن ان ےس مچاطت ےہو کر فمابا" :اے

تسار! ابک رمپیہ رسول اہلل ﷺ ےہمارے براس تشتف الن ،چت کہ ہےم یہی
رہ یےھ۔" تعنی پنی ﷺ ن ایھی طلوع فج (صادق) ےک ت عد
(تفل) یمار ربھ ے
ل
یمار فج ےس یہےل سیت فج ےس رابد تفل یمار رب ھی ےہون دپکھا ،تو فمابا " :یُیَلَّ ْع
م
ساہےدکم عَانَکم"۔ تعنی پنیﷺ ن فمابا کہ چو چلس می موچودہ ےی ،وہ ان لوگون بک
ی باب یرہنچرا دپن کہ" :ال تُضلَُّوا ت عد الفج" تعنی طلوع فج ےک ت عد (تفل) یمار ی ربھو۔

ہ کہ" :طلوع فج
ہ ،چس می ے
اس یک باپید مسید اجدم یک ابک اور حدپ ث ےس ےہوب ے
ہ۔" تعنی طلوع فج ےک ت عد دو
ےک ت عد فج یک دو رکعت ےک ع الوہ کوب یمار یہی ے
آب ﷺ ن فمابا:
رکعت سیت ےک ع الوہ کوب تفل یمار ربھیا حاب یہی ے
ہ۔ ر
م
"اال َشچ ْ َد َب ْی"۔ یہان دو شچدون ےس رماد دو کمل رکعیی ہ ےی اور ی چر تول کر کل رماد
ف
ہ۔
ہ ،ح یسا کہ اس یک وصاچت ساتق الدکر رواپ ث می یک گنی ے
لیی ےک ییل ےس ے

ہ
ی
آب ﷺ طلوع فج ےک ت عد دو ےلیک شی
آب ﷺ یک سیت ےک موافق ھی ے
ہ۔ ر
یہی ر
رکعیی رب ھی ےک ع الوہ کوب اور یمار یہی ربھا کرن یےھ۔ چریانچرہ چت فج طلوع ےہو
حان تو مسلمان ےک لی یمار فج یک دو رکعت (سیت) ےک ع الوہ حاب یہی کہ کوب

اور تفل یمار ربےھ ،حیسا کہ پنی ﷺ کا رطتفہ یھا اور ست ےس یہی رطتفہ محدم ﷺ کا
ہ۔ چت ی باب باپ ث ےہوگنی کہ طلوع فج ےک ت عد سوان سییون ےک کوب
رطتفہ ہےی ے

تقرر عدم جواز اتلطوع بالصالة بعد طلوع الفجر
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إال ُّ
السنة الراتبة ،فيعترب هذا الوقت من األوقات
َْ
المنيه عن الصالة فيها.

ہ ،تو ی وف ث ان اوفاب می شمار کیا حان گا ،چن می یمار رب ھی
تفل یمار یہی ے
ہ۔
ےس میع کیا گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

ْ
ُ ُ
ارض باملج ِلس.
• ِشا ِهدكم  :احل َ ِ
َ
ْ َْ
• َسج َدتني  :أي :ركعتني اك ِملتني.

فوائد احلديث:

َ
ِّ ْ
ْ َ
َ ْ
(يلُبَلغ ِشاهدكم اغئِبَكم).
 .1حرص ابن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع تبليغ رشع اهلل -تعاىل-؛ ام ِتثاال ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -حيث قالِ :
ً
 .2وجوب إبالغ ال ِعلم ملن جيهله وإن اكن إبالاغ لغري واجب.
ُ ِّ
 .3جواز صالة اتلطوع يف املسجد؛ لقول ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-خرج علينا وحنن نصيل هذه الصالة) واألفضل إيقاعها يف ابليت.
 .4أن ر
انليه عن اتلطوع َمنُوط بطلوع الفجر ال بصالة الفجر.
ر ْ
اتلنَفل بالصالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر؛ ألن ُ
 .5حتريم ر
المراد من ر
انليه.
انليف

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر
العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد
نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .اتليسري
برشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة1408 ،ه1988 ،م .اتلنوير رشح اجلامع
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م.
رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10612( :
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ش
ص
ج
ہ چو لوگونےک مابی لح کران اور اسسلسےل می ا ر ھی
وہ خصجھوبا یہی ے
ج
باب ان بک یرہنچران با ا ر ھی باب کےہ۔

ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس فينيم
خريا ،أو يقول خريا

 .881احلديث:

**

عن أم لكثوم بنت عقبة بن أيب ُم َعيط -ريض اهلل

ام کلیوم نت عفیہ پن اب معیظ رضی اہلل عہا رواپ ث کرن ےہون پیان کرب ہ ےی کہ
ش
ہ چو لوگون
می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ہےون سیا کہ وہ خص جھوبا یہی ے
ص
ج
ج
ےک مابی لح کران اور اس سلسےل می ا ر ھی باب ان بک یرہنچران با ا ر ھی باب
مس ل
آب ﷺ ےس
کےہ۔ م شتف یک رواپ ث می ی الفاظ ربادہ ہ ےی کہ "می ن ر
ت
آب ﷺ ن ان می ےس کسی باب
ا سی کوب باب یہی سنی چس ےس باپ ث ےہو کہ ر
ہ چس کو لوگ (جھوب) کہی ہ ےی ما سوا بی باتون ےک تعنی حال ث
یک احارب دی ے
ص
چیگ می ،لوگون می لح صفاب ےک لی اور میان نوی یک آترس یک باب چریت ےک
ت
ہ۔)
دوران۔ ( عنی ان صورتون می جھوب تو لی یک احارب ے

عنها -قالت :سعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -يقول« :ليس الكذاب اذلي يُصلح بني انلاس
خريا ،أو يقول ً
َفيَنْيم ً
خريا» ويف رواية مسلم زيادة،
ِ
ُ َ ِّ
ُ
قالت :ولم أسمعه يرخص يف يشء مما يقوهل انلاس إال
يف ثالث ،تعين :احلرب ،واإلصالح بني انلاس،

وحديث الرجل امرأته ،وحديث املرأة زوجها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

األصل أن الكذب ر
حمرم؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم:

(إياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إىل الفجور،

وإن الفجور يهدي إىل انلار ،وما يزال الرجل يكذب
ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهلل كذابًا) رواه
مسلم  .لكن استثين من الكذب ثالثة أمور:

الكذب لإلصالح بني ذات ابلني .الكذب يف احلرب.

حديث الرجل مع امرأته .فهذه اثلالثة األمور جاءت
السنة جبواز الكذب فيها؛ ملا فيها من مصلحة من

غري أن يرتتب ىلع ذلك مفاسد .فاألول :الكذب

ألجل اإلصالح بني شخصني أو قبيلتني متنازعتني

فينقل الكم اخلري ،ويروي ألحدهما أن صاحبه أثىن

عليه ومدحه ،وذكره باألوصاف اجلميلة ،ولم يكن
سمعه منه ولكن قصده أن يقارب بينهما ،ويزيل ما

فيهما من نفور ووحشة ،فهذا جائز وال بأس به ما دام
قصده اإلصالح وإزالة ما يف انلفوس من العداوة
وابلغضاء والكراهية .اثلاين :الكذب يف احلرب هو:

أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصرية

أصحابه ويكيد به عدوه ،أو يقول يف جيش
املسلمني كرثة وجاءهم مدد كثري ،أو يقول :انظر إىل

 .881حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ۔ کیو بکہ پنی ﷺ ن فمابا کہ جھوب ےس نخرو۔
ہ کہ جھوب چرام ے
اصول تو یہی ے
ہ اور باب دورح یک رطف۔ آدمی جھوب
کیو بکہ جھوب باب یک رطف ےل حا با ے
تولیا رہےیا ے ج
ہ یہان بک کہ اہلل ےک اہن کداب لکھ دبا
دری رہےیا ے
ہ اور ھوب ےک ر
ض م
مسی
ہ۔ خنح سلم۔ باہےمجھوب ےس بی امور ینیہ ےی:وہجھوب چسکامفضد
حا با ے
ص
لوگون ےک مابی لح کرابا ےہو۔ چیگ می جھوب تولیا۔ آدمی یک اپ رنی نوی ےس باب
ہ
چریت می جھوب۔ ی بی امور ہ ےی چن می ار رون حدپ ث جھوب تولیا حاب ے
ل
ہ اور ان ےس کوب باب جم یہی ینی۔ اول :جھگرن واےل
کیو بکہ ان می فابدہ ے
ج
دو افاد با دو فییلون ےک مابی اص الح ےک لی جھوب تولیا باپن طور کہ وہ ا ر ھی باب
دوشے بک یرہنچران اور ان می ےس ےہ ابک ےس کےہ کہ دوشا اس یک ترعتف کر
ی
راہ یھا اور اس کا ا جےھ ابدار می دکر کر راہ یھا حاال بکہ اس ن اتسی کوب ھی باب ی سنی
ےہو باہےم اس کا مفضد ی ےہو کہ وہ ان دوتون کو ابک دوشے ےک فپ ث الن اور ان

ہ اور اس می کوب
ےک مابی موچود تفب و وچ شت کو دور کرے۔ اتسا کربا حاب ے
ش ن
چرح یہی چت بک کہ اس کا مفضد اص الح پ ریدا کربا اور دلون می موچود د منی ،ر خس
اور تفب کا ارالہ ےہو۔ دوم :دوران چیگ جھوب تولیا۔ وہ اس رطح کہ وہ ا تےس ط ے
اہ
ہ اور اتسی گفیگو کرے چس ےس اس ےک سایھیون
کرے کہ اس می یہت طاف ث ے
یک تصیبپی ےہو اور اس ےک دشمن کو دھوکا لےگ۔ با یررھ ی کےہ کہ مسلماتون کا ل شکر
رن
ہ۔ با کےہ کہ ا پی حےھ دپکھو ،ف الن
ہ اور ایہی یہت کمک مل گنی ے
یہت ربادہ ے
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خلفك ،فإن فالنا قد أتاك من ورائك يلرضبك...
فهذا أيضا جائز؛ ملا فيه من املصلحة العظيمة

لإلسالم واملسلمني .اثلالث :كذب الرجل ىلع امرأته
والعكس ،مثل أن يقول هلا :إنك من أحب انلاس

إيل ،وإين أرغب يف مثلك ،وما أشبه ذلك من اللكمات
اليت توجب األلفة واملحبة بينهما ويه تقول هل مثل

ذلك ،فهذا أيضا جائز ملا فيه من املصالح .والكذب

بني الزوجني مقيد بما يديم األلفة واملحبة بينهما
ودوام العرشة ،ال أنه جيوز يف لك األمور .قال انلووي

رمحه اهلل" :وأما كذبه لزوجته وكذبها هل فاملراد به يف
إظهار الود والوعد بما ال يلزم وحنو ذلك ،فأما
املخادعة يف منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس هل
أو هلا فهو حرام بإمجاع املسلمني" ،وقال احلافظ ابن

حجر رمحه اهلل" :واتفقوا ىلع أن املراد بالكذب يف
ً
حق املرأة والرجل إنما هو فيما ال يسقط حقا عليه أو
عليها أو أخذ ما ليس هل أو هلا".

رن ی
ہ کیو بکہ اس می
ہ ۔۔۔ ی ست حاب ے
یمہارے حےھ مہی مارن ےک لی آ راہ ے
ہ۔ سوم :آدمی کا اپ رنی نوی ےس جھوب تولیا با
اس الم اور مسلماتون کا یہت فابدہ ے
م
نوی کا ا پی س ے
وہ ےس جھوب تولیا۔ می الً وہ اس ےس کےہ یم حےھ ست ےس ربادہ
م
ح
م
ج ل
ہ با اشی رطح ےک اور الفاظ کےہ
خیوب ےہو اور حےھ یمہاری یسی عورب ا ر ھی گنی ے
چن ےس اندوتون ےکمابی الفتومخیتجم ےل۔ اشیرطح نویکایھی اپ رنی س ے
وہ

ہ کیو بکہ اس می یہت فوابد مصرم ہ ےی۔ باہےم میان
ےس اس رطح یک با بی کہیا حاب ے
ہ کہ وہ اتسا ےہو چس ےس الفت و مخیت اور
نوی ےک مابی جھوب ےک لی شظ ی ے
ان یک با ےہمی معاشب کو دوام حاصل ہےو۔امام تووی رجمہ اہلل فمان ہ ےی چہان بک
وہ کا اپ رنی نوی ےس اور نوی کا ا پی س ے
ہس ے
وہ ےس جھوب تولیا تو اس ےس
ت علق ے
ہ چو اظہار مخیت ےک لی توال حان با کسی اتسی ےس کا وعدہ کرن
رماد وہ جھوب ے

ےہون توال حان چس کا مہیا کربا اس ےک لی الرمی ی ےہو وعیہ۔ رمد با عورب کا
اوب واچت ےہون وایل دہم دارتون ےس رجھی کارا بران ےک لی با یررھ کسی اتسی
ا پی ر

ہ تو اس
ےس ےک ےہھیان ےک لی ابک دوشے کو دھوکا دپیا چو ان یک یہی ے
ہ۔ حافظ اپن جج رجمہ اہلل
رطح ےک جھوب ےک چرام ےہون رب مسلماتون کا اجماع ے
ہ کہ نوی با س ے
وہ ےک سایھ جھوب تو لی ےس رماد وہ
فمان ہ ےی کہ علماء کا اتفاق ے
ہ چس ےس مفضد س ے
وہ با نوی ربآن وایل کسی دہم داری کا اسفاظ ی ےہو با
جھوب ے
اس ےس مفضد کوب اتسی ےس لییا ی ےہوچو اس س ے
وہبا نوی یک ی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء > العالقة بني الرجل واملرأة
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
َ
اتلخريج :أم لكثوم بنت عقبة بن أيب معيط -ريض اهلل عنها-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينيم  :يبلغ.
ُ
ِّ
• يُرخص  :جي ِّوز.

• حديث الرجل امرأته  :الالكم اذلي يديم املحبة بينهما كأن يقول :ال ر
أحب ر
إيل منك  ،وتقول هل ذلك.

فوائد احلديث:
 .1الكذب حرام من حيث األصل ،وإنما أبيح ىلع سبيل الرتخيص يف هذه األمور اثلالثة ،لعظم املصلحة املرتتبة ىلع ذلك.
 .2جواز الكذب ألجل اإلصالح بني املسلمني املتخاصمني.
 .3جواز الكذب يف حال احلرب وخمادعة العدو.
 .4جواز إخبار الرجل زوجته خبالف ما يف قلبه جتاهها ،وكذا العكس.
 .5جواز اتلورية واملعاريض يف احلديث.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني
سليم بن عيد اهلاليل

الشيخ:
أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ـ الطبعة األوىل   1430 :ـه بهجة انلاظرين
د  .مصطىف سعيد اخلن ـ د .مصطىف ابلغا ـ ميح ادلين مستو ـ يلع
دار ابن اجلوزي نزهة املتقني
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مؤسسة الرسالة  ،بريوت الطبعة األوىل   1397 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م
الرشجيب ـ حممد أمني لطيف.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل،
انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية،
 .1392منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري
حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه-
 1990م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،املؤلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن
باز .معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود ،محد بن سليمان اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه 1932 -م .مرقاة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل،
1422ه.

الرقم املوحد)3853( :
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ُ َ
َّ
ولكن الواصل اذلي إذا ”رسیہ با با چورنواالوہ یہی چو بدےل می با با چورے ،بلکہ با با چورنواالوہ
ليس الواصل بِالماك ِِفءِ،
َ َ
َ
قطعت ِ
رمحه وصلها
ہ کہ چت با با تورا حان تووہاےس چورے“۔
ے

 .882احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ
عیداہلل پن عرمو پن العاض رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
و سلم ن فمابا”:رسیہ با با چورن واال وہ یہی ،چو بدےل می با با چورے ،بلکہ با با

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس الواصل
ُ َ
َ
ر
رمحه
ئ،
ولكن الواصل اذلي إذا قطعت ِ
بالم َاك ِف ِ
َ
وصلها».

ہ کہ چت با با تورا حان تو وہ اےس چورے“۔
چورن واال وہ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ليس الواصل

باملاكىفء" أي ليس اإلنسان الاكمل يف صلة الرحم

واإلحسان إىل األقارب هو الشخص اذلي يقابل
اإلحسان باإلحسان ،بل الواصل حقيقة الاكمل يف

صلة الرحم هو اذلي إذا قطعت رمحه وصلها ،حىت لو
أساؤوا إيله ،ثم قابل اإلساءة باإلحسان إيلهم ،فهذا
هو الواصل حقا ،فعىل اإلنسان أن يصرب وحيتسب ىلع

أذية أقاربه وجريانه وأصحابه وغريهم ،فال يزال هل
من اهلل ظهري عليهم ،وهو الرابح ،وهم اخلاِسون.

وصلة الرحم تكون باملال ،والعون ىلع احلاجة ،ورفع
الرضر ،وطالقة الوجه وادلاعء هلم ،واملعىن اجلامع

إيصال ما أمكن من اخلري ،ودفع ما أمكن من الرش

حبسب الطاقة ،وقد أكد اإلسالم كثريا ىلع صلة

الرحم ،إال أنه ال يعد من القطيعة من ترك صلة الرحم
من باب اهلجر الوقايئ أو الرديع؛ كمن رأى املصلحة
يف ترك الصلة رجاء أن يعود رمحه إىل جادة الصواب،

وترك املخالفات ادلينية ،أو خاف ىلع نفسه وأهله

أنه مىت وصل رمحه وهم ىلع تلك املخالفات الرشعية،

لربما انتقلت العدوى إيله وإىل من حتت يده.

 .882حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

س
ل
ہ کہ صلہ
آب صیل اہلل علیہ و لم ےک فمان " یس الواصل بالمکاقء" کا مطلت ی ے
ر
ش
رجمیاورا پی رسیہدارونےک سایھاچسانکرنمیوہ خصکاملیہی ،چواچسان
ش
ہ ،بلکہ صلہ رجمی کرن می کامل درچفیفت وہ خص
ےک مفا بےل می اچسان کر با ے
ہ ،چو فطع رجمی ےک باوچود صلہ رجمی کرے۔ یہان بک کہ اگر لوگ اس ےک سایھ
ے
چ
ُباب کرپن ،اور وہ باب ےک بدےل مییان ےک سایھ یھ الب کرے ،تو ی فیفیصلہ رجمی
ہ کہ وہ ا پی رسیہ دارون ،ربوسیون
کرن واال ےہوگا۔ لہیدا اتسان ےک لی رصوری ے
س
عایل ےس تواب یک امید ر کےھ۔
اور دو یون وعیہ یک پ کلیف رب صی کرے اور اہلل ت ی
ا تےس اتسان ےک لی دوشون ےک ح الف اہلل یک رطف ےس ےہمیش ابک مدد گار ےہو با
ب
ہ اور اس ےک معابدپن چسارے می
ہ۔ چس ےک ینچ می وہ فابدے می رہےیا ے
ے
ی
ی
ج
ہ ،رصورباب می مدد ےس ھی
ےہون ہ ےی۔ صلہ ر می مال ےک در تےع ھی ہےوب ے
ہ ،تفضان کو دور کرن ،چیدہ ب ریساب ےس ملی اور ان ےک لی دعاے چی ےس
ےہوب ے
م
ہ کہ چس رطح ےس ممک ےہو ،اپ رنی اسیطاعت ےک
ہ۔ اس کا حامع عن یی ی ے
ےہوب ے
ج
ہ۔
مطاتق یھ الب یرہنچرابا اور پ کلیف دور کربا۔ اس الم ن صلہ ر می یک بی باکید یک ے
باہےم مفاسد ےس نچراو اور رچر و تو نح ےک طور رب فطع ت علق ،فطع رجمی می شمار یہی
ض
ےہو با۔ حیےس کسی کو ی امید ےہو کہ بک صلہ رجمی ےک توسظ ےس اس کا ر سی دار خنح
ہ۔ با اےس ا پی با
ہ اور ح الف شتعت کامون ےس نرح سکیا ے
را سی رب آ سکیا ے
ا پی اہےل حای ےک بارے می ی چوف ےہو کہ چت وہ صلہ رجمی کرے گا ،چت کہ اس

ےک ر سی دپنی ن راہ روی ےک س کار ہ ےی ،تو ان یک ی نماری اس یک اور اس ےک
م
رب دسیون یک رطف ییفل ےہو حاے یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > املجتمع املسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الواصل  :اكمل الصلة ألقاربه.
• املاكفئ  :اذلي يكافئهم ىلع صلتهم هل.
• رمحه  :قرابته.

• وصلها  :برها وأحسن إيلها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع صلة األرحام.
 .2وجوب إخالص األعمال هلل  ،ولو لم يأت منها خري اعجل يف ادلنيا  ،فيه خري دائم يف اآلخرة.
 .3اإلساءة للمسلم ال جتعله يقطع اخلري عن امليسء.
 .4صلة الرحم املعتربة رشاع أن تصل من قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك  ،وليست صلة املقابلة واملجازاة.
 .5يف احلديث بيان  :أن الصلة إذا اكنت نظري ماكفأة من الطرف اآلخر ال تكون صلة اكملة ،ألنها من باب تبادل املنافع ،وهذا مما يستوي فيه
األقارب واألباعد.

 .6يستحب يف معاملة األقارب مقابلة اإلساءة باإلحسان.

املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع
الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل  1397 :ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني،
املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م.

الرقم املوحد)3854( :
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َ َ َ
َ َ
ُ
ليس ىلع المسلِم يف عب ِده ِ َوال ف َرس ِه صدقة

 .883احلديث:

ہ
مسلمان رب اسےک عالم اورگھورے میرکوہ یہی ے

**

 .883حدپث:

ہ’’ :مسلمان رب اس ےک ع الم اور
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ہ کہ’’ :مگر ع الم
ہ۔‘‘ ابک اور رواپ ث می ے
گھورے می رکوہ (فض) یہی ے
ہ۔‘‘
می رکوہ فظ واچت ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ
ُ
عبد ِه َوال
اهلل عليه وسلم -قال« :ليس ىلع المس ِلم يف ِ
َ َ
َ
ف َرس ِه َصدقة» .ويف لفظ« :إال زاكة ال ِفطر يف الرقيق».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ اشی لی اہلل ت عایل ن مالدارون ےک ان
مبىن الزاكة ىلع املساواة والعدل ،ذلا أوجبها اهلل تعاىل رکوہ یک بییاد مساواب اور عدل رب فایم ے
يف أموال األغنياء انلامية واملعدة للنماء ،اكخلارج من اموالمی رکوہکوواچتکیا چو ب ھیواےل ےہوناورچو بھوبیاور اصاق ےک لی
األرض ،وعروض اتلجارة .أما األموال اليت ال تنمو -
م
پیار کی گی ےہونحیےسر ینیپ ریداواراور سامان نچارب۔ الییہوہ اموالچو ب ھییہی
ُ
زاكة
فيها
ليس
فهذه
واالستعمال
نية
لق
ويه باقية ل ِ
م
ت
ع
س
م
ہ
خ
ن
ہ
ےی  -ی وہ ا پی لی صوض اور داب ا ی عمال ےک لی ےہون ےی  -ان ی
ىلع أصحابها؛ الختصاص املسلم بها نلفسه .وذلك
ہ۔ کیو بکہ ی مسلمان یک چود اپ رنی داب ےک لی
صاچت مال رب رکوہ واچت یہی ے
كمركبه ،من فرس ،وبعري ،وسيارة ،وكذلك عبده م
خصوض ےہون ہ ےی۔حیےس اس یک سواری می ال گھورا،اوپ ث اور گاری ،اور اشی رطح
املعد للخدمة ،وفرشه وأوانيه املعدة لالستعمال.
س
م
ت
ی
ل
س
ع
ع
ک
م
لكن يستثىن من ذلك زاكة الفطر للعبد ،فإنها جتب حد ت ےک ی ر ھا گیا الم ،اس ےک ا مال ی آن واےل ی اور
مسی
ر
رج ع الم
ہ کیو بکہ وہ واچت ے
بپن۔لیک اس ےس ع الم کا صدفہ فظ ین یی ے
ہ اگ ر
وإن لم يُعد للتجارة ،ألنها متعلقة بابلدن ال باملال.
ہ ی کہ مال
ہ ،کیون کہ صدفہ فظ کا ت علق بدن ےس ےہو با ے
نچارب ےک لی یہی ے
**

ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > أحاكم ومسائل الزاكة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة الفطر
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ُ
المس ِلم  :هو املنقاد هلل تعاىل ظاهرا وباطنا.
• عبده  :اململوك من الرقيق اذلي اختصه نلفسه.
• صدقة  :الزاكة الواجبة.

• زاكة الفطر  :يه الصدقة اليت تدفع عند الفطر من رمضان ،صااع من طعام.
• الرقيق  :اململوك.

فوائد احلديث:
 .1عدم وجوب الزاكة فيما اختصه املسلم نلفسه من رقيق وخيل.
ُّ
 .2وجوب الزاكة يف اخليل والرقيق املعد للتجارة.
 .3أن لك ما أعد لالستعمال واالقتناء ،ال جتب فيه الزاكة.
 .4وجوب زاكة الفطر عن العبيد.
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 .5حكمة الترشيع اإلساليم وسهوتله.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل
األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381:ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار
طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4519( :
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ليس فيما ُدون مخس َأ َ
اق صدقة ،وال فيما دون
و
ٍ
َ
ُ َ
َي ُ
مخس ذ يو ٍد صدقة ،وال فيما دون مخسة أوس ٍق
صدقة

 .884احلديث:

برا نرح اوفیہےسکم ( رحابدی) میرکوہیہی اور برا نرح اونونےسکم می رکوہ یہی
اوری ہےی برا نرحوس َ ْ
ہ۔
ق (علہ)ےس کم میرکوہ ے
**

ْ ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ليس فيما دون
َ
َ
اق صدقة ،وال فيما دون مخس ذ ْو ٍد صدقة،
مخس أ َو
ٍ
َ
ُ َ
وال فيما دون مخسة أ ْو ُس ٍق صدقة».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :برا نرح
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
اوفیہ ےس کم ( رحابدی) می رکوہ یہی اور برا نرح اونون ےس کم می رکوہ یہی اور ی ہےی
ہ‘‘۔
برا نرحوس َ ْق (علہ) ےس کم می رکوہ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الزاكة ،مواساة بني األغنياء والفقراء ،وذلا فإنها ال
ر
تؤخذ ممن ماهل قليل ال يُعد به غنيا .فالشارع بني أدىن
حد ملن جتب عليه ،وأما من يملك دون احلد األدىن،

فإنه فقري ال يؤخذ منه يشء .فصاحب الفضة ،ال
ََ
اق ،ولك أوقية
جتب عليه حىت يكون عنده مخس أو ٍ
أربعون درهما ،فيكون نصابه منها مائيت درهم ،
َ
َ
ً
جراما .وصاحب اإلبل ال
تعادل :مخْ َسمائ ٍة وتسعني
جتب عليه الزاكة ،حىت يكون عنده ٌ
مخس فصاعدا،
وما دون ذلك ليس فيها زاكة .وصاحب احلبوب

واثلمار ،ال جتب عليه ،حىت يكون ما عنده مخسة
َ ُ
أَ ُ
وسقَ ،
و"الو ْس ُق" ستون صااع ،فيكون نصابه ثالث ِمائ ِة
ٍ
ٍ
صاع.

 .884حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ اس لی ی اس خص
رکوہ امیون اور عنون ےک مابی مواساہ کا ابک درت عہ ے
ےس وصول یہی کیا حا با چس کا مال کم ےہو اور اس یک وج ےس وہ امی شمار ی ےہو با ےہو۔
ہ۔ چس
پنی ﷺ ن مال یک اس کم بپن حد کو پیان کر دبا چس رب رکوہ واچت ےہوب ے
ش
ی
خص ےک براس اس کم بپن حد ےس ھی کم مال ےہو تو وہ ففی گردابا حان گا اور اس
ش
ےس رکوہ وصول یہی یک حان یگ۔ چس خص ےک براس رحابدی ےہو اس رب رکوہ پ ث
بک واچت یہی ےہوب چت بک کہ اس یک مفدار برا نرح اوفیہ ی ہےو حان۔ ےہ اوفیہ می
رحالیس درہےم ےہون ہ ےی چریانچرہ اس رطح ےس رحابدی ےس رکوہ کا تضاب دو سو درہےم
ش
ےہوگا چو کہ برا نرح سو توے ( )590گرام ےک باب بیی ہ ےی۔ چس خص ےک براس اوپ ث
ےہون اس رب پ ث بک رکوہ واچت یہی ےہوب چت بک کہ وہ برا نرح با برا نرح ےس ربادہ ی
ش
ےہون۔ ان ےس کم رب رکوہ یہی ےہو یگ۔ چس خص یک ملکیت می اباح اور یرھل ےہون اس
رب پ ث بک رکوہ واچت یہی ےہوب چت بک کہ ان یک مفدار برا نرح وسق ی ےہو حان۔
ابک وسق می سایھ صاع ےہون ہ ےی۔ اس رطح ےس اس کا تضاب بی سو صاع ےہو
گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة انلقدين
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة بهيمة األنعام
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > زاكة اخلارج من األرض
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ َ
ون  :أقل ،وقد بينتها رواية مسلم "ليس يف َح ٍّ
ب وال تمر صدقة حىت تبلغ مخسة أوسق".
• َد
ً
ً
ُ
َ
اق  :مجع أوقية ،ويه :أربعون درهما .فعىل هذا يكون نصاب الفضة مائيت درهم.ويه تعادل بالرياالت السعودية الفضية 56( :رياال سعوديا
• أو ٍ
ً
َْ َ
َ
باجلرامات فتعادل :مخ ِس ِمائ ٍة ومخس وتسعني جراما.
).وأما ِ
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َ
• ذ ْو ٍد  :اذلود ،ليس هل مفرد من لفظه ،ويطلق ىلع اثلالث من اإلبل إىل العرش.
َ
ََ ُ َ
ً
صااع بالصاع انلبوي .فاخلمسة األوسق :ثالث ِمائ ِة ص ٍ
اع بالصاع
• أ ْو ُس ٍق  :مجع َو ْس ٍق ،وأصله يف اللغة :احلمل من احلب واثلمر .وقدره ستون
والمد :م ْلء َك ريف ُ
انلبوي ،والصاع انلبوي :أربعة أمدادُ ،
الرجل املتوسط ،ويقدر بـ 900لكغ.
ِ

فوائد احلديث:

 .1وجوب الزاكة يف الفضة ،واإلبل ،واحلبوب واثلمار ،إذا بلغت نصابًا.
 .2فيه مقدار نصاب األشياء اثلالثة.

 .3سقوط الزاكة فيما دون تلك املقادير من هذه األعيان.

 .4أن انلقصان اليسري يف الوزن يمنع وجوب الزاكة.

 .5حكمة الترشيع بإسقاط الزاكة عما دون انلصاب؛ حيث ال حيتمل أن تؤخذ منه.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل1381 :ه.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4547( :
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ش
یم می ےہ خص کو رحا ہی چت بکدل لےگ یمار ربےھ ،یھک حان تو
سوحان۔

ْلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد

 .885احلديث:

**

ہ کہ پنی کریم ﷺ مسچد می تشتف ےل گی۔
اتس رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ی
آب ﷺ ن
آب یکتظابکر َّشی رب ربی چودو سیوتونےک درمیانپنی ےہوب ھی۔ ر
ر
ک
ہ؟ لوگون ن عض کیا کہ اےس رنت رضی اہلل عہا
درباف ث فمابا کہ ی رشی یسی ے

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :دخل انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -املسجد فإذا حبل ممدود بني الساريتني،

فقال« :ما هذا احلبل؟» قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا
َََ ْ َ رَ ْ
رتت ت َعلقت به .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ف
ُ ُّ ُ ُ َ ِّ
َ ََ
« :حلوهِ ،يلصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فلريقد».

ہ۔ چت وہ (یمار می کرھی کرھی) یھک حاب ہ ےی تو اس کا شہارا
ن بابدھ رکھا ے
ش
ل
ےل ینی ہ ےی۔ پنی کریم ﷺ ن فمابا کہ یہی ،اےس کھول دالو ،یم می ےہ خص کو
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسجد فوجد
أمامه حبال معلقا بني عمودين من أعمدة املسجد،
فتفاجأ وسأل عن سبب تعليقه ،فقال هل الصحابة -

ريض اهلل عنهم :-إنه حبل لزينب ،تصيل انلافلة

وتطيل ،فإذا شعرت بتعب صلت وتمسكت باحلبل،

فأمر بإزالة احلبل وحث ىلع االقتصاد يف العبادة

وانليه عن اتلعمق فيها يلكون اإلقبال عليها بنشاط.

 .885حدپث:

**

رحا ہی کہچت بک دل لےگ یمار ربےھ ،یھک حان تو سوحان‘‘۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ کو مسچد ےک سیوتون می ےس دو
پنی ﷺ مسچد می تشتف ےل گی تو ر
آب ﷺ ن اےس لی کان کا
سیوتون ےک مابی ابک ر َّشی پنی ہےوب دکھاب دی۔ ر
عہ
آب ﷺ کو پیابا کہ ی رنت رضی اہلل
سیت درباف ث کیا تو ضچای رضی اہلل م ن ر
ہ چو چوب دب بک توافل ادا کرب ہ ےی اور چت پ کان مخسوس کرب ہ ےی تو
عہا یک رشی ے
ی
ل
ے
آب ﷺ ن رشی کو ہےیان
رشی کو یھام ینی ہ ےی اورپث ھی یمار ربھنی رہنیہ ےی۔ ر
کا چکم دبا اور عیادب می میای روی اح ییار کرن یک بعیت دی اور اس می یہت ہےی
ربادہ مسیرعق ےہوحان ےس میع فمابا باکہ عیادب تروری تساست ےک سایھ ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ساريتني  :مفردها سارية :األسطوانة ,ويه ادلاعمة اليت يعتمد عليها السقف.
• فرتت  :كسلت عن القيام يف الصالة.
• نشاطه  :مدة ارتياحه وفراغه.

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم دين اتليسري ورفع احلرج واملشقة.
 .2اتلنفل جائز يف املسجد للرجال والنساء.
 .3إزالة املنكر بايلد ملن يتمكن من ذلك.
 .4يكره أن يعتمد املصيل يف أثناء صالته ىلع يشء.
 .5احلث ىلع االقتصاد يف العبادة واإلقبال عليها بنشاط.
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املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5828( :
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ی
ن
عایل کا بام ھی لیا گیاہےو ،تو
چو چری چون یہادے اورد ح کرنوفث اس رباہلل ت ی
َ َ ي َ َ َّ َ َ ُ َ ي
َ َي َ ُُ ُ َي َ
ُ
س
ي
ل
،
وه
لك
ف
،
ه
ي
ل
ع
اهلل
م
اس
ما أنهر ادلم ،وذك ِر
ِ
ِّ َّ َ ُّ ي َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ي َ ي َ َ َ َّ ِّ ُّ اسکا گوست کھاو۔ الییہوہ چری (چسےسد نح کیا گیا ےہو )داپث اور باچنی ےہوبا
السن والظفر ،وسأحدثكم عن ذل ِك ،أما السن:
ی
ی
رحا ہی۔ می مھی اسیکوج ھی پیان کردپیا ےہون؛داپث تو اس لی یہی کہوہ
يَ َ َ
َ َ ي َ َ َّ ُّ ي ُ َ ُ َ
ة
ش
ب
احل
ى
د
فعظم ،وأما الظفر :فم
ِ
ح
ی
ر
س
ی
ہ
چ
ج
ل
ی
ہ۔
ہ اور با ن اس ی ی کہوہ ونیک رھی ے
ہےدی ے

 .886احلديث:

**

َ
ُر
عن َرافِع بْن خ ِديج -ريض اهلل عنه -قال« :كنا َم َع
ْ ََْ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -بِ ِذي احلُليف ِة ِم ْن
َر ُس
ِ
ٌ ََ
ً ََ ً
انل َ
ام َة ،فَأَ َص َ
ت َه َ
اب ر
اس ُجوع فأ َصابُوا ِإبال َوغنما،
ِ
َ
َْ
ُ ْ
َ
ْ
َ
َ
ر
َ
واكن انل ُّ
ات القومِ ،
يب -صىل اهلل عليه وسلمِ -يف أخري ِ
َ َ ُ ِ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ََ
فعجلوا َوذحبوا َونصبوا القدور فأم َر ر
انل ُّ
يب -صىل اهلل
ِ
ِ
ُْ ُ َُ ْ َ ْ ُ ر َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
ور فأك ِفئت ،ثم قسم فعدل عرشة
عليه ْ وسلم -بِالقد ِ
ََ ر َْ َ ٌ َ َ َُ ُ ََ ْ َ ُ ْ ََ َ
ْ ََ َ
ري ،فند ِمنها ب ِعري فطلبوه فأعياهم ،واكن
ِمن ْالغن ِم بِب ِع ٍ
َ
َ ْ ٌَْ َ ٌَ َ ْ
ٌ ْ
ْ
رية ،فأه َوى َر ُجل ِمن ُه ْم ب ِ َسه ٍم،
ِيف القومِ خيل ي ِس
َ َ ََ
ْ
ََ َ ر
فَ َ
إن ل ِ َه ِذ ِه َ
ابل َهائِ ِم أ َوابِد كأ َو ِاب ِد
حبَ َس ُه اهلل ،فقال:
َ َ َ
َْ ْ
ك ْم منْ َها فَ ْ
حشَ ،ف َما نَ رد َعلَيْ ُ
اصنَ ُعوا بِ ِه هكذا،
ِ
الو ِ
ر ُ ْ
ُ
َ ً َْ
قُلْ ُ
ت :يَا َر ُسول اهلل ،إنا القو ال َع ُد ِّو غداَ ،ولي َس َم َعنَا
ادل َمَ ،و ُذك َر ْ
دى ،أَ َفنَ ْذبَ ُح بالْ َق َصب؟ َق َالَ :ما أَ ْن َه َر ر
ُم ً
اس ُم
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َْ َ ُُ ُ َْ
ِّ ر َ ُّ
الظ ْف َرَ ،و َسأ َح ِّدثُ ُ
ك ْم
وه ،لي َس السن و
اهلل علي ِه ،فلك
ِّ ُّ َ َ ْ ٌ َ َ
َ َ َ َ
ُّ ْ ُ َ
َ
ر
ُ
ع ْن ذلِك ،أ رما السن :فعظم ،وأما الظفر :فمدى
ْ َ
احلَبَش ِة».

 .886حدپث:

را فع پن حد نح رضی اہلل عیہ ن پیان کیا کہ مفام دوالچلیفہ می ہےم ن پنی کریم صیل
ع
اہلل علیہ وسلم ےک سایھ رباو کیا۔ لوگ یھوےک یےھ۔ ادرھ ینمت می ےہمی اوپ ث اور
نر
پکربان میل یھی۔ پنی کریمﷺ ل شکر ےک حھےل چےص می یےھ۔ لوگون ن ( یھوک

ےک مارے) حلد باری ےس کام لیا ،حاتور د نح کی اور اہبدبان چررھادپن۔ ت عد می پنی
ع
چک
ی
آب (ﷺ) ن ینمت یک
کر م ﷺ ےک م ےس ان اہبدتون کو ال ث دبا گیا۔ یررھ ر
تف
ع
سنم شوع یک ،دس پکرتون کو ابک اوپ ث ےک باب رکھا۔ اتفاق ےس مال ینمت کا
ابک اوپ ث یھاگ پ ک ال۔ لوگ اےس پ رکرن ےک لی دورے ،لیک اوپ ث ن ست
کو یھکادبا ۔ آچر ابک ضچاب (چود را فع رضی اہلل عیہ) ن اےس پیمارا ۔ اہلل ےک چکم

ےس اوپ ث چہان یھا ،وہ ےی رہ گیا۔ اس رب آن چضب صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا:
ی چ
ہ۔
"ان ( برالیو ) حاتورون می ھی یگیل حاتورون یک رطح تعص دف عہ وچ شت ےہو حاب ے
اس لی اگر ان می ےس کوب فاتو می ی آن ،تو اس ےک سایھ اتسا ہےی کرو"۔ می (
را فع رضی اہلل عیہ ) ن حدمت نوی می عض کیا کہ اے اہلل ےک رسول! کل
ی
ش
س
ہ،توکیا
ہ۔ ادرھ ےہمارےبراس رجرھی ھییہی ے
ےہمارید منےس مدیھی ےہو کنی ے
کھن
ن
ہ
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا" :چو چری
ےم باتس یک رخ ریون ےس د ح کر سکی ہ ےی؟ ر
ی
ن
عایل کا بام ھی لیا گیا ےہو ،تو اس کاگوست
چون یہادے اور د ح کرن وف ث اس رب اہلل ت ی
ی
کھاو۔ الییہ وہ چری ( چس ےس د نح کیا گیا ےہو ) داپ ث اور باچن ی ےہوبا رحا ہی۔ می مھی
ی
ہ اور باچن اس
اس یک وج ھی پیان کردپیا ےہون؛ داپ ث تو اس لی یہی کہ وہ ہےدی ے
ح
لی یہی کہ وہ یسیون یک رجرھی ہ ےی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

خيرب رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما -أنهم اكنوا يف را فع پن حد نح رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےک سایھ کسی عوے
ہ۔ ان ےک براس یہت سارے حاتور
غزوة من الغزوات مع انليب -صىل اهلل عليه ً وسلم -می ابک حگہ رب یےھ ،حیےس دوالچلیفہ کہا حا با ے
تف
تف
بماكن يقال هل :ذو احلليفة ،وأنهم أصابوا نعما كثرية،
یےھ۔ ایھون ن ان یک سنم کاانطار کیتعی ،سنم ےس یہےلہےی انکود نحکردبا۔
فذحبوا من تلك انلعم قبل قسمته ولم ينتظروا
رن
یہ
ی
آب
ً رسول اہللﷺ حےھ یےھ ،چت ن رچ تو لوگون ن اہبدبان چررھا دی ھی۔ ر
القسمة ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -متأخرا
اہبدتون ےک براس حاکر ایھی ابدبل دبا اور منی دال دی۔ پی فمابا :لوب مار کا مال
فأىت إيلهم وقد نصبوا القدور ،فعمد إىل القدور
**
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فكفأها ورملها ،أي :حشاها بالرتاب ،وقال :إن انلهبة
ليست بأحل من امليتة ،ثم قسم فعدل ابلعري بعرش
من الغنم ،وحينئذ ذبح لك منهم مما أصاب ،أي :من

نصيبه اخلاص به ،ففر بعري منها ولم يقدروا عليه؛

لقلة اخليل ،ورماه رجل بسهم فحبسه اهلل ،فقال انليب

صىل اهلل عليه وسلم :-إن هلذه ابلهائم أوابد كأوابدالوحش ،فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا .ثم

سألوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن اذلبح بأي
وسيلة ،فأخربهم أن لك ما يسيل ادلم ،واقرتن مع

اذلبح التسمية ،فهو مما جيوز األكل به ،ولكن الظفر
ً
ً
سواء اكن متصال بيد اإلنسان أو منفصال من إنسان
أو غريه فال جيوز؛ ألنها ساككني الكفار ،وكذلك

السن ال جتوز اتلذكية به؛ ألنه عظم.

تف
ع
آبﷺ ن مال ینمت سنم کیا اور ابک
رمدار ےس ربادہ ح الل یہی ے
ہ! یررھ ر
اوپ ث ےک باب دس پکربان مفر کی۔ یررھ لوگون ن ا پی ا پی چےص ےک حاتور
د نح کی۔ ان حاتورون می ےس ابک اوپ ث یھاگ گیا اور گھورون یک فلت یک وج

ےس وہ اےس فاتو می ی کر سےک۔ ابک آدمی ن اےسپی مارا اور اہلل ےک چکم ےس وہ
ی
وہےی رک گیا۔ رسول اہللﷺ ن فمابا :ان ( برالیو ) حاتورون می ھی چیگیل حاتورون
ہ۔ اس لی اگر کوب حاتور فاتو می ی آن ،تو
یک رطح تعص دف عہ وچ شت ےہو حاب ے
اس ےک سایھ اتسا ہےی کرو۔ یررھ رسول اہللﷺ ےس ی تروجرھا گیا کہ د نح کس رط تف
ےس کیا حان؟ تو ان کو پیابا کہ ےہ وہ چری چس ےس چون یہیا شوع ےہو حان اور د نح
اہ وہ اتساب
ہ۔ چت کہ باچن رح ے
کرن وف ث اہلل کا بام لیا گیا ےہو ،اس کا کھابا حاب ے
ہ
اہیھ ےک سایھ ےہو با الگ ،اس ےس د نح کربا حاب یہی؛ کیون کہ ی کاف ون یک رجرھی ے
ی
ہ۔
اور داپ ث ےس د نح کربا ھی حاب یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• احلُليفة  :تصغري حلفة ،ويه نبت معروف ،سميت املنطقة به؛ ألنها من منابته.
• تِ َهامة  :ويه ما تصوب من جبال احلجاز إىل ابلحر.
ً
َر
• ند  :بمعىن :هرب ىلع وجهه شاردا.
• فأعياهم  :أعجزهم.
ً
• أوابد  :الغريبة املتوحشة ،واملراد :أن هلا توحشا ونفورا.
• ُم َدى احلبشة  :وىه :السكني.
• أنهر ادلم  :بمعىن فتح ادلم وأساهل.

فوائد احلديث:
 .1إن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اجلميلة أن يكون يف آخر اجليش؛ رفقا بالضعيف واملنقطع ،فكذا ينبِغ للقواد واألمراء ،وهكذا
ينبِغ مالحظة الضعفاء العاجزين يف لك األحوال ،يف إمامة الصالة وغريها.

 .2تأديب اإلمام لرعيته وجنده ،فقد أدبهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذه العجلة واتلرصف ،قبل أخذ إذنه ،فاكن جزاؤهم حرمانهم مما
أرادوا.

 .3احلديث ديلل ىلع القاعدة الفقهية :من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه.

 .4العدل السيما يف موطن جهاد األعداء والكفار؛ ألنه من أسباب انلرص والظفر باألعداء.

 .5أن من هرب ولم يمكن إدراكه من اإلبل ،أو ابلقر ،أو الغنم ،أو من احليوانات املستأنسة ،فليقتل برميه ،فإن مات فالريم ذاكته؛ ألنه صار
حكمه حكم الوحش انلافر.
ً
ً
 .6وجوب التسمية ،وتسقط سهوا وجهال.

 .7جواز اتلذكية بكل ما أنهر ادلم وأساهل ،من حديد ،أو حجر ،أو قصب ،أو غريها.
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املصادر واملراجع:

صحي ح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م.

الرقم املوحد)2984( :
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ش ی
َّ
َ َ َي ُ
اجلنة ُحيِ ُّب أن يَرجع إىل ادلنيا وهل کوب خص ھی اتسای ہےو گا چو چیت میداحل ےہونےکت عددپیا میدوبارہآبا
ما أحد يدخل
َّ
َ َ َ َّ
ما ىلع األرض من يشء إال الشهيد ،يتمىن أن ت رسید کرے ،چواہ اےسدپیا می موچود ےہےس مل حان ،سوانشہیدےک۔ اس
َ
ُ ي َ َ ي َ َّ
ََ
ات؛ ملا يرى من یکی یمیا ےہویگ کہدپیا میدوبارہواترس حا کردسرمپیہ اور فیل ےہو کیو بکہوہشہادب
يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ
َ
الك َ
م
امة
ر
پ
ل
ہ
ک
ک
رب یوایلعب و د ھ راہ ےوگا۔

 .887احلديث:

**

ش ی
ہ کہ پنیﷺن فمابا:کوب خص ھی اتسا ی ےہوگا
اتس رضیاہلل عیہےس رواپ ث ے
چو چیت می داحل ےہون ےک ت عد دپیا می دوبارہ آبا ت رسید کرے ،چواہ اےس دپیا می
موچود ےہ ےس مل حان ،سوان شہید ےک ،اس یک ی یمیا ےہو یگ کہ دپیا می دوبارہ واترس

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
َ َ ٌ ْ ُ
ر
اجلنة ُحي ُّ
ب أن يَرجع إىل
أحد يَدخل
وسلم -قال« :ما
ِ
ر
الشهيدَ ،يتَ َمىنر
ادلنيا وهل ما ىلع األرض من يشء إال
َ
َ
َُْ َ ْ َر
َ
ات؛ ملا يرى من
أن يرجع إىل ادلنيا ،فيقتل عرش مر ٍ
َ
ر
َ ْ
الك َرامة» .ويف رواية« :ملا يَرى من فضل الشهادة».

حا کر دس رمپیہ اور فیل ےہو کیو بکہ وہ شہادب رب ملی وایل عب کو دپکھ راہ ےہوگا۔ ابک اور
ہ کہ کیو بکہ وہ شہادب یک فصیلت کو دپکھ راہ ےہو گا۔
رواپ ث می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ليس هناك أحد يتمىن ويرغب أن يفارق اجلنة بعد
دخوهلا ،ويعود إىل ادلنيا مرة أخرى ،ولو أعطي
األرض لكها بما فيها من كنوز ونفائس ،وما عليها

من قصور اعيلة وحدائق غناء ،ثم استثىن من ذلك
الشهيد ،فإنه حيب العودة إىل ادلنيا عرش مرات ليك

جياهد لك مرة يف سبيل اهلل ويستشهد فيفوز بالشهادة
عرش مرات بدل مرة واحدة ،وذلك ملا يرى من

الكرامة اليت يالقيها الشهداء.

 .887حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی ش
کوب ھی خص چیت می داحل ےہون ےک ت عد ی چوا ےہس یہی ر کےھ گا کہ وہ اس ےس
ق
ع
رج اےس دپیا ےک یمام چران اور منی
لنچدہ ےہو اور دوبارہ دپیا می لوب حان اگ ر
ی
اسیاء ھی دے دی حا بی اور اس ےک سایھ سایھ اےس اس می موچود عایل سان
ی
مچ الباور گھیشسیباعاب ھی دے دنحا بی۔ یررھاہلل ےکپنی ﷺن اس
مسی
ےس شہید کو ینی کرن ےہون فمابا کہ وہ دپیا می دس بار واترس آن کو ت رسید کرے
گا باکہ وہ ےہ دف عہ اہلل ےک را سی می چہاد کرن ےہون شہید ےہو حان اور اےس ابک
دف عہ ےک نچان دس دف عہ شہادب مےل کیو بکہ اس ن شہدا کو ملی وایل عب ومفام کو
دپکھ لیا ےہو گا۔

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

معاين املفردات:

• الكرامة  :الكرم واجلود

فوائد احلديث:
 .1فضل الشهادة والرتغيب يف اجلهاد.
 .2فيه حقارة ادلنيا.
 .3والزم احلديث أن اجلنة موجودة اآلن.
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املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي،
ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح صحيح ابلخاري ،البن بطال ،حتقيق :أبو تميم ياِس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض1423 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان.
منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد،
الطائف ،ط1410 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3864( :
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َ
َّ َ َ َ َ
َ ي َ يُ ُ ي َُ
اء ي يوم
يل اهلل ،إال ج
ما ي مِن ملكومٍ ي يكلم ِيف َّسبِ ِ
َ َ َ ُُ َي َ
ي ُ َ ي ُ َّ ِ َ ِّ ُ
الريح
ال ِقيامةَِ ،وَكمه يدَم :اللون لون ادلم ،و
ُ ي ي
ك
ِريح ال ِمس ِ

 .888احلديث:

ش ی
چو خص ھی اہللےکرا سی می چہاد کرن ہےون رجمی ہےواوہ فیامتےکدن
اسحال می آن گا کہ اسےکرجمےس چون یہہ راہ ےہو گا چس کاربگ تو چون
حیسا ےہو گا لیک چوسیو مسکیک شی ےہویگ۔

**

َ َ َ َ َُ ُ ر
اَلل -
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ِ
ْ َ
ُْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من َملكومٍ يُكل ُم يف سبيل
َْ ُ ْ
ر ُ
اهلل ،إال جاء َ
ون ل َ ْو ُن ر
ادلمِ ،
يوم القيامة ،ولك ُمه يَد َىم :الل

ش ی
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چو خص ھی
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
اہللےک را سیمی چہاد کرن ےہون رجمی ےہواوہفیامتےکدناسحال میآن
گا کہ اس ےک رجم ےس چون یہہ راہ ےہو گا چس کا ربگ تو چون حیسا ےہوگا لیک چوسیو مسک

يح ر ُ
ِّ ُ
يح ال ِم ْس ِك».
والر ِ

یک شی ےہویگ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُيبَ ُ
ني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل اجلهاد يف
سبيل اهلل -تعاىل -وما ينال صاحبه ،من حسن
ْ ُ
املثوبة ،بأن اذلي جيرح يف سبيل اهلل فيُقتَل أو يربأ،

يأيت يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق بِ ِو َسام اجلهاد
وابلالء فيه ،إذ يِجء جبرحه َط ًّ
ريا ،فيه لون ادلم،
وتفوح منه راحئة املسك.

 .888حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

س
رہ ہ ےی چو
پنی ﷺ چہاد ق ییل اہلل یک فضلیت اور اس یہیپن تواب کو پیان فما ے
ش
چہاد کرن واےل کو مےل گا کہ چو خص اہلل ےک را سی می چہاد کر با ےہوا رجمی ےہو حان

اور یررھ با تو اس یک موب وا فع ےہو حان با وہ ضخت باب ےہو حان ( ت ے
وہ دو صورتون
می) وہ رور فیامت یمام لوگون ےک سا میچراب و یہادری ےک سایھ چہاد کرن کا
یمعہ شچان آن گا۔ اس کا رجم بالکل بارہ ےہو گا چس کا ربگ تو چون کا ےہوگا لیک اس

ےس چوسیو مسک یک یرھوب رہےی ےہو یگ۔

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

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

معاين املفردات:

َْ
ُْ
• َملكوم  :جمروح ،واللكم :اجلرح.
• يدىم  :يسيل منه ادلم.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد ،وقد كرثت فضائله ،وتعدد ثوابه ،ملا فيه من عز اإلسالم.
 .2فضل الشهادة يف سبيل اهلل ،وكيف جيازى صاحبها.
 .3هذا الفضل والفخر ،اذلي يتمزي به املجروح يوم القيامة.
 .4فضل اجلراحة يف سبيل اهلل ،فيه أثر من طاعته وجماهدة أعدائه.
املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
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اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق،
الطبعة :األوىل 1381ه.

الرقم املوحد)2991( :

312

َ َ ُ َّ
َ ِّ
َ ُ
جيد
جيد َالشهيد من مس القتل إال كما ِ
ما ِ
َ
َ ِّ
َ ُ ُ
َ
أحدك يم من مس الق يرص ِة

 .889احلديث:

ہ حینی کہ یم میےسکسی کو چریوپنیےک
شہید کو فیلےس اپنی ہےی پ کلیف ےہوب ے
ہ۔
کا پیےس ےہوب ے

**

 .889حدپث:

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’شہید کو فیل
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ح
ہ ینی کہ یم می ےس کسی کو چریوپنی ےک کا پی ےس ےہوب
ےس اپنی ہےی پ کلیف ےہوب ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ َ
ر
جي ُد الشهيد من َم ِّس
صىل اهلل عليه
وسلم« :-ما ِ
َ
َ
َ
ُ
جي ُد أ َح ُدك ْم من َم ِّس الق ْر َص ِة».
القتل إال كما ِ

ہ‘‘۔
ے
**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اإلنسان إذا استشهد يف سبيل اهلل،
فإن ما يُصيبه من َم ِّس القتل ويف رواية ادلاريم" :من
ألم القتل" ال يشعر به إال كما يشعر أحدنا من قرصة

انلملة ،ويف رواية ادلاريم" :من ألم القرصة" .واملعىن:
أن الشهيد ال يُكابد شدة املوت وسكراته،كما هو
حال غريه من انلاس ،بل إن أشد ما جيده ويعانيه عند
َْ
ألم
موته هو ما جنده من قرصة انلملة فيما حتدثه من ٍ

يف ِسعة زواهل ،فال يشعر به،وهذا من فضل اهلل -
ر َر
لما قدم روحه يف سبيل اهلل
تعاىل -ىلع الشهيد ،فإنه
َ
-تعاىل -رخيصة ،ه رون اهلل عليه ألم القتل.

**

اجمایل معنی:

ہ تو اےس فیل ےہون
حدپ ث کا مفہوم :اتسان چت اہلل ےک را سی می شہید ےہو با ے
ہ کہ" :اےس چو فیل کا
ہ اور سی دارمی یک ابک رواپ ث می ے
یک چو پ کلیف ےہوب ے

ہ حیےس ہےم می ےسکسی کو
ہ" ،اس کا اےس تس اپیا سا اچساس ےہو با ے
درد ےہو با ے
ہ۔ سی دارمی ےک الفاظ ہ ےی" :حییا چریوپنی ےک کا پی کا
چریوپنی ےک کا پی کا ہےو با ے
ش
ہ۔" تعنی شہید کو دوشے لوگون یک رطح موب یک خنی اور سکراب یک
درد ےہو با ے
ہ
پ کلیف یہی شہنی ربب بلکہ موب ےک وف ث اےس چو ربادہ ےس ربادہ پ کلیف ےہوب ے
ح
ہ اور
ہ چو فوراً ہےی جم ےہو حاب ے
وہ اپنی ےہوب ینی ےہمی چریوپنی ےک کا پی ےس ےہوب ے

ف
ہ۔ شہید چت اہلل ےک را سی
اس کا اچساس بک یہی ےہو با۔ ی شہید رب اہلل کا ضل ے
ی
ہ تو اہلل ھی اس ےک بدےل می فیل یک پ کلیف کو اس
می اپ رنی حان کو ارران کردپیا ے
م
ہ۔
ےک لی عمویل پیا دپیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• َم ّس القتل َ :
ألمه.
ً
َ
َ
َ
انلملة ،وأصل الق ْرص :القبْ ُض باإلبهام َ
لق ْر َصة َ :ع رضة ر
والسبَابة ىلع جزء من اجلسم قبضا مؤملا.
•ا

فوائد احلديث:

َ
َُ
ِ .1عناية اهلل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول ِسيعا،وال يعقبها علة وال َسقم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه أبو عبد اهلل

حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .السنن الصغرى ،للنسايئ ،أمحد بن
شعيب ،النسايئ ،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 - .سنن
الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
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ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين،
دار املكتب اإلساليم ،بريوت ،بلنان - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض
رش ُح اجلَامع ر
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ر
نوير َ ْ
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ر
اتل ُ
حممد إسحاق
ِ
ِ ِ
ر
حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1432 ،ـه2011 -م - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن -
مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو-يلع الرشبِج -حممد أمني لطيف -مؤسسة الرسالة ،بريوت –بلنان ،الطبعة الرابعة عرشة.
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َ ََ َي َ َ ي
َي
َ َ ُ َّ َ َ
ار غم ٍر ىلع
مثل الصلو ِ
ات اخلم ِس كمث ِ ُل َّنه ٍر ج َ ٍ
َ َ َ ُ ي َيَ ُ يُ
َي ي َ َ
ّ
َ
اب أحدِكم يغت ِسل مِنه لك يومٍ مخس مرات
ب ِ

 .890احلديث:

ش
ہ چو یم میےسکسی خص
برا نرح یمارونیک میال اس لیالث حاری یرہیکرطح ے
ےکدروارے رب ےہو،وہ اسےسرورای برا نرحرمپیہ یہا با ےہو۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا :برا نرح یمارون یک
حاب رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ہ چو یم می ےس کسی خص ےک دروارے رب ےہو،
میال اس لیال ث حاری یرہ یک رطح ے
وہ اس ےس رورای برا نرح رمپیہ یہا با ےہو۔‘‘ اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہون
پیان کرن ہ ےی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ےہون سیا’’ :یمہارا کیا چیال
ش
ہ کہ اگر یم می ےس کسی خص ےک دروارے رب یرہ یہنی ےہو اور وہ رورای اس ےس
ے
ک
ی
ہ؟ ضچای ن
برا نرح دف عہ یہان ،تو کیا اس ےک بدن رب کحرھ ھی میل خ ریل باق رہ سکیا ے
ک
ی
چ
آب صیل اہلل
عض کیا کہ یہی ،اس ےک سم رب کحرھ ھی میل خ ریل باق یہی ے
رہ گا۔ ر
س
ہ کہ اہلل براک ان ےک
علیہ و لم ن فمابا  ’’:یہی میال برانخرون وف ث یک یمارون یک ے
ہ۔‘‘
درت عہ گیا ےہون کو میا دپیا ے

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ َ َْ
ْ
ََُ ر ََ
ات اخلَم ِس ك َمث ِل نه ٍر
اهلل عليه وسلم« :-مثل الصلو ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُ ُْ ُر
َ ْ
َ
َ
اب أح ِدك ْم يغت ِسل ِمنه لك يَ ْومٍ
ار غم ٍر ىلع ب ِ
ج ٍ
َ ْ َ َ َّ
ات» .وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال:
مخس مر ٍ
سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
َ ََْ ُ ْ َ ر َ ْ ً َ َ
ُر
ُ ََْ ُ
اب أ َح ِدك ْم يغت ِسل منه لك يَ ْومٍ
«أرأيتم لو أن نهرا بِب ِ
َ
ََْ
َ
ْ
َ
َْ َ َر
اتَ ،ه ْل َيبْ َىق ِمن درنِ ِهْ .
يش ٌء؟» قالوا :ال يبىق
مخس مر ٍ
َ َ َ ََُ ر ََ
ِم ْن َد َرنِ ِه َ ْ ٌ
ات اخل َ ْم ِس
يشء ،قال« :فذلِك مثل الصلو ِ
َي ْم ُ
حو ُ
اهلل بِ ِه رن اخل َ َطايَا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رَ
ادلن َس املعنوي بادلنس
شبه -صىل اهلل عليه وسلم-

احليس ،فكما أن االغتسال لك يوم مخس مرات

يذهب الوسخ ،فكذلك الصلوات اخلمس تذهب

اذلنوب.

 .890حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ک
ک
ہ۔ چریانچرہ
پنی ﷺ ن معیوی میل خ ریل کو چسی میل خ ریل ےک سایھ تسینہہ دی ے
ک
ہ ،اشی رطح رنخرگای
چس رطح رورای برا نرح دف عہ یہان ےس میل خ ریل کا حایمہ ےہو حا با ے
ی
یمارپن ھی گیا ےہون کو جم کر دپنی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مثل  :املثل :الشبه وانلظري.
• غمر  :الغمر :الكثري.
• درنه  :ادلرن :الوسخ.
• يمحو  :يزيل.

• اخلطايا  :اذلنوب.

فوائد احلديث:
 .1الصالة تذهب ادلنس املعنوي وهو اذلنوب الصغائر ،كما يذهب املاء ادلنس احليس عن األبدان.
 .2فضل أداء الصلوات اخلمس واملحافظة عليها.
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 .3بيان هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أسلوب الرتغيب واتلوجيه باملحاورة ،ورضب األمثلة تلقريب املعاين وترغيب املتعلم بالطاعة
والعبادة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار
العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4968( :
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ہ حیےسوہرورےدارست
اہللیکراہ می چہاد کرنواےلیکمیال ا تےس ے
ک
ہ اوررورہو یمار می ھی
پیدار چو انہاب چسوعےک سایھ اہللیک آباب کو ربھیا ے
س
ی
ھی کرموری یہیدکھا با یہان بک کہوہ مچاہےدق ییل اہلل پن کرواترس لوب

َ
ََُ
َ
َ
َ
مثل املجاهد يف سبِيل اهلل كمثل الصائم القائم
َ
َيُ
القانت بآيات اهلل ال يفرت من صيام ،وال صًلة،
َي
جع املجاهد يف سبيل اهلل
حىت ير ِ

 .891احلديث:

آن۔

**

ات ے
آب ﷺ ےس تروجرھا گیا :با رسول اہلل!
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ کہ ر
س
ع
آب ﷺ ن فمابا’’:یم
ہ چو چہاد ق ییل اہلل ےک مساوی ے
کون سا مل ے
ہ۔ ر
آب
آب ﷺ ےسیررھ یہی سوال کیاتو ر
اےس یہی کرسکی‘‘۔لوگون ندوبا بیبار ر
ی
آب ﷺ ن
ﷺ ن ےہ دف عہ یہی فمابا کہ ’’ م اےس یہی کر سکی‘‘۔ یررھ ر
ہ حیےس وہ رورہ دار ست
فمابا’’:اہلل یک راہ می چہاد کرن واےل یک میال ا تےس ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قيل :يا رسول

اهلل ،ما يعدل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال« :ال
ً
تستطيعونه» فأاعدوا عليه مرتني أو ثالثا لك ذلك

يقول« :ال تستطيعونه»! ثم قال« :مثل املجاهد يف
سبيل اهلل كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهلل ال
َي ْف ُ ُ
رت من صيام ،وال صالة ،حىت يرجع املجاهد يف

ہ اور رورہ و یمار می
پیدار چو انہاب چسوع ےک سایھ اہلل یک آنون یک ب الوب کر با ے
س
ک ی
ھی ھی کرموری یہی دکھا با یہان بک کہ وہ مچاہےد ق ییل اہلل پن کر واترس لوب

سبيل اهلل» .ويف رواية ابلخاري :أن رجال قال :يا
ْ ُ
رسول اهلل ،دلين ىلع عمل يع ِدل اجلهاد؟ قال« :ال
أجده» ثم قال« :هل تستطيع إذا خرج املجاهد أن

ہ کہ ابک آدمی ن رسول اہلل ﷺ ےس
آن‘‘۔ نچاری شتف یک رواپ ث می ے
م
س
عض گرارس یک :با رسول اہلل! حےھ کوب اتسا عمل پیا دپن چو چہاد ق ییل اہلل ےک
ع
ہ‘‘۔ یررھ
آب ﷺ ن فمابا’’:میے بدبک تو کوب اتسا مل یہی ے
باب ےہو۔ ر
آب ﷺ ن فمابا’’:کیا یم اتسا کر سکی ےہو کہ چت مچاہےد چہاد ےک لی پ کےل تو یم اپ رنی
ر
م
م
س
س
حان یمار رب حےل حاو اور یررھ یم لسل ب ال وففہ یمار ربھو اور لسل رورہ رکھو۔؟‘‘
ہ! (تعنی اتسا کرن یک کسی
اس ن چواب دبا :اتسا کرن یک کس می اس یطاعت ے
می اسیطاعت یہی)۔

تدخل مسجدك فتقوم وال تفرت ،وتصوم وال تفطر»؟

فقال« :ومن يستطيع ذلك»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذه احلديث بروايتيه سأل الصحابة انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -عن عمل من أعمال الرب والطااعت
َْ
يع ِدل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل -يف األجر واثلواب،
َْ َ ُ َ
يعون ُه"
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تست ِط
َْ
يعين أن العمل اذلي يع ِدل اجلهاد ال طاقة لكم به.
َ
فأاعدوا عليه ر
مرتني أو ثالثا لك ذلك يقول" :ال
َْ َ ُ َ
يعون ُه" .ثم بَ رني هلم ذلك العمل اذلي ال
تست ِط
يستطيعونه ،وهو مالزمة الصيام والقيام وتالوة
ُ
القرآن من غري فتور وال انقطاع ،وال شك أن هذا

ليس يف مقدرو البرش ،وهلذا قال هلم -عليه الصالة

 .891حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع ج
ہ کہ ضچای کرام رصوان اہلل لن ہم ا معی ن
اس حدپ ث یک دوتون رواپ ث می ے
پنی ﷺ ےس ان پییک اور یھ الب ےک کامون ےک بارے می درباف ث کیا چو اچر و
س
تواب ےک لچاظ ےس چہاد ق ییل اہلل ےک مساوی ہ ےی۔ پنی ﷺ ن فمابا کہ یم وہ

ع
ت
ہ یم می اس ےک کرن یک طاف ث
یہی کر سکی۔ عنی وہ مل چو چہاد ےک مساوی ے
آب یہی
یہی ے
آبﷺ ےس دو با بی بار یہی سوال کیا اور ر
ہ۔ اس رب ضچای ن ر
فمان ے ی
آب ﷺ ن ان ےک سا می اس عمل یک
رہ کہ م وہ یہی کر سکی۔ یررھ ر
وصاچتفماب چےسوہیہی کرسکی یےھاوروہ ییھا کہتعیکسی و ففاوراتفطاعےک
مس
براپیدی ےک سایھ لسل رورہ رکھیا ،یمار ربھیا اور فآن یک ب الوب کربا۔ اس می
کوب سک یہی کہ ی عمل اتسان یک وسعت ےس ب ے
ہ۔ اشی لی پنی ﷺ ن
اہ ے
317

َْ َ ُ َُ
ً
يعونه" ،ويف رواية
ابتداء" :ال تست ِط
والسالم-

ابلخاري :أن رجال من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ُّ َ
َ
َْ
يَدهل ىلع عمل يع ِدل اجلهاد يف مزنتله وقدره ،و ِعظم

أجره ومثوبته ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
ً
أج ُده" أي :ال أجد عمال يماثل اجلهاد أو يساويه،
"ال ِ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
ويف الصحيحني" :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة ،خري
َ
من ادلنيا وما فيها" .ثم قال" :هل تستطيع إذا خرج
ََُْ َ
َ
ُ
رت ،وت ُصوم
المجاهد أن تدخل َم ْس ِجد َك فتقوم وال تف
ُْ
وال تف ِطر؟" واملعىن :هل تستطيع من حني خيرج
املجاهد من بيته للجهاد يف سبيل اهلل -تعاىل ،-أن
تدخل مسجدك وتعتكف فيه للعبادة ىلع وجه
ادلوام ،فتقوم يف الصالة دون انقطاع ،وتواصل

الصوم دون إفطار ،إذا اكن هذا ممكنا ،فإن هذا وحده
َْ
هو اذلي يعدل اجلهاد ،عند ذلك قال الرجل" :ومن

يستطيع ذلك؟" أي :ومن يستطيع مواصلة الصالة من

ہ
آعار ہےی می ان ےس فمابا کہ یم وہ یہی کر سکی۔ نچاری شتف یک رواپ ث می ے
کہ رسول اہلل ﷺ ےک ضچای می ےس ابک ضچاب ن پنی ﷺ ےس درچواست یک کہ
ع
آب اےس کوب اتسا مل پیا بی چو فدر و میل ث اور ا پی اچر و تواب ےک اعییار ےس
ر
س
یی
آب ﷺ ن ایہی فمابا کہ میے ببک تو اتسا
چہاد ق ل اہلل ےک مساوی ےہو۔ ر
ع
ہ۔ تعنی میے علم می تو کوب اتسا مل یہی چو چہاد یک رطح کا ہےو با اس
کوب یہی ے
ض
ض
خ
خ مس
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
کا ہےم برلہ ےہو۔ نح نچاری اور نح لم یک رواپ ث می ے
فمابا کہ اہلل ےک را سی می چہاد ےک لی ابک صح با ابک سام ےک لی پ کلیا دپیا وما
آب ﷺ ن فمابا :کیا یم اتسا کر سکی ےہو کہ چت مچاہےد چہاد
قہا ےس یہی ے
ہ۔ یررھ ر
ےک لی پ کےل تو یم اپ رنی حان یمار رب حےل حاو اور یررھ ےہمیش عیادب می لےگ ر ےہو۔ تعی
مس
کسی اتفطاع ےک یمار ربھو اور لسل رورہ رکھو۔ اگر اتسا کربا ممک ہےو تو رصف یہی
ش
ع
ہ۔ اس رب اس خص ن کہا کہ اس یک
ہ چو چہاد ےک مساوی ےہو سکیا ے
اب ک م ل ے
مس
ت
ہ چو تعی اتفطاع ےک لسل یمار ربھ سکیا
ہ!۔ عنی کون ے
کون اسیطاعت رکھیا ے
ہ۔ اس می کوب سک یہی کہ ی کام
ہ اور پیا افطار (ببک) کی رورہ رکھ سکیا ے
ے
ہ۔
اتساب فدرب ےس باال ب ے

غري انقطاع والصيام من غري إفطار؟ ال شك أن ذلك

أمر فوق مقدور البرش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية اثلانية للبخاري.

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

معاين املفردات:

َْ ُ
• ما يعدل اجلهاد  :ما يُساوي القتال إلعالء لكمة اهلل يف اثلواب.
َ
• القانت  :اخلاشع.
َ
• القائم  :اذلي يقوم الليل مصليا.
َُْ
• ال يفرت  :ال يَضعف.

فوائد احلديث:

ُ
 .1تعظيم أمر اجلهاد؛ ألنه عدل مجيع ما ذكر من فضائل األعمال.

 .2فضائل األعمال ال تدرك بالقياس ،وإنما يه إحسان وفضل من اهلل تعاىل ملن شاء.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منار القاري رشح خمترص
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صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية
  1410ـه 1990 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)3917( :
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َ ي يََ َ َ
َ
من احتبس ف َرسا يف سبِيل اهلل ،إيمانا باهلل،
َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ
ي
َ ي
ور يوثه وب يوهل
وتصدِيقا ب ِ َوعدِه ،فإن ِشبعه وريه
يف م ي َ
ِْيانه يوم القيامة

 .892احلديث:

چسناہلل ربایمانر کھی ےہون اور اسےکوعدےیکتضدتق کرن ےہون
اہللیکراہ می گھورا براال ،تو تفییاً اس(گھورے) کا رحارہ ،اس کا براب ،اسیک لید اور
اسکا ب ریساب فیامتےکدناسےک برلرے می ےہونےگ۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چو اہلل رب
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ایمان ر کھی ےہون اور اس ےک وعدے کو شچرا ما پی ےہون اہلل ےک را سی می گھورا

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن احتَبَ َس ف َر ًسا يف َس ِبيل
َ ْ ً
ً
يقا ب َو ْعده ،فإن شبَ َع ُه ر
وريه
اهلل ،إيمانا باهلل ،وتص ِد ِ ِ
ِ
ور ْوثَ ُه َ
َ
وب ْو َهل يف ِم ْ َ
زيانه يوم القيامة».

ہ ،اس کا کھابا،اس کا ب رییا ،اس یک لید اور ب ریساب فیامت ےک دن اس ےک
برالیا ے
برلرے می ےہون ےگ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
أوقف ً
فرسا للجهاد يف سبيل
معىن احلديث :أن َمن
ُ
اهلل تعال وابتغاء مرضاته ليك حيَارب عليه الغزاة،
ابتغاء وجه اهلل تعاىل ،وتصديقا بوعده اذلي َ
وع َد به،

حيث قال( :وما تنفقوا من يشء يف سبيل اهلل يوف
إيلكم) فإن اهلل يُ ِثيْبُه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
ر
خيرجه من بول أو روث ،حىت يَضعه هل يف ِكفة

حسناته يوم القيامة .ويف حديث أيب هريرة ريض اهلل
عنه الطويل" :اخلَيل ثالثة :يه َلر ُج ٍل ِو ْز ٌر ،ويه َلر ُجل
ْ
َ ْ
ْ
ِسرت ،ويه ل ِ َر ُج ٍل أج ٌر  . .ثم قال :وأما اليت يه هل أج ٌر،
فر ُجل َ
َ
رب َطها يف سبيل اهلل ألهل اإلسالم يف َم ْرج ،أو
َر ْو َضة فما أكلت من ذلك َ
الم ْر ِج أو ر
الر ْو َض ِة من يشء
ٍ
َ
ُ
َ َ َ
ت حسنات وكتب هل َعددَ
أكلَ ْ
َ
إال ك ِتب هل عدد ما
استَ رن ْ
أر َواث َها َوأبْ َوال َها حسنات ،وال َت ْق َط ُع ط َول َ َها َف ْ
ْ
ت
ِ
ِ
ِ
رشفَ ْني إال َكتَب اهلل هل َع َدد آثَار َهاَ ،و ْ
رشفا أو َ َ
َ َ
أر َواثِ َها
ِ
ِ
َْ
َ
َ
َ
احبُها ىلع نهر ،فرش َبت منه،
حسنات ،وال م رر بها ص ِ
وال يُريد أن ي َ ْسق َ
يها إال َكتَب اهلل هل َع َدد ما َ َ
رشبت
ِ
حسنات" متفق عليه.

 .892حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

حدپ ثکامعنی:چس ن اہلل ےک را سیمیاور اس یکرصا ےکچصول ےک لی چہاد
یک حارط گھورا وفف کیا ،باکہ اس رب سوار ےہو کر مچاہےدپن چہاد کر سکی؛ اگر اس کا ی کام شرح
مرح اہلل یک رصا ےک چصول اور اس یک رطف ےس کی گی وعدے یک تضدتق ےک طور
س
ُ
ف
رب ے
ہ ،می ال فآن کریم می اس کا ارساد کہَ ” :ومَا نْفقُوا م ْن َش ْیءٍ ق َییل ال ََّلہ ت ُو َ ََّ
ی
ل
ی
ا َیْک ُ ْم“ (بجمہ :یم چو کحرھ ھی اہلل یک راہ می رصف کرو ےگ ،وہ مھی ترورا ترورا دبا حان
عایل اس گھورے ےک کھان ،بیی اور تول و بار بک کا اچر اےس
گا ) ،تو اہلل ت ی
عیاپ ث کرے گا کہ ان یمام چریون کوفیامت ےک دن اس یک نکیون ےک برلرے می

ہ" :گھورے یک
رکھا حاے گا۔ اتو رھبہ رضی اہلل عیہ یک ابک طوبل حدپ ث می ے
ہ ،بیشا مالک
ہ،دوشامالک ےک لی ربدہ ے
بیافسامہ ےی؛ابک مالک ربوبال ے
ہ ،چےس آدمی ن
ہ...یررھ فمابا باعت تواب وہ گھورا ے
ےک لی تواب کا درت عہ ے
اہلل ےک را سی می ،اہےل اس الم ےک لی سیہ رار با باع می وفف کر رکھا ےہو۔ تو ی
گھورا باع با سیہ رار ےس چو کحرھ کھاے گا ،اس ےک کھان ےک تفدر اس ےک لی
لک
لک
نکیان ھی حاب ہ ےی اور اس یک لید اور ب ریساب یک مفدار ےک باب نکیان ھی حاب
ل
ہ ےی۔ اگر وہ اپ رنی منی رشی تور کر ابک با دو پیلون رب چررھ حاے ،تو اس ےک فدمون ےک

ہ ،چت اس کا مالک اےس کسی یرہ ےس
تساباب اور لید ےک باب نکیان اہلل لکھ دپیا ے
ہ ،تو اہلل
ہ اور براب ب رالن کا ارادہ ی ےہون ےک باوچود وہ براب رب لییا ے
ےل کر گرر با ے
ہ۔ میقق
اسےک لی پی گیبراب ےکفظون یکت عداد ےک باب نکیان لکھدپیا ے
علیہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الوقف
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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:

َ
رَ
ُ
ْ
• احتَبَ َس ف َرسا  :وقفه ىلع الغزاة يستعينون به يف اجلهاد.
ْ
• بِ َوع ِده  :أي باثلواب املرتتب ىلع ذلك.
ُ َْ
• ِشبَ َعه  :قدر ما يَشبع به.
َ
ر ُ
ريه  :رشبه وشبَعه.
•
ََُْ ََْ
ر
َ
• وروثه وبوهل  :يريد ثواب ذلك ال األرواث بعينها ،والروث :رجيع ذات احلافِر ،أي ما خرج من دبرها.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف إعداد اخليل يف سبيل اهلل ،وأن ما ينفقه اإلنسان عليها يكون حسنات هل ،وما خيرج منها يؤجر عليه.
 .2احلَض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل.
 .3املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال ،وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريها من ر
ادلواب.
 .5جواز وقف اخليل للجهاد يف سبيل اهلل.
 .6املرء يؤجر بنيته اخلالصة هلل تعاىل ،واملصدقة بوعده كما يؤجر العامل.
 .7احلث ىلع اقتناء لك ما يُساعد ىلع اجلهاد والعناية بكل ما فيه قوة األمة وهيبتها.
 .8برشى ببقاء اإلسالم وأهله إىل يوم القيامة؛ ألن من الزم استمرار اجلهاد بقاء املجاهدين وهم املسلمون

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط 1428 ،1ه.
رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه .منار القاري رشح خمترص
صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4181( :
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چسن کوب اتسا َّکیارکھا چوی تو س کاریکعضےس ہےو اوری ہےی مال موتسییک
چفاطتےک لی تو اسکہوجےساسےکاچرےسرورایدو فیاظیککمی ےہو

َ ي ي َ َ َي
َّ َ ي َ ي َ َ َ َ َّ ُ
من اقتىن ُكبا -إال ُك َب صي ٍد ،أ يو ما ِشي ٍة -فإِنه
َ ي ُ ُ ي َ ي ُ َّ َ ي َ َ
ان
اط
ينقص مِن أج ِره ِ لك يومٍ ق ِري ِ

 .893احلديث:

**

ہکہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چس
عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ن کوب اتسا َّکیا رکھا چو ی تو س کار یک عض ےس ےہو اور ی ہےی مال موتسی یک چفاطت ےک
ک
ہ"۔ سالم
لی تو اس کہ وج ےس اس ےک اچر ےس رورای دو فیاظ یک می ےہو حاب ے
کھ
کہیہ ےی کہ ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ کہا کرن یےھ" :با ینی یک چفاطت کرن واال
کھ
َّکیا"۔ اور ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ ینی باری واےل آدمی یےھ۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :من اقتَ َىن
َُْ
َ ْ
َ َ ْ
َ
ًَْ
اشيَ ٍة -فإنه ينق ُص من أج ِر ِه
لكبا -إال لكب صي ٍد ،أو م ِ
َ َ
ان» .قال سالم :واكن أبو هريرة يقول:
لك يوم قِرياط ِ
لكب َح ْرث» ،واكن َصاح َ
«أو َ
ب َح ْر ٍث.
ِ
ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اللكب من ابلهائم اخلسيسة القذرة؛ وهلذا نَه الرشع

الرشيف الطاهر عن اقتنائه؛ ملا فيه من املضار

واملفاسد ،من ابتعاد املالئكة الكرام الربرة عن
ابليت اذلي هو فيه ،وملا فيه من اإلخافة والرتويع

وانلجاسة والرضر ،وملا يف اقتنائه من السفه .ومن
ُ
اقتناه نقص من أجره لك يوم يشء عظيم ،ق ِّرب معناه

بالقرياطني واهلل أعلم قدر ذلك؛ ألن هذا عىص اهلل

باقتنائه وإرصاره ىلع ذلك .فإذا دعت احلاجة إيله

جاز اقتناؤه يف أحد ثالثة أشياء :األوىل :حراسة الغنم
اليت خيىش عليها من اذلئب والسارقني .اثلانية:

حراسة احلرث .اثلاثلة :إذا قصد به الصيد .فلهذه

املنافع يسوغ اقتناؤه وتزول الالئمة عن صاحبه.

 .893حدپث:

ہ۔
حاب ے

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ اس لی شتعت مطرہہ ن
کی کا شمار گھییا اور گیدے چ روبراتون می ےہو با ے
ہ کیو بکہ اتسا کرن می یہت ےس تفضاباب اور چراپیان
ایھی ر کھی ےس میع فمابا ے
ہ ےی۔ می الً چس گرھ می کیا ےہو اس ےس م ال بکہ کرام دور ر ہی ہ ےی ،اشی رطح اس ےس

دوشے لوگ چوف اور در کھان ہ ےی اور ی نچاست اور رصر رساب کا سیت ےہو با
ش
ہ اس یک وج ےس
ہ۔ چو خص کیا برالیا ے
ہ اور اےس رکھیا کم عفیل یک ع المت ے
ے
ش
ہ۔ محھان ےک لی دو فیاظ
رورای اس ےک اچر کا ابک یہت با چضہ کم ےہو حا با ے
ش
ہ۔ کیو بکہ ی خص کیا رکھ کر اور اتسا کرن
ہ ،چس یک مفدار اہلل ہےی حاپیا ے
کہہ دبا گیا ے
ہ۔ باہےم اگر رصورب ےہوتو بیمفاصد می
ربمض ےہوکراہلل یک بافمابکارمپکت ےہو با ے
ہ :اول :یھین اور چ رورون ےک
ےس کسی ابک ےک لی اےس رکھا حا سکیا ے
کھ
ابد تےس ےک ب ریس تظ موتسیون یک چفاطت ےک لی۔ دوم :ینی یک چفاطت ےک
لی۔ سوم :چت اس ےک ر کھی کا مفضد س کارکربا ےہو۔ ان میا فع ےک لی کیا رکھیا
ش
مس
ہ اور ان یک پیا رب وہ خص م المت کا نخق یہی ےہو با۔
میاح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > الصيد
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• من اقتىن لكبًا  :االقتناء :هو االختاذ واالكتساب.

• إال لكب صيد أو ماشية  :لكب صيد :املقصود به اللكب املعلم اذلي يصطاد به ،أو ماشية :بأن يكون صاحبه صاحب غنم ،ويريد باقتنائه أن
حييم غنمه.
• لكب احلرث  :هو اذلي يقصد به محاية احلرث أي الزرع من احليوانات اليت تأكله.
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فوائد احلديث:
قرياطني ،وهما قدر عظيم ،عند اهلل -تعاىل -علمه ومبلغه.
 .1حتريم اقتناء اللكب ،ونقص أجر صاحبه لك يوم ِ
ُْ
 .2منع اقتناء اللكب؛ ملا فيه من املفاسد واملضار الكثرية من بع ِد املالئكة عن املاكن اذلي هو فيه؛ وملا فيه من اإلخافة والرتويع فقد ثبت عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه لكب؛ وملا فيه من انلجاسة الغليظة اليت ال يزيلها إال تكرير الغسل وغسله
بالرتاب.
 .3يباح اقتناؤه ملصلحة؛ وذلك بأن يكون حلراسة غنم ،أو حرث ،أو ألجل صيد ،فهذه منافع ،تسوغ اقتناءه بغري الرشاء؛ ألنه حمرم بيعه.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2994( :
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ش
ش
چو خص کسی عالم می ا پی چضہ کوآراد کردے ،تو کسی عادل خصےس عالمیک
ی
قمت لگواب حانیگ اوراسےکتفیہشکاےک چےصیکقمت ھی اےسادا کرب

َ ي َ يََ ي َ
َي َ َ َ َ َ َيُُ
رشاك هلُ ِيف عب ٍد ،فاكن هلُ مال يبلغ
من أعتق ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ ي
ََ يَي
َ َ ي
ي َ
ثم َن العبدِ؛ ق ِّوم علي ِه قِيمة عد ٍل ،فأعطى
ُ ََ
َ َ ُ
َ َ َ َ َي يَي ُ
رشاك َءهُ حِصصه يمَ ،وعتق علي ِه العبد

 .894احلديث:

ےہویگ  ،تشےطکہ اسےک براس عالمیکقمتےک تفدر مال ےہو۔ اسرطح ترورا
عالماسیکرطفےسآراد ےہو حان گا...

**

ش
عیداہلل پن عرم رضی اہلل عہما کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا " :چو خص کسی
ش
ع الم می ےس ا پی چےص کو آراد کر دے  ،تو کسی عادل خص ےس ع الم یک قمت لگواب
ی
حان یگ اور اس ےک تفیہ شکا ےک چےص یک قمت ھی اےس ادا کرب ےہو یگ ،تشےط کہ
ح
ہ اور اس رطح ترورا ع الم اس یک
اس ےک براس اس فدر مال ےہو ینی ع الم یک قمت ے
رطف ےس آراد ےہو حان گا؛ لیک اگر اس ےک براس مال ی ےہو ،تو اتسی صورب می تس
اشی فدر ع الم آراد ےہو گا ،حییا اس ن آراد کیا"۔

َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب -
َ َ ََْ ْ ً
رشاك هل يف
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعتق ِ
ََ
ٌ َُُْ ََ َ َْ ُ
َْ
العب ِد :ق ِّو َم عليه ِقيمة
عب ٍد ,فاكن هل مال يبلغ ثمن
ْ
ُ ََ َُ َ َ ُ ْ َ
وعتَ َق عليه َ
العبْ ُد ,
َعد ٍل  ,فأعطى رشاكءه ِحصصهم,
َ
َ
وإال فقد عتَ َق منه ما عتَ َق».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من اكن هل رشاكة ،ولو قليلة ،يف عبد ،أو أمة ،ثم
أعتق جزءا منه ،عتق نصيبه بنفس اإلعتاق ،فإن اكن

املعتق موِسا -حبيث يستطيع دفع قيمة نصيب

رشيكه -عتق العبد لكه ،نصيب املعتق ونصيب
رشيكه ،وينظر قيمة نصيب رشيكه اليت تساويها
يف السوق وأعطى رشيكه القيمة .وإن لم يكن

موِسا -حبيث ال يملك قيمة نصيب صاحبه -فال

إرضار ىلع صاحبه ،فيعتق نصيبه فقط ،ويبىق نصيب

رشيكه رقيقا كما اكن.

 .894حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
چو خص کا کسی ع الم با لوبدی می چضہ ےہو ،چواہ یھورا ہےی کیون ی ےہو ،یررھ وہ ا پی چےص
ےک تفدر آراد کردے ،تو اس ےک آراد کرن یک وج ےس اس ےک چےص یک آرادی
عمل می آ حان یگ۔ اب اگر آراد کرن واال ا پی شاک ث دارون یک قمت ادا

م
ہ،تووہع الم کوا پیاورشبک ےک چےصےس کمل آرادی
کرن یک طاف ثرکھیا ے
دالن گا اور ا پی شبک ےک چےص یک قمت مارکیت یک قمت ےک مطاتق دے گا۔

ہ ،تو ع الم یک
اوراگر وہ شبک ےک چےص یک قمت ادا کرن یک طاف ث یہی رکھیا ے
آرادی رب کوب تفص وا فع یہی ےہوگا۔ وہ رصف اس ےک چےص ےک تفدر آراد ےہوگا اور
رہ یگ۔
اس ےک شبک ےک چےص ےک تفدر ع الم یک ع المی بفار ے

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

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

معاين املفردات:

• ْ
رشاك هل  :أي جزءا ونصيبا.
ِ
َ ْ
• عدل  :أي من غري زيادة يف قيمته ،وال نقصان.
• حصصهم  :نصيبهم.

• يبلغ ثمن العبد  :ثمن بقية العبد.

فوائد احلديث:
 .1جواز االشرتاك يف العبد واألمة يف امللك.
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ً
ُ
 .2من أعتق نصيبه عتق عليه ،وعتق عليه أيضا نصيب رشيكه إن اكن موِسا ،وقومت عليه حصة رشيكه بما يساوى ،ودفع هل القيمة.

 .3إن لم يكن الرشيك املعتق موِسا ،فال يعتق نصيب رشيكه.
 .4أنه إن ملك بعض قيمه نصيب رشيكه ،عتق َعليه بقدر ما عنده من القيمة.
ُّ ُ
تشوف الشارع إىل عتق الرقاب ،إذ جعل للعتق هذه الرساية وانلفوذ.
.5

 .6يكون الوالء لكه للمعتق ،وليس للرشيك والء ،والوالء نسبة بني العبد ومن يعتقه ،فينتسب إيله ويرث السيد العبد باتلعصيب إلم يكن هل
معصب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2992( :

325

َ ي َ ََ ََ َ
َ ي َيَ ُ َ َ َ ي
ِّب يقت ِطع بِها مال ام ِر ٍئ
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ِ
ِ
َ ٍ
َُ َ َ
ُ ي
ِق اهلل َ -ع َّز َو َج َّلَ -و ُهوَ
جر ،ل ِ َ
مسل ٍِم ،هو فِيها فا ِ
َ َي َ ي َ ُ
علي ِه غضبان

 .895احلديث:

ش
ف
چو خص کوب اتسی جھوب سم کھان ،چسےکدر تےعکسی مسلمانےکمال رب
م
عایل اس ربیہتربادہ
باچق فیضہ کرےل ،تووہ اہللےساسحال ی مےل گا کہ اہلل ت ی
عصت باک ےہوگا۔

**

 .895حدپث:

ش
ف
ہ کہ میے اور ابک خص ےک
اسعت پن یس رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
درمیان ابک کیوپن کو ےل کر جھگرا یھا ،چریانچرہ ہےم دوتون اس مفدےم ےک فیضےل ےک
ی ص
سل
آب ﷺ ن محھ
لی پنی کر م یل اہلل علیہ و م یک حدمت می حارص ےہون ،تو ر
ف
ےس فمابا” :یم دو گواہ الو ،وری اس یک سم رب فیضلہ ےہوگا“۔ می ن عض کیا :وہ تو
ش
ک
فس
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا” :چو خص
م کھاےل گا اور حرھ ربوا ی کرے گا! ر
جھوب فسم اس لی کھان کہ اس ےک در تےع کسی مسلمان ےک مال کو ےہھیا ےل اور
عایلےس اس حال ث می مےلگا کہ اہلل اس ربیہاپ ث ہےی
اس یک نت بی ہےو ،تو وہ اہلل ت ی

عن األشعث بن قيس قال :اكن بيين وبني ُ
رج ٍل
ٍ
ِ
ٌ
ُ
ْ ْ
رسول اهلل -صىل اهلل
برئ ،فاختصمنا إىل
ِ
خصومة يف ٍ
ُ
عليه وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ً
ُ
قلت :إذا حي ِلف وال يُبايل! فقال
" :شا ِهداك ،أو يمينه"،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ :-
"من َحلف ىلع
َ
ُ
يمني َص ْ َ ْ َ ُ
سلم ،هو فيها
رب ،يقت ِطع بها مال امرى ٍء م ٍ
ِ
ٍ
َ
ُ
ٌ
فاجر ،ل ِ َ
يق اهلل وهو عليه غضبان".
ِ

عضییاک ےہو گا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ
َْ
هذا احلديث َ
تض رمن قصة األش َعث بن قيس حني
َ َ
ْ
َ ْ َُ
ََ
رسول اهلل
فتحاك َما إىل
رئ
ِ
تشاجر مع خصم هل بِسبب بِ ٍ
صىل اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهللَ
اك أَ ْو يَم ُ
عليه وسلمَ ":-شاه َد َ
َ
األشعث ُ
بن
ين ُه" ،فظن
ِ
ِ
ّ َ ْ َُ َْ
َْ
ُّ
ُ
قي ٍس أن خصمه حي ِلف وال يهمه ما اإلثم يف ذلك
َ
ْ
فأخ َ َ
رب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك فقال
َ ْ َ ََ ََ َ
ني
انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من حلف ىلع ي ِم ِ
َ ْ َْ
رب يق َت ِط ُع......احلديث ويف هذا احلديث وعيد
ص ٍ
شديد ملن اقتطع مال امرئ بغري حق ،وإنما اقتطعه

وأخذه خبصومته الفاجرة ،ويمينه الاكذبة اآلثمة،
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان ،ومن غضب َ
اَلل

عليه فهو هالك.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ف
ہ کہ چت ان کا اور
اس حدپ ث می اسعت پن یس رضی اہلل عیہ ےک فضہ پیان ےہوا ے
ش
ان ابک خص ےس ابک کیوپن کو ےل کر جھگرا پ ریدا ےہوگیا ،تو وہ اس جھگرے ےک
ت
آب ﷺ ن
صفی ےک لی رسول اہلل ﷺ یک حدمت می حارص ہےون اور ر
فمابا” :با یم دو گواہ الو ،وری اس یک فسم رب فیضلہ ےہوگا!“ اسعت پن فیس رضی اہلل عیہ کا
گمان یھا کہ ان کا مچالف فسم کھاےل گا اور اےس اس ےک گیاہ یک چریدان ربوا ی ےہویگ۔
ی
ایھون ن رسول اہلل ﷺ ےس اس امکان کا اظہار ھی کردبا۔ چریانچرہ پنی ﷺ ن
ش
ارساد فمابا” :چو خص جھوب فسم اس لی کھان کہ اس ےک در تےع کسی مسلمان
ےک مال کو ےہھیا ےل“...۔ اس حدپ ث می ان لوگون ےک لی شخت فسم یک وعید

ک ش
ب لیی ہ ےی ،وہ ا پی گیاہ آمی جھگرے اور جھوب
ے
ہ ،چو سی خص کا مال باچق ےہ ر
فس
عایل ےس ملی ےگ ،تو وہ
م ےک در تےع اس رب فیضہ کرن ہ ےی۔ ا تےس لوگ چت اہلل ت ی
چ
ش
عایل کا عصت بارل ےہوگیا ،اس یک ہ ےالک ث
ان رب خت عصت باک ےہوگا اور س رب اہلل ت ی
می سک و سیہ یک کوب گچاتس یہی ر ےہنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
الفقه وأصوهل > القضاء > ادلاعوى وابليِّنات
راوي احلديث :متفق عليه.
َْ
َْ ُ
اتلخريج :األش َعث بن قيس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• يَمني َص ْرب  :حبَ َس َ
نفسه ىلع فعلها.
ِ ِ
ٍ
ْ
ُ
• يقتَ ِطع  :يأخذ.
َ
َ
اج ٌر  :هو فيها اك ِذ ٌب.
• هو فيها ف ِ
ْ
• وال ُيبَايل  :ال َ
يه ُّمه ما اإلثم يف ذلك.
ِ

فوائد احلديث:
 .1أن ابلينة ىلع املديع وايلمني ىلع من أنكر ،يه القاعدة الرشعية يف اخلصومات.
املديع ،فعىل املدىع عليه بايلمني.
 .2ثبوت احلق بالشاهدين ،فإن لم توجد ابلينة عند ِ
 .3حتريم ايلمني (الغموس) ويه الاكذبة اليت يقتطع بها احلالف حق غريه ،ويه من الكبائر ،اليت تعرض صاحبها لغضب اهلل-تعاىل -وعقابه.
ً
 .4أن حكم احلاكم يرفع اخلالف الظاهر فقط ،أما ابلاطن ،فال يزال باقيا فعىل هذا ال حيل املحكوم به ،ما لم يكن مباحا للمحكوم هل.
ر
أن يمني الفاجر تُسق ُط عنه ر
ادلعوى وأن فجوره يف دينه ال يوجب احلجر عليه وال إبطال إقراره ،ولوال ذلك لم يكن لليمني معىن.
.5
ِ
 .6ابلداءة بسماع احلاكم من املديع ،ثم من املدىع عليه :هل يقر أو ينكر؟ ثم طلب ابلينة من املديع إن أنكر املدىع عليه ،ثم توجيه ايلمني
ىلع املدىع عليه إن لم جيد بينة.

ً

 .7موعظة احلاكم للخصوم ،خصوصا عند إرادة احللف.
 .8تغليظ حقوق املسلمني ،يف قليل احلق وكثريه.

 .9أن ايلمني الغموس ونقض العهد ،ال كفارة فيهما؛ ألنهما أعظم وأخطر من أن حتلهما الكفارة ،فال بد من اتلوبة انلصوح واتلخلص من حقوق
العباد.

املصادر واملراجع:

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

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ه- .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه- .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه- .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة،
1408ه- .فتاوى اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث
العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.

الرقم املوحد)2980( :

327

َ ي َ ََ ََ َ
َ ي َيَ ُ َ َ َ ي
ِّب يقت ِطع بِها مال ام ِر ٍئ
ص
ني
م
من حلف ىلع ي
ِ
ِ
َ ُ َ َ يَ
َُ َ َ ٍ َ
ُ ي
جر ،ل ِ َ
ِق اهلل وهو علي ِه
مسل ٍِم ،هو فِيها فا ِ
َ ي َ
غضبان

 .896احلديث:

ش
ف
چو خص جھوب سم کھاکر کسی مسلمانےک مال رب باچق فیضہ کرےل،وہ اہللےس
م
عایل اس رب یہتربادہ عصت باک ےہوگا۔
اسحال ی مےل گا کہ اہلل ت ی
**

ً
مرفواع:
عن عبد اهلل بن مسعو ٍد -ريض اهلل عنه-
َ ْ َْ
َ
رب يقتَ ِط ُع بها مال امرئ
(من حلف ىلع ي ِم ِ
ني ص ٍ
مسلم ،هو فيها فاجر ،ليق اهلل وهو عليه غضبان)،

 .896حدپث:

ہ کہ پنی کریم صیل اہلل علیہ وسلم ن
عیداہلل پن م شعود رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ف
فمابا" :چو خص جھوب سم کھاکر کسی مسلمان ےک مال رب باچق فیضہ کرےل ،وہ اہلل
م
عایل اس رب یہت ربادہ عصت باک ےہوگا"۔ اور یررھ اہلل
ےس اس حال ی مےل گا کہ اہلل ت ی
عایل ن (سورہ آل عرمان یک ی) آپ ث بارل فماب (ان الدپن تسیون ت عہد اہلل
ت ی
ف
وایمایہم یمیا فلی الا لح) ”کہ چو لوگ اہلل ےک عہد اور اپ رنی سمون ےک درت عہ دپیا یک یھوری

ونزلت( :إن اذلين يشرتون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا

قليال) إىل آخر اآلية".

دول ث چربدن ہ ےی“(ا لح)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
احلديث وعيد شديد ملن أخذ مال ام ِرئ بغري حق،

وإنما أخذه خبصومته الفاجرة ،ويمينه الاكذبة اآلثمة.
َْ
فهذا يلىق اهلل وهو عليه غضبان ،ومن غضب اهلل
عليه فهو هالك ،ثم تال انليب-صىل اهلل عليه وسلم-

هذه اآلية الكريمة ،مصداقا هلذا الوعيد األكيد

الشديد من القرآن الكريم.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ ،چو کسی مسلمان کا مال باچق صیظ
اس حدپ ث می اس خص ےک لی شخت وعید ے
ےہھیا ےل۔ اس ےک لی وہ باحاب جھگرے اور جھوب و گیاہ آمی فسم کا شہارا ےل۔
شخ
عایل ےس مےل گا ،تو اس رب اہلل باراض ےہوگا۔ اور چس رب اہلل کا عضہ
اتسا ص چت اہلل ت ی
ابا،وہپیاہ ےہوگیا۔یررھرسولاہلل ﷺ ناس شختوعید یک فآن کریم ےس تضدتق
ےک لی ی آپ ث کریمہ ب الوب یک (ان الدپن تسیون ت عہد اہلل وایمای ہم یمیا فلی ال ا لح)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• حلف  :احللف :تأكيد اليشء بذكر معظم بصيغة خمصوصة ،بأحد حروف القسم ،ويه :ابلاء ،والواو ،واتلاء.
َ ْ
رب  :حلف حبس نفسه ىلع فعله.
• يمني ص ٍ
• يقتطع  :يأخذ.
ُ ْ
ر
َ
فإن اإلثم واجلزاء ال يستحقهما إال العامد.
• هو فيها فاجر  :هو فيها اكذب؛ ِيلخرج انلايس واجلاهل؛ ِ

فوائد احلديث:

ّ
َّ
 .1حتريم أخذ أموال انلاس بادلاعوى الفاجرة واأليْمان الاكذبة ،وهو من كبائر اذلنوب؛ ألن ما ترتب عليه غضب اهلل -جل وعال -كبرية من
الكبائر.
ُّ ْ ُ َ َ
اهدُ.
ذليم والمع
 .2اتلقييد (باملسلم) من باب اتلعبري بالغالب ،وإال فمثله ا ِ

 .3إثبات صفة الغضب هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل -تعاىل{ :-ليس كمثله يشء وهو السميع ابلصري}.
َ
ُ ْ ََ َ ر
ْ
ُ
ُّ
حلل من اإلثم بإاعدة احلقوق ألهلها ،فإن تاب؛ فاتلوبة جتب ما قبلها ،وهو إمجاع
 .4رشط العقاب ىلع مرتكب هذه ايلمني ،ما لم يتب ويت
العلماء.
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املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة 1426ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)2996( :
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َّ
َ
َ ي َ ََ
ي
َ
اإلس ِ
ًلم اكذِبا
ني ب ِ ِمل ٍة غري ِ
من حلف ىلع ي ِم ٍ
ُ َ َ ِّ
متعمدا فهو كما قال

 .897احلديث:

ف
چسناسالمےک سوا کسیدوشے مدہےتیک حان توجھ کر جھوب سم کھاب،وہ
و تےس ہےی ےہو گیا حیےس اسن کہا"
**

ْ
ر َ
اك -ريض اهلل عنه -أنه بايع
ثابت بن الضح ِ
عن ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حتت الشجرة ،وأن

ہ کہ ایھون نرسول اہلل ﷺ ےک
باپ ث پن ضچاک رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
آب ﷺ ن فمابا ":چو خص اس الم ےک سوا
اہیھ رب درچت ےک ن رچ نعت یک۔ ر
ف
کسی اور دپن رب ےہون یک جھوب سم فضداً کھان ،وہ وتسا ہےی ےہو حان گا ،حیسا کہ اس
ش
چ
ہ۔ چو خص چود کو دھار دار چری ےس د نح کر ےل ،اےس ہنم می اشی ےہھیار
ن کہا ے

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من حلف
ً
ىلع يمني بملة غري اإلسالم ،اكذبا ُمتَ َع ِّمدا فهو كما
ِّ
قال ،ومن قتل نفسه بيشء ُعذ َب به يوم القيامة،
َْ
َْ
وليس ىلع رجل نذ ٌر فيما ال يملك» َو ِيف ِر َوايَة« :ولع ُن
َ ً
ر َ َ ْ
ََْ
املؤمن كقت ِل ِه» .ويف رواية« :من ادىع دع َوى اك ِذبَة
ِ
ََ َ ر
رً
َ ْ
ُ
ر
ُ
َ
ِيلتكرث بها لم ي ِزده اهلل -عز وجل -إال قِلة».

رہ گا اور آدمی رب اس چری یک بدر یہی ،چس کا وہ مالک ی ےہو"۔ اور
ےس عداب ےہو با ے
ی
ہ"۔
ہ" :مسلمان رب لعیت ھنخیا ،اس کاچون کرن ےک باب ے
ابک رواپ ث می ے
ی
ابکدوشی رواپ ث می ے
ہ":چس ن(مالمی) اصاق ےک لیجھوبا دعو ی
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

روى ثابت بن الضحاك األنصاري -أحد املبايعني
احلديبية -عن انليب
حتت الشجرة بيعة الرضوان يوم
ِ

صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال ما معناه :من حلفىلع يمني بغري رشيعة اإلسالم ،كأن يقول :هو يهودي
ّ
نرصاين ،أو هو جمويس ،أو هو اكفر أو بريء من اهلل
أو
ً
ً
ورسوهل إن اكن كذا وكذا ،متعمدا اكذبا يف يمينه ،فهو

كما نسب نفسه إيله من إحدى امللل الاكفرة .ومن

قتل نفسه بيشء ،كسيف ،أو سكني ،أو رصاص ،أو
غري ذلك من آالت القتلُ ،عذب به يوم القيامة .ومن
ً
نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فالن ،أو
اتلصدق بيشء من مال فالن ،فإن نذره الغ لم

ينعقد؛ ألنه لم يقع موقعه ،ولم حيل حمله .ومن لعن
مؤمنا ،فكأنما قتله ،الشرتاك الالعن والقاتل بانتهاك

حرم اهلل -تعاىل ،-واكتساب اإلثم ،واستحقاق
العذاب .ومن تكرب وتكرث بادلاعوى الاكذبة اليت

ليست فيه ،من مال أو علم أو نسب أو رشف أو

منصب أو غريها ،مريدا بذلك اتلطاول ،لم يزده اهلل
رً
إال ذلة وحقارة،؛ ألنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه،
فجزاؤه من جنس مقصده.

 .897حدپث:

**

عایل اس ( ےک مال) یک فلتہےی می اصافہ کرے گا۔"
کیا ،اہلل ت ی

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

باپ ث پن ضچاک اتضاری رضی اہلل عیہ ،چو ان ضچای کرام می ےس ہ ےی ،جھون ن
ص
لح حدبییہ ےک دن نعت رصوان ےک مو فع رب درچت ےک ن رچ پنی ﷺ ےک اہیھ رب
ش
ی
م
ہ کہ چو خص
نعت یک ھی۔ وہ پنی ﷺ ےس رواپ ث کرن ہ ےی۔ چس کا عنی ی ے
اس المےک سوا کسیاوردپنو مدہےت یک فسمکھان ےہونتون کےہ:اگر اس ناس
رطح اور ا تےس کیا تو وہ یہودی ،تضاب با مخوشی ےہوحان گا با کاف ےہوحان گا با اہلل اور
ف
اس ےک رسول ےس بی و پیار ےہوحان گا ،چت کہ وہ حاپیا ےہو کہ وہ جھوب سم کھا راہ
ی
ہ ،تو وہ ا ھی کاف ملیون می شمار کیا حان گا ،چن یک حاپ ث اس ن چود کو میسوب
ے
ک
ح
ت
کیا۔ چس ن بلوار با رحافو با رسیول یک گویل یےس دپگر سی فیل ےک اورار ےس چود کو فیل
ش
کرلیا ،اس کو اشی اورار ےس فیامت بک عداب دبا حان گا۔ چو خص کوب اتسی بدر
ہ ،حیےس کوب ی بدر مان کہ وہ ف الن ع الم کو آراد
مان ،چو اس یک ملکیت می یہی ے
کردے گا با ف الن ےک مال می ےس اپیا صدفہ و چیاب کرے گا ،تو اس یک بدر ن کار
ض
م
ش
و کالعدم ےہویگ؛ کیون کہ وہ بدر  ،خنح مو فع و چل می وفوع بردب ہےی یہی ہےوب۔ چو خص
کسی مومن رب لعیت کرے ،تو گوبا اس ن اس کو فیل کردبا؛ کیون کہ لعیت کرن واال
م
ب
عایل یک فابل چرمت چلوق یک برامایل ےک رمپکت ہےونمی باب
اور فا ل دوتون ،اہلل ت ی

ےک شبک ہ ےی ،اشی پیا رب دوتون ےک چق می ابک ہےی رطح کا گیاہ لکھا حان گا اور
ش
مس
دوتون ابک ہےی رطح ےک عداب ےک نخق فار برا بی ےگ۔ چو خص اپ رنی باب ےک
اظہار می اور مال ،علم ،چ شت و ت شت،فضل و شف ،میصت و حاہ اوردپگر امور یک
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کیب ےک بارے می ا تےسجھون دعوے کرے،چو چفیفت ےس ربے ہ ےی ،تو
عایل اس یک ےہ چری می دل ث وچواری اور ت رسنی کو ربادہ کردے گا؛ کیون کہ اس
اہلل ت ی
ش
ش
خص ن اپ رنی خصیت کو ا تےس امور ےک در تےع اونچراو بلید کربا رحااہ ،چن کا اس می
ف
وچود ہےی یہی۔ لہیدا اس کو اشی ییل ےس ت علق ر کھی وایل شا دی حان یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ ْ
ر َ
اك -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :ثابِت ب ُن الضح ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• بملة غري اإلسالم  :كأن يقول :إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نرصاين أو بريء من اإلسالم.
• كقتله  :يف إزالة احلياة؛ فإن اللعنة داعء بإزالة احلياة ابلاقية ،كما أن القتل إزالة للحياة الفانية.

فوائد احلديث:
 .1تغليظ اتلحريم ىلع من حلف برشيعة غري اإلسالم.
ً
 .2حتريم قتل اإلنسان نفسه ،فإن إثمه كإثم القاتل لغريه ،ويعذب بما قتل به نفسه ،فإن اجلزاء من جنس العمل.
 .3أن لعن اإلنسان كقتله يف املشاركة يف اإلثم ،وإن لم يستويا يف قدره.
َ
ً
خصوصا ملن غر بها انلاس ،أو يديع معرفته لعمل ،يلتوىل
 .4حتريم اداعء اإلنسان ما ليس فيه ،من علم ،أو نسب ،أو شجاعة ،أو غري ذلك،
وظيفته ،فلك هذا حرام ،ومن فعله رياء وتكربا ،لم يزده اهلل تعاىل إال ِذلة ،فاجلزاء من جنس العمل.
 .5أن انلذر ال ينعقد فيما ال يملكه انلاذر ،فإن انلذر طاعة وقربة ،وال يتقرب فيما ال يترصف فيه.

 .6ظاهر قوهل يف احلديث( :فهو كما قال) أن احلالف بغري ملة اإلسالم خيرج من اإلسالم ،وهذا من الكفر األصغر ،وأن قوهل (لعن املؤمن
كقتله) أن إثم الالعن والقاتل سواء .والواجب يف هذه انلصوص :أنه البد يف وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه.

املصادر واملراجع:

1-صحيح ابلخاري ،دار طوق انلجاة ط 1422ه -2 .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق -3 .اإلملام برشح عمدة

األحاكم إلسماعيل األنصاري.ط دار الفكر ،بدمشق ،الطبعة األوىل 1381ه -4 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حتقيق :حممد صبيح بن
حسن حالق ،نرش :انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م -5 .تأسيس األحاكم للنجيم،
ط دار املنهاج1427 ،ه.
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َّ
يَ
َم ين َر ِ َ
يض باهلل َربا ،وباإلسًلم دِينا ،وبمحمد
ََ ي
رسوال ،وجبت هل اجلنة

 .898احلديث:

چو اہللےکرب ہےون رب،اسالمےکدپن ہےون رب اور محدمﷺےکرسول
ےہون ربراضی ےہو گیا ،اسےک لیچیتواچت ےہو گنی

**

ْ ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن َر ِ َيض باهلل َر ًّبا،
ً
َ ْ
ًْ
وجبَت هل اجلنة»،
وباإلسالم ِدينا ،وبمحمد رسوال،
َ
َف َعج َ
ب هلا أبو سعيد ،فقال :أ ِع ْد َها َ َ ر
يلع يا رسول اهلل،
ِ
ُ ْ َ ََْ
ََ َ َ َ
َْ
ُ
فأاعدها عليه ،ثم قال« :وأخرى يرفع اهلل بها العبد
ََ ََ
ََ َ
ني كما بني
مائة درجة يف اجلنة ،ما بني لك درجت ِ
السماء واألرض» قال :وما يه يا رسول اهلل؟ قال:
«اجلهاد يف َس ِبيل اهلل ،اجلهاد يف َس ِبيل اهلل».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چو اہلل
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ےک رب ےہون رب ،اس الم ےک دپن ےہون رب اور محدم ﷺ ےک رسول ےہون ربراضی
ےہو گیا ،اس ےک لی چیت واچت ےہو گنی۔‘‘ اس رب اتو سعید ن می عخت ےہو کر عض
آب ﷺ ن اےس ان ےک
کیا :اے اہلل ےک رسول! اس باب کو دوبارہ کہیی۔ ر
ع
ہ چس یک وج ےس اہلل ت عایل
سا می دوبارہ پیان کیا۔ یررھ فمابا’’ :ابک اور ( مل) ے

ہ
ہ۔ دو درچون ےک مابی اپیا فاصلہ ے
پیدے ےک چیت می سو درحاب بلید کر با ے
ہ۔‘‘ ایہون ن تروجرھا :اے اہلل ےک رسول!
حییا آشمان و رمی ےک مابی فاصلہ ے
ع
آب ﷺ ن فمابا’’ :اہلل ےک را سی می چہاد کربا ،اہلل
اوہ مل کون سا ے
ہ؟ ر
ےک را سی می چہاد کربا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َم ْن آمن باهلل ر
ربا وباإلسالم ِدينا
ً
وبمحمد -صىل اهلل عليه وسلم -رسوال وجبت هل

اجلنة .ويف رواية عند أمحد" :يا أبا سعيد ثالثة من
قاهلن :دخل اجلنة" قلت :ما هن يا رسول اهلل؟ قال:

"من ريض باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد رسوال".

فلما سمع أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -هذه
َ
املقولة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ت َع رجب هلا

وطلب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يعيدها
عليه مرة أخرىَ ،
فأاعدها عليه- ،عليه الصالة
ُ ْ
خ َرى" أي من أعمال ِّ
الرب
والسالم ،-ثم قال هل" :وأ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
والطااعت " يَ ْرف ُع اهلل بها العبد مائة درجة يف اجلنة،
ْ
َْ
ََ ََ
ني كما بَني السماء واألرض" .فانليب
ما بني لك درجت ِ
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أخربه أن هناك عمال يرفعاهلل به صاحبه يف اجلنة مائة درجة ،ولم خيربه بذلك

ابتداء؛ يلتشوق هلا أبوسعيد -ريض اهلل عنه -ألجل

أن يسأل عنها ،فإذا علمها بعد اإلبهام اكنت أوقع يف

نفسه ،فقال :وما يه يا رسول اهلل؟ قال -صىل اهلل
عليه وسلم " :-اجلهاد يف َس ِبيل اهلل ،اجلهاد يف َس ِبيل

 .898حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
حدپ ث کا مفہوم :چو خص اہلل ےک رب ےہون رب ،اس الم ےک دپن ےہون رب اور محدم
ﷺےک رسول ےہون رب ایمانےل آبا،اسےک لیچیتواچت ےہوگنی۔ مسید اجدم
ہ کہ" :اے اتو سعید! بی با بی اتسی ہ ےی چو ان کا فا بل ےہو گیا
یک ابک رواپ ث می ے
وہ چیت می داحل ہےو گیا۔ می ن تروجرھا :اے اہلل ےک رسول! وہ بی با بی کون شی
ش
آب ﷺ ن فمابا’’ :چو خص اہلل ےک رب ےہون رب ،اس الم ےک دپن
ہ ےی؟ ر

ےہون رب اور محدم ﷺ ےک رسول ےہون رب راضی ےہو گیا"۔ چت اتو سعید حدری رضی
اہلل عیہ ن پنی ﷺ ےس ی باب سنی تو ایہی اس رب ت عخت ےہوا اور ایہون ن پنی
آب ﷺ ن اس باب کا
ﷺ ےس عض کیا کہ وہ ان رب اسباب کا اعادہ کرپن۔ ر
ہ۔" تعنی پییک و فمان بداری ےک کامون
اعادہ کیا ،یررھ ان ےس فمابا " :ابک اور ے
ہ۔ "چس یک وج ےس اہلل ت عایل پیدے ےک چیت می سو درحاب
می ےس ابک اور ے
ہ حییا آشمان و رمی ےک مابی فاصلہ
ہ۔ دو درچون ےک مابی اپیا فاصلہ ے
بلید کر با ے
ع
ہ چس ےک کرن واےل ےک
ہ۔‘‘ پنی ﷺ ن ایہی پیابا کہ ابک مل اتسا ے
ے
آب ﷺ ن ایہی اس
اہلل ت عایل چیت می سو درحاب بلید کر با ے
ہ۔ شوع می ر
عمل ےک بارے می یہی پیابا۔ باکہ اتو سعید رضی اہلل عیہ کو اس ےک حا پی کا
اسییاق ےہو اور وہ چود اےس تروجرھی۔ چت ایہام ےک ت عد ایہی اس کا پریہ حےل گا تو ی ان
ےک لی ربادہ رب اب ہےو گا۔ چریانچرہ ایہون ن تروجرھا کہ :اے اہلل ےک رسول! وہ عمل
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اهلل" .فاملجاهد مع كونه من أهل اجلنة ،إال أن مزنتله
أرفع من غريه ممن آمن باهلل ر
ربا وباإلسالم ِدينا
وبمحمد -صىل اهلل عليه وسلم -رسوال ولم جياهد يف
سبيل اهلل تعاىل ،وهذا من فضل اهلل -تعاىل -وكرمه

للمجاهدين يف سبيله ،فلما جادوا بأنفسهم يف سبيل

اهلل -تعاىل -أكرمهم اهلل تعاىل وأنزهلم يف اجلنة أفضل
املنازل وأىلع ادلرجات ،واجلزاء من جنس العمل.

آب ﷺ ن چواب دبا’’ :اہلل ےک را سی می چہاد کربا ،اہلل ےک
کون سا ے
ہ؟ ر
ہ ،باہےم اس کا مفام ان
رج اہےل چیت می ےس ےہو با ے
را سی می چہاد کربا۔‘‘ مچاہےد اگ ر

ہ چو اہللےک رب ےہون ،اس الم ےک دپن ےہون اور محدم
دپگر لوگون ےس بلید ب ےہو با ے
ﷺ ےک رسول ےہون رب ایمان الن لیک ایہون ن اہلل ت عایل ےک را سی می چہاد
س
یہی کیا۔ ی اہلل یک رطف ےس چہاد ق ییل اہلل کرن والون ےک لی فصیلت و اکرام
ہ۔ چ رو بکہ ایہون ن اہلل ےک را سی می اپ رنی حا بی فبان کر دپن ،اس لی اہلل
ے
ت عایل ایہی چیت می ست ےس افضل اور بلید بپن درحاب ےس شفار فمابا۔ اور
ع
ہ۔
ہ حیسا مل ےہو با ے
بدلہ و تےس ہےی ملیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• وجبت  :ثبتت.

فوائد احلديث:
 .1أن دخول اجلنة باإليمان واتلفاضل فيها باألعمال.
 .2تعظيم أمر اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
 .3رفعة مزنلة املجاهد يف اجلنة.
ُ
َ
 .4يف اجلنة درجات ال حتىص ،ومنازل ال تعد ،وللمجاهدين مائة درجة منها.
 .5حمبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملعرفة اخلري ،وأبوابه وأسبابه.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم
بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش1418 :ه 1997 -م .انلهاية
يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
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ہ
چو چیارہ می موچود ےہو اور یمار چیارہ ادا کرے تو اسےک لی ابک فیاظاچر ے
ی
اور یمار چیارہ می حارصیےکسایھ بدفیےکوفث ھی موچود ےہو تو اسےک

َّ
َ ي َ َ يَ َ َ َ
يصىل عليها فله ق َ
ِرياط،
اجلنازة حىت
من ش ِهد
ومن َشه َدها حىت تدفن فله ق َ
ِرياطان ،قيل :وما
ِ
َ َ
ان؟ قال :مثل اجلبلني العظيمني
ال ِقرياط ِ

 .899احلديث:

ہ۔ تروجرھا گیا کہدو فیاظ کیا ہ ےی؟فمابا:دو یہتبے
لیدو فیاظاچر ے
یرہارونےکباب(اچر)۔

**

 .899حدپث:

چضب اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’:چو
ہ اور یمار
چیارہ می موچود ےہو اور یمار چیارہ ادا کرے تو اس ےک لی ابک فیاظ اچر ے
ی
رہ تو اس ےک لی دو
چیارہ می حارصی ےک سایھ بدفی ےک وف ث ھی موچود ے
ہ۔ تروجرھا گیا کہ دو فیاظ کیا ہ ےی؟ فمابا :دو یہت بے یرہارون ےک باب
فیاظ اچر ے
مس
ہ کہ’’:ان می ےس ست ےس رجھوبا احد یرہار یک
(اچر)۔‘‘ ،لم یک رواپ ث می ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
ر
َ َْ َ َ َ
ازة حىت يصىل
اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن شهد اجلن
ُ
ري ٌ
عليها فله قِ َ
اط ،ومن شهدها حىت تدفن فله

ري َ
رياطان ،قيل :وما الق َ
قِ َ
ان؟ قال :مثل اجلبلني
اط
ِ
ِ
ُ
العظيمني» .وملسلم« :أصغرهما مثل أ ُح ٍد».

ہ۔‘‘
رطح ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ن
ہ کہ ان یک خسس ےک
ہ ،اور وہ رحاہےیا ے
عایل ا پی پیدون رب با مرہبان ے
اهلل -تبارك وتعاىل -لطيف بعباده ،ويريد أن يهيئ اہللپیارک وت ی
ر
هلم أسباب الغفران ،وذلا ورد احلض ىلع الصالة ىلعً لی اسیاب مہیا کرے۔ اشی لی یمارہ چیارہ می حارصی اور اداپییگ رب رعیت دالب
ش
اجلنازة وشهودها ،ألن ذلك شفاعة تكون سببا
ب
ہ۔ اس لی چو خص یمارہ
ہ اور ی رجمت کا سیت ینی ے
ہ کیون کہ ی سفارس ے
ے
ر
للرمحة .فجعل ملن صىل عليها قرياطا من اثلواب،
ی
ھ
م
ف
ل
ہ
چ
ت
ف
ہ اور و بد ی ی ی شبک ےو با
ہ اس ےک ی ابک یاظ واب ے
چیارہ ربھیا ے
ً
وملن شهدها حىت تدفن قرياطا آخر ،وهذا مقدار من
ہ
ہ۔ تواب یک ی مفدار یہت بی ے
ہ اس ےک لی ابک رمبد فیاظ کا تواب ے
ے
َ
اثلواب عظيم ومعلوم قدره عند اهلل تعاىل .فلما خ ِيف
ع
ص ل
ہ۔رسول اہللﷺ ناس یک
عایل ےکہےیبراس ے
ىلع الصحابةَ -ريض اهلل عنهم -مقداره ،ر
قربه انليب  -اوراس یکمفدارکا ا ل م اہللت ی
م
ش
صىل اهلل عليه وسلم -إىل أفهامهم ،بأن لك قرياط مفدار کو ضچای ےس خفی رکھا لیک ان کو محھان یک عض ےس پیابا کہ ابک فیاظ ابک
ہ۔ کیون کہاس ےک ابدرا پیمسلمانیھاب ےک چق
مثل اجلبل العظيم ،ملا فيه من القيام حبق أخيه املسلم یہت بے یرہار یکرطح ےہو با ے
وادلاعء هل واتلذكري باملآل وجرب قلوب أهل ابليت یک اداپییگ ،اس ےک لی دعاء کربا ،اےس انچام کار ےک بارے می باد داہب کرابا ،اور
وغريها من املصالح.
میت ےک گرھ والون ےک دلون کو تسیل دپیا اور اس ےک ع الوہ دپگر مضا لح بران
**

حان ہ ےی۔

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 :صحيح ابلخاري وصحيح مسلم.

معاين املفردات:

َْ َ َ َ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ
ازة ويه امليت.
ازة  :من حرض اجلن
• من ش ِهد اجلن
ري ٌ
• قِ َ
اط  :مقدار عظيم من األجر مثل اجلبل.
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ُ
• حىت تدفن  :يُفرغ من دفنها.

• أحد  :جبل يف شمايل املدينة وقعت عنده الغزوة املشهورة.

فوائد احلديث:
 .1الفضل العظيم يف الصالة ىلع اجلنازة وتشييعها حىت تدفن.
 .2أنه حيصل للمصيل واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال اهلل تعاىل.
ً
 .3أن يف الصالة ىلع امليت وتشييع جنازته إحسانا إىل امليت وإىل املصيل واملشيع.
 .4فضل اهلل تعاىل ىلع امليت ،حيث حض ىلع تكثري الشفعاء هل بأجر من عنده.
ً
ِّ
 .5أن مقدار اثلواب ىلع قدر األعمال اليت يقوم بها العبد ،فقد جعل للمصيل قرياطا ،وللمصيل واملشيع ،قرياطني.
 .6كرامة املسلم ىلع اهلل تعاىل -حيث أثاب من اتبع جنازته أو حرض دفنه.
ً
 .7أن هذا الفضل حيصل ملن اتبع اجلنازة إيمانا واحتسابًا.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة  1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني،
طبعة مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج -القاهرة -مرص -الطبعة األوىل .عمدة األحاكم من الكم خري األنام
صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط( ،ط.)2

الرقم املوحد)5397( :
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چسنصحیک یمار ربھیوہ اہللیک پریاہ میآگیا چریانچرہی مو فعیآن بران کہ اہلل
ک
حل
درن ےہو
یکدہمداری می سی طور ل ابدار ےہونیکوجےسوہ یمہارے ر

َ ُّ ي
َ ي َ َّ
َّ
من صىل صًلة الصبحِ فهو يف ذِم ِة اهللِ فًل
َ ي ُ َ َّ ُ
ك ُم ُ
اهلل م يِن ذ َِّمتِ ِه ب ِ َ ي
َش ٍء
يطلبن

 .900احلديث:

حان۔

**

 .900حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
چیدب پن عید اہلل رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
’’چس ن صح یک یمار ربھی وہ اہلل یک پریاہ می آگیا۔ لہدا ی مو فع ی آن بران کہ اہلل یک
درن ےہوحان۔ اگر
دہم داری می کسی طور حلل ابدار ےہون یک وج ےس وہ یمہارے
ر
درن ےہوحانتو اےسوہ باالآچرحا
اہللاپ رنیدہم داریمی حلل ابدار ےہون ربکسیےک
ر
چ
ہ‘‘۔
ہ اور اوبدےھ میہ ہنم می دال دپیا ے
ہےی لییا ے

عن جندب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال
ر
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َصىل صالة
ر
َ ْ َُر ُ
ر
ُّ ْ
ك ُم ُ
اهلل ِم ْن ِذم ِت ِه
هلل فال يطلبن
الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا ِ
َ ْ ْ ُْ ُ
َ ْ َ رُ َ ْ َ ْ ُُْ ْ ر
يش ٍء يُد ِركه ،ث رم
بِيشءٍ ،ف ِإنه من يطلبه ِمن ِذم ِت ِه ب ِ
َ
َ ْ
ر
َ ُ ُّ ُ
ار َج َهن َم».
يكبه ىلع وج ِه ِه يف ن ِ
**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدپ ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

من صىل صالة الصبح فقد دخل يف عهد اهلل فكأنه
ّ ّ
عز وجل أن ال يصيبه أحد بسوء ،فال حتل
معاهد هلل

**

أذيته من أحد؛ ألن أذيته تعترب يف احلقيقة اعتداء ىلع
ً
ونقضا ألمانه اذلي وهبه هلذا املصيل ،ومن نقض
اهلل
عهد اهلل واعتدى عليه فقد عرض نفسه ملحاربة

اهلل ،واهلل ينتقم ملن أوذي وهو يف جواره وأمانه.

اجمایل معنی:

چس ن صح یک یمار ربھ یل وہ اہلل یک ض مان می آ گیا گوبا کہ اس کا اہلل ےس اس باب کا
ہ کہ کوب اےس تفضان ی یرہنچرا سےک گا۔ چریانچرہ اےس پ کلیف دپیا کسی ےک لی
معاہےدہ ے
ش
ہ کیو بکہ اےس پ کلیف دپیا چفیفت می اہلل رب ربادب محھا حان گا اور اتسا
حاب یہی ے
ک
ہ اور چو اہلل
کربا اس امان ےک میاق میصور ےہو گا چو اہلل ن اس یماری کو دے ر ھی ے

آب کو اہلل
ہ اور اہلل ےک سایھ ربادب یک کوش کر با ے
کا عہد تور با ے
ہ وہ ا پی ر
ش
ب
ہ
ہ اور اہلل اس خص ےک لی انفام لییا ے
ےک سایھ چیگ ےک لی ریس کردپیا ے
چو اس یک پریاہ اور امان می ےہو اور اےس پ کلیف یرہنچراب حان۔

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

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من صىل صالة الصبح  :أي صالها مجاعة يف وقتها.
• يف ذمة اهلل  :يف عهده وأمانته.
• يكبه  :يلقيه.

فوائد احلديث:
 .1بيان أهمية صالة الفجر وفضيلتها.
 .2اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح.
 .3احلفاظ ىلع حدود اهلل وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد وعونه.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .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
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رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.
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ش
عایل اسےک اور
چو خص اہللےکرا سی می ابکدن کارورہرکھیا ے
ہ ،اہللت ی
چ
ہنمیکآگےکدرمیانآشمان اوررمیےکدرمیاب فا صےلےک تفدر چیدق پیا

َي
َ
َ
َ ي
من صام يوما يف سبِيل اهلل جعل اهلل بينه وبني
َيَ
انلِّار خندقا كما بني السماء واألرض

 .901احلديث:

**

ً
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن صام
ََْ ً
َْ
ً
وبني انلِّار خندقا
يوما يف َس ِبيل اهلل َجعل اهلل بينه
كما بني السماء واألرض».

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا ’’ :چو خص اہلل
اتو اماہم رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
چ
ہ ،اہلل ت عایل اس ےک اور ہنم یک آگ ےک
ےک را سی می ابک دن کا رورہ رکھیا ے
ہ‘‘۔
درمیان آشمان اور رمی ےک درمیاب فا صےل ےک تفدر چیدق پیا دپیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من صام ً
يوما يف سبيل اهلل ،يُريد بذلك ثواب اهلل -
َْ ً
َْ
تعاىلَ -
وبني انلِّار خن َدقا" أي حجابًا
"جعل اهلل بينه
بعيدا بمسافة َمد َ
ومانعا ً
ً
ً
يدة ،قَ ْد ُرها" :كما بَ ْ َ
ني
شديدا
ِ
السماء واألرض" أي مسافة مخسمائة سنة ،كما يف
حديث العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه،-

قال" :كنا عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال" :

أتدرون كم بني السماء واألرض"؟ قلنا :اهلل أعلم
ورسوهل ،قال" :بينهما مسرية مخسمائة سنة".

 .901حدپث:

ہ۔
دپیا ے

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چ
عایل
س ن اہلل یک راہ می چصول تواب یک نت ےک سایھ ابک دن کا رورہ رکھا اہلل ت ی
ہ۔تعنی شخت فسم کا ربدہ کر د پی ہ ےی
اس ےک اور دورح ےک مابی چیدق پیا دپیا ے
ل
ہ حییا آشمان و رمی ےک مابی فاصلہ
ہ چس یک مفدار اپنی ے
اور یہت منی آر پیا دپیا ے
ہ تعنی برا نرح سو سال یک مساف ث حیسا کہ عیاس پن عید المطلت رضی اہلل عیہ ےس
ے
ہ چس می وہ پیان کرن ہ ےی کہ ہےم پنی ﷺ یک حدمت می
رموی حدپ ث می ے
آب ﷺ ن سوال کیا :کیا یم حا پی ےہو کہ آشمان اور رمی ےک مابی
موچود یےھ۔ ر
کینی مساف ث ے ہ
آب
ہ؟ ےم ن کہا :اہلل اور اس کا رسول ہےی ربادہ حا پی ہ ےی۔ ر
ہ‘‘۔
ﷺ ن فمابا’’ :ان دوتون ےک مابی برا نرح سو سال یک مساف ث ے

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

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
• خن َدقا  :هو بمثابة احلفرة املستديرة حول أسوار املدينة واملعىن اكن بينه وبني انلار حاجز

فوائد احلديث:
 .1فضل الصوم يف سبيل اهلل تعاىل.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان
القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة1421 ،ه.
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َ َ
َّ
َم ين ُعلِّ َم َّ
الر ي َ
ِم ،ثم ت َركه ،فليس مِنا ،أو فقد
َ َ
عىص

 .902احلديث:

چےس تسای باریسکھاب گنی اور ت عداراناسناےس رجھور دبا تووہ ہےم میےس
یہی ،با اسن بافمابیک۔
**

ً
ِّ
عن عقبة بن اعمر-ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن ُعل َم
َ َ
َ
ر
ر
الر ْ َ
يم ،ثم ت َركه ،فليس ِمنا ،أو فقد َعىص».

 .902حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’ چےس
عفیہ پن عارم رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
تسای باری سکھاب گنی اور ت عداران اس ن اےس رجھور دبا تو وہ ہےم می ےس یہی ،با

اس ن بافماب یک‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من َت َعلرم ر
الريم بالسهام ومثله

الريم بآالت اجلهاد احلديثة ،ثم تركه وأهمله" ،فليس
ْ
ِّ
هدينَا ُ
وسنتنا" .أو قد عىص"
منا" ،أي ليس من أهل

وهذا شك من الراوي ،هل قال -صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم" :-فليس منا أو فقد عىص".

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم :چس نپیابداری با یررھ حدبد آالب چیگ ےک در تےع ےس تسای
سیک
س
ج
البواہےیببتووہ ہےممی
باری ھیاور یررھاس ن اےس ر ھور دبااوراس لسےلمی ر
ہ۔ تعنی وہ ےہمارے رطرعمل اور ےہمارے رط تف رب فایم یہی
ےس یہی ے

آب ﷺ ن "وہ
ہ۔’’بااس ن بافماب یک‘‘۔راوی کو اس می سک ے
ے
ہ کہ ر
ہ" کہا یھا با یررھ "اس ن بافماب یک" کہا یھا۔
ہےم می ےس یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
هدينَا ُ
وسنتنا.
• فليس منا  :ليس من أهل

فوائد احلديث:

 .1التشديد العظيم ىلع من تَعلرم ر
الريم ثم تركه بغري عذر.

 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.

 .3العلوم العسكرية واجبة ىلع األمة اإلسالمية.
ُ
 .4ال حيل للمسلم أن يرتك ما تعلمه من العلوم العسكرية اليت يذب بها عن ثغور املسلمني ،ومن فعل ذلك فقد حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم برشح انلووي ،حتقيق خليل شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة اثلامنة1422 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن
كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية .1392 ،اتليسري برشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار النرش:
مكتبة اإلمام الشافيع -الرياض -الطبعة اثلاثلة1408 ،ه 1988 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.
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َ َ
َ ي ََ
اح ،أَ َع َّد ُ
اهلل هل يف اجلن ِة چوشخصصحےکوفث با سامےکوفث م
س
ت
عایل اسےک لی
اہلل
ہ
ا
ب
ا
ح
د
چ
من غدا إىل املسج ِد أو ر
ے
ی
َ
ُ ُ َّ َ َ َ
ی
ن ُزال ُكما غدا أو َراح
اہ۔
ہ چت ھیوہصح با سامےکوفثمسچد حا ب ے
چیت می صیافثپیارکر با ے

 .903احلديث:

**

 .903حدپث:

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’چو خص صح
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
َ َ َ َ ر
َ َ
م
م
ل
س
چ
ف
ف
ف
د
عليه وسلم -قالَ « :م ْن غدا إىل
ی
ت
ِ
عایل اس ےک ی ت ی صیا ث
املسجد أو راح ،أع ےک و ث با سام ےک و ث چد حا با ے
ہ اہلل ی
اهلل هل يف اجلنة نُ ُز ًال ُلكر َما َغ َدا أو َر َ
ُ
ی
اح».
ِ
اہ‘‘۔
ہ چت ھی وہ صح با سامےک وف ث (مسچد) حا ب ے
پیار کر با ے
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من ذهب إىل املسجد أول انلهار أو بعد زوال

الشمس ،سواء للصالة ،أو لطلب العلم ،أو لغري ذلك
ُ
َ
جزاء عمله نزال يف اجلنة
من مصادر اخلري هيأ اهلل هل

لكما ذهب إىل املسجد.

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اہ ی حابا یمار
ہ رح ے
چو دن یک اپیدا می با یررھ سورح دھل حان ےک ت عد مسچد می حا با ے
پی
ک
عل
عایل
ےک لی ےہو با چصول م ےک لی ےہو با یررھ یک ےک سی اور کام ےک لی تو اہلل ت ی
ی
ع
ہ اس ےک لی چیت
اس ےک اس مل ےک بدےل می چت ھی وہ مسچد می حا با ے
ہ۔
می صیاف ثپیار کر با 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:

• غدا  :يعين ذهب غدوة ،أي ذهب أول انلهار ،وذلك مثل أن يذهب إىل املسجد لصالة الفجر.
• راح  :الرواح يطلق ىلع ما بعد الزوال ،مثل اذلهاب إىل صالة الظهر أو العرص.
ر
• أعد  :هيأ.
ُ
• نزال  :الزنل :ما يقدم للضيف من طعام وحنوه ىلع وجه اإلكرام.

فوائد احلديث:
 .1فضل اذلهاب إىل املسجد ،واحلث ىلع املحافظة ىلع صالة اجلماعة فيه.
 .2أعمال العباد لكها حمصية عند اهلل.
 .3فيه بيان فضل اهلل عز وجل ىلع العبد.
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 لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َ ي َ ََ ُ َ َ َ ُ
َ يُ يَ َُ
يه العليا فه َو ِيف
من قاتل ِتلَكون ُكِمة اهلل ِ
َ
يل اهلل
سبِ ِ

 .904احلديث:

ش
ہرصف اشی کا لر با اہللےک
چو خص اہللےکدپنیکشبلیدیےک لی لر با ے
ہ۔
را سی می ے

**

َ
عن أيب موىس األشعري-ريض اهلل عنه -قالُ « :س ِئل
َُ ُ
َُ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -ع ْن ر
الر ُج ِل :يقاتِل
رس
َ
ً
ً
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ج َ
َش َ
َ
َ ً ُّ
اعةَ ،و ُيقاتل ر َ ُ
يل
ِ ِ
محية ،ويقاتِل ِرياء ،أي ذلِك ِيف س ِب ِ
ََ َ
ُ
اهلل؟ فقال َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ :-م ْن
َ ََ َ ُ َ َ َُ
َ ُْ َْ َ ُ َ َ
يل اهلل».
قاتل ِتلكون ِ
لكمة اهلل ِيه العليا ،فهو ِيف س ِب ِ

 .904حدپث:

ہ کہرسولاہللﷺ ےسدرباف ثکیاگیا
اتوموشیاسرعی رضیاہللعیہ ےسرواپ ث ے
ش
ش
ہ ،ابک خص مجد جمیت
کہ ابک خص اپ رنی یہادری یک یماتس ےک لی چیگ کر با ے
ش م
ہ ،ان می ےس کون
ہ اور ابک خص خص دکھاوے ےک لی لر با ے
یک پیا رب لر با ے
ش
ہ؟ رسول اہللﷺ ن فمابا" :چو خص اہلل ےک دپن یک شبلیدی
اہلل یک راہ می ے

ہ"۔
ہ رصف اشی کا لر با اہلل ےک را سی می ے
ےک لی لر با ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ چو دشمیان دپن ےس
سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الرجل ابک خص ن پنی ﷺ ےس درباف ث کیا کہ ابک اتسا آدمی ے
ً
ہ باہےم لوگون ےک سا می یہادری اور دلیی کا اظہار کربا اےس لرن رب ایھار با
يقاتل اعداء ادلين ،ولكن احلامل هل ىلع القتال هو لر با ے
ش
إظهار الشجاعة واإلقدام أمام انلاس .وعن الرجل
ہ اور
ہ چو اپ رنی فوم اور وطن یک جمیت می لر با ے
ہ ،اشی رطح ابک اتسا خص ے
ے
يقاتل محية لقومه ،أو لوطنه .ويقاتل اثلالث ً
رياء أمام
ش
ہ کہ وہ اہلل یک راہ می چہاد کرن
بیشا خص لوگون کو ی دکھان ےک لی لر با ے
أنظار انلاس أنه من املجاهدين يف سبيل اهلل
تع
مس
ہ چو ترعتف و طنم ےک نخق ےہون ہ ےی ،ان بییون
واےل ان لوگون می ےس ے
املستحقني للثناء واتلعظيم .فمن املقاتل يف سبيل اهلل
ش
آب ﷺ ن مخیض لیک
من هؤالء اثلالثة؟ فأجاب صىل اهلل عليه وسلم -می ےس کون سا خص اہلل یک راہ می چہاد کرن واال ے
ہ؟ ر
س
ہ چو اہلل
بأوجز عبارة وأمجع معىن ،ويه :أن من قاتل تلكون حامع بپن الفاظ می چواب دبا کہ رصف وہےی چہاد ق ییل اہلل کرن واال ے
ی
ہ وہ اہلل یک راہ می
ہ۔ اس ےک ع الوہ چو ھی ے
لكمة اهلل يه العليا ،فهو اذلي يف سبيل اهلل ،وما عدا ےک دپن یک شبلیدی ےک لی لر با ے
هذا ،فليس يف سبيل اهلل ،ألنه قاتل لغرض آخر .لرن واال یہی ےہوگا کیو بکہ اس کا لر با کسی اور مفضد ےک لی یھا۔ اعمال ےک ا جےھ با
ہ کہ ان ےک
ہ۔یمام اعمال می اتسا ہےی ےہو با ے
واألعمال مرتتبة ىلع انليات ،يف صالحها وفسادها ،بے ےہون کا مدار بییون رب ےہو با ے
ً
ہ۔ اس معنی رب دالل ث کرن وایل
وهذا اعم يف مجيع األعمال فاألثر فيها للنية ،صالحا ا جےھ با بے ےہون می نت یک باپی ےہوب ے
وفسادا ،وأدلة هذا املعىن كثرية.
یہت شی دلیلی موچود ہ ےی۔
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
ر
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ويقاتل محية  :احلمية يه األنفة ،وتشمل احلمية لعصبية قبلية أو محية حلزب أو مذهب لك هذا يدخل يف احلمية.
• يقاتل ري ً
اء  :الرياء هو إظهار اخلري لقصد الشهرة أو املدح وحنو ذلك.
• يقاتل شجاعة  :الشجاعة ضد اجلنب ،ويه شدة القلب عند ابلأس.

فوائد احلديث:
 .1األصل يف صالح األعمال وفسادها ،انلية.
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 .2من قاتل الكفار لقصد الرياء ،أو احلمية ،أو إلظهار الشجاعة ،أو لغري ذلك من مقاصد دنيوية ،فليس يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .3أن اذلي قتاهل يف سبيل اهلل ،هو من قاتل إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
َ ْ
 .4إذا انضم إىل قصد إعالء لكمة اهلل قصد املغنم يف املرتبة اثلانية ،فإنه ال يرض نيته ،مادام قصد املغنم قد جاء ضمن انلية الصاحلة األوىل ،وهذا
جار يف مجيع أعمال القرب والعبادات.
ُ َ
 .5مدافعة األعداء عن األوطان واحلرمات ،من القتال يف سبيل اهلل ،ومن قتل فيه ،فهو شهيد ،كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ق ِتل دون
ماهل فهو شهيد ..الخ".
اإلخالص يف اجلهاد.
 .6احلديث دال ىلع وجوب ِ

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم،
لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة -الطبعة العارشة1426 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه .اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ،البن امللقن ،املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1997 -م.

الرقم املوحد)2969( :
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ش
چو خص (میدان چہاد می) کسی کو فیل کرے اور اس رب گواہےی موچود ہےو تو اسےس
ی
ہ۔
جرھییا ےہوا(مال) ھی اشی (فیل کرنواےل)ےک لی ے

َ ي َََ َ
َ َ َ ي َ ِّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
من قتل قتِيًل هلُ علي ِه بينة فله سلبه

 .905احلديث:

**

چضب اتو فیادہ اتضاری رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی کہ ’’ ہےم رسول اہلل ﷺ ےک سایھ
عوہ چیی ےک لی پ کےل (یررھ سارا فضہ پیان کیا) اس وف ث رسول اہلل ﷺ ن
ش
ی
فمابا:چو خص کسی کو فیل کرے اور اس رب گواہےی موچود ےہو تو اس ےس جرھییا ےہوا مال ھی
آب ﷺ ن ی باب بی رمپیہ
اشی (فیل کرن واےل) ےک لی ے
ہ۔‘‘ ر

عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ َْ
«خ َرجنا َم َع َر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل
ً ََ َ
َ َ
ُ
ُ َْ
ني َ -وذك َر ِق رصة -فقال َر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه
حن ٍ
َ ْ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ ِّ َ ٌ َ َ ُ َ ُ َ َ
هل َعلي ِه بَينة فله َسلبُه» قال َها
وسلم :-من قتل ق ِتيال
َ ً
ثالثا.

فماب۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال يوم حنني :من
ً
قتل قتيال هل عليه شاهد أو ديلل فله سلبه ،أي :هل

 .905حدپث:

**

ثياب املقتول وسالحه ،ودابته اليت قاتل عليها ،وأن
ً
ً
أبا قتادة قتل رجال ،وقال ملن حوهل :إين قتلت رجال،
ً
فأقسم ىلع من عرف ذلك أن يشهد يل قاهلا ثالثا.

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
پنی کریم ﷺ ن عوہ چیی ےک مو فع رب فمابا کہ چو خص کسی(کاف) کو فیل کرے گا
اور اس باب رب اس ےک براس کوب گواہ با دلیل ےہو یگ تو چو کحرھ اس ےس جرھییا ےہوگا وہ اشی
کا ےہوگا۔ تعنی مفیول ےک ک ریے ،اسلچہ اور وہ سواری چس رب اےس فیل کیا یھا۔چضب
ش
اتو فیادہ رضی اہلل عیہ ن ابک (کاف) خص کو فیل کیا اور چو ان ےک اردگرد موچود یےھ
ش
ی
ہ می اےس
ان ےس کہا کہ :اس خص کو می ن فیل کیا ے
ہ اور چس چس کو ھی پریہ ے
فسم دپیا ےہون کہ وہ میے لی گواہےی دے۔ ی باب ایھون ن بی رمپیہ کہی۔

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

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

معاين املفردات:

َ ُ
• َسلبُه  :يه ثياب املقتول وسالحه ،ودابته اليت قاتل عليها.
ً
واحدا.
• بينة  :حجة مثل :وجود شاهد ولو

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1أن من قتل قتيال وأقام ىلع قتله إياه بَينة ،فله سلبه اذلي تقدم تعريفه.
 .2أن السلب للقاتل ،سواء قاهل قائد اجليش قبل القتال أو بعده.

 .3إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع ىلع قتال األعداء.

املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)2998( :
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ُ ُ ي ُ َ
َ
َ ي
چو مسلمانآدمی اہللےکراسیہ می او بینیےک یھیون میدودھ ابنےکو فف
من قاتل يف سبِيل اهلل من َرجل مسلم ف َواق
َ َ
ش
ی
َ
ََ ي
ہ اور چس خص کو اہلل
ناقة ،وجبت هل اجلنة ،ومن ُجرح ُج يرحا يف سبِيل باب ھی فیال کرےاسےک لی چیتواچت ےہوحاب ے
َ
ُ َ َ يَ
ی
اهلل أو ن ِ
كب نكبة فإنها ت ِِجء يوم القيامة ےکراسیہ می کوبرجم لگ حان با پ کلیف رہنرح حان تووہ فیامتےکدناس
َ
ُ
ُ
ي
ُ
َّ
َكأَ َ
َ
ی
ی
ل
ھ
ها
ورحي
،
ان
ر
ف
ع
الز
ها
لون
اكنت:
ما
ر
غز
ح
ع
ہ
ی
ےس ی ربادہرسیا ےواآن گا ک اسدناسکاربگر فان سا اور مہک
ِ
ح
اكل ِمسك
مسک یسی ےہویگ۔

 .906احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا”:چو مسلمان آدمی اہلل
معاد رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ی
ب
ےک راسیہ می او ینی ےک یھیون می دودھ ابن ےک و فف باب ھی فیال کرے
ش
ہ اور چس خص کو اہلل ےک راسیہ می کوب رجم
اس ےک لی چیت واچت ےہوحاب ے
ی
ی
لگحانباپ کلیف رہنرححان تووہفیامتےکدن اسےس ھیربادہرسیا ےہواآن
ح
گا لیک اس دن اس کا ربگ رعفان حیسا اور مہک مسک یسی ےہویگ“۔

عن معاذ -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قالَ « :م ْن قاتل يف َس ِبيل اهلل من َر ُجل ُم ْسلم
َُ َ
وجبَ ْ
اق نَاقَةَ ،
ت هل اجلنة ،ومن ُجرح ُج ْر ًحا يف َس ِبيل
فو
ُ َ َ ْ
كبَ ًة فإنها تَِجء يوم القيامة َكأَغزرَ
كب ن
اهلل أو ن ِ
ِ
ِ
ُ
ُ ر َْ ُ
الزعف َران ،ورحيها اكل ِمسك».
ما اكنت :لونها
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ما من مسلم يقاتل يف سبيل اهلل ولو بمقدار يسري،
ُ
ْ
ْ
كمقدار ما بَني احللبَتَني ،واملقصود بذلك أن حتلب
َ
ُ
الفصيل ،ثم يرجع إىل َ
الرضع
انلاقة ثم ترتك َلريضع
ِ
ُ
فيحلبه مرة ثانية؛ إال وجبت هل اجلنة ،ومن أصيب يف
سبيل اهلل تعاىل ،كما لو سقط من ىلع فرسه ُ
فجرح أو
رضبة سيف أو غري ذلك ولو اكنت إصابته يسرية،
َ
جاء يوم القيامة وجرحه يتصبب منه ادلم َبغزارة ،إال
َ َْ
الزعفران وتفوح منه أطيب الروائح اليت
أن لونه لون
يه راحئة املسك.

 .906حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
چو کوب مسلمان اہلل ےک راسیہ می یھوری دب ےک لی ھی چہاد کرے گا ،می الً اپنی دب
ب
ب
ہ کہ او ینی کو دواہ
ہ ،مطلت ی ے
چہاد کیا حییا کسی او ینی کو دوبارہ دو ہی کا وففہ ہےو با ے
ہ باکہ وہ ن رچ کو دددھ ب رالن ،یررھ دودھ جرھاب می
حا با ے
ہ یررھ اےس رجھور دبا حا با ے

لوب آن اس ےک ت عد دوبارہ اےس دواہ حان ،تو اس رب چیت واچت ےہو حان یگ۔
گ
اوب ےس گر کر رجمی
اور چس کو اہلل یک راہ می کوب رجم لگ حان ،می الًوہ ھورے ےک ر
رج رجم ہےلکا ہےی کیون ی ےہو ،تو وہ
ےہو حان با بلوار وعیہ یک رصب لگ حان ،اگ ر
فیامت ےک صن اس حال می آن گا کہ اس ےک رجم ےس کیب ےک سایھ چون
پ کےل گا ،مگر اس کا ربگ رعفاب ےہوگا اور اس یک چوسیو ست ےس یہی چوسیو تعنی مسک
یک چوسیو یکماپید ےہویگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َُ َ
اق نَاقَة  :ما بَ ْني احلَلْبَتَ ْني من َ ْ
رضع ر
انلاقة.
• فو
ِ
ْ
َ
َ
ر
َ
• انلكبة  :اخلدش واجلرح من أثر احلجارة وحنوها.
َ
• َكأَ َ
غز ِر  :أي تِجء أكرث مما اكنت.
الز ْع َف َران َ :نبْ ٌ
• ر
ت أمحر اللون.
• ال ِم ْسك  :نوع من الطيب يُتخذ من نوع من الغزالن.
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• وجبت  :ثبتت.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل.
َ
َ
 .2ما حيل بالشهيد من حوادث وابتالءات يأجره اهلل تعاىل عليها وال يضيع عمله.
 .3اجلهاد وأجره خاص باألمة املسلمة دون غريها.
َ
 .4أن من قاتل لعصبية أو محية ،لم جتب هل اجلنة.
 .5إذا قاتل الاكفر مع املسلمني وقتل لم جتب هل اجلنة؛ ألن من رشوط قبول العمل اإلسالم ،وألن احلديث :مقيد بالرجل املسلم.
 .6أن املرأة إذا قاتلت يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل وجبت هلا اجلنة ،وتقييد احلديث بالرجل خرج خمرج الغالب.
 .7أن املشاركة اليسرية يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل إلعالء لكمة اهلل جزاؤه اجلنة.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه .مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه1984 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407,ه.
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز
إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح
الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض .سنن النسايئ .مكتب املطبواعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية .1986 - 1406 ،املعجم
الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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ُ َّ
ي َي َ ُ
َ ي
من اكن هل ذِبح يذِبُه ،فإذا أهِل هًِلل ذِي
ي
ي َ
َ ي
َ ُ َ َّ
َّ
اره
ف
احل ِجة ،فًل يأخذن من شع ِره وال من أظ ِ
ُ َ ِّ
شيئا حىت يضّح

 .907احلديث:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قال رسول اهلل
ْ َ ُ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن اكن هل ِذبْ ٌح يَذحبُه ،فإذاُ ر
ْ ُ َ ر
َ ْ
حل رجة ،فال يَأخذن من شع ِره وال من
أ ِهل ِهالل ِذي ا ِ
ْ َ
َ ِّ
اره شيئا حىت يُضيح».
أظف ِ

ش
چس خصےک براسفباب کا حاتور ہےو چےسوہد نح کرن کا ارادہرکھیا ہےو توچتدو
الحچہ کا رحابد پ کلآن تووہ ا پی بالون اور باچیونےسکحرھی کان یہان بک کہ
یکفباب کرےل۔

**

ش
ہ کہرسولاہلل ﷺ نفمابا:چس خص ےک
ام سلمہرضیاہلل عہا ےسرواپ ث ے
براس فباب کا حاتور ےہو چےس وہ د نح کرن کا ارادہ رکھیا ےہو تو چت دو الحچہ کا رحابد پ کل
آن تو وہ ا پی بالون اور باچیون ےس کحرھ ی کان یہان بک کہ یک فباب کر ےل۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب أم سلمة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -نَه من أراد أن يضيح أن يأخذ من
َ ْ
العرش من
شعره أو ظفره شيئا حىت يضيح .فإذا دخل

حل رجة وأنت تريد أن تضيح أضحية عن نفسك
ذي ا ِ
ً
أو عن غريك من مالك فال تأخذ شيئا من شعرك ال
ر
من اإلبط وال من َ
العانة وال من الشارب وال من
ِ
ُ
ً
الرأس حىت تضيح ،وكذلك ال تأخذن شيئا من الظفر
َ
 ُظفر الق َدم أو ُظفر ايلد -حىت تضيح .ويف روايةمسلم األخرى" :فال َي َم رس من شعره وب َ َرشه ً
شيئا" أي
ِ
جِله ،ال يأخذ شيئا حىت يضيح وذلك احرتام
لألضحية وألجل أن ينال غري املحرمني ما ناهل

املحرمون م ن احرتام الشعور؛ ألن اإلنسان إذا حج
أو أعتمر ،فإنه ال حيلق رأسه حىت يبلغ اهلدي حمله،

فأراد اهلل -عز وجل -أن جيعل لعباده اذلين لم حيجوا
ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك.

 .907حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام سلمہ رضی اہلل عہا پیان فما رہےی ہ ےی کہ پنی ﷺ ن فباب کرن کا ارادہ ر کھی
ش
ہ یہان بک کہ وہ فباب کر
واےل خص کو ا پی بال اور باچن کا پی ےس میع فمابا ے
ل
آب اپ رنی رطف ےس با کسی اور یک
ےل۔ چت دوا حچہ کا یرہ ال عشہ شوع ےہوحان اور ر
رطف ےس ا پی مال ےس فباب کرن کا ارادہ ر کھی ےہون تو اس صورب می اپریا کحرھ
ن
اہ وہ ت عل ےک ےہون با رب باف ےہون با یررھمو رحھون اور ش ےک
یہی بال ی کابی ،رح ے

آب ا پی باچن یہی ی کابی،
آب فباب کر لی۔ اشی رطح ر
بال ےہون یہان بک کہ ر
ض م
اہ وہ براون ےک باچن ےہون با اہیھ ےک یہان بک کہ فباب کر لی۔ خنح سلم یک
رح ے
ی
ہ کہ" :وہ ا پی بالون اور حلد کو بالکل ھی ی رجھون۔" تعنی کحرھ
ابک رواپ ث می ے
ی
ہ اور اس لی
ھی ی کان یہان بک کہ فباب کر ےل۔ اتسا فباب ےک اچیام می ے
ی
ی
ہ وہ ھی اچرام بابد ھی والون یک رطح
ھی کہ جہون ن اچرام یہی بابدھ رکھا ے
بالون ےک اچیام می کحرھ ی کحرھ شبک ےہو سکی۔ کیون کہ اتسان چت جح با عرمہ کر با

ہ تو وہ اس وف ث بک ا پی بالون کو یہی موبد با چت بک کہ فباب کا حاتور ا پی
ے
ی
مفام بک یہی رہنرح حا با۔ چریانچرہ اہلل یک مسیت ےہوب کہ وہ ا پی ان پیدون ےک لی
ی
ہ۔
ھی میاسک جح ےک س عاب کا ابک چضہ کردے جہون ن جح اور عرمہ یہی کیا ے
ع
شح رباض الضالچی الپن ینمی()450/ 6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > األضحية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اذلبْح  :بكرس اذلال :ما يذبح يف األضايح من بهيمة األنعام.
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َُ
ْ ُ َ ر
• ال يَأخذن  :ال يق رص رن.

فوائد احلديث:
 .1نيه من أراد األضحية ورأى هالل ذي احلجة أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره.
املصادر واملراجع:

1.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .2 .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني

الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .3 .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت1428 ،ه .4 .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .5 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)8954( :
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چسن چہاد یہی کیا با کسی چہاد کرنواےلےک لی سامان چہادفاہےم یہی کیا
َي َيُي َ
َ ي َ ي َ ي ُ َ ي ُ َ ِّ ي َ
أهله
يف
ا
ي
ز
َغ
ف
ل
خي
و
أ
ا
ي
ز
َغ
ِ
من لم يغز أو جيهز ِ
با کسی مچاہےدےک اہےلو عیالیک یھالبےک سایھ چی گییییک تو اہللرور فیامت
خبري ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة
ک
م
ش
ض
س
ی
ہ
ک
ی
ےس ےل اےس ی خت یتےسدو رحار رے گا۔

 .908احلديث:

**

ً
َ َْ
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن ل ْم يغ ُز
َ َُْْ َ
َ ُ ِّ َ
أ ْو جيَه ْز اغ ِز ًيا أ ْو خيلف اغ ِز ًيا يف أهله خبري ،أصابه
اهلل بقارعة قبل يوم القيامة ».
**

املعىن اإلمجايل:

الشديدة من اهلل -تعاىل -يف ادلنيا قبل اآلخرة ىلع من
ترك اجلهاد يف سبيل اهلل أو ترك إاعنة املجاهدين

باملال أو بمساعدتهم يف راعية أهليهم واحلفاظ
عليهم من بعدهم ،فمن ترك القيام بهذه األمور

أصابته املصائب العظام جراء تقصريه يف نرصة دين
اهلل -تعاىل.-

ہ کہرسولاہلل ﷺن فمابا کہ'':چس ن
اتواماہم -رضی اہللعیہ -ےسرواپ ث ے
چہاد یہی کیا با کسی چہاد کرن واےل ےک لی سامان چہاد فاہےم یہی کیا با کسی مچاہےد
ےک اہےل و عیال یک یھ الب ےک سایھ چی گیی ی یک تو اہلل رور فیامت ےس یہےل اےس
کسی شخت مضییت ےس دو رحار کرے گا۔''

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

يف هذا احلديث احلث ىلع الغزو ،وبيان العقوبة

 .908حدپث:

**

اجمایل معنی:

ش
ہ اور اس خص ےک لی اہلل یک
اس حدپ ث می چہاد رب پ کلی یک بعیت دی گنی ے
ہ چو اہلل یک راہ می چہاد کو
رطف ےس آچرب ےس یہےل دپیا ہےی می شخت شا یک وعید ے
ہ با یررھ مچاہےدپن یک مال یک صورب می اعاپ ث یہی کر با با ان ےک اہےل و
رجھور دپیا ے
ش
عیال یک چیگیی اور ان یک چفاطت کرےک ان یک مدد یہی کر با۔ چو خص ان یمام
ہ تو وہ اہلل ےک دپن یک تضب می کو باہےی کرن یک وج ےس شخت
امور کو رجھور دپیا ے
ہ۔
مضاپ ث می میی ال ےہو با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الغزو  :اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي  :باخلروج هل.
ُ
َ
• جيَ ِّه ْز اغ ِز ًيا  :أي  :يُيهء هل أسباب سفره.
َُْْ َ
• خيلف اغ ِز ًيا يف أهله خبري  :يقوم بما اكن يفعله من قضاء مصاحلهم.
• بقارعة  :بمصيبة أو داهية تقرعه.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من تعجيل العقوبة ىلع ترك اجلهاد.
 .2حث انليب –صىل اهلل عليه وسلم– ىلع املشاركة يف الغزو أو جتهزي الغزاة.
ً
 .3املجتمع املسلم جمتمع اتلاكفل واتلعاون ىلع الرب واتلقوى؛ ألنه اكبلناء يشد بعضه بعضا.
 .4وجوب حفظ اجلبهة ادلاخلية للمجتمع املسلم ،ومحاية أعراض وأهل املجاهدين يف سبيل اهلل.
 .5حتريم ترك اجلهاد وتغليظ عقوبة ذلك.
 .6األمة اليت تتخلف عن اجلهاد وتركن إىل أعدائها يصيبها اذلل واهلوان واخلزي يف ادلنيا قبل اآلخرة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ,
دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.

الرقم املوحد)6403( :
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ش
َ ي َ َ
ام َع ين ح يِزب ِه م َِن الليل ،أو َع ين َ ي
يش ٍء مِنه ،چو خص اپریا تروراوطیفہ با اس کا کحرھ چضہ ربےھ تعی سو حان ،یررھ اےسصح ایھ کر فج
من ن
ِ
ِ
َ ي َ َ َ
َ َ ََ ُ َي َ َ َ
ُ
ُّ
ي
َ
ُ
فقرأه ما بني صًلة ِ الفج ِر وصًلة ِ الظه ِر ،كتِب هل اور ظرہےکدرمیان ربھےل،تو اےس اشیرطحلکھا حان گا ،گوبا اسنراب
َكأَ َّن َما قَ َر َأهُ م َ
ہ
الليل
ِن
ک
ہ۔
ےی و ربھا ے
ِ

 .909احلديث:

ً
مرفواعَ « :م ْن
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
َ َ َُ
نَ َ
ام َع ْن ِح ْزب ِه ِم َن الليل ،أو َع ْن َ ْ
يش ٍء ِمنه ،فق َرأه ما
ِ
ِ
َ َر َ َ
َ
ََْ َ
ُّ
َ ْ
الظ ْهرُ ،كت َ
ب ُهل كأن َما ق َرأ ُه
ني َصال ِة الفج ِر َو َصال ِة
ب
ِ ِ
الليل».
ِم َن
ِ

**

ش
ہ‘‘ :چو خص اپریا ترورا وطیفہ با اس
عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
کا کحرھ چضہ ربےھ تعی سو حان ،یررھ اےس صح ایھ کر فج اور ظرہ ےک درمیان ربھ ےل ،تو

ہ‘‘۔
اےس اشی رطح لکھا حان گا ،گوبا اسن راب ہےی کو ربھا ے
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلزب معناه اجلزء من اليشء ،ومنه أحزاب القرآن،
فإذا اكن لإلنسان صالة يصليها يف الليل؛ ولكنه نام

عنها ،أو عن يشء منها فقضاها فيما بني صالة

الفجر وصالة الظهر؛ فكأنما صاله يف يللته ،ولكن

إذا اكن يوتر يف الليل؛ فإنه إذا قضاه يف انلهار ال يوتر،
ولكنه يشفع الوتر ،أي يزيده ركعة ،فإذا اكن من

اعدته أن يوتر بثالث ركعات فليقض أربعة ،وإذا اكن
ً
من اعدته أن يوتر خبمس فليقض ستا ،وإذا اكن من
اعدته أن يوتر بسبع فليقض ثماين وهكذا .وديلل

ذلك حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -اكن إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛

صىل من انلهار تنيت عرشة ركعة .وينبه ىلع أن
القضاء إنما يكون بعد رشوق الشمس وارتفاعها

 .909حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
ہ۔ چت اتسان
چرب ےک عنی ہ ےی کسی چری کا چضہ۔ اشی ےس 'اچراب الفآن' ے
راب یک یمار رب ھی کا م عمول رکھیا ےہو؛ لیک راب یک تروری یمار با اس کا کحرھ چضہ رب ھی

ےس یہےل سو حان اور اےس فج و ظرہ ےک درمیان ترورا کرےل ،تو گوبا اس ن راب
ہ۔ الییہ اگر راب می وب رب ھی کا م عمول رکھیا ےہو ،تو دن می وب یہی
ہےی می ربھا ے
ربےھ گا ،بلکہ اےس چفت یک س کل می ادا کرے گا۔ تعنی ابک رکعت رمبد م ال ےل گا۔
ہ ،ت و
ہ ،تو رحار ربےھ گا ،برا نرح رب ھی یک ے
چریانچرہ اس یک عادب بی رکعت رب ھی یک ے
ہ ،تو آیھ ربےھ گا۔ اس یک دلیل سیدہ عاتش رضی
جرھ ربےھ گا اور اگر ساب رب ھی یک ے

ک
ل
ہ کہ اگر ھی بیید با نماری یک وج ےسپنی ﷺ کا فیام ا لیل رہ
اہلل عہا یک حدپ ث ے
رہ یک فضا سورح پ کلی اور اسےک ابک
حا با ،تو دن میبارہ رکعت رب ھی یےھ۔ باد ے
پیے ےک تفدر بلید ےہون ےک ت عد دے؛ باکہ ممیوع وف ث می یمار ادا کرن ےس
نرح حان۔

قدر رمح ئلال يصيل يف وقت انليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِحزبه  :ما جيعله اإلنسان ىلع نفسه ُ من صالة وقراءة وغريها.
ُ
• كتب هل كأنما قرأه من الليل  :أي :أثبت أجره إثباتا مثل إثباته عند قراءته هل من الليل.

فوائد احلديث:

ر
 .1املحافظة ىلع األوراد املرشوعة ،ومن فاته ورد بعذر فأِسع ألدائه يف الوقت املذكور اكن هل ثوابه اكمال كما لو أداه يف وقته.
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 .2انلوم يعذر صاحبه وال يعد من املقرصين؛ ألن اتلفريط يف ايلقظة.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،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 ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5443( :
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َيَ
َ
ُ
اء َس يب سننيَ،
ُ
م ُروا أوالدكم بالصًلة ِ وهم أبن
عِ ِ ِ
َيَ ُ َ ي
َ ُ َيَُ
ي ُ ُي
رش ،وف ِّرقوا بينه يم
ِ
واَضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ
َ َ
جعِ
يف المضا ِ

 .910احلديث:

چت یمہارے ن رچ سابسالےک ےہو حا بی تو ایہی یمار رب ھی کا چکمدو اور
چتوہدس سالےک ےہوحا بی تو یمار می عفلت رب ایہی مارو اور انےک تسی
ی
ھی الگ الگ کردو۔
**

عرمو پن سعیت ا پی والد (سعیت) اور وہ ا پی دادا (عیداہلل پن عرمو) رضی اہلل عیہ
ےس رواپ ث کرن ہ ےی کہ ایہون ن پیان کیا کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چت
یمہارے ن رچ ساب سال ےک ےہو حا بی تو ایہی یمار رب ھی کا چکم دو اور چت وہ دس
ی
سال ےک ہےوحا بی تو یمار می عفلت رب ایہی مارو اور ان ےک تسی ھی الگ الگ کر
ل
ہ کہ رسول اہلل ﷺ
دو۔‘‘ اتو بی سیہ پن معید ا خہنی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل

عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
َ
اء َسبْع سن َ
أوالدكم بالصال ِة وهم أ ْب َن ُ
ني،
« ُم ُروا
ِ ِ ِ
ََْ ُ َ ْ
َ ُ َْ
ْ ُ ُ ْ
رش ،وف ِّرقوا بَين ُه ْم يف
وارضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ
ِ
َ َ
اج ِع» .وعن أيب ثرية سربة بن معبد اجلهين -
المض ِ
ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
وسلمَ « :-علِّ ُموا ر
يب َّ
الص َال َة ل َسبْع سن َ
وارض ُب ُ
الص ر
وه
،
ني
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني» .ولفظ أيب داودُ « :م ُروا ر
عليها ْاب َن َع ْرش سن َ
الصيبر
ِ ِ ِ
ِ
ََ
َ
َ
بالصال ِة إذا بَلغ َسبْع ِس ِنني».

ن فمابا’’ :چت نچرہ ساب سال کا ےہوحان تو اےس یمار ربھیا سکھاو اور چتوہ دس
سال کا ہےو حان تو اےس اس (ےک ی رب ھی) یک وج ےس مارو۔‘‘ اتو داود یک رواپ ث
کردہ حدپ ث ےک الفاظ ی ہ ےی’’ :چت نچرہ ساب سال کا ےہو حان تو اےس یمار رب ھی کا
چکم دو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

علموا أوالدكم ذكورا وإناثا الصالة وأمروهم إذا
أتموا سبع سنني ،وارضبوهم ىلع أدائها إذا امتنعوا

عند عرش سنني ،وفرقوا بينهم يف الفراش.

 .910حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اہ وہ بیی ےہون با پیییان یمار سکھاو اور چت وہ ترورے ساب سال
اپ رنی اوالد کو رح ے
ےک ےہو حا بی تو ایہی یمار رب ھی کا چکم دو اور دس سال ےک ےہون رب اگر وہ ی ربھی
تو اس رب ایہی مارو اور ان ےک تسی الگ الگ کر دو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > وجوب الصالة وحكم تاركها
راوي احلديث :حديث عبد اهلل -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود .حديث سربة -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأبو داود.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
َس ْربة بن معبد اجلهين -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوالدكم  :مجع ودل ،ويطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• املضاجع  :مجع مضجع ،وهو فراش انلوم.

فوائد احلديث:
 .1جيب ىلع األويلاء من آباء وغريهم أمر أوالدهم بالصالة ،وتعليمهم أحاكمها وأعماهلا ورشوطها وتعويدهم ىلع القيام بها إذا بلغوا سبع سنني،
وقبل ذلك مستحب ،وإذا أتموا العرش سنني ولم يصلوا جاز تأديبهم ىلع تركها ولو بالرضب.

 .2أول ما يعلم الطفل بعد اتلوحيد من األمور العملية يف اإلسالم الصالة.

 .3الرضب وسيلة تربوية ،وخباصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة ،وينبِغ أن يكون رضب تأديب غري مربح ،وأن جيتنب الوجه وأال
يتجاوز  10رضبات.
 .4أن صالة الصيب بعد ما عقل صحيحة.
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 .5ىلع اآلباء صيانة أوالدهم مما قد يثري الفتنة يف نفوسهم ،وخاصة يف دور املراهقة؛ حيث يتأكد ىلع األب أن يبني حرمة كشف العورة ،وعليه أن
يفصلهم عن بعض يف املضاجع ،وإذا توفر السكن فيخصص للك ودل حجرة يستقل بها.

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 ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م.

الرقم املوحد)5272( :
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چ
”چس پیدےےک فدماہللےکرا سی می عیارآلود ےہو گی ،اےس( ہنمیک) آگ
ہ)۔“
رجھون؟(ی با ممک ے

ي َ َّ ي َ َ َ َ ي
َ
َ َ َ َّ ُ
ِّبت قدما عب ٍد يف سبِيل اهلل فتمسه انلَّار
ما اغ

 .911احلديث:

**

ْ
عن أيب َعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه-

اتو ع یس عیدالرجم ین پن چی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ
وسلم ن فمابا” :چس پیدے ےک فدم اہلل ےک را سی می عیار آلود ےہو گی ،اےس
چہ
ہ)۔“
( نم یک) آگ رجھون؟ (ی با ممک ے

قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما
َْر ْ
ت قَ َد َما َعبْ ٍد يف َسبيل اهلل َفتَ َم رس ُه ر
انلار».
اغرب
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اذلي خيرج يف طريق يلقاتل يف
َْر َ
ربت ق َد َماه يف طريقه اكن ذلك
سبيل اهلل -تعاىل -فاغ
َ
َ
سببا يف وقايته من انلار ،ويف لفظ للبخاري":م ِن
َْر ْ
ت قَ َد َماه يف سبيل اهلل َح رر َم ُه اهلل ىلع ر
انلار".
اغرب

 .911حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ چو خص اہلل ےک را سی می فیال ےک لی پ کےل اور اس
حدپ ث کا مطلت ی ے
چ
ہ۔
ےک براون عیار آلود ےہو گی ،ی اس ےک چق می ہنم ےس رج ُھی کارے کا سیت ے
سیی
ہ ے م َ عْ
ن
چ
ہم اہلل عیل الیََّار"( .چس ےک
ی ْ
ب ف ََدمَاہ ق ل اہلل َ ََّر َ ُ
چاری ےک الفاظ ی " ن ا َ ََّ
عایل اےس دورح رب چرام کر دے گا۔)
فدم اہلل یک راہ می عیار آلود ےہو گی ،اہلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ
اتلخريج :أبو َعبس عبد الرمحن بن جرب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أغربت  :أصابها الغبار

فوائد احلديث:

بانل َ
 .1البشارة للمجاهد ر
جاة من انلار.
َ
َ
ُ
 .2من َعل َق الغبار يف قدميه لم ت َمسه انلار.

 .3فضيلة امليش ىلع األقدام يف الطااعت وأنها من األعمال الراحبة اليت يستوجب العبد بها رفيع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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م
حےھ مسچدون کو بلید پیان کا چکم یہیدبا گیا۔

ما أمرت بتشييد املساجد

 .912احلديث:

**

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :قال رسول
ُ ُ َ ْ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما أ ِم ْرت بِتش ِييد
ْ َ
َُ ْ ُر
لزتخ ِرفنها كما َزخ َرفت
املساجد» ،قال ابن عباس:
ايلهود وانلصارى.

ہ۔
مسچدون کو اشی رطح آراسیہ کرو ےگ چس رطح یہود وتضاری ن آراسیہ کیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املراد بتشييد املساجد هنا رفع ابلناء وتطويله ،كما
قال ابلغوي ،واملبالغة يف زخرفته ،والزخرفة كما يف

الكم ابن عباس -ريض اهلل عنهما -من فعل ايلهود

وانلصارى .وأما تشييد املسجد وإحاكم بنائه بما

يستحكم به الصنعة من غري تزيني وتزويق وزخرفة

فليس بمكروه إذا لم يكن مباهاة ورياء وسمعة؛ ملا
ً
يف حديث عثمان بن عفان" :من بىن هلل مسجدا بىن

اهلل هل مثله يف اجلنة" .اكن مسجد انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -باللرنب ،وسقفه باجلريدُ ،
وع ُمده خشب
ِ
انلخيل ،ولم يزد فيه أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-وملا
خنرت خشبه وجريده زمن عمر بن اخلطاب -ريض

اهلل عنه ،-أاعده ىلع بنائه األول ،وزاد فيه ،وملا اكن

يف عهد عثمان -ريض اهلل عنه -زاد فيه زيادة كبرية،
وبىن جدرانه باألحجار واجلص ،وجعل ُع ُمده من
احلجارة ،وسقفه الساج ،فأدخل فيه ما يفيد القوة،

وال يقتيض الزخرفة ،ولك ما صنعه اكن من باب

اإلحاكم واتلجصيص من غري تزويق وزخرفة ،وأما

احلجارة املنقوشة فلم يكن نقشها بأمره بل حصلت

هل كذلك منقوشة ،ولم يكن عند اذلين أنكروا

عليه من الصحابة ديلل يوجب املنع إال احلث ىلع

اتباع ما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -وعمر يف بناء
املسجد من ترك الرفاهية ،وهذا ال يقتيض منع

التشييد بمعىن إتقان ابلناء وال كراهته.

 .912حدپث:

م
ہ وہ کہی ہ ےی کہ پنی ﷺ ن فمابا ” :حےھ
اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
مسچدون کو بلید پیان کا چکم یہی دبا گیا“ ،اپن عیاس رضی اہلل عہما کہی ہ ےی کہ یم

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہحیسا کہامامتعویرجمہ
یہانمساحدکوآراسیہکرن ےس رماد ایہیبلید اور باپیابا ے
ہ اور مساحد کوآراسیہوپ ریاسیہکرنمی میالعہ ےسکام لییاحیسا کہاپن
اہلل نکہا ے

ہ۔
ہ کہ ی یہود وتضاری کا سیوہ راہ ے
عیاس رضی اہلل عہما یک باب ےس معلوم ےہو با ے
مسن
راہ مسچد کو بلید پیابا اور اس یک عمارب کو خکم ومصیوظ کربا تعی رپ ث و رنت اور
ہ ،چت بک کہ
رہ تو ی مکروہ یہی ے
شچاوب ےک چس ےس اس یک پیاوب مصیوظ ے
س
اس می حی ،رباکاری اور شرہب ی ےہو ،حیسا کہ عمان پن عفان رضی اہلل عیہ یک
ہ” :چس کسی ن اہلل ےک لی کوب مسچد ت عمی یک ،تو اہلل
رواپ ث کردہ حدپ ث می ے
ک
ت عایل اس ےک لی چیت می اشی ےک میل ابک گرھ پیان گا“۔ پنی ﷺ یک مسچد رحی
ک
ک
انت اور اس یک رجھت ھخور یک ساح اور اس ےک سیون ھخور ےک نون یک یےھ۔
اتوپکر رضی اہلل عیہ ن اس می کسی فسم کا اصافہ یہی کیا یھا ،لیک چت عرم رضی اہلل
ک
عیہ ےک رمان می اس یک لکری اور ھخور یک ساح توسیدہ ےہو گنی تو اےس یہےل یک رطح
ت عمی کرادی اور اس می یھورا اصافہ کردبا ،اور چت عمان رضی اہلل عیہ کا رمای آبا تو
اس می یہت ربادہ اصافہ کردبا گیا ،ایہون ن اس یک دتوارون کو رنرھون اور چ روباےس
ب رالسی کرا دبا ،اس ےک سیون رنرھون ےس اور رجھت ساگوان یک لکری ےس نوا دی،
اور اس می فابدہ مید چریپن مصیوظی ےک لی دال دپن چس کا مفضد شچاوب یہی،
بلکہمصیوظی ےک لی اتساکیایھا،اورچ رونکابرلسی تعیرپ ثورنت ےکیھا۔اور راہ
تفس وپگار واےل رنرھون کا معاملہ تو اےس ان ےک چکم ےس تفس یہی کیا گیا یھا بلکہ
ی
تفس و پگار واال رنرھ ہےی ایہی م ال یھا ،اور چن ضچای ن ان رب پکی یک ھی ان ےک براس
ی
میع کرن یک کوب دلیل یہی ھی اال َّ ی کہ وہ ایہی پنی ﷺ اور عرم رضی اہلل عیہ یک
مسن
رطح مسچد یک ت عمی تعی شچاوب ےک کرن رب ایھارا یھا اور ی مساحد یک خکم ت عمی
ہ۔
کرن ےک سلسلہ می مماتعت وکراہےت یک میفاضی یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
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العقيدة > الوالء والرباء > التشبه املنيه عنه
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• بتشييد املساجد  :تشييد ابلناء ً
أيضا بإعالئه وتطويله ،ورفع سقوفه ،وطالئه باجل ِّص أو انلُ َ
ورة أو الرخام أو ادلهان.
ِ
َُ ْ ُر
لزتخ ِرفنها  :الالم للقسم ،والزخرفة :لك ما حتصل به الزنية سواء اكن من ذهب أو غريه.
•

فوائد احلديث:

ر
 .1قول ابن عباس :لزتخرف كما زخرفت ايلهود وانلصارى معابدهم ،هذا اإلدراج عن ابن عباس مهم ،هل حكم األخبار انلبوية؛ فإن فيه من
أنباء الغيب ،فال يكون بالرأي ،وقد وقع هذا األمر.
ر
ر
ُّ
ر
 .2دل ظاهر احلديث ىلع حتريم الزخرفة والزتويق يف املساجد؛ ألنه من عمل أهل الكتاب ،والتشبه بهم حمرم.

 .3زخرفة املساجد من ابلدع يف ادلين ،عالوة ىلع ما فيه من املحاذير الرشعية ،كـ :اإلِساف يف انلفقة ،وإشغال القلوب عن اخلشوع اذلي هو
روح ّ
ولب العبادة.

 .4ال يدخل يف انليه عن تشييد املساجد العناية بتوسعتها وإحاكم بنائها يف لك أجزائها ،وجتهزيها بكل ما هو من مستلزمات العرص ىلع الوجه
املرشوع.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مشاكة املصابيح للتربيزي،
حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،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 ،الرياض.
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ہ ،لیک یماریکفضا یہی کرب؟وہ
ہ کہ حاتضہرورونیکفضا تو کرب ے
کیاوج ے
ہ؟ مین کہا کہ می چروری یہی ےہون ،بلکہرصف
کہی لگی کہ کیا تو چروری ے
عایل عہانفمابا کہ ےہمی چیص آ با ،تو
تروجرھرہےی ےہون۔ اس رب ر
آبرضی اہلل ت ی
ےہمیرورونیکفضا کا چکمدبا حا با اور یماریکفضا کا چکم یہیدبا حا با یھا۔

ما بال احلائض تقيض الصوم ،وال تقيض الصًلة؟
فقالت :أحرورية أنت؟ فقلت :لست ِبرورية،
ولكين أسأل ،فقالت :اكن يصيبنا ذلك ،فنؤمر
بقضاء الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصًلة

 .913احلديث:

**

َ
ْ
ُ
سألت اعئشة -ريض اهلل عنها-
عن ُمعاذة قالت:
َ
َ
ر
ُ َ َ
قيض
قيض الصوم ،وال ت ِ
فقلت« :ما بال احلَائِ ِض ت ِ
َ َُ ٌ
ر
ية أنت؟ ،فقلت :ل َ ُ
ست
ور
الصالة؟ فقالت :أحر ِ
حبَ ُرور رية ،ولَ ِّ
كين أسأل ،فقالت :اكن يُ ِصيبُ َنا ذلك،
ِ ِ ٍ
َّ َ
َُْ َ
َُ َ َ
َ
َ
ر
فنؤمر بِقضاء الصوم ،وال نؤمر بِقضاء الصالة».

ض
ہ م
ض
عایل عہا ےس
معادہ ر ی اہلل عہا پیان کرب ےی کہ ی ن چضب عاتش ر ی اہلل ت ی
ہ ،لیک یمار یک فضا یہی کرب؟ وہ
ہ کہ حاتضہ رورون یک فضا تو کرب ے
تروجرھا کیا وج ے
ہ؟ می ن کہا کہ می چروری یہی ےہون بلکہ رصف تروجرھ
کہی لگی کہ کیا تو چروری ے
عایل عہا ن فمابا کہ ےہمی چیص آ با ،تو ےہمی
رہےی ےہون۔ اس رب ر
آب رضی اہلل ت ی
رورون یک فضا کا چکم دبا حا با اور یمار یک فضا کا چکم یہی دبا حا با یھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سألت معاذة اعئشة -ريض اهلل عنها -عن السبب
َ
اذلي من أجله جعل الشارع احلائض تقىض أيام
حيضها اليت أفطرتها ،وال تقىض صلواتها زمن

احليض ،مع اشرتاك العبادتني يف الفرضية ،بل إن
الصالة أعظم من الصيام ،اكن عدم اتلفريق بينهما

يف القضاء ،هو مذهب اخلوارج املبىن ىلع الشدة

واحلرج ،فقالت هلا اعئشة :أحرورية أنت تعتقدين
َ ِّ
ُ َ ِّ
مثل ما يعتقدون ،وتشد ِدين كما يُشد ُدون؟ فقالت:
لست حرورية ،ولكىن أسأل سؤال متعلم مسرتشد،
فقالت اعئشة :اكن احليض يصيبنا زمن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم ،-وكنا نرتك الصيام والصالة زمنه،

فيأمرنا -صىل اهلل عليه وسلم -بقضاء الصوم وال
يأمرنا بقضاء الصالة ،ولو اكن القضاء واجبًا؛ ألمر
به ولم يسكت عنه ،فكأنها تقول :كىف بامتثال أوامر
ً
ً
ورشدا.
الشارع والوقوف عند حدوده حكمة

 .913حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

معادہرضی اہللعہا نعاتش رضیاہلل عہاےسدرباف ث کیا کہکسوجےس سارععلیہ
الس ال ن حاتضہ عورب ےک لی ان رورون یک فضا فض یک ،جھی وہ ی رکھ سےک؛
باہےم چیص ےک دوران رجھوب حان وایل یمارون یک فضا اس رب واچت یہی یک،

حاالن کہ دوتون ہےی عیاد بی فض ہ ےی۔ بلکہ یمار ،رورے ےس ربادہ بی عیادب
ہ۔ فضا ےک اعییار ےس ان دوتون ےک مابی فق ی کربا چوارح کا مدہےت یھا ،چس
ے
ش
ی
ی
ہ کہ تو ھی
می ن حا خنی اورپییگ ھی۔ عاتش رضی اہلل عیہ ن فمابا :کیا تو چروری ے
ش
ک
ی
ہ ،حیےس وہ
ہ اورتو ھی اشی رطح خنی رحا ےہنی ے
ہ ،چو ان کا ے
وہےی عفیدہ ر ھنی ے
کرن ہ ےی؟ ایھون ن چواب دبا کہ می چروری یہی ےہون ،بلکہ میا سوال علم اور راہ

ہ۔ اس رب عاتش رضی اہلل عہا ن فمابا :پنیﷺ ےک
یماب ےک چصول ےک لی ے
رمان می ےہمی چیص آ با یھا۔ ہےم چیص ےک دتون می رورے اور یمار رجھور د پی
یےھ۔ پنی ﷺ ےہمی رورون یک فضا کا چکم د پی ،لیک یمار یک فضا کا چکم یہی د پی

آب ﷺ اس رب سکوب ی فمان۔ گوبا کہ وہی
یےھ۔ اگر یمار یک فضا واچت ےہوب ،تو ر
کہیا رحاہ رہےی یھی کہ سارع علیہ الس الم ےک اچکاماب کو نچا الن رباکیفا کربا رحا ہی اور
ہ۔
آب یک وصع کردہ حدود رب رک حابا ہےی چکمت و داباب ے
ر

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

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

• َما بَال احلَائِ ِض؟  :ما شأن احلائض؟.
• احليض  :احليض يف اللغة :السيالن .ويف الرشع :سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
• تَقيض ر
الصوم  :تصوم األيام اليت تركت صيامها أيام احليض.
ِ
َ َ ُ ٌ
ورية أنت؟  :استفهام املقصود منه اإلنكار.
• أحر ِ
َ
َُ
ورية  :نسبة إىل بِلة قرب الكوفة ،اسمها " حروراء " ،خرجت منها أول فرقة من اخلوارج ىلع يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-؛ فصار
• احلر ِ
اخلوارج يعرفون باحلرورية.
• يُ ِصيبُنَا ذلك  :يصيبنا احليض.
• نُ َ
ؤمر  :يأمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• ر
الصوم  :يف اللغة :اإلمساك عن اليشء .ويف الرشع :اإلمساك عن األكل والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر اثلاين إىل غروب الشمس؛
تعبدا هلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1حرص السلف ىلع ابلحث يف العلم ،وتلمس حكمة الترشيع.
ُّ
 .2اإلنكار ىلع لك من سأل سؤال تعنت وجمادلة.
 .3تبيني املعلم ملن طلبه للتعلم واالسرتشاد.
 .4اإلجابة بانلص أوىل؛ ألن اعئشة لم تتعرض للمعىن اذلي سألت عنه السائلة؛ وذلك ألن اإلجابة بانلص أقطع للمعارضة.
 .5االكتفاء بذكر ادليلل الرشيع عن ذكر احلكمة؛ ألن املؤمن يقتنع به حيث إن الرشع متضمن للحكمة بكل حال.
 .6احلائض تقىض الصيام وال تقيض الصالة؛ ألن الصالة تتكرر لك يوم مخس مرات؛ فيه عبادة مستمرة وحيصل من إاعدتها وقضائها مشقة
أيضا.

 .7تقرير انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ىلع يشء من السنة.

 .8كون احلائض ال تقيض الصالة ألجل املشقة ،من األدلة اليت تقرر القاعدة اإلسالمية العامة ،ويه( :املشقة جتلب اتليسري).

 .9أن ترك األمر باليشء مع وجود مقتضيه ديلل ىلع عدم وجوبه.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل
عليه وسلم ،-لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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پ
ہکہوہ یمار می اپ رنیآ کھیآشمانیکرطف ایھان ہ ےی؟
لوگون کو کیا ےہو گیا ے
ل
آبﷺن
آبﷺنی باببی شخت ہچ مییک ،یہان بک کہ ر
ر
پ
ک
فمابا :لوگاسےس بارآحا بیوری انیکآ ھی احرکیل حا بییگ۔

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف

صًلتهم ،فاشتد قوهل يف ذلك ،حىت قالْ :لنتهن
عن ذلك ،أو تلخطفن أبصارهم.

 .914احلديث:

**

ہ کہ پنی کریم ﷺ ن فمابا":لوگون کو
اتس پن مالک رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
پک
آب ﷺ
کیا ےہو گیا ے
ہ کہ وہ یمار می اپ رنی آ ھی آشمان یک رطف ایھان ہ ےی؟" ر

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما بَال أق َوام يَرفعون
ْ ر
ارهم إىل ر
أبْ َص َ
السماء يف َصالتهم» ،فاش َتد قوهل يف
َ ْ َ
َ ْ
ذلك ،حىت قال« :يلَنتَ ُه رن عن ذلك ،أو ُتلخ َطف رن
أبْ َص ُ
ارهم».

ل
آب ﷺ ن فمابا" :لوگ اس
ن ی باب بی شخت ہچ می یک ،یہان بک کہ ر
پ
ےس بار آحا بی وری ان یک آ کھی ا رحک یل حا بی یگ"۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد هذا احلديث إىل ما ينبِغ أن يكون عليه
ِّ
املصيل يف صالته من لزوم السكينة واخلشوع ،ومن
عالمات خشوع القلب سكون اجلوارح؛ وذللك
ر
حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ر
أمته من َ
العبث يف
ْ
الصالة ورفع َ
ابلرص فيها إىل السماء؛ ألنه أمر ُمنَاف
ِّ
ر
ألدب الصالة َ
املصيل يُنايج ر
ربه -تعاىل-
ومقامها؛ فإن
 ،وهو جتاهه يف ِقبلته ،فرفع َ
ابلرص يف هذا املقام إساءة
َ
أدب مع اهلل؛ ذللك بالغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ر
يف اإلنذار والوعيد ،وحذر هؤالء اذلين يرفعون
ر
أبصارهم إىل السماء أثناء الصالة بأنهم إما أن ينتهوا
عن ذلك ،ويمتنعوا من فعله ،أو ستُخطف أبْ ُ
صارهم،
ََ
وتؤخذ برسعة؛ حبيث ال يشعرون إال وقد فقدوا نِعمة
َ
ابلرص؛ جزاء هلم ىلع استهانتهم بشأن الصالة.

 .914حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہحال ثیمارمی وہ
ہ کہیمار یےک لیرصوری ے
اسحدپ ث ےس معلوم ےہو با ے
رہ اور چسوع و چصوع احییار کرے۔ چسوع فلت یک ع المت اعضا کا
رب سکون ے
ہ کہ پنی کریمﷺ ن اپ رنی امت کو یمار می فصولیاب
ہ؛ یہی وج ے
ربسکون ےہوبا ے

ہ۔ کیون کہ ی یمار ےک آداب اور
اور آشمان یک رطف پگاہ ایھان ےس درابا ے
ر پی یک میاق چریپن ہ ےی؛ اس لی کہ یماری فیلہ رو ،ا پی ےک سا می کرھے ےہوکر
گ
اہ۔ چریانچرہ اس مو فع رب آشمان یک رطف پگاہ ایھابا اہلل ےک
اس ےس مخو فیگو ےہو ب ے
ہ۔ اشی لی رسول اہلل ﷺ ن ابدار اور
سایھ ن ادب ےک ررمے می آ با ے
ہ ،چو دوران یمار اپ رنی
وعید می میالعہ ےس کام لیی ےہون ان لوگون کو پیییہ یک ے
پ
آ کھی آشمان یک رطف ایھان ہ ےی کہ اس ےس بار آ حا بی ،وری ان یک بییاب جرھی
ی
یل حان یگ اور ی اپنیپیی ےس ےہو گا کہ ایھی پریہ ھی یہی حےل گا اور ت عمت تضارب
ےس مجوم ےہو حا بی ےگ۔ ان ےک سایھ ی ست کحرھ یمار یک توہ ےی یک شا ےک طور رب ہےو
گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أخطاء املصلني
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ما بال  :يعين ما شأنهم ،ملاذا يرفعون أبصارهم إىل السماء؟
ْ ر
• فاشتَد قوهل  :أي :فبالغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلنذار والوعيد.
َ ْ
• يلَنتَ ُه رن عن ذلك  :من االنتهاء ،واملعىن :يلكونن منهم الكف ،واالمتناع عن رفع األبصار.
َُ ْ
خ َط َف رن أب ْ َص ُ
ارهم  :اخلطف أخذ اليشء واستالبه برسعة.
• تل
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فوائد احلديث:

المخالف؛ ألن املقصود بيان ِّ
ُ .1حسن دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبيان احلق؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يَكشف عن ُ
احلق وقد
حصل؛ وألن فيه َس ً
رتا ىلع املخالف وأدىع للقبول.
ر
 .2ر
انليه األكيد ،والوعيد الشديد ىلع من رفع بَرصه إىل السماء يف الصالة.
ُ
 .3اخلُشوع هو ل ُّ
وروحها ،ويكون بالقلب واجلوارح ،واذلي يرفع برصه إىل السماء ،وجييل نظره هاهنا ،وهاهنا ،لم خيشع قلبه وال
ب الصالة
جوارحه.
ُ ِّ
َ
ِ .4عظم شأن الصالة ،وأنه جيب ىلع المصيل أن يكون فيها ىلع كمال األدب مع اهلل -عز وجل-.
ْ َ
كار ىلع من يرفع رأسه إىل ر
السماء يف الصالة.
 .5وجوب اإلن
ر
 .6بيان قدرة اهلل؛ ألن ما هدد به انليب -عليه الصالة والسالم -ممكن الوقوع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس بن ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.
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ہ۔
ہست فیلہ ے
مشقومرعبےک مابی چو کحرھ ے

ما بني املرشق واملغرب قبلة

 .915احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ
چضب اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ۔‘‘
ہ ست فیلہ ے
’’مشق ومرعب ےک مابی چو کحرھ ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َْ
َ ْ
َْ
والمغ ِرب
رشق
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما بني الم ِ
ْ
ِقبلة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ
َ ْ
َْ
والمغ ِرب ِقبْلة" هذا
رشق
معىن حديث" :ما بني الم ِ
بيان منه -صىل اهلل عليه وسلم -أن ما بني ِجهة
َ
المرشق واملغرب ِقبْلة للمصلني ،وهذا خطاب ألهل
املدينة ومن وافقهم يف اجلهة؛ ألنهم يقعون شمايل
ِّ
الكعبة ،فالقبلة بالنسبة ألهل املدينة ومن حاذاهم
من أهل الشام ،وأهل جهة الشمال يستقبلون ما بني

املرشق واملغرب ،يعين تكون وجهتهم إىل اجلنوب

حيث الكعبة ،وايلمن وما واالها من جهة اجلنوب

يتوجهون إىل الشمال بني املرشق واملغرب ،أما أهل
ِّ
املرشق واملغرب فتكون القبلة بالنسبة هلم ما بني

اجلهات األصلية أربع:
الشمال واجلنوب؛ ألن ِ
ر
الشمال ،اجلنوب ،الرشق ،الغرب ،فإذا اكن املصيل عن
ً
ً
الكعبة رشقا أو غربا اكنت قبلته ما بني الشمال
ً
ً
واجلنوب ،وإذا اكن عن الكعبة شماال أو جنوبا اكنت

قبلته ما بني املرشق واملغرب  .وهذا من تيسري اهلل

تعاىل ىلع عباده؛ ألنه لو طلب منهم أن يستقبلوا عني
ر
صحت صالة أحد ،فاالحنراف
الكعبة مطلقا ما
اليسري عن القبلة يف َحق َب ُعد عنها ولم يَرها غري
َ
ْ
مؤثر ما لم يَستدبر الكعبة أو جيعلها ىلع َجنبه فال

تصح يف هذه احلال.

 .915حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ چو
حدپ ث کا مفہوم " :ما بَ ْی الم َ ْشق والم َ ْرعب فیْلہ " (مشق و مرعب ےک مابی ے
رہ ہ ےی کہ مشق و
آب ﷺ ی پیان فما ے
ہ وہ فیلہ ے
کحرھ ے
ہ)۔ اس حدپ ث می ر

ہ۔ ی چطاب اہےل مدپیہ اور چو ان
مرعب یک چہت ےک ما بی یمارتون ےک لی فیلہ ے
ہ۔ تو
ہ ،کیون کہ وہ کعیہ ےس شمایل حاپ ث وا فع ے
ےس مواففت ر کھی ہ ےی ان ےس ے
اہےلمدپیہاور ان ےک اردگرد اہےل ساموعیہ یکمیاسیتےس یچہت ان ےک لیفیلہ
ہ۔ شمال واےل مشق و مرعب ےک مابی ےک رطف فیلہ رو ےہون ےگ۔ تعنی کعیہ
ے
یک میاسیت ےس ان ےک رح چیوب یک رطف ےہون ےگ چت کہ یمن اور اس ےس ملخفہ
چیوبع القواےل شمال یکرطف مشقومرعب ےکمابی ُرح کرپن ےگ۔چت کہ
ہ۔ اس
اہےل مشق ومرعب ےک اعییار ےس ان کا فیلہ شمال و چیوب ےک مابی ےہوگا ے
صل
لی کہ ا خہیی رحار ےہوب ہ ےی :شمال ،چیوب ،مشق اور مرعب۔ چت یماری کعیہ
ےس مشق با مرعب یک شمت می ےہو گا تو اس کا فیلہ شمال و چیوب ےک مابی ہےوگا اور

اگر کعیہ ےس شمال اور چیوب یک رطف ےہو گا تو اس کا فیلہ مشق و مرعب ےک مابی ہےو
ہ کیون کہ اگر وہ ان ےس
عایل یک رطف ےس اس ےک پیدون رب آساب ے
گا۔ اور ی اہلل ت ی
ی
عی کعیہ یک رطف میہ کرن کا تفاصا کر با تو کسی ابک یک ھی یمار درست ی ہےوب۔ لہدا
دور ر ہی والون اور دکھاب ی د پی والون ےک لی فیلہ ےس یھورا انجاف کربا عی
موب مابا گیا ،اال َّ ی کہ وہ کعیہ ےس گھوم حان ،با اےس ت رشت یک رطف کرےل ،تو اتسی
ض
صورب می اس کا (ی یمار ربھیا) خنح ی ےہوگا۔ کیون کہ وہ فیلہ یک چہت یک رطف میوج
ہ۔
یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك.

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

معاين املفردات:

ٌَ
• قِبْلة  :يه اجلهة ،واملراد بها هنا :الكعبة املرشفة.
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فوائد احلديث:

ْ
ْ
ُ ْ َ ُّ
ُ
َ ُ َ
َ ِّ ْ َ َ
ُ
استقبال القبْلة أو اجلهة ٌ
رشط لصحة الصالة ،قال تعاىل ( :ف َول َوج َهك ش ْط َر ال َم ْس ِج ِد احل َ َرامِ َو َحيْث َما كنتُ ْم ف َولوا ُو ُجوهك ْم ش ْط َر ُه)
 .1أن
ِ
ِ
ُ ْ
َ
َ
[ابلقرة ،]144 :وهذا عند القدرة ىلع االستقبال ،أما عند العجز فيسقط االستقبال.
ُ ُّ
ٌ
َ
ٌَ ر
ر
ر
ُ
 .2أن الواجب ىلع من لم يشاهد الكعبة استقبال اجلهة ،فاحلديث يدل ىلع أن ما بني اجلهتني قبلة ،وأن اجلهة اكفية يف االستقبال ،أما مع مشاهدة
َ
الكعبة فالواجب إصابة عينها.
ر
 .3تيسري الرشيعة اإلسالمية ورفع احلَرج عن ُ
امتدت جهة ال ِقبلة عند ُ
ابلعد عن ُمعاينة الكعبة.
الملكفني ،حيث
ِ
ُ
ُر َ
َ
هدم مسجدا قائما اعمرا مع احنراف يَسري يُعىف عنه ،فإن
 .4أنه ال يلزم اإلنسان أن يتلكف بطلب مسامتة ال ِقبلة ،حىت إن بعض انلاس ربما ي ِ
هذا ال جيوز.
 .5أن خطابات الرشع قد تكون اعمة ،وقد تكون خاصة ،ويعني ذلك احلال والقرائن واملالبسات ،فيعلم بهذا أن خطاب هذا احلديث ال
يصلح إال ألهل املدينة ومن اكن مثلهم ممن قبلته اجلنوب ،وبالعكس كأهل ايلمن اذلين قبلتهم الشمال ،وأما من اكنت القبلة يف حقه الرشق
والغرب تكون جهة القبلة يف حقهم :ما بني الشمال واجلنوب.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .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 :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10642( :
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اہ
چس مسلمانےک براس کوب اتسیےس ہےو ،چسےک بارے میوصیت کربا رح ے
ی
 ،اےسیرپث یہی کہدورا بی ھی گرارے ،مگر اسحال می کہ اسیک
لک
وصیت اسےک براس ھی ےہوب موچود ےہو۔

ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت
ْللتني إال ووصيته مكتوبة عنده

 .916احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ما

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم ن
عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
فمابا":چس مسلمان ےک براس کوب اتسی ےس ےہو ،چس ےک بارے می وصیت کرب
ی
اہ ،اےس ی رپ ث یہی کہ دو را بی ھی گرارے ،مگر اس حال می کہ اس یک
رح ے
ل
م
ک
وصیت اس ےک براس ھی ےہوب موچود ےہو"۔ سلم شتف یک حدپ ث می ی الفاظ رابد
ہ ےی کہ اپن عرم رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ می ن چت ےس رسول اہلل صیل اہلل

حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال

ووصيته مكتوبة عنده» .زاد مسلم :قال ابن عمر« :ما
مرت يلع يللة منذ سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يقول ذلك ،إال وعندي وصييت».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ليس من احلق والصواب واحلزم ملن عنده يشء يريد
أن يويص به ويبينه ،أن يهمله حىت تمىض عليه املدة
الطويلة؛ بل يبادر إىل كتابته وبيانه ،واغية ما يسامح

فيه الليلة والليلتان .وذلا فإن ابن عمر ريض اهلل

عنهما -بعد أن سمع هذه انلصيحة انلبوية -اكن
يتعاهد وصيته لك يللة ،امتثاال ألمر الشارع ،وبيانا
للحق .والوصية قسمان :مستحب ،وهو ما اكن

للتطواعت والقربات ،وواجب ،وهو ما اكن يف احلقوق
الواجبة ،اليت ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته ألن "ما
ال يتم الواجب إال به  ،فهو واجب" ،وذكر ابن دقيق

العيد أن هذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.

 .916حدپث:

**

س
ہ،پ ث ےس کوب راب اتسی یہی گرری کہ میے
علیہ و لم کو ی کہی ےہون سیا ے
براس میی وصیت موچود ی ےہو۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ چس خص ےک
ی باب درست ،یھیک اور تفاصان احییاظ ےک مطاتق یہی ے
براس کوب اتسی ےس ےہو ،چس ےک بارے می وہ وصیت کربا رحاہےیا ےہواور چس یک وہ
ل
البواہےی بن ،یہان بک کہ منی مدب گرر
وصاچت کربا رحاہےیا ےہو کہ وہ اس می ر
حان۔ بلکہ اےس رحا ہیکہ وہ فورا اےس لکھ ےل اور اےس واضح کر دے۔ ربادہ ےس
س
ہ ،ابک با دو را بی ہ ےی۔ اشی وج ےس اپن
ربادہ مدب چس یک رجھوب دی حا کنی ے

عرم رضی اہلل عہما اس نوی تصنخت کو سیی ےک ت عد رسول اہلل صیل اہلل علیہ و سلم ےک
چکم یک پ ریوی اور پیان چق ےک لیس ےہ راب اپ رنی وصیت کو چیال ےس رکھا کرن
ف
م
ہ ،چو تفیل اور
یےھ۔ یررھ وصیت یک دو سمی ہ ےی :اول :سنخت ،ی اتسی وصیت ے

اہلل ےسفپ ث کرن وایل چریون ےک سلسےل می یک حاے۔ دوم :واچت ،ی اتسی
ہ،چو ا تےس واچتچقوقےک سلسےلمی یکحاے ،چن ےکبارےمی اس
وصیت ے
رہ۔ کیون کہ "چس کام ےک تعی واچت کام ترورا ی
یک وفاب ےک ت عد کوب دلیل ی ے
ی
ہ"۔ اور اپن دفیق العید پیان فمان ہ ےی کہ ی حدپ ث واچت فسم
ےہو ،وہ ھی واچت ے
م
ہ۔
رب ہےی حمول ے

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

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

• ما حق امريء  :ليس حق شخص.
• مسلم  :وصف خرج خمرج الغالب أو ذكر للتهييج تلقع املبادرة المتثال األمر.
• هل يشء  :يملك شيئًا ،سواء اكن اليشء مما يتمول اكنلقود ،أو ما ال يتمول اكحلقوق واملختصات ،ويه ما خيصه.

• يبيت  :كأن فيه حذفا تقديره :أن يبيت
• يللتني  :ذكر الليلتني لرفع احلرج لزتاحم أشغال املرء اليت حيتاج إىل ذكرها ففسح هل هذا القدر يلتذكر ما حيتاج إيله.
• وصيته  :باحلقوق الواجبة عليه.
• مكتوبة  :خبطه أو بغري خطه.

• قال ابن عمر  :قائل"قال ابن عمر" سالم راوي احلديث عنه.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوصية وعليها إمجاع العلماء ،وعمدة اإلمجاع الكتاب والسنة.
 .2أن الوصية قسمان :أ -مستحب ب -وواجب .وهذا احلديث حممول ىلع انلوع الواجب.
ُّ ً
ً
 .3مرشوعية املبادرة إيلها ،بيانا هلا ،وامتثاال ألمر الشارع فيها ،واستعدادا للموت ،وتبرصا بها وبمرصفها ،قبل أن يشغله عنها شاغل.
ً
 .4أن الكتابة املعروفة تكىف إلثبات الوصية والعمل بها ،ألنه لم يذكر شهودا هلا ،واخلط إذا عرف ،بينة ووثيقة قوية.
 .5فضل ابن عمر ريض اهلل عنه ،ومبادرته إىل فعل اخلري ،واتباع الشارع احلكيم.
 .6قال ابن دقيق العيد :والرتخيص يف الليلتني واثلالث دفع للحرج والعرس.
 .7أن األشياء املهمة ينبِغ أن تضبط بالكتابة ألنها أثبت من الضبط باحلفظ ألنه خيون اغبلا.
 .8انلدب إىل اتلأهب للموت واالحرتاز قبل الفوت ،ألن اإلنسان ال يدري مىت يفجأه املوت.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم
للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5831( :
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َ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ َ ي ُ ُ
ار حىت ظننت أنه
ِّبيل ي ِ
ما زال ِ
ج ِ
يين باجل ِ
وص ِ
َ ُ
سيورثه

 .917احلديث:

م
چیاپیل علیہ السالم حےھ ربوشیےک(چقےک) بارے می اس فدروصیت کرن
م
رہ کہ حےھ چیال ےہون لگا کہوہ ربوشی کووارب پیادپنےگ۔
ے

**

ہ کہ رسول اہلل
عاتش رضی اہلل عہا اور عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
م
ﷺ ن فمابا کہ ’’چیاپیل علیہ الس الم حےھ ربوشی ےک(چق ےک) بارے می اس
م
رہ کہ حےھ چیال ےہون لگا کہ وہ ربوشی کو وارب پیادپن ےگ‘‘۔
فدر وصیت کرن ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ,-وعبد اهلل بن عمر-

ريض اهلل عنهما -قاال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم « :-ما زال جربيل يوصيين باجلار ،حىت ظننت
ِّ
سيورثه».
أنه
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ما زال جربيل يوصيين باالعتناء باجلار ،حىت ظننت
أنه سيزنل الويح اذلي يأيت به جربيل بتوريث اجلار.

 .917حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
مس
رہ یہان بک
چیاپیل علیہ الس الم حےھ ربوشی کا چیالر کھی یک لسل بلفی کرن ے
م
کہ حےھ گمان ےہون لگا کہ عیفپ ث چیاپیل علیہ الس الم وجی ےل کر آ بی ےگ چس می
ربوشی کو وراپ ث می چضہ دار یھرہا دبا حان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > الصلح وأحاكم اجلوار
راوي احلديث :متفق عليه من حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ورواه مسلم من حديث اعئشة -ريض اهلل عنها-.

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

معاين املفردات:

• يوصيين باجلار  :أي :باالعتناء به.
• ظننت أنه سيورثه  :اعتقدت وترقبت أن يأتيين وجيعل اجلوار سببا لإلرث.

فوائد احلديث:
 .1عظم حق اجلوار ووجوب مرااعة ذلك.
 .2اتلأكيد ىلع حقه بالوصية يقتيض رضورة إكرامه واتلودد واإلحسان إيله ،ودفع الرض عنه ،وعيادته عند املرض ،وتهنئته عند املرسة ،وتعزيته
عند املصيبة.

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 .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4965( :

366

َ ُّ َ َ َّ
ََ
َ َّ ي ُ
ما صليت خلف إمام قط أخف صًلة ،وال أت َّم

رن
ہ
ک
مین پنیﷺیکیمارےسربادہ ےلیک اور ربادہ کامل یمار ھی کسی امامےک حےھ
یہی ربھی۔

صًلة من انلِب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .918احلديث:

**

ً
ََ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما
َ َ َر
ََ
َصلريْ ُ
ت خلف إمام ق ُّط أخف صالة ،وال أت رم صالة

 .918حدپث:

اتس پن مالک رضی اہلل عیہ رمفوعاً رواپ ث کرن ہ ےی کہ ’’ می ن پنی ﷺ یک یمار
رن
ہ
ک
ےس ربادہ ےلیک اور ربادہ کامل یمار ھی کسی امام ےک حےھ یہی ربھی‘‘۔

من انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-

**

درجة احلديث :صحيح

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر باتليسري

**

ويدعو إيله بالقول والفعل ،ومن اتليسري اتلخفيف

يف الصالة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال
واتلمام ،فينيف أنس بن مالك أن يكون صىل خلف

أي إمام من األئمة إال واكنت صالته خلف اإلمام

األعظم -صىل اهلل عليه وسلم -أخف ،حبيث ال يشق

ىلع املأمومني ،فيخرجون منها وهم فيها راغبون .وال
َ
أت رم من صالته ،فقد اكن يأيت بها -صىل اهلل عليه
وسلم -اكملة ،فال خيل بها ،بل يكملها باملحافظة
ىلع واجباتها ومستحباتها ،وهذا من آثار بركته -صىل

اهلل عليه وسلم.-

اجمایل معنی:

پنی ﷺ آساب پ ریدا کرن کا چکم د پی اور فول وف عل ےک در تےع اس یک بعیت دبا
م
کرن یےھ۔ اورعیادب ےک یمام چقوق کا چیال ر کھی ےہون تعنی اےس کمل اور
ی
ترورے رط تف ےس ادا کرن ےک سایھ سایھ یمار می نخفیف کربا ھی آساب پ ریدا
رہ ہ ےی کہ
ہ۔ اتس پن مالک رضی اہلل عیہ اس باب یک تفی کر ے
کرن ہےی می آ با ے
رن
ع
ہ
ک
ایہون ن ھیکسیامام ےک حےھامام ا طمﷺےس ربادہ ےلیکیمار ربھی ےہوباپن طور
آبﷺ مفیدتون کو م شفت می یہی دا لی یےھ۔ وہ یمار ےس فارع ےہو حان
کہ ر
ی
حاال بکہ ا ھی رمبد رب ھی یک ان می رحاہےت باق ےہوب۔ اشی رطح پنی ﷺ یک یمار ےس
ی
ربادہ کامل ھی کوب یمار یہی۔ پنی ﷺ اےس ترورے رط تف ےس رب ھی۔ اس می
م
ب
کحرھ کمی یسی ی کرن بلکہ اس ےک واچیاب ومسنخیاب کو ادا کرن ےہون اس کو کمل
ہ۔
ابدار می رب ھی۔ ی پنی ﷺ یک بک ث ےک آ بار می ےس ے

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

معاين املفردات:

• ُّ
ظرف الستغراق ما مىض من الزمان.
قط  :فقط ،وهو
َ
ر
َ
َ َ
• أخف صالة ،وال أت رم  :مجع فيها بني اتلخفيف واإلتمام والكمال ،أي صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خفيفة بال نقص.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية أن يأيت اإلمام بالصالة خفيفة ،حىت ال يشق ىلع املصلني ،وتامة حىت ال ينقص من ثوابها يشء ،فإتمامها يكون باإلتيان بواجباتها
ومستحباتها ،وختفيفها يكون بعدم اإلطالة الزائدة اليت تشق.

 .2من صىل بانلاس كصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو خمفف وإن ثقل ذلك ىلع بعض انلاس.

 .3أن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل صالة؛ فليحرص املصيل ىلع أن جيعل صالته مثل صالته -عليه الصالة والسالم-؛ يلحظى
باالقتداء ،ويفوز بعظيم األجر.

 .4حسن صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ جلمعه بني اتلخفيف والكمال.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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کوبدناتسا یہی حا با کہ چت پیدےصح کو ا یھی ہےون تودوف سیآشمانےسی
َ َ َ َي َ
ُ
ُ ي ُ
ي
ْنال ِن،
ما مِن يومٍ يصبِح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي
ِ
ر
ک
ک
چ
ت
ہ
َ
َ
ہ کہ اےاہلل ! رح رنواےل و اسکا
َ َ
ُ ابنی ےون۔ ابکفسیہ وی کہیا ے
ُ َّ ي ُ ي
ُ َ ُ َُ
ويقول
ا،
ف
ل
خ
ا
ق
ف
ن
م
ط
ع
أ
م
الله
ا:
م
فيقول أحده
ِ
ِ
ََ
ہ کہ اے اہلل!روک کرر کھیواےلےک مال کو ہےالک
َ
بدلہدے۔ اوردوشا کہیا ے
ُ َّ َ ي ُ ي
اآلخ ُر :اللهم أع ِط مم ِساك تلفا
فما۔

 .919احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ِم ْن يومٍ
َ َ َ َْ َ
ْ
ُ َ ُ
ُ
زنال ِن ،فيقول أ َح ُده َما:
يُص ِب ُح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي
ِ
ُ
ْ ً َ ًَ
ُ َ ْ
َ
ُ َ ْ
الله رم أع ِط
الله رم أع ِط ُمن ِفقا خلفا ،ويقول اآلخ ُر:
ً ًََ
ُم ْم ِساك تلفا».

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا :کوب دن اتسا
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
یہی حا با کہ چت پیدے صح کو ا یھی ےہون تو دو ف سی آشمان ےس ابن ی ےہون۔
ہ کہ اے اہلل! چ ر
رح کرن واےل کو اس کا بدلہ دے۔ اور
ابک فسیہ تو ی کہیا ے
ہ کہ اے اہلل! روک کر ر کھی واےل ےک مال کو ہ ےالک فما۔
دوشا کہیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال يمر ىلع انلاس يوم إال وملاكن يزنالن ،فيقول
أحدهما :امهلل أعط من أنفق ماهل يف اخلري اكلطااعت
وىلع العيال والضيفان عوضا ،يف ادلنيا واآلخرة،
ويقول اآلخر :امهلل أهلك ابلخيل اذلي يمسك عما

أوجب اهلل عليه من بذل املال فيه هو وماهل.

 .919حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

لوگون رب کوب دن اتسا یہی گرر با چت دو ف سی ی ابن ےہون۔ ان می ےس ابک کہیا
ہ کہ اے اہلل! چو ا پی مال کو چی ےک کامون چ ر
ہ حیےس طاعت وپیدیگ،
رح کر با ے
ے
اہےل و عیال اور ا پی مہماتون رب تو ،تواےس دپیا اور آچرب می اس کا بدل عطا فما اور
ن
ہ :اے اہلل! خیل کو اور اس ےک مال کو ہ ےالک کر دے چو ا پی مال کو
دوشا کہیا ے
رح یہی کر با چن می چ ر
ان مضارف می چ ر
رح کربا اہلل ت عایل ن اس رب واچت کیا

ہ۔
ے

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:

ً
• خلفا  :أي :عوضه خريا فيما أنفق ،وبارك هل.
ً
• تلفا  :أي :أهلك ما كزنه ومنعه عن مستحقيه.

فوائد احلديث:

 .1جواز ادلاعء للكريم بمزيد من العوض ،وأن َخيلف عليه ً
خريا مما أنفق ،وجواز ادلاعء ىلع ابلخيل بتلف ماهل اذلي خبل به ومنع إنفاقه فيما
ِ
أوجب اهلل عليه.
 .2داعء املالئكة للمؤمنني الصاحلني املنفقني باخلري والربكة ،وأن داعءهم مستجاب.

 .3احلث ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.

 .4حتريم ابلخل والشح.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
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للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-
ميح ادلين مستو-يلع الرشبِج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .1407بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)3379( :

370

ُ َ ِّ ُ َ َ َ
ي ُ
ما مِنك َّن من امرأة تقدم ثًلثة من الودل إال
َ
َّ
اكنوا حِجابا من انلارِ

 .920احلديث:

ی
ی
یم میےس چو ھی عوربا پی بی ن رچآےگ ھنحدے(تعنیوہ فوبہےو
چ
حا بی) تووہ اسےک لی ہنمیکآگےسرکاوبپن حا بیےگ
**

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :جاءت

ہ کہ ابک عورب رسول اہلل صیل اہلل علیہ
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
وسلم یک حدمت می حارص ےہوب اور عض کیا :اے اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ وسلم!
آب اپ رنی رطف ےس ابک دن
آب یک با بی تو رمد چضاب ہےی ےل گی ،لہدا ر
ر
ی
ہ
آب
آب یک حدمت می حارص ےہون اور ر
ےہمارے لی ھی مفر کر دپن ،اس دن ےم ر
ےہ
ت علن
آب صیل اہلل علیہ وسلم
آب کو سکھ الب ہ ےی۔ ر
می ان باتون یک م دپن چو اہلل ن ر
ج
ج
ن فمابا’’ :یم ف الن ف الن دن مع ےہو حا ٗو۔‘‘ ترس وہ مع ےہو گیی اور رسول اہلل صیل
تع
اہلل علیہ وسلم ان ےک براس تشتف الن اور ایہی ان باتون یک لنم دی چو اہلل ن
ی
ی
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا'' :یم می ےس چو ھی
آب کو سکھ الب ھی۔ یررھ ر
ر
ی
عورب ا پی بی ن رچ آےگ ھنح دے (تعنی وہ فوب ےہو حا بی) تو وہ اس ےک لی
چ
ہنم یک آگ ےس رکاوب پن حا بی ےگ۔'' ابک عورب ن کہا :اور دونخرون کا کیا
ی
س
چ
چ
ہ۔''
ہ؟ رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم ن فمابا'' :دو کا ھی یہی کم ے
کم ے

امرأة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالت:
َ
ْ
يا رسول اهلل ،ذهب الرجال ِحبَ ِدي ِثك ،فاج َعل نلَا من
َْ
ر َ
ً َ َ
ُ ِّ َ
يوما نأ ِتيك فيه ت َعل ُمنا مما َعل َمك اهلل ،قال:
نف ِسك
َ َ َ َ َ ْ ْ
ْ ْ
َ ُ
«اجتَ ِمع َن يَ َوم كذا وكذا» فاجتَ َمع َن ،فأتاه رن انليب -
ر
َ ر
صىل اهلل عليه وسلم -ف َعل َم ُه رن مما َعل َم ُه اهلل ،ثم قال:
ُ َ ِّ َ َ َ
«ما منْ ُ
ك رن من امرأة تقد ُم ثالثة من الودل إال اكنوا
ِ
َ
ً
ر
ار» فقالت امرأة :واثنني؟ فقال رسول
ِحجابا من انل ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-واثنني».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
قالت امرأة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-شغلك عنا
َ َ
الرجال الوقت لكه ،فأصبحنا ال جند وقتا نلقاك فيه
ُ
ونسألك عن ديننا ،ملالزمتهم لك سائر ايلوم؛ فخ رصنا
ِّ
َ َ
معرش النساء بيوم نلقاك فيه ُتل َعل َمنا فيه أمور ديننا،
َ
فخصص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ر
هلن يوما
َ
جيتمعن فيه ،فاجتمعت النسوة يف ايلوم اذلي خ رصه
انليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -له رن ،فأتاهن فعلمهن مما
ر
علمه اهلل مما حيتجن إيله من العلم ،ثم بَرشهن أنه
َ
ليس ِمنْ ر
ذكورا
هن امرأة يموت هلا ثالثة من أوالدها
أو إناثا فتقدمهم لِلار اآلخرة صابرة حمتسبة إال اكن
ُمصابها فيهم وقاية هلا من ر
انلار وإن استوجبتها
ْ
بذنوبها ،فقالت امرأة :وإن مات هلا اثنان ،هل هلا أجر
من مات هلا ثالثة من الودل؟ فقال رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم :-وكذلك إن مات هلا اثنان من الودل،
ْ
ْ
فأج ُرها أج ُر من مات هلا ثالثة من الودل.

 .920حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ابک عورب ن پنی کریم صیل اہلل علیہ وسلم ےسعض کیا اے اہلل ےک رسول صیل
ےہ
سل
آب ےس
آب کاسارا وف ث ےل لیی ہےی اور می ر
اہلل علیہ و م! رمد چضاب ر
م
ہکیو بکہ
م الفاب کر ن اور دپن ےک ی علق کحرھ درباف ث کرن کا وف ث ہےی یہی ملیا ے
آب ہےم عورتون ےک لیکوب حاض
آب ےک سایھ ر ہی ہےی۔ لہدا ر
وہ لوگ دن یرھ ر
ہ
آب ےہمی دپن یک
آب یک حدمت می حارص ےہون باکہ ر
دن مفر کر دپن چس می ےم ر
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن عورتون ےک اجماع ےک لی ابک
با بی سکھ ال بی۔ ر
م
ج
دنحاض کردبا ،ترسوہچوا بیاس خصوضدنمی مع ےہوگییاوررسول اہلل صیل اہلل
اورآب صیل اہلل علیہ وسلم ن ایہی اہلل یک
علیہ وسلم ان ےک براس تشتف الن
ر
ت
ی
ت علن
آب صیل
سکھ الب ےہوب عص ان باتون یک م دی چن یک وہ رصورب مید ھی ،یررھ ر
ی
اہلل علیہ وسلم ن ایہی چوشخیی دی کہ ان می ےس چس ھی عورب ےک بی لرےک
ہ اور وہ عورب صی واحیساب ےک سایھ ایہی دار
با بی لر کیون کا انفال ےہو حا با ے
چ
یھ
ہ تو اس حاتون یک ی مضییت اس ےک لی ہنم
آچرب ےک لی یہےل نح دپنی ے
چ مس
ےس نچاب کا درت عہ پن حان یگ ،اگر رج وہ ا پی گیا ےہون یک وج ےس ہنم کا نخق ہےی
کیون ی رہےی ےہو۔ اس رب ابک عورب ن کہا :اگر اس ےک دو نخرون یک وفاب ےہوب ےہو،
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ی
ہ چس ےک
ہ چو اس عورب ےک لی ے
تو کیا اس ےک لی ھی وہےی اچر وتواب ے
بی نخرون یک وفاب ےہوحان؟ تو رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا :اور اشی
ی
رطح اگر کسی عورب ےک دو ن رچ انفال کرحا بی ،تو اس ےک لی ھی وہےی اچر
ہ چس ےک بی ن رچ انفال کرحا بی۔
ہ چو اس عورب ےک لی ے
وتواب ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• فاج َعل نلَا  :أي َع ِّني نلا.
ُ َ ِّ ُ َ ََ
• تقدم ثالثة  :أي تقدمهم لِلفن بعد أن ماتوا.
• حجابا  :ساترا.

فوائد احلديث:

ر
 .1أوالد املسلمني يف اجلنة؛ ألنه يبعد أن اهلل تعاىل يَغفر لآلباء بفضل رمحته لألبناء ،وال يرحم األبناء ،بل كتاب اهلل تعاىل ناطق بذلك ،قال تعاىل:
(واذلين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم)[ الطور.]21:
ََ
ر
 .2البشارة باجلنة ملن فق َدت ثالثة أو اثنني من أوالدها.
َْ
 .3ىلع قد ِر املصيبة يكون األجر.
َْ
 .4ينبِغ ىلع العالم تنبيه املتعلم ىلع أمور هو حباجتها أكرث من غريها ،فها هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيث النساء ىلع الصرب عند فقد
األوالد؛ ألنهن يكرثن انلياحة ،ويظهرن اجلَزع أكرث من الرجال.
َ
 .5تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستجابته لطلب املرأة وحرصه ىلع تعليم النساء ما خي ُصهن من األمور.
 .6تعليم املرأة ما ينفعها مرشوع ،برشط عدم اخللوةُ ،
وابلعد عن أسباب الفتنة.
 .7جواز ختصيص يوم تلعليم النساء.

 .8رغبة نساء الصحابة -ريض اهلل عنهن -وحرصهن ألخذ العلم.
 .9حق املرأة يف العلم ،فإنها ُملكفة رشاع ،والعلم واجب عليها يلصلح به أمر دينها ،ودنياها وتكون عضوا صاحلا ونافعا يف املجتمع.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل 1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
رشح رياض الصاحلني،
1422ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري،
انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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ی
ہ تو اس ربرونواےلکرھے ہےوکر کہی ہ ےی:اہن
چو ھیرمنواالرمحا با ے
ِّ
ما من ميت يموت فيقوم باك ِيهم فيقول:
یرہار!اہنمیےشدار! با اسرطحےک اور الفاظ۔ تو اسرمنواےل ربدو
َََ
ُ ِّ َ
َ ََ
َ ِّ َ
ن
اك
ل
م
به
لك
و
إال
ذلك
حنو
أو
اه،
د
ي
واس
ه،
ًل
واجب
ُ
ف سی می عی کردن حان ہ ےی چواےس سیی رب مےک مارن ہ ےی (اور کہی ہ ےی):
َيَ
َ
يلهزان ِه :أهكذا كنت؟
ہ
ت
ی
ت
کیا و ا سا ےی ھا؟

 .921احلديث:

**

ً
عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من ميِّت
َ َ
َ َ
واسيِّداه ،أو حنو
واجبَاله،
يموت فيقوم با ِكيهم فيقول:
ْ
ُ
ِّ َ
ََ
َ
ذلك إال ُولك به َملاكن يَل َهزانِه :أهكذا كنت؟».
**

املعىن اإلمجايل:

وصياح بأن هذا امليت بالنسبة هل أو هلا اكجلبل تأوي

إيله عند الشدائد ،وأنه اكن هل سندا وملجأ ،أو حنو

ذلك؛ إال جاء ملاكن للميت يدفعانه يف صدره

ويسأالنه سؤال املتهكم :هل أنت كما قيل؟

ی
ہتواس
ہ’’ :چو ھیرمنواالرمحا با ے
اتوموشیرضیاہللعیہ ےسرمفوعاًرواپ ث ے
رب رون واےل کرھے ےہوکر کہی ہ ےی :اہن یرہار! اہن میے شدار! با اس رطح
ےک اور الفاظ۔ تو اس رمن واےل رب دو ف سی می عی کردن حان ہ ےی چو اےس
سیی رب مےک مارن ہ ےی (اور کہی ہ ےی) :کیا تو اتسا ہےی یھا؟‘‘

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
َ
أن املسلم إذا مات ،وقام أحد يبيك عليه مع نوح

 .921حدپث:

**

اجمایل معنی:

ہ اور کوب اس یک میت رب کرھا ےہو کر رو با اور توج کر با
مسلمان یک چت وفاب ےہوب ے
ہ کہ رمن واال اس ےک لی یرہار یک ماپید یھا چس
ہ اورجھوب موب ہےی کہیا حا با ے
ے

یک رطف وہ مضاپ ث می رچوع کیا کر بایھا اور ی کہ وہ اس کا شہارا اور پریاہ گاہ یھا با اس
ہ تو اس رمن واےل ےک براس دو ف سی آن ہ ےی اور
رطح یک دپگر با بی کر با ے
اس ےک سیی رب مارن ےہون اس ےس مداق ےک طور رب تروجھی ہ ےی  :کیا یم ا تےس ہےی
ہ؟
یےھ حیےس کہا حا راہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ر
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ
واجبَ ُ
اله  :أي أن انلاحئة تشبه امليت باجلبل بالنسبة هلا.
السند واملل َ
• َ
بالسيد هنا :ر
واسيِّ َداه  :املراد ِّ
جأ.
ْ
ْ
• يَل َه َزانِه  :ادلفع ِجبَمع ايلَد يف الصدر ،أي ويده جمموعة مضمومة.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن انلردب وانلياحة ىلع امليت ،وأن ذلك مما يسبب هل األذى.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه عمدة القاري ،رشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :حممود بن أمحد بن موىس العيين ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
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انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد
نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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یہ چ م
عایلعفہےکدنےسبھ کر پیدون کوآگےس
کوب اتسادن ی س ی اہللت ی
ہ۔اورفسیونےک سا می
آرادفما با ےہو،وہ (ا پی پیدونےک)فپث ےہو با ے

ما من يوم أكِث من أن يعتق اهلل فيه عبدا من
انلار من يوم عرفة

 .922احلديث:

ہ:یلوگ کیا رحا ہی ہ ےی؟
ہ اور ترو رجھیا ے
ان لوگون رب فج کر با ے

**

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ما ِمن يومٍ أكرث
ْ
ً
أن ُي ْعت َق ُ
انلارِ ،من يومِ عرفة،
اهلل فيه عبدا ِمن
ِمن
ِ
ِ
َ
ر
وإنه يلدنو ،ثم يُبايه بهم املالئكة ،فيقول :ما أراد

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
ام المومیی عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
یہ چ م
عایل عفہےک دن ےس بھکرپیدونکوآگ ےس آراد
”کوباتسادن ی س ی اہلل ت ی

هؤالء؟».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
ليس يوم من األيام أكرث من يوم عرفة يف أن خيلص
ِّ
وينِج اهلل من يشاء من انلار ،وإنه -سبحانه -يقرب
ًّ
من عباده احلجيج ُق ً
حقيقيا ،ويبايه بهم
ربا
املالئكةُ ،
ويظهر ىلع املالئكة فضل احل ُ رجاج
ورشفهم ،وأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن اهلل عز
وجل قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل

مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه
وعظمته ،وهو
ٍ

يتقرب إيلهم حقيقة ،ويدنو منهم حقيقة ،.فيقول :ما
أراد هؤالء؟ أي :أي يشء أراد هؤالء؟ حيث تركوا

أهلهم وأوطانهم ،ورصفوا أمواهلم ،وأتعبوا أبدانهم،
أي :ما أرادوا إال املغفرة ،والرضا ،والقرب ،واللقاء،

وما أرادوه فهو حاصل هلم ،ودرجاتهم ىلع قدر نياتهم.

 .922حدپث:

**

ہ۔ اور فسیون ےک سا می ان
فما با ےہو ،وہ (ا پی پیدون ےک) فپ ث ےہو با ے
ہ کہ ی لوگ کیا رحا ہیہ ےی ؟“۔
ہ اور ترو رجھیا ے
لوگون رب فج کر با ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

«ما من توم اکی من ان تعیق اہلل عی ًدا من الیار من توم عفہ» تعنی عفہ ےک دن ےک
چ
ہ حییا عفہ ےک
ع الوہ کسی دن ا پی لوگون کو اہلل ت عایل ہنم ےس ح الضی یہی دپیا ے
یہ
ی
تع
عایل ا پی پیدون ےس
دن دپیا ے
ہ۔ «وا ََّی لیدتو ،م پُیاہےی م الم ال ب َکہ» نی اہلل ت ی
ہ اور ان ےک سا می
ہ اور فسیون ےک سا می رسک کر با ے
چفیفیاً فپ ث ےہو با ے
ہ
حاچیون یک فصیلت اور ان کا شف پیا با ے
ہ۔ اہےل السیت والحماعت کا ی عفیدہ ے
عایل اپ رنی ح الل ث و عطمت سان ےک مطاتق شرح مرُح ا پی پیدون ےس فپ ث
کہ اہلل ت ی
م
ہ اور چفیفت می ان ےس فپ ث
ہ ،چلوق ےس الگ ے
ہ ،وہ عس رب مسیوی ے
ے
ت
ہ۔ «فیقول :ما اراد ےہوالء؟» عنی ی لوگ کیا رحا ہی ہ ےی؟ کہ ایہون
اور براس ےہو با ے
چ
ن ا پی گرھ بار کو اور وطیون کو رجھورا ،اپریا مال چ ر
رح کرےک ،سمون کو یھکا کر آن،
تعنی ی ا پی گیا ےہون یک معفب ،اہلل یک رصا ،اس ےک فب اور م الفاب ےک سوا کحرھ
یہی رحا ہی۔چووہ رحاہ ےیےگوہ ایہی مےلگا،ان ےک درحاب ان یک بییون ےکتفدر
ےہون ےگ۔

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

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

معاين املفردات:

َُ
خيلِّص ُ
وينَ ِِّج.
• يعتق :
• يدنو  :يقرب.
• يبايه  :يُظهر فضل احلجاج ورشفهم ىلع املالئكة.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث ظاهر ادلاللة يف فضل يوم عرفة.
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مستو ىلع عرشه ،بائن من خلقه ،وأنه يتقرب إيلهم حقيقة ،ويدنو
 .2أن اهلل -عز وجل -قريب من عباده حقيقة كما يليق جبالهل وعظمته ،وهو
ٍ
منهم حقيقة.
 .3أن اهلل -تعاىل -يبايه باحلجيج مالئكته ،فيجب اإليمان بذلك.

 .4إثبات صفة الالكم هلل -تعاىل -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
ر ر
السقاف دار اهلجرة الطبعة :
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
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يُ
مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا
َ َ َ
منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم
ُ
كِثة مسائلهم واختًلفهم ىلع أنبيائهم

 .923احلديث:

می چس بابےس یمہیمیع کروناسےس احییاب کرو اور چس بابکا چکم
دون اےسمفدور یرھش انچامدو۔ یمےس یرہیل امیونیکہےالکث کا سیتان کا
یہتربادہ سواالب کربا اور انیکا پی ا بییاءیک مچالفت کربا پیا یھا۔

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :می چس
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
باب ےس یمہی میع کرون اس ےس اح ییاب کرو اور چس باب کا چکم دون اےس مفدور
یرھ ش انچام دو۔ یم ےس یرہیل امیون یک ہ ےالک ث کا سیت ان کا یہت ربادہ سواالب کربا

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما نهيتكم عنه
ُْ
فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،
َ َ َ
ُ
فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم

اور ان یک ا پی ا بییاء یک مچالفت کربا پیا یھا‘‘۔

واختالفهم ىلع أنبيائهم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دنلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إذا نهانا
عن يشء وجب علينا اجتنابه بدون استثناء ،وإذا
أمرنا بيشء فعلينا أن نفعل منه ما نطيق .ثم حذرنا

حىت ال نكون كبعض األمم السابقة حينما أكرثوا

من األسئلة ىلع أنبيائهم مع خمالفتهم هلم فعاقبهم اهلل
بأنواع من اهلالك وادلمار ،فينبِغ أن ال نكون

مثلهم حىت ال نهلك كما هلكوا.

 .923حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےہمی کسی چری ےس
رسول اہلل ﷺ ن ےہماری ر ےہماب یک اور فمابا کہ چت ر
میع کردپن تو ہےم رب الرم ے ہ
آب
ہ کہ ےم ب ال اسیییاء اس ےس احییاب کرپن اور چت ر
ﷺ ےہمی کسی ےس ےک کرن کا چکم دپن تو ہےم رب واچت ہ ےی کہ ہےم مفدور یرھ اےس
آب ﷺ ن ےہمی اس باب ےس درابا کہ ہےم ساتفہ امیون یک
ش انچام دپن۔ یررھ ر
رطح ی ےہو حا بی جہون ن ا پی ا ب ییاء ےس یہت ربادہ سواالب کی اور یررھ اس
ی
عایل ن ایہی ہ ےالک ث و
ےک سایھ سایھ ایہون ن ان یک مچالفت ھی یک۔ اس رب اہلل ت ی
ف
ہ کہ ہےم ان یک
ببادی ےک مخیلف سم ےک عداب می میی ال کر دبا۔ لہدا میاست ی ے
ی
رطح ی ےہون ،کہی اتسا ی ےہو کہ ہےم ھی و تےس ہےی ہ ےالک ےہو حا بی حیےس وہ ےہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

ّ
• نهيتكم  :انليه :طلب الكف ىلع وجه االستعالء.
• فاجتنبوه  :اتركوه.
• من قبلكم  :من األمم السابقة.
• واختالفهم  :خمالفتهم.
• مسائلهم  :أسئلتهم.

فوائد احلديث:
 .1األمر بامتثال األوامر ،واجتناب انلوايه.
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 .2انليه لم يرخص يف ارتكاب يشء منه ،واألمر قيد باالستطاعة؛ ألن الرتك مقدور والفعل حيتاج إىل قدرة ىلع إجياد الفعل املأمور به.

 .3انليه عن كرثة السؤال ،قد قسم العلماء السؤال إىل قسمني :أحدهما :ما اكن ىلع وجه اتلعليم ملا حيتاج إيله من أمر ادلين ،فهذا مأمور به
ومن هذا انلوع أسئلة الصحابة .واثلاين :ما اكن ىلع وجه اتلعنت واتللكف وهذا هو املنيه عنه.

 .4حتذير هذه األمة من خمالفة نبيها ،كما وقع يف األمم اليت قبلها.
ً
ّ
ّ
 .5املنيه عنه يشمل القليل والكثري ،ألنه ال يتأىت اجتنابه إال باجتناب قليله وكثريه ،فمثال :نهانا عن الربا فيشمل قليله وكثريه.

 .6ترك األسباب املفضية إىل املحرم ،ألن ذلك من معىن االجتناب.
ْ
 .7اإلنسان هل استطاعة وقدرة ،لقوهلَ :
"ما استَ َطعتُ ْم" فيكون فيه رد ىلع اجلربية اذلين يقولون :إن اإلنسان ال استطاعة هل ،ألنه جمرب ىلع عمله،
حىت اإلنسان إذا ّ
حرك يده عند الالكم ،فيقولون حتريك ايلد ليس باستطاعته ،بل جمرب ،وال ريب أن هذا قول باطل يرتتب عليه مفاسد عظيمة.
ْ
ْ
َ ُ ُْ
ّ
مستحب؟ لقوهل" :فأتوا ِمنه َما استَ َطعتُ ْم".
 .8ال ينبِغ لإلنسان إذا سمع أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول :هل هو واجب أم
ً
ُ
 .9ما أمر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أو نَه عنه فإنه رشيعة ،سواء اكن ذلك يف القرآن أم لم يكن ،فيعمل بالسنة الزائدة ىلع القرآن أمرا أو
ً
نهيا.
 .10كرثة املسائل سبب للهالك وال سيّما يف األمور اليت ال يمكن الوصول إيلها مثل مسائل الغيب كأسماء اهلل وصفاته ،وأحوال يوم القيامة،
ًّ
التكرث السؤال فيها فتهلك ،وتكون ّ
متعمقا.
متنط ًعا

 .11األمم السابقة هلكوا بكرثة املسائل ،وهلكوا بكرثة االختالف ىلع أنبيائهم.

املصادر واملراجع:

ً

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

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .رشح األربعني انلووية ،للشيخ
صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة :اثلانية1433 ،ه- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف
رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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نخیل اور چ ر
ہ چنےک بدن رب
رح کرنواےلیکمیال ا تےسدو لوگونیک شی ے
ہ یے
وہیکدوررہ ےی ےہون۔
جرھانونےس سیل بک ل ے

مثل اَلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما
ُ َّ
جنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما

 .924احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :مثل ابلخيل
واملنفق ،كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من
ُ
َ
ر
ث ِديِّهما إىل ت َرا ِقيهما ،فأما املنفق فال ينفق إال َسبَغت
َ
َُْ
أو َوف َرت -ىلع جِله حىت ختيف بنانه وتعفو أثره،ً
ر
وأما ابلخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت لك

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ نخیل اور چ ر
رح
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہے
ہ چن ےک بدن رب جرھانون ےس یسیل
کرن واےل یک میال ا تےس دو لوگون یک شی ے
رح کرن کا عادی ( شحی ) چ ر
وہ یک دو ررہ ےی ےہون۔ چ ر
ہ تو اس ےک
رح کر با ے
بک ل ے
ل
چ
چ
ہبا( راوی ن یکہا کہ)یمام سم ربوہ کسادہ ےہوحاب
یمام سمکو(وہ ررہ) رجھیرا ینی ے

ہ اور حلی می اس ےک براون کا تسان
ت حاب ے
ے
ہ اور اس یک اپگلیان اس می رجھ ر
ن
ی
ہ۔لیک خیل چت ھی چ ر
رح کرن کا
(ررہ یک لمی ےہون یک وج ےس ) مییا حا با ے
ن
ہ۔ خیل اےس کسادہ
ہ تو اس ررہ کا ےہ حلفہ اپ رنی حگہ ےس رجمت حا با ے
ارادہ کر با ے

حلقة ماكنها ،فهو يوسعها فال تتسع».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
رضب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مثال للبخيل

واملنفق ,وصفهما برجلني ىلع لك واحد منهما درع

يسرته ويقيه من اثلدي إىل الرتقوة -ويه العظم اذلي
يف أىلع الصدر ,-ر
فأما املنفق لكما أنفق سبغت وطالت
حىت جتر وراءه وختيف رجليه وأثر مشيه وخطواته,
ُ
ر
وأما ابلخيل فكرجل ضاق عليه درعه حىت غلت
يده إىل عنقه لكما أراد توسيعها اجتمعت ولزمت

ترقوته.

 .924حدپث:

**

ہ لیک وہ کسادہ یہی ےہوبرا با۔
کرن یک کوش کر با ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ن کخوس اور چ ر
آب ﷺ ن ایہی دو
رح کرن واےل یک میال دی۔ ر
ا تےسلوگون ےستسینہہدیچنمی ےس ےہابکےکچسم ربابکررہ ےہوچسن اےس
ک
ہے
رجھیرا رکھا ےہو اور سیی ےس ےل کر یسیل بک اےس مخقوظ ر ھنی ےہو۔ 'بفوہ' سیی ےک باالب
رح کرن واال چت یھی چ ر
ہ(ہ یےسیل یک ہےدی)۔ چ ر
رح
چےص می موچود ابک ہےدی کا بام ے
رن
ل
یھی
ہ یہان بک کہ وہ اس ےک حےھ
ہ اور منی ےہوب حاب ے
ہ تو ی ررہ ر لنی حاب ے
کر با ے
رن گھس
ہ اور اس ےک براون ،اس ےک حلی اور اس ےک فدمون ےک تساباب
حےھ ینی ے
ش
ل
ہ چس ےک اہیھ اس یک
ہ چت کہ کخوس خص یک میال اس آدمی یک شی ے
کو رجھیرا ینی ے
ی
گردن ےس پیدےھ ےہون اور چت ھی وہ ررہ یہیی کا ارادہ کرے تو وہ اس یک گردن ہےی
ہے
ج
ےک گردا گرد مع ےہوب حان اور اس یک یسیل ےک سایھ لیرت حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > فقه األخالق
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جنتان  :دراعن واجلنة بضم اجليم بعدها نون أي :ادلرع ،وضبطت باملوحدة أو انلون كما قاهل غري واحد ،قيل :ومما يرجح انلون أن ادلرع ال
يسىم جبة بابلاء بل انلون.
• تراقيهما  :مجع ترقوة ويه العظم ابلارز أىلع الصدر من رأس الكتف إىل العنق.
• سبغت  :امتددت وغطت.
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• وفرت  :كملت ونمت.
• بنانه  :أصابعه.

• تعفو أثره  :تمحو أثر مشيه.

• لزقت لك حلقة ماكنها  :اتلصقت وضاقت عليه.

فوائد احلديث:
 .1قيام اتلمثيل مقام ادليلل ىلع تفضيل املتصدق ىلع ابلخيل.
 .2الصدقة تكفر اخلطايا.
 .3بشارة املتصدق الكريم حبصول الربكة والعون والسرت واحلفظ من ابلالء بعون اهلل -تعاىل-.
 .4الكريم إذا هم بالصدقة انرشح هلا صدره وطابت نفسه وعكسه ابلخيل.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف:
يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422ه .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت،
حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة 1987 – 1407 ،
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اےسکہو کہوہ گفیگو کرے ،سای حاصل کرے ,بینھ حان اور اپریارورہ ترورا
کرے۔

مروه ،فليتلكم ،وليستظل ،وْلقعد ،وْلتم صومه

 .925احلديث:

**

ہ کہ ابک دف عہ پنی ﷺ چطیہ ارساد فما
اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ش
وب می) کرھے ےہون ابک خص رب
ے
آب ﷺ یک تظ (دھ ر
رہ یےھ کہ ا رحابک ر
م
آب ﷺ ن اس ےک ی علق درباف ث فمابا تو لوگون ن پی البا کہ ی اتو
ربی۔ ر
ب
رہ گا ینےھ گا یہی ،ی سا
وب می کرھا ے
ہ ،اس ن بدر ماب ے
اشاپیل ے
ہ کہ وہ دھ ر
ی حاصل کرے گا اور ی گفیگو کرے گا ،اور رورہ ر کےھ گا۔ پنی ﷺ ن فمابا:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما ،-قال :بينما انليب

صىل اهلل عليه وسلم -خيطب إذا هو برجل قائمفسأل عنه ،فقالوا :أبو إِسائيل نذر أن يقوم يف
الشمس وال يقعد ،وال يستظل ،وال يتلكم ،ويصوم،

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-مروه ،فليتلكم،
وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه».

''اےس کہو کہ وہ گفیگو کرے ،سای حاصل کرے ,بینھ حان اور اپریا رورہ ترورا
کرے۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نذر هذا الصحايب ترك الالكم والطعام والرشاب وأن

يقف يف الشمس وال يستظل وهذا فيه تعذيب
للنفس ومشقة عليها وهذا نذر حمرم هلذا نهاه انليب

صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ,لكن أمره أن يتمصومه ألنه عبادة مرشوعة  ،وعليه من نذر عبادة

مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة

فإنه ال يلزمه فعلها.

 .925حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
وب می
اس ضچاب ن بدر ماب ھی کہ وہ باب چریت اورکھابا ب رییا بک کردپن ےگ ,دھ ر
کرھے رہ ےی ےگ اور سا ی یہی حاصل کرپن ےگ۔ چ رو بکہ اس بدرمی تفس یک ابدا
ی
ف
ہ ،اشی وج ےس پنی
رساب اوراس ےک لی م شفت ھی ،اور اس سم یک بدر چرام ے
م
آب ﷺ ن ایہی چکم دبا کہ وہ اپریا رورہ ترورا
ﷺ ن اس ےس یع فمابا ،لیک ر
ش
ہ۔ پیابپن چو خص کسی مشوع عیادب یک
کرپن کیو بکہ ی ابک مشوع عیادب ے
ش
ہ۔ پیچو خص کسی عی شعی
بدر مان تو اس ےک لی اےس انچام دپیا رصوری ے
ہ۔
عیادب یک بدر مان تو اس ےک لی اس کا ترورا کربا الرم یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور > انلذور
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

فوائد احلديث:
 .1من نذر عبادة مرشوعة لزمه فعلها ومن نذر عبادة غري مرشوعة فإنه ال يلزمه فعلها.
 .2انلذر بالسكوت ليس قربة يف رشيعة اإلسالم.
 .3جواز السؤال عن األحوال املستغربة قبل إنكارها.
 .4جواز اتلوكيل يف إبالغ اجلواب أو األمر وانليه.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422لسان العرب ،البن منظور .دار صادر  -بريوت .الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن

381

اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه
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اہللانیک فیوناور گرھون کوآگےس یرھے ،ایہونن ےہمیدرمیاب یمار
(تعنی یمار عض) یہی رب ھیدی یہان بک کہ سورحعوب ےہو گیا۔

مأل اهلل قبورهم وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن
الصًلة الوسطى حىت َغبت الشمس

 .926احلديث:

**

َ
عن َيلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أ رن ر
انل ر
يب -
ِ
ِ
َ َ ََْ ْ
اخلَنْ َدقَ « :م َأل اهللُ
صىل اهلل عليه وسلم  -قال يوم
ِ
ر َ
ُُ َُ َ ً َ َ َ َ ُ َ
ُقبُ َ
ورهم وبيوتهم نارا ،كما شغلونا عن الصالة
َ
ر
ُْ
الوس َطى َح رىت اغبَت الشمس» .ويف لفظ ملسلم:
َ َُ َ
َّ َ ُ ْ
الوس َطى -صالة العرص ،»-ثم
«شغلونا عن الصالة
رَ
َصالها بني املغرب والعشاء» .وهل عن عبد اهلل بن
ََ َ ُ ُ
رشكون رسول اهلل -صىل اهلل
مسعود قال« :حبس الم ِ
َ ر ْ
َّ
َ
ُ
ر
عليه وسلم -عن العرص ،حىت امحرت الشمس أو
ْ َ
اصف ررت ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ََ
ر َ
َ َُ َ
الة ُ
الو ْس َطى -صالة العرصَ ،-مأل اهلل
شغلونا عن الص
َ ً َ
َ ْ َ
َ ْ َ
ُ
َ
وقبُ َ
ارا (أو َحشا اهلل أج َواف ُهم
ورهم ن
أج َواف ُهم
ور ُهم نَ ً
َو ُقبُ َ
ارا)».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’اہلل
عیل پن اتو طال ث رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ان یک فیون اور گرھون کو آگ ےس یرھے ،ایہون ن ےہمی درمیاب یمار (تعنی یمار
م
عض) یہی رب ھی دی یہان بک کہ سورح عوب ےہو گیا۔ سلم شتف ےک الفاظ ی
ہ ےی" :ایہون ن ےہمی درمیاب یمار تعنی یمار عض رب ھی ےس روےک رکھا۔" یررھ
م
آب ﷺ ن اس یمار کو یمار مرعب اور یمار عساء ےک درمیان ربھا۔ امام سلم
ر
عید اہلل پن م شعود رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی :رسول اہلل

ﷺ کو مشکون ن (چیگ می مضوفیت یک وج ےس) یمار عض رب ھی ےس روےک
رکھا یہان بک سورح شح ےہو گیا با ررد ےہو گیا۔ اس رب رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
ایہون ن ےہمی درمیاب یمار تعنی یمار عض رب ھی ےس روےک رکھا ،اہلل ان ےک رنت

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

شغل املرشكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

وأصحابه -ريض اهلل عنهم -باملرابطة وحراسة املدينة

وأنفسهم عن صالة العرص حىت اغبت الشمس ،فلم

يصلها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض
اهلل عنهم -إال بعد الغروب؛ فداع عليهم انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -أن يمأل بطونهم وبيوتهم وقبورهم
ً
نارا ،جزاء ما آذوه وصحبه ،وشغلوهم عن صالة
العرص ،اليت يه أفضل الصلوات.

 .926حدپث:

**

اور فیون کو آگ ےس یرھے۔ با یررھ اس ےک نچان ی الفاظ فمان ’’ َاو چ َ َسا اہلل
َاچ ْوَاف َہُم َوفُیُو َرہےُم ب َ ًارا‘‘ با اہلل ت عایل ان ےک رنت اور فی می آگ یرھ دے۔
ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےک ضچای کرام رضی اہلل عہم کو شحدون رب
مشکون ن پنی ﷺ اور ر
م
فنم ر ہی اور مدپیہ اور اپ رنی چفاطت کرن می لگان رکھا چس یک وج ےس وہ یمار
آب ﷺ ےک
عض ی ربھ سےک یہان بک کہ سورح عوب ےہو گیا۔ پنی ﷺ اور ر
ضچای ن ی یمار عض ،مرعب ےک ت عد ادا یک۔ اس رب پنی ﷺ ن ایہی بد دعا د پی
ےہون فمابا کہ اہلل ان ےک رنت ،ان ےک گرھون اور ان یک فیون کو آگ ےس
ہ اس کا
آب ےک ضچای کو چو پ کلیف یرہنچراب ے
آب ﷺ کو اور ر
یرھے۔ ایہون ن ر
ایہی بدلہ دے۔ ایہون ن ایہی یمار عض ی رب ھی دی چو ست ےس افضل یمار

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :حديث يلع -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.

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

• اخلندق  :أخدود حفره الرسول صىل اهلل عليه وسلم وصحابته ،أحاط بشمايل املدينة املنورة من احلرة الرشقية إىل احلرة الغربية ،حيث اكنت
مجوع َ العدو حتارصه سنة مخس من اهلجرة.
• َمأل ر ُ
اَلل  :خرب بمعىن ادلاعء.
ُُ َُ
ورهم  :أمكنة دفنهم بعد املوت.
• قب
ُُ َ
ُ
• بيوتهم  :أمكنة سكناهم يف احلياة ،والضمري لألحزاب اذلين غزوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من قريش وغريهم.
َ َ َُ َ
• ك َما شغلونا  :ألنهم منعونا بالقتال.
• ر
الصالة ُ
الو ْس َطى  :الفضىل.
• ر
الصالة  :يف اللغة :ادلاعء .يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• صالة العرص  :بيان للصالة الوسطى.
ُ
َ
• ث رم َصالها  :صالة العرص.

• بني املغرب والعشاء  :أي :بني وقت صالة املغرب ووقت صالة العشاء.
َ َ َ ُْ ْ ُ َ
رشكون  :منع املرشكون بسبب القتال.
• حبس الم ِ
ر ْ ُ َْ ْ َر ْ
• َح رىت ْ َ
امح رر ِت الشمس أو اصفرت  :شك من الراوي ،واالمحرار أشد من االصفرار؛ لقرب الشمس من الغروب.
َََ
َ
َ َ
َ
أل ر ُ
اَلل ،أ ْو َحشا  :شك من الراوي ،وحشا أبلغ من مأل؛ ألنه ملء مع تراكم وكرثة.
•م
َ َْ َ
ُ
• أجوافهم  :بطونهم.

فوائد احلديث:
 .1الوقت املختار للعرص ما قبل اصفرار الشمس.
 .2املراد بالصالة الوسطى صالة العرص ملا جاء يف الصحيحني عن يلع قال :كنا نراها الفجر حىت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول يوم
األحزاب "شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العرص".

 .3جواز ادلاعء ىلع الظالم بقدر ظلمه؛ ألنه قصاص.

 .4األوىل لِلايع ىلع الظالم أن يبني سبب ادلاعء عليه؛ تلنتيف عنه تهمة العدوان.
 .5اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصالة ،وتأثره من فوات وقتها.

 .6من ذهل عن الصالة يف وقتها يصليها إذا ذكرها.

 .7مرشوعية قضاء الفوائت يف مجاعة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3538( :
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ش
چو خص کوب علہ چربدے ،اےس رحا ہی کہ اسکو ترورا تروراےل لییےس یہےلی
ن رچ۔

من ابتاع طعاما فًل يبعه حىت يستوفيه

 .927احلديث:

**

ش
ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا" :چو خص
عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -عن انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من ْابتَاع طعاما فال
َْ َ ُ
ُ
ُْ
يَ ِبعه حىت ي َ ْستَ ْو ِفيَه» ،ويف لفظ« :حىت يق ِبضه».

کوب علہ چربدے ،اےس رحا ہی کہ اس کو ترورا ترورا ےل لیی ےس یہےل ی ن رچ"۔ ابک
اور رواپ ث می "چنی تسیوفیہ" ےک نچان "چنی تفیضہ" (اس رب فیضہ کر ل یی) ےک

الفاظ ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن قبض الطعام من متممات العقد ،ومكمالت
ُ
امللك ،ن ِيه املشرتى عن بيع الطعام حىت يقبضه
ويستوفيه ،ويكون حتت يده وترصفه ،وكذلك لك

سلعة غري الطعام ،ويلتحق بابليع بعض عقود اليت

تدخل يف حكمه اكإلجارة ،واهلبة ىلع عوض ،والرهن،

 .927حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

مک
ہ،
چ رون کہ عےل رب فیضہ عفد کو مل اور ملکیت کو ترورا کرن واےل امور می ےس ے
چ
اس لی سارع کنم علیہ الض الہ والس الم ن چربدار کو پ ث بک اےس (آےگ) نخی
ےسمیع فمابا ،چت بک کہوہاےسا پیفیےصاور نخوبلمی یےلےل اور اےس اس
م
رب کمل دسیس اور تضف ی حاصل ہےو حان۔

واحلوالة ،أما فيماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز

اتلرصف فيه.

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:

• ابتاع  :اشرتى.
• طعاما  :لك مطعوم ،من مأكول ومرشوب.

• حىت يستوفيه  :بالكيل بأن يكيله ابلائع.

• حىت يقبضه  :املشرتي ،ويف القبض زيادة عن االستيفاء ألنه قد يستوفيه بالكيل وال يقبضه املشرتي بل حيبسه عنده يلنقده اثلمن مثال.

فوائد احلديث:
 .1انلَه عن بيع الطعام وكذلك أي سلعة قبل القبض.
 .2يف لفظ [حىت يستوفيه] ما يشعر بأنه خاص بما حيتاج إىل حق توفية ،وهو املكيل واملوزون.ويف لفظ [حىت يقبض] ما يفيد عموم انليه عن
ابليع ،يف اجلزاف واملكيل ،واملوزون.

 .3جواز بيعه بعد القبض واالستيفاء.

 .4انليه ورد يف احلديث باتلرصف فيه بابليع ،ويلتحق به بعض العقود اليت تدخل حتت مسىم ابليع ،أو تكون وسيلة إيله اكإلجارة ،واهلبة ىلع
عوض ،والرهن ،واحلوالة.أما ماعدا ابليع وما جيرى جمراه ،فيجوز اتلرصف فيه ،ألنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسري ،وألنها لم تقصد للربح.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)5837( :
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ش
چو خص اننخ ریونیکوجےسکسی آرماتس می مییال کیا گیا اور اسنانےک
سایھ اجرھا سلوک کیا تووہ اسےک لیدورحیکآگےس ربدہپن حا بییگ۔

من ابتِّل من هذه اَلنات بَشء فأحسن إْلهن
ُ
ك َّن هل سرتا من انلار

 .928احلديث:

**

َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :د َخلَت َ َ ر
يلع امرأة
َ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ
ندي َشيئًا َغري تَ َ
مرة
جتد ِع ِ
ومعها ابنتان لها ،تسأل فلم ِ
َ َ ََ ْ َ َُ ر َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ
احدة ،فأعطيتها ِإياها فقسمتها بني ابنتيها ولم
و ِ
َ ُ
َ ُ ر َ َ َ ََ
ََ َ
َ
تأكل ِمنها ،ثم قامت فخرجت ،فدخل انليب -صىل
ََ ْ
خ َربتُه فقالَ « :م ْن ْاب ُت َ
يل ِم ْن
اهلل عليه وسلم -علينا ،فأ
َ ِ
َ
ُ ر ُ ًْ
َ ْ
َ
َ
ات بِيش ٍء فأح َسن ِإيل ِه رن ،كن هل ِسرتا ِمن
هذه ابلن ِ
ر
انلار».

عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ ابک دن میے براس ابک عورب آب۔ اس
ی
ےک سایھ اس یک دو نرخیان ھی یھی۔ اس ن محھ ےس ماپگا لیک اُےس میے براس
ک
ک
ی
ےس ابک ھخور ےک ع الوہ کحرھ ھی ی مل سکا۔ چریانچرہ می ن اس کو وہےی ابک ھخور دے
ک
ی
دی۔ اس ن اس ھخور کو اپ رنی دوتون نخ ریون میباپ ث دبا اور چود اسمیےس کحرھ ھی
ح
آب
ی کھابا۔ یررھ وہ ایھ کر ریل گنی۔ ا پی می پنی ﷺ گرھ تشتف الن۔ می ن ر
ش
آب ﷺ ن فمابا’’ :چو خص ان نخ ریون یک
ﷺ کو اس ےک بارے می پیابا تو ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخلت ىلع اعئشة -ريض اهلل عنها -امرأة ومعها
ابنتان هلا تسأل -وذلك ألنها فقرية -قالت :فلم جتد

عندي إال تمرة واحدة ،قالت :فأعطيتها إياها
َ
ََ
َ َ
احدة نصف
فقسمتها بني ابنتيها نِصفني ،وأعطت َو ِ
اتلمرة ،وأعطت األخرى نصف اتلمرة اآلخر ،ولم

تأكل منها شيئا .فدخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ىلع اعئشة فأخربته ألنها قصة غريبة عجيبة ،فقال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ابتيل بيشء من
هذه ابلنات فأحسن إيلهن كن هل سرتا من انلار".

وال يفهم من قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ابتيل":
ُ ِّ
بلوى الرش ،لكن املراد :من قدر هل ،كما قال اهلل -

تعاىل( :-ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإيلنا ترجعون)
ُ ِّ
[األنبياء .]35 :يعين من قدر هل ابنتان فأحسن إيلهما
ُ
ك رن هل ِسرتا من ر
انلار يوم القيامة ،يعين أن اهلل -
ر
حيجبُه عن انلار بِ ِإحسانه إىل ابلنات؛ ألن
تعاىلِ -
َ
ابلنت ضعيفة ال تستطيع َ
اتلك ُّسب ،واذلي
ِ
يكتسب هو الرجل ،قال اهلل -تعاىل( :-الرجال
قوامون ىلع النساء بما فضل اهلل بعضهم ىلع بعض

وبما أنفقوا من أمواهلم) [النساء. ]34 :

 .928حدپث:

**

وج ےس کسی آرماتس می میی ال کیا گیا اور اس ن ان ےک سایھ اجرھا سلوک کیا تو وہ اس
ےک لی دورح یک آگ ےس ربدہ پن حا بی یگ‘‘۔

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چضب عاتش رضی اہلل عہا ےک براس ابک عورب آب چس ےک سایھ دو پیییان
ی
ی
ی
آب رضی اہلل عہا ےس مابگ رہےی ھی کیو بکہ وہ عپ ث عورب ھی۔
ھی۔ وہ ر
ک
چضب عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی کہ اےس میے براس ےس رصف ابک ھخور
ہےی میل۔ چضب عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ می ن اےس ی دے دی۔ اس ن
ک
تف
ب
ی ھخور آدھی آدھی کر ےک اپ رنی دوتون پیییون می سنم کردی۔ آدھی ابک ینی کو
ی
دے دی اور آدھی دوشی کو اور چود اس می ےس کحرھ ھی ی کھابا۔پنی ﷺ چت

آب ﷺ کو اس ےک
عاتش رضی اہلل عہا ےک براس تشتف الن تو ایہون ن ر
بارے می پیابا کیو بکہ ی یہت عخیت وعپ ث فضہ یھا۔ پنی ﷺ ن فمابا" :چس
ش
خص کو ان پیییون یک وج ےس کسی آرماتس می میی ال کیا گیا اوراس ن ان ےک سایھ
چ
اجرھا سلوک کیا تو وہ اس ےک لی ہنم یک آگ ےس ربدہ پن حا بی یگ۔" پنی ﷺ ےک
ش
ش
فمان":چس خص یک آرماتس یک گنی" ےس ی ی محھ لیا حان کہ اس ےس رماد بی
ہ بلکہ اس ےس رماد ی ے چ
عایل
آرماتس ے
ہ کہ س ےک مفدر می ی ےہو بی۔ حیسا کہ اہلل ت ی
ہ(:وپیلوکم بالش والخی فییہ والییا بچعون) [اال بییاء ]35 :بجمہ’’:اور
کا فمان ے

ہےم تظتق امچان یم می ےس ےہ ابک کو باب یھ الب می میی ال کرن ہ ےی اور یم ست
ےہمارہےی ہےی رطف لوبان حاوےگ‘‘۔ تعنی چس ےک مفدر می دو پیییان ےہو بی اور اس
چ
ن ان ےک سایھ اجرھا سلوک روا رکھا تو وہ فیامت ےک دن اس ےک لی ہنم یک آگ
تع پی
س
عایل
ےس ربدہ پن حا بی یگ۔ نی ییون ےک سایھ اجرھا لوک کرن یک وج ےس اہلل ت ی
387

ب
چہ
ہ اور کماب یہی کر
اےس نم یک آگ ےس اوب می کر دے گا کیو بکہ ینی کرمور ےہوب ے
س
ہ( :الرحال فوامون عیل ال یساء یما فضل
عایل فما با ے
کنی۔ کماب رمد کر با ے
ہ۔ اہلل ت ی
تع
اہلل ص ہم عیل تعص ویما اتفقوا من اموالہم) [ال یساء]34 :۔ بجمہ’’ :رمد عورتون رب
ک ہ
ہ اور اس
عایل ن ابک کو دوشے رب فصیلت دی ے
حا م ےی ،اس وج ےس کہ اہلل ت ی
وج ےس کہ رمدون ن ا پی مال چ ر
رح کی ہ ےی‘‘۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > صدقة اتلطوع
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.

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

معاين املفردات:

َ َ
ً
• ت ْسأل  :تطلب ماال عن حاجة.
ُْ َ ْ
يل  :اختُ ِرب.
• ابت ِ
َ
• بِيش ٍء  :أي بيشء من أحوال ابلنات ،سماه ابتالء ألن بعض انلاس ال حيبون حتمل أمرهن.
َ ً َ
ًْ
ووقايَة.
• ِسرتا ِ :حجابا ِ

فوائد احلديث:

َ
ُ
وأنَّه ب َفضل ذلك ُحي َ
جب عن انلرار وحتَ ُّط عنه اخلطايا.
 .1فضل راعية ابلنات
ِ
َ
ً
 .2استحباب ر
يقدر عليه اإلنسان ولو اكن يسريا.
اتلصدق بِما ِ
ّ َ
ِ .3ش َدة ع ْطف األبوين ىلع أبنَائِ ِهما.
ُ
ِ .4ر َاعية ابلنات سبب يف رمحة اهلل ،وإن ك َّن موضع كراهة عند بعض انلاس.

ر
 .5جواز ذكر املعروف واتلحدث بنعمة اهلل إن لم يكن ىلع وجه الفخر والرياء وال ِمنة.

 .6بيان حال بيوتات رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأن رزقه اكن كفافا.

 .7بيان فضل اإليثار وأنه من سمات املؤمنني؛ فقد آثرت اعئشة تلك املرأة وابنتيها ىلع نفسها ،وهذا يدل ىلع سخائها وكرمها مع شدة حاجتها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،صورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3358( :
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ش
چس خصن اہلل ربایمانر کھی ہےون اوراسےکوعدےیک تضدتق کرن
ےہوناہللیکراہمی گھورا براال ،تو تفییاً اس(گھورے) کا رحارہ،اس کا براب ،اسیک

من احتبس فرسا يف سبيل اهلل ،إيمانا باهلل،
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ي َ ُ َ َ ي َ
وتصديقا بوعده ،فإِن ِشبعه و ِريه وروثه وبوهل

لید اور اسکا بیرساب فیامتواےلدناسےک برلرے می ےہونےگ۔

يف مْيانه يوم القيامة

 .929احلديث:

**

ً
ْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من احتَبَ َس
َ ر
فرسا يف سبيل اهلل ،إيمانا باهلل ،وتصديقا بوعده ،ف ِإن
َ
َُ
ُ
ُ
ِشبَ َعه َو ِر ريه َو َر ْوثه َو َب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة».

ش
ہ :چس خص ن اہلل رب ایمان ر کھی
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رمفوعا رواپ ث ے
ےہون اور اس ےک وعدے یک تضدتق کرن ےہون اہلل یک راہ می گھورا براال ،تو تفییاً
اس (گھورے) کا رحارہ ،اس کا براب ،اس یک لید اور اس کا ب ریساب فیامت واےل دن
اس ےک برلرے می ےہون ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

أفاد احلديث أن من أوقف فرسا للجهاد يف سبيل اهلل
ُ
الغزاة عليه،
تعاىل -وابتغاء مرضاته ليك حياربً
ً
ابتغاء لوجه اهلل تعاىل ،وتصديقا بوعده اذلي وعد به،
ر ر
ََ ُْ ُ
َ
ْ َ ْ
اَلل يُ َوف
يل ِ
َحيث قال( :وما تن ِفقوا ِمن يش ٍء ِيف س ِب ِ
إيلْ ُ
ك ْم) فإن اهلل يثيبه عن لك ما يأكله أو يرشبه أو
ِ
خيرجه من بول أو روث حىت يضعه هل يف كفة حسناته
يوم القيامة ،وعن تميم ادلاري أن انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -قال" :من ارتبط فرسا يف سبيل اهلل ،ثم
اعلج علفه اكن هل بكل حبة حسنة" .أخرجه ابن

ماجه.

 .929حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
اس حدپ ث ےس معلوم ےہوا کہ چس خص ن اہلل یک راہ می چہاد یک عض ےس
چوسیودی ال یہی ےک لی گھورا وفف کیا ،باکہ مچاہےدپن اس رب سوار ےہو کر چیگ کرپن ،اہلل

ہ،
یک رصا یک حارط اور اس ےک اس وعدے یک تضدتق کرن ےہون چو اس ن کیا ے
َسیی ل َ ت َ ل
ی
ُ
ف ا َیْک ُ ْم” (چو کحرھ ھی اہلل یک راہ
حیساکہ ارساد فماباَ '' :ومَا نْفقُوا م ْن َش ْیءٍ ق ل ا َّلہ ُو َ َّ
ی
عایل اےس ےہ اسچری کا بدلہ
می رصف کرو ےگ وہ مہی ترورا ترورا دبا حانگا )۔ تو اہلل ت ی
ہ یہان بک کہان
ہ،با وہچوب ریساببالیدحارح کر با ے
دےگاچووہگھورا کھا بابابیریا ے
ی
یمام چریون کو فیامت ےک دن اس یک نکیون ےک برلرے می رکھ دے گا۔ منم

ہ کہ رن عمی صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا“ :چس ن
داری رضی اہلل عیہ ےس رموی ے
اہلل ےک را سی می (چہاد ےک لی) گھورا براال ،یررھ اس کو رحارہ کھ البا ،اےس ےہ دان
ہ۔۔
ےک بدےل ابک پییک مےل یگ۔” اس حدپ ث کو امام اپن ماج ن رواپ ث کیا ے

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

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

معاين املفردات:

ً

ر
• احتبس  :أي حبس وأعد فرسا للجهاد.
ً
ً
• إيمانا باهلل  :أي خملصا هل ممتثال ألمره.

• وتصديقا بوعده  :أي اثلواب املرتب ىلع ذلك.
ُ
• ِشبَ َعه  :ما يشبع به.
َ
ُ ُ
• َو ِر ريه  :رشبُه وشبَعه.
َََُْ َََْ
ُ
وروث ،والروث :الرجيع والغائط من ادلواب.
بول
ٍ
• وروثه وبوهل  :أي ما خيرج منه من ٍ
حسنات تكون يف مزيانه يوم القيامة.
• يف مزيانه  :أي
ٍ

389

فوائد احلديث:
 .1فضل انلفقة ىلع اخليل املوقوفة يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .2جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني.
 .3احلث ىلع ابلذل واإلنفاق يف سبيل اهلل -تعاىل-.
 .4تفضيل اخليل ىلع غريها من ر
ادلواب؛ ألنه لم يأت عنه –صىل اهلل عليه وسلم -يف يشء غريها مثل هذا القول.
 .5احلض ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
 .6وجوب إعداد العدة إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.
 .7املال املكتسب باختاذ اخليل من خري وجوه األموال وأطيبها؛ ألن الربكة يف نواصيها.
 .8اجلهاد ماض إىل قيام الساعة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق,
دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار
ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.

الرقم املوحد)6395( :
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َ
ی
َ
َيَيَ
الع ي َ
رش األ َواخ َِر فقد چسنمیے سایھ اعی کاف کیا ہےووہ ابآچری عشے می ھی اعی کاف
من اعتكف ميع فليعتك ِِف
َّ ي
ُي َُ
م
َيُ َ ي ُ
ُ ُ
يت هذه الليلة ثم أن ِسيتها ،وقد َرأيت ِين أسجد کرے۔ حےھی (فدریک)راب(چواب می)دکھاب گنی ،لیک یررھ یھالدیگنی۔ می
أ ِر
ي
َ
ي
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ی
ِني من صب
يحتِها ،فاتل ِمسوها ِيف العرش نی ھی دپکھا کہ اشییکصح کو می ک رج می شچدہ کرراہ ےہون،اس لی یم لوگ
ِيف ما ٍء وط ٍ
ِ ََ
األواخِر
اےسآچری عشہیک طاقراب می بالس کرو۔

 .930احلديث:

ْ
عن أيب سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه« :-أن رسول
ََْ ُ
َ ْ
رش
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعت ِ
كف يف الع ِ
َ
األ ْو َسط من رمضان .فاعتكف ً
اعما ،حىت إذا اكنت
ِ
ر َُ
َََْ ْ
ح َدى َو ِع ْرش َ
ين -ويه الليْلة اليت خيرج من
يللة إِ
ِ
َ
َصب َ
يح ِتها من اعتاكفه -قال :من اعتكف ميع
ِ
َ ْ َ َ
رََْ
ُ ُ َ
َ َْ ْ
َ
َ
َ
اخر فقد أ ِريت ه ِذهِ الليلة ثم
ك ِف العرش األو ِ
ف ل يع ت ِ
َ
ََْ
ْ
َ
ُ
ُْ َُ
ُ
ُ
َ
ني من
أن ِسيتها ،وقد رأيت ِين أسجد ِيف َ ما ٍء و ِط ٍ
َ ْ
َ َ َ َ َْ ُ َ
اخ ِر ،واتلمسوها
رش األ َو ِ
ص ِبيح ِتها ،فاتل ِمسوها ِيف الع ِ
يف لك وتْرَ .ف َم َط َرت ر
الس َم ُ
اء تلك الليلة ،واكن املسجد
ِ
ِ ٍ
َََ َ
َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
يش ،فوكف املسجد ،فأبرصت عيناي رسول
ىلع ع ِر ٍ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع َجبْ َهته أثَ ُر َ
الما ِء
ِِ
ُ ْ ْ َ َ ْ
َ ِّ
عرش ْي َن».
والطني من صب ِح إحدى و ِ

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ رمضان ےک
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
آب ﷺ ن ایہی
دوشے عشے می اعی کاف کیا کرن یےھ۔ ابک سال ر
ہ چس یک
دتون می اعی کاف کیا اور چت اکیسوپن بار نح یک راب آب۔ی وہ راب ے
ص
آب ﷺ اعی کاف ےس ب ے
آب ﷺ ن فمابا کہ چس ن
اہ آ حان یےھ ،تو ر
ح ر
م
ی
میے سایھ اعی کاف کیا ےہو وہ اب آچری عشے می ھی اعی کاف کرے۔ حےھ
ی
(فدر یک) ی راب (چواب می) دکھاب گنی ،لیک یررھ یھ ال دی گنی۔ می ن ی ھی دپکھا
کہ اشی راب یک صح کو می ک رج می شچدہ کر راہ ےہون ،اس لی یم لوگ اےس آچری عشہ
ک
یک طاق راب می ب الس کرو ،چریانچرہ اشی راب بارس ےہوب ،مسچد یک رجھت چ رون کہ ھخور
ی
یک ساح ےس پنی ھی اس لی نکی لیگ اور چود می ن اپ رنی آپکھون ےس دپکھا کہ

ی
اکیسوپن یک صح کو رسول اہلل ﷺ یک ب ریساب میارک رب ک رج لیگ ےہوب ھی۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
خيرب أبو سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يعتكف العرش األوسطمن رمضان طلبًا لليلة القدر ،فاعتكف ً
اعما -
كعادته -حىت إذا اكنت يللة إحدى وعرشين ،ويه
الليلة اليت اكن خيرج يف صبيحتها من اعتاكفهَ ،ع ِلم
أن يللة القدر يف العرش األواخر ،فقال ألصحابه :من
اعتكف ميع يف العرش الوسطى ،فليواصل اعتاكفه

ويلعتكف العرش األواخر .وأخرب بأن اهلل -تعاىل-
أراه إياها يف املنام ثم أنساه إياها ،لكنه رأى يف املنام

هلا عالمات يف تلك السنة ويه :سجوده يف صالة

الصبح ىلع ماء وطني .فصدق اهلل رؤيا نبيه -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فمطرت السماء يللة إحدى وعرشين
واكن مسجده -صىل اهلل عليه وسلم -مبنيًا كهيئة

 .930حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اہلل ےک رسول ﷺ لیلہ الفدر یک ب الس
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ پیا ے
آب ﷺ ن
می رمضان ےک درمیاب عشہ می اعی کاف کرن یےھ ،ابک سال ر
ی
ص
ک
آب
اپ رنی عادب ےک مطاتق اعی کاف کیا ،چت ا یسوپن ست ھی ،اس یک ح ر
آب کو معلوم ہےوا کہ لیلہ الفدر آچری عشے می
اعی کاف ےس ایھ حان یےھ ،ر

آب ن ضچای ےس کہا چس ن درمیاب عشے می میے سایھ اعی کاف
ے
ہ۔ ر
ینب
ی
کیا وہ اپریا اعی کاف حاری ر کےھ اور آچری عشے می ھی اعی کاف ےھ اور فمابا کہ
ی
آب کو چواب می ی راب پیاب ھی یررھ ی ُھ ال دی گنی ،باہےم اس سال
عایل ن ر
اہلل ت ی
ی
ی
آب ن چواب می اےس دپکھا اس راب یک کحرھ ع المیی ھی۔ وہ ع المت ی ھی کہ
ر
ص
م
عایل ن ا پی پنی کا چواب
ح یک یمار می ر
آب ن شچدہ براب اور نی می فمابا۔ اہلل ت ی
ی
ش
ک
آب ﷺ یکمسچد رجھ ری یکپنی ےہوب ھیاور
رحکردکھابا،ا یسوپنست کوبارس ےہوباور ر
ک
ک
ی
اس ےک سیون ھخور ےک پی ےک پی ےہون یےھ اور رجھت ھخور ےک جرھال یک ھی،
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العريش ،عمده من جذوع انلخل ،وسقفه من
َ ََ
جريدها ،ف َوكف املسجد من أثر املطر ،فسجد -صىل
اهلل عليه وسلم -صبيحة إحدى وعرشين ،يف ماء

ص
ل
ک
آب ن
بارس ےک براب ےس مسچد نکی یگ ،چس یک وج ےس ا یسوپن رمضان یک ح ر
شچدہ براب اور منی می کیا۔

وطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• يعتكف  :يقيم يف املسجد ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وتفراغ لطاعته.
• يف العرش األوسط  :ما بني العارش واحلادي والعرشين من الشهر ،ولم يقل الوسطى باعتبار أن املراد :اثللث األوسط.
• اتلمسوها  :اطلبوها يف العرش األواخر اليت يتم بها الشهر.

• من صبيحتها  :يف صباح يومها ،وهو ايلوم اذلي بعد الليلة ،وهو :يوم العرشين.
َ
َ َ
• َوكف املسجد  :أي ق رطر من سقفه ،ومنه :وكف ادلمع.
ُ
ُ
ً
يت هذه الليلة ثم أنْسيتُ َها  :معناه أخربت بموضعها يف املنام ،ثم نسيت حلكمة ر
• أُر ُ
إهلي ٍة ال أنه رآها عيانا.
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
• العريش  :بناء من سع ِف انلخل يرصف ىلع خشب.
َ
• َرأيتُين  :رأيت نفيس يف املنام.
ً
خمتلطا مع بعضه.
• أثر املاء والطني  :أي:

فوائد احلديث:

 .1أن اهلل -تعاىل -قد يُري عباده عالمة حسية ىلع يللة القدر.
َ َ
َ
 .2األمر بطلب األ ْوىل واإلرشاد إىل حتصيل األفضل.

 .3جواز قول( :رمضان) بال كراهة ،وال جيب أن يقول( :شهر رمضان).

 .4بيان ما اكن عليه مسجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف عهده.
 .5أن عمارة املساجد ليست بتشييدها وزخرفتها.

 .6األفضل مبارشة املصيل األرض باجلبهة واألنف حال السجود.

 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إدراك يللة القدر.
 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب.

ر

 .9أن النسيان جائز يف حق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال َ
نقص عليه يف ذلك ،وقد يكون يف ذلك مصلحة تتعلق بالترشيع؛ كما يف السهو يف
الصالة ،أو باالجتهاد يف العبادة؛ كما يف هذه القصة.
 .10عدم العلم بزمن يللة القدر يلجتهد العباد يف حتصيلها.

 .11مرشوعية االعتاكف.

 .12اعتاكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العرش الوسطى قبل علمه بأنها يف العرش األواخر.

 .13أن من أهم مقاصد االعتاكف حتري يللة القدر.

 .14أن يللة القدر يف العرش األواخر من رمضان.
 .15يتأكد قيام أوتار العرش األواخر.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
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 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.

الرقم املوحد)4459( :
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ش
ات ے
ہ کہ پنیﷺنفمابا:چو خص جمعہ
وہبہرضی اہلل عیہےسرواپث ے
ہ اور یررھ یرہیل
ہحیےس عسل چیاپث کیا حا با ے
ےکدناسرطح عسل کر با ے

ي َ
من اغتسل يوم اجلمع ِة غسل اجلنابة ،ثم راح يف
ّ َََ
قرب بدنة ،ومن راح يف
الساعة األوىل فكأنما

ہ تو گوبا اسن اہللیکچوسیودیےک لی اوپثفبان
گرھی می مسچد حا با ے
ہ گوبا اسن گانفبانیک۔
کیا۔ چودوشیگرھی میمسچد حا با ے

الساعة اثلانية فكأنما َّ
قرب بقرة

 .931احلديث:

**

ش
ات ے
ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا’’:چو خص جمعہ ےک
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ اور یررھ یرہیل گرھی می
ہ ح یےس عسل چیاپ ث کیا حا با ے
دن اس رطح عسل کر با ے

ُ
عن أيب ه َر ْيرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم -قال« :من اغتسل يوم اجل ُ ُم َع ِة غسل
ََ
اجلنابة ،ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما ّ
قرب بَدنة،

ہ تو گوبا اس ن اہلل یک چوسیودی ےک لی اوپ ث فبان کیا۔ چو
مسچد کو حا با ے
ہ گوبا اس ن گان فبان یک۔ چو بیشی گرھی می
دوشی گرھی می مسچد حا با ے
ی
س
ہ،
ہ گوبا اس ن ییگون واال مییدھا فبان کیا۔ چو چ رو ھی گرھی می حا با ے
مسچد حا با ے
ہ ،گوبا اس ن ابدے
گوبا اس ن رمعی فبان یک۔چو برانخروپن گرھی می حا با ے
ہ تو ف سی
ےس اہلل یک چوسیودی حاصل یک۔ یررھ چت امام چطیہ ےک لی پ کل آ با ے

ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما ر
قرب بقرة ،ومن
ر َْ
قرب كبشا ،ومن راح
راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما
ر َ َ ًَ
يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح يف
الساعة اخلامسة فكأنما ر
قرب َبيْضة ،فإذا خرج
ِّ ْ
اإلمام حرضت املالئكة يستمعون اذلك َر».

چطیہ می شبک ےہوکر چطیہ سیی لگی ہ ےی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فضل االغتسال
واتلبكري إىل اجلمعة ،ودرجات الفضل يف ذلك ،فذكر
أن من اغتسل يوم اجلمعة قبل اذلهاب إىل الصالة،

ثم ذهب إيلها يف الساعة األوىل ،فله أجر من قرب
بعريا ذحبه وتصدق به ً
ً
تقربا إىل اهلل ومن راح بعده يف
الساعة اثلانية فكأنما قرب -أي أهدى -بقرة .ومن
ً
راح يف الساعة اثلاثلة فكأنما قرب كبشا ذا قرنني،
ً
واغبلا يكون أفضل األكباش وأحسنها .ومن راح
يف الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة .ومن راح يف
الساعة اخلامسة ،فكأنما قرب بيضة .فإذا خرج

اإلمام للخطبة والصالة؛ انرصفت املالئكة املولكون

بكتابة القادمني إىل سماع اذلكر ،فمن أىت بعد
َ
انرصافهم ،لم يكتب من املق ِّربني.

 .931حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی اور
پنی ﷺ عسل یک اور جمعہ ےک لی حلدی حان یک فصیلت پیان فما ے
۔آب ﷺ ن فمابا کہ چو
اس فصیلت ےک فق رماپ ث یک وصاچت فما ے
رہ ہ ےی ر
ش
ہ اور یررھ اولی گرھی
خص جمعہ ےک دن یمار ےک لی حان ےس یہےل عسل کر با ے
ش
ہچواہلل یک
ہتو اسکواس خصےک مساویاچرملیا ے
میجمعہ یکیمارےک لی حا با ے
چوسیودی ےک لی ابک اوپ ث د نح کر ےک اےس صدفہ کر دے۔اورچو اس ےک ت عد
ہ حیےس اس ن گان یک فباب یک ےہو۔ چو
ہ وہ ا تےس ے
دوشی گرھی می آ با ے
ہ حیےس اس ن دو سییگون واال مییدھا تظور
ہ وہ ا تےس ے
بیشی گرھی می آ با ے
ی
ہ۔ چو چ رو ھی گرھی می
فباب دبا ہےو چو کہ عموما یہیپن اورچوتصورب بپن مییدھا ےہو با ے

ہ حیےس اس ن رمعی یک فباب دی ےہو۔ اور چو برانخروپن گرھی می
ہ وہ ا تےس ے
حا با ے
ہ حیےس اس ن ابدے یک فباب دی ےہو۔ چت امام چطیہ د پی او
ہ وہ ا تےس ے
آ با ے

ہ تو وہ ف سی واترس ےہو حان ہ ےی جہی یمار ےک
یمار ربھان ےک لی پ کل آ با ے
ش
ل
ہ۔ چو خص ان ےک
لی آن والون ےک بام کھی یک دہم داری سوپ رنی گنی ےہوب ے
ہ اس کا بام مفبی می یہی لکھا حا با۔
برلت حان ےک ت عد آ با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل > سنن وآداب الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اغتسل  :عمم بدنه باملاء غسال.
• يوم اجلمعة  :نهار اجلمعة ،واملراد به هنا :ما بني طلوع الشمس إىل صالة اجلمعة.

اذلهاب ،وهو املراد هنا ،وذلا أريد بها اذلهاب يف أول انلهار لصالة اجلمعة ،وما
• راح  :تأيت بمعىن السري يف آخر انلهار ،كما تأيت بمعىن مطلق
ِ
يزال هذا مستعمال يف جند واحلجاز وبعض بالد الشام.
ُ
• الساعة  :الزمن ،واملراد بها هنا مخس مدة ما بني طلوع الشمس وخروج اإلمام يوم اجلمعة.
• قرب بدنة  :أهداها ً
تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-وابلدنة تطلق ىلع انلاقة واجلمل وابلقرة ،ولكنها يف اإلبل أغلب ،وهو املراد منها بهذا احلديث.
• بقرة  :ذكرا اكن أو انىث.

• كبش  :هو الواحد من ذكور الضأن.
ْ
• أق َرن  :هل قرون ،وخص األقرن؛ ألنه أكمل خلقا وأقوى اغبلا.
• دجاجة  :يقع ىلع اذلكر واألنىث ،واجلمع ِدجاج.

• خرج اإلمام  :حرض اإلمام اذلي يؤم انلاس للخطبة والصالة.
• َ
حرضت املالئكة  :وظيفة هؤالء املالئكة -ويه خملوقات من نور -كتابة من حرض يوم اجلمعة.
ِّ
• اذلكر  :اخلطبة ،سميت به؛ ألنها تشتمل ىلع ذكر اهلل أو اتلذكري.

فوائد احلديث:
 .1فضل الغسل يوم اجلمعة ،وأن يكون قبل اذلهاب إىل الصالة.
 .2فضل اتلبكري إيلها من أول سااعت انلهار.
ً
 .3الفضل املذكور يف هذا احلديث مرتتب ىلع االغتسال واتلبكري مجيعا.
 .4أن ترتيب اثلواب ،ىلع املِجء إيلها.
َ ْ
الهدي ،وكذلك ابلقرة أفضل من الشاة.
 .5أن ابلدنة أفضل من ابلقرة يف
َ ْ
 .6أن الكبش األقرن أفضل من غريه من سائر الغنم يف الهدي واألضحية.
 .7اليستهان بيشء من أعمال اخلري والرش؛ لقوهل" :من قرب بيضة".
 .8تقسيم هذه السااعت اخلمس من طلوع الشمس إىل دخول اإلمام بنسبة متساوية ،وذكر الصنعاين أن الساعة هنا ال يراد بها مقدار معني
متفق عليه.
ً
 .9القادمون يف ساعة من هذه السااعت اخلمس ،يتفاوتون يف السبق أيضا ،فيختلف فضل قربانهم باختالف صفاته.
َ
ْ
ُ
ر َ ُ
أكر َمك ْم ِعن َد اهلل أتقاكم}.
 .10مراتب انلاس يف الفضل حبسب أعماهلم {إن

 .11اهلدي اذلي يراد به النسك فيما يتعلق باحلج واإلحرام ال يكون إال من بهيمة األنعام ويه اإلبل وابلقر والغنم ،أما ادلجاجة وابليضة وغري
ذلك ،فال جيزئ يف ذلك املقام؛ ألنه أراد يف هذا احلديث مطلق الصدقة.
 .12حضور املالئكة صالة اجلمعة واستماعهم للخطبة.

 .13أن املالئكة ىلع أبواب املساجد ،يكتبون القادمني ،األول فاألول ،يف املِجء إىل صالة اجلمعة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة األحاكم من الكم خري
األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية،
دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج،
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الطبعة1427 :ه .معالم السنن (رشح سنن أيب داود) ،أبو سليمان محد بن حممد املعروف باخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل
1351ه1932 ،م .تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزهري أبو منصور ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة:
األوىل2001 ،م.

الرقم املوحد)5393( :
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چو کوبشہم لگان تو طاق سالپیان لگان۔چسن اتسا کیا اسن اجرھا کیا
من اكتحل فليوتر ،من فعل فقد أحسن ،ومن
اور اگر کوب اتسا یہی کر با تو اس رب کوب چرح یہی۔چو اسینچاء کرنوفثدھیےل
ال فًل حرج ،ومن استجمر فليوتر ،من فعل فقد
اسی عمال کرے تووہ طاق عددےل۔چسن اتسا کیا اسن اجرھا کیا اور اگر کسی
أحسن ،ومن ال فًل حرج
ی
ہ
چ
ک
ت
ت
ن ا سای کیا و اس رب وب رح ی۔

 .932احلديث:

**

 .932حدپث:

ہ کہرسول اہلل ﷺ نفمابا’’:چوکوب
چضب اتو ےہبہ -رضیاہللعیہ-رواپ ث ے
شہم لگان تو طاق س الپیان لگان ۔چس ن اتسا کیا اس ن اجرھا کیا اور اگر کوب
اتسایہی کر باتواس ربکوبچرحیہی۔چواسینچاءکرنوف ثدھیےل اسی عمالکرےتو
وہ طاق عدد ےل۔ چس ن اتسا کیا اس ن اجرھا کیا اور اگر کسی ن اتسا ی کیا تو اس رب
کوب چرح یہی۔ چس ن کھابا کھابا اور یررھ کسی چری ےس ح الل کیا تو میہ ےک ربون کو

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-عن انليب -صىل اهلل
ْ
ْ
اكتَ َ
حل فليُوتِر ،من فعل فقد
عليه وسلم -قال« :من
َْ َ َ ْ
ْ
ُ
أح َسن ،ومن ال فال َحرج ،ومن استجمر فليوتِر ،من
َ َ
ْ
فعل فقد أح َسن ،ومن ال فال َحرج ،ومن أكل فما
ََ
َ َ ََْْ ْ َ ْ َ َ َ
ََر َ ْ ْ ْ
فعل فقد
ختلل فليَل ِفظ ،وما الك بِ ِلسانِه فليبت ِلع ،من
َْ
ََ َ
ْ
أح َسن ومن ال فال َح َرجَ ،و َمن أىت الغائِ َط فليَ ْستَ ِرت،
ْ َْ
ْ َْ َ ر َ َْ َ
ْ
جيد ِإال أن جي َمع ك ِثيبَا من َرم ٍل فليَ ْستَدبِ ْره،
فإن لم ِ
ِ
ََ
ََ
ر ر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
فإن الشيطان يلعب ِبمقا ِع ِد ب ِين آدم ،من فعل فقد
َ ََ
ْ
أح َسن َو َم ْن ال فال َح َر َج».

یرھییک دے اور چو کحرھ ربان ےس صاف کرے اس کو پگل ےل۔ چس ن اتسا کیا
اس ن اجرھا کیا اور اگر اتسا یہی کیا تواس رب کوب چرح یہی۔ چو کوب فضان حاچت
ی
ےک لی آن تو اس کو رحا ہی کہ آر ےل ےل اور اگر کحرھ ھی ی مےل تو رپ ث یک دھی
ہےی پیا ےل اور اس یک رطف ب رینھ کر ےل کیو بکہ سیطان پنی آدم یک شنون ےک سایھ
ہ۔ چس ن اتسا کیا اس ن اجرھا کیا اور اگر کسی ن اتسا یہی کیا تو اس رب
کھیلیا ے
کوب چرح یہی۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

تضمن حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -هذا مجلة

من اآلداب الرشعية يف أبواب من ادلين متنوعة،

ويه .1 :االكتحال ،وهذا يف قوهل -عليه الصالة
ْ
ْ
اكتَ َ
حل فل ُيوتِر" أي :فليجعل
والسالم" :-من
ً
َ
ني ،إما :واحدة ،أو ثالثا ،أو
االكتحال فردا يف لك ع ٍ

مخسا ،وإنما استحب ذلك؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
ُ
الوتر) .ولكن "من فعل
وسلم ( :إن اهلل وتر حيب ِ
ْ
فقد أح َسن ،ومن ال فال َحرج" أي :من فعل اإليتار
فقد أىت بالفعل احلَسن ،ومن لم يوتر فال إثم عليه؛

ألن اإليتار مستحب ليس بواجب .2 .االستجمار:
َْ َ َ ْ
حلجارة
"ومن استجمر فليُوتِر" أي :بأن جيعل امللكف ا ِ
اليت ي ُ ْستَنْ ََج بها َفردا ،إما واحدة ،أو ثالثا ،أو ً
مخسا،
فلو حصل اإلنقاء باثلانيةْ ،
اس ُتحب هل أن يَستجمر

**

اجمایل معنی:

چضب اتو ےہبہ  -رضی اہلل عیہ  -یک ی رواپ ث اتواب دپن می ےس مخیلف شعی
مسن
ہ۔ اور وہ ی ہ ےی1 :۔شہم لگابا:چو کہ رسول اہلل ﷺ ےک
آداب رب مل رب ے
کَ
ہ "من ا ْچَل فلْیُوب" (چو شہم لگان اےس رحا ہی کہ طاق س الب
اس فمان می ے
اسی عمال کرے) تعنی الگ الگ ےہ آپکھ می شہم لگان اور اس می ابک بی با
م
ہ (ان اہلل
برا نرح س الب لگان۔ ی اس لی سنخت کیون کہ رسول اہلل ﷺ کا فمان ے
ن
ہ)۔ لیک من
ہ اور طاق کو ت رسید کر با ے
عایل طاق ے
وب ُخت الوب) (ن سک اہلل ت ی
ف عل ففد اچ ْ َسن ،ومن ال ف ال چَرح (چو اتسا کرے گا وہ اجرھا کرے گا اور چس ن اتسا ی کیا
اس رب کوب گیا ہ یہی) تعنی چو طاق عدد احییار کرے گا تو اجرھا کرے گا اور چو طاق عدد
م
ہ واچت
احییار ی کرے تو اس رب کوب گیا ہ یہی کیو بکہ طاق عدد احییار کربا سنخت ے
س
یہی۔ 2۔اسحمار(:دھیےل اسی عمال کربا) "ومن ا ْ حَ َ َرم فلْیُوب" (چو اسینچاء ےک لی
ش
دھیےل اسی عمال کرے تو طاق اسی عمال کرے) تعنی چت کوب خص دھیلون ےس
اہ تو اس ےک لی ابک  ،بی با برا نرح دھیےل اسی عمال کرے۔ اگر اس کو
اسینچاء کربا رح ے
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ْ
بثاثلة .ومع ذلك" :من فعل فقد أح َسن ،ومن ال فال
حرج" ،أي من فعل اإليتار فقد أىت بالفعل احلَسن،

ومن لم يوتر فال إثم عليه؛ ألن الواجب اإلنقاء

واإليتار مستحب ،ولكن اثلالث واجبة ألحاديث

أخرى واإليتار بما فوق اثلالث مستحب .3 .ختليل
َ ََر َ ْ ْ ْ
األسنان بعد الطعام" :ومن أكل فما ختلل فليَل ِفظ":
ْ
إذا ختلل اآللك ،وأخرجه من بني أسنانه بعو ٍد ختلل به
ْ ْ َ
َْ ْ ْ
أو حنوه فليَل ِفظه وال يبتلعه؛ ملا فيه من االس ِتقذار
وأخرج الطرباين عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال:
َ
األ ْ َ
اس يُو ِه ُن
"إن فضل الطعام اذلي يبىق بني
رض ِ
َْ
رض َ
األ ْ َ
اس" وصححه الشيخ األبلاين يف إرواء الغليل

( .)33/7وأما بقايا الطعام اليت تكون ىلع اللسان:
ََ
َْ ْ
يف قوهل" :وما الك بلسانه فليَب َت ِل ْع" ،يعين :أن ما بيق
من آثار الطعام ىلع حلم األسنان َ
وسقف احلَلق
وأخرجه بإدارة ل ِ َسانه ،فال حرج من ابتالعه؛ ألنه
غري مستقذر ،خبالف اذلي خيرج من بني أسنانه
فهذا يُلفظ مطلقا ،سواء أخرجه بعود أو باللسان؛
ً
ألنه حيصل هل اتلغيري اغبلا .ومع ذلك لم يعزم يف
ْ
اإليتار؛ بديلل قوهل" :من فعل فقد أح َسن ومن ال فال
َحرج " يعين :من أخرج ما بني أسنانه ولفظه ،فقد
أىت بالفعل احلَسن ،ومن لم يفعل فال يشء عليه.

وهذا الالكم ال يعمل به لضعف احلديث ،أما بايق

الفقرات فلها شواهد من أحاديث أخرى صحيحة.
َْ
ََ َ
 .4إتيان الغائط :يف قوهل" :ومن أىت الغائِ َط فليَ ْستَ ِرت"
َ
يعين :من ذهب إىل قضاء احلاجة يف فضاء من
ُ
األرض ،فليجعل أمامه شيئًا ي َ ْسرته ،كجدار أو شجرة
أو غري ذلك ،فاملهم ال يكون ً
بارزا أمام انلاس؛ ألن

هذا خمالف لآلداب اإلسالمية ،أما العورة فالواجب
َْ َ ْ
سرتها .ومع ذلك" :فإن لم جيد إال أن جي َمع ك ِثيبًا من
ْ َْ
َ ر
ْ
َرم ٍل فليَ ْستَدبِ ْره" يعين :إذا ت َعذر عليه ما يَسرته عن
ْ
ْ
أع ُني انلاس ،فليَج َمع ترابا حىت يَ ْربز أمامه ويقيض
حاجته من ورائه ،حىت ال يرى انلاظر َعورته .ثم جاء
اتلعليل انلبوي ىلع مرشوعية االستتار ،وذلك يف
َ
ر
َ
الشيطان يَ َ
لعب بِ َمقا ِع ِد بَ ِين آد َم" هذا ِكناية
قوهل" :فإن
َْ
ُ
عن إيصاهل األذى والفساد إيله؛ ألن الشياطني حترض

م
ہ کہ اس ےک سایھ
ہ تو سنخت ی ے
دوشے دھیےل ےس صفاب حاصل ےہو حاب ے
ی
بیشادھی ال ھی اسی عمالکر ےل۔"من ف علففداچ ْ َسن،ومنال ف الچرح"(چس ن اتسا
کیا اس ن اجرھا کیا اور اگر کسی ن اتسا ی کیا تو اس رب کوب چرح یہی) تعنی چو طاق عدد
احییار کرے گا تو اجرھا کرے گا اور چو طاق عدد احییار ی کرے تو اس رب کوب گیاہ یہی
م
ہ۔ دپگر احادپ ث یک
ہ اور طاق عدد احییار کربا سنخت ے
کیو بکہ ظہارب واچت ے
ہ اور بی ےس رابد طاق عدد کا چیال کربا
روسنی می بی دھیےل اسی عمال کربا واچت ے
َن َ
م
ہ۔ 3۔ کھان ےک ت عد دانون کا ح الل" :ومن اکل فَما چ َلَّل فَلْیَلْف ْظ" (چو
سنخت ے
ش
خص کھابا کھان یررھ دانون کا ح الل کرے تو چو کحرھ پ کےل اس کو یرھییک دے)چت
کھابا کھان واال ا پی دانون ےس لکری با کسی اور چری ےس ح الل کرے تو پ کلی واےل
ہ۔امام
دراب کو یرھییک دے اےس پگےل ی کیون کہ اس ےک سایھ گیدیگ لگ حاب ے

ہ فمابا:
بطاب ن عیداہلل پن عرم  -رضی اہلل عہما  -ےس ابک رواپ ث تفل یک ے
"ان فضل الطعام الدی نفی بی اال َ ْ ت ہ
ہ چو
اس" (یہیپن کھابا وہ ے
رص َ
رصاس ُو ے ُن ْاال َ ْ َ
َ
ب
ی
ر
س
س
دارھون ےک درمیان رہ حان چےس دارھی نی ہ ےی)۔ ح الیاب ن اس کو ارواء
لع
ضخ
ہ۔ کھان ےک چو دراب ربان رب لگ حان ہ ےی ان
ا لیل ( )33/7می نح کہا ے
فَلْی
ےکبارے میفمابا"وماالَ َکبلسای َیْیَلعْ "(چوربان ربلگحاناسکوپگلےل)
تعنی کھان ےک چو دراب مسورھون اور بالو ےک سایھ لگ حان ہ ےی با ربان یک توک
ےس چو دراب پ کل آن ہ ےی ان کو پگلی می کوب چرح یہی کیون کہ ان ےک سایھ کوب
ل
ہ اس کو
گیدیگ یہی گنی نچ الف اس ےک چو دانون ےک درمیان ےس پ کاال حا با ے
اہ کسی لکری ےک سایھ پ کاال گیا ےہو با ربان
مطلفاً یرھییک دبا حان گا ۔ان دراب کو رح ے
ہ۔ اور
ےک سایھ پ کاال گیا ےہو کیون کہ اس می عال ث حد بک پیدبیل پ ریدا ےہو حریک ہےوب ے
لی
ہ:
آبﷺ کا ی فمان ے
اس می طاق عدد یک کوب براپیدی یہی ے
ہ۔اس یک د ل ر

"من ف عل ففد اچ ْ َسن ومن ال ف ال چَرح "(چس ن اتسا کیا اس ن اجرھا کیا اور اگر کسی
یھ
ن ا تےس ی کیا تو اس رب کوب چرح یہی)تعنی دانون می ےسکحرھ پ کا لی اور ر ییکی
می۔ چس ن اتسا (طاق عدد کا اعییار)کیا اس ن اجرھا کیا اور چس ن اعییار ی کیا
اس رب گیاہ یہی۔ اس باب رب حدپ ث ےک صعیف ےہون یک وج ےس عمل یہی کیا
ض
حان گا چت کہ دپگر چو عیار بی گرری ہ ےی ان ےک دپگر خنح احادپ ث می سواہےد موچود
ہ" :ومن َا َب العَاتظَ
ہ ےی۔ 4۔فضان حاچت ےک لی آبا:فمان نوی ے
فَ
ش
لْی َ ْسیَی"(چو خص فضان حاچت ےک لی حان ،اےس رحا ہی کہ ربدہ کرے) تعنی
ش
ک
چو خصکسی ھیل حگہ ربفضانحاچتےک لیحانتواسکو رحا ہی کہا پی سا می
کسی چری ےک سایھ اوب کر ےل حیےس دتوار ،درچت با اشی رطح یک کسی اور چری ےک
ہ کہ لوگون ےک سا می یہی ےہوبا رحا ہی کیون کہ ی اس المی
در تےع۔اہےم چری ی ے
نح
ہ۔ "فان لم نچد اال ان َ ْم َع َکییْیَا من
ہ اور سی کو رجھیرابا واچت ے
آداب ےک ح الف ے
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ْ
كنة وترصدها باألذى والفساد؛ ألنها
تلك األم ِ
ُ ْ َ
مواضع ال يُذكر فيها اهلل -عزو جل ،-وتكشف فيها
العورات ،ويف احلديث اآلخر" :إن هذه احلُشوش
َ ََْ
حمترضة" ،وكأن ُّ
السرتة وقاية تمنعه من الفساد .ومع
ْ
هذا لكه فمن "فعل فقد أح َسن ومن ال فال َحرج"
َ
ْ ْ
ْ
يعين :من فعل االس ِتدبَار بالكث ِيب وحنوه فقد أح َسن
ر َ
وإنما محلناه ىلع ذلك؛
فيه ،ومن تركه فال حرج عليهِ ،
َ ُّ
ْ
ْ
ألن الت َسرت عن أع ُني انلاس أم ٌر واجب ال يشك فيه
َْ
َ
أحد ،امهلل إال إذا اكن يف حالة ال يق ِدر فيها ىلع
َ ُّ
الت َسرت أصال ،فال حرج عليه حينئذ ،ويكون املعىن
يف هذه الصورة :ومن لم يفعل ذلك ألجل الرضورة،
فال حرج عليه؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.

َرم ْلٍ فَلْی َ ْس َی ْدبْہ " (اگر اوب کرن ےک لی کوب چری ی مےل تو رپ ث کا دھی پیا ےل اور
ب رینھ اس یک رطف کر ےل) تعنی چت وہ مخیور ےہو کہ لوگون ےس جھیی ےک لی کوب چری
رن
یہی مل رہےی ےہو تو ا پی سا می منی یک نکری پیا ےل اور اس ےک حےھ بینھ کر فضان
حاچت کر ےل باکہ لوگ اس یک شمگاہ ی دپکھ سکی۔ ربدہ تروشی یک مشوعیت ےک
ہ  ":فان ال ََّسیطان بَلعَت یم َ َفاعد پَنی آدَ َم"
لی نوی توجہہ اس رطح ےس پیان یک ے
ہ) ی ان یک رطف ےس
(ن سک سیطان پنی آدم یک شنون ےک سایھ کھیلیا ے
یہ
ہ۔ سیاطی اتسی چگہون رب پ کلیف اور
نخی وایل پ کلیف اور چراب یک رطف اسارہ ے
ہ اور
فساد ےک سایھ موچود ےہون ہ ےی کیون کہ اتسی چگہون رب ی تو اہلل کا دکر کیا حا با ے
ہ":ان ہےدہالخُسوسمخیضہ"(ی
ہ۔ابکدوشی حدپ ثمی ے
ربدہکھولدباحا با ے
نت الچ الء چیون ےک آن حان یک حگہ ہ ےی) گوبا کہ ربدہ کربا ی ان ےس یہن رچ وایل
ی
ہ۔ ان یمام معام الب ےک بارے می ھی فمابا" :فمن
پ کلیف ےس نچراو کا درت عہ ے
ف علففد اچ ْ َسنومنال ف الچَرح"(چو اتسا کرےگاوہ اجرھا کرےگااور چس ن اتسا یکیا
اس ربکوب گیاہیہی) تعنی چسن دھیی یکرطفب رینھوعیہ یک اس ناجرھاکیااور
م
چس ن اس کا ا ےہمام ی کیا اس رب کوب گیاہ یہی۔اس کو اس چری رب حمول کیا حان گا

ہ اور اس می کسی کو کوب سک یہی ماسوان اس
کہ لوگون ےس ربدہ کربا واچت ے
حال ث ےک کہ وہ جھیی رب فدرب یہی رکھیا تو اس رب اتسی حال ث می کوب گیا ہ یہی۔
م
ہ تو اس رب
اس صورب می عنی ی ےہو گا کہ اگر وہ اتسا کسی رصورب یک وج ےس کر با ے
کوب گیاہ یہی کیون کہ رصورباب ممیوعاب کو میاح کر دپنی ہ ےی۔۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلرايم.

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

معاين املفردات:

ِّ َ
ْ
األح َ
ْ ْ َ
َْ َ َ
ر َ ُّ
الصغار.
جار
باجل َمار ،ويه
• َاس رتجمر  :االس ِتجمار :اتلمسح ِ
َ
ْ
• ختلل  :أخرج ما بيق من املأكول من بَني أسنانه.
ْ
ْ
ر
َ
َ
ُْ
• فليَل ِفظ  :اللفظ :أن ت ْر ِيم بيشء اكن يف ِفيك.
َ
َ
َ
رْ ُ َ
إد َ
ارة اليشء يف الفم.
• وما الك  :اللوك:
َْ
ْ
َ
ْ
• فَلْيَبْتَل ْع  :بَلْع ر
وبل ُعومه إىل َم ِع َدتِه ،ولم ي ْم َضغه.
الطعام وحنوه :أنزهل من َحلقه
ِ
ُ
ً
ُ ْ َْ َ
ُْ َ
َ
َ
ر
َ
• الغائِط  :هو املاكن المنخفض من األرض ،موضع قضاء احلاجة ،ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراهة لتسميته باسمه
ّ
اخلاص.
• فَلْيَ ْستَرت ْ :
االستِتَار :أن جيعل بينه وبني ر
انلاس ُسرتة؛ تمنع رؤية َعورته.
ِ
ً ُ
َ ْ
ً
• ك ِثيبًا  :رمال جمتمعا.
َْ
ْ
ْ
ّ
• فليَ ْستَدبِ ْره  :فليكن من ورائه ،ضد استقبَله.
ُ
ََ
اجل ْسم.
• مقا ِعد  :موضع القعود من ِ
• الشيطان  :أي :ابلعيد عن اخلري.
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فوائد احلديث:

 .1مرشوعية االكتحال ر
للر ُجل.

 .2استحباب اإليتار يف االكتحال.

 .3جواز استعمال األحجار وحنوها يف إزالة انلجاسة ،ولو مع وجود املاء.
ً
 .4جواز ابتالع بقايا الطعام مطلقا ،واتلفصيل اذلي يف احلديث ضعيف؛ لضعف احلديث.

 .5وجوب سرت العورة حال قضاء احلاجة ،وعدم جواز إظهارها للناس.
َ ْ
َ ر
ر
 .6أنه مىت ما ترك اإلنسان ذكر اهلل -تعاىل -ت َسلط عليه الشيطان.
ْ
 .7اتلنبيه إىل األمور اليت حيصل َسرت العورة بها :كجمع الرتاب أو إلقاء ثوب ىلع األرض أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه،
2000م .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،ختريج حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد
عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موىس
الكفوي أبو ابلقاء ،حتقيق :عدنان درويش ،حممد املرصي ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات
املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .اإلجياز يف رشح سنن أيب
داود ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،قدم هل وعلق عليه وخرج أحاديثه :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،انلارش :ادلار األثرية ،عمان ،األردن،
الطبعة :األوىل1428 ،ه2007 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422ه2002 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح
سنن أيب داود ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيين ،حتقيق :خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1420 ،ه1999،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل
1427ه.

الرقم املوحد)10047( :
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ش
ہکہ چت کوب خص یہےلےس سادی سدہ نوییکموچودیگ می کسی
سیتی ے
کیواری عوربےس سادی کرے تو اسےکسایھ سابدن بک فیام کرے
اور یررھ باریمفر کرے اورچت کسی کیوارینوییکموچودیگ می یہےلےس

من السنة إذا تزوج الرجل اَلكر ىلع اثليب أقام
عندها سبعا وقسم ،وإذا تزوج اثليب ىلع اَلكر

سادیسدہ عوربےسپ کاح کرے تو اسےک سایھ بیدن بک فیامکرے
اور یررھ باریمفر کرے۔

أقام عندها ثًلثا ثم قسم

 .933احلديث:

**

 .933حدپث:

ش
ہ کہ چت کوب خص یہےل ےس سادی سدہ
اتس رضی اہلل عیہ ن پیان کیا کہ سیت ی ے
نوی یک موچودیگ می کسی کیواری عورب ےس سادی کرے تو اس ےک سایھ ساب
دن بک فیام کرے اور ی ررھ باری مفر کرے اور چت کسی کیواری نوی یک موچودیگ

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :من ُّ
الس رنة إذا ر
تزوج
ْ
ْ َ
ابلك َر ىلع اثلريِّب أقام عندها سبعا وق َسم ،وإذا
الرجل ِ
ْ
َ
ِّ
ر
َ
ر
ابلكر أقام عندها ثالثا ثم قسم» قال
تزوج اثليب ىلع ِ
ُ ر َ
َ
ُ
لقلت :إن أن ًسا َرف َعه إىل انليب -
شئت
أبو ِقالبة :ولو
صىل اهلل عليه وسلم.-

می یہےل ےس سادی سدہ عورب ےس پ کاح کرے تو اس ےک سایھ بی دن بک فیام
کرے اور یررھ باری مفر کرے۔ اتوف الی ن پیان کیا کہ اگر می رحا ےہون تو کہہ سکیا
ہ۔
ےہون کہ اتس رضی اہلل عیہ ن ی حدپ ث پنی کریم ﷺ ےس رمفوعاً پیان یک ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

يبني هذا احلديث السنة اثلابتة عن انليب -صىل اهلل دوشی نوی با دو ےس رابد نوتون ےک ےہون ےہون پیا پ کاح کرن والون ےک
ہ اور وہ ی
عليه وسلم -فيمن تزوج زوجة جديدة ىلع زوجة پیی اس حدپ ث می پنی ﷺ ےس باپ ث سدہ سیت یک وصاچت یک گنی ے
أخرى أو أكرث ,وأن هذه الزوجة اجلديدة إن اكنت
ہ کہ اگر پنی نوی کیواری ےہو تو وہ اس ےک اہن ساب را بی گرارے ،یررھ اس ےک
ے
ً
بكرا أقام عندها سبع يلال ,ثم قسم بينها وبني بقية
پ
پ
ن
ب
رن
پ
ک
ی
ن
ت
ن
گ
ک
گ
ع
اور ا ی د ر و ون ےک ما ی باربان ےط رے اور ا ر ی وی ی واری
زوجاته ,وإن اكنت ثيبًا أقام عندها ثالث يلال ,ثم
ت
ف
س
ن
ب
ب
ی
(سادی سدہ) ہےو تو اس ےک اہن ی را ی فیام کرے ،ررھ باربان م کرے ۔
قسم ,وهذه اتلفرقة بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر
تف
س
ن
ک
ک
ک
ت
ی
ی
ہ
ت
ن
ی
ب
ے
واری اور سادی سدہ و ون ےک درمیان ی م ویگ و کہ واری حا ون ےک
حباجة إىل من يؤنسها ويزيل وحشتها وخجلها؛
ی
چ
ت
س
چ
ک
ی
لكونها حديثة عهد بالزواج ,خبالف اثليب فيه أقل سایھ ربادہ ا یت پ ریدا رن اور اس یک ا یت کا وف اور اس ےکاچساس شم و
ہ کیو بکہ ی اس ےک پ کاح کا بالکل اپیداب رمای
حاجة ذللك؛ وألن رغبة الرجل يف ابلكر أكرث من چیاکو را بل کرن یک رصورب ےہوب ے
ہ،اس لی اس
ہ۔ سادی سدہ حاتون کا معاملہ اس ےک بالکل بعکس ےہو با ے
رغبته يف اثليب ,فأعطاه الشارع هذه املدة حىت ےہو با ے
ی
تطيب نفسه ويشبع رغبته.
ہ اور ی ھی کہ رمد کو سادی سدہ ےک
کو ان چریون یک یہت کم رصورب ہےوب ے
ہ ،چریانچرہ سارع ن
بالمفابل ،کیواری حاتون یک حاپث ربادہ رعیت و چوا ےہس ےہوب ے
ح
اس کو اپنی مدب عیاپ ث فماب کہ اس یک دیل چوشی کا سامان ےہو اور اس یک یسی چوا ےہس
کو سیاب میش آحان۔
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• من السنة  :هذا اللفظ يقتيض أن احلديث مرفوع إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-فهو يف حكم :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
• ابلكر  :يه العذراء اليت لم ُ
تزل بكارتها ,فلم يسبق هلا زواج وال وطء.
• اثليب  :يه املرأة اليت زالت بكارتها بوطء.
• ً
سبعا  :أي سبع يلال.

• ثم قسم  :أي دار ىلع نسائه يللة يللة ,أو أكرث ىلع حسب االتفاق.

فوائد احلديث:

ً
بكرا ,ثم يقسم بينها وبني غريها من
 .1سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيمن تزوج وعنده زوجة أو أكرث ،أن يقيم عندها سبع يلال إن اكنت
نسائه ،وإن اكنت اجلديدة ثيبًا ،أقام عندها ثالث يلال ،ثم دار ىلع نسائه.
 .2إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها من احلفاوة بها ،وإلكرام مقدمها وإيناسها يف املسكن اجلديد،
وإشعارها بالرغبة فيها.

 .3اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته ،وإيناس وحدته ،ومباسطته يف الالكم.
ُ
 .4أن العدل بني الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدل ما أمكنه ،وأما ما ليس يف طوقه ،فال حرج
عليه فيه.
 .5أن األوصاف هلا تأثري يف احلكم حبيث يزنل لك إنسان مزنتله.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد
بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل
ّ
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
املكرمة
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
ُ
املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء 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 بلوغ املرام من أدلة األحاكم،
البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ہ کہ چت مودنصحیک یمار می ''ج ََّی عیل الفالح'' کےہ تو اسےک ت عد
ی سیت ے
''الضالہ چی من الیوم'' کےہ۔

من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر :يح ىلع
الفًلح ،قال :الصًلة خري من انلوم

 .934احلديث:

**

ہ کہ چت مودن صح یک یمار می ''ج ََّی
اتس رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ ’’ی سیت ے
عیل الف الح'' کےہ تو اس ےک ت عد 'الض الہ چی من الیوم' کےہ۔‘‘

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :من السنة إذا قال
املؤذن يف أذان الفجر :ر
يح ىلع الفالح ،قال :الصالة

خري من انلوم.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن أذان صالة الفجر خيتص
جبملة ليست يف بقية الصلوات أال ويه الصالة خري
من انلوم ،ويكون موضعها بعد قول املؤذن يح ىلع

الفالح.

 .934حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ یمارفج یک ادان( الضلوہچی من الیوم) ےکج مےل
اسحدپ ثمی یپیان کیا حاراہ ے
م
ہ ،دپگر یمارون ےک وف ث اےسیہی کہا حان گا اور ی جی عیل
ےک سایھ خصوض ے
الف الح ےک ت عد کہا حان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > األذان واإلقامة
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة وادلارقطين وابليهيق.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:

• ر
يح  :بمعىن هلم وأقبل ،وهو اسم فعل بمعىن األمر ،فقول املؤذنني" :يح ىلع الصالة" يعين هلم وأقبل إىل الصالة.
ً
ِّ
ر
• الصالة خري من انلوم  :خري :اسم تفضيل حذفت منه اهلمزة ختفيفا أو لكرثة االستعمال ،وهذا يسىم اتلثويب ،مصدر ثوب يثوب إذا رجع ،سيم
بذلك ألن املؤذن اعد إىل ذكر الصالة بعد ما فرغ منه.
• من السنة  :يعين سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فله حكم الرفع ،أي املنسوب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:
 .1استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه اعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.

 .2حمل هذه العبارة ىلع الصحيح (الصالة خري من انلوم) أن تقال يف األذان اثلاين وهو أذان الصبح بعد قوهل يح ىلع الفالح.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة 1423 ،ه .اثلمر املستطاب يف فقه
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
السنة والكتاب ،لألبلاين ،ط ،1غراس للنرش واتلوزيع .سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان1424 ،ه.
السنن الكربى للبيهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،ه .صحيح ابن خزيمة ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم،
املكتب اإلساليم ،بريوت1390 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،ه .فتاوى اللجنة ادلائمة،
اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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ش
ش
چو خص ےہو یہو اپریا مال کسیآدمی با اتسانےک براس براےل چت کہوہ خصدتوالیہ
مس
فاردبا حا چ رکا ےہو؛ تو صاچت مال ہےیاسکا دوشونےکمفا بےل میربادہ نخق

من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد
أفلس؛ فهو أحق به من غريه

 .935احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أدرك

 .935حدپث:

ش
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ چو خص ےہو یہو
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ش
اپریا مال کسی خص ےک براس برا ےل چت کہ وہ خص دتوالیہ فار دبا حا چ رکا ےہو تو صاچت
مسن
ہ.
مال ہےی اس کا دوشون ےک مفا بےل می ربادہ خق ے

ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق

به من غريه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من باع متاعه ألحد أو أودعه أو أقرضه إياه وحنوه،

ہ.
ے

**

فأفلس املشرتي وحنوه ،بأن اكن ماهل ال ييف بديونه،

فللبائع أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه ،فهو أحق به

من غريه.

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چس ن کسی کو اپریا کوب سامان نچرا با یررھ اس ےک براس تظور اماپ ث رکھوابا با یررھ اےس
تظور فضدبابایررھاتسیہےیکوباورصوربحال ےہوباوریررھوہچربداروعیہ دتوالیہ ےہو
گیا باپن طور کہ اس کا مال اس ےک دےم واچت االداء رفوم یک اداپییگ ےک لی کاق ی
ش
ےہو تو اگر اس خص کو اس دتوالیہ آدمی ےک براس اپریا سامان ت عییہ مل حان تو وہ
ہ۔
دوشون ےک مفا بےل می اےس لیی کا ربادہ چق دار ے

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

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

معاين املفردات:

• ماهل  :إضافة املال للشخص يف هذا احلديث تفيد كون اثلمن غري مقبوض.
• قد أفلس  :تبني إفالسه،وهو :أن تكون أمواهل أقل من ديونه.
• فهو أحق به من غريه  :فهو أوىل به من غريه اكئنا من اكن وارثا وغريما.

فوائد احلديث:
 .1أن من باع متاعه باآلجل ثم أفلس املشرتي فابلائع أوىل بأخذ املتاع.
 .2يشرتط أن تكون موجودات املفلس ال تيف بديونه ،وهذا الرشط مأخوذ من اسم [ املفلس] رشاع.
 .3يشرتط أن يكون املتاع موجودا بعينه دون تغيري حصل عند املشرتي ،هذا الرشط هو نص احلديث اذلي معنا وغريه.
 .4يشرتط أن يكون اثلمن غري مقبوض من املشرتي فإن قبض لكه أو بعضه ،فال رجوع بعني املتاع ،وهذا الرشط مأخوذ من املعىن املفهوم ،ومن
بعض ألفاظ األحاديث.
َ
 .5يشرتط أن ال يتعلق بها حق من شفعة ،أو رهن ،وأوىل من ذلك أن ال تباع أو توهب ،أو توقف وحنو ذلك ،فال رجوع فيها ما لم يكن اتلرصف
فيها حيلة ىلع إبطال الرجوع ،فإن احليل حمرمة ،وليس هلا اعتبار.

 .6جواز رجوع ابلائع إىل عني ماهل عند تعذر اثلمن بالفلس.

 .7حلول ادلين املؤجل بالفلس.

 .8أن الرجوع إنما يقع يف عني املتاع دون زوائده املنفصلة  ،ألنها حدثت ىلع ملك املشرتي وليست بمتاع ابلائع.

404

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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َ يَ ي َ يَ َ ي َ ي َ ي
َتل
َتنلا -أو ِْلع ِ
من أكل ثوما أو بصًل؛ فليع ِ

ل
آبﷺ
چسن ہسن با رپیار کھاب ہےو اےس رحا ہی کہوہ ہےمےسدور ے
رہ ،با ر
رہ۔
رہ اور ا پی گرھ می بینھا ے
نفمابا کہ ےہماری مسچدےسدور ے

مسجدنا ،-وْلقعد يف بيته

 .936احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا :چس ن
حاب پن عید اہلل  -رضی اہلل عہما  -ےس رواپ ث ے
ل
آب ﷺ ن فمابا کہ
ہسن با پریار کھاب ےہو اےس رحا ہی کہ وہ ہےم ےس دور ے
رہ ،با ر

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :من أكل ًثوما أو
ً َ َْ َْ َْ َ ْ َ َْ ْ
زتل مسجدنا ،-ويلقعد يف
زتنلا -أو ِيلع ِ
بصال؛ ف ُليع ِ
ُُ
ْ
َ َ ٌ
ول ،فوجد هلا
بيته .وأيت ِب ِقد ٍر فيه خ ِرضات من بق ٍ
َ ِّ ُ َ
رحيًا ،فسأل فأخرب بما فيها من ابلقول ،فقال :قربوها

آب ﷺ ےک براس ابک
رہ اور ا پی گرھ می بینھا ے
ےہماری مسچد ےس دور ے
رہ۔ ر
ی
ک
آب ﷺ کو ان یک تو آب تو ان ےک بارے
ہےیدبا الب گنی چس می حرھ سیبان ھی۔ ر

آب ﷺ کو اس ہےیدبا می موچود سیتون ےک بارے می پیابا گیا۔ اس رب
می تروجرھا۔ ر
آب ﷺ ن فمابا:اےس میے کسی ضچاب ےک فپ ث کر دو۔ چت ان ضچاب
ر
ی
گ
ن (جہی ی دی نی) اےس دپکھا تو ایہون ن ھی ایہی کھان کو بات رسید کیا۔ اس رب

إىل بعض أصحايب ،فلما رآه كره أكلها ،قال :لك؛ فإين
َُ
َُ
ايج» .عن جابر بن عبد اهلل -ريض
ايج من ال تن ِ
أن ِ
اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
ْ ُ َ
«من أكل اثلوم وابلصل والك رراث فال يقربن
َ َر
َ َر
مسجدنا؛ فإن املالئكة تتَأذى مما يتَأذى منه بنو

آب ﷺ ن فمابا :می اس داب ےس میاحاب کر با ےہون چس ےس یم یہی
ر
ہ پنی
کرن۔ (اس لی یم کھا لو۔) حاب پن عید اہلل رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ﷺ ن فمابا :چس ن لہسن ،با پریار با گیدبا کھاب ےہو وہ ےہماری مسچد ےک فپ ث ی
ی
ہ چن ےس اتساتون کو پ کلیف
حان۔ فسیون کو ھی اُن چریون ےس پ کلیف ےہوب ے
ہ۔
ےہوب ے

آدم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ِّ
المصىل ىلع أحسن راحئة
املطلوب أن يكون

وأطيبها ،السيما إذا اكن يريد أداء صالته يف املجامع

العامة؛ وذلا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-من
ً
ً
أكل ثوما أو بصال نيئني أن يتجنب مساجد
املسلمني ،ويؤدى صالته يف بيته ،حىت تذهب عنه
الراحئة الكريهة ،اليت يتأذى منها املصلون

واملالئكة املقربون .وملا ِيجء إىل انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -بقدر من خرضوات وبقول ،فوجد هلا
ً
رحيا كريهة ،أمر أن تقرب إىل من حرض عنده من
أصحابه ،فلما رأى احلارض كراهته -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -هلا ،ظن أنها حمرمة ،فرتدد يف أكلها ،فأخربه
أنها ليست بمحرمة ،وأنه لم يكرهها ألجل حرمتها،
وأمره باألكل ،وأخربه أن املانع هل من أكلها أنه -صىل

اهلل عليه وسلم -هل اتصال مع ربه ،ومناجاة ال يصل

إيلها أحد؛ فيجب أن يكون ىلع أحسن حال دلى

 .936حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
ہ کہ یماری ےس ا ر ھی اور چوسگوار تو آرہےی ےہو حاض طور چت وہ عام
مطلوب ی ے
ش
مساحد می یمار ادا کربا رحاہےیا ےہو۔ اشی لی پنی ﷺ ن چکم دبا کہ چس خس ن کچ َّرا
لہسن با رپیار کھابا ےہو وہ مسلماتون یک مساحد می آن ےس رب ےہی کرے اور یمار کو گرھ ہےی
می ادا کر ےل یہان بک کہ ی باچوسگوار تو جم ےہوحان چس ےس یمارتون اور مفب
مس
ہ۔ چت پنی ﷺ ےک براس سیتون رب نمل ابک ہےیدبا
فسیون کو پ کلیف ےہوب ے
م
آب
آب ﷺ کو اس می ےس باچوسگوار تو آب ےہوب خسوس ےہوب۔ اس رب ر
الب گنی تو ر
چک
آب ﷺ یک حدمت می موچود ضچای کرام ےک بدبک کر
ﷺ ن م دبا کہ اےس ر
ش
آب ﷺ کو ی
دبا حان باکہ وہ کھالی۔ چت واہن موچود اس خص ن دپکھا کہ ر
ہ۔ چریانچرہ اس کو کھان می اُن کو بدد
ہ تو اےس چیال گررا کہ سابد ی چرام ے
بات رسید ے
ہ اور ی کہ اس ےک چرام ےہون یک
آب ﷺ ن اُن کو پیابا کہ ی چرام یہی ے
ےہوا۔ ر
آب ﷺ ن اےس اس ےک
آب ﷺ ن اےس بات رسید یہی کیا۔ ر
وج ےس ر
چک
ہ اور
آب ﷺ کا ا پی رب ےک سایھ اتسا ت علق ے
کھان کا م دبا اور اےس پیابا کہ ر
ہ چےس کوب اور یہی برا
آب ﷺ یک اہلل ےک سایھ اس درج یک میاحاب ےہوب ے
ر
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القرب من ربه -جل وعال ،-وألن مرااعة املصالح
العامة بدفع األذية عن املؤمنني أوىل من مرااعة

مصاحله اخلاصة حبضور اجلماعة ،واليت اكنت السبب

يف تفويتها.

آب ﷺ ا پی رب ےس فپ ث ےک وف ث یہیپن
سکیا۔چریانچرہ رصوری ے
ہ کہ ر
م
حال می ےہون۔ اور ی کہ عمومی ضلخت کا لچاظ رکھا حان باپن طور کہ مومیون ےس
م
ہ بیسیت اس ےک کہ اس یک حاض ضلخت
پ کلیف دور یک حان ی ربادہ رصوری ے
ی
تعنی جماعت می حارصی کو مدتظ رکھا حان چس ےک رجھو پی کا سیت ھی وہ چود ہےی

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل صالة اجلماعة وأحاكمها
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• ً
ثوما أو بصال  :نواعن من ابلقول ،هلا راحئة كريهة.
َ ْ َ ْ َ َْ
ُّ
زتنلا  :فليجتنبنا ،وهو إذن يف اتلخلف عن اجلماعة ،أو تهديد حبرمان ثواب اجلماعة.
• فليع ِ
• مساجدنا  :املراد به العموم ،أي :مجيع مساجد املسلمني.

• ويلقعد يف بيته  :يلجلس يف داره ،والغرض من هذه اجلملة املبالغة يف االعزتال.
ْ
• قِدر  :هو الواعء اذلي يطبخ فيه.
• َخ ِ َ
رضات  :واحدته خرضة ،ويه اخلضار.
• ابلقول  :مجع بقل ،وهو لك نبات اخرضت به األرض.
• رحيًا  :أي :رحيًا كريهة.

• فقال  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خياطب من أىت بال ِقدر.
ُ
• أنايج  :انلجوى :الرس بني اثنني ،وناجيته :اختصصته بمناجايت.

• من ال تنايج  :املراد به جربيل.
ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
ّ
احئة ،جيعل راحئة العرق كريهة.
• الك رراث َ :بقل معروف خ ِبيث الر ِ

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1انليه عن إتيان املساجد ملن أكل ثوما ،أو بصال ،أو كراثا.

 .2يلحق بهذه األشياء ،لك ذي راحئة كريهة تتأذى منها املالئكة أو املصلون ،كراحئة اتلبغ اذلي يتعاطاه املدخنون ،فعىل من ابتىل بهذا املحرم
اخلبيث أن يرتكه هلل -تعاىل ،-فإلم يفعل فعليه أال يتعاطاه عند ذهابه إىل املسجد ،وأن ينظف أسنانه وفمه ،حىت يقطع راحئته أو خيففها.

 .3كراهة أكل هذه األشياء ملن عليه حضور الصالة يف املسجد؛ ئلال تفوته اجلماعة يف املسجد ،ما لم يأكلها حيلة ىلع إسقاط احلضور ،فيحرم.

 .4انليه عن اإليذاء بكل وسيلة ،وأكل ما هل راحئة كريهة وسيلة منصوص عليها يف هذا احلديث ،فيلحق بها لك مؤذ.
َ َ
 .5أن االمتناع عن أكل اثلوم وحنوه ،ليس تلحريمه ،بديلل أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأكلها ،فقال( :ق ِّر ُبوها إىل بعض أصحايب) فامتناعه
عن أكلها ال يدل ىلع اتلحريم.
 .6أن املصالح اهلامة أوىل باملرااعة من املصالح اخلاصة.

 .7حكمة انليه عن إتيان املساجد؛ أال يتأذى بها املالئكة واملصلون.

 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يقرن احلكم ببيان سببه؛ يلطمنئ املخاطب بمعرفة احلكمة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه،
2005م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
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الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه .تاج العروس من جواهر
ّ
القاموسّ ،
امللقب بمرتىض ر
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
حممد أبو الفيض

الرقم املوحد)4850( :
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ُ
َ َ ي َ
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل كتِ َب هلُ بِسب ِع ِمائ ِة
ي
ِضع ٍف

 .937احلديث:

ً
عن أيب حيىي خريم بن فاتك -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ َ َُ ْ َ
هل ب ِ َسب ِع ِمائ ِة
«من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ك ِتب
ْ
ِضع ٍف».

چو شخص اہللےکرا سی می کحرھ چ ر
ہ ،اسےک لی ساب سو گیا تواب
رح کر با ے
ہ۔
لکھا حا با ے

**

ن
ش
ہ کہ ":چو خص اہلل ےک
اتو خن یی چریم پن فا بک رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
را سی می کحرھ چ ر
ہ۔"
ہ ،اس ےک لی ساب سو گیا تواب لکھا حا با ے
رح کر با ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
يف هذا احلديث فضل اإلنفاق يف سبيل اهلل ،وأن

 .937حدپث:

**

املنفق هل بمثل ما أنفق سبعمائة ضعف ،وهذا موافق
ََُ ر َ ُْ ُ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم يف َ
يل
ب
س
اذلين ين ِفق
لقوهل -تعاىل" :-مثل ِ
ِ ِ ِ
ُ ِّ ُ ْ ُ َ َ ُ
ر َ ََ َ ر َََْ ْ َ َْ َ َ َ
اَلل كمث ِل حب ٍة أنبتت سبع سن ِابل ِيف لك سنبل ٍة ِمائة
ِ
ُ
َ
ر
ر
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
اء َواَلل َواسع عل ٌ
َح رب ٍة َواَلل يضا ِعف لِمن يش ُ
يم".
ِ
ِ

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می اہلل ےک را سی می چ ر
ہ ,اور ی کہ
رح کرن یک فصیلت پیان یک گنی ے
رح کرن واےل کو چو کحرھ یھی وہ چ ر
چ ر
ہ۔ ی اہلل
ہاس کا ساب سو گیا ملیا ے
رح کر با ے
س
ت عایل ےک اس فمان ےک مطاتق ے مَیَ پ نْف
ون َامْوَال َہ ُْم ق َییل ال َلَّہ
ہُ " :ل ا َلَّد َن ُ ق ُ َ
ک
ع
ایُ چَیََّ ٍہ َوال َلَّہ تُضَاع
ف لم َْن ت َ َساءُ َوال َلَّہ َواسع َلنم
َمَیَل چَیََّ ٍہ َا بْیَی َ
ت َسیْعَ سَیَاب َل ق کُ َّل ُسی ْیُلَ ٍہ م َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ہ
عایل یکراہ می چ ر
ے
رح کرن ی اس یک میال اس دان
"۔ بجمہ :چو لوگ اپریامال اہلل ت ی
پک
حیسی ے چ
عایل
ہ سمیےس ساببالیان لیاور ےہبایلمی سودان ےہون،اور اہللت ی
ع
ہ۔
عایل کسادیگ واﻻ اور لم واﻻ ے
چےس رح ے
اہ بھا چررھا کر دے اور اہلل ت ی

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

اتلخريج :أبو حيىي خريم بن فاتك  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من أنفق نفقة  :دفع ماال يف جهاد أو غريه من وجوه القرب.
• ُكت َ
ب َُ
هل  :سجل يف صحف أعماهل.
ِ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
• بِسب ِع ِمائ ِة ِضع ٍف  :بسبعمائة من م ِثي ِله.

فوائد احلديث:
 .1مضاعفة اثلواب للك من أنفق نفقة يف سبيل اهلل يبتِغ بها األجر عند اهلل -تعاىل-.
 .2انلفقة يف سبيل اهلل تضاعف إىل سبعمائة ضعف وقد تزيد.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م فتح ابلاري ،البن حجر  ،انلارش  :دار املعرفة  -بريوت 1379 ،ه نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل,
دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي،
دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه
 .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)6397( :
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ک
بل
چسن ھخورےکا تےس درچت ن رچ ،چنیک فنحیکحاحریک ےہو ،تو انکا یرھل نخی
واےلکا ےہوگا ،سوان اسےک کہ چربدنواےلنشظ لگادی ےہو۔

من باع خنًل قد أبرت فثمرها للبائع ،إال أن
يشرتط املبتاع

 .938احلديث:

**

ً
مرفواع« :من
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه-
ً
ُ ْ ََ َ
باع خنال قد أبِّ َرت فث َم ُرها للبائع ،إال أن يشرتط
ُ
َ
ُْ ُ
المبتَاع» .ويف رواية« :ومن ْابتَاع عبدا فماهل لذلي
ُْ ُ
المبتَاع».
باعه إال أن يشرتط

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن
عیداہلل پن عرم رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ک
بلف
فمابا" :چس ن ھخور ےک ا تےس درچت ن رچ ،چن یک نح یک حاحریک ےہو ،تو ان کا یرھل
نخی واےل کا ےہوگا ،سوان اس ےک کہ چربدن واےل ن شظ لگا دی ےہو"۔ اور

ہ" :چس ن اپریا ع الم نچرا ،اس (ع الم)کا مال نخی واےل کا ےہو
ابک رواپ ث می ے
گا ،اال کہ چربدار شظ لگا دے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حق اتلأبري للبائع ،وأحلق به اثلمرة لكونه قد بارش
سببها وهو اتلأبري ،إال أنه مىت اشرتط املشرتي أن
تكون هل اثلمرة -وإن اكن انلخل قد لقحت -وقبل
ابلائع ذلك ،فهما ىلع ما اشرتطا .وكذلك العبد اذلي
ً
جعل سيده بيده ماال ،فإن باعه فماهل لسيده اذلي
باعه ألن العقد ال يتناوهل ،إال أن يشرتطه املشرتي،

أو يشرتط بعضه ،فيدخل يف ابليع.

 .938حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
ہ اور درچت ےک یرھل رب ھی یہی
’ باپی‘ ( رنوبدکاری) کا چق فوچت کییدہ کو حاصل ے
ی
چکم عابد ےہوگا۔ (تعنی وہ ھی فوچت کییدہ کا ےہو گا) کیون کہ اس یرھل ےک س یت تعنی

ہ۔ سوان اس ےک کہ چربدار شظ لگا دے کہ
رنوبدکاری کو اشی ن ش انچام دبا ے
ک
یرھل اس کا ےہو گا۔ اگر ھخورون یک رنوبد کاری ےہو حریک ےہو اور فوچت کییدہ اس شظ کو
فیول کر ےل ،تو فوچت کییدہ اور چربدار ا پی مابی ےط سدہ شظ ےک براپید ےہون ےگ
ی
چ
ہ ،چس ےک اہیھ می اس
(اور تون رھل چربدار کا ےہو حان گا)۔ یہی کم اس ع الم کا ے

ےک آفا ن کحرھ مال یھما رکھا ےہو۔ اگر وہ اےس فوچت کر دے ،تو اس ےک اہیھ می
ہ۔ کیون کہ عفد نع می ی مال
موچود مال اس ےک آفا کا ےہوگا ،چس ن اےس نچرا ے
ساملیہی۔ اال ی کہچربداراس ترورے مالبااسےککحرھ چےص یکشظلگا دے(کہوہ
ی
ھی عفد می سامل ےہوگا) ،تو وہ عفد نعمی سامل ہےو حان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > الرشوط يف ابليع
الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > بيع األصول واثلمار
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• خنال  :اسم جنس يذكر ويؤنث مجع خنيل.
• أبرت  :من اتلأبري ،وهو :اتللقيح ،أي :شق طلع انلخلة األنىث يلذر فيه يشء من طلع انلخلة اذلكر.
• للبائع  :ملك للبائع ال للمشرتي ،ويرتك يف انلخل إىل اجلذاذ.
• إال أن يشرتط  :أن اثلمرة تكون هل.
• املبتاع  :هو املشرتي.
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فوائد احلديث:

ُ
 .1أن من باع خنال قد أبّرت فثمرتها للبائع ،وهذا ما نطق به احلديث.

 .2أن من باع خنال لم تؤبر ،فثمرتها للمشرتي ،وهذا ما يفهم من احلديث.

 .3إن استثىن ابلائع اثلمرة اليت لم تؤبر ،أو بعضها فيه هل برشطه.

 .4إن ارشط املشرتي دخول اثلمرة املؤبرة بالعقد ،فيه هل برشطه.

 .5صحة اشرتاط بعض اثلمرة؛ لقوهل [ إال أن يشرتط املبتاع ] ،فهو صادق عليه لكه ،وىلع بعضه.

 .6أحلق الفقهاء بابليع مجيع اتلرصفات :كأن يكون انلخل عوض صلح ،أو صداقا ،أو جعله صاحبه أجرة ،أو هبة أو غري ذلك مما فيه نقل
امللك.
َُ ّ ً
ُ
ُ
 .7دخول اثلمرة يف ابليع إذا اشرتيت قبل اتلأبري ،أو اشرتطها املشرتي ويه مؤبرة ،يعد بيعا للثمر قبل بدو صالحه ،لكن رخص فيه ألنه تابع
ً
ألصله ،ليس مستقال ،والقاعدة العامة "يثبت ً
تبعا ما ال يثبت استقالال" وهذه الصورة منها وبهذا جتتمع انلصوص.
 .8أن من باع عبدا وقد جعل بني يديه ماال يترصف به ،فاملال للبائع إال أن يشرتطه املشرتي مع الصفقة ،أو يشرتط بعضه ،فيدخل مع املبيع،
وحينئذ يشرتط فيه ما يشرتط غريه من املبيعات.
 .9ال يرض أن يكون مع العبد املبيع ما يدخله الربا مع اثلمن ،كأن يتبعه فضة واثلمن رياالت فضية ،ألنه تابع.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط ،2دار علماء السلف1414 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع
فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل
اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،
بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل .صحيح ابلخاري ،دار طوق
انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.

الرقم املوحد)5842( :

411

ُُ ََ
َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم أىت اجلمعة
ي َ َ َ ََ ي َ َ ُ َ ُ َ ي َ ُ َ ي َ ُ ُ َ
فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجلمعة
َ َ ََ ي ََ
َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ي َ َّ
احلصا فقد لغا
َو ِزيادة ثًلث ِة أيامٍ  ،ومن مس

 .939احلديث:

ج
چسن چوب ا ر ھیرطحوصو کیا اور یررھ جم عہ رب ھیآبا اور حاموس ہےو کرچطیہ سیا
تو اسےکجم عہےس جم عہ بکےکاور بیدنربادہےک گیاہ م عاف کردن
حان ہ ےی اور چسن( جم عہےکدوران) کیکری کو رجھوا اسن لعو کام کیا۔

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چس ن چو
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ج
ب ا ر ھی رطح وصو کیا اور یررھ جمعہ رب ھی آبا اور حاموس ےہو کر چطیہ سیا تو اس ےک جمعہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
فأحسن ُ
الوضوء ،ثم
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من توضأ
َ ْ َ َْ َ َ ُ
ت غ ِف َر هل ما بينه وبني
أىت اجلمعة فاستمع وأنص
َ
ُ
َ
َ
ر
اجلمعة وزيادة ثالثة أيام ،ومن مس احلَصا فقد لغا».

ےس جمعہ بک ےک اور بی دن ربادہ ےک گیاہ معا ف کر دن حا ن ہ ےی اور چس ن
( جمعہ ےک دوران) کیکری کو رجھوا اس ن لعو کام کیا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من توضأ فأحسن وضوءه بإتمام أراكنه واإلتيان بسننه
وآدابه ،ثم أىت املسجد يلصيل اجلمعة فاستمع اخلطبة

وسكت عن الالكم املباح ،غفر هل صغائر اذلنوب من

حني صالة اجلمعة وخطبتها إىل مثل الوقت يف اجلمعة

املاضية ،وزيادة عليها ذنوب ثالثة أيام ،ومن مس

احلصا ويف معناه سائر العبث يف حال اخلطبة فقد

أسقط ثواب اجلمعة.

 .939حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
ج
چسن وصوکواس ےکیمام ارکانو سیاور آدابکو لخوظر کھی ےہونچوبا ر ھی
ی
رطح کیا اور یررھ مسچد می یمار جمعہ رب ھی ےک لی آ گیا اور اس ن حاب گفیگو ےس ھی
نر
حاموشی احییار کرن ےہون چطیہ جمعہ سُیا تو اس ےک حھےل جمعہ ےس ےل کر اس یمار
جمعہ اور اس ےک چطیہ بک کی گی یمام صعیہ گیاہ معاف کر دن حان ہ ےی اور
ی ن
ش
اس رب مسیاد بی اور دتون ےک گیاہ ھی خس دن حان ہ ےی۔ اور چو خص دوران
ہ تو وہ جمےع ےک
ہ با اس رطح کا کوب اور فصول کام کر با ے
چطیہ کیکرتون ےس کھیلیا ے
ہ۔
تواب کو صا تع کر بینھیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أحسن الوضوء  :أىت به ًّ
تاما بأراكنه وسننه وآدابه.
• أىت اجلمعة  :أي :أىت املسجد يلصيل صالة اجلمعة ،وسميت اجلمعة الجتماع انلاس هلا.
• وأنصت  :أي :سكت سكوت مستمع.

• وزيادة ثالثة أيام  :أي :زيادة عليها ذنوب ثالثة أيام.

• لغا  :من اللغو ،وهو يف األصل الالكم ابلاطل واذلي ال فائدة فيه.واملراد هنا :أنه أسقط ثواب اجلمعة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتسني الوضوء وإتمامه ،واملحافظة ىلع صالة اجلمعة.
 .2فضل صالة اجلمعة.
 .3صالة اجلمعة تكفر ذنوب عرشة أيام.
 .4وجوب اإلنصات خلطبة اجلمعة ،وعدم التشاغل عنها بالالكم وغريه.
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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 اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه - .انلهاية يف غريب
احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5433( :
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شخ کھ
م
عایل
چو ص خوربابحالل کماب یےس صدفہ کرے ،اور حان لییا رحا ہی کہ اہلل ت ی
عایل اےس ا پیدا ہیاہیھےسفیول کر با
رصف مال حالل فیول کر با ے
ہ ،تو اہلل ت ی

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال

يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم
َُ
ُ ِّ
ُ ِّ
ُ
ي َربيها لصاحبها كما ي َرِّب أحدكم فل َّوه حىت

ہ
ہ اور یررھ اسصدفہ کو صدفہ د پیواےلےک لی اشیرطح ربوانچررھا با ے
ے
ش
ہ یہان بک کہوہ
حیےس یم میےس کوب خص ا پی گھورےےک ن رچ کو برالیا ے
ہ۔
(صدفہ با اسکا تواب) یرہاریک ماپید ہےو حا با ے

تكون مثل اجلبل

 .940احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من تصدق

ش
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ "چو خص
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
کھ
عایل رصف
ابک خور باب ح الل کماب می ےس صدفہ کرے ،اور حان لییا رحا ہی کہ اہلل ت ی

بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال
الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم يُ َر ِّبيها لصاحبها
َُ
ِّ
كما يُ َريب أحدكم فل روه حىت تكون مثل اجلبل»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
من تصدق بمثل قيمة تمرة حالال خال عن الغش

واخلديعة ,وال يقبل اهلل إال احلالل الطيب ,فإن اهلل

يقبلها بيمينه وهذا ىلع ظاهره كما يليق به -سبحانه-

من غري تأويل وال حتريف ,واملراد أخذها منه كما يف
رواية مسلم ,فينميها ويضاعف أجرها كما يريب

أحدكم مهره وهو ودل احلصان حىت يكرب.

 .940حدپث:

**

ہ اور یررھ
عایل اےس ا پی دا ہی اہیھ ےس فیول کر با ے
مال ح الل فیول کر با ے
ہ ،تو اہلل ت ی
ہحیےسیممی ےس
اسصدفہکوصدفہد پیواےل ےک لیاشیرطح ربوانچررھا با ے
ش
ہ یہان بک کہ وہ (صدفہ با اس کا تواب)
کوب خص ا پی گھورے ےک ن رچ کو برالیا ے
ہ‘‘۔
یرہار یک ماپید ےہوحا با ے

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ک
ش
ہ چس می کوب
چو خص ابک ھخور یک قمت ےک باب ح الل مال ےس صدفہ کر با ے
ہ ،ت و
م الوب اور دھوکہ دہےی یہی ےہوب اور اہلل ت عایل فیول ہےی ح اللو براکیہ مال کو کر با ے
ہ۔ تعی کسی باوبل و
اہلل ت عایل اس صدق کو ا پی دا ہی اہیھ ےس وصول کر با ے
نجتف ےک اس کا ط ے
اہی معنی ہےی رماد لیا حان گا چو اہلل ت عایل ےک سابان سان ےہو۔
ضخ مس
ت
ہ۔ یررھ اےس
ہ‘‘ (ہےی ُرماد لیا حان) حیسا کہ نح لم یک رواپ ث می ے
عنی ’’ لییا ے
ش
ہ حیےس کوب خص ا پی گھورے
ہ اور اس کا تواب کنی گیا ربادہ کر دپیا ے
اہلل بھا با ے

ہ۔
ہ یہان بک کہ وہ با ےہوحا با ے
ےک ن رچ کو برالیا ے

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:

• بعدل  :أي :بقيمتها من رزق حالل خال من الغش واخلديعة.
مجع.
• كسب ٍ :
• يربيها  :ينميها ويضاعف أجرها.
• فلوه  :هو ُ
المهر بضم امليم ،أي :الصغري من اخليل.

فوائد احلديث:

ً
 .1ال يقبل اهلل الصدقة إال من احلالل الطيب ألن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.
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 .2يضاعف اهلل الصدقة من الكسب الطيب حىت تصبح اكجلبل.

 .3إثبات صفة ايلدين هلل -تعاىل ،-ولكتا يديه يمني ،كما يليق جبالهل وعظمته ،وقد دل ىلع هذا نصوص الكتاب والسنة ،كقوهل -تعاىل:-
(والسماوات مطويات بيمينه) وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-ولكتا يديه يمني) رواه مسلم.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بقطر ,ط .1428 4بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
تأيلف :حممد يلع بن حممد بن عالن ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 4اعم  .1425تاج العروس من جواهر القاموس ,تأيلف:
حممد بن حممد احلسيين الزبيدي ,حتقيق :جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة –
بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5862( :
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چسنطییت ہےون کادعوی کیاحاال بکہوہ طتےک بارے می کحرھی حاپیا یھا
تووہ(تفضانیکصورب می) باوان یرھے گا۔

من تطبب ،وال يعلم منه طب ،فهو ضامن

 .941احلديث:

**

 .941حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ نفمابا کہ
عید اہلل پن عرمو رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
’’چس ن طییت ےہون کا دعوی کیا حاال بکہ وہ طت ےک بارے می کحرھ یہی حاپیا تو
وہ (تفضان یک صورب می) باوان یرھے گا‘‘۔

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :م ْن َت َط رب َ
ب ،وال
ُي ْعلَ ُم منْ ُه ط ي
ب ،فهو ضا ِم ٌن»
ِ ِ
**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ر
من ادىع علم الطب ،وليس بعالم فيه ،وال حيسنه،
انلاس ،واعجلهم ،فأتلف بعالجه ً
ر
فغر ر
نفسا ،فما دونها
ر
متعد ،حيث ر
غر
من األعضاء ،فهو ضامن؛ ألنه
ٍ
ر
ر
انلاس ،وأعد نفسه ملا ال يعرفه .و ال يعلم خالف يف
ر
أن املعالج إذا تعدى ،فتلف املريض اكن ضامنًا ،وكذا
ً
ٍّ
املتعايط ً
علما أو عمال ال يعرفه ،فهو متعد ،فإن تودل
ر
من فعله اتللف ضمن ادلية ،وسقط عنه القود؛ ألنه
لم يستبد بذلك دون إذن املريض.

**

اجمایل معنی:

ش
ی
چو خص علم طت ر کھی کادعوی کرے حاال بکہ وہ اس ےس بالکل ھی وافف ی ےہو اور
ج
ی ہےی اےس ا ر ھی رطح شانچام دے سکیا ےہو اور تون وہ لوگون کو دھوکا د پی ےہون
ان کا ع الح کرے اور ا پی ع الح یک وج ےس وہ کسی یک حان ےل ےل با یررھ کسی عصو
وعیہ کو بلف کر دے تو وہ باوان یرھے گا کیو بکہ اس ن ربادب یک باپن طور کہ
آب کو ا تےس کام رب آمادہ چےس وہ حاپیا ہےی یہی یھا۔ اس
لوگون کو دھوکا دبا اور ا پی ر

می کوب اچی الف یہی برابا حا با کہ ع الح کرن واال چت ربادب کا رمپکت ےہو اور رمتص
ش
ی
یک حان ےل ےل تو اس صورب می وہ باوان یرھے گا۔ یہی چکم اس خص کا ھی
ی
ی
ع ع
ہ چس یک وہ کحرھ ھی س ُْد بُ ْد یہی
ہ چو کسی ھی ا تےس لم و مل می مہمک ےہو با ے
ے
ش
ی
ہ اور اگر اس ےک اس ف عل ےس کحرھ بلف ےہو
رکھیا۔ ی خص ھی ربادب کرن واال ے
گیا تو وہ دپ ث کا صامن ےہو گا باہےم اس رب فضاض یہی آن گا کیو بکہ اس ن رمتص یک
احارب ےک تعی اتسا یہی کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

تط رب َ
• َ
ب  :ادىع علم الطب ،ولم يكن طبيبا؛ بأن لم يكن عنده علم ،وال خربة.
• فهو ضامن  :يتحمل تبعة ومسؤويلة ما أتلفه.

فوائد احلديث:
 .1تضمني املتطبب اجلاهل.
 .2عمل املتطبب اجلاهل ر
حمرم ألن دعواه الطب دعوى اكذبة ،وتغرير بانلاس ،وعبث بأبدانهم.
 .3ما أخذه املتطبب اجلاهل من أجرة :فيه ر
حمرمة؛ ألنرها من أكل أموال ر
انلاس بابلاطل ،ونتيجة خداع ،وثمرة تمويه.
ِّ
 .4يقاس ىلع اداعء الطب باجلهل لك عمل يدعيه اإلنسان ،أو صنعة ينسب إيلها ،وهو ال حيسن ذلك ،ثم يفسد ىلع انلاس أمواهلم.
 .5أعظم من هذا لكه اداعء العلم الرشيع ،وتعايط الفتوى مع اجلهل ،فإذا اكنت األبدان تضمن مع اجلهل ،فأوىل اإلرضار بادلين.
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ً
 .6إذا اكن الطبيب حاذقا وفعل املأذون فيه ولم يتعد أو يفرط فال ضمان عليه؛ وإن حصل زيادة يف املرض مثال ،وهذه قاعدة يف لك فعل مأذون
فيه.
 .7فيه مبدأ العدل ،وصيانة أرواح انلاس وأبدانهم من عبث العابثني.

 .8الطب مهنة جائزة بل ومهمة ،بل عده بعض الفقهاء من فروض الكفايات.

 .9كمال ادلين اإلساليم بإباحة الطب ،وتشجيع الطبيب احلاذق بأنه الضمان عليه إذا لم يفرط ولم يتعد.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد  .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
حلب،الطبعة:
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت اإلسالميةُ ،
اثلانية .1986 – 1406 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت
عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .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 العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه- .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
ملكتبة املعارف.

الرقم املوحد)58212( :
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چسنمیے اسوصویکرطحوصو کیا اور یررھدو رکعت یمار ربھی،چس می
اسنا پی جی می کوب بابییک ،اسےک گرسیہست گیاہ م عاف کرد پی

من توضأ حنو وضويئ هذا ,ثم صىل ركعتني ,ال
حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه

 .942احلديث:

حان ہ ےی۔

**

عن محران موىل عثمان أنره رأى عثمان داع َ
بو ُضوء,
َ
َ
َ
فغ َس ُ
مرات ،ر
ثالث ر
َ
ثم
لهما
فأفرغ ىلع يَديه ِمن إنائه,
َ
ثم تَ َ
الو ُضوء ,ر
أدخل يَمينَه يف َ
مضمض واستَنشق
َ َ ُ َ
َ ً
واستنرث ،ث رم غسل َوجهه ثالثا ,ويديه إىل املرفقني
ثم َغسل لكتا رجليه ثالثًا ,ر
ثالثا ,ثم مسح برأسه ,ر
ثم
ِ
ر
ُ
رأيت ر
انل ِيب -صىل اهلل عليه وسلم -يتوضأ حنو
قال:
ر
توضأ حنو ُوضويئ هذا ,ثمر
ُوضويئ هذا ،وقال( :من
ُ
ر
ر
ِّ
صىل ركعتني ,ال حيدث ِفيهما نفسه غ ِفر هل ما تقدم

 .942حدپث:

جرمان رجمہ اہلل چو عمان پن عفان رضی اہلل عیہ ےک آراد کر دہ ع الم ہ ےی ،رواپ ث
کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ ایھون ن دپکھا کہ عمان رضی اہلل عیہ ن وصو کا
براب میگوابا اوربپن ےس ا پی دوتون اہیھون رب براب دال کر بی دف عہ ایھی دھوبا۔ یررھ
ا پی دا بی اہیھ کو وصو ےک براب می داال اور کیل یک اور باک می براب دال کر اےس جھارا۔
یررھ ا پی چررہے کو بی دف عہ دھوبا۔ یررھ ا پی دوتون اہیھون کو کہییون شمیت بی دف عہ
م
دھوبا۔ یررھ ا پی ش کا سح کیا۔ یررھ ا پی دوتون براون کو بی دف عہ دھوبا اور فمابا:
آب
"می ن پنی ﷺ کو ا پی اس وصو یک رطح وصو کرن ےہون دپکھا اور یررھ ر
ﷺ ن فمابا" :چس ن میے اس وصو یک رطح وصو کیا اور یررھ دو رکعت یمار
ربھی ،چس می اس ن ا پی جی می کوب باب ی یک ،اس ےک گرسیہ ست گیاہمعاف

من ذنبه).

کر دن حان ہ ےی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشتمل هذا احلديث العظيم ىلع الصفة الاكملة

لوضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم .-فإن عثمان -

ريض اهلل عنه -من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم

صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بطريقة
ُّ ً
تفهما ،فإنه داع بإناء فيه ماء،
عملية ،يلكون أبلغ
وئلال يلوثه ،لم يغمس يده فيه ،وإنما صب ىلع يديه
ثالث مرات حىت نظفتا ،بعد ذلك أدخل يده ايلمىن

يف اإلناء ،وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق ،ثم

غسل وجهه ثالث مرات ،ثم غسل يديه مع املرفقني

ثالثا ،ثم مسح مجيع رأسه مرة واحدة ،ثم غسل
رجليه مع الكعبني ثالثا .فلما فرغ -ريض اهلل عنه-

من هذا اتلطبيق والوضوء الاكمل أخربهم أنه رأى

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ مثل هذا الوضوء،

وأخربهم -صىل اهلل عليه وسلم -أنه من توضأ مثل
ً ُْ ً
خاشعا حمرضا قلبه بني يدي
وضوئه ،وصىل ركعتني،

ربه عز وجل فيهما ،فإنه -بفضله تعاىل جيازيه ىلع

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ع
مک
ہ۔
اس طنم السان حدپ ث می پنی ﷺ ےک وصو ےک مل رطتفہ کار کا پیان ے
ع
عمان رضی اہلل عیہ ن انہاب ا جےھ اور چوب صورب ابدار می لوگون کو میل طور رب
تع
ش
ج
پنی ﷺ ےک وصو ےک رط تف یک لنم دی ،باکہ ا ر ھی رطح محھ می آ حان۔
ایھون ن ابک بپن میگوابا ،چس می کحرھ براب یھا اور اس چیال ےک ب ریس تظ کہ کہی
وہ چراب ی ےہو حان ،ایھون ن اپریا اہیھ اس می یہی داال ،بلکہ ا پی اہیھو ن رب بی
دف عہ براب یہابا ،با کہ وہ صاف ےہو حا بی۔اس ےک ت عد ایھون ن اپریا دابان اہیھ بپن
می دال کر اس می ےس کحرھ براب لیا اور اس ےس کیل یک اور باک می براب داال۔ یررھ ا پی
چررہے کو بی دف عہ دھوبا اور اس ےک ت عد ا پی دوتون اہیھون کو کہییون شمیت بی
م
دف عہ دھوبا۔ یررھ ابک دف عہ ا پی ترورے ش کا سح کیا اور یررھ ا پی دوتون براون کو بی
ع
دف عہ نخیون شمیت دھوبا۔ چت عمان رضی اہلل عیہ اس میل تطییق ےس فارع ےہو گی

اور تروری رطح وصو کر حےک ،تو لوگون کو پیابا کہ ایھون ن پنی ﷺ کو اشی رطح ےس
ش
ی
آب ﷺ
آب ﷺ ن ا ھی پیابا کہ چو خص ر
وصوء کرن ےہون دپکھا اور ی کہ ر

ہ اور یررھ ترورے چسوع ےک سایھ اور ا پی دل کو اہلل ع
ےک وصو یک رطح وصو کر با ے
ہ ،تو اس رطح ےس کامل
و حل یک بارگاہ می پکسو ر کھی ےہون دو رکعت یمار ربھیا ے
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هذا الوضوء الاكمل ،وهذه الصالة اخلالصة بغفران ما

تقدم من ذنبه.

وصو کرن اور حالص یمار یک اداپییگ رب اہلل ت عایل اےس ا پی فضل و اچسان ےک سایھ ی
ہ کہ اس ےک گرسیہ گیاہ معاف کر دن حان ہ ےی۔
بدلہ دپیا ے

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

اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
ُ ِّ
• َو َ ُضوء  :املاء اذلي يتوضأ به .وأصل الوضوء من الوضاءة ،وىه احلسن وانلظافة فسيم وضوء الصالة وضوءا؛ ألنه ينَظف صاحبه.
وص ر
ب َ
فرغ  :قَلَ َ
• فأ َ
ب من ماء اإلناء ىلع يديه.
ِّ
• ال حيدث فيهما نفسه  :حديث انلفس ،هو الوساوس واخلطرات ،واملراد به هنا ما اكن يف شؤون ادلنيا ،يعين فال يسرتسل يف ذلك ،وإال فاألفاكر
يتعذر السالمة منها.
• إىل املرفقني ( :إىل) هنا بمعىن (مع) يعىن مع املرفقني.
• املرفق  :هو مفصل العضد من اذلراع.
ُ
• حنو ُوضويئ  :مثل وضويئ.

ً
• موىل عثمان  :عتيقه ،أن محران اكن مملواك لعثمان -ريض اهلل عنه -فأعتقه عثمان.
• داع َ
بو ُضوء  :طلب ماء يتوضأ به.
َ ْ َ
• ت َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
ْ ََْ
َ
• 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 عرضاً
• مسح برأسه  :أمر يده ىلع رأسه مبلولة باملاء ،وحد الرأس :منابت الشعر املعتاد من جوانب الوجه إىل أىلع الرقبة.
• ُوضويئ  :نفس فعل الوضوء.
• غفر هل  :غفر اهلل هل ،واملغفرة سرت اذلنب واتلجاوز عنه.
ر
• تقدم  :سبق.
• ذنبه  :معصيته.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أمري املؤمنني عثمان -ريض اهلل عنه ،-وحرصه ىلع نرش العلم والسنة.
 .2اتلعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ وأضبط.
ً
ً
 .3استحباب غسل ايلدين قبل إدخاهلما يف اإلناء يف ابتداء الوضوء ،وإن لم يكن قائما من انلوم ،فإن اكن مستيقظا من نوم الليل فيجب
غسلهما.

 .4من فعل العبادة هلل ،وقصد مع ذلك تعليم انلاس لم ينقص من إخالصه.

 .5ينبِغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إىل الفهم ورسوخ العلم.
ِّ
ُ
 .6ينبِغ لِلاخل للعبادة دفع اخلواطر املتعلقة بأشغال ادلنيا ،وجهاد انلفس يف ذلك ،فإن اإلنسان حيرضه يف حال صالته ما هو مشغوف به.

 .7استحباب اتليامن يف الوضوء ويف تناول ماء الوضوء لغسل األعضاء.
 .8مرشوعية الرتتيب بني اتلمضمض ،واالستنشاق ،واالستنثار.

 .9غسل الوجه ثالثا.

 .10مسح مجيع الرأس مرة واحدة.

 .11غسل الرجلني مع الكعبني ثالثا.

 .12وجوب الرتتيب يف ذلك ،ألن اهلل أمر بمسح الرأس وأدخله بني غسل الرجلني وبقية األعضاء مما دل ىلع وجوب الرتتيب.
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 .13هذه الصفة يه صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الاكملة.

 .14مرشوعية الصالة بعد الوضوء.

 .15سبب تمام الصالة وكماهلا ،حضور القلب بني يدي اهلل -تعاىل -وفيه الرتغيب باإلخالص ،واتلحذير من عدم قبول الصالة ممن لَه فيها
بأمور ادلنيا ،ومن طرأت عليه اخلواطر ادلنيوية وهو يف الصالة فطردها يرىج هل حصول هذا اثلواب.
ً
 .16غسل ايلدين مع املرفقني ثالثا.
 .17اثلواب املوعود به يرتتب ىلع جمموع األمرين ،وهما الوضوء ىلع الصفة املذكورة ،وصالة ركعتني بعده ىلع الصفة املذكورة.

 .18ثواب الوضوء وصالة ركعتني خبشوع مغفرة اهلل ما سبق من اذلنوب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3313( :
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ع
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل چسن جمےعےکدنوصو کیا ،اسن سیت رب مل کیا اوری یہت عدمہ سیت
ف
فهو أفضل
ہ
ہ اور چسن عسل کیا ،توی ا ضل ے
ے

 .943احلديث:

**

ر َ
ً
عن سمرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من توضأ يوم
َ
َْ
ْ َ
ْ ْ
اجلُمعة ف ِب َها ونِع َمت ،ومن اغت َسل فهو أفضل».

 .943حدپث:

شرمہ رضی اہلل پیان کرن ہ ےی کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا" :چس ن
ع
ہ اور چس
جمےع ےک دن وصو کیا ،اس ن سیت رب مل کیا اور ی یہت عدمہ سیت ے
ف
ہ"۔
ن عسل کیا ،تو ی ا ضل ے

**

حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ر َ
"من توضأ يوم اجلُمعة" املراد به :الوضوء لصالة
َ
َ
ُّ
ُّ
والرخصة،
بالسنة
اجلمعة" .ف ِب َها" أي أنه أخذ
َ
"ون ْع َم ْ
ت" أي :نعم ما فعل بأخذه ُّ
بالسنة ،فهذا ثناء
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ ََ
َ
عليه" .ومن اغتسل فهو أفضل" يعين :من اغتسل
للجمعة مع الوضوء ،فهو أفضل من الوضوء ُ
المجرد
ُ
عن الغسل .وبهذا أخذ مجهور العلماء ،ومنهم
األئمة األربعة ،ومن أدتلهم ً
أيضا حديث مسلم( :من
َ
ْ
ْ
أىت اجلُمعة ْ
فاستَ َمع وأن َصت
توضأ فأح َسن الوضوء ،ثم
ُ
غفر هل ما بني اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة ثالثة أيام).

**

اجمایل معنی:

ل
م
ہ۔" َقہَا":تعنیاس
وص َاتوما حُمعہ" :اس ےسرماد یمار جمےعےک لیوصو ے
" نت ََّ
ت
ت":تعنی سیت کو احییار کر ےک اس ن
ن سیت اور رچصت کو احییار کیا۔ "و عْم َ ْ
ع
ن
ہ۔ "ومن ا ْیَسَل فہو افْضَل":تعنی چس ن
اجرھا کیا اور اس رب اس یک خسی یک گنی ے
ی
ف
ہ  ،چ و ع سل
وصوےک سایھ سایھ جمےعےک لی عسل ھیکیا ،وہ اسوصو ےسا ضل ے
ہ اور ان ےک
ہ۔ جمہور علما اور ایمہ ارت عہ ن اشی ےس اسیییاظ کیا ے
ےس حایل ے
ض
م
خ
س
ہ( :من توصا فاچ ْ َسن الوصوء ،یم
دال بل می ےس ابک دلیل نح لم یک ی رواپ ث ے
ش
س
ا َب الحُمعہ فا ْ َم َع وات ْ َصت عُف لہ ما بی الحمعہ ایل الحمعہ وربادہ ب الی ابام) کہ چو خص ا جےھ
رہ اور توج ےس سی تو
رط تف ےس وصو کرے ،یررھ جمعہ ےک لی حےل ،حاموس ے
ابک جمےع ےس دوشے جمےع بک ،پی رمبد بی دن ےک گیاہ معاف کر دن حان
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ن ْع َم ْ
ت  :لكمة مدح.
ِ
• فالغسل أفضل  :أي أفضل من الوضوء ،اذلي ليس معه اغتسال.

فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب الغسل لصالة اجلمعة.
َ
ُ
ر
ر
الغسل ُ
لعذر ،أو لم يُ ِرد االغتسال من دون ُعذر ،كفاه الوضوء ،ولكن فاته األجر والفضيلة.
 .2أن من لم يتمكن من
ُ َ
رشع االغتسال فيه.
 .3فيه فضل يوم اجلمعة ،حيث ِ
َ
َ
 .4أن ر
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف
عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،اتلمييم حتقيق:
حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .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.

الرقم املوحد)10035( :
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ش
یم میےس چو خص یمار جم عہیکاداپییگےک لیآن ،اےس رحا ہی کہ عسل
کرے۔

يَي َ
من جاء منكم اجلمعة فليغت ِسل

 .944احلديث:

**

عن عبد اهلل بن ُعمر ريض اهلل عنهما عن رسول اهلل

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن
عیداہلل پن عرم رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
فمابا" :یم می ےس چو خص یمار جمعہ یک اداپییگ ےک لی آن ،اےس رحا ہی کہ عسل
کرےل"۔

صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :من جاء منكم اجلمعة
ْ َْ
فليَغت ِسل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

االجتماع لصالة اجلمعة مشهد عظيم ،وجممع كبري
من جمامع املسلمني ،حيث يأتون ألدائها من أحناء

ابلِل ،اليت يسكنونها .ومثل هذا املحفل ،اذلي يظهر
َ
فيه شعار اإلسالم ،وأبرهة املسلمني ،يكون اآليت إيله
ىلع أحسن هيئة ،وأطيب راحئة ،وأنظف جسم .واكن
الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أول اإلسالم يعانون

من الفقر واحلاجة ،يلبسون الصوف ،وخيدمون

أنفسهم ،فيأتون إىل اجلمعة عليهم الغبار ،وفيهم
ً
العرق ،واكن املسجد ضيقا ،فزييد عليهم العرق يف
ً
املسجد ،ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة؛ ذلا
أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يغتسلوا عند
اإلتيان هلا ،وئلال يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون

بها املصلني واملالئكة احلارضين لسماع اخلطبة

 .944حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
ہ۔ کیون کہ شرہےکمخیلفع الفون
یمارجمعہ دراصل مسلماتونکاابک طنماجماع ے
م
می سکوپ ث بردب لوگ یمار یک اداپییگ ےک لی آن ہ ےی۔ اس رطح یک خفل ،چس ےس

س عاب اس الم اور مسلماتون یک سان و سوک ث کا اظہار ےہو ،می شک ث کرن والون کو
رحا ہی کہ یہی ہیےیت می آ بی ،چوس تو لگا بی اور صفاب سرھاب کا چیال رکھی۔
شوع اس الم می ضچای عپنی اور رصورباب ر بدیگ میپییگ کا س کار یےھ۔ وہ اون کا
لیاسیہییاورمخیترمدوری کرن یےھ۔توچت جمعہ ےک لی آن،عیار آلوداور
تسیی ےس شاتور ےہون یےھ۔ مسچدپیگ ےہون یک وج ےس ان کو مسچد می رمبد ت رسییہ
ی
آ با ،چس یک باگوار تو ےس ابک کودوشے ےس پ کلیف مخسوس ےہوب ھی۔ اس پیا رب
رسول اہللﷺ ن چکم دبا کہ جمےع ےک لی آن ےس یہےل عسل کرلی؛ باکہ ان رب
ک
رہ چس ےس یمارتون اور چطیہ سیی ےک لی حارص
کوب اتسا میل خ ریل اور تو باق ی ے
ےہون واےل فسیون کو کوب پ کلیف مخسوس ےہو۔

واذلكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• من جاء  :أراد املِجء.
• منكم  :من ابلالغني.

• اجلمعة  :صالة اجلمعة.

• فليغتسل  :فليعم بدنه باملاء غسال.

423

فوائد احلديث:
 .1أن األفضل أن يكون الغسل قبيل اذلهاب إىل صالة اجلمعة مبارشة.
ْ َ ِّ
َ ََ ُ ُ
ُ
َ
سجد} ،ففيه اهتمام
 .2ينبِغ لإلنسان أن يأيت إىل مواطن العبادة والصالة ىلع أحسن حال وأجل هيئة {يا بين آدم خذوا زينتكم ِعند لك م
ٍ

اإلسالم بالطهارة وانلظافة.
َ
 .3أن مرشوعية الغسل ملن أراد إتيان الصالة ،أما غريه فال يرشع هل الغسل ،وقد رصح بذلك لفظ احلديث عند ابن خزيمة ،وهو" ومن لم يأتها
فليس عليه غسل".
 .4الغسل يوم اجلمعة يكون للصالة ،ويقدم عليها؛ ألنه مقصود هلا إلزالة الروائح الكريهة حىت ال يتأذى احلارضون ،ال مقصود يلومها.

 .5يستحب ملن يأيت اجلمعة أن يكون نظيفا ،فيغتسل حىت تزول الروائح من جسده ويتطيب ،وإن توضأ فقط أجزأه ذلك؛ ملا ثبت أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل».

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5394( :
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چسناہللیکراہمی چہاد کرنواےلےک سامانسف کا انطام کیا ،اسن
درچفیفت چہاد کیا اورچسن مچاہےدےک اہےلوعیال می اسیک ا جےھ ابدار می
ت
حا سینییک ،چفیفت می اسنچہاد کیا

من جهز َغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا ،ومن
خلف َغزيا يف أهله خبري فقد غزا

 .945احلديث:

**

ً
عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َ ر
ََ َ
َ ْ َر َ ً َ
يل اهلل فقد غ َزاَ ،و َم ْن خلف
«من ًجهز اغ ِزيا ِيف س ِب ِ
َ
َ َ
فقد َ
غزا».
اغ ِزيا يف أه ِله خبري

 .945حدپث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چس
ربد پن حالد چہنی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ن اہلل یک راہ می چہاد کرن واےل ےک سامان سف کا انطام کیا ،اس ن
تس
درچفیفت چہاد کیا اورچس ن مچاہےد ےک اہےل وعیال می اس یک ا جےھ ابدار می حا ینی
یک ،چفیفت می اس ن چہاد کیا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدپ ث کا درج :خنح

املعىن اإلمجايل:

ً
إذا ر
جماهدا براحلته ومتاعه وسالحه
جهز اإلنسان

**

فقد كتب اهلل هل أجر الغازي؛ ألنه أاعنه ىلع اخلري،
ر
ر
ولو أن الغازي أراد أن جياهد ولكنه أشلك عليه أهله
ً
َمن يكون عند حاجاتهم ،فداع رجال من املسلمني
ر
ر
وقال :أخ ِلفين يف أهيل خبري ،فإن هذا اذلي خلفه

اجمایل معنی:

ہ ،تو اہلل
چت آدمی کسی مچاہےد کو اس یک سواری ،سارو سامان اور اسلچہ فاہےم کر با ے
ش
ہ؛ کیوبکہ ی خص چی ےک
ت عایل اس ےک لی چہاد کرن واےل ےک باب اچر لکھ دپیا ے

ہ۔ اگر کوب مچاہےد چہاد رب حان کا ارادہ رکھیا ےہو ،لیک اےس ی
کام می معاوپ ث کر با ے
م ش کل درب ریس ےہو کہ اس ےک گرھ والون یک رصورباب تروری کرن کا پیدوت شت کون
کرے گا اور یررھ وہ کسی مسلمان کو ب الکر کےہ کہ یم ا جےھ ابدار می میے گرھ والون

يكون هل أجر املجاهد؛ ألنه أاعنه ،ويؤخذ من هذا
ش
ر ُر
ہ،
لك من أَاعن شخصاً يف طاعة اهلل فله مثل أجره ،ےک سلسےل می میی پیاپ ث کربا ،تو ی خص چےس وہ اپریا حاتسی مفر کر با ے
أن
ی
ُ
ھ
ک
م
ی
ک
چ
م
ہ۔ اس ےس ی فاعدہ
ہ؛ ون کہ وہ اس یک مدد ر با ے
فإذا أ ِعني طالب علم يف رشاء الكتب هل ،أو تأمني اےس ی چاہےد ےک باب ا ر لیا ے
ش
ی
ہ ،اےس
ہ کہچو آدمی ھی اہلل یک اطاعت گراری می کسی خص یک مدد کر با ے
السكن ،أو انلفقة ،أو ما أشبه ذلك ،فإن للك أجراً احد ےہو با ے
ً
ہ۔ اگر طال ث علم یک کیابی چربدن می مدد یک حان با یررھ
اس ےک مساوی اچر ملیا ے
مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.
اس یک راہتس با چ ر
رح با اس رطح یک کسی اور ےس یک دہم داری ایھا یل حان ،تو ان می

ےس ےہ صورب می طال ث علم ےک مساوی اچر مےل گا ،تعی اس ےک کہ اس ےس اس
طال ث علم ےک اچر می کحرھ کمی وا فع ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

َ ر
َ
• خلف اغ ِزيا  :قام عنه بما اكن يفعله بعده باإلنفاق والراعية.
• َم ْن َج رهز َاغزيا ً  :ر
هيأ أسباب السفر هل إاعنة ىلع اخلري.
ِ

• غزا  :غزا اليشء غزوا أراده وطلبه ،واملراد به هنا :اجلهاد يف طلب الكفار؛ إلعالء لكمة اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

ً
مسلما ىلع اجلهاد بتهيئة ما يتطلبُه اجلهاد من نفقة اكن هل مثل أجره وجهاده ،ويندرج حتت هذا :لك من ساهم وأاعن ىلع خري.
 .1من أاعن
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ُّ
 .2احلث ىلع محاية اجلبهة ادلاخلية يف املجتمع املسلم ،ويف ذلك توفري األسباب حلماية الكيان اإلساليم من االندثار واتلفكك.

 .3املجتمع اإلساليم متاكفل مرتابط متعاون ىلع الرب واتلقوى.
ً
ً
 .4القاعدة العامة :أن من أاعن شخصا يف طاعة من طااعت اهلل اكن هل مثل أجره ،من غري أن ينقص من أجره شيئا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .لسان العرب ،البن منظور،
ط ،3دار صادر ،بريوت1414 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3437( :
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ف
ش
چس خصن جح کیا اور اسن(اسدوران) کوب خس کالمی اور گیاہ یہی کیا تو
ہ حیےس اسدن
وہ ( جحےک تعد گیا ےہونےس براک ےہو کر ا پی گرھ اسرطح) لوپیا ے

من حج ،فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم
ودلته أمه

 .946احلديث:

یھا چسدناسیک مانناےس چیا یھا۔

**

ً
َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن َح رج ،فل ْم
َ
َْ
ُ ْ
َ ُ ُ ُ ُّ ُ
يَ ْرفثَ ،ولم يف ُس ْقَ ،ر َج َع كيَ ْو َم َو ْدلته أمه».

 .946حدپث:

ش
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چس خص
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ف
ن جحکیااوراس ن(اس دوران) کوب خسک المی اورگیاہیہیکیاتووہ( جح ےکت عد
ہ حیےس اس دن یھا چس دن اس یک
گیا ےہون ےس براک ےہو کر ا پی گرھ اس رطح) لوپیا ے
مان ن اےس چیا یھا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
ٌ
ٌ
قبيح وال
الكم
َم ْن َح رج هلل -تعاىل -ولم يَص ُد ْر منه
ٌ
ٌ
يأت بمعصي ٍة َر َج َع ِم ْن
فعل يسء أثناء املناسك ،ولم ِ
ً
ُّ ُ
ودل ر
َح ّجه َم ْغ ُفورا ً هل ،كما يُ َ ُ
الص ُّ
يب َساملا من اذلنوب،
ِ ِ
ِ
ِّ ُّ ُ
ي
ُ
وتكفري احلج لذلنوب واخلطايا خاص بصغائر
ر
ُ
الكبائر فال بُد هلا من اتلوبة.
اذلنوب ،أما

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چسن اہللےک لی جح کیااورمیاسک جحےکدوران اسےس کوب بی باباور با
عملصادر ی ےہوااور یہےیاسنکوبگیاہکاارپ کاب کیاتووہا پی جح ےس ا تےس براک
ہ حیےس کوب توراپیدہ نچرہ
ہ حیےس اس یک اس رطح معفب کر دی گنی ے
ےہو کر لوپیا ے
ہ۔ جح ےک سایھ گیا ےہون اور چطاون یک معفب
گیا ےہون ےس بالکل براک پ ریدا ےہو با ے
ہ تو
ہ۔ چہان بک کییہ گیا ےہون کا ت علق ے
رصف صعیہ گیا ےہون ےک سایھ حاض ے

ہ۔
ان ےک لی توی کربا رصوری ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > فضل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• فلم يرفث  :الرفث لكمة شاملة للك ما يريده الرجل من املرأة ،ويشمل القبيح من القول.
• لم يفسق  :لم يأت بسيئة وال معصية.
• كيوم ودلته أمه  :أي رجع من حجه بغري ذنوب.

فوائد احلديث:

ُّ ُ َ ِّ ر ْ
رَ
ُ
ث والف ُسوق.
انلف َس من أعمال
 .1احلج يزَك
الرف ِ
ُ ِّ ٌ ُّ
 .2احلج مكفر لذلنوب واآلثام اليت اكنت قبله.
ً
ً
ُ
ُ
انليه عنه يف احلج تعظيما ملناسك احلج يف بيت اهلل احلرام.
 .3الف ُسوق وإن اكن ممنواع يف مجيع األحوال ،فيتأكد
ً
 .4اإلنسان يودل بدون خطايا مربءا من اذلنوب؛ فهو ال حيمل خطيئة غريه.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
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الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة
األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء
َ
ْ
َ ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ،املحقق :ادلكتور حي َىي
الرتاث العريب ،بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،هِ - .إكمال
ِإ ْس َما ِعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.

الرقم املوحد)2758( :

428

ش
ع
ف
من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت چو خص کسی باب رب سم کھاےل ،یررھ اسےسربادہ رب ےہیگاریواال ملدپکےھ تو
ع
اتلقوى
اےس رحا ہی کہوہ رب ےہیگاریواال مل احییار کرے

 .947احلديث:

**

عن أيب َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
ً
َ
َ َ
مرفواعَ « :من َحلف ىلع يَ ِمني ثم رأى أتىق هلل ِمنها
اتل َ
فَلْيَأت ر
قوى».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ر
يف احلديث :أن من حلف ىلع ترك يشء ،أو فعله
فرأى خمالفة ذلك ً
خريا من االستمرار ىلع ايلمني
وأتىق ،ترك يمينه وفعل ما هو خري ،ىلع االستحباب

وانلدب ،فإن اكن املحلوف عليه مما جيب فعله أو
ّ
ّ
ليرشبن املسكر،
يلرتكن الصالة أو
تركه كأن حلف

وجب عليه احلنث واإلتيان بما هو اتلقوى من فعل
ّ
املنيه عنه.
املأمور به ،وترك

**

 .947حدپث:

ش
ہ’’ :چو خص کسی باب
اتو رطتف عدی پن حایم رضی اہلل عیہ ےس رمفوعاً رواپ ث ے
ع
ف
رب سم کھا ےل ،یررھ اس ےس ربادہ رب ےہیگاری واال مل دپکےھ تو اےس رحا ہی کہ وہ
ع
رب ےہیگاری واال مل احییار کرے۔‘‘

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ چس ن کسی ےس کو رجھورن با کرن یک فسم
حدپ ث می اس باب کا پیان ے
ایھاب ،یررھ اےس لگا کہ اس یک مچالفت کربا فسم کو ترورا کرن ےس یہی اور ربادہ تقوی
ش
ہ ،تو ا تےس خص کا فسم کو تور کر اس ےس ربادہ یہی عمل کو کربا مسنخت اور
واال ے
ف
ہ
ہ۔ اگر چس ےس رب سم ایھاب گنی ےہو اتسی ےہو چس کا کربا با رجھور با واچت ے
میدوب ے
ش
حیےس کوب خص ی فسم کھان کہ وہ یمار کو رجھور دے گا با یررھ کسی تش آور ےس کو پی
ف
ی
گا ،تو اس صورب می اس رب سم تور کر اس ف عل کو ش انچام دپیا واچت ے
ہ چو تقو ی
چ
وب ےہیگاری کا کام ت
ہ اےس نچا البا اور چس ےس میع کیا
ہ عنی چس کام کا کم دبا گیا ے
ے
ر
ہ اس ےس بار رہےیا۔
گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو َط ِريف عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َحلف ىلع يمني  :احللف وايلمني بمعىن واحد ،وهو اتلأكيد بذكر معظم تطمنئ هل نفس املخاطب.
َ
• أتىق هلل  :أرًض هلل وأبعد عن معصيته.
اتل َ
• ر
قوى  :واتلقوى اسم جامع لفعل ما أمر اهلل به وترك ما نَه اهلل عنه؛ ألنه مأخوذ من الوقاية وال يقيك من عذاب اهلل إال فعل أوامره
واجتناب نواهيه.

فوائد احلديث:
 .1من حلف باهلل وجب عليه إبرار قسمه وعدم احلنث فيها.
ُ ِّ
َُ
 .2إذا اكنت ايلمني تمنع من طاعة اهلل أو تف ِّوت خريا كثريا ،أو توقع يف معصية فعىل العبد أن يكفر عن يمينه ،ويفعل ما أمره اهلل به ،وجيتنب
معصيته.

 .3وجوب الزتام اتلقوى يف األحوال لكها.
ُ َ ِّ
ر
 .4من عزم ىلع فعل معصية فال يفعلها ،فإن اكن قد أقسم ىلع فِعلها ،فإنه حينث ويكفر عن يمينه ،وال يأيت باملعصية.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3054( :
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چسناہللےکرا سی (چہاد) میپی حرالبا تو (اسکا)یپی حرالبا ابک عالمآراد
ہ۔
کرنےکباب ے

ي ُ َُ
َ َ
َ
يل اهلل فهو هل عِدل حم َّر َر ٍة
من رَم بسهم يف سبِ ِ

 .948احلديث:

**

عن عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت

عرمو پن عیش رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان
ےہون سیا کہ ’’چس ن اہلل ےک را سی (چہاد) میپی حر البا تو (اس کا) یپی حر البا ابک

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من رىم
ْ ُ َُ
بسهم يف سبيل اهلل فهو هل ِعدل حم رر َر ٍة».

ہ“ ۔
ع الم آراد کرن ےک باب ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َم ْن َر َىم بسهم يف وجوه أعداء اهلل
-تعاىل ،-فإن هل أجر َم ْن أعتق رقبة يف سبيل اهلل -

 .948حدپث:

**

ً
عدوا أو لم يُصب ،كما يه
تعاىل ،-سواء أصاب به
َََ
رواية النسايئَ :
"ومن َر َىم بسهم يف سبيل اهلل تعاىل بلغ
َ ُ
العدو أو لم يبْلغ" .أما إذا أصاب به عدوا اكن هل به
درجة يف اجلنة ،كما يه رواية أيب داود" :من بلغ بسهم

يف سبيل اهلل -عز وجل -فله درجة" .ويف رواية أمحد:

"يف اجلنة".

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

حدپ ث کا مفہوم :چس ن اہلل ےک دشمیون ےک چررہون می ابک پی مارا اےس اس
ش
اہ ی
ہ چس ن اہلل یک راہ می کوب ع الم آراد کر دبا ےہو رح ے
خص ےک مساوی اچر ملیا ے
ش
ہ کہ "چس ن
پی د من کو لےگ با ی لےگ حیسا کہ سی تساب یک رواپ ث می وصاچت ے
اہلل ےک را سی می ابکپی مارا اور وہ دشمن بک یرہنچرا با ی یرہنچرا۔" اگر ی دشمن کو لگ

ہ حیسا کہ اتو داود یک
حان تو اس ےک بدےل می اےس چیت می ابک درج ملیا ے
ہ کہ " چس کا اہلل ےک را سی می مارا ےہواپی تسان رب لگ گیا اس ےک
رواپ ث می ے
ہ کہ "چیت می (ابک درج
ہ‘‘۔ اور اجدم یک رواپ ث می ے
لی ابک درج ے

ہ)‘‘۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :عمرو بن َعبَ َسة -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ْ
ْ ُ َُ
ْ
• ِعدل حم رر َرة  :أي ِمثل ثواب رقبَة ُمعتَقة يف سبيل اهلل.
• سبيل هلل  :سبيل اهلل هو القتال تلكون لكمة اهلل يه العليا

فوائد احلديث:

َ
ر
يل اهلل تعاىل وثوابه.
 .1فضل الريم يف س ِب ِ

 .2فيه احلث ىلع اجلهاد يف سبيل اهلل وتعظيم أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :حممد
إسحاق حممد إبراهيم ،ط ،1دار السالم1432 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب،
ط ،2مرص1395 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت .السنن الكربى ،للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب،

431

لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4194( :

432

چےسی اجرھا لگیا ےہو کہ اہللاےس فیامتےکدنیکپییگےس نچابدالن،تو اےس
رحا ہی کہپیگدست کو مہلتدے با یررھ اسکا (کحرھ با سارا)فضم عاف کر

َ
َ َّ َ ُ َ ِّ َ
َسهُ أن ينجيه اهلل من ك ير ِب يوم القيامة،
من
ُي
َ ي ُ َ ِّ ي
َ َ ي
فلينفس عن مع َِّس أو يضع عنه

دے۔

 .949احلديث:

**

اتو فیادہ رضی اہلل عیہ پیان کرن ہ ےی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ےہون
سیا " :چےس ی اجرھا لگیا ہےو کہ اہلل اےس فیامت ےک دن یک پییگ ےس نچاب دالن ،تو
اےس رحا ہی کہ پیگ دست کو مہلت دے با یررھ اس کا (کحرھ با سارا) فض معاف کر

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
ِس ُه أَن ُينَ ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من َ رجيَه اهلل
َ
َ ْ َ ِّ
ْ
َ ْ
من ك ْر ِب يوم القيامة ،فليُنف ْس عن ُمع ِرس أو يَضع
عنه».

دے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ

معىن احلديث " :من َ ر
ِس ُه" أي :أفرحه وأعجبه" .أن
ِّ
َ
ُينَ ِّ
جيَه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة" أي خيل ُصه من
َ ْ ِّ
َ
َ
ْ
وحمن يوم القيامة" .فليُ َنف ْس عن ُمع ِرس" أي
شدائد ِ
يؤخر مطابلته ر
بادلين عند حلول أجله ويفسخ هل يف
األجل إىل أن َجيد ما يقيض به ر
ادليْن" .أو يَ َض ْع عنه"

 .949حدپث:

**

أي يساحمه ر
بادلين اذلي عليه ،لكه أو بعضه ،قال -
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َْ
تعاىل( :-و ِإن اكن ذو عرس ٍة فن ِظرة ِإىل ميرس ٍة وأن
َ َ ر ُ َ ٌْ َ ُ ْ ُْ َ ْ َ َ
ك ْم ِإن كنتُ ْم تعل ُمون)[ ،ابلقرة.]280 :
تصدقوا خري ل

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
مفہ
ش ُہ"تعنی چےس ی باب چوس لےگاور چےس ی ت رسید ےہو۔" َان
حدپ ث کا وم ":ن َ ََّ
تع
عایل اےس فیامت ےک دن ےک مضاپ ث
ُنخ َّ َیَہ اہلل من کَ ْرب توم الفیاہم" :نی اہلل ت ی
ف َ ْلی
اور آرماتسون ےس نچاب دے۔" ُیَف َّ ْس عن مُع ْش" تعنی فض یک اداپییگ ےک
مفرہ وف ث ےک آن رب اس ےک مطا لی کو موچَّر کر دے اور اداپییگ یک مدب می
کساتس دے دے ،یہان بک کہ فض ےک اداپییگ ےک لی اس ےک براس مال
آحان۔ "او تَصَعْ عیہ" تعنی اس رب واچت االدا سارا با کحرھ فض معاف کر دے۔ اہلل
ُک
ہَ (:وان کَان دُو عُ ْشہٍ فَی َ َ می
ْشہٍ َو َا ْن ت َ َض ََّدفُوا چَ ْی لَک ُ ْم ا ْن یْن ُ ْم
عایل فما با ے
ت ی
ظہ ایل َ َ َ
َ
ْ َ
َ
ت َعْ َلم
ہ تو آسودہ حایل بک مہلت
ون) [الیفہ ]۲۸۰:بجمہ:اور اگر وہ پیگ دست ے
ُ َ
ن
ہ اگر یم حا پی ےہو.
دپنی رحا ہی اور خس دو ،تو یمھارے لی یہت ہےی یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > القرض
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• َ ر
ِس ُه  :أفرحه.
ُ َ ِّ َ ُ ِّ
• ينجيه  :خيلصه.
َ
َْ
َ َ
ُ
• ك ْر ِب  :غ يم ت ِضيق به انلفس لشدته.
َ ْ ِّ
َ ُّ
• فليُنَف ْس  :أي ي ُمد ويؤخر يف املطابلة.
ُْ
ُ ْ
المفت ِقر َضيق احلال.
المع ِرس :
•
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُّ
• يضع عنه  :حيط عنه شيئا من أصل ادلين.

فوائد احلديث:

َ
 .1فضل القرض احل َ َسن.
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ْ
ُْ
المعرس إىل َميرسة.
 .2استحباب إنظار
ُ ْ
ر
 .3استحباب وضع ادلين عن المعرس ،لكه أو بعضه.
ُ
 .4فضل إنظار ُ
والو ْضع عنه ،إما لك ر
الم ْعرسَ ،
ادلين أو بعضه.
ِ
ُ
ُ
َر
َر
 .5من نفس عن مؤمن من كرب ادلنيا نفس اهلل عليه من ك َرب يوم القيامة ،واجلزاء من ِجنس العمل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .الاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب،
حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة
من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4195( :
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ش
چو خص ش رچ دلےساہللےسشہادب ما بےگ گا ،اہللاےسشہیدونےکرمنون
رج اسیکوفاب ا پی تسی رب ہےی ےہوب ےہو۔
بک یرہنچرادے گا ،اگ ر

من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل
الشهداء وإن مات ىلع فراشه

 .950احلديث:

**

ً
مرفواعَ « :من
عن سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
ُّ
ر َ َ
َ
َرَ ََ
َسأَل اهلل َت َ
ازل الش َهداء
ن
م
ه
غ
ل
ب
دق
ص
ب
ة
اد
ه
الش
اىل
ع
ِ ِ
ِ
ََ
َ
اشه».
وإن مات ىلع فِ َر ِ
ِ

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :چو
شہل پن حییف رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
خص ش رچ دل ےس اہلل ےس شہادب ما بےگ گا ،اہلل اےس شہیدون ےک رمنون بک

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
يف احلديث بيان أن صدق انلية سبب بللوغ األجر
ّ ُ
ً
ر
الرب أ ِثيب عليه،
واثلواب ،وأن من نوى شيئا من عمل

وإن لم يقدر ىلع عمله ،ومن ذلك من داع وسأل
الشهادة يف سبيل اهلل ونرصة دينه صادقا من قلبه

كتب اهلل هل أجر الشهداء وإن لم يعمل عملهم ومات

يف غري اجلهاد.

 .950حدپث:

**

رج اس یک وفاب ا پی تسی رب ہےی ےہوب ےہو۔"۔
یرہنچرا دے گا ،اگ ر

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ صدق نت اچر و تواب ےک چصول کا سیت
حدپ ث می اس باب کا پیان ے
ش
رج وہ اس
ہ ،اےساس رب اچر ملیا ے
ہ۔ چو خص کسی پیک کام کا ارادہ کر با ے
ے
ہ ،اگ ر
ع
ہ کہ چو پیدہ ش رچ دل ےس دعا کرے اور
مل کو ی کر سےک۔ اس یک ابک صورب ی ے

اہلل یکراہمی اور اسےکدپن یکتضبےک لی شہادبما بےگ،اس ےک لی اہلل
رج وہ ان یک رطح کا عمل ی کر سےک اور چہاد یک نچان
ت عایل شہدا کا اچر لکھ دپیا ے
ہ ،اگ ر
کسی اور حال ث می اس یک موب وا فع ےہو حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :سهل بن حنيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الشهادة  :يه يف األصل املوت يف قتال األعداء ابتغاء مرضاة اهلل -تعاىل.-
• منازل الشهداء  :درجاتهم عند اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:

َ
ُ
ر
 .1أن صدق انلية سبب بللوغ املقصود من األجر واثلواب ،ومىت َص ُدقت انلية يف عمل الرب أثيب صاحبها ،وإن لم يبَارش العمل املطلوب.
 .2استحباب طلب الشهادة واإلخالص يف ذلك.

 .3إكرام اهلل -تعاىل -هلذه األمة ،فهو يعطيها بقليل من العمل أىلع ادلرجات يف اجلنة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3157( :
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پی
پی
ش ی
من سبح اهلل دبر لك صًلة ثًلثا وثًلثني ,ومحد چو خص ھی ےہ یمارےک ت عد یییسرمپیہ سچان اہلل کےہ اور یییس رمپیہ الحدمہلل
پی
کےہ اور یییس رمپیہ اہللاکی کےہ تویکل پیاتوےرمپیہ ےہوا اور سویک عدد ترورا
اهلل ثًلثا وثًلثني ,وكِّب اهلل ثًلثا وثًلثني,
ع
ک
فتلك تسع وتسعون ,وقال تمام املائة :ال هلإ إال کرن ےہونوہ‘‘ال الہ اال اہللوح ْ َدہالشبک لہ لہ المُلکولہ الحَدمو ےہو یل َّل شیء
ہاسکا کوبشبک یہی
اهلل وحده ال رشيك هل ,هل امللك ,وهل احلمد ,وهو فَدب’’ (یہی کوب معیودبچق سواناہللےکوہاکیال ے
ہ)
ہوہ ےہ چری رب فادر ے
ہ اشیےک لی ترعتف ے
ىلع لك يشء قدير ,غفرت هل خطاياه ,وإن اكنت اشیےک لی بادساہےت ے
ن
مثل زبد اَلحر
رجوہشمیدریک جھاگیکرطح ےہون
کےہ تو اسےک گیاہ خسدن حا بیےگ اگ ر

 .951احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا:
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
پی
پی
ش ی
‘‘چو خص ھی ےہ یمار ےک ت عد یییس رمپیہ سچان اہلل کےہ اور یییس رمپیہ الحدمہلل کےہ
پی
اور یییس رمپیہ اہلل اکی کےہ تو ی کل پیاتوے رمپیہ ےہوا اور سو یک عدد ترورا کرن
ےہون وہ ‘‘ال الہ اال اہلل وحْ َدہ ال شبک لہ لہ ال ُملک ولہ الحَدم و ےہو عیل ک َّل شیء فَدب’’ (یہی
ہ اس کا کوب شبک یہی اشی ےک لی
کوب معیود بچق سوان اہلل ےک وہ اکی ال ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قالَ « :من ر
سبح اهلل ُدبُر لك صالة
َ
َ
ومحد اهلل ثالثا وثالثني ,وك ررب اهلل
ثالثا وثالثنيِ ,
ٌ
َ
َ
ثالثا وثالثني ,ف ِتلك ت ِ ْس َعة وت ِ ْس ُعون ,وقال ت َمام املائة:
ْ
وح َده ال رشيك هل ,هل ُ
الملك ,وهل احلَمد,
ال هلإ إال اهلل
ِّ
ُ
َ
َ
وهو ىلع لك يشء ق ِدير ,غ ِف َرت خ َطايَاه ,وإن اكنت
ََ َ ْ
ابلح ِر».
مثل زب ِد
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
عن فضل التسبيح واتلحميد واتلكبري واتلهليل يف

أدبار الصلوات املكتوبة( ،واتلقييد باملكتوبة لورود

روايات أخرى تقيد ذلك بدبر الصالة املكتوبة).
وتسبيح اهلل :تزنيهه عز وجل عن لك نَقص َ
وعيب،

فاهلل عز وجل اكمل من مجيع الوجوه ،اكمل يف أسمائه
ويف صفاته ويف أفعاهل .واحلَمد :هو اثلرناء ىلع اهلل
َ
الك َمال ،فبالترسبيح يكون ر
اتلخيل عن لك
بصفات

صفات ر
انلقص ،وباحلَمد يكون االتصاف بصفات
الكمال .ر
واتلكبري :وصف اهلل تعاىل بأنه أكرب من لك
يشء هل الك ْربياء يف ر
السماوات واألرض وهو العزيز
ِ ِ
احلكيم .والفضل املذكور هو مغفرة اخلطايا ,ومعىن
ُّ
ِّ
ٌ
سبب ملغفرة اذلنوب ،وتكفري
هذا أن هذا اذلكر
ُّ
ر
السيئات ،واملراد :تكفري صغائر اذلنوب ،أما الكبائر
ر
َ ِّ
ْ َْ
إال ُّ
اتلوبة منها ،قال تعاىلِ { :إن جتتَنِبُوا
فال يُكفرها

 .951حدپث:

**

ہ) کےہ تو اس ےک گیاہ
ہ وہ ےہ چری رب فادر ے
ہ اشی ےک لی ترعتف ے
بادساہےت ے
ن
رج وہ شمیدر یک جھاگ یک رطح ےہون۔‘‘
خس دن حا بی ےگ اگ ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

تس
یہ
اس حدپ ث می پنی صیل اہلل علیہ وسلم فض یمار ےک ت عد ینح ،نحمید ،بکیی اور لیل
کہی یک فصیلت کو پیان ک
ررہ ہ ےی۔ (فض یمار یک فید دپگر رواباب یک وج ےس لگاب
ے
تس
ہ)۔ اور اہلل یک ینح کا مطلت اہلل
ہ ،چس می فض یمار ےک ت عد یک تف یید مدکور ے
گنی ے
ک
ہ،
ہ ،اہلل ت عایل یک داب ےہ اعییار ےس کامل ے
عایل کو ےہ عیت اور می ےس براک کربا ے
ت ی
ہ۔ اور جدم ےس رماد اہلل یک
وہ ا پی بامون ،اپ رنی صفاب اور ا پی اف عال می کامل ے
تس
اہ۔ تو ینح کا مطلت ےہوگا کہ اہلل کو ےہعیت ےس
صفاب کمال ےک سایھ ترعتف وپی ے
براک مابا حان اور جدم کا مطلت ےہوگا کہ اہلل یک داب کو ےہ صفت کمال ےس میصف کیا
تس
ہ کہوہ ےہ
حان۔اور بکییکامطلتاہلل یک داب ےک لی اسوصفکو لنم کربا ے
ہ اور وہ ےہ چری
ہ ،آشمان اور رمی می باب شابرا اشی کو رپ ث دپنی ے
چری ےس با ے
ہ گیا ےہون یک
ہ وہ ے
ہ۔ اس ےک رب ھی رب چو فصیلت ے
رب عال ث اور چکمت واال ے
ہ کہ ی دکر گیا ےہون یک معفب اور چطاون یکپکفی و دوری
معفب ،اس کا مطلت ے

ہ ،راہ کییہ
ہ۔اور (معفب و کفَّارہ) ےس رماد صعیہ گیا ےہون کا کفَّارہ ے
کا سیت ے
ہ﴿:ان
ہ۔ اہلل ت عایل کا فمان ے
گیاہ تو ان ےس توی کربا ہےی ان ےک کفارہ کا سیت ے
پُک َ ع
ُنہ
َنخْیَیی
ف َیک ُ ْم َسیَّیَاپک ُ ْم﴾[سورہ الیساء( ]31 :بجمہ :اگر یم ان
ُوا کَی َ َ
اب مَا ْ َو ْ َن عَیْہ ُ َّ ْ
436

َ
ُ
ِّ
ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ْ ُ
كبَائِ َر َما تن َه ْون عنه نكف ْر عنك ْم َسيئَاتِك ْم}
ِّ
[النساء .]31 :فمن أىت بهذا اذلكر َعقب الصالة ولو

مع الفاصل اليسري ،سواء اكن قاعدا أو ماشيا وسواء
ْ
اكن مستقبل ال ِقبلة أو مستدبِرها وسواء اكن يف
املسجد أو خارجه ،فله األجر اكمال ،وال يظلم ُّ
ربك
ً
أحدا ،فإن لم يأت به إال بعد زمن طويل ،فقد فاتته
ْ ِّ
اذلكر ُ
المطلق هل .ومن مجيل فضل
الفضيلة وهل أجر
اهلل تعاىل أن املغفرة تكون لذلنوب وإن كرثت,

ومعىن الكرثة يستفاد من قوهل( :وإن اكنت مثل زبد
ً
ابلحر) .والعدد املذكور هنا أن يكرر الك من
ً
التسبيح واتلحميد واتلكبري ثالثا وثالثني مرة,

ويقول مرة واحدة :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل,
هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير.

ہ تو ہےم یمہارے رجھون
بے گیا ےہون ےس نخی ر ےہوےگ چن ےس یم کو میع کیا حا با ے
اہ وہ
گیاہ دور کر دپن ےگ) ترس چو کوب اس دکر کو یمار ےک احییام ےک ت عد ربےھ رح ے
بینھا ہےو با حرل یررھ راہ ےہو ،فیلہ رح ہےوبا اسےک بعکس ،مسچد می موچود ےہوبا اسےس ب ے
اہ
پک
رج احییام یمار ےک ت عدیھورا وففہ ہےی کیون ی ےہوحان ،اس ےک لی
ل گیا ےہو اگ ر
مک
ہ۔ اور یمہارا رب کسی رب طلم یہی کر با ،اور اگر کوب اس دکر کو
کامل و مل اچر ے
(یمار ےک احییام ےک) ابک طوبل وففہ ےک ت عد ربےھ تو اس ےس ی فصیلت رجھوب

حان یگ ،اہن مطلق دکر کا اچر تو اےس مےل گا۔ اہلل ت عایل ےک ن برابان فضل کا بینچہ ہےی
ن
ہ کہگیاہاپ رنیکیب ےکباوچود خسدنحانہ ےی۔کیب کامفہومپنیصیل اہلل
ے
س
رج وہ شمیدر یک جھاگ یک رطح ےہون۔‘‘
علیہ و لم ےک اس فول ےس لیا گیا ے
ہ‘‘ :اگ ر
تس
پی
ہ کہ ینح ،نحمید اور بک یی کو یییس رمپیہ ربھا حان اور ابک رمپیہ ‘‘الَ
مدکورہ عدد ی ے
ک َولَہ ا ْلح َ ْدمُ َو ےہُو َعَ َیل کُ َّل َش ْیءٍ فَدب’’ ربھا حان۔
الَہ ا ََّال ال َلَّہ َوحْ َد ُہ الَ َشبک لہ لہ الْمل
َ َ َُ ُ ُْ ُ ُ
َ ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ِّ َ
ُ
َ ر
ُّ َ
ُ
ومؤخره.
ادلبُر :نقيض القبل ،وهو من لك يشء َع ِقبُه
• دبُر لك صالة :
اتلزنيه ,أي تَزنيه اهلل عن لك نَقص َ
• ُسبحان اهلل  :الترسبيح  :ر
وعيب.
ََ
َ
مح َد اهلل  :احلَمد :هو اثلرناء ىلع اهلل بصفات الكمال.
• ِ
ْ
ََ َ ْ
رغ َوته عند هيَ َ
جانه.
ابلح ِر :
• زب ِد

فوائد احلديث:

ِّ
اذلكر بعد ر
الصلوات املفروضة.
 .1استحباب هذا

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)10948( :
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ش
چوآدمی سی کہ کوب خص مسچد میکسی گم سدہ چری کا اعالن کرکرےکدھوبد با یررھ با
من سمع رجًل ينشد ضالة يف املسجد فليقل :ال
ن
ہ تو اےس کےہ کہ :اہللکرےیچ ری حےھی مےل۔ مساحد اس مفضدےک لی تو
ے
ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا.
ی
گی
ہ
ی پیاب ی۔

 .952احلديث:

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا":چو آدمی
وہبہ  -رضی اہلل عیہ -ےس رواپ ث ے
ش
ہ تو اےس
سی کہ کوب خص مسچد می کسی گم سدہ چری کا اع الن کرکر ےک دھوبد با یررھ با ے
ن
کےہ کہ :اہلل کرے ی چری حےھ ی مےل۔ مساحد اس مفضد ےک لی تو یہی پیاب
گیی۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ ُ َ رً
صىل اهلل عليه وسلم« :-من سمع ُ
رجال يَنش ُد ضالة
ِ
ُ
ر
ر َ
يف املسجد فليقل :ال َردها اهلل عليك ،فإن املساجد
لم تُ ْ َ
نب هلذا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أرشد حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -إىل أن من
طلب باملسجد شيئا ضائعا من بهيمة األنعام ،أن

يقال هل( :ال ردها اهلل عليك) أو (ال وجدت) -كما
يف رواية  ،-وهذا ٌ
زجر هل عن ترك تعظيم املسجد .ثم
جاء اتلعليل انلبوي هلذا الزجر ملن نشد ضاتله

باملسجد ،وهذا يف قوهل -عليه الصالة والسالم:-
(فإن املساجد لم تنب هلذا) :أي وإنما بُنِيَت ذلكر اهلل
تعاىل -والصالة والعلم واملذاكرة يف اخلري وحنوُْ
المن ِشد اليشء يف غري حمله
ذلك ،وملا وضع هذا
ناسب ادلاعء عليه بعدم الوجدان؛ معاقبة هل بنقيض
قصده وترهيبا وتنفريا من مثل فعله .ويف اجلملة

فاحلديث من قبيل األمر باملعروف وانليه عن
املنكر ،ويشرتط هل رشوطه ،وإذا داع عليه بذلك فإن

انزجر وكف فذاك ،وإال كرره.

 .952حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ات ے
ہ کہ چو
وہبہ  -رضی اہلل عیہ -ےس رموی اس حدپ ث ےس ی ر ےہماب حاصل ہےوب ے
ش
خص مسچد می کسی گم سدہ چ روبران ےک می علق تروجرھ راہ ےہو تو اُےس تون کہیا رحا ہی کہ
ن
’’اہللپیی رطف اُےس ی لوبان‘‘ با یررھ کہیا رحا ہی کہ :حےھ وہ ی مےل۔ حیسا کہ ابک
تع
ش
ہ۔ ی اس خص ےک لی مسچد یک طنم کو بک کرن ربا ابک
اور حدپ ث می آبا ے
ش
ف
آب ﷺ ن اس داپ ث یک علت پیان یک چو اس خص کو
سم یک داپ ث ے
ہ۔ یررھ ر
گ
آب ﷺ ےک
یک حاب ے
ہ چو اپ رنی م سدہ ےس کا اع الن مسچد می کر راہ ےہو۔ ی علت ر
ہ کہ "مساحد اس کام ےک لی تو یہی پیاب گیی۔" تعنی ایہی اہلل
اس فمان می ے
ع
ہ۔ چ رون کہ ی
ےک دکر ،یمار ،لم اور اجرھاب یک با بی کرن وعیہ ےک لی پیابا گیا ے
اع الن کرن واال مسچد کو وہ مفام یہی دے راہ چو اےس دپیا رحا ہی یھا چریانچرہ میاست
ہ
ہ ےک اس ےک لی اس یک گم سدہ ےس ی ملی یک دعا یک حان باکہ وہ چو رحاہےیا ے
ے
اس یکصدکا اےس شا مےل اوراس یک رطحکاکامکرنےس(دپگرلوگون کو)درابااور
ل
ف
م
ہ کہ ی حدپ ث ارم بالمرعوف اور یہی عن ا میکر ےک ییل
دور رکھا حا سےک۔ خیض ی ے
ش
ہ اور اس یک کحرھ شاتظ ہ ےی۔ چت کوب خص اس ےک ح الف ی دعا کرے تو
ےس ے
ش
اگر وہ خص در کر رک حان تو یھیک وری دوبارہ وہ اےس ی بد دعا دے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ينشد  :نشد حاجة :طلبها وسأل عنها ،وكذا إذا ر
عرفها.
• ضالة  :الضائع من املوايش.

438

ر
• ال ردها اهلل عليك  :داعء عليه بنقيض قصده ،وهو نوع من أنواع اتلعزير.

فوائد احلديث:

ْ ُ
ر
ر
ع عليه ً
جهرا ،بقوهل :ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا.
 .1أن من سمع من ينشد ضالة يف املسجد ،فليد
ر
ً
متااع ،أو ً
ً
 .2هذا احلكم ي
نقدا ،أو غري ذلك؛ جبامع أن املساجد لم تنب هلذا.
اعم؛ سواء اكنت حيوانا ،أو

ر
 .3حتريم نشدان الضالة يف املسجد ،ووجوب ادلاعء عليه بهذا ادلاعء وجوبًا كفائيًا ،وإعالمه باستحقاقه ادلاعء؛ حيث اختذ املسجد لنشدان
الضوال ،وإشغال املصلني واملتعبدين ،بأعمال ادلنيا.
ر
ر
ر
 .4ظاهره أنه لو خرج عند باب املسجد فنشدها ،فإنه ال حيرم؛ ألنه ليس من املسجد.
ر
 .5بيان ما بين هل املسجد ،بأنه للصالة وذكر اهلل وتالوة كتابه ،واملذاكرة يف اخلري ،وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
ّ
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)10890( :
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ُ
ي َ
َ
َ
من صام رمضان إيِمانا واحتِسابا ،غ ِفر هل ما
َي
َ َّ
تقدم من ذنبِه

 .953احلديث:

ک
شخ
عایل اس
چو ص ایمانو احیسابےک سایھ رمضانےکرورےر ےھ تو اہللت ی
ن
ہ۔
ےک گرسیہ گیا ےہون کو خسدپیا ے

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من َصام
ُ
َْ
ً ْ
َ ر
رمضان ِإي َمانا واح ِت َسابًا ،غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه».

ش
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا :چو خص ایمان
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ک
عایل اس ےک گرسیہ گیا ےہون کو
و احیساب ےک سایھ رمضان ےک رورے ر ےھ تو اہلل ت ی
ن
ہ‘‘۔
خس دپیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من صام شهر رمضان إيمانا باهلل

مصدقا بوعده حمتسبا ثوابه قاصدا به وجه اهلل -
ُ
تعاىل ،-ال رياء وال ُسمعة ،غ ِفر هل ما تقدم من ذنبه.

 .953حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
حدپ ث کا مفہوم :چو خص اہلل رب ایمان ر کھی ےہون ،اس ےک وعدے یک تضدتق
کرن ےہون اور اس ےس تواب یک نت اور اس یک چوسیودی ےک چصول ےک لی
ی
ہ اور اس می کسی ھی فسم یک رباکاری اور
رمضان ےک مہیی ےک رورے رکھیا ے
چصول شرہب کا ساپیہ یہی ےہو با تو اسےک گرسیہ گیاہ معاف کر دن حان ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• إيِ َمانا  :أي ُمصدقا بما َو َرد فيه من اثلواب.
َُْ
ْ
ً
َ
• احتِسابا  :حمتسبا يف صيامه قاصدا به وجه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل رمضان وعلو مزنتله ،وأنه شهر الصيام ،فمن صامه غفرت خطاياه ،وذنوبه ولو اكنت كزبد ابلحر.
 .2جواز إطالق قول رمضان من غري إضافة شهر.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم

بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ،الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4196( :
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َ َّ َ
من صام يوما يف سبيل اهلل بعد اهلل وجهه عن

ش
س
ہ اہلل ت عایلاسکا
چو خص چہادق ییل اہللےکدوران ابکدنکا رورہ رکھیا ے
چ
ہ۔
چررہہ ہنمےس س َّی سالدور کر دپیا ے

انلار سبعني خريفا

 .954احلديث:

**

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا :چو خص
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
س
چ
ہ اہلل ت عایل اس کا چررہہ ہنم ےس
چہاد ق ییل اہلل ےک دوران ابک دن کا رورہ رکھیا ے

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صام ً
يوما يف
ْ
سبيل اهلل َب رع َد اهلل وجهه عن ر
انلار َسب ِعني خريفا».

ہ۔
س َّی سال دور کر دپیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من صام يوما
ُ
واحدا يف سبيل اهلل اكن جزاؤه أن يبَ ِّعد اهلل تعاىل
ً
وجهه عن انلار سبعني اعما؛ ألنه مجع بني مشقة
اجلهاد واملرابطة ومشقة الصيام ،وإبعاده عن انلار،
يقتيض تقريبه من اجلنة ،إذ ليس هناك إال طريق

للجنة وطريق للسعري.

 .954حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
س
ہ
رہ ہ ےی کہ چو خص چہاد ق ییل اہلل می ابک دن رورہ رکھیا ے
پنی ﷺ پیان فما ے
چ
ہ کہ اہلل ت عایل اس ےک چررہے کو ہنم ےس س َّی سال یک مساف ث ےک
اس یک چرا ی ے
ش
ہ کیو بکہ ی خص چہاد اور یررہے داری یک م شفت ےک سایھ سایھ
باب دور کر دپیا ے
ی
چ
ہ۔ اےس ہنم ےس دور کی حان کا تفاصا ی
رورے یک م شفت ھی بداست کر با ے
ہ کہ اےس چیت ےس فپ ث کر دبا حان کیو بکہ آچرب می تو دو ہےی را سیہ ےی ،ابک
ے
چ
چیت کو حان واال اور دوشا ہنم یک رطف حان واال۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > صيام اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل.-
• َب رع َد اهلل وجهه  :جعل اهلل وجهه بعيدا ،ومىت بعد وجهه بعد مجيع ابلدن ،وخص الوجه باذلكر لرشفه.
• سبعني  :مسافة سبعني.
َ
• خريفا  :أي :سنة ،واخلريف هو :الفصل اثلالث من فصول السنة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب الصوم حال اجلهاد ،إال أن يضعفه فاملستحب هل تركه.
 .2أجر الصيام يف حال اجلهاد أن يباعد اهلل بينه وبني انلار سبعني اعما.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة اإللكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
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انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.
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َيَي
الِّبدي ِن دخل اجلنة
من صىل

 .955احلديث:

چسندو یھیدی یمارپن (فجوعض) اداکیوہ چیت میداحل ہےوگا۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’چس
اتو موش یی اسرعی رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ن دو یھیدی یمارپن (فج وعض) ادا کی وہ چیت می داحل ےہوگا‘‘۔

عن أيب موىس األشعري  -ريض اهلل عنه -قال :قال
ََْ
الربديْ ِن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من صىل
دخل اجلنة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن املحافظة ىلع هاتني الصالتني
من أسباب دخول اجلنة .واملراد بهما :صالة الفجر

والعرص ،ويدل ىلع ذلك قوهل -صىل اهلل عليه وسلم-

يف حديث جرير" :صالة قبل طلوع الشمس وقبل

غروبها" زاد يف رواية ملسلم يعين " :العرص والفجر "
ثم قرأ جرير( :وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها) .وسميتا" :بردين"؛ ألنهما تصليان يف

بردي انلهار وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب
شدة احلر .وقد جاءت أحاديث كثرية تدل ىلع فضل
هاتني الصالتني ،من ذلك ما رواه عمارة بن ُرؤيبة
عن أبيه عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-ال يلج
ٌ
انلار رجل صىل قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب)
رواه مسلم ( .)634ووجه ختصيصها باذلكر أن وقت
الصبح يكون عند انلوم وذلته ،ووقت العرص

يكون عند االشتغال بتتمات أعمال انلهار وجتارته،
فيف صالته هلما مع ذلك ديلل ىلع خلوص انلفس من
الكسل وحمبتها للعبادة ،ويلزم من ذلك إتيانه جبميع
الصلوات األخر ،وأنه إذا حافظ عليهما اكن أشد

حمافظة ىلع غريهما ،فاالقتصار عليهما ملا ذكر ال
إلفادة أن من اقترص عليهما؛ بأن أىت بهما دون بايق

اخلمس حيصل هل ذلك؛ ألنه خالف انلصوص .وقوهل

عليه الصالة والسالم( :-من صىل الربدين) املرادصالهما ىلع الوجه اذلي أمر به ،ذلك بأن يأيت بهما
يف الوقت ،وإذا اكن من أصحاب اجلماعة اكلرجال

فليأت بهما مع اجلماعة؛ ألن اجلماعة واجبة ،وال

 .955حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ ان دوتون یمارون یک براپیدی کربا چیت می دا حےل کا
اس حدپ ث کا مطلت ی ے
ہ۔ مدکورہ یمارون ےس رماد فج اور عض یک یمارپن ہ ےی۔ اس رب چرب رضی اہلل
سیت ے
لس
ہ چس ےک الفاظ ہ ےی "ص الہ فیل طلوع ا مس وفیل
عیہ یک حدپ ث دالل ث کرب ے
م
ش
ش
عویہا " تعنی طلوع مس اور عوب مس ےس یہےل وایل یمارپن۔ سلم یک رواپ ث
ت
ہ۔ اس ےک ت عد چرب رضی اہلل عیہ ن (
می عنی " العض والفج " ےک الفاظ کااصافہ ے
لس
وسح نحدم ربک فیل طلوع ا مس وفیل عویہا) ب الوب فماب۔ ان دوتون یمارون کو "
ہ ،اس لی کہ ی دوتون یمارپن دن ےک یھیدے وف ث می ربھی
َبْدَپن " کہا گیا ے
ح
ت
ہ اور گرمی یک سدب جم ےہو
حاب ہ ےی عنی دن ےک ارطاف می چت چوسگوار ےہوا رلنی ے
ہ۔ ان دوتون یمارون یک فصیلت رب یہت ساری احادپ ث آب ہ ےی۔ ان می
حاب ے
اب ےس اور وہ پنی ﷺ ےس
ےس ابک رواپ ث عمارہ پن ُروپیہ یک ے
ہ وہ ا پی ب ر
ش
آب ﷺ ن فمابا کہ چو خص سورح طلوع ےہون ےس یہےل
رواپ ث کرن ہ ےی کہ ر
چ
ہ وہ ہنم می داحل یہی ہےوگا۔اےس امام
اور عوب ےہون ےس یہےل یمارپن ربھیا ے
مس
ہ۔ (حدپ ث یمی)634:۔ ان دوتون یمارون کو دکر کرن
لم ن رواپ ث کیا ے
م ین
ہ اور عض کا وف ث دن یرھ ےک
ہ کہ صح کا وف ث ھی بیید کا وف ث ےہو با ے
کا مفضد ی ے
ہ۔ تو ان اوفاب می یمارپن ربھیا
کامون اور اپ رنی نچارب کو یمیان کا وف ث ےہو با ے
ہ اور اےس عیادب
ہ کہ یماری کا تفس سسنی ےس براک ے
اس باب یک ع المت ے
ی
ہ کہ ی دوشی یمام یمارپن ھی ربھیا
ہ۔ اس ےس ی الرم آ با ے
وپیدیگ ےس مخیت ے
ش
ہ۔ تعنی چت وہ خص ان دوتون یمارون کا براپید براپید ےہوگا تو دوشی یمارون کا
ے
بدرج اویل براپید ےہوگا۔ لہیدا رصف ان دو یمارون کو دکر کرن کا مطلت ی یہی کہ چو
ش
ہ اور باق یہی ربھیا۔ اس لی کہ ی تصوض ےک
خص رصف ی دو یمارپن ربھیا ے
ہ کہ چس ن ی
آب ﷺ کا ی کہیا ( من صیل الیدپن ) ےس رماد ی ے
ح الف ے
ہ۔ ر
چ
ہ باپن طور کہ ایہی ا پی وف ث می
یمارپن اشی صفت رب ربھی چس کا کم دبا گیا ے
ہ تعنی وہ رمد چضاب ہ ےی ،تو وہ
ربےھ۔ اور اگر اس رب باجماعت یمار ربھیا فض ے
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حيل لرجل أن يدع صالة اجلماعة يف املسجد وهو

قادر عليها.

ش
ہ۔ کسی خص ےک لی کہ ی حاب
جماعت ےس ربھی۔ اس لی کہ جماعت واچت ے
یہی کہ وہ مسچد می جماعت یک یمار رب فادر ےہون ےہون اےس رجھورے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ر
َ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََْ
الربدين  :الربدان الصبح والعرص ،وسميا بذلك ألنهما يصليان يف بردي انلهار ،وهما طرفاه حني يطيب اهلواء وتذهب شدة احلر .
•
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1فضل املحافظة ىلع هاتني الصالتني.
 .2إيماء إىل حسن خاتمة مصليهما بوفاته ىلع اإلسالم
 .3عدم االشتغال بانلوم وأعمال ادلنيا عن أداء الفرائض.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،د.مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1397ـه1977 -م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم1426 ،ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن،
دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،د.ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل،
 1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت.

الرقم املوحد)4198( :
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َ َ
من صىل عليه ثًلثة صفوف فقد أ يوج َب

 .956احلديث:

ش
چس خص رب بیصفی یمار چیارہ ربھی اسن چیتواچت کریل۔

**

 .956حدپث:

رم بد پن عیداہلل الیب کہی ہ ےی کہ مالک پن ہیےیہ رضی اہلل عیہ چت چیارے یک یمار
شم
تف
مح
رب ھی لگی اور لوگون کا مع یھورا حھی تو لوگون کو بی صقون می سنم کر د پی ،یررھ
ش
فمان کہرسولاہللﷺ ن فمابا":چس خص رب بی صفییمارچیارہ ربھیاس
ن چیت واچت کریل۔"

عن مرثد بن عبد اهلل الزيين ،قال :اكن مالك بن هبرية
انل َ
ريض اهلل عنه -إذا صىل ىلع اجلنازة َفتَ َق رال راس
َُ َ َََ َ ْ
َْ
َعلي َها َج رزأه ْم ثالثة أج َزاءٍ ،ثم قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-من صىل عليه ثالثة صفوف
فقد أَ ْو َج َ
ب».
**

درجة احلديث :املرفوع ضعيف واملوقوف حسن حدپث کا درج:
املعىن اإلمجايل:

اكن هذا الصحايب اجلليل إذا أراد أن يصيل ىلع جنازة
ً
فرأى عدد املصلني قليال جعلهم ثالثة صفوف
وأخرب عن انليب -عليه الصالة والسالم -أنه ما من
مسلم يموت فيصيل عليه ثالثة صفوف ويدعون اهلل

هل يف صالتهم إال دخل اجلنة؛ وصالة اجلنازة
مقصودها األول ادلاعء للميت ،واملنت املرفوع يغين

عنه ما صح عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل
ُ
عنهما ،-أنه مات ابن هل بقديد -أو بعسفان -فقال:
يا كريب ،انظر ما اجتمع هل من انلاس ،قال:

فخرجت ،فإذا ناس قد اجتمعوا هل ،فأخربته ،فقال:

تقول هم أربعون؟ قال :نعم ،قال :أخرجوه ،فإين

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما
من رجل مسلم يموت ،فيقوم ىلع جنازته أربعون
رجال ،ال يرشكون باهلل شيئا ،إال شفعهم اهلل فيه».

رواه مسلم (ح.)948

**

اجمایل معنی:

ح
ی لیل الفدر ضچاب رضی اہلل عیہ چت کسی چیارے رب یمار رب ھی کا ارادہ کرن اور
پ
ہ تو ان یک بی صفی پیا د پی اور رسول اہلل ﷺ یک
د کھی کہ یمارتون یک ت عداد کم ے
ی
ہ اور اس رب لوگون یک بی صفی
حدپ ث سیابا کرن کہ چو ھی مسلمان فوب ےہو حا با ے
یمار چیارہ ربھنی ہ ےی اور وہ اپ رنی یمار می اس ےک لی اہلل ےس دعا کرن ہ ےی تو وہ
ہ۔ یمار چیارہ کا ست ےس یرہ ال مفضد میت ےک لی دعا کربا
چیت می داحل ےہو حا با ے

ہ۔ رمفوع می اس حدپ ث ےس ےہ می ن پیار کردے گا چو عیداہلل پن عیاس ےس
ے
ہ چس می عیداہلل پن عیاس کہی ہ ےی کہ :ان کا ابک فر بد (مفام) فدبد با
ب اپ ث ے
ع شفان می فوب ےہو گیا تو ایہون ن (ا پی ع الم ےس ) کہا کہ اے کرپ ث! دپکھو کیی
ج
ج
لوگ (یمار چیارہ ےک لی ) مع ہ ےی؟ کرپ ث ن کہا کہ می گیا اور دپکھا کہ لوگ مع ہ ےی
آب کو پیابا تو سیدبا اپن عیاس رضی اہلل عہما ن تروجرھا کہ یمہارے
تو می ن ر
ابدارے می رحالیس ہ ےی؟ می ن کہا کہ اہن۔ کہا کہ چیارہ پ کالو ،اس لی کہ می ن
ہ کہ اگر کوب مسلمان فوب ےہو حان اور اس ےک چیارہ یک
رسول اہللﷺ ےس سیا ے
ک
لی
عایل
یمار ا تےس رحا س آدمی ربھی چو اہلل ےک سایھ سی کو شبک ی کرن ےہون تو اہلل ت ی
م
ہ۔ سلم (ح )948
میت ےک چق می ان لوگون یک سفاعت فیول کر با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

انل َ
• َفتَ َق رال ر
اس  َ :أي  :رآهم قليلني.
َ ُ َ َََ ْ
• َج رزأه ْم ثالثة أج َزا ٍء  :جعلهم ثالثة صفوف.
• أَ ْو َج َ
ب  :وجبت هل اجلنة.
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فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع فعل ما أرشدهم إيله انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
 .2استحباب أن يصف املصلون وراء اإلمام ثالثة صفوف فصاعدا.
 .3استحباب تكثري املصلني ىلع اجلنازة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ،بريوت .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة
عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار
كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار
مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6400( :
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َ
من عل َِم الرِم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد

چسنپی ابداریکا فن سیکھا ،یررھاسناےس رجھوردبا ،وہ ہےم میےس
یہی،با (فمابا ):اسنتفییاً بافمابیک

عىص

 .957احلديث:

**

ً
عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
َع ِل َم الريم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد عىص».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چس
عفیہ اپن عارم رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ن پی ابداری کا فن سیکھا ،یررھ اس ن اےس رجھور دبا ،وہ ہےم می ےس یہی،با
(فمابا ):اس ن تفییاً بافماب یک۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تعلم الريم بالنشاب وغريه اكلرصاص اآلن يف
سبيل اهلل ثم ترك تعاهده فقد عرض نفسه لإلثم و

ابلعد عن هدي انليب -عليه الصالة والسالم،-

وليس املراد أنه يكفر بذلك.

 .957حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

چس ن اہلل یک حارط (تعنی چہاد ےک لی) پی ےس تسای باری با موچودہ دور می گویل
سیک
ےس تسای باری ھی اور یررھ اےس یھول حان ےک چوف ےس اس یک پگہداست اور
آب کو گیاہ ےس دو رحار کیا اور
دپکھ یھال (مسق کربا)کربا بک کردبا ،تو اس ن ا پی ر
ہ کہ اتسا کرن
پنی ﷺ یک سیت ےس دوری کا س کار ےہوا۔ اس کا مطلت ی یہی ے

ہ۔
ےس وہ کاف ےہو حا با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من َع ِل َم الريم  :أي ريم النشاب والسهم وحنوهما.
• ثم تركه  :أي بغري عذر.
• فليس منا  :أي من أهل هدينا.

فوائد احلديث:
 .1هذا تشديد عظيم يف نسيان الريم بعد علمه.
 .2فنون القتال وأسايلب احلرب واستعمال األسلحة ال تتقن إال باتلعلم.
 .3األمة اإلسالمية حذرة يقظة ،فمن غفل أو تغافل؛ فقد اتبع غري سبيل املؤمنني.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن
للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .مصابيح اتلنوير ىلع صحيح
اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد.

الرقم املوحد)6401( :
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ش
ی
چت کوب خص کسیا تےسرمتصیکعیادب کرے،چسیکموب کاوفث ا ھی
ل ْع
َ َ
ل اللََّہ ا َطن َم،
بع فپثیآبا ےہو اور اسےک براس سابرمپیہیدعا ربےھ”:اَسْ َا
ُ
من اعد مريضا لم حيرضه أجله ،فقال عنده س
َ
ل
َّ
ع
ْعَطن
مرات :أسأل اهلل العظيم ،رب
ِ
ک“ (می عطمتواےل اہللچوعس طنم کا مالک
ٍ
ب ال ْ َرعْس ا م َا ْن تَشْفی َ َ
العرش العظيم ،أن َر ََّ
َ
يشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض
ہ،ےسدعا کر با ےہونکہ یم کوسفادے) ،تو اہللاےساسرمضےسسفاء
ے
دے گا۔

 .958احلديث:

**

ً
عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َ
اعد َمريضا لم ُ
حيرض ُه أجلُه ،فقال عنده َس َ
بع
« َمن

 .958حدپث:

ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علیہ و سلم
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ش
ن فمابا" :چت کوب خص کسی ا تےس رمتص یک عیادب کرے ،چس یک موب کا
ی
وف ث ا ھی فپ ث ی آبا ےہو اور اس ےک براس ساب رمپیہ ی دعا ربےھَ ”:اس َال اللہ
ْ ُ ََّ َ
ع
ل ْعَطن
ل ْعَطن
ک“ (می عطمت واےل اہلل چو عس طنم کا
ب ال ْ َرعْس ا م َا ْن ت َشْفیَ َ
ا َمَ ،ر ََّ
ہ ،ےس دعا کر با ےہون کہ یم کو سفا دے) ،تو اہلل اےس اس رمض ےس سفاء
مالک ے

مرات :أسأل اهلل العظيم ،ر
العرش العظيم ،أن
رب
ِ
ٍ
يَشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض».

دے گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما -معناه أن
ً
اإلنسان إذا زار مريضا ،لم حيرض أجله أي :ليس
اذلي فيه مرض املوت ،فقال" :أسأل اهلل العظيم ،رب
العرش العظيم ،أن يشفيك سبع مرات إال شفاه اهلل

من هذا املرض" ،هذا إذا لم حيرض األجل أما إذا حرض

األجل ،فال ينفع ادلواء وال القراءة؛ ألن اهلل تعاىل

قال" :للك أمة أجل ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون
ساعة ،وال يستقدمون" األعراف.34 :

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اتسان چت کسی ا تےس رمتص یک
اپن عیاس رضی اہلل عہما یک حدپ ث ی پیاب ے
ی
ہ ،چس یک موب کا وف ث ا ھی ی یرہنچرا ےہو ،تعنی اس رمض می اس یک
عیادب کر با ے
موب مفر ی ےہو ،اور اس رمتص کو ساب رمپیہ ی دعا دے ” َاس َا ُ ل ْعَطن
ب
ل ال ََّلہ َا َمَ ،ر ََّ
ْ
ل ْعَطن
عایل اےس اس نماری ےس سفاء دے گا۔ ی اس
ک“ اہلل ت ی
ال ْ َرعْس ا مَ ،ا ْن ت َشْفی َ َ
ہ ،چت رمتص یک موب کا وف ث ی آبا ہےو۔ لیک اگر اشی نماری می اس یک
وف ث ے
موب مفدر ےہو ،تو اےس دوا با کسی چریکا ربھیا کوب فابدہ یہی یرہنچرا سکیا؛ اس لی کہ اہلل
حَلُہ
ٍح
ل کُ
ْچ
ون َساعَ ًہ ۖ َوالَ
عایل کا فمان ے
ت ی
ہَ " :و َّل ُا ََّہم َا َل ۖ ف َادَا حَاءَ َا ُْم الَ ت َ ْس َیا ُر َ
تس م
ہ،
ُون"۔ (االعاف )34 :بجمہ :اور ےہ گروہ ےک لی ابک وف ث معی ے
َ ْ ی َْفد َ
رن
سو چس وف ث ان کا معی وف ث آحان گا ،اس وف ث ابک ساعت ی حےھ ہےت سکی
ےگ اور ی آےگ بھ سکی ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > الطب واتلداوي والرقية الرشعية > الرقية الرشعية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• لم حيرضه أجله  :لم تتم مدة عمره ولم يأت وقت موته ،وليس ذلك املرض هو مرض املوت.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بهذا ادلاعء ،وتكراره سبع مرات.
 .2حتقق الشفاء ملن قيل عنده هذا ادلاعء بإذن اهلل -تعاىل ،-إن صدر عن صدق وصالح.
 .3وعد اهلل -تعاىل -باستجابة ادلاعء من عباده.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق
حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-5 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس
وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-6 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-7 .
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ش
من غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني چو خص کسی میت کو عسلدے(اوروہ اس می کوب عیت دپکےھ) ترسوہ اسیک
مرة
ربدہ تروشی کرے تو اہللت عایل اےس رحالیس رمپیہ م عاففمان گا۔

 .959احلديث:

**

عن أيب رافع -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :من ر
غسل ميتا
فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث بيان فضل من ر
غسل ميتا فرأى منه
ً
عيبا فكتمه ،واذلي يرى من امليت من املكروهات
نواعن :انلوع األول ما يتعلق حباهل ،انلوع اثلاين ما

يتعلق جبسده ،فاألول لو رأى مثال أن امليت تغري
ً
وجهه واسود وقبح فهذا قد يكون ديلال ىلع سوء
خاتمته نسأل اهلل العافية فال حيل هل أن يقول للناس

إين رأيت هذا الرجل ىلع هذه الصفة ألن هذا كشف
لعيوبه والرجل قدم ىلع ربه وسوف جيازيه بما
يستحق من عدل أو فضل ،واثلاين كأن يرى عيبًا يف
ظهره اكن يسرته عن انلاس يف حياته ،والساتر هل

بذلك األجر العظيم من الغفران أربعني مرة.

**

 .959حدپث:

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ”چو خص کسی
اتو را فع رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
میت کو عسل دے (اور وہ اس می کوب عیت دپکےھ) ترس وہ اس یک ربدہ تروشی کرے
تو اہلل ت عایل اےس رحالیس رمپیہ معاف فمان گا‘‘۔

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ اور اس
ہ چو میت کو عسل دپیا ے
اس حدپ ث می اس خص یک فصیلت کا پیان ے
ہ۔ میت یک کسی بات رسیدبدہ حال ث کو دپکھیا
ےک کسی عیت کو دپکھ کر اس رب ربدہ دالیا ے
ہ۔ ابک ی کہ چو اس یک حال ث ےس ت علق ر کےھ اور دوشے وہ چو
دو رطح کا ےہو با ے

اس ےک چسم اور بدن ےس ت علق ر کےھ۔ یرہیل فسم حیےس یہ الن واال دپکےھ کہ میت کا
ہ ،عموماً ی اس ےک ُبے حا یےم یک
ہ ،کاال اور بدصورب ےہوگیا ے
چررہہپیدبل ےہوگیا ے
شمح
ہ ،اہلل یک پریاہ ،سو یہ الن والون ےک لی ی حاب یہی کہ وہ
ع المت ھی حاب ے
ش
لوگون کو ی کہیا یررھے کہ می ن اس خص کو اس حال ث می دپکھا ،اس لی کہ ی
ہ اور
ہ ،حاال بکہ ی میت ا پی رب ےک اہن حر ال گیا ے
اس ےک عیوب کو پیان کربا ے
عیفپ ث وہ ا پی عدل و فضل ےک مطاتق اےس بدلہ دے گا۔ دوشے ی کہ
یہ الن واال میت یک ب رینھ رب کوب عیت دپکےھ چےس وہ اپ رنی ر بدیگ می لوگون ےس رج ُھیرا با
ع
راہ ،تو اس عیت کو رجُھیران واےل ےک لی اچر طنم رحالیس رمپیہ معاق یک صورب
می مےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > غسل امليت
راوي احلديث :رواه احلاكم وابليهيق والطرباين.

اتلخريج :أبو رافع أسلم موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• موىل  :حليف وتابع.
• فكتم عليه  :أي  :رأى منه سوءا فسرت عليه.
ً

فوائد احلديث:
 .1وجوب كتم عورات امليت إن رأى شيئا منه.
ر
 .2أن من توىل غسل أخيه املسلم إذا مات فله أجر عظيم.
ً
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املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،للبيهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  1994 - 1414 ،املعجم الكبري-أبو القاسم الطرباين -املحقق :محدي بن عبد املجيد
السليف-دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة-الطبعة :اثلانية املستدرك ىلع الصحيحني-احلاكم-حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا-انلارش :دار
الكتب العلمية  -بريوت  -الطبعة :األوىل 1990 - 1411 ،صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.
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ُ
َ ي
ي َ
َ
من قام ْللة القدر إيِمانا واحتِسابا غ ِفر هل ما
َي
َ
تقدم من ذنبِه

 .960احلديث:

چسنست فدر می حالث ایمانےک سایھ توابیکعضےس فیامکیا اُس
ن
ےک ساتفہ گیاہ خسدن حان ہ ےی۔
**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من قام يللة
ُ
َْ
َ
َ
ْ
الق ْدر َ
إيمانا واح ِت َسابًا غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه».

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:چس ن ست
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ن
فدر می حال ث ایمان ےک سایھ تواب یک عض ےس فیام کیا اُس ےک ساتفہ گیاہ خس
دن حان ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث وارد يف فضل قيام يللة القدر واحلث ىلع
ذلك ،فمن وافق قيامه يللة القدر ،مؤمنا بها وبما جاء
يف فضلها راجيًا بعمله ثواب اهلل تعاىل ،ال يقصد من

ذلك رياء وال ُسمعة ،وال غري ذلك مما خيالف
اإلخالص واالحتساب ،فإنه يُغفر هل مجيع صغائر
ُ
ذنوبه ،أما الكبائر فال بد من إحداث توبة صادقة،

إن اكنت يف حق اهلل تعاىل ،أما إن اكنت متعلقة حبق
آديم ،فالواجب أن يتوب إىل اهلل تعاىل وأن يَ ْربأ من
حق صاحبها.

 .960حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
م
ہ اور اس می فیام ا لیل یک
ی حدپ ث ست فدر می فیام یک فصیلت ےس ی علق ے
ش
ہباپنحال کہوہاس راب رب
ہ۔چو خصست فدرمیفیام کر با ے
بعیتدیگنی ے
ہ اس رب ایمان رکھیا ےہو اور ا پی عمل رب
اور اس یک فضلیت ےکبارے می چو کحرھ آبا ے
اہلل ےستواب کاامید وار ےہواوراس ےساسکامفصود یتو رباکاری ےہواور یپیک بامی
ہ تو
کا چصول اور ی ہےی کوب اور اتسی باب چو اح الض و نت تواب ےک میاق ےہوب ے

اس ےک یمام صعیہ گیاہ معاف کر دن حان ہ ےی۔ باہےم کییہ گیا ےہون یکمعاق ےک
ش
ہ چت کہ ان کا ت علق اہلل ےک چقوق ےس ےہو اور اگر وہ چقوق
لی رحی توی رصوری ے
ی
م
ہ کہ وہ اہلل ت عایل ےس توی ھی
العیاد ےس ی علق ےہون تو اس صورب می واچت ے
ی
کرے اور چق دار ےک چق ےس ھی سیکدوس ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > العرش األواخر من رمضان
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َ ْ
• قام يللة القدر  :أحياها بالعبادة.
ً
• إيِ َمانا  :تصديقا باهلل وبوعده.
ْ
• احتِ َسابًا  :طلبًا للثواب واألجر من اهلل.

• غفر هل ما تقدم من ذنبه  :أي غفرت الصغائر من ذنوبه أما الكبائر فتشرتط هلا اتلوبة باإلمجاع

فوائد احلديث:

َ ْ
 .1فضل يللة القدر واحلَث ىلع قيامها.
ُ
 .2أن األعمال الصاحلة ال تزكو وال تقبل إال مع االحتساب وصدق انليات.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :
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 ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت رياض
الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه املنهاج رشح صحيح مسلم،
تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهرشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح
العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :ياِس بن إبراهيم،
انلارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ه.
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چسیکدونوبان ہےون اوراسکا می الن ابکیک حاپث ےہو تووہ فیامتےکدن
اسحال می آن گا کہ اسکا ابک یرہلو جھکا ےہوا ےہو گا۔

من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم
ُّ
القيامة و ِشقه مائل

 .961احلديث:

**

ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا کہ "چس یک دو نوبان
اتو ےہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ےہون اور اس کا می الن ابک یک حاپ ث ہےو تو وہ فیامت ےک دن اس حال می آن گا،

عن أيب هريرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
َ َ
ْ ُ
داهما جاء َ
يوم
« َم ْن اكنت هل امرأتان ف َمال إىل إح
ُّ ُ ٌ
وشقه َماِئل».
القيام ِة ِ

کہ اس کا ابک یرہلو جھکا ےہوا ےہو گا ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر َ
يبني هذا احلديث أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني
ر
إحداهن عن
زوجتيه أو زوجاته ،وأن امليل إىل
ر
األخرى حمرم ،كما وضح جزاء من حاد مع إحدى
زوجاته يف القسمة ,وجار يف حق غريها ,وأن اهلل

يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة ,فيأيت للحرش وجنبه

مائل جزاء وفاقا ,واجلزاء من جنس العمل .والعدل

بني الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من

انلفقة ،واملبيت ،وحسن املقابلة ،وحنو ذلك ,أما ما ال
ر
يقدر عليه مما يتعلق بالقلب من املحبة ،وامليل

القليب ،فليس بواجب ألن هذه األمور ليست يف

طوق اإلنسان.

 .961حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ س ے
وہ رب اپ رنی دو با دو ےس رابد نوتون ےک
اس حدپ ث می ی وصاچت یک گنی ے
تف
ہ اور دپگر نوتون
درمیان (عدل و اتضاف ےک سایھ ابام یک) سنم کربا واچت ے
آب ﷺ نا تےس
ےک بالمفابل ،کسی ابک یک حاپث جھکاو رکھیا چرام ے
ہ حیسا کہ ر
م
تف
ش
خص یک شا واضح فمادی چو ابام یک سنم می اپ رنی کسی ابک نوی یک حاپث کمل
می الن و جھکاو کا روی اپریا با ہےو اور دوشی نوتون ےک اس چق می طلم و ربادب کا
ش
عایل ،اس خص کا ی چش کرے گا کہ رور فیامت اس کو دلیل و
رمپکت ےہو ۔ تفییا اہلل ت ی
رسوا کرے گا اور وہ میدان چش می ا تےس آن گا کہ ترورے ترورے بدلہ ےک طور رب،
ف
اس کا ابک یرہلو ابک حاپ ث جھکا ےہوا ےہوگا اور عمل یک چرا اشی ییل ےک عمل ےس دی
ہ۔ ےہ شخص رب اس یک طاف ث ےک تفدر چ ر
رح کرن ،راہتس گاہ یک فا ےہمی ،عدمہ
حاب ے
با ےہمی میل چول فایم ر کھی وعیہ امور می اپ رنی نوتون ےک مابی عدل و اتضاف فایم
ف
ہ تو اس ارممی عدل و
ہ اور چہان بک لنی مخیت اور دیل لگاو کا ت علق ے
رکھیا واچت ے
اتضاف فایم کربا واچت یہی کیو بکہ ی امور ،اتساب دسیس ےس ب ے
اہ ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

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

معاين املفردات:

• من اكنت هل امرأتان  :زوجتان أو أكرث.
• فمال إىل إحداهما  :فلم يعدل بينهما.
ُّ ُ
• ِشقه  :جانبه ونصفه.

• مائل  :من امليل ضد االعتدال واالستقامة ,بأن يصاب بالفالج ,وهو مرض حيدث يف أحد شيق ابلدن يبطل حركته وإحساسه.

فوائد احلديث:

ر َ
ر
إحداهن عن األخرى ،فيما يقدر عليه من انلفقة ،واملبيت ،وحسن
 .1أن الق ْس َم واجب ىلع الرجل بني زوجتيه أو زوجاته ،وحيرم عليه امليل إىل
املقابلة ،وحنو ذلك.
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ً
ر
ر
 .2أن اجلزاء يكون من جنس العمل فإن الرجل ملا مال يف ادلنيا من زوج ٍة إىل أخرى ،جاء يوم القيامة مائال أحد ِشقيه عن اآلخر؛ فكما تدين
تدان.
 .3إثبات ابلعث وعذاب اآلخرة.
ٌ
ر
 .4تعظيم حقوق العباد ،وأنه ال يسامح فيها؛ النها مبنية ىلع الشح واتلقيص.

َ ْ ْ َر َ ْ ُ
 .5استحباب االقتصار ىلع زوج ٍة واحد ٍة ،إذا خاف الرجل أن ال يعدل بني زوجاته؛ ئلال يقع يف اتلقصري يف ادلين؛ قال تعاىل{ :فإِن ِخفتُ ْم أال تع ِدلوا
َ
ً
اح َدة} [النساء.]3 :
ف َو ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي،
تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه السنن
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف بـ
(سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
وزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الف
ُ
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء 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   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن
القيم :تهذيب سنن أيب داود ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-بلوغ املرام
من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ِّ
َيَ
َ
من لك الليل أوتر رسول اهلل -صىل اهلل عليه

ہ۔رابےک اپیداب
رسول اہللﷺنرابےک ےہچضہ می یماروب ربھی ے
ی
ی
ی
آبﷺیکوبشج بکجم
چضہ می ھی،درمیان می ھی اورآچر می ھی اور ر
ےہوحاب۔

وسلم ،-من أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتىه
ي
َّ َ
ِوت ُرهُ إىل السح ِر

 .962احلديث:

**

ِّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :من لك الليل
َ َ
أ ْوت َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-من أول
الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتَه وتْ ُر ُه إىل ر
الس َح ِر».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -عن الوقت

**

اذلي اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الوتر
فيه من الليل ،وأنه ال يتقيد بساعة دون أخرى ،فيف

لك سااعت الليل اكن يوتر ،أحيانا من أوهل حني يصيل
العشاء وما شاء اهلل بعدها ،وأحيانا من أوسطه بعد
ُم ِيض ثلثه األول ،وأحيانا من آخره حني يميض ثلثاه
حىت تكون آخر ساعة من الليل.

 .962حدپث:

چضبعاتش -رضیاہلل عہا-فماب ہ ےی کہ ’’:رسولاہللﷺن راب ےک ےہچضہ
ی
ی
ہ۔ راب ےک اپیداب چضہ می ھی ،درمیان می ھی اور آچر می
می یمار وب ربھی ے
ی
آب ﷺ یک وب شج بک جم ےہوحاب۔‘‘
ھی اور ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

چ
ت
ش وب رب ھی ےک چواےل ےس رسول اہللﷺ ےک بارے می پیا رہےی ہ ےی
ضب عا ؓ
آب ﷺ ن کوب
آب راب کو وب کس وف ث رب ھی یےھ۔اس چواےل ےس ر
کہ ر
ک
وف ث حاض یہی مفر کیا یھا بلکہ تروری راب می وب رب ھی یےھ۔ ھی راب ےک
ک
ک
شوع می چت عساء یک یمار رب ھی اور ھی اس ےک ت عد حییا اہلل رحاہےیا ،اور ھی راب
ک
ےک درمیاب چےص می چت راب کا ابک یہاب چضہ گرر چ رکا ےہو با اور ھی راب ےک
آچری چضہ می رب ھی چت راب دو یہاب گرر حریک ےہوب چن یی کہ راب ےک بالکل آچری
چےص بک حےل حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ّ
• من لك الليل  :أي من لك ساعة من الليل ،يف يلايل خمتلفة.
ْ
الوتر.
• قد أوتر  :قد صىل ِ
• من أول الليل  :من بعد صالة العشاء.
ْ
• انتَه ِوت ُر ُه  :أي وقت وتره.
• ر
السحر  :هو آخر جزء من الليل.

فوائد احلديث:

ْ
الوتر يف أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،ألن اجلميع وقتها.
 .1جواز صالة ِ
ْ
 .2أن األفضل أن يكون ِوتر يف آخر الليل ،ملن وثق من نفسه بالقيام.
ْ
الوتر من صالة العشاء اىل طلوع الفجر.
ِ .3

املصادر واملراجع:

تيسري 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 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
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دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5218( :

457

ش
چو خص فوب ہےو حان اور اسےکدےمرورے ہےون تو اس کاوارباسیک
رطفےسرورےر کےھ۔

ُ
َ َ َ
من مات وعليه ِصيام صام عنه َو ِْلُّه

 .963احلديث:

**

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :چو خص
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمفوعاً رواپ ث ے
فوب ےہو حان اور اس ےک دےم رورے ےہون تو اس کا وارب اس یک رطف ےس

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :من مات وعليه صيَ ٌ
ام َص َ
ام عنه
ِ
ُ
َو ِ ُّيله».

رورے ر کےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -أمر ويل من مات ،ويف ذمته صوم
َْ
مفروض من نذ ٍر ،أو كفارة ،أو قضاء رمضان ،بأن
يصوم عنه؛ ألنه دين عليه ،وقريبه أوىل انلاس
بقضائه عنه؛ ألنه إحسان إيله وبر وصلة ،وهذا أمر

استحباب ال إجياب.

 .963حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
عاتش رضی اہلل عہا پیا رہےی ہ ےی کہ پنی ﷺ ن چکم دبا کہ اگر کوب خص رم حان اور
اس ےک دہم کوب فض رورہ حیےس بدر ،کفارے با رمضان یک فضا کا رورہ ہےو تو اس کا
ہ اور اس یک رطف
وارب اس یک رطف ےس رورہ ر کےھ۔ کیو بکہ ی اس رب فض ے
ےس اداپییگ یک ست ےس ربادہ دہم داری اس ےک فپ ث بپن رسیہ دار رب آب
ج
ہ۔ ی چکم
ہ۔کیو بکہ ی اس ےک سایھ چسن سلوک ،پییک اور صلہ ر می می آ با ے
ے
ہ ی کہ وچوب۔
اسخیاب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > قضاء الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ٌ
صيام  :أي :صيام واجب ،والصوم :هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل الغروب.
• وعليه
• َو ِ ُّيله  :قريبُه ،والوارث أوىل القرابة به.
ر ْ
انلذر  :إجياب امللكف عبادة ىلع نفسه عبادة هلل تعاىل.
•

فوائد احلديث:

ً

َْ
 .1استحباب قضاء الصوم عن امليت ،سواء أكان نذ ًرا ،أم واجبا بأصل الرشع.
 .2أن اذلي يتوىل الصيام ،هو ُّ
ويله ،واملراد به :الوارث اذلي انتفع بمخلفاته ،فمن مقتىض القيام بواجبه قضاء ديون اهلل عنه.
ً
مجيعا ،حىت ينهوا ما ىلع امليت.
 .3إذا تعدد األويلاء صاموا
 .4إذا مات قبل اتلمكن من القضاء لم يصم الويل عنه؛ لسقوطه عنه لعدم اتلمكن.
 .5أن القريب ال يقيض صوم اتلطوع عن ميته.

 .6أن انليابة تدخل يف الصوم.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
 1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
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ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت ،الطبعة( :من 1427 - 1404ه) .إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :ابن دقيق العيد -مطبعة السنة املحمدية -بدون طبعة وبدون
تاريخ.

الرقم املوحد)4530( :
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َ
َ
َيُ
َ
من ن َ ِ َ
رشب ،فليت ِ َّم
أو
كل
ِس وهو صائ ِم فأ
ِ
َص يو َم ُه ،فَإ َّن َما َأ يط َع َم ُه اهلل َو َس َقاهُ
ِ

 .964احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ
َ ْ َ َ ُ
يس َوه َو َصائِ ٌم فأكل أو
عليه وسلم -قال« :من ن ِ
ُ َ ر َ
َْ
َ
َ
ُ
رشب ،فليُ ِت رم َص ْو َمه ،ف ِإن َما أ ْط َع َمه اهلل َو َسق ُاه».
ِ

مک
چسرورہدارن یھول کر کھا رب لیاوہ اپریارورہ مل کرے۔ اےساہللن کھالبا
**

ات ے
ہ کہرسولاہللﷺ نفمابا’’:چسرورہ دار
وہبہرضی اہللعیہےسرواپ ث ے
مک
ہ۔
ن یھول کر کھا رب لیا وہ اپریا رورہ مل کرے۔ اےس اہلل ن کھ البا اور ب رالبا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بُنيت الرشيعة اإلسالمية ىلع اليرس والسهولة،
واتللكيف بقدر الطاقة ،وعدم املؤاخذة بما خيرج عن

االستطاعة أو االختيار .ومن ذلك  :أن من أكل أو
ً
رشب ،أو فعل مفطرا غريهما يف نهار رمضان ،أو غريه
َْ
من الصيام ،فليُ ِت رم َصومه ،فإنه صحيح؛ ألن هذا ليس
ً
باختياره ،فما فعله اإلنسان ناسيا من غري نية فإنه ال
يقدح يف صومه وال يؤثر فيه وإنما هو من اهلل اذلي

أطعمه وسقاه.

 .964حدپث:

ہ۔
اور برالبا ے

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ک
ہ۔ چ شت طافث ہےی دہم
اس المی شتعت یک بییاد آساب اور شہول ث رب ر ھی گنی ے
ہ اور چو ےس اسیطاعت اور احییار می ی ےہو اس رب مواحدہ یہی
داری دایل حاب ے
ش
ےہو با۔ چریانچرہ چس خص ن یھول چ روک ےس رمضان می با اس ےک ع الوہ کسی اور
رورے می کحرھ کھا رب لیا با ان ےک ع الوہ کوب اور اتسا کام کر لیا چو رورہ توب حان کا
ضخ
ہ
ہ تو اےس رحا ہی کہ وہ اپریا رورہ ترورا کرے کیو بکہ اس کا رورہ نح ے
سیت ےہو با ے
اس لی کہ اتسا اس ےک احییار ےس یہی ےہوا۔ چو ےس اتسان ب ال نت یھول کر کرے
ی
وہ اس ےک رورے ےک لی کحرھ ھی مض یہی ےہوب اور اس رب کوب اب یہی دالنی بلکہ
ہ چس ن اےس کھ البا اور ب رالبا۔
ی ست تو اس ےک اہلل یک رطف ےس ےہوا ےہو با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > مفسدات الصيام
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين َاملفردات:

َ
رشب  :أو هنا للتنويع ،وحيتمل أن تكون اعطفة ،وقد ورد احلديث باللفظني.
• َفأ ْكل أو ِ
• فليُ ِت رم  :أي :فليكمل صومه ،والالم لألمر.
• صومه  :الصوم  :هو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إىل الغروب.
• من ن َ ِ َ
يس  :من اغب عن ذهنه.
• أطعمه اهلل  :أي :رزقه طعاما ،أي مأكوال.

• وسقاه  :أي :رزقه رشابا ،ونسب ذلك إىل اهلل تعاىل؛ ألنه حصل دون قصد من الفاعل.

فوائد احلديث:

ً
 .1صحة صوم من أكل أو رشب ناسيا.

 .2ليس ىلع من أكل أو رشب ناسيا إثم؛ ألنه ليس باختياره.
ً
ُ
ً
معفوا عنه ،فهو مأمور بال ْ ُم ِ ِّ
يض يف عبادته وجوبا إن اكنت واجبة واستحبابا إن اكنت تطواع.
بطال
 .3من فعل يف عبادته م ِ
 .4معىن إطعامه من اهلل تعاىل وسقيه ،أنه وقع من غري اختيار ،وإنما اهلل اذلي قدر هل ذلك بنسيانه صيامه.
 .5سعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
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 .6يرس الرشيعة اإلسالمية.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم ،نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 ،ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4525( :
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ع
ہ۔ اہلل
یھرہ حاو ( سن لو!) یم اپیا ہےی مل کیا کرو ،حیییک یمھارے ابدر طافث ے
ع
ف
یک سم (توابد پیےس) اہلل یہی اکیا با ،یہان بک کہ یم ( مل کرنےس)
ع
ہ،چس کا کرنواےل اےس
اکیا حاو۔ اور اہلل کودپن (کا)وہےی مل ربادہ ت رسید ے
ےہمیش کرے۔

مه ،عليكم بما تطيقون ،فواهلل ال يمل اهلل
حىت تملوا ،واكن أحب ادلين إْله ما داوم
صاحبه عليه

 .965احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ان ےک براس آن ،اس
عاتش رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
ب ین ی
آب ﷺ ن درباف ث کیا" :ی کون
وف ث ابک عورب ان ےک براس ھی ھی۔ ر
ہ!
ہ ،چو اپ رنی یمار کا دکر کر رہےی ے
ہ؟" ایھون ن چواب دبا :ی ف الن عورب ے
ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها :-أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -دخل عليها وعندها امرأة ،قال« :من
ْ
هذه؟» قالت :هذه فالنة تذكر من صالتها .قالَ « :مه،
َ ُّ
َ ُّ
عليكم بما تطيقون ،فواهلل ال ي َمل اهلل حىت ت َملوا»

آب ﷺ ن فمابا :یھرہ حاو (سن لو!) یم اپیا ہےی عمل کیا کرو ،حیی یک یمھارے ابدر
ر
ہ۔ اہلل یک فسم (تواب د پی ےس) اہلل یہی اکیا با ،یہان بک کہ یم (عمل
طاف ث ے
ع
ہ ،چس کا کرن
کرن ےس) اکیا حاو"۔ اور اہلل کو دپن (کا) وہےی مل ربادہ ت رسید ے
واےل اےس ےہمیش کرے۔

واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

زارت امرأة اعئشة -ريض اهلل عنها -فذكرت هلا كرثة
عبادتها وصالتها ,فذكرت اعئشة ذلك لرسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -فنهاها عن املبالغة يف العبادة
وتكليف انلفس ما ال تطيق ,وأخربها أن اهلل ال

يعاملكم معاملة امللل حىت تملوا فترتكوا ,فينبِغ

لكم أن تأخذوا ما تطيقون ادلوام عليه يلدوم ثوابه
لكم وفضله عليكم.

 .965حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام المومیی عاتش رضی اہلل عہا ےک براس ابک عورب آب۔ اس ن ایھی پیابا کہوہ
ہ۔ ام المومییعاتش رضیاہلل عہا ن ی باب
پکیبعیادب کرباوریمار ربھنی ے
آب ﷺ ن ایھی عیادب می میالعہ کرن اور تفس
رسول اہلل ﷺ کو پیاب ،تو ر
رب اس یک طاف ث ےس ربادہ توجھ دا لی ےس میع فمابا اور پیابا کہ اہلل ت عایل یم ےس

اکیاہےت کا ب باو یہی کرے گا ،بلکہ یم چود اکیا حاو اور عیادب رجھور دو؛ اس لی
ہ کہ یم اپیا عمل کرو ،چےس ےہمیش کر سکو؛ باکہ اس کا
یمھارے لی میاست یہی ے
ی
ف
رہ۔
تواب اور اس کا ضل و کرم مھی ےہمیش ملیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• مه  :لكمة تقال للزجر وانليه.
• تطيقون  :أي اغية ما تستطيعون ,ويه اسم ملقدار ما يمكن أن يفعل بمشقة.

• تملوا  :فتور يعرض لإلنسان من كرثة مزاولة يشء فيوجب الالكل واإلعراض عنه لكنه بالنسبة هلل ليس فيه نقص ،بل يليق جبالهل وعظمته.
• داوم  :أي واظب واستمر عليه.

فوائد احلديث:
 .1جواز السؤال عمن دخل ابليت من النساء أو الرجال.
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 .2جواز ذكر الوصف أمام العالم يلصحح اخلطأ ويثين ىلع الصواب
 .3استحباب الزجر عند رؤية املنكر.

 .4ال جيوز تأخري ابليان عن وقت احلاجة.

 .5اإلكثار من العبادة فوق ما يطيق اجلسد يؤدي إىل امللل والفتور فترتك انلفس
 .6االعتدال واتلوسط يف أداء العبادة مداعة الستمرارها وثلبات الطاعة عليها.
ً
 .7أحب األعمال وأكرثها ثوابا أدومها وإن قلت.

 .8جيب علينا أن نعتقد أن اهلل -تعاىل -مزنه عن لك صفة نقص من ملل وغريه ،وما يف هذا احلديث من إثبات امللل هلل يقال :ملل اهلل ليس
كملل املخلوق فيف حق املخلوق تكون ىلع وجه انلقص ،أما يف حق اخلالق ىلع وجه الكمال ،أو املراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن اهلل
جيازيك عليه فإن اهلل ال يمل من ثوابك حىت تمل من العمل ،ويكون املراد بامللل الزم امللل.

املصادر واملراجع:

تهذيب اللغة ,تأيلف :أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ,حتقيق :حممد عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط  1اعم 2001م
لسان العرب ,تأيلف :أبو الفضل مجال ادلين ابن منظور األنصاري الرويفىع اإلفريىق ,انلارش :دار صادر ,ط  3اعم  1414تاج العروس ,تأيلفّ :
حممد
بن ّ
حممد بن عبد ّ
الرزاق احلسيين الزبيدي ,انلارش :دار اهلداية .املعجم الوسيط ,تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ,انلارش :دار ادلعوة .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف
ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبِج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط 2002 – 1423اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار
طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5845( :
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ََيَ ََ َ ي َ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه
س
حنرنا ىلع عه ِد ر ِ
َ
ي
َ
َ
َ
وسلم -فَ َرسا فأكلناهُ

 .966احلديث:

(اشماء نت اتو پکررضی اہللع ہما کہنی ہ ےی کہ) ہےمنرسول اہللﷺےک
رمان می گھوراد نح کیا اور اُسکو کھابا۔
**

ْ َ
ْ
َْ
عن أس َماء بِنت أ ِيب بَك ٍر-ريض اهلل عنهما -قالت:
َََْ ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
«حنرنا َىلع عه ِد رس ِ
َ
َْ ْ َ
َ َ َْ
ف َر ًسا فأكلن ُاه»َ .و ِيف ِر َوايَ ٍة « َوحن ُن بِال َم ِدين ِة».

اشماء نت اتو پکر رضی اہلل عہما پیان کرب ہ ےی کہ’’ہےم ن رسول اہلل ﷺ ےک
ہ کہ ’’ہےماس
رمانمیگھوراد نحکیااور اُسکوکھابا۔‘‘ابکدوشیرواپ ثمی ے
وف ث مدپیہ می یےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ ُ َْ َ ُ ْ
اء بِنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل
خت ِرب أسم
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
َ َ
َُ
َُ
هلل -صىل
ول ا ِ
عنهما -أنهم حنروا َفرسا ىلع عه ِد رس ِ
ََ ٌَ ََ َ َ
اهلل عليه وسلمَ -وأ َكلُ ُ
از
وه،
ويف ذلك د َال ْلة ىلع جو ِ
َ ْ ُ
حلُومِ اخلَيْل ،وال َيتَ َو َهم أَ َح ٌد َمنْ َع أكل َها القْ َ
رتانِ َها
أك ِل
ِ
ِ
ِ
َ َْ ْ َ
ْ َ
ال يف اآلية ،ويه قوهل تعاىل( :واخليل
َم َع احل َ ِم
وابلغ ِ
ري ِ
ِ
ً َُْ
َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
رتكبُوها َو ِزينَة َوخيل ُق َما ال
ابلغال واحل ِمري ل ِ
و ِ
ََُْ َ
تعلمون) [ ،انلحل .] 8 :

 .966حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اشماء نت اتو پکر رضی اہلل عہما پیا رہےی ہ ےی کہ ان لوگون ن رسول اہلل ﷺ ےک
رمان می ابک گھورا د نح کیا اور اس کا گوست کھابا۔ اس می اس باب یک دالل ث
شخ
عایل
ے
ہ کہ گھورون کا گوست کھابا حاب ے
ہ۔ کوب ص ی گمان ی کرے کہ چ رو بکہ اہلل ت ی
ہ اس لی ان کا
ےک اس فمان می ایہی گدھون اور ج رجون ےک سایھ دکر کیا گیا ے
ْل
ل
م
نَچْلُ
ت َعْ َلم
ال َوا ْلح َمی ل َ َکی
ون) [ ا چل
کھابا میوع ے
ہ۔ ( َوا خَی ْ َل َوالْی ع َ َ
ی ُوہ َ ےا َورپی َ ًہ َو ُق مَا ال ُ َ
َ ْ
]8:۔ بجمہ’’:گھورون کو ،ج رجون کو ،گدھون کو اس ن پ ریدا کیا باکہ یم ان یک
ی
ی
ہ چن
سواری لو اور وہ باعت رنت ھی ہ ےی۔ اور ھی وہ اتسی یہت چریپن پ ریدا کر با ے
ی
کا یمہی علم ھی یہی ‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > ما حيل وحيرم من احليوانات والطيور
الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > اتلذكية
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َُْ َ َْ
ْ
َْ َ
َ ر َْ
َْ ُ َ ْ
ُ ُ
َ
ر ْ
األ ْن َعامِ َاكإلبلَ ،
وما َي ْق ِدر ُ
حبه ف ُه َو يُذبَ ُح ،ول َعل الف َرس مما ال ي ُ ْستَ َطاع ذحبُه فيُنحر.
انلح ُر يَكون ملا ال يذبح ِمن
• حنَ ْرنا :
ابن آدم ىلع ذ ِ
ِِ
ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم : -يف َز َم ِنه.
• ىلع عه ِد رس ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ َ ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ْ
ِ .1حل أك ِل حلُومِ اخلَيْ ِل ،إذ أ ِكل َىلع عه ِد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأقِ رر عليه.
 .2قوهلا "وحنن يف املدينة" يرد ىلع من قال :إن حلها نسخ بغرض اجلهاد ،بسبب االحتياج إيلها.

املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)3000( :
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ي
ََ َ ي ُ ي َ ي َي َ َ َي
َ
َ
ت اهلل احلر ِام
نذرت أخ َِت أن تم َِش إىل بي ِ
َ َ َََ َ ي َ ي َ ي َي َ ََ َ ُ َ
حافِية ،فأمرت ِين أن أستف َِت لها رسول اهلل-صىل
َ ي َيَيُُ ََ َ ي
اهلل عليه وسلم -فاستفتيته ،فقالِ :تلَم ِش
َ يَي َ ي
رتكب
ول

 .967احلديث:

میی یہنن بدر ماب کہوہ نت اہلل بک پ ریدل پیےگ براونحانیگ۔اسن
م
حےھ چکمدبا کہ می اسےک لیرسول اہللﷺےساس بارے می مسیلہ
ج
آبﷺن
آبﷺےس مسیلہ تروجرھا تو ر
ترو ر ھون ،مین اسےک لی ر
ی
فمابا کہ”وہ پ ریدل حان اور سوار ےہو کر ( ھی) حان“۔

**

ُْ
ََ ْ
عن عقبَة بْن َاع ِم ٍر -ريض اهلل عنه -قال« :نذ َرت
ْ
ً ََ ْ
ُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ
ت اهلل احل َ َرامِ َحا ِفيَة ،فأ َم َرت ِين
يش إىل بي ِ
أخ ِيت أن تم ِ
َ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َ
أن أستف ِيت لها رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
رت َك ْ
فَ ْ
استَ ْفتَيْتُ ُهَ ،ف َق َالَ :تل ْمش َول ْ َ ْ
ب».
ِ ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

م ْن َطب َ
اإلنسان أنره َينْ َدف ُع أحيانا ً َفيُوج ُ
َ
ب ىلع
يع ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
نفسه َما يَش ُّق عليه ،وقد جاء ْ
باالعتدال،
رش ُعنا
َ
َ
املش رقة َىلع ر
انلفس يف ال ِعبادة حىت ت ْستَ ِمر ،ويف
وعدمِ
يث طلبت أخت عقبة بن اعمر منه ،أن
هذا
ِ
احلد ِ

يسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنها نذرت
فرأَى ر
أن تذهب إىل ابليت احلرام ماشية حافيةَ ،
انليب
ُ ُ َ ً
ر
يق شيئا ِمن
صىل اهلل عليه وسلم -أن هذه املرأة ت ِطَ ََ َ
َ َ َ ْ َ
اقت امليش ،وأَ ْن تَ ْر َك َ
ب
ميش ما أط
امليش ،فأم َرها أن ت ِ
إذا َع َ
ج َزت َعن امليش.

**

 .967حدپث:

عفیہپنعارم رضیاہللعیہ کہیہ ےی کہمیییہنن بدرماب کہوہ نتاہلل بکپ ریدل
م
پیےگ براون حان یگ۔ اس ن حےھ چکم دبا کہ می اس ےک لی رسول اہلل ﷺ ےس
ج
آب ﷺ ےس مسیلہ تروجرھا تو
اس بارے می مسیلہ ترو ر ھون ،می ن اس ےک لی ر
ی
آب ﷺ ن فمابا کہ ”وہ پ ریدل حان اور سوار ےہو کر ( ھی) حان“۔
ر

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ت
آب رب کوب اتسی
اتسان یک ی طییعت ے
ہ کہ وہ عص اوفاب حدباب یک رو می ا پی ر
ہ۔ ےہماری
ہ چس کا کربا اس ےک لی باعت م شفت ےہو با ے
ےس واچت کر بینھیا ے
م
ہ باکہ
شتعت می عیادب ےک سلسےل می اعیدال اور عدم م شفت کو لخوظ رکھا گیا ے
ہ کہ عفیہ پن عارم رضی اہلل عیہ یک یہن ن
رہ۔ اس حدپ ث می ے
ی ےہمیش حاری ے

ان ےس کہا کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےس درباف ث کرپن کہ ایہون ن نت الجام یک
ی
چ
ہ؟)
رطف پیےگ براون پ ریدل حان یک بدر ما بیگ ھی؟ (اس ےک بارے می کیا کم ے
ک
آب ﷺ
آب ﷺ ن دپکھا کہ ی عورب کحرھ حلی یک طاف ث ر ھنی ے
ہ اس لی ر
ر
ک
چ
ہ اور چت ی حرل سےک تو
ن اےس کم دبا کہ وہ اپیا حےل حییا وہ حلی یک طاف ث ر ھنی ے
یررھ سوار ےہو حان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان وانلذور
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجلُه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ً
• َحا ِفيَة  :غري منتعلة ،أو بدون حذاء.
• ِ َتل ْم ِش  :يف َوقت قدرتها ىلع امليش.
ْ
رت َك ْ
ب  :إذا َع َ
• َول ْ َ ْ
ج َزت َعن امليش.

فوائد احلديث:

َ
َ
ر ْ
ََ
ُْ
ر
َ ْ
ر
ٌ ْ
َ
َ ْ ُ
ور ،فالظا ِهر أن هذه املرأة ملا نذ َرت امليش َع ِل َمت ِم ْن
 .1يف احلديث بيان ِ َبلع ِض ال ِعل ِل يف ك َرا ِهية الش
ارع للنذ ِر؛ وهو العجز عن ال ِقيامِ باملنذ ِ
َْ
ْ َ َ
ُ ْ
ر
فاضط ررت إىل ُ
املأزق.
نف ِسها َع َد َم القد َرة؛
اخلر ِ
وج ِمن هذا ِ

466

َ ً
َْ
َ َ َْ َْ
َ
ْ
ر
أن َم ْن نَ َذ َر َ
ُ
يش إىل املسجد َ
الم ْ َ
الوفاء به؛ ألن هذا لي َس نذر ِعبَادة َمق ُصودة ،وإنما هو نذ ٌر
جيب َعليه
احلرام ،أو أحد
.2
املسجدين م ِ
ِ
اشيا ،ال ِ
َْ
ُمبَاح .ونذ ُر املباح ،إن لم يَ ِف به فعليه الكفارة.
ُ ُ ْ
ْ َْ ْ َ ََ َُ َ
ْ ََ َ ر ْ ُ ََ
ر
ْ
َ َ
املصلَ َ
اليت َجي ُ
ك ُمهَ ،فيُ ْؤ َم ُر بالعبَادة؛ ألنرها ِّ
ىلع أَ ْمر ُمبَ
ب َ
الوفَ ُ
ح ِة.
اء بِها ،إِذ قد اشتَ َمل أداؤها َىلع
لك ح
ل
ف
،
ة
اد
ب
ع
و
اح
ٍ
 .3أنه إذا اشتمل انلذر
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َْ َ ُْ َ ْ
َ ُ
َ
رش َعه اهلل -تعاىل -من ر
ع إال ما َ َ
 .4أنره ال ُيتَ َعبَّد إال بما َ َ
رش َعه اهلل ورسوهل.
الطااعت ،فاأل ْصل يف ال ِعبَادات احلظر؛ فال يرش
ِ

املصادر واملراجع:

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

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

الرقم املوحد)3001( :
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ي ي َ
َ َ َ َي ُ يَ ي َ َ ي َ ي َ
ب،
ن
ع
ال
ِن
م
:
ة
س
ِ
نزل حت ِريم اخلم ِر و ِيه مِن مخ ٍ
ِ
َ َّ ي َ ي َ َ َ ي ي َ َ َّ
واتلم ِر ،والعس ِل ،واحل ِنطةِ ،والش ِعريِ

 .968احلديث:

شابیکچرمت بارل ہےوب تو اسوفثی ان برا نرح چریونےسپیاریکحاب
ک
ی
ھی :اپگورےس ،ھخورےس ،شہدےس ،گیدمےس اور چَوےس۔

**

َْ
عن عب ُد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -أن عمر قال

 .968حدپث:

عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما پیان کرن ہ ےی کہ عرم رضی اہلل عیہ نرسول اہلل
ﷺ ےک میی رب کرھے ےہو کر فمابا'' :اما ت عد ،اے لوگو! شاب یک چرمت بارل ےہوب
ک
ی
تو اس وف ث ی ان برا نرح چریون ےس پیار یک حاب ھی :اپگور ،ھخور ،شہد ،گیدم اور چ َو
ہ ،چو عفل کو را بل کردے۔ بی مسا بل یک تسیت میی یمیا
ےس۔ جرم ےہ وہ ےس ے
ہےی رہ گنی کہ رسول اہلل ﷺ ان ےک سلسےل می ےہمی کوب اتسی وصیت کر د پی ،چس

-ىلع منرب رسول اهلل- -صىل اهلل عليه وسلم" : -أما

بعد ،أيها انلاس ،إنه نزل حتريم اخلمر ويه من مخسة:
ِم َن العنب ،واتلمر ،والعسل ،واحلنطة ،والشعري.
َ
َ َ ََ ََْ َ ٌ ْ ُ َر
العقل .ثالث َو ِددت أن َر ُسول اهلل -
واخلمر :ما خامر
َ َ َ َ َْ
َ َ ْ ً
َ
صىل اهلل عليه وسلم -اكن ع ِهد إيلنا ِفيها عهدا
یک رطف ہےم رچوع کر سکی :دادا یک میاب ،ک اللہ اور سود ےک کحرھ مسا بل''۔
َ
َ
َْ
ُّ
والالكلَ ُة ،وأَبْ َو ٌ
اب ِم َن ِّ
الر َبا".
ننتَ ِيه إيلْ ِه :اجلَد،
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خطب عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف مسجد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع منربه هذه

اخلطبة ،وقرر فيها -ريض اهلل عنه -أن اخلمر ما خامر
العقل ،فاخلمر ال خيتص بالعنب ،بل حىت الرشاب

املسكر املصنوع من اتلمر أو العسل أو احلنطة مخر،

وقد ذكر عمر -ريض اهلل عنه -يف خطبته أن ثالث
مسائل فيها إشاكل عندهم ،تمىن أن لو اكن عهد

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذه اثلالث املسائل
ً
عهدا إىل أمته ينتهون إيله فيها ،ويه :مرياث اجلد،
ومرياث لك ميت ال ودل هل وال وادل ،وبعض أبواب

الربا ،واحلمد هلل أن احلكم يف هذه اثلالث املسائل

معلوم ،وليس معىن هذا أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -لم يبينهن ،فقد أتم الرسالة ،وأدى األمانة،
وبلغ عن اهلل ما هو أخىف وأقل شأنا منهن ،ولكن

عمر -ريض اهلل عنه -يريد أن يكون فيها نص
رصيح واضح ال حيتمل االجتهاد.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ےک میی
ی چطیہ عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ ن مسچد نوی ﷺ می ر
شتف رب کرھے ےہو کر دبا اور اس می ایھون ن ےہ اس ےس کو جرم فار دبا ،چو عفل
کو را بل کر دپنی ےہو۔ چریانچرہ "جرم" کا اط الق رصف اس شاب رب یہی ہےو با ،چو اپگور
ک
ےس پیاب گنی ےہو ،بلکہ ےہ وہ تش آور مشوب جرم کہ الے گا ،چو ھخور ،شہد با گیدم ےس
پیار کردہ ےہو۔ عرم رضی اہلل عیہ ن ا پی چطی می فمابا کہ بی مسا بل ا تےس ہ ےی ،چن
ب
ہ اور ان یک یمیا ادھوری رہ گنی کہ پنی ﷺ ان بی
می لوگون کو اس کال یرس آ با ے
مسا بل ےک بارے می اپ رنی امت کو کوب اتسی وصیت فما حان،چس یک رطف وہ
ش
رچوع کر سکی۔ ی بی مسا بل ی ہ ےی:دادا یک میاب ،ےہ اس خص یک میاب چس یک
ی اوالد ےہو اور ی ہےی والد اور سود ےک کحرھ مسا بل۔ الحدمہلل ان بییون مسا بل کا چکم معلوم
ی
آب
ے
ہ۔ اس کا ی مطلت ےہ گر یہی کہ پنی ﷺ ن ا ھی پیان یہی فمابا۔ ر

ﷺ ن رسال ث یک دہم داری تروری فمادی ،اماپ ث ادا کر دی اور اہلل ت عایل یک وہ
ی
با بی ھی یرہنچرا دپن،چو ان بییون امورےس کم ا ےہمیت یکحامل یھی۔ در اصل عرم رضی

اہلل عیہ ی رحا ہی یےھ کہ ان امور می کوب اتسی رص نح اور واضح تص ےہوب ،چس می
اجہاد یک گچاتس ی ےہوب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > احلدود > حد اخلمر
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

• اخلمر  :مأخوذ من اتلخمري ويه اتلغطية؛ ألن اخلمر يغطي العقل فيذهب اإلحساس من اإلنسان.
• ثالث  :أي ثالث مسائل.
• احلِنطة  :القمح.

• وددت  :تمنيت.

• قوهل اجلد  :أي مرياث اجلد.

• والالكلة  :الالكلة :ىلع القول األصح هو لك ميت ال ودل هل وال وادل ،أي :إذا انعدم األصل والفرع فهو الكلة .األصل :هو األب واجلد ،والفرع:
هو االبن وابن االبن.
• ِّ
الربا  :الزيادة أو اتلأخري يف أشياء خمصوصة ،مثل :أن يعطيك ألفا ىلع أن تردها بعد شهر ألفا ومائتني.

فوائد احلديث:
 .1أن اخلمر اليت أنزل حتريمها وفهمها الصحابة عند الزنول ،يه :لك ما خامر العقل ،سواء اكنت من عنب أو غريه.
 .2أن العالم مهما بلغ من العلم ،فإنه ال حييط به ،وخيىف عليه أشياء.
 .3املسألة األوىل من املسائل اثلالث توريث اجلد مع اإلخوة األشقاء أو ألب ،واحلكم فيها أن اجلد يقوم مقام األب ،فال يرث اإلخوة مع وجود
اجلد ،وهو حكم أيب بكر -ريض اهلل عنه -وغريه.

 .4اثلانية الالكلة ومعناها اذلي يموت ،وليس هل ودل وال وادل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .عمدة األحاكم
من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة( ،إبراهيم مصطىف ،أمحد الزيات،
حامد عبد القادر ،حممد انلجار) ،انلارش :دار ادلعوة.
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َن ََع انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -انلَّ َج ِ َّ
ايش يف
َّ
اْلوم اذلي مات فيه ،خرج بهم إىل املصىل،
َّ
َ َّ َ َ َ
ِّب أ يربعا
فصف بهم ،وك

 .969احلديث:

نچاشی (بادساہ)ےک فوب ہےونےکدنپنیﷺناسےکوفابیک چی
آبﷺ ب ے
اہ چیاہ گاہیکرطف گی ،لوگونےک سایھصف پیدییکاور
دی۔ ر
رحار بکییاب(یمار چیارہ می) کہی۔

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ « :ن َىع ُّ
انليب -صىل
انل َ
اهلل عليه وسلم -ر
ج ِ ر
ايش يف ايلوم اذلي مات فيه،
َ
ً
َ
ر
ر
وك ر َ
رب أ ْر َبعا».
خرج بهم إىل املصىل ،فصف بهم،

ات ے
وہبہ رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ےہون پیان کرن ہ ےی کہ ’’ نچاشی (بادساہ)
آب ﷺ ب ے
اہ
ےک فوب ےہون ےک دن پنی ﷺ ن اُن یک موب یک چی دی۔ ر
چیاہ گاہ یک رطف گی ،لوگون ےک سایھ صف پیدی یک اور رحار بکییاب (یمار چیارہ
می) کہی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انلجايش ملك احلبشة هل يد كريمة ىلع املهاجرين
إيله من الصحابة ،حني ر
ضيقت عليهم قريش يف
مكة ،وقبل إسالم أهل املدينة فأكرمهم ،ثم قاده

حسن نيته ،واتباعه احلق ،وطرحه الكرب إىل أن أسلم،
فمات بأرضه ،ولم ير انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

فإلحسانه إىل املسلمني ،وكرب مقامه ،وكونه بأرض لم
َ ر
يصل عليه فيها أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أصحابه بموته يف ذلك ايلوم اذلي مات فيه ،وخرج
ر
ً
ً
وإشهارا
تفخيما لشأن انلجايش،
بهم إىل املصىل؛
ً
ً
إلسالمه ،وإعالنا لفضله ،وماكفأة هل ملا صنع
باملهاجرين ،وطلبًا لكرثة اجلمع يف الصالة عليه،
فصف بهم ،وصىل عليه وكرب يف تلك الصالة أربع

تكبريات ،شفاعة هل عند اهلل -تعاىل.-

 .969حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

نچاشیحیشکابادساہیھاچسنمہاچرپن ضچایےک سایھ اسوف ث یہتپیک سلوک
کیا یھا چت ایہی مکہ می فتس ن یہتپیگ کیا اور باالآچر ایہون ن اہےل مدپیہ ےک
اس الم فیول کرن ےس یہےل حیش یک رطف ےہجب کر یل۔ یررھ اپ رنی چسن نت ،چق یک
پ ریوی اورپکی ےس رب ےہی یک وج ےس اُس ن اس الم فیول کر لیا۔ اس یک موب اپ رنی
شرمی رب ہےی وا فع ےہوب اور اس ن پنی ﷺ کو یہی دپکھا یھا۔مسلماتون ےک سایھ
اس ےک پیک سلوک اور اس ےک رم پی یک بلیدی یک وج ےس اور اتسی حگہ ےہون یک
ی
آب ﷺ ن ا پی ضچای کو اس
وج ےس چہان اس یک یمار چیارہ ادا یہی یک گنی ھی ر
آب ﷺ ضچای کو ےل کر چیارہ گاہ یک
یک وفاب ےک دن اس یک موب یک چی دی۔ ر
رطف آن۔ اتسا نچاشی یک عطمت سان ےک پیان ،اس ےک اس الم الن ےک

اع الن ،اس یک فصیلت ےک اظہار ،مہاچرپن ےک سایھ اس ن چو کحرھ کیا یھا اس ےک
مح
آب ﷺ ن
بدےل می اور اس یک یمار چیارہ ےک مع کو بھان ےک لی کیا گیا۔ ر

آب ﷺ ن اس یمار
ضچای ےک سایھ صف پیدی یک اور اس رب یمار چیارہ ادا یک۔ ر
ب
آب ﷺ یک رطف ےس نچاشی ےک لی اہلل ےک چصور
می رحار کییاب کہی۔ ی ر
ی
سفاعت ھی۔

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

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

معاين املفردات:

َ
• ن َىع  :انليع :اإلخبار باملوت.
انل َ
• ر
ج ِ ّ
ايش  :هو لقب للك من ملك احلبشة ،واملراد هنا أصحمة بن أجبر تويف يف رجب سنة تسع ،ريض اهلل عنه.
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• بهم  :أي :انلاس.
ّ
• املصىل  :مصىل العيد فيما يظهر ،وحيتمل أن املراد به مصىل اجلنائز.
ّ
• فصف بهم  :صىل بهم صفوفا.
• ّ
كرب أربعا  :قال :اهلل أكرب أربع مرات.

فوائد احلديث:
 .1اإلخبار بموت امليت للمصلحة يف ذلك؛ من تكثري املصلني ،وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من انليع املنيه عنه اذلي اكنوا فيه ينادون عليه يف
األسواق والطرقات ،بأنواع املدائح الصحيحة واملكذوبة ،وفيه مفاسد من وجوه كثرية.

 .2فضيلة كرثة املصلني.

 .3فضيلة انلجايش.

 .4ثبوت آية من آيات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بموت انلجايش يف ايلوم اذلي مات فيه.
ر
امليت يف مصىل العيد إذا اكن اجلمع كثريا.
 .5الصالة ىلع
ِ
 .6مرشوعية تقدم اإلمام ،ومرشوعية صفوف انلاس وراءه يف صالة اجلنازة.

 .7اتلكبري يف صالة اجلنازة أربع ،فيه اكلصالة ىلع امليت احلارض.
َ ر
يصل عليه؛ ألنها شفاعة وداعء من إخوانه املصلني.
 .8مرشوعية الصالة ىلع امليت اذلي لم

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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َ
َي
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حتلِق

ہ۔
آبﷺن عورب کوش میدوانےسمیعفمابا ے
ر

املرأة رأسها

 .970احلديث:

**

َ
عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :نَه رسول اهلل -صىل
َْ
اهلل عليه وسلم -أن حت ِلق املرأة رأسها.

 .970حدپث:

آب ﷺ ن عورب کو ش میدوان ےس
عیل رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ کہ ر
ہ۔
میع فمابا ے

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث منع املرأة من حلق شعرها سواء باملوس أو
املاكينة ،وذلك ألن اذلوائب للنساء اكللىح للرجال

يف اهليئة واجلمال ،وفيه بطريق املفهوم جواز حلق

الرجل ،وال خالف فيه.

**

اجمایل معنی:

ہ چواہ اسیے
اس حدپ ث می عورب کو ش ےک بال میدوان ےس میع کیا گیا ے
ےس موبدا حان با کسی مسی ےس۔ اس لی کہ س کل اور چوتصورب می عورتون یک
ح
ش
ہ کہ رمدون
چ روپیان ،رمدون یک دارھیون یسی ےہوب ہ ےی۔اس ےس ی محھ می آ با ے
ہ۔اوراسمی کوباچی الف یہی۔ رمفاہالمفا نح
ےک لی شےکبالمیدواباحاب ے
شح م ش کاہ المضا نح للفاری)2845/7( :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :رواه النسايئ والرتمذي.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
َُْ
المثلة ،فإن دعت احلاجة حللقه اكتلداوي جاز َحلقه.
 .1كراهة حلق املرأة شعر رأسها؛ ألنه نوع من

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق:
د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،
 ـه 1992 /م.

الرقم املوحد)8913( :
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ش
ےہمی چیارونےکسایھ حانےسمیع کیا گیا باہےم اس سلسےل می خنی یہییک
گنی۔

ِّ
ُ َ
ُي ي
ينا عن ات َب ِ
اع اجلنائز ،ولم يع َزم علينا
ن ِه

 .971احلديث:

**

ُ
َ
عن أ ِّم َع ِط رية األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت:
ِّ
ُْ ْ
«نُ ِهينَا عن ات َب ِ
اع اجلنائز ولم يع َزم علينا».

ام عطیہاتضاریرضی اہللعہاکہنیہ ےی کہ ےہمیچیارونےک سایھحانےس میعکیاگیا
ش
باہےم اس سلسےل می خنی یہی یک گنی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
أ ُّم َع ِط رية األنصارية من الصحابيات اجلليالت تفيد

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نَه النساء عن
اتباع اجلنائز؛ ملا فيهن من شدة الرقة والرأفة ،فليس

دليهن صرب الرجال وحتملهم للمصائب؛ فخروجهن
يؤدي إىل اهللع والفتنة بما يشاهدن من حال محل

اجلنازة واالنرصاف عنها ،ولكن مع هذا فهمت من
قرائن األحوال أن هذا انليه ليس ىلع سبيل العزم
واتلأكيد؛ فكأنه ال يفيد حتريم ذلك عليهن،

والصحيح املنع ،وقال ابن دقيق العيد :قد وردت
أحاديث أدل ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما

يدل عليه هذا احلديث.

 .971حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ح
آب رضی
ام عطیہ اتضاری رضی اہلل عہا کا شمار لیل الفدر ضچاپیاب می ےہو با ے
ہ۔ ر
اہلل عہا پیا رہےی ہ ےی کہ پنی ﷺ ن عورتون کو چیارون ےک سایھ حان ےس میع

ہ۔ ان ےک براس رمدون یک رطح
فمابا کیو بکہ ان می یہت رف ث فییل اور بمی ےہوب ے
صی کرن اور مضاپ ث کو بداست کرن یک طاف ث یہی ےہوب۔ چریانچرہ ان ےک

چیارون ےک سایھ حان یک وج ےس وہ چرع فع کرپن یگ اور چیارے کو ایھان اور
یررھ اےس دفیا کر واترس آن کو دپکھ کر وہ آرماتس می میی ال ےہون یگ۔ اس ےک باوچود ام
ش
شمح
عطیہ رضی اہلل عہا ن فاپن ےس ی باب ھی کہ پنی ﷺ ن یہت خنی ےک
ی
سایھ ی مماتعت یہی یک ھی۔ گوبا کہ پنی ﷺ اس حان کو عورتون ےک لی چرام
ضخ
ہ کہ عورتون کا چیارے ےک سایھ
رہ یےھ۔ باہےم نح باب یہی ے
فار یہی دے ے
م
ہ۔ اپن دفیق العید رجمہ اہلل کہی ہ ےی ’’یہت شی اتسی احادپ ث آب ہ ےی چو
حابا میوع ے
ش
اس حدپ ث ےس ربادہ خنی ےک سایھ عورتون ےک چیارون ےک سایھ حان یک
مماتعت رب دالل ث کرب ہ ےی‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > دالالت األلفاظ وكيفية االستنباط
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > زيارة القبور
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أم عطية نسيبة بنت احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• نهينا  :أي مجاعة النساء ،وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• اتباع اجلنائز  :تشييعها وامليش معها ،واجلنائز :األموات.
ُْ ْ
• يع َزم  :يؤكد علينا بانليه.

فوائد احلديث:
 .1قول الصحايب :أمرنا أو نهينا حيمل ىلع أن اآلمر وانلايه هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2نيه النساء عن اتباع اجلنائز ،وهو اعم يف اتباعها إىل حيث جتهز ويصىل عليها ،وإىل املقربة حيث تدفن.
 .3علة انليه أن النساء ال يطقن مثل هذه املشاهد املحزنة واملواقف املؤثرة؛ فربما ظهر منهن من التسخط واجلزع ما ينايف الصرب الواجب.

473

 .4األصل يف انليه اتلحريم إال أن أم عطية فهمت من قرينة احلال أن نهيهن عن اتباع اجلنائز ليس جازما مؤكدا ،لكن قد وردت أحاديث أدل
ىلع التشديد يف اتباع اجلنائز أكرث مما يدل عليه هذا احلديث ،كما تقدم.
 .5نيه الشارع ينقسم إىل عزيمة يلزم اجتناب املنيه عنه ،وهو األصل ،وإىل تزنيه يطلب فيه اجتناب املنيه عنه دون إلزام.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإل مارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3228( :
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ي ُ ُ ُ َ َّ ي ُ ُ ُ َ َّ
ن ِع َم األدم اخلل ،ن ِع َم األدم اخلل

 .972احلديث:

ہ
ہ،شکہ تو یہت اجرھا سالن ے
شکہ تو یہت اجرھا سالن ے

**

َ
عن جابر -ريض اهلل عنه :-أ رن ر
انل ر
يب -صىل اهلل عليه
ِ
ََْ ر َي
ََ َ ْ َ ُ ُُ
وسلمَ -سأل أهله األد َم ،فقالواَ :ما ِعندنا ِإال خل،
ُ ُ
َ َ َ ُُْ
ر ْ
ْ ُُ
ََ
ج َعل يَأكلَ ،و َيقول« :نِع َم األد ُم اخلَل ،نِع َم
فد َاع بِ ِه ،ف
ر
ُُ
األد ُم اخلَل».

ہ کہپنیﷺن ا پیگرھوالونےس سالنماپگاتو
حابرضیاہللعیہ ےسرواپ ث ے
ک
آب ﷺ ن وہےی
ایہون ن کہا :ےہمارے براس شےک ےک ع الوہ حرھ یہی۔ ر
ہ ،شکہ
میگوابا اور کھابا شوع کردبا اور فمان لےگ’’ :شکہ تو یہت اجرھا سالن ے

ہ۔‘‘
تو یہت اجرھا سالن ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أهله طعاما يأكله

باخلزب ،فقالوا :ما عندنا يشء إال اخلل ،فأمر بإحضاره
ُ
فِجء به فجعل يأكل ويقول :نعم األ ُد ُم اخلل ،نعم
ُ
األ ُد ُم اخلل .وهذا ثناء ىلع اخلل ،وإن اكن اخلل رشابا
يرشب لكن الرشاب يسىم طعاما؛ قال اهلل -تعاىل:-
ر َ
َ ر
ََ َ
ْ ََْ
رش َب ِمن ُه فلي َس ِم ِّين َو َمن ل ْم ي ْط َع ْم ُه ف ِإن ُه
{فمن ِ
ِم ِّين} ،وإنما ُس ِ َ
يم طعاما ألن هل طعما يطعم.

 .972حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ن ا پی گرھ والون ےس روب ےک سایھ پیاول فمان ےک لی کوب
ک
آب
سالن ماپگا۔ ایہون ن چواب دبا کہ ےہمارے براس شےک ےک ع الوہ حرھ یہی۔ ر

آب ﷺ ن اےس کھابا
ﷺ ن اےس الن ےک لی کہا۔ چت شکہ البا گیا تو ر
ہ ،شکہ تو یہت اجرھا سالن
شوع کر دبا اور فمان لےگ :شکہ تویہت اجرھا سالن ے

ہ ،لیک
ہ چےس پریا حا با ے
رج شکہ ابک مشوب ے
ہ ی شکہ یک ترعتف ے
ے
ہ اگ ر
َ
ی
ہ(:فم َن
ہ۔ اہلل ت عایل کا فمان ے
بیی یک شی رب ھی کھان ےک لفظ کا اط الق کیا حا با ے
فَ
ب میْہ َلی ْ َس من َّی َومَن ل ََّ ْم تَطْ ع َ ْمہ ف َا ََّ ُی من َّی)۔ بجمہ’’:چس ن اس می ےس رب لیا وہ
َش
ُ
َ ُ
میے سایھیونمی ےسیہی،اورچسن اےس یچرکھا(کھابا)وہمیے سایھیون
ہ کہ اس کا
ہ۔‘‘ اس ےک لی کھان کا لفظ اس لی اسی عمال کیا گیا ے
می ےس ے
ہ۔
ہ چےس چرکھاحا با ے
ابک داتفہ ےہو با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > األطعمة واألرشبة > أحاكم األطعمة واألرشبة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُُ
• األدم  :ما يؤلك مع اخلزب أي يشء اكن.
• اخلل  :ما محض من عصري العنب وغريه.
• فداع به  :أمر بإحضاره.

فوائد احلديث:
 .1استحباب مدح الطعام ولو اكن بسيطا قليل اللكفة.
 .2مدح االقتصاد يف األكل ،ومنع اعتياد انلفس ىلع األطعمة ادلسمة الكثرية اللكفة.
 .3تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم يف طعامه وامتداحه هل.
 .4مدح اخلل سواء اكن املدح لفضل اخلل أو تطييبا خلاطر أهله.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه 2009 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح ،نرش:
املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ي َ َّ ُ ُ
ُ ِّ
الرجل عبد اهلل ،لو اكن يصِّل من الليل
ن ِعم

 .973احلديث:

ی
ہ۔ کاسوہراب می یمار ھی ربھا کر با۔
عید اہللبا ہےی ا رجھاآدمی ے

**

سالم پن عید اہلل پن عرمپن چطاب رضی اہلل عہم ا پی والد ےس رواپ ث کرن ہ ےی
ہ۔ کاس وہ راب می
کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا کہ ’’عید اہلل با ہےی اجرھا آدمی ے
ی
یمار ھی ربھا کر با‘‘۔ سالم کہی ہ ےی کہ عید اہلل رضی اہلل عیہ اس ےک ت عد راب کو یہت
کم سوبا کرن یےھ۔

وعن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض

اهلل عنهم -عن أبيه :أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
َْ ر ُ
الر ُجل عبد اهلل ،لو اكن يُصيل من
وسلم -قال « :نِعم
الليل» قال سالم :فاكن عبد اهلل بعد ذلك ال يَ ُ
نام من
ً
الليل إال قليال.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن عبد اهلل بن
عمر رجل صالح وحضه ىلع القيام بالليل ،فاكن -

ريض اهلل عنه -ال ينام يف الليل إال قليال.

 .973حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

آب ﷺ ن ایہی
پنی ﷺ ن پیابا کہ عید اہلل پن عرم ابک پیک آدمی ہ ےی اور ر
یہچد یک یمار رب ھی یک بعیت دی۔ چریانچرہ (اس ےک ت عد ےس) عید اہلل پن عرم رضی اہلل
عیہ راب کو یہت کم سوبا کرن یےھ۔

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

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

فوائد احلديث:
 .1بيان مزيد فضل قيام الليل ،واحلث عليه وأنه من مراتب الكمال.
 .2مسارعة الصحابة ملا يبلغهم من مراتب الكمال.
 .3فضيلة عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه.
 .4جواز اثلناء ىلع من يؤمن عليه إعجابه بنفسه.
 .5احلث ىلع تمين اخلري نلفسه ولغريه.
 .6فيه اإلشارة إىل أن قيام الليل سبب يف انلجاة من انلار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري،
للعيين ،دار املنريية .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.

الرقم املوحد)4223( :

477

نزلت آية املتعة -يعين متعة احلج -وأمرنا بها

ی
ی
میعیکآپث بارل ےہوب (تعنی جح میع)رسول اہللﷺن ےہمی اسکا چکمدبا
ی
اور یررھ جح میعیک میسوجی رب کوبآپث بارل یہی ےہوب اوری ہےیرسول اہللﷺ
نرمندم بک اسےسمیع کیا یھا۔

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم لم تْنل
آية تنسخ آية متعة احلج ،ولم ينه عنها رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حىت مات

 .974احلديث:

**

ی
چضب عرمان پن چضی رضی اہلل عیہ فمان ہ ےی :کیاب اہلل می جح میع ےک
ی
بارے می آپ ث بارل ےہوب ۔ہےم ن رسول اہلل ﷺ ےک سایھ میع کیا اور فآن
لی
آبﷺ
می اس یک چرمت اور مماتعت یک کوب د ل بارل ی ےہوب یہان بک کہ ر

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال:
ُْ َ
َُ ُْ
َ َ َْ َ
ر
المت َع ِة يف كتاب اَلل -تعاىل ،-فف َعلناها
«أن ِزلت آية
ََ َْ ْ ُ ٌ
ر
زنل ق ْرآن
اَلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم ي
ول
َم َع َر ُس
ِ
ِ
ِ
ْ
ُحيَ ِّر ُم َهاَ ،ولَم َينْ َه َع َ
نها َح رىت مات ،قال رجل ِب َرأيِ ِه َما
َش َ
اء» ،قال ابلخاري« :يقال إنه عمر» .ويف رواية« :
َ
َ َ
ُ
ْ َ
َُ ُْ
َْ
المت َع ِة -يع ِين ُمت َعة احلَ ِّجَ -وأ َم َرنا ِب َها َر ُسول
ن َزلت آية
ٌ َْ ُ َ
ُ ر َ َْ
ر
زنل آيَة تن َسخ آيَة
اَلل -
ِ
صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم لم ت ِ
ُ ْ َ ْ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ر
اَلل -صىل اهلل عليه
متع ِة احلَج ،ولم ينه عنها رسول ِ
َ
وسلمَ -ح رىت َمات» .وهلما بمعناه.

فوب ےہو گی۔ ابک آدمی ن اپ رنی ران ےس چو رحااہ کہا۔‘‘ امام نچاری رجمہ اہلل علیہ
ہ۔ اور دوشی رواپ ث می
فمان ہ ےی :ان کو عرم(رضی اہلل عیہ) کہا حا با ے
ی
ی
ہ :میع یک آپ ث بارل ےہوب (تعنی جح میع) رسول اہلل ﷺ ن ےہمی اس کا چکم دبا
ے
ی
ی
اور یررھ کوب اتسی آپ ث ھی بارل یہی ےہوب چو جح میع ےک چکم کو میسوح کرب۔ اور ی ہےی
م
رسول اہللﷺ ن رمن دم بک اس ےس میع کیا یھا۔‘‘ (اور نچاری و سلم می
م
ہ) ۔
اس عنی یک حدپ ث موچود ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -املتعة
بالعمرة إىل احلج ،فقال :إنها رشعت بكتاب اهلل

وسنة رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فأما الكتاب،

فقوهل -تعاىل{ :-فمن تمتع بالعمرة إىل احلج فما
استيرس من اهلدي} .وأما السنة :ففعل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -هلا ،وإقراره عليها ،ولم يزنل قرآن
حيرمها ،ولم ينه عنها رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وتويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويه
باقية لم تنسخ بعد هذا ،فكيف يقول رجل برأيه
وينَه عنها؟ يشري بذلك إىل نيه عمر بن اخلطاب -

ريض اهلل عنه -عنها يف أشهر احلج؛ اجتهادا منه
يلكرث زوار ابليت يف مجيع العام؛ ألنهم إذا جاءوا بها
مع احلج ،لم يعودوا إيله يف غري موسم احلج ،وليس

نيه عمر -ريض اهلل عنه -للتحريم أو لرتك العمل
بالكتاب والسنة ،وإنما هو منع مؤقت للمصلحة

العامة.

 .974حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی
عرمان پن چضی رضی اہلل عیہ عرمہ ےک سایھ جح ( جح میع) کرن ےکبارے می دکر
کرن ےہون فمان ہ ےی:اس کو کیاب اہلل اور سیت رسول می مشوع فار دبا گیا
ل
ی
ہ{ :فمن میع بال عرمہ ایل ا حح فما اسییش من
عایل کا ی فمان ے
ے
ہ۔ کیاب اہلل می اہلل ت ی
ی
ش
الہدی}’’.چو خص عرمے ےس ےل کر جح بک میع کرے ترس اےس چو فباب میش ےہو
ی
ہ کہ پنی کریم ﷺ ن جح میع کیا،اس کو بفار
اےس کر داےل۔‘‘ چت کہ سیت ی ے

رکھا ،فآن می اس یک چرمت رب کوب چری بارل یہی ےہوب اور ی ہےی رسول اہللﷺ
ن اس ےس میع فمابا چن یی کہ رسول اہللﷺ دپیا ےس حےل گی اور ی چکم باق راہ اس
کومیسوحیہیکیاگیا۔تویررھابک آدمیاپ رنیران ےس(مماتعت یکباب) کیےس کہہسکیا
ہ۔؟ اس ےس ان کا اسارہ چضب عرم پن چطاب
اور اس ےس (کیےس) روک سکیا ے
رضی اہلل عیہ یک رطف یھا جھون ن ابام جح می اپ رنی اجہاد ےس اس ےس میع کر دبا یھا

باکہ ترورے سال رابپن نت اہلل کیب ےس آن رہ ےی ،اس لی کہ ان ابام می
ج
چس ت عداد می لوگ مع ےہون ہ ےی موشم جح ےک ع الوہ اس رطح یہی آن۔ چضب
عرم رضی اہلل عیہ کا میع کربا تظور نجیم با کیاب و سیت ربعمل کو بک کرن ےہون

م
یہی یھا بلکہ عمومی ضلخت کا چیال کرن ےہون عارضی طور رب میع کردبا یھا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ
ْ
َ َ
الم َ
• آيَ ُة ُ
تعة  :يه قوهل -تعاىل{ :-ف َم ْن ت َم رت َع بِال ُع ْم َر ِة ِإىل احل َ ِّج}[ ،ابلقرة ]196 :اآلية.
ر
َ
اَلل -تعاىل : -القرآن؛ وسيم بذلك :ألنه مكتوب يف اللوح املحفوظ ،وأضيف إىل اهلل -عز وجل-؛ ألنه الكمه.
• يف ِكتاب ِ
ً
ََ
َ
• فف َعلنَاها  :املتعة ،والغرض من هذه اجلملة :توكيد ثبوت مرشوعيتها حيث طبقت فعال.
• مع رسول اهلل  :يف صحبته ومعيته.
ُ
• حيَ ِّر ُم َها  :يمنع منها.
َ َ
• لم يَنه  :أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانليه :طلب الكف.
• عنها  :عن املتعة.
ٌ
• َر ُجل  :أخفاه كراهية ذلكر اسمه يف هذا املقام.
• َ
برأيِ ِه  :بنظره املجرد عن ادليلل.
• ما شاء  :ما أراد من القول ،وهو املنيه عنها.

• يقال  :يف تعيني الرجل املخيف يف احلديث ،وقائل ذلك :عمران بن حصني ،كما يف لفظ مسلم.
• ُم َ
تعة احلج  :أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج من اعمه.
َْ ُ
• تن َسخ  :ترفع احلكم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلمتع وثبوته يف الكتاب والسنة.
 .2قوهل" :لم يزنل قرآن حيرمها" ديلل ىلع ثبوت النسخ يف الرشيعة ،وأن القرآن ينسخ بالقرآن.
 .3القرآن مزنل غري خملوق.
 .4تويف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحكم املتعة باق لم ينسخ.
 .5قوهل" :ولم ينه عنها" ديلل ىلع جواز نسخ القرآن بالسنة؛ ألنه لو لم يكن النسخ ممكنا ملا احتاج إىل االحرتاز يف رفع حكم اتلمتع اثلابت
بالقران من نيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .6قوهل" :قال رجل برأيه ما شاء" فرسه ابلخاري بعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-وروي أيضا عن عثمان ومعاوية -ريض اهلل عنه ،-وقصدهم
أن ال يقترص انلاس ىلع زيارة ابليت يف أشهر احلج فقط ،بل يلقصد يف مجيع العام ،ولكن كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوهل مقدمان ىلع لك اجتهاد،
واهلل أعلم بأِسار رشعه ،واآلن مع جواز اتلمتع وإتيان انلاس بالعمرة يف أشهر احلج ،لم خيل ابليت من الزوار يف لك وقت ،نسأل اهلل -تعاىل -أن
يعيل لكمته ،وينرش دينه ،ويقيم شعائره .آمني.

 .7ال نسخ بغري الكتاب والسنة ،وال نسخ بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8اإلنكار ىلع من اعرض السنة أيًّا من اكن.
 .9حسن سرية السلف الطيبني ،يف اجلمع بني بيان احلق واحرتام ذوي الفضل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم:
عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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م
مییرعتےک سایھ مددیکگنی ،حےھرمیےک چراتونیک کخیاندی گیی،میا
بام اجدمرکھا گیا ،منی کو میے لی براکییگکادرت عہ پیادبا گیا اور میی امت کو

نرصت بالرعب ،وأعطيت مفاتيح األرض،

وسميت أمحد ،وجعل الرتاب يل طهورا ،وجعلت

یہیپن امت پیابا گیا۔

أمىت خري األمم.

 .975احلديث:

ً
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أُعط ُ
يت ما لم
ِ
ٌ
يُ َ
عط أحد من األنبياءِ" .فقلنا :يارسول اهلل ،ما هو؟
ُ
ُ ُ
بالرعب ،وأعط ُ
يت َم َفات َ
ت ُّ
األرض،
يح
قال" :ن ِرص
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ً ُ َ
َ ُ َ ُّ
ر
ْ
ُ
وس ِّم ُ
ُ
يت أمحد ،وج ِعل الرتاب يل طهورا ،وج ِعلت أميت
َ
األمم".
خري
ِ

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
عیل پن اب طال ث رضی اہلل عیہ ےس رمفوعا رموی ے
م
’ حےھ وہ کحرھ دبا گیا چو محھ ےس یہےل ا بییاء می ےس کسی کو یہی دبا گیا‘‘۔ ہےم ن درباف ث
آب ﷺ ن فمابا’’:میی رعت ےک سایھ مدد یک
کیا کہ با رسول اہلل! وہ کیا ے
ہ؟ ر
م
گنی ،حےھ رمی ےک چراتون یک کخیان دی گیی ،میا بام اجدم رکھا گیا ،منی کو میے
لی براکییگ کا درت عہ پیا دبا گیا اور مییامت کو یہیپن امت پیابا گیا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء قبيل"
ظاهره أن لك واحدة مما ذكر لم تكن ألحد قبله،

قوهل" :نرصت بالرعب" أي :خبوف العدو مين ،وهو

اذلي قطع قلوب أعدائه وأمخد شوكتهم وبدد
مجوعهم ،قوهل" :وأعطيت مفاتيح" مجع مفتاح اسم
لآللة اليت يفتح بها ،وهو يف األصل لك ما يتوصل به

إىل استخراج املغلقات اليت يتعذر الوصول إيلها بها،

قوهل" :األرض" استعارة لوعد اهلل هل بفتح ابلالد ،قوهل:
"وسميت أمحد" فلم يسم به أحد قبله محاية من اهلل؛

ئلال يدخل لبس ىلع ضعيف القلب أو شك يف كونه

هو املنعوت بأمحد يف الكتب السابقة ،قوهل" :وجعل يل
ً
ً
الرتاب طهورا" أي :مطهرا عند تعذر املاء.

 .975حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

م
آب ﷺ ن فمابا " :حےھ وہ کحرھ دبا گیا چو محھ ےس یہےل ا بییاء می ےس کسی کو یہی دبا
ر
ک ھی
گیا۔" تط ے
ہ وہ یمام با بی چو دکر ےہو بی ان می ےس وب ی
اہ تو یہی معلوم ےہو با ے
ی
آب ﷺےس یہےل کسیپنیکوحاصل یہی ھی۔فمابا":مییرعت یک سایھمدد یک
ر
ش
ت
ش
گنی" عنی د من کو محھ ےس چوفدہ کر ےک۔ چس ن د میون ےک دلون کو چری کر رکھ

ج
آب ﷺ
دبا،ان یک سان و سوک ث کو م کر دبا اوران ےک انچاد کو برارہ برارہ کر دبا‘‘۔ ر
ج
ہ چو ابک ا تےس آےل کا بام
ن فمابا" :واعطیت مفا نح"۔ ی "مفیاح" یک مع ے

ہ
ہ۔ دراصل اس ےس رماد وہ ےس ے
ہ چس ےک سایھ ( باال وعیہ) کھوال حا با ے
ے
ہ چن بک اس ےک تعی رساب حاصل
چس ےک در تےع ان بالہ پید اسیاء کو پ کاال حا با ے
ہ۔ "چراپن االرض" (رمی ےک چران) :ی اہلل یک رطف ےس
کربا باممک ےہو با ے

ج
ہ۔ "چراپن" کا لفظ ''چرای'' یک مع
ممالک ےک قح ےہون ےک وعدے کا اسی عارہ ے
ج
ہ۔ ی ع الق قح ےہون ےس یہےل اموال ان می
ہ چس می اموال کو مع کیا حا با ے
ے
ج
آب ےس
آب ﷺ ن فمابا" :وشمیت اجدم" (میا بام اجدم رکھا گیا۔) ر
مع یےھ۔ ر
یہےل کسی کا ی بام یہی رکھا گیا یھا۔ ی اہلل یک رطف ےس تظور چفاطت یھا باکہکرمور دل
ش
واےل خص کو اس باب می الییاس اور سک ی ےہو کہ ساتفہ کیاتون می اجدم یک صفت
ش
آب ﷺ ہ ےی۔ "وچ عل یل الیاب ظہوراً" تعنی منی کو م َط َّ ْرہ
ےک سایھ موصوف خص ر
ہ چس وف ث کہ براب کا ملیا دسوار ےہو۔
( براک کرن وایل ےس) پیادبا گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > اتليمم
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• أعطيت  :مبين للمجهول ،أي :أعطاين اهلل -تعاىل.-
• الرعب  :هو اخلوف والفزع.

• وأعطيت مفاتيح األرض  :أي :وعدين اهلل بفتح ابلالد.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع سائر األنبياء.
َ
 .2مرشوعية تعديد نِ َعم اهلل ىلع العبد ىلع وجه الشكر هلل ،وذكر آالئه.
ً
 .3أن اهلل -تعاىل -نرص نبيه حممدا بالرعب ،فيصاب عدوه باخلوف؛ ولو اكن بينهما مسرية شهر ،وهذا من أكرب العون وانلرص ىلع األعداء.
املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،ط ،1الرسالة ،بريوت 1427 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام
ّ
املكرمة  1423 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ملحمد بن إسماعيل بن
لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
صالح الصنعاين ،دار احلديث .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،ُ 1دار املعارف ،الرياض 1412 ،ه .فتح ذي
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه.

الرقم املوحد)10025( :
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نىه -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصًلة بعد

پنیﷺن یمار فجےک ت عد سورح طلوع ےہون بک اور عضےک تعد سورح
عوب ےہو حان بک یمار رب ھیےسمیعفمابا۔

الصبح حىت تطلع الشمس ,وبعد العرص حىت
تغرب

 .976احلديث:

**

َ
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه -قال« :ش ِهد
ر
َْ َ ُ
َ َْ ُ
ندي ُعمر -أن
ندي ِرجال مر ِضيون  -وأرضاهم ِع ِ
ِع ِ
َ َ
ر
َ
انلَ ِيب صىل اهلل عليه وسلم نَه عن الصالة بعد
ر َ َُ ر
ُّ
مس ،وبعد العرص ر
الش ُ
حىت تَ ُ
غرب».
الصبح حىت تطلع

ہ ،وہ پیان کرن ہ ےی کہ میے
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
سا میچرید معیی افاد ن گواہےی دی ،چن می ست ےس ربادہ معیی عرم رضی اہلل عیہ
ہ ےی کہ پنی ﷺن یمار فج ےک ت عد سورح طلوع ےہون بک اور عض ےک ت عد سورح
ہ۔ اتو سعید رضی اہلل عیہ ےس
عوب ےہو حان بک یمار رب ھی ےس میع فمابا ے

وعن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
َ َ
الة بعد ُّ
الصبح ر
حىت
اهلل عليه وسلم -أنه قال« :ال ص
َ َ
َ َ َ ر
الة بعد َ
حىت تَغ َ
العرص ر
الش ُ
يب
مس ،وال ص
ترت ِفع
ِ
ِ
ر
الشمس».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :یمار فج ےک ت عد چت بک سورح طلوع
رواپ ث ے
ی ےہو حان اور عض ےک ت عد چت بک سورح عوب ی ےہو حان ،کوب یمار ربھیا حاب

یہی"۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذين احلديثني
عن الصالة بعد صالة الصبح حىت ترشق الشمس

وترتفع عن خط األفق يف نظر العني بقدر طول رمح
ْ
ببضع دقائق ،تفاوت
مركوز يف األفق ،وهذا يقدر ِ
العلماء يف حتديدها ،من  5إىل  15دقيقة .ونَه أيضا
عن الصالة بعد صالة العرص حىت تغيب الشمس،

أي قبل أذان املغرب بدقائق؛ ألن يف الصالة يف هذين
ً
تشبها باملرشكني اذلين يعبدونها عند طلوعها
الوقتني
وغروبها ،وقد نهينا عن مشابهتهم يف عباداتهم؛ ألن

من تشبه بقوم فهو منهم.

 .976حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اہ،
ان دوتون احادپ ث می پنی ﷺ ن یمار فج ےک ت عد یمار رب ھی ےس میع فماب ے
یہان بک کہ سورح طلوع ےہو حان اور دپکھی می تون لےگ کہ وہ افق رب گارے ےہون

ہ۔ اس وف ث یک مفدار چرید میت
ابک پیے یک لمیاب ےک تفدر اس ےس بلید ےہو چ رکا ے
ہ ،چن ےک ت عی می علما ےک مابی  5ےس  15میت وف ث بک کا اچی الف برابا حا با
ے
ی
آب ﷺ ن عض یک یمار ےک ت عد ھی یمار رب ھی ےس میع فمابا
ے
ہ۔ اشی رطح ر
ہ ،یہان بک کہ سورح عوب ےہو حان۔ تعنی مرعب یک ادان ےس کحرھ میت یہےل
ے
بک۔ کیون کہ ان دوتون اوفاب می یمار رب ھی ےس مشکی ےک سایھ مسایہت
ہ ،چو طلوع و عوب ےک اوفاب می سورح یک تروحا کرن ہ ےی۔ مشکی یک
ےہوب ے
ش
ہ؛ کیون کہ چو خص
عیاداب می ان یک مسایہت احییار کرن ےس ےہمی میع کیا گیا ے
ہ۔
ہ ،وہ ایہی می ےس گردابا حا با ے
چس فوم یک مسایہت احییار کر با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أوقات انليه عن الصالة
راوي احلديث :حديث ابن عباس ريض اهلل عنه :متفق عليه .حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
ْ ْ
أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َم ْر ِض ُّيون  :مقبولو الشهادة ،ولم يذكر منهم سوى عمر -ريض اهلل عنه.-
َ ُ
أرضاهم  :أبلغهم قبوال عندي.
•
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• نَه  :انليه :طلب الكف.

• عن الصالة  :صالة انلفل املطلقة اليت بغري سبب.

• صالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
• بعد الصبح...بعد العرص  :أي :بعد صالة الصبح وصالة العرص.
َ
• ال َصالة  :أي نافلة ،وانليف هنا بمعىن انليه ،أي :ال تصلوا.

• حىت ترتفع  :أي :الشمس عن األفق ،ولم يقدر االرتفاع هنا ،لكن ورد يف بعض األحاديث تقديره :بقدر رمح.

فوائد احلديث:
 .1الرد ىلع الروافض فيما يدعونه من املباينة بني أهل ابليت انلبوي وبني أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس -ريض اهلل عنهما -وهو ابن عم
املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم( :-وأرضاهم عندي عمر).

 .2انليه عن نوافل الصالة املطلقة ،بعد صالة الصبح ،حىت ترشق الشمس وترتفع.

 .3انليه عن نوافل الصالة املطلقة بعد صالة العرص ،حىت تغيب الشمس.

 .4فهم من بعض األحاديث أن علة انليه يه خشية مشابهة الكفار ،فيؤخذ من هذا حتريم التشبه بهم وتقليدهم يف عباداتهم ،واعداتهم،
وتقايلدهم.
 .5توكيد اخلرب بكرثة ناقليه وقوة اثلقة بهم.

 .6حتريم صالة انلافلة بعد صالة الفجر حىت ترتفع الشمس قيد رمح ،وبعد صالة العرص حىت تغرب الشمس إال ما هل سبب كتحية املسجد
وسنة الوضوء.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه .تنبيه األفهام
رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3081( :
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نىه انلِب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصِّل

ہ۔
پنیﷺن کوکھ رباہیھرکھ کر یمار رب ھیےسمیعفمابا ے

الرجل َمترصا

 .977احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال« :نَه انليب -
الر ُج ُل ُخمْتَ ً
صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل ر
رصا».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل املرء وهو
جاعل يده ىلع خارصته.

**

 .977حدپث:

ات ے
ہ ،ایھون ن کہا کہ پنی ﷺ ن کوکھ رب اہیھ
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ہ۔
رکھ کر یمار رب ھی ےس میع فمابا ے

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔
پنی ﷺ ن آدمی کو اپ رنی کوکھ رب اہیھ رکھ کر یمار رب ھی ےس میع فمابا ے

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

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

معاين املفردات:

ً
واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
ً
الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وهما خارصتان.
خمترصا  :يعين:
•
• الرجل  :ال مفهوم هل ،فاملرأة مثله.

فوائد احلديث:

ِّ
ً
واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
 .1انليه أن يصيل املصيل
ر
 .2احلكمة يف انلّيه هو االبتعاد عن ُمشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة.
ر
ر
ً
جنسا أفضل منهم ،فهم
 .3وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة ،فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعبًا ،وال
ر
يقولون :إنهم شعب اهلل املختار.
ر
ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذل ِّ ًال ً
بعيدا عن صفات املتكربين وسيماهم.
 .4املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛
ُ
ر
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
.5
ر
 .6مجهور العلماء محلوا انليه ىلع اتلزنيه ،قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة 1423 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي1432 ،
ه.

الرقم املوحد)10874( :
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رسول اہللﷺننچارب فافلونےسآےگحا کر ملی اور شرہیکادیہابیک
رطفےس نع کرنےسمیعفمابا

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
تتلىق الركبان ،وأن يبيع حاَض َلاد

 .978احلديث:

**

ہ" :رسول اہلل ﷺ ن نچارب
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
فافلون ےس آےگ حا کر ملی اور شرہی کادیہاب یک رطف ےس نع کرن ےس میع فمابا۔

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :نَه
ُ َ َ ر ُّ ْ ُ
الرك َبان،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تتلىق
ٌ
حارض ِ َبلا ٍد ،قال :فقلت البن عباس :ما قوهل
وأن يبيع
ْ
حارض ِ َبلاد؟ قال :ال يكون هل سم َس ً
ارا».
ٌ ٍ
ِ

راوی کہی ہ ےی کہ می ن اپن عیاس رضی اہلل عہما ےس درباف ث کیا کہ شرہی کا
ہ؟ ایھون ن فمابا:
آب ﷺ یک کیا رماد ے
دیہاب یک رطف ےس نع کرن ےس ر
ہ کہ وہ اس کا دالل ی پی"۔
اس کا مطلت ی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ينَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عن أنواع من ابليع املحرم ،ملا فيها من األرضار
ً
العائدة ىلع ابلائع أو املشرتي أو غريهما :أوال :انليه

عن تلىق القادمني بليع سلعهم من طعام وحيوان،

فيقصدهم قبل أن يصلوا إىل السوق ،فيشرتي منهم
َجلَبَ ْ
هم ،فلجهلهم بالسعر ،ربما غبنهم يف بيعهم،

وحرمهم من بايق رزقهم اذلي تعبوا فيه َو َط ْ
ووا ألجله

املفازات ،وجتشموا املخاطر ،فصار طعمة باردة ملن لم
يكد فيهً .
ثانيا :أن حيمل ابلدوي أو القروي متاعه

بسعر يو ِمه ويرجع أو بالسعر اذلي
إىل ابلِل يلبيعه
ِ
ُّ
ابلِلي فيقول :ضعه عندي
حيتاجه ويكفيه فيأتيه
ألبيعه ىلع اتلدريج بزيادة سعر ،وذلك إرضار بأهل

ابلِل .فجاءت الرشيعة حبفظ حق ابلائع الغريب عن

ابلِل وحبفظ حق أهل ابلِل.

 .978حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی۔ کیوبکہ اس می
اس حدپ ث می پنی ﷺ چرام نع یک کحرھ افسام ےس میع فما ے
ہ۔ اول:اسیاچوردباورحاتور
با تعومسییبا ان ےکع الوہ کسیاورکو تفضان ےہو با ے
مس
وعیہ رب نمل سامان نچارب ےل کر (پیون شرہ ےس) آن واےل لوگون ےس حا
ی
م
ہ؛ باپن طور کہ آدمی ان ےک میدی بک ہنخی ےس یہےل ہےی ان ےک براس
ملیا میوع ے
ہ کہ ان یک قمیون ےس عدم
حا کر ان ےس سامان نچارب چربد ےل۔ اس می امکان ے
واففیت یک پیا رب وہ ان ےس دھوکہ کرےل اور ایھی ان ےک باق ررق ےس مجوم کر

دے ،چس ےک لی ایھون ن اپنی م شفت ایھاب ،ضجاون اور چیگ الب کو عیور کیا
اور چظاب بداست کی۔ تون وہ ان لوگون ےک لی لفمہ ب پن حان ،جھون
ی
ن اس ےک لی کحرھ ھی کاوس یہی یک۔ دوم :کوب دیہاب با کسی تسنی کا باسیدہ شرہ
می اپریا سامان نچارب ےل کر آن ،باکہ اےس اس دن یک قمت رب با یررھ کسی ا تےس
یھاو رب نرح کر واترس لوب حان ،چس یک اےس رصورب ےہو با چو اس ےک لی کاق ےہو۔
ش
ا تےس می اس ےک براس کوب شرہی خص آ کر کےہ کہ اس سامان کو میے براس رکھ
دو ،با کہ اےس می یھورا یھورا کر ےک ربادہ دام رب نرح دون۔ اتسا کرن ےسشرہ ےک
ح
ہ۔چریانچرہشتعت ن شرہمی آن واےل ا ینیفوچت
باسیدونکوتفضان ےہو با ے
ہ۔
کییدہ اور شرہ ےک باسیدون دوتون ےک چقوق کو نخفظ فاہےم کیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > ابليوع > ابليوع املحرمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أن نتلىق الركبان  :أن نستقبل اذلين حيملون املتاع إىل ابلِل لالشرتاء منهم قبل وصوهلم األسواق ومعرفة األسعار.
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• ما قوهل حارض بلاد؟  :الراوي يسأل شيخه الصحايب :ما معىن قوهل" :حارض بلاد؟" واحلارض :هو ابلِلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية.واملراد به
ً
القادم بليع سلعته بسعر وقتها ،سواء أكان بدويا أم حرضيا ،فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها.
• السمسار  :متويل ابليع والرشاء لغريه وهو ادلالل.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تلىق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق ،واحلكمة يف انليه ئلال خيدعوا ،فتشرتى منهم سلعهم بأقل
من قيمتها بكثري.

 .2انليه عن بيع احلارض للبادي.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .خالصة الالكم رشح
عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز انلجدي ،الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه1992 -م .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين
املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)5847( :
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رسول اہللصیل اہلل علیہوسلمنصوموصالےسمیعفمابا۔ ضچایرضی اہلل
ی
عہ
آبصیل اہللعلیہوسلم
آب ھی تووصال کرن ہ ےی؟ ر
منعضیککہ ر
م
ہ۔
نفمابا کہ می یمھاریرطح یہیہےون۔ حےھ تو کھالبا اور برالبا حا با ے

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ي َ
َي ُ
ال .قالوا :إنك تواصل؟ قال :إين لست
ال ِوص
ِ
ُي َ ُ ي َ
ََيَ ُ
كهيئتِك يم ،إين أطع ُم َوأسىق

 .979احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن
عید اہلل پن عرم رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ی
عہ
م
آب ھی تو وصال
صوم وصال ےس یع فمابا۔ ضچای رضی اہلل م ن عض یک کہ ر
م
آب صیل اہلل علیہ وسلمن فمابا" :می یمھاری رطح یہی ےہون ،حےھ تو
کرن ہ ےی؟ ر
اہ ،تو شجی ےک
ہ۔ چریانچرہ یم می ےس اگر کوب وصال کربا رح ے
کھ البا اور ب رالبا حا با ے

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :نَه
ْ
ال ،قالوا:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ال ِو َص
ِ
ُ
َ ْ ُ َ َْ ُ
ت ك َهيئ ِتك ْم ،إين أ ْط َع ُم
إنك تواصل؟ قال :إين لس
ُْ َ
َوأسىق» .ويف رواية أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل
عنه« :-فَأَيُّ ُ
الس َ
ك ْم أراد أن يواصل فليواصل إىل ر
ح ِر».

وف ث بک وصال کر ےل"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه عن
ً
ْ َ
ال رمحة بهم وإشفاقا عليهم ،ولكن الصحابة
ال ِوص ِ

 .979حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام نچاری ن رواپ ث کیا ے

ملحبتهم للفضل وحرصهم ىلع ما يقرب من اهلل رغبوا
ً
ْ َ
ال تأسيا بانليب يف كونه يواصل وقالوا :إنك
يف ال ِوص ِ
تواصل ،فأخربهم بأنه هل ُمط ِعم يطعمه وساق يسقيه
بما يعوضه عن الطعام والرشاب ،ولكن من أراد
الس َ
منكم الوصال ،فله أن يواصل إىل ر
ح ِر .فالرشيعة
اإلسالمية سمحة ُميَ ررسة ال َع َن َ
ت فيها وال مشقة ،وال
ً
ً
ٌُ
غل ُّو وال تعمق؛ ألن يف ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا
ً
هلاَ ،
واَلل ال يكلف نفسا إال وسعها .وألن اتليسري
والتسهيل أبىق للعمل وأسلم من السأم وامللل ،وفيه

العدل اذلي وضعه اهلل يف األرض ،وهو إعطاء اهلل ما

طلبه من العبادة ،وإعطاء انلفس حاجتها من
مقوماتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما يكره للصائم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصوم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

الو َصال  :وصال الصائم بني يومني ال يفطر بينهما.
• ِ
• كهيئتكم  :كصفتكم.
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والمطعم ُ
• إين أُ ْط َع ُم َوأُ ْس َىق ُ :
والمسيق هل هو :اهلل -تعاىل ،-واملراد بالطعم والسيق :ما يعطيه اهلل -تعاىل -هل من قوة الطاعم والشارب؛ الستغنائه
عن الطعام والرشاب بما يف قلبه من ذكر اهلل تعاىل واألنس بمناجاته ،وفيه بيان الفرق بينه وبينهم.
الس َ
• ر
حر  :آخر الليل.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من املواصلة يف الصوم إىل ما بعد السحر؛ ملا فيه من الرضر احلاصل أو املتوقع.
الس َ
 .2جواز الْو َصال إىل ر
ح ِر ملن قدر عليه ،وتركه أوىل.
ِ ِ
ر
 .3رمحة الشارع احلكيم الرحيم باألمة ،إذ حرم عليهم ما يرضهم.
 .4األصل اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يقوم ديلل خصوصية احلكم به.
الو َصال من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ِ .5
ر
 .6أن الصحابة اكنوا يرجعون إىل فعله املعلوم صفته ويبادرون إىل اتلأيس به إال فيما نهاهم عنه.
 .7حرص الصحابة ـريض اهلل عنهم -ىلع اخلري.
 .8حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث بني للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم لزيادوا طمأنينة يف احلكم.
ً
 .9أن غروب الشمس وقت لإلفطار ،وال حيصل به اإلفطار ،وإال ملا اكن للوصال معىن إذا صار مفطرا بغروب الشمس.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش:
دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4524( :

488

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
ض
رسول اہللﷺندودن تعنی عید الفظ اور عید اال حیےکدتون میرورہ
ي َ
ال
م
صوم يومني :الفطر وانلحر ،وعن اشت ِ
ِ
ر کھیےس ،ابک ک ریے کو سارے بدن رب لییییےس ،ابک ک ریے می گوب مار
َّ َّ
َ ي َ َ َّ ُ
الرجل يف اثلوب الواحد ،وعن
الصماءِ ،وأن حيت ِِب
ب
ی
ہ
کر نھیےس اورصح اور عضےک ت عد یمار رب ھیےسمیعفمابا ے
الصًلة بعد الصبح والعرص

 .980احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دو دن تعنی عید
اتو سعید حدری رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ض
الفظ اور عید اال حی ےک دتون می رورہ ر کھی ےس ،ابک ک ریے کو سارے بدن رب
ب
ل
یییی ےس ،ابک ک ریے می گوب مار کر ینھی ےس اور صح اور عض (یک یمار) ےک ت عد
ہ۔
یمار رب ھی ےس میع فمابا ے

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال« :نَه

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يومني:
ْ
اشت َمال ر
الص رماءِ ،وأن َحيْ َت َ
يب
الفطر وانلحر ،وعن ِ ِ
ِ
الرجل يف اثلوب الواحد ،وعن الصالة بعد الصبح

والعرص».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث،
عن صيام يومني ،وعن لبستني ،وعن صالتني .فأما
ايلومان املحرم صومهما ،فيوم الفطر ،ويوم انلحر،

وحكمة حتريم الصيام فيهما أنه ال يناسب الصوم يف
يوم األكل والرسور .وأما اللبستان ،فاشتمال ر
الص رماءِ،
ْ
واالح ِتبَاء بثوب واحد ،وهو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه
ِ
وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد ،وأما
اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ً
ثوبا ليس هل
ُ
منافذ ،وقد قيد يف رواية ابلخاري " :إذا لم يكن ىلع
فرجه منه يشء" .وأما الصالتان ،فالصالة بعد صالة

الصبح ،والصالة بعد صالة العرص؛ لسد اذلريعة عن
التشبه بالكفار اذلين يسجدون للشمس عند

طلوعها وعند غروبها ،ولكن جيوز أن يصيل فيهما

 .980حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می پنی ﷺ ن دو دن ےک رورون ،دو رطح ےس لیاس یہیی اور دو
ف
ہ وہ عید الفظ
ہ :دو دن چن می رورہ رکھیا چرام ے
سم یک یمارون ےس میع فمابا ے
ض
ہ کہ
اور عید اال حی ےک دن ہ ےی۔ ان دتون می رورہ ر کھی یک چرمت می چکمت ی ے
کھان بیی اور چوشی ےک دن می رورہ رکھیا میاست یہی۔ دو رطح ےس لیاس یرہییا
ہ کہ ترورے چسم رب ابک ہےی ک ریا لیریت لیا حان اورابک ک ریے
ہ وہ ی ے
چو چرام ے
ہ’’ :چت کہ اس
می گوب مار کر بینھا حان۔ نچاری شتف یک رواپ ث می ی فید ے
ش
خص یک شم گاہ رب کوب ےس ی ےہو۔‘‘ دو فسم یک یمارپن چو ممیوع ہ ےی وہ صح یک یمار ےک
ت عد اور عض یک یمار ےک ت عد یک یمارپن ہ ےی ،ی مماتعت کفار یک مسایہت ےس نخی ےک
ہ چو سورح ےک طلوع و عوب ےک اوفاب می سورح کو
لی سد درت عہ ےک طور رب ے
ہ اگر اس ن اےس ی
شچدہ کرن ہ ےی۔ باہےم ان اوفاب می فض یمار ربھیا حاب ے
ی
ربھا ےہو ،اشی رطح وہ یمارپن ھی ربھی حا سکنی ہ ےی چن کا کوب سیت ہےو۔

الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات األسباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الفطر وانلحر  :أي :يويم عيد الفطر وانلحر.
• اثلوب الواحد  :أي :اذلي ليس عليه غريه.

489

ْ
• االح ِتبَاء  :هو أن يقعد الرجل ىلع إيلتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد.
• ر
الص رماء  :هو أن يرتدي الرجل ً
ثوبا ليس هل منافذ.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن هذه األشياء األربعة اليت جاء بها احلديث.
 .2انليه عن صيام العيدين ،وعن الصالة بعد الصبح والعرص ،من باب اتلحريم.
 .3انليه عن اللبستني ،للكراهة ،ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
 .4انليه عن اتلطوع بالصالة بعد صاليت الظهر والعرص ،مالم تكن من ذوات األسباب ،كتحية املسجد وحنوها.
 .5مرااعة الشارع مصالح العباد يف لك يشء.
 .6احلكمة يف الترشيع اإلساليم.
 .7حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلعد عن مشابهة الكفار.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4523( :
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ہ۔یم یمام کا
ی چری تو اہللنآدمعلیہ السالمیکپیییونےک لیمفدر کردی ے
هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم ،افعِّل ما يفعل
مو تےس کرب حاو ،حیےس (یمام )حاجی کرپن ،مگر چت بک براکی ےہو حاو نت اہلل
احلاج غري أن ال تطويف باَليت حىت تطهري
ک
ط
کا وافی رو۔

 .981احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :خرجنا مع رسول
َْ ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال نذك ُر إال احلج ،حىت
جئْنَا َِسف َف َطمثْ ُ
ت ،فدخل ر
يلع رسول اهلل -صىل اهلل
ِ
ِ
ِ
ُْ
ْ
كيك؟» فقلت:
كي ،فقال« :ما يب ِ
عليه وسلم -وأنا أب ِ
َ ْ ُ ر
ُ
َ
ت أين لم أكن خرجت العام ،قال« :ما لك؟
واهلل ،لو ِدد
َ
َ
ََر َ ْ
ت؟» قلت :نعم ،قال« :هذا يشء كتبه اهلل
لعل ِك ن ِفس ِ
َ
ىلع بنات آدم ،افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال ت ُطويف
بابليت حىت َت ْط ُهري» قالت :ر
فلما قدمت مكة ،قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه
ْ ُ
َر
فأحل انلاس إال من اكن معه
«اج َعلوها ُعمرة»
َ ْ
َ ْ
الهدي مع انليب -صىل اهلل عليه
الهدي ،قالت :فاكن
َ ُّ
َ
وذوي اليَ َس َ
ارة ،ثم أهلوا حني
وسلم -وأيب بكر وعمر ِ
انلحر َط َه ْرتَ ،
ُ
راحوا ،قالت :ر
فلما اكن يوم ر
فأم َرين
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فَأ َف ْض ُ
ت ،قالت:
َُ
َ
َ
َْ
فأتِيَنَا بِلحم َبقر ،فقلت :ما هذا؟ فقالوا :أه َدى رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ن َسائه ابلقر ،ر
فلما
ِ
ْ
اكنت يللة احلَصبَ ِة ،قلت :يا رسول اهلل ،يرجع انلاس
حبجة ُ
وعمرة وأرجع ِحبَ رجة؟ قالت :فأمر عبد الرمحن
ْ ُ
بن أيب بكر ،فَأَ ْر َدفَين ىلع َ َ
مج ِله ،قالت :فإين ألذكر،
ِ
َُ
َْ
ْ
َ
ُ
ِّ
ُ
وأنا َجارية َح ِديثة السن ،أنعس في ِصيب وج ِيه
ُْ َ ر ْ
َْ
اتلنْعيم ،فَأَ ْهلَلْ ُ
ت منها
مؤ ِخرة
الرحل ،حىت ِجئنا إىل ر ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِعمرة انلاس اليت اعتمروا.

**

 .981حدپث:

ض
ہ ،ایھون ن کہا :ہےم رسول اہلل ﷺےک
عایل عہا ےس رواپ ث ے
عاتش ر ی اہلل ت ی
ش
سایھ پ کےل۔ ےہمارا موصوع خن جح ہےی یھا۔ چت شف ےک مفام رب یہن رچ ،تو میے
ابام شوع ےہو گی۔ (اس اپیا می) رسول اہلل ﷺمیے (ججے می) داحل ےہو
ی
ی
ہ؟" می ن
آب ﷺن ترو جرھا " :مھی کیا رال راہ ے
ن تو می رو رہےی ھی۔ ر
پک
ج
فس
آب ن ترو جرھا:
چواب دبا :اہلل یک م ! کاس می اس سال ح ےک لی ی یل ےہوب! ر
ی
ہ؟ کہی مھی ابام تو شوع یہی ےہو گی؟" می ن
"یمھا رے سایھ کیا مسیلہ ے
آب ن ف ما با" :ی چری تو اہلل ن آدم علیہ الس الم یک پیییون ےک لی
کہا :جی اہن! ر
ہ۔ یم یمام کا م و تےس کرب حاو حیےس (یمام ) حا جی کرپن ،مگر چت بک
مفدر کر دی ے

عایل عہا ن کہا:چت می
براک ی ہےوحاو ،نت اہلل کا طواف ی کرو"۔ عاتش رضی اہلل ت ی
یہن
ع ج
مکہ ر رحی ،تو رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن ا پی ضچا ی (رصوان اہلل ھم ا معی)
ےس ف مابا " :یم اےس ( جح یک نت کو بدل کر ) عرمہ کر لو"۔ چریانچرہ چن ےک براس
ی
عایل عہا)
فباپیان ھی ،ان ےک ع الوہ یمام لوگ ح الل ےہو گی۔ (عاتش رضی اہلل ت ی
پیان کرب ہ ےی :فباپیان (رصف) رسول اہلل ﷺ ،اتو پکر ،عرم اور( تعص )اضچاب
ع ج
بوب ضچای (رصوان اہلل ھم ا معی) (ہےی) ےک براس یھی۔ چت وہ (بوی ےک
ج
م
عایل عہا ن) کہا:
دن نی یک رطف) حےل تو ( ح) کا بلییہ پ رکارا۔ (عاتش رضی اہلل ت ی
م
چت فباب کا دن آبا ،تو می براک ےہو گنی۔ چریانچرہ رسول اہللﷺن حےھ چکم دبا اور
می ن طواف (افاصہ ) کر لیا۔ ایھون ن (رمبد) کہا :ےہمارے براس گا ن کا گو
ہ؟ تو (ال ن والون) ن چواب دبا کہ اہلل ےک
ست ال با گیا ،می ن تروجرھا :ی کیا ے
ہ۔ چت (مد پی
رسول ﷺن اپ رنی نوتون یک رطف ےس گا ن یک ف باب دی ے
ےک را سی من یی ےک فوراً ت عد یک میل ) مخصت یک راب آب ،تو می ن عض کیا:
اے اہلل ےک رسولﷺ! لو گ جح اور عرمہ (دوتون) کر ےک لو بی اور می (رصف )
ج
آب ﷺن (میے یھاب) عید الرجم ین پن اب پکر رضی اہلل
ح کر ےک لوتون؟ تو ر
م
م
عایل عیہ کو چکم دبا اور ایھون ن حےھ ا پی اوپ ث رب سایھ نھابا۔ وہ کہنی ہ ےی :حےھ با د
ت ی
ی
ی
ہ کہ می (اس وف ث) تو عرم لریک ھی( ،را سی می) می اوپگھ رہےی ھی اور میا
رب با ے
نر
ن ی
ح
میہ (بار بار ) کچا وے یک ر ھیل لکری ےس پکرا راہ یھا ،چن یی کہ ہےم عنم رہنرح گی۔ یررھ می
ن واہن ےس اس عرمے ےک بدےل چو لوگون ن کیا یھا( ،اور می اس ےس مجوم
ی
رہ گنی ھی) عرمے کا (اچرا م بابد ھ کر) بلییہ پ رکا را۔
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درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن حديث اعئشة -ريض اهلل عنها" :-خرجنا مع
َْ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ال نذك ُر إال احلج".

أي :من املدينة واكن خروجه -صىل اهلل عليه وسلم-
السبت خلمس يلال َب َق ْ َ
يوم َ
ني من ذي ال ِقعدة بعد أن
ٍ
صىل بها الظهر أربع ركعات ،ثم َسار إىل ذي احلليفة
َْ ُ
َ
ف َصىل بها العرص ركعتني" .ال نذك ُر إال احلج" .ويف
َ
رواية ":ال ن َرى إال احلج" .لكن جاء عنها يف حديث
َر
َر
ر
ر
آخر صحيح" :فمنا من أهل بِعمرة ،ومنا من أهل حبج،
ََر
وكنت ممن أهل بِعمرة" ،وىلع هذا يكون قوهلا -ريض
َْ
َ
اهلل عنها" :-ال نذكر إال احلج" ،وقوهلا" :ال نرى إال
احلج" ال خيلو من األحوال اتلايلة :احلال األوىل :تريد

بذلك فريضة احلج من حيث األصل ،ال بيان نوع
ُّ
النسك اذلي أحرموا به .احلال اثلانية :تريد بذلك

عند خروجهم وقبل وصوهلم إىل امليقات ،وادلخول يف

اإلحرام .احلال اثلاثلة  :تريد بذلك حال غريها من
َْ َ
ِسف" .يعين:
الصحابة ،ولم تقصد نفسها" .حىت ِجئنا ِ
َ ُ
ُ
"ِسف" ،وهو َموضع
حىت وصلوا
ِ
موضعا يقال هلِ :
ََ ْ
ُ
قريب من مكة" .فط ِمثت" يعين :حاضت -ريض اهلل
عنها" .-فدخل ر
يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وأنا أبْكي ،فقال« :ما ُيبْكيك؟» فقلت :واهللَ ،لود ْد ُ
ت
ِ
ِ
ِ
ر
ُ
َ
أين لم أكن خرجت العام" .ملا حصل معها ما حصل
َ ر
َ
بَكت -ريض اهلل عنها -وت َمنت أنها لم حتج معهم
هذه ر
السنة؛ ظنا منها أنها ملا حاضت قد تنقطع عن

أعمال احلج ،ويفوتها بذلك اخلري " .قال« :ما لك؟
ْ
ََر َ ْ
ت؟»" .أيِ :حضت  " .قلت :نعم ،قال« :هذا
لعل ِك ن ِفس ِ
َ
ْ
يشء كتَبه اهلل ىلع َب َنات آدم»" .أي :أن احليض أمر
َ ر
ً
خاصا بك
ُمقدر ومكتوب ىلع بنات آدم ،فليس
وليس بيدك؛ فال دايع للباكء" .افعيل ما يفعل احلاج
َ
َ
غري أن ال ت ُطويف بابليت حىت ت ْط ُهري" .فأخربها انليب

صىل اهلل عليه وسلم -بأن احليض ال يمنعها منُ ُّ
خيل بإحرامها ،وأنها تفعل ما
امليض يف نسكها ،وال ِ
يفعله احلاج :من الوقوف بعرفة ومىن ومزدلفة وريم

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

حدپ ث عاتش رضی اہلل عیہ کا مفہوم" :چرچیا مع رسول اہلل -صیل اہلل علیہ وسلم -ال بَدْ ُک ُر
ل
ش
اال ا حح"۔(ہےم رسولاہلل ﷺےک سایھپ کےل۔ ےہماراموصوع خن جح ہےییھا)تعنیمدپیہ
س
آب ﷺ مد پی می ظرہ یک یمار رحار رکعت رب ھی ےک ت عد پ کےل یےھ۔ ین رج کا
ےس۔ ر
ل یرہن
ن
آب ن عض یک یمار دو
دن یھا اور دوالف عدہ ےک برا رح دن باق یےھ۔ دوا چلیفہ رح کر ر
ل
ی
رہ یےھ۔) اور ابک رواپ ث
رکعت ربھی ھی۔ "ال بَدْ ُک ُر اال ا حح" (ہےم جح کا ہےی دکر کر ے
ل
ہ":ال َ َبی اال ا حح" ( ےہمارا ارادہ رصف جح کا یھا۔) چت کہ ان ےس ابک اور
می ے
ن
ضخ
ہ" :فمی ََّا من اہ ے َََّل ت عرمہ ،ومی ََّا من اہ ے َََّل حح ،وکیت ممن
نح حدپ ث می اس رطح آبا ے
رہ یےھ اور کحرھ جح کا اور می عرمہ کا بلییہ
َاہ ے َََّل ت عرمہ" (ہےم می ےس کحرھ عرمہ کا بلییہ کہہ ے
ل
ی
رہ
کہہ رہےی ھی۔) اس رطح ان ےک ی افوال" :البَدْ ُک ُر اال ا حح" (ہےم جح کا ہےی دکر کر ے
ل
یےھ) اور" :ال َ َبی اال ا حح" ( ےہمارا ارادہ رصف جح کا یھا۔) میدرج دبل اچوال می
ےس کسی ابک حال ث ےس حایل یہی :یرہیل حال ث :اصل می اس ےس ان یک رماد
ہ۔ اس فسم کا پیان یہی چس کا ایھون ن اچرام بابدھا یھا۔ دوشی
فتضہ جح ے
ی
حال ث :اس ےس ان یک رماد گرھ ےس پ کلی وف ث اور میفاب رب رہنرح کر اچرام بابد ھی
ہ۔ بیشی حال ث :ان ےک ع الوہ دپگر ضچای کا
ےس یہےل بک کا حال پیان کربا ے
حال پیان کربا مفصود ےہو گا۔ چود ان ےک بارے می یہی۔ "چنی حی ْیَا َشف"۔
یہ
ہ۔
(یہان بک کہ ہےم شف ےک مفام بک ر نرح گی۔) ی مکہ ےک فپ ث ابک حگہ ے
فَط
ت" تعنی وہ حاتضہ ےہو گیی۔ "رسول اہلل ﷺ میے (ججے می) داحل ےہو
" َ می ْ ُ
ی
ی
ہ؟
آب ﷺن ترو جرھا :مھی کون شی باب رال رہےی ے
ن ،تو می رو رہےی ھی۔ ر
می ن چواب دبا :اہلل یک فسم ! کاس می اس سال جح ےک لی ی پ کلنی!) تعنی چت
ایھی چیص آ گیا ،تو وہ رون لگی اور ی چوا ےہس کرن لگی کہ کاس وہ اس سال جح
کا ارادہ ی کر بی! کیون کہ ان کا ی چیال یھا کہ وہ حاتضہ ےہون یک وج ےس جح ےکیمام
می
اعمالےس فطع ےہوحا بی یگاوراس وجےسیہت بیچیےسمجومرہحا بی یگ۔
ن
ہ؟کہی ابامتوشوعیہی
"فال« :مالک؟ل َعَلََّکتَف شْت؟(فمابا :حےھکیا ےہوگیا ے
ت
آبﷺ ن فمابا« :ہےدا
ےہو گی؟) عنی حاتضہ تو یہی ےہو گنی؟ می ن کہا :اہن! ر
شیء َکی َیہ اہلل عیل پَیَاب آدم» (ی چری تو اہلل ن آدم یک پیییون ےک لی مفدر کر دی
ت
عایل ن پیاب آدم ےک لی
ہ۔) عنی چیص ابک ےط سدہ ارم ے
ے
ہ اور اےس اہلل ت ی
ہ۔ اس لی
ہ اور ی پیے اہیھ می کحرھ ے
ہ ،ی ی پیے سایھ حاض ے
لکھ دبا ے
رون یک کوب رصورب یہی۔ "یم یمام کام و تےس کرب حاو ،حیےس (یمام ) حاجی
کرپن ،مگر چت بک براک ی ےہو حاو ،نت اہلل کا طواف ی کرو۔" رسول اہلل ﷺ ن
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اجلماروسائر أفعال احلج غري الطواف ،فإنها تمتنع
منه حىت َت ْطهر من حيضها وتغتسل" .قالت :ر
فلما
َ
قدمت مكة ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ُ
َ
ألصحابه «اج َعلوها ُعمرة»" .تعين ملا ق ِدم انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -مكة َ
أمر من لم يسوقوا اهلدي أن

ایھی پیادبا کہ چیص میاسک جح یک اداپییگ می رکاوب یہی اور ی ہےی اچرام ےک لی
م
ی
ہ۔ اس لی دپگر حاجی چو کحرھ کرپن ،یم ھی کرب حاو۔ حیےس وفوف عفہ و من یی،
چل ے
وفوف رمدلفہ اور رمی جمار وعیہ۔ طواف ےک ع الوہ دپگر یمام ارکان جح ادا کر سکنی
ہ ےی۔ چت بک براک ےہون ےک ت عد عسل یہی کر لییی ،طواف کرن ےس احییاب
کرپن یگ۔ "فال ث :فل ََّما فَدمت مکہ ،فال رسول اہلل -صیل اہلل علیہ وسلم -الضچای
یرہن
«اچ ْعَلُواہ عُرمہ»"۔ (عاتش رضی اہلل عہا فماب ہ ےی :چت می مکہ رحی تو رسول اہلل صیل
ع ج
اہلل علیہ وسلم ن ا پی ضچا ی (رصوان اہلل ھم ا معی) ےس فمابا  ":یم اےس ( جح
یک نت کو بدل کر ) عرمہ کر لو"۔) تعنی پنی کریم ﷺ چت مکہ یہن رچ ،تو چو لوگ ا پی
سایھ فباب یہی الن یےھ ،ایھی چکم دبا کہ وہ ا پی اچرام کو عرمے کا پیا لی؛
چریانچرہ چس ن جح ےک لیاچرام بابدھا یھا ،لیک ہےدی کا حاتور سایھ یہی البا یھا ،وہ
ا پی اچرام کو بدل کر عرمہ کا اچرام کر ےل۔ وہ طواف کرے ،س عی کرے ،بال
ضخ مس
ہ" :رسول
کیوان اور ح الل ےہو حان۔ نح لم یک ابک اور رواپ ث می ے
چ
ہ ،وہ ح الل ےہو حان۔
اہللﷺ ن ےہمی کم دبا کہ چس ےک براس فباب یہی ے
م
ہ
آب ﷺ ن فمابا " :کمل ح الل۔" "وہ
۔ ےم ن کہا کہ کس رطح ح الل ےہو؟ تو ر
ع
کہنی ہ ےی :چن ےک براس فباپیان یھی ،ان ےک ع الوہ یمام ضچای (رصوان اہلل ھم
ج
ا معی) ح الل ےہو گی۔ اور فباپیان (رصف) رسول اہلل ﷺ ،اتوپکر ،عرم اور(
ع ج
تعص )اضچاب بوب ضچای (رصوان اہلل ھم ا معی) ہےی ےک براس یھی۔" تعنی
چن ےک براس فباپیان یہی یھی ،وہ طواف ،س عی اور بال کیوان ےک ت عد ح الل ےہو
گی۔ چت کہ پنی کریمﷺ ،اتوپکررضی اہلل عیہ ،عرم رضی اہلل عیہ اور وہ ضچای
ج
عایل ن فاواب ےس توارا یھا ،حال ث اچرام می باق رہ گی؛ کیون کہ وہ
ھی اہلل ت ی
ا پی سایھ فباپیان الن یےھ اور فباب الن واےل ےک لی عرمہ ےک ت عد اچرام
ہ" :لوال اب
ہ۔ کیون کہ رسول اہلل ﷺ کا فمان ے
ا بارن یک احارب یہی ے
لف ع می
رمپُکم ی" (اگر می فباب ےل کر ی آبا ےہو با ،تو می
ُسف ْ ُ
ت الہَ ْدی ،لت ل الدی ا َ ْ
ی
ی
چ
ہ۔) "یم اہَلَُّےوا حی راچ ُوا"( .چت وہ (بوی
ھی وہےی کر با ،چو مھی کرن کا کم دبا ے
ےک دن منی یک رطف) حےل تو ( جح) کا بلییہ پ رکارا۔) تعنی چن لوگون ن طواف کر لیا،
س عی کر یل اور بال کیوا لی ،ایھون ن دی الحچہ یک آیھوپن بار نح کو تعنیبویےک دن

صىل اهلل عليه وسلم -عن ن ِ َسائه َابلقر" .أي :أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ َ -
حنر عن لك واحدة من
"فلما اكنت يللة احل َ ْصبَة" .يعين ر
نسائه بقرة .ر
لما اكنت
ِ

م
ص
سل
ت"(.رسول اہللﷺن حےھ
ے
رمب رسول اہلل  -یل اہلل علیہ و م -ف ََافَص ْ ُ
ہ۔ "فا َ َ
ت
چکم دبا ،تو می ن طواف افاصہ کر لیا۔) عنی توم نج کو چت چیص ےس براک ےہو بی ،تو
پنی کریمﷺ ن ایھی طواف افاصہ کرن کا چکم دبا ،چریانچرہ وہ اس ےس فارع ہےو

جيعلوا إحرامهم عمرة ،فمن أحرم باحلج ولم يكن
َْ
ساق اهلدي فإنه يقلب إحرامه باحلج عمرة ،فيطوف
ر
ويسىع ويقرص ،ثم هو قد َحل من إحرامه ،ويف رواية

أخرى ملسلم" :فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ ر ر
حيل منا من لم يكن معه هدى ،قال:
وسلم -أن ِ
ُّ ُ ُّ
َر
ُّ
حلل لكه"" .قالت :فأحل
فقلناِ :حل ماذا؟ قال" :ا ِ
َ ْ
َ ْ
الهدي مع
الهدي ،قالت :فاكن
انلاس إال من اكن معه
َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وذ ِوي
ُّ
اليَ َس َ
ارة" .تعين أن من لم يكن معه اهلدي حلوا من
إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا وقرصوا ،وبيق انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -وأبو بكر وعمر -ريض اهلل
عنهما -ومن ساق اهلدي ممن ر
وس َع اهلل عليهم بقوا

ىلع إحرامهم؛ ألنهم ساقوا اهلدي ومن ساق اهلدي لم
َ
جيز هل فسخ إحرامه إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه
ُ ْ ُ َ ْ
الهدي ،لفعلت مثل اذلي
وسلم" :-لوال أين سقت
َ ُّ
َ ُ
ُ
أم ْرتكم به"" .قالت :ثم أهلوا حني راحوا" .تعين أن
اذلين طافوا وسعوا وقرصوا ،أهلوا باحلج حني ُ
راحوا

إىل مىن وذلك يوم الرتوية ،وهو ايلوم اثلامن من ذي
احلجة" .قالت :ر
فلما اكن يوم ر
انلحر َط َه ْرت" .أي :أنها
ِ
َط َهرت من حيضها يوم انلحر ،وهو يوم العارش من

ذي احل رجةُ ،سيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيهَ .
"فأم َرين
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأفضت" .أي:
بعد أن َط َهرت من حيضها -ريض اهلل عنها -يوم
انلحر َ
ر
أم َرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأداء
ُ
َ
َ
ََ
َ
طواف اإلفاضة فف َعلت" .قالت :فأتِيَنَا بِلحم َبقر،
ُ
فقلت :ما هذا؟" .يعين :أرسل هلا وملن معها من النساء
َْ
حلم بقر ،ثم إنها َسألت عنه" .فقالوا :أه َدى رسول اهلل

منی یک رطف پ کلی وف ث جح کا بلییہ پ رکارا۔ "عاتش رضی اہلل عہا ن فمابا :چت ف باب
کا دن آبا ،تو می براک ےہو گنی۔) تعنی فباب ےک دن چیص ےس براک ےہو گیی۔ ی دس
دوالحچہ کا دن یھا۔ اس دن کا بام (توم نج) فبانون کو نج کرن یک وج ےس رکھا گیا
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يللة الزنول من مىن ،ويه الليلة اليت بعد أيام
ََ
الترشيق وسميت بذلك؛ ألنهم نفروا من مىن فزنلوا
الم َ
يف ُ
ح رصب وباتوا به ،ويف ابلخاري " :أن انليب -صىل
الم ر
حصب ،ثم رك َ
اهلل عليه وسلم -رقَد رقْ َد ًة يف ُ
ب إىل
ِ
ابليت فطاف به"" .قلت :يا رسول اهلل ،يرجع انلاس
حبَ رجة ُ
وعمرة وأرجع ِحبَ رجة؟" .أي يرجعون حبج منفرد
ِ
وعمرة منفردة؛ ألنهم اكنوا متمتعني ،وأرجع أنا وليس
يل عمرة منفردة؛ ألنها اكنت قارنة ،والعمرة يف القران
داخلة يف احلج بانلية ،ويف رواية ملسلم "أيرجع انلاس

بأجرين وأرجع بأجر؟" ،فيه أرادت أن يكون هلا
عمرة منفردة عن احلج ،كما حصل لسائر أمهات

املؤمنني وغريهن من الصحابة اذلين فسخوا احلج إىل
العمرة ،وأتموا العمرة وحتللوا منها قبل يوم الرتوية،

ثم أحرموا باحلج من مكة يوم الرتوية ،فحصل هلم

عمرة منفردة وحجة منفردة ،وأما اعئشة فإنما حصل
هلا عمرة مندرجة يف حجة بالقران ،فقال هلا انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يوم انلفر يسعك طوافك
حلجك وعمرتك ،أي :وقد تما وحسبا لك مجيعا،

فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل بلايق انلاس.
ََ ََ
"قالت :فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر ،فأ ْردف ِين ىلع
ََ
مج ِله" .أي  :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر

أخاها عبد الرمحن بن أيب بكر -ريض اهلل عنهما-
رْ
اتلن ِعيم؛ تلأيت منه بعمرة ،حىت
بأن خيرج بها إىل
َ
تكون مثل بقية انلاس ،فأردفها -ريض اهلل عنه-
َ
خلفه كما يف رواية مسلم األخرى" .قالت :فإين
َ
ْ
السن ،أ ْن َع ُس ُ
ألذ ُكر ،وأنا َجارية َحديثَ ُة ِّ
في ِصيب
ِ
ْ ُْ َ ر ْ
الرحل" .أي :عندما أردفها عبد الرمحن
وج ِيه مؤ ِخرة

بن أيب بكر -ريض اهلل عنه -خلفه ،وسار بها إىل
َْ
ر
اتلنعيم اكنت تن َعس حىت أنها رأسها يسقط من ِشدة
ْ
ر ْ
ُّ
الرحل" .حىت ِجئنَا إىل
انلعاس ،فيرضب يف مؤخرة
َ
اتلنْعيم ،فَأ ْهلَلْ ُ
ت منها بِ ُع ْمرة؛ جزاء بِ ُع ْم َرة انلاس اليت
ر ِ
ْ
اعتَ َم ُروا" .أي ملا وصال إىل اتلنعيم ،أهلت -ريض اهلل

عنها -بعمرة مستقلة بأعماهلا مقام عمرة انلاس اليت
اعتمروها أوال .ويف رواية يف الصحيحني أن انليب -
ر
صىل اهلل عليه وسلم -قال هلا بعد أن أدت العمرة :

ب َل
گیی۔ "فال ث :ف َُا بیَیَا حم ت ََف ،ففلت :ما ہےدا؟" ( .ےہمارے براس گان کا گوست البا
ہ؟) تعنی ان ےک اور ان ےک سایھ موچود دپگر عورتون
گیا ،تو می ن تروجرھا کہ ی کیا ے
ےک لی گان کا گوست یھنچا گیا ،تو ایھون ن اس ےک بارے می تروجرھا۔ "ففالوا:
َاہ ْ َ ےدی رسول اہلل -صیل اہلل علیہ وسلم -عن ت َسای الیَف"۔ (الن والون ن چواب دبا
ہ۔)
کہاہللےکرسول اہلل ﷺن اپ رنی نوتون یکرطفےسگان یکفباب دی ے

ت
ہ۔
عنی پنی کریمﷺ ن اپ رنی ےہ نوی یک رطف ےس ابک ابک گان فباب یک ے
"فل ََّما کاپ ث لیلہ الخ َ ْصیَہ"۔ (چت مخصت یک راب آب) تعنی چت من یی ےس پ کل
ہ۔ اےس ی بام اس
کریھرہن یک راب آب۔ ی ابام تشتق ےک ت عد وایل راب ے
ض
لی دبا گیا ،کیون کہ جچاح منی ےس پ کل کر مخصت آکر راب گرارن ہ ےی۔ خنح نچاری
ہ :رسول اہللﷺ مخصت یک راب کحرھ دب سون اور سواری رب بینھ کر نت اہلل
می ے
آن اور طواف کیا۔" فلت :با رسول اہلل ،بچع الیاس نحَچََّہ وعُرمہ وارچع نحَچََّہ؟"۔
(می ن عض کیا :اے اہلل ےک رسولﷺ ! لو گ جح اور عرمہ (دوتون) کر ےک لو
مس
مس
بی ےگ اور می (رصف) جح کر ےک لوتون یگ؟) تعنی وہ یفل جح اور یفل عرمہ کر

ی
ےک لوبی ےگ؛ کیون کہ ایھون ن جح میع کیا یھا اور می الگ ےس عرمہ کی تعی ہےی
ض
ہ۔ خنح
لوب حاون یگ؛ کیون کہ وہ فارن یھی اور جح فان می عرمہ سایھ ہےی ےہو با ے
مس
ہ" :ابچع الیاس باچرپن وارچع باچر؟" (کہ لوگ دو اچر ےل کر
لم یک رواپ ث می ے
ی
لوبی اور می ابک ہےی اچر ےک سایھ لوتون؟) وہ رحا ےہنی یھی کہ ایھی ھی جح ےک ع الوہ
الگ ےس عرمہ یک سعادب تصیت ےہو ،حیےس دپگر امہاب المومیی اور ضچای کو تصیت
ی
ےہوب ھی ،جھون ن ا پی جح ےک اچرام کو عرمہ ےک ےک اچرام می بدل لیا ،عرمہ
م
کملکر ےک تومالیوی ےس یہےلح الل ےہو گی،یررھ بویےکدنمکہ ےس جحکااچرام
بابدھا۔ اس رطح ایھی الگ الگ جح اور عرمہ ادا کرن کا مو فع مل گیا۔ چت کہ عاتش

رضی اہللعھاکا عرمہ جح فانہےیمی ساملیھا۔چریانچرہوات رسی ےکدنرسول اہلل ﷺ
م
ہ۔ تعنی دوتون کمل
ن ان ےس فمابا :یمھارا طواف جح اور عرمہ دوتون کو کاق ے
ہ۔ لیک ایھون ن ما پی ن اپ کار کر دبا اور
ےہو گی ہ ےی اور یپیے لی کاق ے
دپگر لوگون یک رطح الگ عرمہ کرن یک چوا ےہس رب مض رہ ےی۔ "فال ث :فارم عید
ج
َ ع
ک
آب ﷺ ن (میے
الر من پن اب پکر ،ف ََا ْردَفنی یل ج َ َملہ"( .وہ ہنی ہ ےی :ر
م
ج
عایل عیہ کو چکم دبا اور ایھون ن حےھ ا پی
یھاب)عید الر م ین پن اب پکر رضی اہلل ت ی
اوپ ث رب سایھ نھابا) تعنی پنی کریم ﷺ ن میے یھاب عیدالرجم ین پن اب پکر
م ن
رضی اہلل عیہ کو چکم دبا کہ وہ حےھ عنم ےل حا بی؛ باکہ می واہن ےس عرمہ کا اچرام
م ی
بابدھ کر آون؛ باکہ باق لوگون یک رطح حےھ ھی الگ عرمے یک سعادب تصیت
ض
رن
ےہوحان۔ چریانچرہ ایھون ن عاتش رضی اہلل عہا کو ا پی حےھ سوار کر لیا حیسا کہ خنح
مس
ہ۔ "فال ث :فاب ال ْد ُکر ،وا با حَاری حَدپی َُہ ال َّسنَ ،اتْع َ ُس
لم یک ابک اور رواپ ث می ے
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"هذه ماكن عمرتك" أي :هذه العمرة ماكن العمرة
اليت كنت تريدين حصوهلا منفردة غري مندرجة مع

احلج ،فمنعك احليض من القيام بها.

م
ہ ،می اس وف ث تو عرم لریک
فیُصیت وچْہی مُوْچ َرہ ال ََّرحْل" (وہ کہنی ہ ےی :حےھ باد رب با ے
نر ح
ی
ی
ھی( ،را سی می) اوپگھ رہےی ھی اور میا میہ (بار بار ) کچاوے یک ر ھیل لکری ےس
رن
پکرا با یھا۔) تعنی چت عیدالرجم ین پن اب پکر رضی اہلل عیہ ن ان کو ا پی حےھ سوار کیا
ن
اور عنم یکرطف حےلتورا سیمی سدبداوپگھ یک وجےس ان کاشادرھ ادرھ گر بااور
چ
لی َّ َیْعن ہ
ت مہا ت ع ُْرمہ؛ چراء ت ع ْ َُرمہ الیاس النی
کچاوے ےس پکرا حا با۔ " نی حی ْیَا ایل ا م ،ف ََا ْ ےلَلْ ُ
ن یہ
ا ْع َ َ ُرموا"( .چن یی کہ ہےم عنم ر نرح گی۔ یررھ می ن واہن ےس اس عرمے ےک بدےل
ی
چو لوگون ن کیا یھا (اور می اس ےس مجوم رہ گنی ھی) عرمہ کا اچرام بابدھا۔) تعنی
مس
ن یہ
چت وہ مفام عنم ر نرح گی ،تو ایھون ن واہن ےس یفل عرمہ ےک لی اچرام
ضخ
بابدھا ،اس عرمہ ےک بدےل می چو لوگ یہےل ہےی کر حےک یےھ۔ نچی یک ابک رواپ ث
ہ کہ پنی کریمﷺ ن ان ےک عرمے یک اداپییگ ےک ت عد فمابا":ی
می ے
ت
ہ ،چ و
ہ۔" عنی یعرمہ اسعرمے یکحگہ ے
یمھارےاس عرمےےک بدےلمی ے
مس
ی
ی
یم جح ےس الگ یفل طور رب کربا رحا ےہنی ھی اور چیص یک وج ےس کر یہی براب ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َ
يبعد عن َ
• َِسف  :هو واد ُ
ح ِّد احلَرم من جهة ر
اتلنعيم بنحو عرش كيلو مرتات ،وعن املسجد احلرام بثمانية عرش كيلو مرت ،ي ُم ُّر به طريق (مكة
ٍ
ِ
َ
ُ
ر
َ
املدينة) ،فهو بني مكة وبني وادي اجلموم (مر الظهران) ،وهو ما يعرف اآلن بانلوارية.
ْ
ْ
• َط ِمثت ِ :حضت.
ْ ُ َ ر
• َو ِددت  :ت َمنيْت.
ْ
َ ْ
ت ِ :حضت.
• ن ِفس ِ
• اليَ َس َ
ارة  :ال ِغىن.
َ ُّ
ر
لبيَة.
• أهلوا  :رفعوا أصواتهم باتل ِ
• يوم ر
انلحر  :هو يوم العارش من ِذي احل رِجةُ ،سيم بذلك؛ نلَحر األضايح فيه.
َ
• َ
فأم َرين فأفَ ْض ُ
ت  :يعين َدفعت ر
للطواف بابليت.
ِ
َ ر
ِّ ْ
ر ْ
ُ َ ر
بالم َ
يب :إقامتهم ُ
حص ُ
ْ َ
ح رصب ،وهو الشعب اذلي
• يللة احلَصبة ِ :
يه الليلة اليت يزنل انلاس فيها المحصب عند انرصافهم من مىن إىل مكة ،واتل ِ
خمرجه إىل ْ
األب َطح.
ِ
ر ْ
ر ْ
ُْ َ ر ْ
َ
َ
ُ
• مؤ ِخرة الرحل  :اخلشبة اليت تكون يف آخر الرحل ،يستند إيلها الراكب ،ويه حنو ثليث اذلراع.والرحل :ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب عليه.
رْ
اتلن ِعيم  :موضع قريب من مكة ،وهو أقرب أطراف احلِل إىل مكة ،وفيه مسجد اعئشة -ريض اهلل تعاىل عنها .-وهذا اكن فيما مىض ،أما اآلن
•
ِّ
فقد اتصلت به بيوت مكة وجتاوزته ،حىت صار اتلنعيم داخل مكة ،لكنه من احلِل.
ْ
• أَ ْهلَلْ ُ
اإله َالل :رفع الصوت ر
باتللبية.
ت:

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية خروج النساء للحج مىت ما توفرت رشوطه ،ومنها املحرم.
 .2جواز السفر يوم السبت ،واكنت أكرث أسفاره -صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلميس.
 .3جواز استعمال" :لو" إذا لم يرتتب عليها حمذور رشيع ،ويؤكده قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو استقبلت من أمري ما استدبرت" احلديث.
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ًّ
 .4حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع إكمال الطاعة ىلع أفضل وجه ،وهلذا تمنت أنها لم حتج معهم تلك ر
السنة ،ظنا منها أنها لن تكمل نسكها؛
بسبب حيضها.
ً
 .5تسمية احليض نفاسا.
ُ
 .6أنه ينبِغ ت َ ْسلية ُ
الم َصاب بذكر ما اكن مثل مصيبته أو أشد.
ِ
َ
ُ
 .7أن دم احليض دم طبيعة خبالف من قال أنه دم عقوبة عوقبت به نساء بين إِسائيل ،واحلديث يرده؛ ألنه قال" :كتبه اهلل ىلع بنات آدم".
ُّ
ُ ِّ
 .8أن ما قدر ىلع بَين آدم رجاهلم ون ِ َسائهم ال يمكن ختلفه حبال من األحوال.
 .9صحة مجيع أعمال احلج من احلائض وانلفساء :من الوقوف بعرفة ،واملبيت بمزدلفة ،وريم اجلمار ،واملبيت بمىن ،والسيع بني الصفا واملروة.
 .10إدخال احلج ىلع العمرة؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -أحرمت بعمرة وعندما َ
حاضت ُمنعت من الطواف ألداء العمرة؛ فأدخلت احلج ىلع

العمرة ،فصارت قارنة.
ُ
َ
َ
 .11أن مجيع أعمال احلج ال تشرتط هلا الطهارة من احلدث األكرب عدا الطواف بابليت.

 .12اشرتاط الطهارة من احلدث األكرب للطواف؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري) فدل ذلك ىلع أن الطهارة
رشط لصحة الطواف.

 .13ال تشرتط الطهارة لإلحرام ،فيصح أن حيرم اإلنسان وهو ىلع غري طهارة ،واألفضل أن يكون ىلع طهارة إن أمكن ذلك.

 .14أن احلائض ممنوعة من دخول املسجد.
َْ
ْ َُ
ُ
ً
 .15قلب اإلحرام باحلج إىل عمرة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-اجعلوها عمرة) واكن ذلك واجبا ىلع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف ذلك العام.
 .16أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن قارنا يف َح رجته.
الميْ ُسورين منهم قَ َرنوا بني احلج ُ
 .17أن أبا بَكر وعمر ومجع من الصحابة -ريض اهلل عنهمَ -
والعمرة.
ِ
 .18أن األفضل يف حق من اكن بمكة أن ُحيرم باحلج يوم الرتوية وال ُي َق ِّدمه عليه؛ لقوهلا -ريض اهلل عنها" :-أحرموا حني ُ
راحوا" ،ورواحهم اكن
يوم اثلامن ،وهو يوم الرتوية.
َ
 .19استحباب ُ
ر
المبادرة بطواف اإلفاضة يوم انلحر.
ر َ
عما خ ِيف أمره؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -سألت عن اللحم اذلي أرسل هلا؛ جلهلها حباهل.
 .20ال حرج يف السؤال

 .21جواز إهداء ابلقر.
َ
ر
َ
 .22وجوب َ
الهدي ىلع القارن؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -حجت قارنة وأهدى عنها -عليه الصالة والسالم-.

 .23ال يلزم الزوج أن يهدي زوجته ،وما فعله -صىل اهلل عليه وسلم -مع نسائه ،فهذا من كريم خلقه ،وحسن عرشته.
الم َ
 .24نزوهل -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ح رصب؛ لكونه أسمح خلروجه ،وال عالقة هل باملناسك إال من جهة اتلخفيف ىلع احلجيج.
 .25ديلل ىلع جواز ْ
اإلر َداف إذا اكنت ر
ادلابة ُمطيقة ،وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بذلك.
َ
 .26جواز إرداف الرجل املرأة إذا اكنت من حمارمه واخللوة بها.

 .27وجوب خروج امليك ومن أخذ حكمه من مكة ،إذا أراد أن حيرم بعمرة ،فيخرج إىل أدىن احلِل ،سواء اكن اتلنعيم أو غريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .لسان العرب،
حممد بن مكرم بن منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،مجال ادلين أبو الفرج عبد
الرمحن بن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،انلارش :دار الوطن ،الرياض .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،أمحد بن حممد بن يلع الفيويم،
انلارش :املكتبة العلمية ،بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد
الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت ،الطبعة1399 :ه1979 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،انلارش :دار
الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل
الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح
بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه.
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هذان يومان نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ي ُ
َ َ
وسلم -عن ِصيام ِِهما :يوم ف ِط ِرك يم من
َ َي ُ ُ َ
َ ُ
ِصيامِك يم ،واْلوم اآلخ ُر :تأكلون فيه من
ُ
ُُ
نسكِك يم

 .982احلديث:

ہ۔
یدودنا تےس ہ ےی چن می رورہ ر کھیےسرسول اہللﷺنمیعفمابا ے
ابک (رمضانےک)رورونےک تعد افطار کادن( عید الفظ) اوردوشاوہدن
ض
چس می یم اپ رنیفباب کا گوست کھان ہےو (تعنی عید اال حی کادن )۔
**

اتو عیید چو اپن ار ےہےک آراد کردہ ع الم ہ ےی پیان کرن ہ ےی کہ می ن عرم پن
الخطاب رضی اہلل عیہ ےکسایھ یمارعید ادا یک۔ ایہون ن فمابا کہ ی دو دن ا تےس ہ ےی

عن أيب عبيد ،موىل ابن أزهر ،قال :شهدت العيد مع

عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه ،-فقال :هذان

ہ۔ ابک ( رمضان ےک )
چن می رورہ ر کھی ےس رسول اہلل ﷺ ن میع فمابا ے
رورون ےک ت عد افطار کا دن ( عید الفظ ) اور دوشا وہ دن چس می یم اپ رنی فباب کا
ض
گوست کھان ےہو (تعنی عید اال حی کا دن )۔

يومان نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن

صيامهما :يوم فطركم من صيامكم ،وايلوم اآلخر
تأكلون فيه من ن ُ ُسك ُ
كم.
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جعل اهلل -عز وجل -للمسلمني يومني عيدين
للمسلمني ،ولك منهما مرتبط بشعرية دينية ،فيوم

عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام ،فاكن الواجب ىلع
ً
املسلم أن يفطر هذا ايلوم شكرا هلل عز وجل ىلع
ً
تمام نعمة الصوم وإظهارا نلعمة الفطر اليت أمر اهلل
َ ْ ُ
ْ رَ
(و ِ ُتلك ِملوا ال ِعدة
بها بعد الصوم ،قال -تعاىل:-
ر
َ
َ ُ َ
ُ
َ
رَ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ
ك ِّ ُ
ك ْم تشك ُرون)
ربوا اَلل ىلع ما هداكم ولعل
و ِتل

[ابلقرة ،]185 :وأما ايلوم اثلاين فهو يوم عيد األضىح
وهو مرتبط بشعرية اهلدايا واألضايح ،فإن انلاس

يهدون ويضحون ويظهرون شعائر اهلل -تعاىل-

باألكل من ذلك فوجب ىلع املسلم إفطار هذين

ايلومني وحرم عليه صومهما.

 .982حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اہلل عَّ و ح َّل ن مسلماتون ےک لی دو دن تظور عید مفر کی ہ ےی چن می ےس ےہ
م
ہ۔ عید الفظ کا ت علق رورون ےک کمل
ابک کا کسی ی کسی دپنی س عار ےک سایھت علق ے
ہ کہ وہ اس دن اہلل ع و حل کا
ےہون ےک سایھ ے
ہ۔ چریانچرہ مسلمان رب واچت ے
ت
عایل ن
رورے یک عمت ےک ایمام رب سکر نچا الن ےہون اور رورون ےک ت عد اہلل ت ی
چس افطار ( رورہ ی ر کھی ) کا چکم دبا اس ت عمت ےک اظہار ےک لی رورہ ی ر کےھ۔
ل
عَ َ ک ُ ل َعَ ََّلک ُ ت َشْک
ہ ’’ َو یُک ْملُوا ال عد َہ ولیُک َ
ون ‘‘ [الیفہ:
عایل فما با ے
اہلل ت ی
یوا ال َلَّہ َ یل مَا ہ َ ےدا ْم َو ْم ُ ُر َ
ْ ََّ َ َّ ُ
]185۔ بجمہ’’ :وہ رحاہےیا ے ی گی
عایل یک دی ےہوب ہےداپ ث رب
ہ کہ م نی تروری کرلو اور اہلل ت ی
ض
اس یک باپیان پیان کرو اور اس کا سکر کرو‘‘۔ چت کہ دوشا دن عید اال حی کا دن
م
ہ۔ چریانچرہ
ہ چو کہ تظور ہےدی و فباب د نح کی حان واےل حاتورون ےس ی علق ے
ے
اس دن لوگ تظور ہےدی اور تظور فباب حاتورون کو د نح کرن ہ ےی اور ان کا گوست کھا
ہ کہ وہ ان دوتون
کر اہلل ےک س عاب کا اظہار کرن ہ ےی۔ چریانچرہ مسلمان رب واچت ے
ہ۔
ابام می رورہ ی ر کےھ۔ ان می رورہ رکھیا اس ےک لی چرام ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما حيرم ىلع الصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
بن ر
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ْ ُ
• ش ِهدت  :حرضت.
• العيد  :أي :صالة العيد ،ويه :صالة عيد األضىح ،كما يف صحيح ابلخاري.
ُ
• فِ ْطرك ْم  :أي فطركم من رمضان ،وهو أول يوم من شوال.
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َ
• ايلوم اآلخ ُر  :أي ايلوم اثلاين ،وهو العارش من ذي احلجة.
ْ
ْ
ُ
• ُ
نسكك ْم  :ذبيحتكم اليت تتعبدون هلل -تعاىل -بها ،ويه األضحية وال َهد ُي.

فوائد احلديث:

 .1حتريم صوم يَ ْو َ ْ
يم عيد الفطر واألضىح.

َْ
َْ
 .2أن الصوم فيهما ال ينعقد ،فال يصح ،سواء اكن لقضاء أو نف ٍل أو نذ ٍر.

 .3أن حكمة انليه عن ذلك :األكل من النسك يف عيد األضىح ،وتمزي الصوم من الفطر يف عيد الفطر.

 .4يستحب للخطيب أن يذكر يف خطبته ما يتعلق بوقته من األحاكم ويتحرى املناسبات.
ُّ
 .5مرشوعية األكل من النسك.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم ،تأيلف :عبد الغين بن عبد الواحد املقديس ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ومؤسسة قرطبة ،الطبعة اثلانية1408 ،ه.
تيسري العالم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق حممد صبيح بن حسن حالق ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة العارشة،
1426ه .تأسيس األحاكم رشح عمدة األحاكم ،تأيلف :أمحد بن ييح انلجيم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،للشيخ عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،حتقيق :سعيد بن يلع بن وهف القحطاين ،الطبعة األوىل  1435 ،ـه خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن
عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت.
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َ
چہ
هو يف انلَّ
ينظرون إْل ِه ،فَ َو َج ُدوا َع َب َ
ہ۔ لوگاےسدپکھیےک لی گی تو ایہی اسےکاہنابک رحادر میل
ار ،فذهبوا
اءة وہ نمی ے
ِ
َ ي َ َّ َ
ی
ع
قد غلها.
چو اسن(مال ینمتےس) چرراب ھی۔

 .983احلديث:

**

عید اہلل پن عرمو رضی اہلل عیہ رواپ ث کرن ہ ےی کہ پنی ﷺ ےک سامان رب ابک
چہ
ش م
آب ﷺ ن فمابا کہ:وہ نمی
خص ی عی یھا چےس ک ْرکرہ کہا حا با یھا۔ وہ رم گیا تو ر
ہ۔ لوگ اےس دپکھی ےک لی گی تو ایہی اس ےک اہن ابک رحادر میل چو اس ن
ے
ی
ع
(مال ینمت ےس) چرراب ھی۔

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ُ
ٌ
ىلع َث َقل ّ
انلَ ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ر ُجل يُقال هل
ِ ِ
ُ
ْ ٌ
َ
هلل -صىل اهلل عليه
ِكر ِك َرة ،فمات ،فقال رسول ا ِ
َ
َ
ر
ار» .فذهبوا ينظرون إيل ِه ،ف َو َج ُدوا
وسلم« :-هو يف انل ِ
ََ ًَ َْ َر
اءة قد غل َها
عب
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن املسؤول عن أمتعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

رجل اسمه كركرة فمات؛ فأخرب رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أنه يف انلار يعذب ىلع معصيته ،أو أنه
يف انلار إن لم يعف اهلل عنه ،فذهب الصحابة

يبحثون عن السبب يف ذلك؛ فوجدوا عباءة قد ِسقها

من الغنيمة.

 .983حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
پنی ﷺ ےک سامان رب ابک خص می عی یھا چس کا بام ک ْرکرہ یھا۔ وہ رمگیا تو رسول
چ
ہ
ہ اور اےس اس ےک گیاہ رب عداب دبا حا راہ ے
اہلل ﷺ ن پیابا کہ وہ ہنم می گیا ے
چ
رہ گا۔ اس رب ضچای کرام اس
اور اگر اہلل ن اےس معاف ی کیا تو وہ ہنم ہےی می ے
چ
ےک ہنم می حان کا سیت حا پی ےک لی اس ےک یھکان یک رطف گی تو
ع
ایہی اس ےک براس ےس ابک رحادر بآمد ےہوب چےس اس ن مال ینمت می ےس چررابا
یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
ََ
• ثقل  :اثلرقل :ما يثقل محله من األمتعة والعيال.
• ِك َ
ركرة  :اسم رجل اكن أسود يمسك دابة انليب -صىل اهلل عليه سلم -يف القتال.
• عباءة  :كساء فيه خطوط سود
ر
• غلها  :من الغلول ،وهو األخذ من الغنائم قبل قسمتها ىلع وجه الرسقة.

فوائد احلديث:
 .1اخليانة يف األموال العامة من الكبائر اليت يعاقب مرتكبها يف انلار.
 .2حتريم قليل الغلول وكثريه.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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ہ چس
رہ گا ،کیو بکہ نچرہ اشی کا ےہو با ے
اے عید پن رم عہ!ی نچرہپیے ہےی سایھ ے
ےک تسی رب پ ریدا ےہو اوررابےک چضہ میرصف رنرھآنہ ےی۔ اور اے سودہ ! تو
ک
اس لرےکےس ربدہ کیا کر۔ چریانچرہ سودہرضی اہلل عہا کو اسلرےکنیررھ ھی
یہیدپکھا

هو لك يا عبد بن زمعة ،الودل للفراش وللعاهر

احلجر ،واحتجِب منه يا سودة ،فلم ير سودة قط

 .984احلديث:

**

 .984حدپث:

عاتش رضی اہلل عہا پیان کرب ہ ےی’’ :سعد پن اب وفاض اور عید پن رمعہ رضی اہلل
عہما کا ابک ن رچ ےک بارے می جھگرا ےہو گیا۔ سعد رضی اہلل عیہ ن کہا :اے اہلل
م
ہ۔ اس ن حےھ وصیت یک
ےک رسول! ی میے یھاب عییہ پن اب وفاض کا بییا ے
ی
آب چود میے یھاب ےس اس یک مسایہت دپکھ لی۔ اور
ھی کہ ی اس کا بییا ے
ہ۔ ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اختصم سعد بن
ْ َ
أيب وقاص ،وعبد بن َزم َعة يف غالم :فقال سعد :يا
ُْ
رسول اهلل ،هذا ابن أيخ عتبَة بن أيب وقاص ،عهد إيل
ْ َ
أنه ابنه ،انظر إىل شبهه .وقال عبد بن َزم َعة :هذا أيخ
يا رسول اهلل ،ودل ىلع فراش أيب من ويلدته ،فنظر

ہ۔
عید پن رمعہ رضی اہلل عیہ ن کہا :اے اہلل ےک رسول! ی تو میا یھاب ے
آب ﷺ ن
اب ےک تسی رب اس یک بابدی ےک رنت ےس پ ریدا ےہوا ے
ہ۔ ر
میے ب ر
م ی
پک
آب ﷺ ن یہی فمابا:
ن رچ یک صورب د ھی تو صاف عییہ ےس لنی ھی۔ لیک ر
ہ چس ےک
رہ گا ،کیو بکہ نچرہ اشی کا ہےو با ے
اے عید پن رمعہ! ی نچرہپیے ہےی سایھ ے
تسی رب پ ریدا ےہو اور راب ےک چضہ می رصف رنرھ آن ہ ےی۔ اور اے سودہ ! تو اس
ک
لرےک ےس ربدہ کیا کر۔ چریانچرہ سودہ رضی اہلل عہا کو اس لرےک ن یررھ ھی یہی

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل شبهه ،فرأى
ْ َ
ُْ
بعتبَة ،فقال :هو لك يا عبد بن َزم َعة ،الودل
شبها بينا
َ
للفراش وللعاهر احلجر .واحتجيب منه يا َس ْودة .فلم
َ
ير َس ْودة قط».

دپکھا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب
يكتسبنها من فجورهن ،ويلحقون الودل بالزاين إذا
اداعه .فزنا عتبة بن أيب وقاص يف اجلاهلية بأمة لزمعة

بن األسود ،فجاءت بغالم ،فأوىص (عتبة) إىل أخيه
سعد بأن يلحق هذا الغالم بنسبه .ر
فلما جاء فتح
مكة ،ورأى سعد الغالم ،عرفه بشبهه بأخيه ،فأراد

استلحاقه .فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة ،فأدىل

سعد حبجته ويه :أن أخاه أقر بأنه ابنه ،وبما بينهما
من شبَه .فقال عبد بن زمعة :هو أيخ ،ودل من ويلدة

أيب .فنظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل الغالم،
ً
فرأى فيه شبها بينا بعتبة .ولكن قىض به لزمعه ألن
ر
األصل أنه تابع ملالك األمة ،وقال :الودل منسوب
للفراش ،وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار ،فهو بعيد

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رمای حاہلےیت می لوگ اپ رنی بابدتون رب کحرھ رفم دپیا الرم کر د پی یےھ چےس وہ بدکاری
کرےک کماب یھی اور ان ےس پ ریدا ےہون واےل ن رچ کا اگر راب دعوے دار ےہو با تو نچرہ
اس یک رطف میسوب کر د پی یےھ۔ ع ییہ پن اب وفاض ن رمای حاہےلیت میرمعہ پن
اسود یک بابدی ےک سایھ ر با کیا۔ اس ےس ابک لرکا پ ریدا ےہوا۔ عییہ ن ا پی یھاب سعد
رضی اہلل عیہ کو وصیت یک کہ وہ اس لرےک کا ت شت ان ےک سایھ م ال دپن۔ چت مکہ قح
ےہوا اور سعد رضی اہلل عیہ ن اس ن رچ کو دپکھا تو ا پی یھاب ےس مسایہت یک وج ےس

اےس یرہچران گی اور اس ےک ت شت کو ا پی یھاب ےک سایھ چور با رحااہ۔ لیک اس رب ان
ےکاورعیدپن رمعہےکمابی جھگرا ےہوگیا۔سعدرضی اہللعیہ ناپ رنی دلیلب ریس یک چو
ی
ہ اور ان ےک مابی موچود
ی ھی کہ ان ےک یھاب ن ی افار کیا یھا کہ وہ ان کا بییا ے
ہ چو
ہ۔ عید پن رمعہ رضی اہلل عیہ ن کہا کہ ی میا یھاب ے
مسایہت اس یک دلیل ے
ہ۔ چریانچرہ پنی ﷺ ن لرےک یک
اب یک بابدی ےک رنت ےس پ ریدا ےہوا ے
میے ب ر
آب ﷺ کو اس ےک اور عییہ ےک مابی صاف مسایہت تظ آب۔
رطف دپکھا تو ر
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عن الودل .ولكن ملا رأى شبه الغالم بعتبة ،تورع -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يستبيح انلظر إىل أخته

سودة بنت زمعة بهذا النسب ،فأمرها باالحتجاب
ُ ً
وتوراع.
منه ،احتياطا

ہ ،کیو بکہ
آب ﷺ ن اس کا رمعہ ےک چق می فیضلہ فما دبا کہ ی اس کا بییا ے
لیک ر
ہ کہ بابدی ےک رنت ےس پ ریدا ےہون واال نچرہ اس ےک مالک ےک با تع
اصل یہی ے
ہ ،چت کہبدکاری
آب ﷺ ن فمابا :نچرہتسی یک رطف میسوب ےہو با ے
ےہو با ے
ہ۔ ر
م
ہ اور وہ ن رچ ےس دور
کرن واےل ر باکار ےک چےص می خص مجومی اور چسارہ آ با ے
ی
رہےیا ے ہ
آب ﷺ کو اس لرےک می چو عییہ یک مسایہت تظ آب ھی اس یک
ہ۔ با ےم ر
آب ﷺ ن اس باب ےس اچیار کیا کہ وہ اس ت شت یک پیا رب اپ رنی یہن
وج ےس ر
ش
م
پک
آب ﷺ ن
سودہ نت رمعہ رضی اہلل عہا یک رطف د ھی کو حاب حےھ۔ چریانچرہ ر
تظور احییاظاور ارراہ تورع سودہ نت رمعہرضی اہلل عہاکو اس ےس ربدہ کرنکاچکم
دبا۔۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء > حجاب املرأة املسلمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• سعد بن أيب وقاص  :الزهري الصحايب املشهور خال انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
• يف غالم  :اسمه عبد الرمحن.
• عتبة بن أيب وقاص  :أخو سعد ذكره العسكري وابن منده يف الصحابة.
• ويلدته  :جاريته.

• هو لك  :أخوك إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.
• الودل للفراش  :تابع للفراش أو حمكوم به للفراش.

• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما اداعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك اعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :ىلع سبيل االحتياط واحلجاب ما يغطي مجيع بدن املرأة بالنسبة لزوجات انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• يا سودة  :بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم املؤمنني تزوجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد خدجية وهو بمكة ،وماتت
سنة مخس ومخسني ىلع الصحيح.

فوائد احلديث:
 .1أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش.فاحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.
ً
 .2أن الزوجة تكون فراشا بعقد انلاكح وادلخول املحقق ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال يكىف جمرد امللك.
 .3أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .4أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
 .5أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.

 .6تنفيذ األحاكم الالزمة ،والعمل باحليطة يف مسائل االشتباه وأمهات املؤمنني هلن شأن يف وجوب احلفاظ ىلع حرمتهن ،وبعدهن عن أسباب
ِّ
عنه؛ ألنهن خري النساء ،وأكمل النساء مع النساء الاليت فضلن :كمريم ،وفاطمة ،وآسية ابنة مزاحم ،فعائشة من مجلة
الريب وعن لك ما قد يتزنه ُ
النساء املفضالت ،ويه من أمهات املؤمنني.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم
الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري
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العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه- .اإلفهام يف
رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)5858( :

502

ف
ہ ،اےعرم! چت سیطان کسی
سم اساہللیکچسےکاہیھ می میی حان ے
ہ تووہراسیہ رجھور کردوشاراسیہ احییار کر لییا
راسیہےسحرلیا ےہوا یمےس ملیا ے

ُ
َ
واذلي نفِس بيده ،ما لقيك الشيطان قط سالاك
َ ًّ
َ ًّ
فجا إال سلك فجا غري فجك

 .985احلديث:

**

ہ کہی ہ ےی کہ عرم رضی اہلل عیہ ن پنی
سعد پن وفاض رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ب
آبﷺ ےک براس فتس یک کحرھ عور بی
ﷺ ےس احارب ما یگ اس وف ث ر
ک ی
آب ﷺےس ربادہ چ ر
رح مابگ رہےی یھی ،ان
آبﷺ یک نوبان ) ا ھی ھی ،ر
( ر
یک آوارپن بلید ےہو رہےی یھی چس وف ث عرم رضی اہلل عیہ ن احارب ما بیگ (ان یک آوار
یہن
کان می ر رحی) تو ست یک ست کرھی ہےو کر ربدے می یھاگی ،چریانچرہ رسول اہلل ﷺ
ہ
رہ یےھ ،عرم رضی
آب ﷺ یےس ے
ن عرم رضی اہلل عیہ کو احارب دے دی اور ر

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه ،-قال:
استأذن ُ
عمر ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ُ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ٌ
رثنه ،اعيلة
وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستك ِ
َ
ُْ ْ
َ
احلجاب،
أصواتهن ،فلما استأذن عمر قم َن يَبتَ ِد ْرن
ُ
َ
فأ ِذن هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ورسول اهلل
ْ َ َ
ْ
يض َ
حك
حك ،فقال عمر :أض
صىل اهلل عليه وسلم-َ
ُ ر
َ
ُ
اهلل ِسنك يا رسول اهلل ،قال« :ع ِجبت من هؤالء
ر
َ
َ
ْ
الاليت ُ
ك رن عندي ،ر
فلما َس ِمع َن صوتك ْابتَ َد ْرن
َ
ر ْ
َ
رسول اهلل َ
أحق أن
كنت
احلجاب» قال عمر :فأنت يا
نب ،ثم قالْ :
أي َع ُد روات أنفسهن ،أَ َت َهبْنَين وال َت َه ْ َ
َي َه ْ َ
نب
ِ
ِ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قلن :نعم ،أنت
َ َ ُّ
ُ
وأغلظ ِم ْن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
أفظ
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-واذلي نفيس
ً َ ر َ َ َ
ُ َ
َ َ
بيده ،ما ل ِقيَك الشيطان ق ُّط سالاك ف ًّجا إال َسلك ف ًّجا
ِ
َ َ ِّ َ
غري فجك».

ہ
آب
آب کو اہلل ت عایل ے میش ہیےسیا ر کےھ ،ر
اہلل عیہ ن عض کیا با رسول اہللﷺ! ر
ب
م
ین
ی
ﷺ ن فمابا :حےھ ان عورتون رب ت عخت ےہوا چو ا ھی میے براس ھی یھی (محھ
ےس جھگرے کر رہےی یھی)،یمہاری آوار سیی ہےی ربدہ می ےہو گیی ،عرم رضی اہلل عیہ
آب کا در ربادہ ےہو ،یررھ
ن کہا کہ اے اہلل ےک رسول ےہوبا تو ی رحا ہی کہ ان ست کو ر
عرمرضی اہللعیہن انعورتون ےس کہااےاپ رنیحاتون یکدشمیو!یممحھےس درب ےہو
اور پنی ﷺ ےس یہی درب ےہو؟ ایہون ن چواب دبا کہپُید رماح اور شخت آدمی ےہو
اور پنی ﷺ بم ہ ےی ،اس وف ث رسول ﷺ ن فمابا :فسم اس اہلل یک چس ےک

ہ ،اے عرم! چت سیطان کسی راسیہ ےس حرلیا ےہوا یم ےس ملیا
اہیھ می میی حان ے
ہ۔
ہ تو وہ راسیہ رجھور کر دوشا راسیہ احییار کر لییا ے
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

استأذن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -لِلخول

ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعند الرسول
ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -نساء من قريش يكلمنه -ً
كثريا من الكمه
عليه الصالة والسالم -ويطلنب
ً
كثريا من العطاء وانلفقة ،وقد
وجوابه ،أو يطلنب

علت أصواتهن ،فلما استأذن عمر يف ادلخول سمعن
ْ
صوته فسارع َن إىل احلجاب ،فأذن هل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -أن يدخل ،فدخل ورسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -يضحك من ترصفهن ،فقالُ ر
اهلل ِسنك يا رسول اهلل» أي :أدام اهلل
عمر« :أضحك

 .985حدپث:

ہ۔
ے

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عرم پن چطاب رضی اہلل عیہ ن پنی ﷺ ےکگرھ می آن یک احارب ما بیگ ،اور
ک
ک
آبﷺ یک نوبان ) ا ھی یھی باب
آبﷺ ےک براس فتس یک حرھ عور بی ( ر
ر
ی
آب ﷺےسربادہ چ ر
رحمابگرہےییھیاور ان یکآوارپن بلید ےہو
چریت ےہورہےی ھی ،ر
یہن
رہےی یھی۔ چس وف ث عرم رضی اہلل عیہ ن احارب ما بیگ ان یک آوار کان می ر رحی تو

ست یک ست کرھی ےہو کر ربدے می یھاگی ،چریانچرہ رسول اہللﷺن عرم رضی اہلل
عیہ کو گرھ می آن یک احارب دے دی۔ چت عرم رضی اہلل عیہ گرھ می داحل ےہون
ہ
رہ یےھ ،عرم رضی اہلل عیہ ن عض کیا :با رسول اہللﷺ!
آب ﷺ یےس ے
تو ر
ت
ہ
آب کو اہلل ت عایل چوس و چرم ر کےھ ،چریانچرہ پنی
آب کو ے میش ہیےسیا ر کےھ ،عنی ر
اہلل ت عایل ر
م
ہ
ی
ﷺ ن فمابا :حےھ ان عورتون رب یےسی آب چو ا ھی عرم ےک آن ےس یہےل میے
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لك الرسور اذلي ر
سبب ضحكك ،فأخربه -صىل اهلل

عليه وسلم -أنه ضحك من فعل هؤالء النسوة ،حيث

كن يتلكمن بصوت مرتفع قبل أن يِجء عمر ،فلما
جاء عمر سارعن إىل احلجاب هيبة منه وت ً
وقريا هل.
ِّ
فقال عمر :فأنت يا رسول اهلل كنت أحق أن يوقرن
وحيرتمن .ثم قال عمر -ريض اهلل عنه -هلؤالء

أنفسهن أتوقرنين وال توقرن
النسوة :يا عدوات
ِ

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقلن :نعم ،فإنك
تتصف بشدة اخللق والغلظة خبالف رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم .-فحينئذ أقسم رسول اهلل -
ً
صىل اهلل عليه وسلم -أن الشيطان ال يلىق َ
عمر سالاك
ً
ً
طريقا إال هرب منه وسلك طريقا آخر.

ب ین
براس ھی یھی ،محھ ےس بلید آوار می با بی کر رہےی یھی ،حیےس ہےی عرم رضی اہلل عیہ
آن در اور اچیام یک وج ےس ان ےس ربدے می ےہو گیی ،توعرم رضی اہلل عیہ ن

آب کا در اور اچیام
کہا کہ اے اہلل ےک رسولﷺ! ےہوبا تو ی رحا ہی کہ ان ست کو ر
ربادہ ےہو ،یررھ عرم رضی اہلل عیہ ن ان عورتون ےس کہا :اپ رنی حاتون یک دشمیو! یم محھ
ےس درب ےہو اور پنی ﷺ ےس یہی درب ےہو؟ ایہون ن چواب دبا کہ اہن یمپُید رماح
اور شخت آدمی ےہو ب ح الف رسول اہلل ﷺ ےک کیو بکہ وہ بم ہ ےی ،اس وف ث رسول
ف
ﷺ ن سم کھاکر فمابا ن سک سیطان چت کسی راسیہ ےس رحلیا ےہوا یم ےس ملیا
ہ۔
ہ تو وہ راسیہ رجھور کر دوشا راسیہ احییار کر لییا ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > أحاكم النساء
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ر
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
ً
ً
كثريا من العطاء وانلفقة.
كثريا من الكمه وجوابه ،أو يطلنب
يستكرثنه  :يطلنب
•
ِ
َ
يبتد ْرن  :يتسارعن.
• ِ
ِّ
َ ْ
َ
• ي َهنب  :من اهليبة ،أي :يوقرن.
َ ُ ر
اهلل ِسنك  :أدام اهلل لك الرسور اذلي سبرب ضحكك.
• أضحك

َْ ُ
• أفظ وأغلظ  :الفظاظة والغلظ بمعىن واحد ،ويه عبارة عن شدة اخللق وخشونة اجلانب ,ولم يأت أف َعل هاهنا للمبالغة واملفاضلة بينه وبني
ٌ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل بمعىن :أنت فظ غليظ.
َ
• ًّ
فجا  :الف ّج الطريق الواسع.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال ينبِغ ادلخول ىلع أحد إال بعد االستئذان.
 .2فضل عمر -ريض اهلل عنه -وعظيم مزنتله.
ً
ً
ً
ً
 .3أن الشيطان إذا رأى عمر -ريض اهلل عنه -سالاك طريقا هرب خوفا منه وهيبة ,وفارق ذلك الطريق إىل طريق آخر.
 .4فضل لني اجلانب والرفق.
 .5عظم ِحلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحسن خلقه.
ً
ً
 .6أن املؤمنني قد يكونون خمتليف األحوال ،ففيهم الرفيق وفيهم الشديد ،وأن عمر -ريض اهلل عنه -اكن قويا شديدا يف اهلل -عز وجل-.
املصادر واملراجع:

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

حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد بن موىس احلنىف بدر
ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك
القسطالين القتييب املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه- .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر
العسقالين ،حتقيق :حمب ادلين اخلطيب ،نرش :دار املعرفة-بريوت1379 ،ه- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي
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القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .اإلفصاح عن معاين الصحاح ،يلحىي بن هبرية بن حممد بن هبرية اذلهيل
الشيباين ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،انلارش :دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه- .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه- .مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ,إبراهيم بن يوسف ابن قرقول الوهراين ,حتقيق :دار الفالح للبحث
العليم وحتقيق الرتاث ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.
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انگرھونےکرحمسچدیکرطفےس یرھی لو ،کیو بکہ می حاتضہ اور حینیےک لی
ش
مسچد کو حالل یہی محھیا۔

وجهوا هذه اَليوت عن املسجد ،فإين ال أحل
املسجد حلائض وال جنب

 .986احلديث:

**

 .986حدپث:

عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ تشتف الن اور حال ی یھا کہ تعص
ک
آب ﷺ
ضچای ےک گرھون ےک دروارے مسچد ےس لگی ےہون ھل ے
رہ یےھ تو ر

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاء رسول اهلل
ٌ
َ
صىل اهلل عليه وسلمُ ُ ُ ُ ُ -ار َعة
ووجوه بي ِ
وت أصحابه ش ِ
ِّ
وج ُهوا هذه ُ
ابليوت عن املسجد»،
يف املسجد ،فقال« :
َ ْ َ
ثم دخل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولم يصنع
ْ
َ
القوم شيئا َر َجاء أن تزنل فيهم ُرخ َصة ،فخرج إيلهم
َب ْع ُد فقالِّ « :
وج ُهوا هذه ُ
ابليوت عن املسجد ،فإين ال
ُ ُّ
أ ِحل املسجد حلائض وال ُجنُب».

ن فمابا” :ان گرھون ےک رح مسچد یک رطف ےس یرھی کر دوشی حاپ ث کر لو“ ،یررھ
ی
پنی ﷺ (مسچد می با ضچای کرام ےک گرھون می) داحل ےہون اور لوگون ن ا ھی
ی
کوب پیدبیل یہی یک ھی ،اس امید رب کہ سابد ان ےک می علق کوب رچصت بارل ےہو ،یررھ
آب ﷺ دوبارہ ان ےک براس آن تو فمابا” :ان گرھون ےک رح مسچد یک
چت ر
ش
ح
رطف ےس یرھی لو ،کیو بکہ می حاتضہ اور ینی ےک لی مسچد کو ح الل یہی محھیا“۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

اكنت بيوت أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُ
تفتح إىل املسجد ،خيرجون منها إىل املسجد ،ويكون
املسجد طريقاً إىل بيوتهم فقالِّ « :
وج ُهوا هذه ابليوت

عن املسجد» أي ارصفوا وحولوا أبوابها إىل جانب
آخر من املسجد ،حبيث ال يكون دخوهلا أو الوصول

إيلها من طريق املسجد ،وإنما يكون من طريق آخر

من غري ِجهة املسجد" .ثم دخل انليب -صىل اهلل عليه
ْ
وسلم ،-ولم يَصنَع القوم شيئا َر َجاء أن تزنل فيهم
ْ
ُرخ َصة " يعين  :أنهم -ريض اهلل عنهم -أبقوا األمر
ْ
ىلع ما هو عليه؛ رجاء أن حتصل هلم ُرخصة ،وأن يبىق
األمر ىلع ما هو عليه .ثم إنه -صىل اهلل عليه وسلم-

ملا رأى أن الصحابة -ريض اهلل عنهم -لم يمتثلوا إىل
ما أمرهم به أكد الكمه السابقِّ :
"وج ُهوا هذه ُ
ابليوت
ُ ُّ
عن املسجد" وقال" :فإين ال أ ِحل املسجد حلَائض وال
ُ ِّ
للحائض واجل ُ
نب دخول
ص
رخ
ُجنُب" أي :ال أ
ِ
ِ
ُ ْ
للمكث فيه أو
املسجد .وظاهره ،سواء اكن دخوهل
ْ
اجتيازه أو دخوهل حلاجة من غري ُمكث ،ولكن جيوز
ُ ْ
للمجتَاز وملن هل حاجة يف املسجد
دخول املسجد
يريد أخذها ككتاب أو السؤال عن شخص من غري
َ
ُمكث فال بأس ،إال إذا خافت احلائض تلويث

**

اجمایل معنی:

پنی ﷺ ےک ضچای ےک گرھ مسچد یک رطف کھلی یےھ چن ےس وہ مسچد یک رطف پ کلی
ی
آب ﷺ نفمابا کہ
یےھ اس رطح مسچد گرھ بک حان کا راسیہ پن گنی ھی ،چریانچرہ ر
"ان گرھون کا ُرح مسچد ےس یرھی دو۔" تعنی ان ےک دروارون کا رح مسچد ےک کسی
اور حاپ ث یرھی دو باپن طور کہ ان می آبا حابا مسچد یک رطف ےس ی ےہو بلکہ مسچد ےک
ل
نچان کسی اور حاپث ےس ےہو۔ " یم دحل ا ینی صیل اہلل علیہ وسلم ،ولم ت َ ْصیَع القوم سییا
َرحَاء انپیل قہم ُر ْچ َضہ "۔ تعنی ان لوگون ن ایہی چون کا تون ر ہی دبا اس امید
می کہ سابدایہی کوبرچصتملحاناور ی ا تےسہےی رہحا بی۔ پنیﷺ نچت
چک ت عمی
آب ﷺ ن
دپکھا کہ ضچای کرام رضی اہلل عیہ ن اس م یک ل یہی یک چو ر
آب ﷺ ن اپ رنی یرہیل باب یک باکید کرن ےہون فمابا" :می
ایہی دبا یھا تو ر
ح ش
حاتضہ عورب اور ینی خص ےک لی حاب یہی کر سکیا کہ وہ مسچد می داحل ےہون‘‘۔

اس کا ط ے م
اہ ی اپیی مسچد می یھرہن ےک لی ےہو با یررھ
ہ کہ رح ے
اہی عن یی تو یہی ے
اےس عیور کرن ےک لی ےہو با یررھ واہن یھرہن ےک نچان کسی اور رصورب یک وج
ش
ہ چےس
ےس ےہو۔ باہےم عیور کرن واےل اور اس خص ےک لی اس می حابا حاب ے
ش
ل
اس می حان یک رصورب ےہو حیےس وہ خص چےس اس می ےس کوب کیاب ینی ےہو با یررھ
ش
اس می یھرہے تعی کسی خص ےک بارے می ترو رجھیا ےہو۔ اس می کوب چرح یہی
ہ نج اس ےک کہ حاتضہ عورب کو ی ابدتش ےہو کہ وہ اس می ےس گررن رب اےس
ے
م
گیدہ کر دے یگ۔ اس صورب می اس کا گرربا میوع ےہو گا۔ اس ےک حاب ےہون یک
ہ کہ (:با ایہا الدپن آمیوا ال تفتوا الض الہ وانم سکاری چنی
دلیل اہلل ت عایل کا ی فمان ے
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املسجد يف حال املرور ،فتمنع ،وديلل جوازه قوهل

تعاىل ( :يا أيها اذلين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم
ً
ساكرى حىت تعلموا ما تقولون ،وال جنبا إال اعبِري
َسبيل) [النساء.]43 :

س
تع
لموا ما تقولون ،وال حییاً اال عابی َییل )۔[ال یساء]43 :۔بجمہ’’:اے ایمان والو!
شم
ی
چت یم تےس می م شت ےہو یمار ےک فپ ث ھی ی حاو ،چت بک کہ اپ رنی باب کو حھی
ی لگو اور چیاپ ث یک حال ث می چت بک کہ عسل ی کر لو ،اہن اگر راہ حلی گرر حان
ہ‘‘۔
واےل ےہو تو اور باب ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َ ٌ
ْ
َ
َْ ُْ
ار َعة  :أي َمفتُوحة إيله ،يُقال :رشعت ابلاب إىل الطريق ،أي أنفذته إيله.
•ش ِ
• ووجوه بيوت أصحابه  :وجوه ابليوت أبوابها.
• رجاء أن تزنل فيهم رخصة  :أي :يرجون نزول الرخصة.
ُ ُّ
• فإين ال أ ِحل  :من اإلحالل بمعىن احلل اذلي هو ضد احلرام.

فوائد احلديث:
ُ
 .1فيه قرب بيوت بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من املسجد.
 .2إضافة اتلحليل واتلحريم إىل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه املبلغ عن اهلل -تعاىل-.
ُ ْ
المكث فيها.
 .3تعظيم املساجد وذلك بمنع احلائض واجلُنُب من
ُ ْ
ُْ
ٌ
سواء خيش تلويث املسجد أم ال.
حتريم ُمكث احلائض يف املسجدَ ،و ِمثلها انلفساء،
.4
ر
ُّ
ُ
ُ
حتريم بلُث اجلُنب يف املسجد إال إذا توضأ ،أما املرور يف املسجد للجنب واحلائض وانلفساء فجائز دلاللة القرآن والسنة.
.5
ُ ْ
ُ َ ِّ
ُ
َ
 .6فيه حسن أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم -فإنه لم يعنف عليهم عندما لم يمتثلوا ألمره أوال ،بل تباطؤوا لعلهم جيدون رخصة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .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:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .فتاوى
اللجنة ادلائمة  -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش رشح سنن أيب داود ،بدر ادلين العيىن،
املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ،انلارش :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :األوىل  1420 ،ـه1999 -م.
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عس
آبﷺن
وضعت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
مینرسول اہللﷺےک ل چیاپثےک لی برابرکھا۔ ر
وضوء اجلنابة ،فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني  -دو با بی رمپیہ ا پیدا بیاہیھےس با بیاہیھ رب برابداال ،یررھ اپ رنیشم گاہدھوب،
أو ثًلثا -ثم غسل فرجه ،ثم َضب يده باألرض
یررھ ا پیاہیھ کورمی ربرگرا۔

 .987احلديث:

عن ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها -قالت:
"و َض ُ
عت لِرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -و ُض َ
َ
وء
ِ
َ
َ َ
َ
اجلَنابَة ,فأكفأ ِبيَ ِمي ِن ِه ىلع يساره مرتني -أو ثالثا -ثم
َ
َغ َسل َف َ
رجهُ ,ث رم َ َ
باألرض أو احلائِ ِط مرتني
رضب يَد ُه
ِ
أو ثالثا -ثم َت َم ْض َم َض ْواس َتنْ َش َقَ ,و َغ َس َل َو َ
جهه
َ
َ َ ُر ََ َ
َ
أسه املاء ,ثم غ َسل َج َس َده,
و ِذراعيه ,ثم أفاض ىلع ر ِ
َ
َ
ْ َ
َََ ُ
ُ ََر ََ َ
خبرقة فلم يُ ِردها,
ث َّم تنىح ,فغسل ِرجليه ,فأتيته ِ ِ
ُ
فَ َ
ج َعل يَنف ُض املاء بِ َيده".

**

ہ ،وہ فماب ہ ےی کہ می ن رسول
مموی نت حارب رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
عس
آب ﷺندوبا بی رمپیہا پی
اہللﷺ ےک لچیاپ ثےک لی برابرکھا۔ ر

دا بی اہیھ ےس با بی اہیھ رب براب داال ،یررھ اپ رنی شم گاہ دھوب ،یررھ ا پی اہیھ کو رمی رب با
دتوار ربدوبا بیبار رگرا،یررھ کیل یکاور باکمیبرابداال اور ا پیچررہےاورباروونکو
چس
آب ﷺ
دھوبا ،یررھ ش رب براب یہابا اور ا پی سارے م کو دھوبا۔ اس ےک ت عد ر
ک
آب ﷺ ےک براس ک ریا
ن اپ رنی حگہ ےس حرھ ہےت کر ا پی براون دھون۔ می ر
آب ﷺ ن اےس یہی لیا اور اہیھون ہےی ےس براب جھارن لےگ"۔
الب ،لیک ر
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث تبني أم املؤمنني ميمونة -ريض اهلل

عنها -بنت احلارث كيفية من كيفيات غسل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -من اجلنابة حيث وضعت هل يف
املاكن املعد لغسله ماء يلغتسل به ،فصب بيده ايلمىن

ىلع اليرسى فغسلهما مرتني أو ثالثا ،ثم غسل فرجه
تلنظيفه مما علق به من أثر اجلنابة ،ثم رضب األرض

أو احلائط بيده ودلكها مرتني أو ثالثا ،ثم تمضمض

واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ،ثم أفاض املاء ىلع
رأسه ،ثم غسل بقية جسده ،ثم حتول من ماكنه

فغسل قدميه يف ماكن ثان حيث لم يغسلهما من قبل،
ثم أتته خبرقة يلتنشف بها ،فلم يأخذها وجعل يسلت

املاء عن جسده بيده.

 .987حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

اس حدپ ث می ام المومیی مموی نت حارب رضی اہلل عہا پنی ﷺ ےک عسل
چیاپ ث ےک رطتقون می ےس ابک رطتفہ کو پیان کر رہےی ہ ےی کہ ایھون ن عسل ےک
م
عس
آب ﷺ ن
آب ﷺ ےک ل کرن ےک لی براب رکھا۔ ر
لی خصوض حگہ رب ر
ا پی دا بی اہیھ ےس با بی اہیھ رب براب داال اور دوتون اہیھون کو دو با بی دف عہ دھوبا۔ یررھ
آب ﷺ ن اپ رنی شم گاہ کو دھوبا ،باکہ اس ےک سایھ لےگ آ بار چیاپث صاف ےہو
ر
آب ﷺ ن رمی با دتوار رب اپریا اہیھ مارا اور اےس دو با بی دف عہ رگرا۔
حا بی۔ یررھ ر
م
یررھ سح فمابا اور باک می براب داال او ر ا پی چررہے اور دوتون باروون کو دھوبا۔ یررھ
چس
آب ﷺ
آب ﷺ ن ا پی ش رب براب داال اور تفیہ م کو دھوبا۔ اس ےک ت عد ر
ر
ی
اپ رنی حگہ ےس ہےت گی اور دوشی حگہ رب آکر ا پی دوتون براون کودھوبا؛ کیوبکہ ا ھی
ن
آب ﷺ ن یہےل یہی دھوبا یھا۔ یررھمموی رضی اہلل عہا براب ترو حھی ےک لی
ر
آب ﷺ ن اےس یہی لیا اور ا پی
آب ﷺ ےک براس ابک ک ریا ال بی ،لیک ر
ر
چ
اہیھ ےس ہےی ا پی سم ےس براب کو صاف کرنلگ گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

وء اجلنابة  :ماء غسل اجلنابة.
• َو َ ُض
َ
ََ
َ َْ
• فأكفأ بِيَ ِمي ِن ِه  :أماهل وقلبَه ىلع وجهه.
َ
َ
ْ
• َ َ
رض َب يَ َد ُه بِاأل ْر ِض ,أ ْو احلَائِ ِط  :مسح يده بأحدهما إلزالة اللزوجة بعد االستنجاء.
َ ْ َ
• ت َمض َمض  :أدار املاء يف فمه وأخرجه.
َ
ْ ْ َ
استَنش َق  :جذب املاء بنَفسه إىل باطن أنفه ،أو أدخله بادلفع.
•
• أفاض املاء  :إفاضة املاء إفراغه عليه وإساتله فوقه.
َ
• تنَ رىح  :حتول من ماكنه إىل ناحية أخرى.
ْ
• فلم يُ ِردها  :لم يأخذها.
ُ
• ينفض املاء  :يمسحه ويسلته من جسده.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية غسل اجلنابة ىلع هذه الكيفية اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيغسل كفيه مرتني أو ثالثا ،فإن اكن املاء يف إناء فإنه يصب
وال يغرتف ،فيغسل فرجه فينظفه ،ثم يغسل يده بيشء ينظفه مثال يدلك يده ىلع األرض أو اجلدار مرتني أو ثالثا ،ثم يتوضأ وضوءا اكمال غري
رجليه ،ثم يفيض املاء ىلع رأسه ،ثم يغسل بايق جسده ،ثم يغسل قدميه يف ماكن آخر إذا اكنت األرض ال ترصف املاء.
 .2يف هذا احلديث جاء ذكر غسل ايلدين مرتني أو ثالثا.

 .3يف هذا احلديث جاء بعد غسل ايلدين غسل فرجه ثم مسح يديه باألرض مرتني أو ثالثا وقد ذكر العلماء أنه يعىف عن أثر الراحئة يف ايلد بعد
دلكها باألرض أو غسلها بمطهر آخر.

 .4يف هذا احلديث أن ميمونة جاءته خبرقة يلنشف بها أعضاءه ،فلم يقبلها وإنما نفض يديه من املاء.
َ ُ
ُ
ر
 .5ال جيب دلك اجلسد يف الغسل ،وهو اكدللك يف الوضوء ُسنة.
 .6أنه ال يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها يف الوضوء.
ً
 .7أن غسل اجلسد يكون مرة واحدة ،وال يتكرر ثالثا مثل الوضوء.

 .8فضل ميمونة -ريض اهلل عنها -بإكرامها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخدمتها هل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1423ه.
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وقت الظهر إذا زالت الشمس واكن ظل الرجل

ظرہ کاوفث سورحےکدھل حانےسآدمی کا سای اسےک فدےکباب ہےو
ت
ہ۔ عض کاوفث
حان بک ( عنی) عض کاوفثداحل ےہون بکرہےیا ے

كطوهل ،ما لم حيرض العرص ،ووقت العرص ما لم
تصفر الشمس ،ووقت صًلة املغرب ما لم يغب

سورح ررد ےہون بک ،مرعبکا وفثشجی عاپث ےہون بک ،عسایک یمار کا
وفثآدھیراب بک اورصحیک یمار کا وفث طلوع فجےساسوفث بکرہےیا

الشفق ،ووقت صًلة العشاء إىل نصف الليل

األوسط ،ووقت صًلة الصبح من طلوع الفجر

ہ ،چت بک سورح طلوع یہی ےہوحا با۔
ے

ما لم تطلع الشمس.

 .988احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’ :ظرہ
عیداہلل پن عرمو رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
کا وف ث سورح ےک دھل حان ےس آدمی کا سای اس ےک فد ےک باب ےہو حان بک
ت
ہ۔ عض کا وف ث سورح ررد ےہون
( عنی) عض کا وف ث داحل ےہون بک رہےیا ے
بک،مرعبکاوف ث شجیعاپ ث ےہون بک،عسا یکیمارکاوف ث آدھی راب بک
ہ ،چت بک سورح طلوع
اور صح یک یمار کا وف ث طلوع فج ےس اس وف ث بک رہےیا ے

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما :-أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-قال«:وقت الظهر إذا

زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل ،ما لم حيرض
َ ْ َ
العرص ،ووقت العرص ما لم تصف رر الشمس ،ووقت
صالة املغرب ما لم يَغ ْ
ب الشفق ،ووقت صالة العشاء
ِ
إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة الصبح من

یہی ےہوحا با۔ چت سورح طلوع ےہو ن لےگ تو یمار ےس رک حاو؛ کیون کہ وہ سیطان یک
س
ہ۔
دو ییگون ےک درمیان پ کلیا ے

طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ،فإذا طلعت

الشمس فأمسك عن الصالة ،فإنها تطلع بني قرين

شيطان».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك حديث عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-

مواقيت الصالة ،عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم :-أوال( :وقت الظهر) :وسميت به لفعلها وقت
الظهرية ،وهو األظهر ،واملعىن أول وقته (إذا زالت

الشمس) أي :مالت عن وسط السماء إىل جهة
املغرب ،ويكون ظهوره نلا بزيادة ظل االستواء إىل

جهة املرشق( ،واكن) أي :وصار (ظل الرجل كطوهل):
أي :قريبا منه ،إىل وقت العرص .ثانيًا :قال -عليه
الصالة والسالم( :-ووقت العرص) أي :يدخل بما

ذكر من ظل الرجل كطوهل ،ويستمر من غري كراهة
ّ ْ َ
(ما لم تصف رر الشمس) املراد بهذا وقت االختيار؛
لقوهل -عليه الصالة والسالم -يف الصحيحني« :ومن

أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد

أدرك العرص» أي :مؤداة ،ويف رواية" :وقت العرص ما
لم تغرب الشمس" ويف رواية ملسلم" :ما لم تصفر

 .988حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

عیداہلل پن عرمو ےس رموی حدپ ث ،رسول اہلل ﷺ ےس باپ ث سدہ اوفاب یمار
ہ؛ کیون کہ
ہ :اوالً :ظرہ کا وفث :اس کا بام ظرہ اس لی رکھا گیا ے
پیان کر رہےی ے
ہ۔ یہان وف ث ےس رماد اول وف ث
ہ۔ یہی را جح ے
اس یک اداپییگ دویررہ می یک حاب ے
لس
ہ۔ (ادا رال ث ا مس) تعنی چت سورح آشمان ےک درمیان ےس مرعب یک رطف
ے
حرلیا شوع کردے۔ اس کا ابدارہ سای اصیل ےک مشق یک شمت ب ھی ےس لگابا حا
ہ۔ (وکان) تعنی ےہو حان (طل الرحل کظولہ) تعنی اس ےک فپ ث ،عض
سکیا ے

آب صیل اہلل علیہ و سلم ن فمابا( :وف ث العض) تعنی عض
ےک وف ث بک۔ باپیاً :ر
ہ اور اس وف ث بک ب ال
کا وف ث آدمی کا سای اس ےک باب ےہون ےس شوع ےہو با ے
ل تَّص َ لس
ہ
س
کراہےت حاری رہےیا ے چ
ْف ا مس) اس
ہ ،ت بکض ورح ررد ی ےو حان۔ (ما م ََّ
خن
ہ «ومن
ہ ح یسا کہ چی می رسول اہلل ﷺ ےس وارد ے
ےس رماد وف ث احییار ے
لس
ادرک رکعہ من العض فیل ان ترعب ا مس ففد ادرک العض» کہ چس ن سورح
عوب ےہون ےس یہےل عض یک ابک رکعت برایل ،اس ن عض کو برا لیا۔ تعنی اداپییگ
لس
ہ" :وف ث العض ما لم ترعب ا مس" کہ
ےک اعییار ےس۔ اور ابک رواپ ث می ے
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الشمس ،وسقط قرنها األول" .ثاثلًا( :وقت صالة
املغرب) ذكر الصالة يف مواضع ،وحذفها يف آخر داللة
ىلع جواز اإلطالقني (ما لم يغب) ما لم يسقط
(الشفق) وهو احلمرة اليت تيل الشمس بعد الغروب،

وهذا يدل ىلع امتداد وقت املغرب إىل سقوط الشفق،

فلو سقط بعضه ال يدخل وقت العشاء ،كما ال
ً
رابعا:
يدخل وقت املغرب بغروب بعض القرص.
(ووقت صالة العشاء) :أي :من عقيب الشفق إمجااع

إىل نصف الليل األوسط ،واملراد به :وقت االختيار

أيضا ،وأما وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع الفجر.
ً
خامسا( :ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر) :أي:

الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس) :أي :يشء منها

(فإذا طلعت) أي :أرادت الطلوع (فأمسك عن
الصالة) أي :اتركها (فإنها) أي :الشمس (تطلع بني

قرين الشيطان) أي :جانيب رأسه؛ وذلك ألن الشيطان
يرصد وقت طلوع الشمس ،فينتصب قائما يف وجه

الشمس مستقبال ملن سجد للشمس ،يلنقلب سجود

الكفار للشمس عبادة هل ،فنَه انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -أمته عن الصالة يف ذلك الوقت؛ تلكون صالة
َم ْن عبد اهلل يف غري وقت عبادة من عبد الشيطان.

م
ہ ،چت بک سورح عوب یہی ےہو با۔ سلم یک
عض کا وف ث اس وف ث بک ے
لس
ہ" :ما لم تصف ا مس وسفظ فیہا االول".کہ چت بک سورح ررد یہی
رواپ ث ے

ےہو با اور اس کا یرہ ال سییگ یہی گر حا با۔ بالیاً( :وف ث ص الہ المرعب) "ص الہ" کا دکر
ہ؛ باکہدوتوناط الفاب
ہاورکحرھچگہون رب اےسحدف کردباگیا ے
کحرھچگہون ربکیاگیا ے
م
کا چوار لخوظ رکھا حان۔ (ما لم تعت) چت بک سقق جم یہی ےہوحا با۔ (ال شقق) اس
ہ،چو سورحےک عوب ےہون ےک ت عد ط ے
ہ۔ یاس
اہ ےہوب ے
ےس رمادو ہشجی ے

ہ کہ مرعب کا وف ث سقق ےک عاپ ث ےہون بک درار رہےیا
باب رب دالل ث کر با ے
ہ۔ اگر سقق کا تعص چضہ عاپ ث ےہو گیا ،تو عسا کا وف ث شوع یہی ےہو گا ،حیسا کہ
ے
سورح کا تعص چضہ عوب ےہو حان رب مرعب کا وف ث شوع یہی ےہو با۔رات عاً:
(ووف ث ص الہ العساء) باالجماع عسا کا وف ث عوب سقق ےس ےل کر تصف راب
ی
ہ۔ وری وف ث چوار طلوع فج بک رہےیا
ہ۔ یہان ھی رماد وف ث احییار ے
بک رہےیا ے
ل
ہ۔ حامسا( :ووف ث ص الہ ا صنح من طلوع الفج) تعنی طلوع صح صادق ےس۔ (ما لم
ے
لس
تطلع ا مس) تعنی چت بک سورح کا کحرھ چضہ طلوع ی ےہو حان۔ (فادا طلعت) تعنی
چت سورح طلوع ےہوبا شوع ےہو حان۔ (فامسک عن الض الہ) تعنی یماریک اداپییگ
ےس رک حاو۔ (فایہا) تعنی سورح۔ (تطلع بی فب الس یطان) تعنی اس ےک ش یک دو
ہ کہ سیطان طلوع آفیاب
ہ۔ ی اس لی کہا گیا ے
حانون ےک درمیان طلوع ےہو با ے
ہ اور سورح ےک سا می ،اس یک ربسیس کرن
ےک وف ث ےک انطار می رہےیا ے

ہ۔ باکہ سورح ےک لی شچدہ گرارون
والون یک رطف رح کرےک سیدھا کرھا ےہو حا با ے
ےک شچدے اس یک عیادب میپیدبل ےہو حا بی۔ چریانچرہ پنی کریم ﷺ ن امت کو
اس وف ث یمار رب ھی ےس میع فمادبا؛ باکہ اہلل ےک عیادب گرارون یک یمار ،سیطان
ےک عیادب گرارون یک عیادب ےس الگ وف ث می ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• زالت الشمس  :أي :مالت عن وسط السماء إىل جانب الغروب.
ُّ
َُْ
• واكن ظل الرجل كطوهل  :أي :ويمتد وقت الظهر حىت يصري ِظل الرجل ِمثله.

• تصفر الشمس  :الصفرة :لون دون احلمرة ،والشمس تكون صفراء عند قربها من الغروب؛ ذلهاب بياضها وضعف نورها.
• الشفق  :هو بقية ضوء الشمس ومحرتها بعد غروبها.

• نصف الليل  :الليل يف اللغة :من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر الصادق ،أو إىل طلوع الشمس ،وانلصف املنتصف.
• بيضاء نقية  :أي :صافية لم تصفر.

فوائد احلديث:
 .1بيان األوقات اليت عينها اهلل -تعاىل -ألداء الصلوات اخلمس املكتوبة.
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 .2أن الصلوات اخلمس ال تصح قبل هذه األوقات املحددة ،وال تؤخر عنها إال لعذر.

 .3أن وقت صالة الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل لك يشء طوهل بعد الظل اذلي زالت عليه الشمس ،وبه يبدأ وقت العرص حىت
الغروب.
 .4أنه ال فاصل بني وقت الظهر والعرص ،وال اشرتاك بينهما.

 .5أن وقت املغرب من مغيب الشمس ويمتد إىل مغيب الشفق ،ويه احلمرة يف األفق ،ويقدر وقته ما بني :ساعة وربع إىل ساعة ونصف.

 .6احلديث ديلل ىلع أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق إىل نصف الليل ،فإذا انتصف الليل خرج وقت العشاء.

 .7وقت الصبح من طلوع الفجر اثلاين حىت تطلع الشمس.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10596( :
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ويل لألعقاب من انلار

 .989احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل
اتو ےہبہ ،عید اہلل اپن عرمو اور عاتش رضی اہلل عہم ےس رواپ ث ے
ہ"۔
ﷺ ن فمابا" :ابتون ےک لی آگ کا عداب ے

عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو واعئشة -ريض اهلل

عنهم -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أنه
ٌ
ْ
لألع َقاب من ر
انلار).
قال( :ويل
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اتلهاون بأمر
الوضوء واتلقصري فيه ،وحيث ىلع االعتناء بإتمامه،
وملا اكن مؤخر القدم ً -
اغبلا -ال يصل إيله ماء
الوضوء ،فيكون اخللل يف الطهارة والصالة منه ،أخرب

أن العذاب منصب عليه وىلع صاحبه املتهاون يف

طهارته الرشعية.

 .989حدپث:

ہ۔
ابتونےک لی آگکا عداب ے

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
پنی ﷺ وصو ےک معا مےل می سسنی اور کو باہےی ےس رب ےہی ب پی اور اےس ک مل
نر
رہہ ےی۔چ رون کہبراونےک حھےل چےص بکعموماوصوکا
طور ربکرن یک بعیتدے ے
براب یہی یرہنخریا اور اس یک وج ےس ظہارب اور اس ےس ربھی حان وایل یمار می حلل

آب ﷺ ن پیان فمابا کہ براون ےک اس چےص اور اس
رہ حا با ے
ہ ،اس لی ر
ش
ہ۔
خص کو عداب ےہو گا ،چو شعی ظہارب ےک چصول می سسنی بپیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > أراكن الوضوء
راوي احلديث :حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص :متفق عليه .حديث أيب هريرة :متفق عليه .حديث اعئشة :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -عمرو بن العاص -ريض اهلل
عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الويل  :العذاب واهلالك.
• األعقاب  :مجع َ
"ع ِقب" وهو مؤخر القدم.
• انلار  :نار اآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1الواجب يف الرجلني الغسل يف الوضوء ،وهو ما تضافرت عليه األدلة الصحيحة ،وإمجاع األمة ،خالفا لشذوذ الشيعة اذلين خالفوا به األحاديث
اثلابتة واإلمجاع والقياس املستقيم.

 .2وجوب االعتناء بأعضاء الوضوء ،وعدم اإلخالل بيشء منها ،وقد نص احلديث ىلع القدمني وبقية األعضاء مقيسة عليهما ،مع وجود نصوص
هلا.

 .3الوعيد الشديد للمخل بوضوئه.

 .4وجوب استيعاب أعضاء الوضوء باتلطهري.

 .5اتلقصري يف يشء من أعضاء الطهارة يعترب كبرية من كبائر اذلنوب.

 .6وجوب غسل الرجلني إذا اكنتا مكشوفتني.

 .7إثبات اجلزاء ىلع األعمال ،وأن اجلزاء من جنس العمل.

 .8العقب حمل للتطهري يف الوضوء ،فيبطل قول من يكتيف بغسل بعض القدم.
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املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق 1381 ،ـهتيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه األفهام رشح
عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات 1426 ،ـهعمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3535( :
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َ َ ُّ َ َّ ُ َ ي ُ
َّ َ َ َ ُ ي َ ي َ َ
يا أيها انلاس ،أفشوا السًلم و ِصلوا األرحام،
َّ َ َ َ ُّ
َّ ي
ُ َ
َي ُ
َوأط ِعموا الطعامَ ،وصلوا بِاللي ِل َوانلَّاس نِيام،
َ ي ُ ُ ي َ َّ َ َ َ
تدخلوا
اجلنة بِسًلمٍ

 .990احلديث:

عن عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
َ ُّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يَا أي َها
َْْ َ َ َ
ر َ
ُ
ر ُ َْ ُ
امَ ،وأ ْط ِع ُموا
السال َم َو ِصلوا األرح
اس ،أفشوا
انل
ر َ َ َ َ ُّ
رْ َ ر ُ َ ٌ َْ ُ ُ
َْ ر َ
الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس ِنيام ،تدخلوا اجلنة
َ
ب ِ َسالمٍ ».

اے لوگو ! سالم کو عام کرو ،کھابا کھالو،صلہ رجمی کرو اوررابمی چت لوگ
سون ےہوناُسوفث یمار ربھو ،تو یم سالمنیےک سایھ چیت میداحل ےہوحاو
ےگ۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
عیداہلل پن س الم  -رضی اہلل عیہ  -ےس رواپ ث ے
"اے لوگو ! س الم کو عام کرو ،کھابا کھ الو ،صلہ رجمی کرو اور راب می چت لوگ سون
ےہون اُس وف ث یمار ربھو ،یم س المنیےک سایھ چیت می داحل ےہو حاو ےگ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث واتلنبيه ىلع أربع خالل محيدة
وصفات مجيلة من اتصف بها دخل اجلنة بسالم.
وهذه الصفات يه :إفشاء السالم ،وصلة األرحام،
وإطعام الطعام ،و الصالة بالليل وانلاس نيام .أفشوا

السالم يعين :أظهروا وأعلنوا وأكرثوا من السالم،

وأطعموا الطعام ملن حيتاج إيله ،كأهلك من الزوجات

واألوالد بنني أو بنات ومن يف بيتك ،وإذا قام اإلنسان

يف الليل هلل عز وجل يتهجد ،يتقرب إيله بكالمه
وبداعء خاشع بني يديه ،وانلاس نائمون فهذا من

أفضل األعمال اليت تدخل اجلنة بسالم بال عقاب

وال عذاب.

 .990حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ج
حدپ ث می رحار یہت ا ر ھی چضلیون اور صفاب کو اپریان یک بعیت اور توج دالب گنی
ش
ہ۔ ی رحار
ہ وہ چیت می حر ال حا با ے
ہ اور چو خص ان ےک سایھ میصف ےہوحا با ے
ے
صفاب ی ہ ےی :س الم کو عام کربا ،صلہ رجمی کربا ،کھابا کھ البا ،اور راب کو ی مار ربھیا
رہ ےہون۔ "س الم کو یرھی الو" تعنی س الم کو ع الپیہ عام کرو اور کیب
چت کہ لوگ سو ے
ح
آب ےک اہےل و عیال می
ےک سایھ کرو اور چو رصورب مید ےہو اےس کھابا کھ الو یےس ر
آب یک بیی اور پیییان ہ ےی۔ چت پیدہ
آب ےک گرھ می ر
آب یک نوبان اور ر
ےس ر
ہ ،اس ےک ک الم ےک
راب کو اہلل ع وحل ےک لی یہچد رب ھی ےک لی کرھا ےہو با ے
سایھ اور اس ےس دعا یک صورب می اس کا تفب حاصل کرن یک نتےس ترورے
رہ ےہون
ہ اور لوگ اس وف ث سو ے
چسوع ےک سایھ اس یک بارگاہ می حارص ےہو با ے
ف ع
ہچوب العفابو عدابچیت میدا حےل
ہ ےیتو یابکیہت ہےیا ضل مل شمار ےہو با ے
ہ۔
کا سیت بییا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم.

اتلخريج :عبد اهلل بن سالم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أفشوا  :أي أشيعوا وأظهروا السالم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع إفشاء السالم بني املؤمنني.
 .2أن إفشاء السالم سبب من أسباب دخول اجلنة.
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 .3احلث ىلع صلة األرحام ،وأنها من أسباب دخول اجلنة.

 .4احلرص ىلع إطعام الطعام؛ ألنه من أسباب دخول اجلنة.
 .5يف احلديث فضل إحياء الليل بالصالة.

 .6فضل قيام اإلنسان بالعبادة حني يغفل انلاس عنها.
ً
 .7جواز السجع يف الالكم (السالم  -األرحام  -الطعام  -نيام  -بسالم) برشط أال يكون متلكفا.
 .8يف احلديث إثبات العمل باألسباب ألجل دخول اجلنة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح
بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5520( :
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ََ
َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُّ ي َ ي ُ
يعض أحدك يم أخاهُ كما يعض الفحل ،ال دِية
َ
لك

 .991احلديث:

ہ،
ہ چسرطح کوب سابد۔ کاپیا ے
یم میےس کوب ا پی یھاب کو اسرطح کاپیا ے
(حاو) یمہارے لی کوب دپث یہی
**

 .991حدپث:

ہ’’ :ابک آدمی ن دوشے آدمی
عرمان پن چضی رضی اہلل عیہ ےس رموی ے
ک
ےک اہیھ کو (دانون ےس) کاب لیا ،تو اس ن اس ےک میہ ےس اپریا اہیھ ھینچرا تو
کا پی واےل ےک ا گےل داپ ث توب کر گر گی۔ وہ دوتون ی جھگرا ےل کر پنی ﷺ
یک حدمت می حارص ہےون۔ تو پنی ﷺ ن فمابا’’ :یم می ےس کوب ا پی یھاب کو

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما« -أن رجال
َ ُ
َََ َ َ
ر َ
زنع يَد ُه من ِفي ِه؛ فوقعت ث ِن ريتُه؛
َعض يَد رجل؛ ف
فاختصما إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
َ
َ ُّ َ ْ ُ
َي َع ُّض ُ
أحدكم أخاه كما ي َعض الفحل؛ ال ِديَة لك».

ہ؛ (حاو) یمہارے لی کوب دپ ث
ہ چس رطح کوب سابد۔ کاپیا ے
اس رطح کاپیا ے
یہی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌ
ْ
ُ
َ ْ
فع رض َ
رجل ىلع آخر َ
يده؛ فانزتع املع ُضوض
اعتَ َدى
ِّ
َ
َ
فاختصما إىل
فم العاض؛ فسقطت ثنيتاه؛
يده من ِ
ُّ
ُ
العاض يُ
طالب بدي ِة
انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ر
ُ ُ
ثنيتيه ر
واملعضوض يدافع عن نفسه بأنه
الساقطتني،
َ
يريد إنقاذ يده من أسنانه .فأنكر انليب -صىل اهلل
ِّ
ر
عليه وسلم -ىلع املد ِيع العاض ،كيف يفعل مثل ما
ُّ
يفعله غ ُ
يعض ُ
أحدكم أخاه،
الظ احليوانات؟ وقال:
ِ
ثم بعد هذا يأيت يلُطا ِلب بدي ِة أسنانه اجلانية؟! ليس
املعتدي.
لك دية؛ فابلادي هو
ِ

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ش
ابک آدمی ن دوشے آدمی رب جملہ آور ےہو کر اس ےک اہیھ رب کاب لیا۔ چس خص
ک
ےک اہیھ رب کابا گیا یھا اس ن کا پی واےل ےک میہ ےس اپریا اہیھ ھینچرا تو اس ےک
سا می ےک دو داپ ث گر گی۔ دوتون اپریا مفدہم پنی ﷺ ےک براس ےل کر آن۔
داپ ث کا پی واال ا پی گر حان واےل دوتون دانون یک دپ ث مابگ راہ یھا ،چت کہ
چس ےک اہیھ رب کابا گیا یھا وہ ا پی دفاع می ی دلیل دے راہ یھا کہ اس ن تو ا پی

اہیھ کو اس ےک دانون یک گرف ث ےس آراد کربا رحااہ یھا۔ پنی ﷺ ن داپ ث کا پی
واےل مدعی رب پکی یک کہ اس ن کیےس اتسا عمل کیا چےس اکرھ (احد) حاتور کرن ہ ےی؟
ش
ہ اور یررھ ربادب کا
اور فمابا :یم می ےس ابک خص ا پی یھاب کو داپ ث کاپیا ے
ہ؟!
رمپکت ےہون واےل ا پی دانون یک دپ ث کا مطالیہ کرن ےک لی آحا با ے
یمہارے لی کوب دپ ث یہی؛ کیو بکہ آعار کرن واال ہےی حارح اور ربادب کرن واال

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > اجلنايات > ادليات
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ

• ِم ْن ِفي ِه  :من ف ِم ِه.
ُ
َ
ُ
َ ُّ ْ َ ْ ُ
ر
ِّ
ُ
ُ
ر
َ
اإلبل ،ويطلق ىلع غريه من ذكور ادل َواب.
• ي َعض الفحل  :يُريد بِ ِه اذلك َر ِمن
ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ ْ
 .1مرشوعية َرف ُع اجلناية إىل احلاكم من أجل الفصل.
ر
َ َ
يد إنسان فانزتعها منه؛ فسقطت أسنانُه أو ُ
أن َم ْن َع رض َ
بعضها ،فال قود عليه وال ِديَة.
.2
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َ
ِّ
لك من َص َال عليه إنسان أو حيوان؛ فدافَع عن نفسه ،أو عن عرضه ،أو عن حرمه ،أو ماهل؛ َ
احلكم ي
ُ
فجرح الصائل ،أو قتله ،فال
اعم يف
 .3هذا
ِ
يشء عليه؛ ألنه يدافع ر
عما ُ
جتب عليه محايته ،وذلك هو املعتدي ابلايغ.
ِ
َ ر
 .4ر
ُ
َ
ُ
العلماء حكم هذا احلديث وأمثاهل ،بأنه يدافع عن نفسه باألسهل فاألسهل من وسائل ادلفاع.
قيد
ً
ُ
الفعل.
فعل اآلديم بفعل ابلهيمة؛ تنفريا عن مثل ذلك
ِ
 .5تشبيه ِ
 .6دفع الصائل.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه -4 .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار
اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه -5 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه.

الرقم املوحد)2950( :
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َ َ
َي ُ
رأس أحدِكم ،إذا هو
يع ِقد الشيطان ىلع قافِي ِة ِ
ُ َ َ ي
ُي َ
رضب ىلع لك عقد ٍة :عليك
نام ،ثًلث عق ٍد ،ي ِ
َ
َ يُي
ارقد
ْلل طويل ف

 .992احلديث:

رن
سیطان یم میےس ےہآدمیےکشےک حےھ (گُ َّدی) ربراب می سونوفث
ی
ہ کہ سوحا ا ھیراب
ہ اور ےہ گرہ ربیافسون ی رھوبک دپیا ے
بی گرہ ےی لگادپیا ے
ہ۔
یہت باق ے

**

ً َْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يع ِق ُد
َ َ
أحدكم ،إذا هو نام ،ثالث
الشيطان ىلع قا ِفي ِة ِ
رأس ِ
َ ٌ
َ ُْْ
َُ َ ْ
ُْ َ
ارقد،
رضب ىلع لك عقد ٍة :عليك يلل طويل ف
عق ٍد ،ي ِ
ر ْ ُ ْ ٌَ
فإن استيقظ ،فذكر اهلل -تعاىل -احنَلت عقدة ،فإن
ْ َ ر ْ َ ُ ُّ
َّْ ْ ُ َ ٌ
َ ِّ
ت ُعق ُد ُه لكها،
قدة ،فإن صىل ،احنل
توضأ ،احنلت ع
َ َ
فأصبح نشيطا َطيِّ َ
ب انلفس ،وإال أصبح خ ِبيث
َ َ
رْ
انلفس ك ْسالن».

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمابا’’:سیطان یم
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
رن
ہ اور
می ےس ےہ آدمی ےک ش ےک حےھ راب می سون وف ث بی گرہ ےی لگا دپیا ے
ی
ہ۔ یررھ اگر کوب پیدار
ہ کہ سوحا ا ھی راب یہت باق ے
ےہ گرہ رب ی افسون یرھوبک دپیا ے
ک
ہ ،یررھ اگر وصو کر ےل تو دوشی گرہ
ےہو کر اہلل کو باد کرن لےگ تو ابک گرہ ُھل حاب ے
ی ک
ک
ہ۔ اس رطحصح ےک
ہ۔یررھ اگر یمار ربےھ تو بیشیگرہ ھی ھلحاب ے
ھلحاب ے
ہ۔ وری بد رماح اور سست رہےیا
وف ث آدمی رحاق وچ رو پید اور چوس رماح رہےیا ے

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :يربط الشيطان ىلع مؤخرة رأس لك
َْ
َْ
والعقد :ىلع حقيقته وأنه كما يع ِقد
نائم ثالث عقد،
َْ
ُ
الساحر من يسحره فيأخذ خيطا يعقد منه عقدة
ويتلكم فيه بالسحر فيتأثر َ
المسحور عند ذلك ،ويف
َ
رواية البن ماجة  " :ىلع قا ِفيَة رأس أحدكم بالليل
ٌ
َ
َحبْل فيه ثالث ُعقد " وإنما يربط ىلع مؤخرة الرأس
خاصة؛ ألنها مركز القوى ،وجمال تَ َرصفها ويه ْ
أط َوع
ِ
القوى للشيطان وأِسعها إجابة دلعوته ،فإذا َر َب َط
عليها أمكنه السيطرة ىلع ُروح االنسان ،وإلقاء انلوم
ْ
َ ْ
رضب ىلع لك ُعق َد ٍة " ،أي :يَرضب بيده
عليه " .ي ِ
ً
تأكيدا وإحاكما ماكن لك ُعقدة َعقدها هذا القول
َْ
وهو" :عليك يلل طويل " ،أي :بيق قد ٌر طويل من
َ
الليل ،فنَ ْم ما شئت ،فإنك إذا استيقظت وجدت
َ ُْْ
ارقد " أي  :ارجع
الوقت الاكيف ألداء صالة الليل " ،ف
إىل نومك " .فإذا استيقظ وذكر اهلل احنلت عقدة "

بسبب ذكر اهلل تعاىل  " ،فإذا توضأ احنلت عقدة " أي:
عقدة ثانية بربكة الوضوء ،ويف رواية ملسلم  " :فإن

توضأ احنلت عقدتان " .ويشمله ما إذا اغتسل

للطهارة من احلدث األكرب " .فإن صىل " ولو ركعة "

 .992حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

رن
اہ۔
حدپ ث کا مفہوم :سیطان ےہ سون واےل ےک ش ےک حےھ بی گرہ ےی لگا ب ے
ش
چف
ہ حیےس حادو گر چس خص رب حادو
ہ اوری و تےس ہےی ے
یہان گرہ ےس رماد یفی گرہ ے

ہ
ہ باپن طور کہ وہ ابک دھاگہ ےل کر اس رب گرہ لگا با ے
ہ اس ربگرہ ےی لگا با ے
کر با ے
ش
ہ چس رب حادو کیا حا راہ
اور اس رب کحرھ حادو یرھوپکیا ے
ہ چس ےس وہ خص میاب ےہو با ے
ہ کہ "راب کو یم می ےس ےہ ابک یک َّگدی رب ابک
ےہو۔ اپن ماج یک ابک رواپ ث می ے
نر
ہ چس می بی گرہ ےی ےہوب ہ ےی"۔ سیطان حاض طور رب شےک حھےل چےص
رشی ےہوب ے
ہ۔ اس حگہ
ہ کیو بکہ ی چسماب فوب کا رمکر اور ان کو حر الن یک حگہ ے
رب گرہ ےی لگا با ے
م
موچود فو بی سیطان یک یہت ربادہ طیع اور یہت حلد اس ےک کےہ می آحاب ہ ےی۔

ہ کہ وہ اتسان یک روح رب
چریانچرہ ان رب گرہ ےی لگان ےس اس ےک لی ممک ےہو حا با ے
فاتو برا ےل اور اس رب بیید طاری کر دے۔ " ت َْضب عیل کل عُ ْف َدہٍ "۔ تعنی وہ ا پی اہیھ
ے
ہ با کہ اس یک لگاب گنی ےہگرہ مصیوظ اور نر خیہ ےہو حان۔ یررھ وہ ی
ےسہ گرہ رب مار با ے
ل
ی
ہ"۔ تعنی راب یک یہت لمیا وف ث ا ھی باق
ہ کہ "راب یہت منی ے
باب کہیا ے
ہ سو ےل۔ چت توحاےگ گا تو راب یک یمار ےک لیپیے براس
ہ۔ تو حییا رحاہےیا ے
ے
تعن
ف ہ
ک
سی
اہلل انچلت عفدہ" اہلل
کاق و ث ےو گا۔''ف َا ْرف ُْد"۔ ی دوبارہ سو حا۔ " فادا ا یفظ ود َر َ
ک
ہ)۔" فادا توصا انچلت عفدہ "۔ تعنی وصو
ےک دکر یک وج ےس (ابک گرہ ھل حاب ے
مس
ک
ہ کہ
ہ)۔ لم شتف یک رواپ ث می ے
یک بک ث ےس (دوشی گرہ ھل حاب ے
"اگر وہ وصو کر ےل تو دو گرہ ےی کھل حاب ہ ےی"۔ اگر حدب اکی ےس براک ےہون ےک
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احنلت عقده " انفكت العقدة اثلاثلة  ،ويف رواية
َ
َ
ابلخاري " احنلت ُعقده لكها " " فأ َصبح ن ِشيطا "
لرسوره بما وفقه اهلل هل من الطاعة وما و ِعد به من
اثلواب وما زال عنه من ُع َقد الشيطانَ " .طيِّ َ
ب

انلفس " ملا بارك اهلل هل يف نفسه من هذا اتلرصف
ُ
احلسن " وإال " أي  :وإن لم يأت بما ذ ِكر من األمور
َ َ
َ َ رْ
ً
متغريا
انلفس ك ْسالن " أي:
اثلالثة " أصبح خ ِبيث

حاهل؛ بسبب خذالن الشيطان هل مما اكن قد اعتاده أو
َ
نواه من فعل اخلري .قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه اهلل
ـ واذلي يظهر أن يف صالة الليل ًّ
ِسا يف طيب انلفس
وإن لم يستحرض املصيل شيئا مما ذكر وكذا عكسه

وإىل ذلك اإلشارة بقوهل تعاىل إن ناشئة الليل يه أشد

وطئا وأقوم قيال " انتَه.

ی
رج
لی وہ عسل کر ےل تو اس می ھی اتسا ہےی ےہو با ے
ہ۔" اگر وہ یمار ربھ ےل" اگ ر
ی ک
ہ۔ نچاری شتف یک
ابک رکعت یمار ہےی ربھ ےل تو بیشی گرہ ھی ھل حاب ے
ہ کہ "ساری گرہ ےی کھل حاب ہ ےی"۔ "وہ صح کو رحاق و چ روپید ےہو با
رواپ ث می ے
ہ اور
ہ"۔ اہلل ن اےس چو پییک یک توفیق دی اوراس ےک لی چو تواب کا وعدہ ے
ے
اس رب ےس سیطان یک لگاب ےہوب گرہ ےی را بل ےہون یک چوشی یک وج ےس وہ رحاق و چ روپید
ےہو با ہ۔ طَی لی
ہ)۔ کیو بکہ اس ےک اس چسن تضف
ت ا فس " (چوس رماح رہےیا ے
ے َّ َ
ت
ہ۔ اگر وہ ان مدکورہ بییون
عایل اس ےک فس می بک ث دے دپیا ے
یک وج ےس اہلل ت ی
ہ۔ تعنی اس کا با حال ےہو با
باتون کو ی کرے تو صح کو وہ بد رماح اور سست ےہو با ے
ہ اور وہ ان پیک اعمال کو یہی
ہ کیو بکہ سیطان اس کو ن بار و مددگار رجھور حا با ے
ے
ک
کربرا با چو اس کا م عمول ےہون ہ ےی با چن ےک کرن یک اس ن نت کر ر ھی ےہوب
ہ۔ حافظ اپن جج رجمہ اہلل کہی ہ ےی کہ ’’اس ےس چو باب ط ے
ہ کہ
ہ وہ ی ے
اہ ےہوب ے
ے
ت
رج ان مدکورہ باتون می ےس
راب یک یمار می فس یک چوس رماجی می ابک رار ے
ہ اگ ر
ی
ہ (کہ ی رب ھی یک
یماری ےک دہ ےن می کوب ھی ی ےہو اور اشی رطح اس کا عکس ے
ہ)۔ اہلل ت عایل ن ا پی اس فمان ےک در تےع اشی باب
صورب می بد رماجی آب ے
ل
ہ ’’ ان باسیہ ا لیل ہےی اسد وطیا وافوم فی ال‘‘۔ بجمہ’’:نسک
یک رطف اسارہ کیا ے
ض
ی خ پک
ہ‘‘۔ جم سد!
ہ اور باب ھی نح لنی ے
راب کا ایھیا تفس کو چوب رب کر با ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > فضل الوضوء
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يعقد  :من العقد وهو الربط ،واتلوثيق.
• قافية رأس أحدكم  :قافية الرأس :آخره.

• يرضب  :أي :يرضب ىلع لك عقدة ،تأكيدا وإحاكما.
• ارقد  :أمره بالرجوع إىل انلوم.
• طيب انلفس  :راضيًا.

• خبيت انلفس  :ثقيل انلفس كريه احلال.
ً
• كسالن  :متثاقال عن اخلريات.

فوائد احلديث:

َ
 .1أن الشيطان يَسىع َح ِثيَثا يلُثبِّط املؤمن عن فعل اخلري.

 .2احلث ىلع اذلكر وادلاعء والصالة يف الليل.
َْ
َ
ْ
َْ
َ
ُ
َ
 .3ذكر اهلل تعاىل وعبادته تُورث النشاط يف انلفس وان ِ َ
رشاح الصدر ،وت ْطرد الك َسل ،واخل ُمول  ،وتذهب الكرب والمقت؛ ألنها تطرد الشيطان
وهذا من وسوسته.
َ ْ
َ
 .4املؤمن ي ُ َ ُّ
رس بتوفيق اهلل تعاىل هل للقيام بطاعته ،ويكتئِب تلقصريه يف درجات الفضل والكمال.
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 .5الغفلة والركون عن الطااعت هو من فعل الشيطان وتزيينه.

 .6من صىل يف الليل ،ثم اعد إىل انلوم ال يعود عليه الشيطان بالعقد املذكورة ثانيا.

 .7فيه أن هذه األمور اثلالثة ـ ذكر اهلل  ،والوضوء  ،والصالة ـ تطرد الشيطان.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز .طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب املؤلف :أبو الفضل زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم
العرايق وأكمله ابنه :أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني  ،أبو زرعة ويل ادلين ،ابن العرايق  -الطبعة املرصية القديمة  -وصورتها دور عدة منها (دار
إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر العريب).

الرقم املوحد)3731( :
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ُ َّ
َي
َّ
لك يشء إال َّ
ادلين
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
ٍ

 .993احلديث:

ہ سوانفضےک۔
اہلل ت عایلشہید کا ےہ گیاہ م عاف کردپیا ے

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
عید اہلل پن عرمو پن العاض رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ہ سوان فض ےک۔" ابک دپگر
فمابا کہ " اہلل ت عایل شہید کا ےہ گیاہ معاف کر دپیا ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
َْ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :يغ ِف ُر اهلل
ُر
ر
َْ
لك يش ٍء إال ر
ادلين» .ويف رواية هل« :القتل يف
للشهيد
ُ َ ِّ ر
لك يش ٍء إال ر
ادلين».
َس ِبيل اهلل يكفر

ہ
ہ کہ ’’ اہلل ےک را سی می فیل ےہو حابا ےہ ےس کا کفارہ پن حا با ے
رواپ ث می آ با ے
سوان فض ےک‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ َ ِّ
معىن احلديث :أن الشهادة تكفر مجيع اذلنوب
صغريها وكبريها ،ما عدا ر
ادلين ،فإن الشهادة ال
ُ َ ِّ
َ
تكفره وذلك ل ِعظم حق املخلوقني ال سيما األموال،
فإنها َ
أع ُّز يشء عندهم ،ويلحق ر
بادلين ما يتعلق
َ ْ
بذمته من حقوق املسلمني ،من ِسقة وغصب
وخيانة ،فإن اجلهاد والشهادة وغريهما من أعمال ر
الرب
ِ
ُ َ ِّ
ُ
ال تكفر حقوق اآلدميني وإنما تكفر حقوق اهلل -
تعاىل.-

 .993حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ سوان
حدپ ث کا مفہوم :شہادب یمام رجھون بے گیا ےہون کا کفارہ پن حاب ے
فض ےک۔ شہادب فض ےک بار ےس سیکدوس یہی کرسکنی کیو بکہ چقوق العیاد یک
ہ چصوصاً وہ چقوق چو مال ےس می علق ےہون ہ ےی۔ اتساتون ےک
یہت ربادہ ا ےہمیت ے
ی
م
ہ۔ فض ےک سایھ مسلماتون ےک وہ چقوق ھی
بدبک ی یہت ہےی خیوب چری ےہوب ے
م
ش
لخق ہ ےی چو اس خص ےک دہم آن ہ ےی حیےس چ روری ،عصت کربا اور چیاپ ث وعیہ۔
چہاد ،شہادب اور اس رطح ےک دپگر پیک اعمال چقوق العیاد کا کفارہ یہی بیی بلکہ ی
رصف چقوق اہلل کا کفارہ بیی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يكفر  :يسرت ويمحو.

فوائد احلديث:

ُ َ ِّ ُ
اذلنوب إال ر
ادلين وما يلحق به من حقوق اآلدميني.
 .1أن القتل يف سبيل اهلل -تعاىل -يكفر
 .2اتلحذير من التساهل يف أمر ر
ادلين.
 .3تعظيم حقوق اآلدميني.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني
لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .املنهاج رشح صحيح
مسلم بن احلجاج للنووي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت 1392 ،ـهالاكشف عن حقائق السنن(رشح املشاكة) للطييب ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،مكتبة ابلاز ،مكة1417 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3589( :

522

ت
ہ اوروب کو ت رسید
عایلوب (طاق عنی پکیا) ے
اےفآنوالو!وب ربھا کرو کیو بکہاہلل ت ی

يا أهل القرآن ،أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر

 .994احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علیہ وسلم ن فمابا :اے
عیل رضی اہلل عیہ ےس رواپ ث ے
ت
ہ اور وب کو ت رسید فما با
عایل وب (طاق عنی پکیا) ے
فآن والو! وب ربھا کرو کیو بکہ اہلل ت ی

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أهل القرآن،
أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر».

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث الرشيف أمر ألهل القرآن اذلين هم أهل
اهلل وخاصته بأن يصلوا صالة الوتر ،وذلك ألن اهلل

واحد فرد يف ذاته وصفاته وأفعاهل حيب الوتر سبحانه.
املراد بأهل القرآن :املؤمنون اعمة ،من قرأ ومن لم

يقرأ ،وإن اكن من قرأ أوىل باخلطاب حلفظه إياه ،وقال
اخلطايب :املراد بهم :القراء واحلفاظ ،وخصوا باذلكر،

ملزيد رشفهم واالهتمام بهم ،فينبِغ أن يكون ألهل
ً
القرآن عناية بالوتر ،وإن اكن مطلوبا من اجلميع،
لكن ألهل القرآن مزية ىلع غريهم؛ ألنهم قدوة،
وألن عندهم من العلم ما يدعوهم إىل املسارعة إىل

فعل الطااعت والقربات ما ليس عند غريهم،
فيكون األمر يف حقهم آكد.

 .994حدپث:

ہ
فما با ے

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اسحدپ ث شتفمی اہےل فآنچو اہللےکحاض پیدے ےہونہےی ،ایہیچکمدبا
عایل اپ رنی داب ،صفاب اور اف عال می پکیا
گیا ے
ہ کہ وب یک یمار ربھا کرپن ،کیو بکہ اہلل ت ی

اہ۔ اہےل فآن ےس رماد یمام مومیی ہےی چو فآن
ہ ،وب کو ت رسید فما ب ے
اور نہا ے
ی
رج فاء چضاب
ےکفاری ہےی اور چو فآن ےک فاری یہی ہےی وہ ھی رماد ہےی ،گ ر
چفظ فآن یک وج ےساس چطاب ےک ربادہ چفدار ہےی۔ ع الہم چطاب رجمہ اہلل فمان
ہ ےی:اہےلفآنےس رمادچفَّاظفآن اورفاءہےی،اور انکا چصوضیدکر ان یکا ےہمیت
ہ ،لہدا اہےل فآن کو چصوضی طور رب وب کا
اور شف ومیل ث یک وج ےس کیا گیا ے
ہ ،لیک اہےل فآن کو عام
رج ی یمام مومیی ےس مطلوب ے
ا ےہمام کربا رحا ہی ،اگ ر
ہ ،کیو بکہ وہ ان ےک لی اسوہ اور یموی ےہون ہےی
لوگون رب فوفیت اور ببی حاصل ے
ع
ہ چس ےس دوشے لوگ مجوم ےہون ہےی ،چو ان
اوران ےک براس وہ لم ےہو با ے
ےک لی طاعاب وعیاداب می مساتفت اور بھ چررھ کر چضہ لیی کا داعیہ (مجک)
چ
ہ۔ (مچہ
ہ ،اس لی ان یک باپ ث ی کم ربادہ باکید اور ا ےہمیت رکھیا ے
ےہو با ے
الع الم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ر
• فإن اهلل وتر  :الوتر هو الفرد ،فاهلل تعاىل واحد يف ذاته ،واحد يف صفاته ،فال شبه هل وال مثل ،واحد يف أفعاهل ،فال رشيك هل وال معني.

فوائد احلديث:

ر
 .1استحباب الوتر واإلتيان به ،وعدم اتلهاون به؛ ألنه من الصلوات املؤكدات.
ر
ر
َ
 .2نُد َب ْ
اإلتيان بالوتر ،ولكن يتأكد ىلع محلة القرآن وحفاظه ،وأهل العلم أكرث مما يتأكد يف حق غريهم.
املس ِل ُمون لكهم إىل
ِ
ِ
ر
 .3أن صالة الوتر حمبوبة إىل اهلل تعاىل ،فيه أفضل الصلوات بعد الصلوات املكتوبات.
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ر
ً
ً
ًّ
حقيقيا يليق جبالهل ،بال تكييف ،وال تمثيل ،وال تشبيه ،فكما نثبت أن هل تعاىل ذاتا ال تشبه اذلوات،
 .4إثبات صفة املحبة هلل تعاىل ،إثباتا
ْ
َ
َ
َ
ر
فنثبت ً
أن هل صفات ال تشبه الصفات{ :ليْ َس كمثْله ْ ٌ َ ُ َ ر ُ
ُ
ابلص ُ
ري ( })11الشورى.
أيضا-
ِ ِِ
يشء وهو الس ِميع َ ِ
 .5قال شيخ اإلسالم :الوتر سنة مؤكدة باتفاق املسلمني ،ومنهم من أوجبه ،وال ينبِغ ألحد تركه ،ومن ر
أرص ىلع تركه ردت شهادته.

 .6الوتر من أسماء اهلل تعاىل ،وهو تعاىل حيب ما وافق أسماءه وصفاته ،فهو عليم حيب العلم والعلماء العاملني ،وهكذا يف لك ما يوافق أسماءه مما
ً
يناسب مقام العبد ،ومعىن الوتر :الفرد ،وهو سبحانه وتر ،ومجيع خلقه شفع ،خلقوا أزواجا ،واهلل تعاىل أعلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن
فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .سنن الرتمذي ,حممد بن عيىس بن َس ْورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق,
أمحد حممد شاكر ,رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ,الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين
األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن ابن ماجه ,ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،وماجة اسم أبيه يزيد,
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مؤسسة
غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.
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لوگو!رمنےس یہےل اہللےک سا می توی کر لو اورمشعول ہےوحانےس یہےل
حلدیحلدی پیک اعمال کر لو۔

يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا،

وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا

 .995احلديث:

**

 .995حدپث:

ہ ایھون ن فمابا :رسول اہلل
چضب حاب پن عیداہلل رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
ﷺ ن ےہمی چطیہ دبا تو ارساد فمابا کہ ’’لوگو! رمن ےس یہےل اہلل ےک سا می توی
کر لو ،اورم شعول ےہوحان ےس یہےل حلدی حلدی پیک اعمال کر لو ،اہلل کا پکیب دکر

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :خطبنا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :يا أيها

انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا ،وبا ِدروا باألعمال
ُ
ُْ َ
وصلوا اذلي بينكم وبني
الصاحلة قبل أن تشغلواِ ،

کر ےک اور چفیہ و اع الپیہ طور رب پکیب صدفہ کر ےک ا پی رب ےس اپریا ت علق اسیوار کر
لو ( ،اس ےک بینچہ می) یمہی ررق مےل گا۔ یمہاری مدد یک حان یگ اور یمہارا حال

ربكم بكرثة ِذكركم هل ،وكرثة الصدقة يف الرس
ُْ
ُْ
ُ
والعالنية ،ت ْرزقوا وتنرصوا وجت َربوا ،واعلموا أن اهلل

یھیک ےہو حانگا۔ حان لو اس سال ےک اس مہییہ می آح ےک دن اس مفام رب اہلل
ش
ہ۔ چو خص عادل با طالم
عایل ن یم رب فیامت بک ےک لی جمعہ فض کر دبا ے
ت ی
چکرمان یک موچودیگ می میی ر بدیگ می با میی وفاب ےک ت عد جمعہ یک یمار کو عی اہےم
شم
حھی ےہون با اس ( یک فصیت) کا اپ کار کرن ےہون جمےع کو بک کرے گا ( می
اےس بددعا دپیا ےہون کہ) اہلل کرے! اس ےک پکرھے ےہون کام ی شمیی اور اس
ش
ےک کامون می بک ث ی ےہو۔۔ سیو! اس خص یک ( چو ب العدر جمعہ بک کرے) کوب یمار
یہی ،اس یک کوب رکاہ یہی ،اس کا کوب جح یہی ،اس کا کوب رورہ یہی۔ ( ی اعمال

قد افرتض عليكم اجلمعة يف مقايم هذا ،يف يويم
هذا ،يف شهري هذا ،من اعيم هذا إىل يوم القيامة،

فمن تركها يف حيايت أو بعدي ،وهل إمام اعدل أو جائِر،
ْ
َ
خفافا بها ،أو ُج ُ
حودا هلا ،فال مجع اهلل هل ش ْمله،
اس ِت
َ
وال بارك هل يف أمره ،أال وال صالة هل ،وال زاكة هل ،وال
حج هل ،وال صوم هل ،وال ِب رر هل حىت يتوب ،فمن تاب
تاب اهلل عليه ،أال ال تُ ر
ؤمن امرأة رجال ،وال يَ ُؤم
َْ
أعرايب ُمهاجرا ،وال يؤم فاجر مؤمنا ،إال أن يقهره
بسلطان ،خياف سيفه َ
وس ْوطه».

فیول یہی ےہون ےگ ،اس یک کوب پییک (فیول) یہی چنی کہ توی کر ےل چو کوب توی کر
ےل اہلل اس یک توی فیول فماےل گا۔ چیدار! کوب عورب کسی رمد یک امامت ی
کرے ،کوب حای بدوس کسی مہاچر کا امام ی پی ،کوب فاسق کسی (پیک) مومن کا امام
ی پی ،سوان اس ےک کہ وہ اےس فوب و علیہ ےس مخیور کر دے اور اےس اس یک
بلوار اور کورے کا چوف ےہو۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

حدپ ث کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قام فيهم خطيبا فقال :يا

أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا ،وسارعوا
ُْ َ
باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا عنها باملرض وكرب
ُ
وصلوا اذلي بينكم وبني ربكم
السن وغري ذلكِ ،
بكرثة ِذكركم هل ،وكرثة الصدقة يف الرس والعلن،
يرزقكم اهلل رزقا واسعا ،وينرصكم ىلع أعدائكم،
ويصلح حالكم لكه ،واعلموا أن اهلل قد افرتض

عليكم صالة اجلمعة يف مقايم هذا ،يف يويم هذا ،يف

**

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ابک دف عہ رسول اہلل ﷺ چطیہ
چضب حاب پن عیداہلل رضی اہلل عہما پیا ے
ےک لی کرھے ےہون تو فمابا’’:لوگو! رمن ےس یہےل یہےل اہلل ےک سا می توی کر
لو ،رمض وبھابرا وعیہ می م شعول ہےوحان ےس یہےل حلدی حلدی پیک اعمال کر لو،
اہلل کا پکیب دکر کر ےک اور پکیب چفیہ و اع الپیہ صدق کر ےک ا پی رب ےس اپریا
ی
ت علق اسیوار کر لو (،اس ےک بینچہ می) مھی وسیع ررق مےل گا ،دشمن ےک ح الف
یمہاری مدد یک حان یگ اور یمہارے ی مام حاالب یھیک ےہو حا بی ےگ۔ اورحان لوکہ
عایل ن یم رب فیامت بک
اس سال ےک اس مہییہ می آح ےک دن اس مفام رب اہلل ت ی
ش
ہ۔ چو خص عادل با طالم چکرمان یک موچودیگ می ،میی
ےک لی جمعہ فض کر دبا ے
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شهري هذا ،من اعيم هذا إىل يوم القيامة ،فمن تركها
يف حيايت أو بعدي ،وهل إمام اعدل أو ظالم ،استهانة

بها ،أو إنكارا لفرضيتها ،فال مجع اهلل هل ما تفرق
ُ
من أمره ،وال بارك هل يف أمره ،ولن تقبل هل صالة ،وال
زاكة ،وال حج ،وال صوم ،وال أي عمل من أعمال الرب

حىت يتوب ،فمن تاب تاب اهلل عليه ،ثم نهاهم أن تؤم
امرأة رجال يف الصالة ،أو يَ ُؤم أعرايب ُمهاجرا؛ ألن من

شأن األعرايب اجلهل ومن شأن املهاجر العلم ،ونهاهم
أن يؤم فاسق مؤمنا ،إال أن يغلبه بسلطان خياف منه

ىلع نفسه .وهذا احلديث ضعيف كما سبق ،وبعض
مجله معناها ثابت يف القرآن والسنة ،اكألمر باتلوبة:

(وتوبوا إىل اهلل مجيعا أيه املؤمنون لعلكم تفلحون)
واملبادرة بالصاحلات( :سابقوا إىل مغفرة من ربكم
وجنة )...واألمر باذلكر( :اذكروا اهلل ذكرا كثريا)
واألمر باجلمعة( :إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة

فاسعوا إىل ذكر اهلل) وتقديم األفضل لإلمامة( :يؤم

القوم أقرؤهم لكتاب اهلل).

شم
ر بدیگ می با میی وفاب ےک ت عد جمعہ یک یمار کو عی اہےم حھی ےہون با اس ( یک
فصیت) کا اپ کار کرن ےہون جمعہ کو بک کرے گا ( می اےس بددعا دپیا ےہون کہ) اہلل
ش
کرے! اس ےک پکرھے ےہون کام ی میی اور اس ےک کامون می بک ث ی ےہو،
ش
اس خص یک کوب یمار یہی ،اس یک کوب رکوہ یہی ،اس کا کوب جح یہی ،اس کا کوب
رورہ یہی اور اس یک کوب پییک( فیول ) یہی یہان بک کہ وہ توی کر ےل چو کوب توی کر

ےل اہلل اس یک توی فیول فماےل گا۔ یررھ اس باب ےس میع فمابا کہ کوب عورب کسی
رمد یک امامت کران ،کوب حای بدوس کسی مہاچر کا امام ی پی ،کیون کہ اعاب یک
ع
ہ۔ اور اس باب ےس
ہ اور مہاچر صاچت لم ےہو با ے
ہ کہ وہ حاہےل ہےو با ے
حال ث ی ے
ی
ھی میع فمابا کہ کوب فاسق کسی (پیک)مومن کا امام پی ،سوان اس ےک کہوہ اےس
فوب و علیہ ےس مخیور کر دے اور اےس (اس یک بلوار اور کورے کا )چوف ےہو۔ ی
ہ لیک اس ےک تعص جمےل فآن وسیت ےس
ہ حیسا کہ گرر چ رکا ے
حدپ ث صعیف ے
لع تف
باپ ث ہ ےی حیسا کہ توی کا معاملہ ’’وتوتوا ایل اہلل جمی عا ایہا المومیون لکم لخون‘‘ (اے
مومیو! یم ست ےک ست اہلل یک چیاب می توی کرو باکہ یم نچاب براو)۔ اور پیک
اعمال می ابک دوشے ےس آ ےگ بھیا ’’ساتقوا ایل معفہ من رپکم وچیہ‘‘ (ا پی
رب یک معفب اور چیت یک رطف ابک دوشے ےس سیفت حاصل کرو)۔اور دکر
کا معاملہ ’’ادکروا اہلل دکرا کییا‘‘ (اہلل کو کیب ےس باد کرو) اور جمعہ ےک معاملہ کہ ’’ادا
تودی للض الہ من توم الحمعہ فاسعوا ایل دکر اہلل‘‘ (چت جمعہ ےک دن یمار یک ادان دی
حان تو یم اہلل ےک دکر یک رطف دور ربو) اورافضل کو امامت ےک لی آےگ کربا
’’توم القوم افوہےم لکیاب اہلل‘‘ (فوم یک امامت وہ کران چو ان می ےس کیاب اہلل

ہ)۔
کو ربادہ ربھا ےہوا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اجلمعة > فضل صالة اجلمعة
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

• با ِدروا  :سارعوا.
ُْ
• جت َربوا  :يصلح حالكم.

• جائِر  :ظالم.
ْ
• اس ِتخفافا  :استهانة.
• ُج ُ
حودا  :إنكارا.
َ
• مجع ش ْمله  :مجع ما تفرق من أمره.

• أعرايب  :ساكن الصحراء من العرب.
• فاجر  :فاسق.
َْ
• يقهره  :يغلبه.

526

َ ْ
اجلِل وحنوه ،يُرضب بها اإلنسان أو احليوان.
• سوط  :أداة من ِ

فوائد احلديث:
 .1األمر باتلوبة قبل املوت ،واملسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل االنشغال ،وكرثة اذلكر ،والصدقة.
 .2اجلمعة فرض واتلحذير من تركها.
 .3انليه عن إمامة املرأة للرجل واألعرايب للمهاجر والفاسق للمؤمن.
ر
 .4الصالة خلف الفاسق منيه عنها ،ومع هذا فإنه تصح خلفه.
املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلانية  1405ـه1985 -م .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،ملحمد بن عبد اهلادي اتلتوي
نور ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل – بريوت .معجم اللغة العربية املعارصة ،لِلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش:
اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه.

الرقم املوحد)11298( :
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يا أيها انلاس ،عليكم بالسكينة ،فإن الِّب ليس

ہ۔
اے لوگو! سکییت احییار کرو کیو بکہپیرفیاری پییک یہی ے

باإليضاع

 .996احلديث:

ََ
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :دف َع
ر
ر
َ َ َ
ُّ
ُّ
انليب
يوم َع َرفة ف َس ِم َع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ر
ر
ََ َ ْ َ ً
اء ُه َزج ًرا ش ِديدا َو َرض ًبا
صىل اهلل عليه وسلم -ورَ
َ
َ َُّ
ار ب َ
َو َصوتًا لإلبل ،فَأَ َش َ
وط ِه ِإيل ِهم ،وقال« :يا أيها
س
ِ ِ
ِ ِِ
َ ر
ر َ
ََ ُ
ر ُ
الرب لَيسَ
ر
كين ِة ،ف ِإن
انلاس ،عليكم ِبالس ِ
ِ
َ
اإليض ِ
اع».
بِ

**

ہ کہ پنی کریم صیل اہلل علیہ وسلم عفہ
عید اہلل پن عیاس رضی اہلل عہما ےس رواپ ث ے
رن
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن ا پی حےھ
ےک دن (عفاب ےس ) روای ےہون  ،تو ر
آب صیل اہلل علیہ وسلم ن ا پی کورے
شخت داپ ث ،مار اور اونون یک آوار سنی تو ر
ےس لوگون یک رطف اسارہ کرےک فمابا'' :اے لوگو! سکییت احییار کرو کیو بکہ پی
ہ۔''
رفیاری پییک یہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفاض من عرفة
ً
ً
ً
ً
وزجرا لإلبل
ورضبا
شديدا
فسمع وراءه صوتا
ً
وأصواتا لإلبل ،واكن هذا املشهد من انلاس نتيجة ما
تعودوه زمن اجلاهلية؛ ألنهم اكنوا يف أيام اجلاهلية إذا
ً
ً
عظيما يبادرون
إِسااع
دفعوا من عرفة أِسعوا

انلهار قبل أن يظلم اجلو ،فاكنوا يرضبون اإلبل ً
رضبا
ً
شديدا ،فأشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إيلهم
بسوطه ،وقال :أيها انلاس الزموا الطمأنينة واهلدوء،

فإن الرب واخلري ليس باإلِساع واإليضاع وهو نوع

من السري ِسيع.

 .996حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ی ص
سل
آب صیل
پنی کر م یل اہلل علیہ و م عفاب ےس (رمدلفہ یک رطف ) روای ےہون ،تو ر
رن
اہلل علیہ وسلم ن ا پی حےھ بلید آوارون ےک سایھ اونون ےک اہ پکی اور مارن کا
سور و عل سیا ،لوگون ن اتسا اس لی کیا کیو بکہ وہ رمای حاہےلیت می اشی ےک عادی
یےھ .رمای حاہےلیت می لوگ چت عفہ ےس پ کلی یےھ تو یہتپی حلی یےھ باکہ باربیک
جرھا حان ےس یہےل ہےی واہن ےس ک ر
وح کرحا بی ،اس لی وہ انون کو بی رطح
مارن یےھ۔ لہدا پنی صیل اہلل علیہ وسلم ن ا پی کورے ےس لوگون یک رطف اسارہ

کیا اور فمابا کہ اے لوگو! سکون واظمییان کو الرم پ رکرو کیو بکہ پی رفیاری اور پیروی
ہ۔
پییک اور یھ الب کا کام یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه :رواه ابلخاري بلفظه تاما ،وأما مسلم فأخرج «عليكم بالسكينة».

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

معاين املفردات:

ََ
• دفع  :أفاض وسار من عرفات ملزدلفة.
َ
ْ
• َزج ًرا شد ً
يدا  :أي صيَ ً
احا حلث اإلبل.
ِ
ِ
َ ً
إلبِل  :أي من الرغو ،وهو صوت اإلبل.
•
صوتا ل ِ ِ
ََ َ
َ
َ
وط ِه  :أي تأنوا ودعوا العجلة.
• فأشار بِس ِ
الرب  :الطاعة.
• ِ
َ
• اإليضاع  :اإلِساع.

فوائد احلديث:

 .1شفقة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته؛ فقد نهاهم عن اإلِساع ئلال يتعبوا أنفسهم مع بُعد املسافة.
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 .2استحباب اتلأين واخلشوع عند أداء العبادات.

 .3أن ثواب العبادة إنما يكون بقدر اخلشوع وحضور القلب فيها.

 .4تكلف اإلِساع يف السري ليس مما يتقرب إىل اهلل به.
ر
 .5أن الرب ليس بالعجلة وإنما هو باخلضوع واخلشوع واالستاكنة ملن ال خيىف عليه يشء يف األرض وال يف السماء.
 .6اهلدوء والسكينة أعون ىلع حضور القلب.

 .7احلكمة يف انليه عن اإلِساع يف قصد العبادة ما يفيض إيله اإلِساع من الزتاحم واتلدافع وأذية املسلمني.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق:
حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة،
بريوت1379 ،ه.

الرقم املوحد)3034( :
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َ
َ ِّ َ ُ ي
َ َي
َّ
اري ِن ،فإىل أي ِهما أهدِي؟
يا رسول اهللِ ،إِن ِيل ج
َيَ َ ي َ
ك بابا
قال :إىل أقرب ِ ِهما مِن ِ

 .997احلديث:

آبﷺن
با رسول اہلل!میےدو ےہمسان ہ ےی۔ می نخفہ کےسدون؟ ر
فمابا :چسکا دروارہ یمےسربادہفپث ےہو۔
**

َ
ر
هللِ ،إن
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :يا رسول ا ِ
َ
َْ
ُْ
ْ
يل َج َ
اريْ ِن ،فإىل أيِّ ِه َما أه ِدي؟ قال« :إىل أق َر ِب ِه َما ِمن ِك
ِ
ً
َ
بابا».

عاتش رضی اہلل عہا رواپ ث کرب ہ ےی کہ می ن رسول اہلل ﷺ ےس درباف ث کیا کہ با
آب ﷺ ن فمابا:
رسول اہلل! میے دو ےہمسان ہ ےی۔ می نخفہ کےس دون؟ ر
’’چس کا دروارہ یم ےس ربادہ فپ ث ےہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سألت اعئشة -ريض اهلل عنها -انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم :-إن يل جارين وقد أمرت بإكرام اجلار مطلقا؛
وال أقدر ىلع اإلهداء إيلهما ً
معا ،فإىل أيهما أهدي

يلحصل يل ادلخول يف مجلة القائمني بإكرام اجلار؟
فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إىل أقربهما منك بابًا.

 .997حدپث:

**

ضخ
حدپ ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م چ
ہ
عاتش رضی اہلل عہا ن پنی ﷺ ےس تروجرھا کہ میے دو ربوشی ہ ےی اور حےھ کم ے
ی
اہ وہ کوب ھی ےہو باہےم می ان دوتون کو ابک سایھ ہےدی
کہ ربوشی کا اکرام کیا حان رح ے
ی
ی
یہی دے سکنی۔ اب می ان دوتون می ےس کےس ہےدی ھنخون باکہ میا شمار ھی ان
آب ﷺ ن فمابا’’ :ان
لوگون می ےہوحان چو ربوشی کا اکرام کرن ہ ےی؟ اس رب ر
ی
ہ اےس ہےدی ھنخو‘‘۔
می ےس چس کا دروارہ ربادہ فپ ث ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > اهلبة والعطية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أقربهما منك بابا  :أي :اجلار القريب

فوائد احلديث:
 .1استحباب تقديم اجلار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر ىلع اإلحسان إىل اجلميع.
 .2ينبِغ مرااعة شعور اجلار األقرب؛ ألنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها خبالف األبعد ،وكذلك هو األِسع إجابة ملا يقع جلاره.
 .3القرب املعترب هو قرب األبواب.
 .4يؤخذ من احلديث تقديم العلم ىلع العمل ،وذللك سألت اعئشة ريض اهلل عنها عن حكم املسألة قبل املبارشة يف الفعل.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،ط1428 ،1ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد
فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4250( :
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م
وہ)ےک لرکون رب چ ر
با رسول اہلل! کیا حےھ اتوسلمہرضی اہلل عیہ (انےک یہےل س ے
رح
َ
َ َََ َ ي
َ
َي َ ي
ن
أ
ة
م
ل
س
أيب
ين
ب
يف
ر
ج
أ
يل
ل
ه
ِ،
هلل
ا
رسول
يا
ِ
ِ
ِ
کرن کا اچر مےل گا ،اگر می ان ربچ ر
رح کرون؟ می ایھی اس مخیاجی میدپکھ
ُي َ َ َي ي َ َ ي ُ َ َ ي َ َ َ َ َ َ
اركتِ ِهم هكذا وهكذا إنما
أن ِفق علي ِهم ،ولست بِت ِ
س
آبﷺنفمابا:اہن!
یہی کنی؛ کیون کہوہ میے بییہےی تو ہ ےی؟ ر
ين؟ فقالَ :ن َع يم ،لَك َأ يجر َما َأ ين َف يقت َعلَ ييهمي
ُه يم بَ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
یمھی ےہ اسچری کا تواب مےل گا ،چو یم ان ربچ ر
رح کرویگ۔

 .998احلديث:

**

 .998حدپث:

ام سلمہ رضی اہلل عہا رواپ ث کرب ہ ےی کہ می ن درباف ث کیا کہ اے اہلل ےک رسول!
م
وہ) ےک لرکون رب چ ر
اگرمی اتوسلمہ رضی اہلل عیہ (ان ےک یہےل س ے
رح کرون تو کیا حےھ
اس رب اچر مےل گا۔ می ایھی اس مخیاجی می دپکھ یہی سکنی،کیون کہ وہ میے بیی
آب ﷺ ن فمابا :اہن! یمہی ےہ اس چری کا تواب مےل گا ،چو یم ان رب
ہےی تو ہ ےی؟ ر

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قلت :يا رسول
ُْ
اهلل ،هل يل ٌ
أجر يف بين أيب سلمة أن أن ِف َق عليهم،
ُ
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بَ ر
ين؟ فقال:
ِ
«نعم ،لك ُ
أنفقت عليهم».
أجر ما
ِ

چ ر
رح کرو یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قالت أم سلمة ريض اهلل عنها لرسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم :هل يل ثواب أخروي يف أين أنفق ىلع

عيايل من أيب سلمة وأكفيهم ،وال أدعهم يتفرقون يف
طلب القوت؟ أم أنه ال أجر يل ألين أفعل ذلك شفقة
ألنهم أبنايئ؟ فأخربها انليب صىل اهلل عليه وسلم أن

هلا أجرا يف إنفاقها عليهم.

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

ام سلمہ رضی اہلل عہا ن رسول اہلل ﷺ ےس درباف ث کیا کہ اگر می اتو سلمہ ےس
م
ےہون واےل ا پی نخرون رب چ ر
رح کرون اور ان یک کفاپث کرون ،تو کیا حےھ اس رب
ہ کہ می ایھی ب الس ررق می
اچروی اعییار ےس تواب مےل گا ،چت کہ چفیفت ی ے
م
ادرھ ادرھ یررھن ےہون یہی رجھور سکنی با یررھ حےھ اتسا کرن رب کوب اچر یہی مےل گا؛
کیون کہ می اتسا ان رب سففت یک وج ےس کر رہےی ےہون یگ ،کیون کہ وہ میے بیی
ہ ےی؟ پنی ﷺ ن ایھی پیابا کہ ان ربچ ر
رح کرن کا ایھی اچر مےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األِسة > انلفقات
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أجر  :أي :ثواب أخروي.
• بين أيب سلمة  :أي :أوالدها منه.

• بتاركتهم هكذا وهكذا  :أي :يتفرقون يف طلب القوت يمينا وشماال.

فوائد احلديث:
 .1بيان حصول اثلواب لألم باإلنفاق ىلع أوالدها؛ وإن اكنت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرمحة.
 .2فضل اإلنفاق ىلع األيتام يف احلجر.
 .3شدة شفقة األم ىلع بنيها ورمحتها بهم.
 .4يستحب لويل األمر ترغيب الرجال والنساء من املسلمني يف أفعال اخلري.

531

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4959( :
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آبی پیا بی کہ
با رسول اہلل!اہلل ت عایل چق کو پیان کرنےس چیا یہی کر با۔ ر
ی
ہ؟"۔ اس رب
چت عورب کو اچیالم ےہو حان تو کیا اس رب ھی عسلواچت ے

يا رسول اهلل ,إن اهلل ال يستحيي من احلق ،فهل

ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ,إذا رأت املاء

 .999احلديث:

رسول اہللﷺنفمابا" :اہن،چتوہ براب دپکھےل"۔

**

س
ہ کہ اتوطلچہ یک نوی ام لنم رضی اہلل عہا رسول
ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس رواپ ث ے
اہلل ﷺ ےک براس آ بی اور کہی لگی" :با رسول اہلل! اہلل ت عایل چق کو پیان کرن
ی
آب ی پیا بی کہ چت عورب کو اچی الم ےہو حان ،تو کیا اس رب ھی
ےس چیا یہی کر با۔ ر
ہ؟"۔ اس رب رسول اہلل ﷺ ن فمابا" :اہن ،چت وہ براب دپکھ
عسل واچت ے

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت« :جاءت ُّ
أم
ُ َ
ُ َ
يم امرأة أ ِيب َطلحة إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
سل ٍ
ر
َْ َ
حيي من
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل,
إن اهلل ال ي َست ِ
ُ ْ َ َ ْ
َ
َ
احل َ ِّق ,فهل ىلع املرأة من غس ٍل ِإذا ِيه احتلمت؟ فقال
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعمِ ,إذا َرأت
َ
الماء».

ےل"۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت أم سليم األنصارية -ريض اهلل عنها -إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم -لتسأهل ،وملا اكن سؤاهلا ممايتعلق بالفروج ،ويه مما يستحيا من ذكره اعدة قدمت
ً
بني يدي سؤاهلا تمهيدا إللقاء سؤاهلا؛ حىت خيف
موقعه ىلع السامعني .فقالت :إن اهلل -عز وجل -وهو

احلق ،ال يمتنع من ذكر احلق اذلي يستحيا من ِذكره

من أجل احلياء ،مادام يف ذكره فائدة ،فلما ذكرت أم

سليم هذه املقدمة اليت لطفت بها سؤاهلا ،دخلت يف
صميم املوضوع ،فقالت :هل ىلع املرأة غسل إذا يه

ختيلت يف املنام أنها جتامع؟ فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم :-نعم ،عليها الغسل ،إذا يه رأت نزول
ماء الشهوة.

 .999حدپث:

**

ض
حدپ ث کا درج :خنح

اجمایل معنی:

س
ام لنم اتضاری رضی اہلل عہا پنی ﷺ ےک براس ابک مسیلہ تروجھی ےک لی آ بی۔
چ رو بکہ ان ےک سوال کا ت علق شم گا ےہون ےس یھا چن ےک دکر ےس عموما چیاء مخسوس یک
ہ اس لی ایہون ن اپریا سوال ر کھی ےس یہےل یمہید بابدھی باکہ سیی والون رب
حاب ے

اسکاابکحرھکم ےہوحان۔ کہی لگی کہاہلل عوحلچوبدابچودچقہ ےی،اتسیچقباب
م
ہ چت کہ اس ےک
ےک پیان ےس یہی رکیا چےس دکر کرن می چیاء خسوس یک حاب ے
پیان می کوب فابدہ ےہو۔ اس مفدہم کو دکر کرن ےک ت عد چس ےس ان ےک سوال یک
س
سدب کم ےہو گنی ،ام لنم رضی اہلل عہا اصل موصوع یک رطف آ بی اور تروجھی لگی:
ہ تو کیا اس رب عسل کربا واچت ےہو
اگر عورب چواب می دپکےھ کہ وہ مچامعت کر رہےی ے
ہچت کہ وہ
ہ؟ پنی ﷺ ن فمابا :اہن ،اس رب عسل واچت ےہو حا با ے
حا با ے
شہوب ےس پ کلی واےل براب (مادہ میوی) کو دپکھ ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الغسل
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أم سليم  :سهلة بنت ملحان األنصارية أم أنس بن مالك ،أسلمت متقدمة مع قومها من األنصار.
• امرأة أيب طلحة  :زوجته ،وهو :زيد بن سهل األنصاري ،وفيه نزلت( :لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ما حتبون).
ْ
ر
ْ
إن ر َ
اَلل ال ي َ ْستَح ِيي ِم ْن احل َ ِّق  :ال يمتنع من ذكره أو فعله حياء ،والغرض من هذه اجلملة :تقديم االعتذار عما ستسأل عنه.
•
• احلق  :لك خرب خال من الكذب ،ولك حكم خال من اجلور.
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ُ
• ِم ْن غ ْس ٍل  :من اغتسال.
ْ
احتَلَ َم ْ
ت  :رأت يف املنام أنها جتامع وحنو ذلك.
•
ََ
• رأت  :أبرصت.
• املاء  :املين.

فوائد احلديث:
 .1جواز استفتاء املرأة بنفسها عن أمر دينها.
 .2بيان ما عليه الصحابيات من االهتمام بأمر دينهن والسؤال عنه.
 .3املرأة جيب عليها الغسل حني حتتلم ،إذا أنزلت ورأت املاء.
ُْ ُ
ُْ
زنل الرجل ،ومن ذاك يكون الشبه يف الودل ،كما أشار إىل هذا بقية احلديث.
زنل كما ي ِ
 .4املرأة ت ِ
ّ
 .5إثبات صفة احلياء هلل -جل وعال ،-إثباتا يليق جبالهل ،ىلع أنه ال يمتنع تعاىل من قول احلق ألجل احلياء.
ُّ
 .6أن احلياء ال ينبِغ أن يمنع من تعلم العلم ،حىت يف املسائل اليت يستحيا مهنا.
ر
 .7من األدب وحسن املخاطبة ،أن يقدم أمام الالكم اذلي يستحيا منه مقدمة تناسب املقام ،تمهيدا للالكمِ ،يلَ ِخف وقعه ،وئلال ينسب صاحبه
إىل اجلفاء.

 .8فضيلة أم سليم -ريض اهلل عنها -حبرصها ىلع الفقه يف ادلين ،وحسن أدبها؛ بتقديم ما يمهد لعذرها.

 .9نيف صفة احلياء من احلق عن اهلل -عز وجل ،-أي االمتناع عن احلق بسبب احلياء؛ وذلك لكمال عدهل ورمحته.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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اےاہللےکرسول! می اتسی عورب ہےون چےس اسچاصہ کا چون یہتہےی کیب
يا رسول اهلل ،إين امرأة أستحاض حيضة كثرية
آب کیا چکم د پی ہ ےی؟اسن
اور سدبےسآ با ے
ہ،اسےک بارے می ر
شديدة ،فما ترى فيها قد منعتين الصًلة والصوم ،م
آبﷺنفمابا’’:می یمہارے
حےھ یمار رورےےسروکرکھا ے
ہ۔ ر
فقال :أنعت لك الكرسف ،فإنه يذهب ادلم،
ن
ض
ک
ج
ل
ہ
چ
ی
ہ
ک
خ
ب
یروب وب ر با ےون ،و کہ اسےس ون پید ےو حان گا۔‘‘ میہ ر ی اہلل
قالت :هو أكِث من ذلك
ت
ع
ہ
ادہ
ب
ر
ےس
اس
و
وہ
کہ
کہا
ن
ہا
ے

 .1000احلديث:

ََْ
عن محنة بنت َجحش -ريض اهلل عنها -قالت :كنت
َ
ْ َ
أُ ْستَ َ
حاض َحيضة كثرية ش ِديدة ،فأتيت رسول اهلل -
َ ْ َْ
ُ ْ ُ َ ُْ
ربه ،فوجدته يف
صىل اهلل عليه وسلم -أستف ِتيه وأخ ِ
بيت أخيت زينب بنت َجحش فقلت :يا رسول اهلل،
َ
إين امرأة أُ ْستَ َ
حاض َحيْ َضة كثرية شديدة ،فما ترى
فيها ،قد َمنَ َعتْين الصالة والصوم ،فقال« :أَ ْن َع ُ
ت لك
ِ
ُ
ُ
ر
ُ
الك ْر ُسف ،فإنه يذ ِهب ادلم» .قالت :هو أكرث من ذلك،
ر
فاخت ِذي ثوبا» .فقالت :هو أكرث من ذلك إنما
قالِ « :
أَثُ ُّج َ ًّ
َثا ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ََْ
ْ َ َْ
ْ
َ ُ
ت أج َزأ عن ِك من اآلخر،
«سآم ُرك بأم َرين أيهما فعل ِ
َْ
َ
فأنت أعلم» .قال هلا« :إنما هذه
يت عليهما
ِ
وإن ق ِو ِ
َْ َ ٌ
ح رييض ر
ََ َ
ََ َ
ستة أيام أو
ركضة من ركضات الشيطان فت ِ
ْ
َْ
سبعة أيرام يف ِعلم اهلل ،ثم اغت ِس ِيل حىت إذا رأيت أنك
ْ ََْ ْ
ِّ
واستنقأ ِت فصيل ثالثا وعرشين يللة أو
قد َط ُه ْر ِت،
أربعا وعرشين يللة وأيامها وصويم ،فإن ذلك
ْ
ُْ
يك ،وكذلك فاف َعيل يف لك شهر كما حتيض
جي ِز ِ
َ
َ
ْ
يق ُ
ات َحيْ ِض ِه رن َو ُطه ِر ِه رن ،وإن
النساء ،وكما ي ْط ُه ْرن ِم
ُ ِّ
َ
ُ ِّ
ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر وت َع َجيل العرص
ني َو َجتْ َمع َ
َفتَ ْغتَسل َ
ني بني الصالتني الظهر والعرص،
ِ
ِ ِ
ُ ِّ
ُ
وت َع ِّ
جلني العشاء ،ثم َت ْغتَسلنيَ
وت َؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
فاف َعيلَ ،و َت ْغتَسل َ
َو َجتْ َمع َ
ني مع الفجر
ني بني الصالتني
ِ ِ
ِ
ْ
َ
ُ
فاف َعيل ،وصويم إن ق ِدرت ىلع ذلك» ،قال رسول اهلل -
َ ْ َ ُ َ
ب ْاأل ْم َريْن ر
إيل».
صىل اهلل عليه وسلم« :-وهذا أعج
ِ

**

 .1000حدپث:

م
جخ ض
عایل عہاپیان کرب ہ ےی کہ حےھیہتہےیکیب اور سدب ےس
جمیہ نت س ر یاہلل ت ی
چک
آب
اسچاصہ کا چون آ با یھا۔ چریانچرہ می رسول اہلل ﷺ ےس م درباف ث کرن اور ر

آب
آب ﷺیک حدمت افدس می حارص ہےوب۔ می ن ر
ﷺ کو پیان ےک لی ر
پ ی
جخ
عایل عہا ےک گرھ می برابا اور عض کیا کہ
ﷺ کو ا رنی ہن رنت نت س رضی اہلل ت ی
اے اہلل ےک رسول! می اتسی عورب ےہون چےس اسچاصہ کا چون یہت ہےی کیب اور
م
آب کیا چکم د پی ہ ےی؟ اس ن حےھ یمار
سدب ےس آ با ے
ہ ،اس ےک بارے می ر
آب ﷺ ن فمابا’’ :می یمہارے لی روب نخوب
رورے ےس روک رکھا ے
ہ۔ ر
کر با ےہون ،کیو بکہ اس ےس چون پید ےہو حان گا۔‘‘ جمیہ رضی اہلل عہا ن کہا کہ وہ تو
آب ﷺ ن فمابا’’ :لیگوب بابدھ کر اس ےک ن رچ ک ریا رکھ
اس ےس ربادہ ے
ہ۔ ر
م
ی
ہ۔
ہ ،حےھ یہتپیی ےس چون یہیا ے
لو‘‘ ایہون ن کہا کہ وہ اس ےس ھی ربادہ ے
ی
آب ﷺ ن فمابا” :تو می مھی دو باتون کا چکم دپیا ےہون ان دوتون می ےس یم
ر
ی
چو ھی کر لو یمہارے لی کاق ےہو گا اور اگر یم دوتون رب فدرب رکھ سکو تو یم ربادہ یہی
پک
ت ی
آبﷺن
حاپنی ہےو۔“ ( عنی م اپ رنی حال ث کو د ھی ےہون چو رحاہےو کرو)۔” چریانچرہ ر
ہ لہیدا یم ( ےہ مہییہ)
جمیہ رضی اہلل عہا ےس فمابا“ :ی اسچاصہ تو دراصل سیطاب کخروکا ے
اہلل ےک علم ےک مطاتق جرھ با ساب رور چیص ےک ابام شمار کرو۔ یررھ عسل کر لو اور
ب
چت یم حان لو کہ یم براک وصاف ےہوگنی ےہو تو یییس ( )23دن با چ روبیس ( )24دن یمار
ہ۔ اوراشی رطح ےہ ماہ کیا کرو
ربھنی ر ےہو اور رورے رکھو۔ ی یمہارے لی کاق ے
حیسا کہ چیص وایل عور بی کرب ہ ےی :چیص ےک اوفاب می حاتضہ اور برایک ےک وفیون
می براک ر ےہنی ہ ےی۔ اور اگر یم اس باب رب فادر ےہو کہ ظرہ کو کحرھ دب ےس ربھو اور عض کو
فدرے حلدی ربھ لو تو عسل کر ےک ظرہ اور عض کو ابک سایھ ربھ لیا کرو ،یررھ مرعب کو
درا دب کر ےک اور عساء کو کحرھ یہےل کر ےک یررھ عسل کر ےک ی دوتون یمارپن ابک سایھ
ربھ لو تو اتسا کر لیا کرو ،اور صح ےک لی الگ عسل کر ےک فج ربھو ،اور گر یم فادر ےہو تو
م
رورہ رکھو۔‘‘ رسول اہلل ﷺن فمابا’’ :ان دوتون می ےس ی دوشی باب حےھ
ہ۔‘‘
ربادہ ت رسید ے
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حدپ ث کا درج :چ َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
"كنت أُ ْستَ َ
حاض
معىن حديث محنة -ريض اهلل عنها-
َ
ْ َ
َحيضة كثرية ش ِديدة" أي أن ادلم اكن يزنل منها
ِّ
ويستمر ملدة طويلة بشدة وقوة عند خروجه" .فأتيت
َ ْ َْ
ُ ْ
خ ُ
ربه"
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أستف ِتيه وأ ِ

ثم إنها جاءت إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-تسأهل
ر
عن احلكم الرشيع ،وما اذلي جيب عليها" .فقلت:
ُ
يا رسول اهلل ،إين امرأة أ ْس َت َ
حاض َحيْ َضة كثرية
ْ
َ
شديدة ،فما ترى فيها قد َمنَ َعت ِين الصالة والصوم"
يعين :أن ادلم انلازل منها جعلها تتوقف عن الصالة
والصوم بناء ىلع أنه ُ
دم حيض ،وهذا هو املتبادر هلا
يف أول األمر ،ثم بَ ر َ
ني هلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
أن ادلم انلازل منها بهذه الصفة إنما هو ركضة من
الشيطان وليس ب َدم حيض .فقال« :أَ ْن َع ُ
ت لك
ِ
ُ
ُ
ر
الك ْر ُسف ،فإنه يُذهب ادلم» .أي :استخديم القطن؛
َ
َ ُّ
وذلك بأن جتعله ىلع فرجها وتشده عليه حىت يُمسك

ادلم" .قالت :هو أكرث من ذلك" أي :أن ادلم انلازل
َ ُ
كثري وشديد والقطن ال يمكن أن يؤدى به الغ َرض.
ر
فاخت ِذي ثوبا» .أي :أضييف إىل القطن ثوبا حىت
قالِ « :
يكون كثيفا يمسك به ادلم" .فقالت :هو أكرث من
ذلك إنما أَثُ ُّج َ ًّ
َثا" أي :أن ادلم يَ ُّصب منها بكرثة
ُ
وقوة ،فال ي َ ْس َت ْمسك بالقطن وال باثلياب؛ ألنه يزنل
بغزارة وبكرثة" .قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
وسلمَ « :-س ُ
آم ُرك بأم َرين»" يعىن :أحد حكمني ،وهما
كما سيأيت  :األول :االغتسال للك صالة .واثلاين :أن
جتمع بني الظهر والعرص واملغرب والعشاء وتغتسل

ثالث مرات للظهر والعرص غسال واحدا ،وللمغرب

والعشاء غسال واحدا ،وللفجر غسال واحدا" .أيهما
َ
أنت باخليار بني
نك من اآلخر" يعينِ :
فعلت أجزأ ع ِ
َْ
َ
فأنت أعلم "أي:
يت عليهما
ِ
هذين األمرين" .وإن ق ِو ِ
َ
رت عليهما ،أي األول واثلاين فأنت أعلم حبالك،
ق ِد ِ
فاختاري أيهما شئت منهما" .ثم قال هلا« :إنما هذه
َ
ْ ٌ
َرك َضة من َرك َضات الشيطان »" واملعىن :أن الشيطان

**

اجمایل معنی:

م
جمیہ رضی اہلل عہا یک حدپ ث کا مفہوم ’’ :حےھ اسچاصہ کا چون یہت ربادہ آ با یھا۔‘‘
تعنی ان کا چون یہت لمی عض بک حاری رہےیا اور یہت سدب اورپیی ےس پ کلیا
چک
آب ﷺ کو پیان ےک
یھا۔ ’’می رسول اہلل ﷺ ےس م درباف ث کرن اور ر
آب ﷺ یک حدمت می حارص ےہوب۔‘‘ ” تعنی جمیہ رضی اہلل عہا پنی ﷺ ےک
لی ر
چ
ہ اور اس سلسےل می ان رب کیا
براس ی درباف ث کرن آ بی کہ اس کا شعی کم کیا ے
م
ہ۔ ’’چریانچرہ می ن کہا :اے اہلل ےک رسول! حےھ اسچاصہ کا چون یہت
کربا واچت ے
م
ہ۔‘‘
ہ ،چس ن حےھ یمار رورے ےس روک رکھا ے
ہےی کیب اور سدب ےس آ با ے
” تعنی وہ اس آن واےلچون یک وج ےس یمار رورے ےس ریک ےہوب یھی اس چیال

ہ اور شوع می ایہی ا تےس ہےی لگا یھا۔ ت عد اران پنی ﷺ
ےس کہ ی چیص کا چون ے
ن ان ےک لی وصاچت فماب کہ ان کا اس ابدار می یہی واال چون چیص کا یہی بلکہ
آب ﷺ ن فمابا’’ :می یمہارے لی روب نخوب
سیطان ےک کخروےک کا اب ے
ہ۔ ر
کر با ےہون ،کیون کہ اس ےس چون پید ےہو حان گا۔‘‘ تعنی روب کا اسی عمال کرو باپن طور
کہ اےس اپ رنی شم گاہ رب رکھ کر بابدھ لو باکہ چون رک حان۔ ’’ایھون ن کہا :وہ
ی
ت
ہ اور روب ےس
ہ۔‘‘ عنیپ کلی واالچون یہتربادہاور سدبد ے
تواسےس ھیربادہ ے
آب ﷺ ن فمابا’’ :یررھ ک ریا رکھ لو۔‘‘ تعنی روب ےک
مفضد ترورا یہی ےہوگا۔ اس رب ر
ی
سایھ سایھ ک ریا ھی رکھ لو باکہ ی دپی (موبا) ےہوحان اور اس ےس چون رک حان۔
م
ی
ہ ،حےھ یہت پیی ےس چون یہیا
’’تو ایہون ن کہا کہ وہ تو اس ےس ھی ربادہ ے
ت
ہ
ہ ،ل یھدا وہ ی تو روب ےس ر کی واال ے
ہ۔‘‘ عنی چون کیب اور رور ےس ی راہ ے
ے
ہ۔ ’’رسول اہلل ﷺ ن فمابا:
اور ی ہےی ک ریے ےس ،کیو بکہ وہ یہت ربادہ ے
’’می یمہی دو باتون کا چکم دپیا ےہون۔‘‘ تعنی دو چکمون می ےس کسی ابک کا ،اور ان
تف
ہ :یرہ ال :ےہ یمار ےک لی عسل کیا حان۔ دوشا:
دوتون یک صیل اس رطح ے
ج
ظرہ اور عض ،مرعب اور عساء یک یمارپن مع کرےک ربھی حا بی اور بی بار عسل کیا
حان۔ ابک عسل ظرہ اور عض ےک لی ،ابک عسل مرعب اور عساء ےک لی اور
ی
ابک عسل فج ےک لی۔ ’’ان دوتون می ےس یم چو ھی کر لو یمہارے لی
ت ی
ہ کہ چو
دوشے یک رطف ےس کاق ےہو گا۔‘‘ عنی مہی ان دوتون باتون می احییار ے
ہ تو یم یہی حاپنی ےہو۔‘‘ تعنی
رحا ےہو کر لو۔ ’’اگر یم می ان دوتون کو کرن یک طاف ث ے
ہ تو یم ا پی بارے
یہےل اور دوشے دوتون کامون کو کرن یک اگر یم می طافث ے
آب ﷺ ن
می ربادہ حاپنی ےہو۔ یرہ حال ان می ےس چو رحا ےہو احییار کر لو۔ ’’یررھ ر
ہ۔‘‘ تعنی سیطان کو ان ےک
فمابا’’ :ی در اصل سیطان ےک کخروےک مارن کا اب ے
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ْ
قد وجد سبيال إىل ر
اتللبيس عليها يف أم ِر دينها
ْ
وطهرها وصالتها؛ حىت أن َساها اعدتها ،وصارت يف
ْ َ
اتلقدير كأنها ركضة منه ،وال ينايف أن يكون ِع ْرق
يقال هل َ
العا ِذل كما جاء يف حديث فاطمة بنت أيب
ُحبيش -ريض اهلل عنها -يف قوهلا  ":إين امرأة
استحاض فال أطهر أفأدع الصالة؟ قال :ال إنما ذلك
َ
َ َ
ِع ْرق ،وليس حبيض " ف ُيحمل ىلع أن الشيطان َركضه
حىت ْان َف َ
جر ،واألظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ ال
َ
ر
"فتَ َ
ح ري ِيض ستة أيام أو سبعة
مانع من محلها عليه.
َ
أيرام" أي :د ِيع الصالة والصوم واعتربي نفسك
حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام ،فتجلسها وترتك

الصالة فيها ،وهذا باعتبار أن اغلب اعدة النساء ستة
ْ
أيام أو سبعة أيام" .يف ِعلم اهلل" أي :يف حكم اهلل
ورشعه ،وقوهل ":ستة أيام أو سبعة أيام"

"فأو" هنا

ليست للشك إنما يه للتنويع وادلاللة ىلع أن بعض
ْ
ْ
حيضن سبعة أيام
حيضن ستة أيام ،وبعضهن ِ
النساء ِ
ْ
فرتجع إىل قريباتها من النساء من يه يف ِسنها ،وأقرب
َْ
َ
رأيت أنك قد
اجها" .ثم اغت ِس ِيل حىت إذا
ِ
إىل ِمز ِ
ْ
ِّ
ْ ََْ
واستنقأ ِت فصيل ثالثا وعرشين يللة أو أربعا
َط ُه ْر ِت،
ُْ
يك" يعين:
وعرشين يللة وأيامها وصويم فإن ذلك جي ِز ِ
إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك االغتسال
من احليض ،ثم ما زاد ىلع ستة أيام أو سبعة أيام ويه:

إما ثالثة وعرشون يوما أو أربعة وعرشون يوما ،فيه
أيام ُطهر افعيل فيها لك ما تفعله الطاهرات من الصوم
ْ
عنك" .وكذلك فاف َعيل
والصالة ،فإن هذا يكيف
ِ
َ
َ
يف لك َشهر كما حتيض النساء ،وكما ي ْط ُه ْرن ميق ُ
ات
ِ
ْ
َحيْ ِض ِه رن َو ُطه ِر ِه رن" يعين :حتييض لك شهر ستة أيام أو
سبعة أيام كعادة النساء ،ثم اغتسيل وصيل ،وهكذا

وقت طهرك يكون بقدر ما يكون اعدة اغلب

النساء من ثالث وعرشين أو أربع وعرشين" .وإن
َ
ُ ِّ
ُ
ق ِويت ىلع أن ت َؤخري الظهر وت َعجيل العرص
ني َو َجتْ َمع َ
َفتَ ْغتَسل َ
ني بني الصالتني الظهر والعرص،
ِ
ِ ِ
ُ ِّ
ُ
وت َع ِّ
جلني العشاء ،ثم َت ْغتَسلنيَ
وت َؤخ ِرين املغرب
ِ ِ
ْ
فاف َعيلَ ،و َت ْغتَسل َ
َو َجتْ َمع َ
ني مع الفجر
ني بني الصالتني
ِ ِ
ِ
َ
َْ
ُ
رت ىلع ذلك» .واملعىن :إذا
فافعيل ،وصويم إن ق ِد ِ

دپن ،براکییگ اور یمار ےک بارے می ایہی اسییاہ می دا لی کا مو فع مل گیا یہان بک
کہ اس ن ایہی ان یک عادب یھلوا دی اور وہ ابدارہ کرن ےک ررمے می ےہو گنی۔
ہ۔ چیکہ ی باب اس ےک میاق یہی کہ اس
گوبا ی سیطان یک رطف ےس ابک یھوکر ے

ی
کا سیت "عادل" بام یک ابک رگ ھی ےہو حیسا کہ فاظمہ نت اب چییس رضی اہلل عہا یک
ہ کہ ایہون ن کہا’’ :می اتسی عورب ےہون چےس اسچاصہ کا چون آ با
حدپ ث می ے
ک
ج
آب
ے
ہ ،چس یک وج ےس می براک یہی ےہوب۔ تو کیا می یمار کو ر ھورے ر ھون؟ ر
ہ۔‘‘ چریانچرہ ی کہا
ﷺ ن فمابا’’ :ی چیص یہی بلکہ ابک رگ ےس یہی واال چون ے
ہ۔ را جح یہی
ہ چس ےس ی یرھت حاب ے
حان گا کہ سیطان اس رگ رب الب مار با ے
ہ کیو بکہ ی معن یی رماد لیی می کوب ارم ما تع یہی
ہ کہ وہ چفیفت می الب مار با ے
ے
ش حم
ہ۔ ’’جرھ با ساب دن چیص ےک شمار کرو۔‘‘ تعنی جےھ با ساب دن بک ی ھو کہ
ے
ہ کہ عموماً
یم چیص می ےہو اور ان می یمار و رورے کو بک کر دو۔ ی اس اعییار ےس ے
ہ۔ ’’اہلل ےک علم می‘‘ تعنی اہلل ےک چکم
عورتون کو جرھ با ساب دن ہےی چیص آ با ے

آب ﷺ ےک فمان ’’ :جےھ با ساب دن‘‘ می
اور اس ےک شتعت یک رو ےس۔ ر
ہ ،بلکہ نو تع ےک لی اور ی اس باب رب دالل ث
(با) پیان سک ےک لی یہی ے
ہ اور تعص ےک ابام
ہ کہ تعص عورتون کو جےھ دن چیص آ با ے
کرن ےک لی ے
چیص ساب دن ےہون ہ ےی۔ چریانچرہ وہاپ رنی ان فپنی رسیہ دار چوا بی کو دپکےھ یگ چو اس
یک ہےم عرم ےہون اور ان کا رماح اس ےس ملیا حلیا ےہو۔ (اور یررھ فیضلہ کرپن یگ کہ ان ےک
ابام چیص جےھ دن ےہون ےگ با ساب دن)۔ ’’یررھ عسل کر لو اور چت یم حان لو کہ یم
ب
براک وصاف ےہوگنی ےہو تو یییس ( )23دن با چ روبیس ( )24دن یمار ربھنی ر ےہو اور
ہ۔‘‘ تعنی جےھ با ساب دن گرر حا بی تو یررھ
رورے رکھو۔ ی یمہارے لی کاق ے
چیص جم ےہو حان یک وج ےس یم رب عسل کربا واچت ےہو گا۔ یررھ جےھ با ساب دن
ب
گررن ےک ت عد حیی دن نچ ری ےگ چو با تو یییس دن ےہون ےگ با یررھ چ روبیس دن ،وہ
ابام ظرہ ےہون ےگ۔ ان می یم وہ ست کحرھ کرو یگ چو چیص ےس براک عور بی کرب ہ ےی
ت
ہ۔ ’’اوراشی رطح
عنی یمار ربھو یگ اور رورہ رکھو یگ۔ یمہارے لی اتسا کربا کاق ے

ےہ ماہ کیا کرو حیسا کہ چیص وایل عور بی کرب ہ ےی :چیص ےک اوفاب می حاتضہ اور برایک
ےک وفیون می براک ر ےہنیہ ےی۔ ‘‘ تعنی ےہ مہیی می جےھبا ساب دن چیص ےک شمار کرو
حیسا کہ دپگر عورتون ےک دن ےہون ہ ےی۔ یررھ عسل کر ےک یمار ربھو۔ اس رطح ےس
ب
ح
ہ تعنی یییس با چ روبیس
یمہاری مدب ظرہ اپنی ہےی ےہو یگ ینی عموماً دپگر عورتون یک ےہوب ے
دن۔ ’’اور اگر یم اس باب رب فادر ےہو کہظرہ کو کحرھ دب ےس ربھو اور عض کو فدرے حلدی
ربھ لو تو عسل کر ےک ظرہ اور عض کو ابک سایھ ربھ لیا کرو ،یررھ مرعب کو درا دب کر ےک
اور عساء کو کحرھ یہےل کر ےک یررھ عسل کر ےک ی دوتون یمارپن ابک سایھ ربھ لوتو اتسا کر
لیا کرو ،اور صح ےک لی الگ عسل کر ےک فج ربھو ،اور گر یم فادر ےہو تو رورہ رکھو۔‘‘
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َ
ق ِويت ىلع أن تؤخري الظهر إىل آخر وقتها وتصيل
العرص يف أول وقتها وكذا تؤخري املغرب إىل آخر
وقتها وتصيل العشاء يف أول وقتها -وهذا ما ر
يسىم
ر
ُّ
ور ري -وأما الفجر :فتغتسل
عند العلماء باجلمع الص ِ
َ
للصالة غسال واحدا ،فإن ق ِدرت ىلع ذلك فافعيل،
وىلع هذا  :تغتسل املستحاضة ثالث مرات للظهر

والعرص غسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال

واحدا وللفجر غسال واحدا وجتمع بني الصالتني
َ ْ َ ُ َ
ب ْاأل ْم َريْن ر
إيل" يعين أن هذا
مجعا صوريا" .وهذا أعج
ِ
األمر ُّ
أحب ر
إيل ،وهو  :كونها جتمع بني الظهر والعرص
واملغرب والعشاء وتغتسل ثالث مرات للظهر

والعرصغسال واحدا ،وللمغرب والعشاء غسال
واحدا ،وللفجر غسال واحدا .وأما األمر األول ،فهو

الغسل للك صالة ،لكن ليس يف هذا احلديث ذكر

االغتسال للك صالة ،إال أنه قد جاء يف رواية أخرى

عند أيب داود أنها تغتسل للك صالة ،ويه قوهل" :إن
قَويت فاغتسيل للك صالة وإال ْ َ
فامجيع بني الصالتني
ِ
َ ر
بغسل واحد" وال شك أن االغتسال للك صالة مشقة
ظاهرة وهلذا قال -صىل اهلل عليه وسلم -يف األمر
إيل" يعين :أحبهما ر
اثلاين" :وهذا أعجب األمرين ر
إيل؛
َ
ألنه أسهل وأخف من األول.

تعنی اگر یم می اس باب یک فدرب ےہو کہ ظرہ یک یمار کو اس ےک آچری وف ث بک موچر
کر دو اور عض یک یمار کو اس ےک اپیداب وف ث می ربھ لو اور اشی رطح مرعب کو اس

ےک آچری وف ث بک موچر کر دو اور عساء کو اس ےک اپیداب وف ث می ربھ لو ،چےس
ج
علماء مع صوری کہی ہ ےی ،چت کہ فج یک یمار ےک لی الگ ےس عسل کرلیا کرو ،اگر یم
می اتسا کرن یک طاف ث ےہو تو اتسا کرلو۔ اس رطح ےس مسنچاصہ عورب بی دف عہ
عسل کرے یگ۔ ابک عسل ظرہ اور عض ےک لی ،ابک عسل مرعب اور عساء ےک

ج
لی اور ابک عسل فج یک یمار ےک لی اور دو دو یمارون ےک مابی مع صوری کرے
م
ہ۔” تعنی ظرہ اور عض یک
یگ۔ ’’ان دوتون می ےس ی دوشی باب حےھ ربادہ ت رسید ے
یمارون اور مرعب اور عساء یک یمارون کو اکھا کرےک ربھیا اور یمہارا بی دف عہ عسل
کربا باپن طور کہ ابک عسل ظرہ اور عض ےک لی ،ابک عسل مرعب اور عساء ےک
م
ہ۔ یرہیل باب ےہ یمار ےک لی عسل
لی اور ابک عسل فج ےک لی حےھ ربادہ ت رسید ے

ہ ،باہےم
ہ لیک اس حدپ ث می ےہ یمار ےک لی عسل کرن کا دکر یہی ے
کربا ے
ہ کہ وہ ےہ یمار ےک لی عسل کرپن۔ اس می
سی اتو داود یک ابک اور رواپ ث می ے
آب ﷺ ن فمابا“ :اگر یم می طاف ث ےہو تو یررھ ےہ یمار ےک لی عسل کرو،
ے
ہ کہ ر
وری ابک عسل ےک سایھ دو دو یمارون کو اکھا کر ےک ربھ لو۔‘‘ اس می کوب سک
ہ اشی لی پنی ﷺ ن
یہی کہ ےہ یمار ےک لی عسل کرن می واضح م شفت ے
م
دوشی صورب ےک بارے می فمابا’’ :ان دوتون می ےس ی دوشی باب حےھ
م
ت
ہ کیو بکہ ی یرہیل صورب
ہ۔‘‘ عنی ان دوتون می ےس ی حےھ ربادہ ت رسید ے
ربادہ ت رسید ے
ہ۔
ےس ربادہ شہل اور آسان ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > احليض وانلفاس واالستحاضة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي وابن ماجه.
َ
اتلخريج :محْنَة بنت َجحش -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ٌ
ُ
ُ
ُ
ُْ َ
ُ َْ َ
ت املرأة ،موضوع ىلع صيغة املبين للمفعول من حيث َض ُّم أوهل وسكون ثانيه ،فاملرأة يه املستحاضة.
• أستحاض  :است ِحيض ِ
• كثرية  :أي :تطول ُمدتها.
َ
َ
• ش ِديدة  :ش ِديدة يف كيفيتها ،واملعىن :أن ادلم يزنل منها بقوة.
َ ْ
ُ
ُ
• أ ْستَف ِتيه  :أطلب منه الفتيا ،والفتيا يه :اإلخبار عن حكم رشيع ،واملعىن :أطلب منه أن خيربين حبكم رشيع فيما نزل يب.
ُ
ََْ ُ
أصف لك.
• أنعت ِ :
ُ
ُ
• الك ْر ُسف  :القطن.
• أَثُ ُّج َ ًّ
َثا ُ :
أصبه َص ًّبا بكرثة.
َ
َ
• ق ِويت  :ق ِدرت.
َ
ْ َ
ْ ُ ْ
ِّ ْ
الركض ر
• َر ْك َض ٌة  :أصل ر
(اركض بِ ِرج ِلك) [ص ،]42 :وهلا هنا معنيان :األول أنها إصابة لبرس
بالرجل ىلع األرض ،ومنه قوهل تعاىل:
الرضب
َ
َ
ْ
أمر ِدينها ،واثلاين أن يكون ىلع احلقيقة وأن الشيطان َ َ
رض َبها حىت فتَق ِع ْرقها.
الشيطان بها ىلع هذه املرأة املؤمنة يف
ْ
• يف ِعلم اهلل  :يف حكم اهلل ورشعه.

538

ْ ْ
انل َقاء :هو ُ
استَنْ َقأت  :ر
الطهر بانقطاع ادلم.
•
َ
ً
َ
ر
ُ
• حتي ِيض  :اجعيل نفسك حائضا ،يقال :حتيضت املرأة أمسكت أيام حيضتها عن الصالة والصوم.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
وجود املستحاضات زمن ر
انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد ذكر بعض العلماء أن الاليت استحضن يف عهده -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ َن تسعا
.1
ر
من النسوة وعدهن.
َ
َ
 .2ينبِغ للجاهل أن يسأل العالم فيما يشتبه عليه يف عبادته ،حىت يعبد اهلل ىلع بصرية.

مفت ،وهذا أمر ال
 .3جواز إطالق الفتيا يف سؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-بمنىع أنه يصح أن نقول :إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلمٍ -
إشاكل فيه.
َ َ ُّ
َُ ر
ِّ
 .4أن الشيطان قد يسلط ىلع بين آدم تسلطا ِحسيا؛ ألنها كونها تمرض بركضة من الشيطان يدل ىلع أن للشيطان تسلطا ىلع بين آدم.
َ
َ َُ
ٌ
عرف به دم احليض من دم االستحاضة ،فتتحيض اغلب
 .5املستحاضة اليت ليس هلا اعدة متقررة أو اكن هلا اعدة ونسيتها ،وليس هلا تميزي صالح ت ِ
اعدة النساء ،ويه ر
ستة أيرام أو سبعة.
 .6فيه استحباب َحتَ ُّفظ املستحاضة ملنع ادلم من اخلروج ر
واتللوث به.
ر
أن دم احليض يمنع من الصالة ،وحنوها ر
مما يُشرتط هل الطهارة من احليض.
.7
ُ
ر َ
 .8أن دم االستحاضة ال يمنع من الصالة ،وحنوها من العبادات الواجب هلا الطهارة.
ً
 .9عدم ُمعاتبة اجلاهل إذا ترك واجبا وجاء يسأل عن احلكم الرشيع.
 .10فيه أن اغلب اعدة النساء ر
ستة أيام أو ر
سبعة أيام.
َ
ْ
َ
ِّ
َ ْ
حيضن يف الشهر مرة واحدة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ": -فاف َعيل يف لك شهر كما حتيض النساء".
 .11فيه أن اغلب النساء ِ
 .12جواز العمل بالظن الغالب.
َ
ر
 .13فيه أن محْنة -ريض اهلل عنها -لم يكن هلا اعدة سابقة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ردها إىل اعدة اغلب النساء.
 .14وجوب االغتسال ىلع ُ
المستحاضة إذا َطهرت من حيضها.

 .15يف احلديث مرشوعية اغتسال املستحاضة للك صالة كما يف الرواية األخرى.
َُ
 .16فيه أن املستحاضة خم ررية بني أمرين :االغتسال للك صالة ،وبني أن تغتسل للظهر والعرصغسال واحدا وللمغرب والعشاء غسال واحدا
والفجر غسال واحدا.
ر
 .17فيه اختيار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -األرفق حباهلا ،وهلذا قال  ":وهذا أعجب األمرين إيل".
 .18أن األصل يف ِّ
ادلم انلازل من املرأة ،دم حيض؛ ألنها -ريض اهلل عنها -تركت الصالة والصوم بناء ىلع أن ادلم اخلارج منها دم حيض.
 .19أن َم ْرجع الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف االستفتاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .20جواز مجع املستحاضة بني الصالتني؛ ملشقة االغتسال للك صالة.
ْ
َ
ر
 .21بيان تفاضل األعمال وأن بعضها أفضل من بعض؛ لقوهل" :وهو أعجب األمرين إيل".

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421ه .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ابن ماجه،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه  ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد
بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،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 :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إِساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427ـهـ  1431ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
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سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422ه .مشارق األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض السبيت ،أبو الفضل
 ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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ی
عایل ،یہودکو ببادکرے کہان رب چررب چرامیک گنی ھی ،لیکایھون ناےس پ رگھ الکرفوچتکر دبا۔ 1 ............................ ................................
اہللت ی
َ
َ َ َ
ِّ
َ
ُّ ُ ُّ ُ
َ
ُّ
َ
ق ِد َم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه ص ِبيحة رابِع ٍة ،فأمرهم أن جيعلوها عمرة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أي احلِل؟ قال :احلِل لكه 3 ........
ل
ص
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آب ﷺن فمابا کہ یمام چریپنح الل ےہو حا بییگ‘‘۔ 3 ..................... ................................
(عرمہکرےک ) ےہمارے لیکیا چریح الل ےہوحانیگ؟ ر
ْ
َ َ
َ ْ
ً
َ َ ْ َ
ج َعلنَاها ُعمرة 5 .................
ق ِدمنَا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحنن نقول :ربليْك باحل َ ِّج .فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ف

رہ یےھ۔رسولاہلل ﷺ ن ےہمی چکم دباتو ہےم ناےس عرمہپیا لیا۔ 5 ...............................
ہےم رسولاہلل ﷺ ےکسایھآنتو ہےم جح ےک لی بلییہکہہ ے
َ
َ
َ ُ َْ َ َ ر َ َ ر َ ً
ََ ُ
َ َ َْ
ُ
وس َواع َدناَ ،وأقْ َد َ
يل رإال أ ُك رفنَاَ ،
قَ ْد ُك رنا َز َم َن ر
انل ِّ
امنَا،
جدن ُاه ،لم يَك ْن نلا منا ِد
ام إِال ق ِليال ،فإذا حنن و
جند ِمثل ذلِك الطع
ِ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ال ِ
ِ
َ ر ُ
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قُويم ْ
فأوتِري يا اعئشة 9 ............................. ................................ ................................ ................................
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اے عاتش!ایھواوروب ربھو۔ 9 .......................... ................................ ................................ ................................
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ع
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ہ،سوان رورےےک کہ وہرصفمیے لی ے
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عایل کا فمان ے
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قال سليمان بن د ُ
اود -عليهما السالم :-ألطوفن الليلة ىلع سبعني امرأة ،ت ِِل لك امرأة منهن غالما يقاتل يف سبيل اهلل 15..........................

ع
سلنمانپن داود لنھماالس الم نکہا" :آحرابمی سی( )70نوتون ےکبراسحاون گا،انمی ےس ےہعوربابکاتسا نچرہ چییگ ،چواہللیک راہمی چہادکرے گا۔ 15....
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ےہ
آب رب درود ہےم کس رطح ھنچی؟ آن چضب ﷺ ن فمابا کہ اس رطح کہو" :ال َلَّہ ََُّم َ
ص َّل عیل محدم وعیل آل محدم؛ کما
آب رب س الم نخی کا رطتفہ سکھابا ے
ہ ،لیک ر
می اہلل ن ر
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صلََّی ْ َ
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ہ۔ اے اہلل ! محدم (ﷺ) رب اور آل محدم (ﷺ) رب بکث بارل کر ،حیسا کہ تو ن ابا ےہم
ہ ،ب السیہ تو ترعتف کیا ےہوا اور براک ے
کہ تو ن اباہم (علیہ الس الم ) رب رجمت بارل یک ے
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ہ ،ب السیہتوترعتف کیا ےہوااور براک ے
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ہ
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چسکاتومالک ے
ر
ر
ْ
ُ ْ َ َ َ
حانك الل ُه رم ربنا وحبمدك ،الل ُه رم اغ ِف ْر يل 120 .......................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يكرث أن يقول يف ركوعه وسجوده :سب
ن
ل ََّل ہ َ عْ
رسولاہلل ﷺ کیبےسا پی رکو ع و شخودمی یدعا رب ھی یےھُ " :سْچَاب َ َ ل ََّل ہ َ
فیل» 120 ................. ................................
کا َُّم رپیاو حدمک،ا َُّما ْ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ينام وهو جنب من غري أن يمس ماء 122 ................................... ................................
رسولاہلل ﷺ چیاپثیکحالثمی برابکو اہیھ لگانتعیسو حان یےھ۔ 122 ................ ................................ ................................
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من اجلان ،وعني اإلنسان 124 ............ ................................ ................................

رسولاہلل صیلاہلل علیہ وسلم چیوناوراتساتونیکتظ بد ےس پریاہماپگاکرن یےھ۔ 124 ........... ................................ ................................

اكن يل من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مدخالن :مدخل بالليل ،ومدخل بانلهار ،فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح يل 126 ..................
م
ک
ک
آب ﷺ حےھ (احاربد پی ےک لی)کھی کارد پی یےھ۔ 126 ....
می رسولاہلل ﷺ ےک براسدواوفابمیآ با یھا؛ ھی رابکواور ھی دنکو ۔ چتمیربکوآ باتو ر

اكنت املرأة إذا تويف عنها زوجها :دخلت حفشا ،ولبست رش ثيابها ،ولم تمس طيبا وال شيئا حىت تمر بها سنة ،ثم تؤىت بدابة -محار أو طري أو شاة-

فتفتض به! 128 ..................................... ................................ ................................ ................................

(رمایحاہےلیتمی)چتکسیعوربکاس ے
وہرمحا باتووہابکپیگو باربککویرھیمی رحیلحاب،اورگھییافسمےکک ریےیرہینی،وہیچوسیولگاباوریہےیرپثورنتیککوب اور
چری اسی عمال کرب یہان بک کہ (اشی حالث می) ابک سال گرر حا با۔ یررھ کسی حاتور  -گدےھ ،با رب بدے با پکری  -کو اس ےک براس البا حا با اور وہ اس ےک سایھ اپریا چسم رگرب!
128 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
اكنت امرأتان معهما ابناهما ،جاء اذلئب فذهب بابن إحداهما 131 ................ ................................ ................................
دوعورتون ےکبراسدو ن رچ یےھ ،یھیبا آبااورانمی ےس ابک ےک ن رچکوایھاکر ےل گیا۔ 131 .................................. ................................
اكنت صالة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وركوعه ،وإذا رفع رأسه من الركوع ،وسجوده ،وما بني السجدتني ،قريبا من السواء 133 ...........

آبکا رکوعکربا ،رکوع ےس شایھابااور شچدہکربا،پی دوتون شچدون ےک درمیان یھرہبا،تفپیاً بابباب ےہو با یھا۔ 133 ..........................
رسولاہلل ﷺیک یمار ر
َ
ً
َ ً
اكنت عاكظ ،وجمنة ،وذو املجاز أسواقا يف اجلاهلية ،فتأثموا أن يتجروا يف املواسم ،فزنلت :ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 136 ..

علَ
ش
عکاظ ،مخیہ اور دوالمچار رمای حاہےلیت ےک بارار یےھ ،اس لی (اس الم ےک ت عد) رمای جح می ضچای رضی اہلل ع ہم ن واہنکاروبار کو با محھا تو آپث بارل ےہوب کہ ’’ لَی ْ َس َ یْک ُ ْم چُیَاح
َان بَیْی َعُوا فَض ًْالمَّن ََّرپَّک ُ ْم‘‘۔(سورہتفہ)198:۔ بجمہ :یم ربا پی ربکا فضل(ررق،درا تعمعاس) ب السکرنمیکوب گیاہ یہی۔ 136 .............................
َْ
لك ميت خيتم ىلع عمله إال املرابط يف سبيل اهلل ،فإنه ينيم هل عمله إىل يوم القيامة ،ويؤمن فتنة القرب 138 ........................................
ش
ع
ت
ہ۔تفییاًاسکاعمل بارورفیامتبھاباحا با
ہ،سواناس خصےکچواہللیک راہ( عنیچہاد)میشحد ربیررہہدپیا ے
ےہرمنواےلکا ملاسیکموبےکسایھجم ےہوحا با ے
ی
م
ہ 138 ............................. ................................ ................................
ہاورفییک آرماتس ےس ھیاسکو خقوظ رکھا حا با ے
رہےیا ے
ً
كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا 140 ................................... ................................ ................................
ہےمظرہ ےکت عدمییاےلاور ررد ربگکو (چیص) یہی شمارکرب یھی۔ 140 ...................... ................................ ................................

كنا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر يف يللة مظلمة ،فلم ندر أين القبلة ،فصىل لك رجل منا ىلع حياهل ،فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنيب -صىل
اهلل عليه وسلم ،-فزنل( :فأينما تولوا فثم وجه اهلل) 142 ............................ ................................ ................................
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ش
س
ہ۔ چریانچرہ ہےممی ےس ےہ خص ن اپ رنی شمت یک رطف
ہےم ابک باربک راب می رسول اہلل صیل اہلل علیہ و لم ےک سایھسف می یےھتو ےہمی پریہ یہی حرل سکا کہ فیلہ کس رطف ے
رح کر ےک یمار ربھ یل۔ چت ہےم ن صح یک تو پنی اکرم صیل اہلل علیہ وسلم ےس اس کا دکر کیا۔ چریانچرہ (اس مو فع رب) ی آپ ث کریمہ بارل ےہوب« :فا نما تولوا قم وج اہلل» [الیفہ:
ہ۔“ 142 ............................. ................................ ................................
” ]115یم چس رطف رحکر لواہللکا چررہہاشی رطف ے
كنا حنزر قيام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف الظهر والعرص فحزرنا قيامه يف الركعتني األويلني من الظهر قدر قراءة الم تزنيل السجدة وحزرنا
قيامه يف األخريني قدر انلصف من ذلك 144 ....................................... ................................ ................................

ہےمظرہاورعضمی رسولاہللﷺ ےکفیامکاابدارہ لگان یےھ۔ ہےمنظرہیک یرہیلدو رکعیونمی فیامکاابدارہ﴿الم :پیبل(السچدہ)یک فاءبےکتفدر لگابااوراسیکآچری
دو رکعیونےک فیامکاابدارہاس ےستصف ےکتفدر لگابا۔ 144 ............................. ................................ ................................
َ
ً
ً
ً
ً
صااع من زبيب .أي زاكة الفطر
صااع من أقِ ٍط ،أو
صااع من شعري ،أو
صااع من طعام ،أو
كنا نعطيها يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
146 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ہےم پنی ﷺ ےک رمای می صدفہ فظ ابک صاع گہون با ابک صاع چ َو ْبا ابک صاع بریی با ابک صاع چسک اپگور پ کا لی یےھ۔ یررھ چت معاوی رضی اہلل عیہ آن اور گہون یک آمدن
ش
ہ۔ 146 ......................... ................................
شوع ےہوب توایہوننکہا کہ:می محھیا ےہوناسکاابکمد دوشےاباح ےکدومد ےک باب ے
كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحد ،ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة 148 ............. ................................

میاور رسولاہلل ﷺ ابک ہےیبپن(میموچود براب)ےسعسل چیاپثکرناور( رحلو یرھن ےک لی) ےہمارےاہیھ باری باریاسمی حان۔ 148 ..................
كنت أغسل اجلنابة من ثوب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فيخرج إىل الصالة ،وإن بقع املاء يف ثوبه 150 .....................................

ی
آب ﷺ یمار ےک لی ب ے
آب ﷺ ےک ک ریے رب موچود ےہون۔
اہ تشتف ےل حان؛ حاالبکہ براب ےک د ھی ر
می رسول اہلل ﷺ ےک ک ریون ےس منی کو دھو دالنی ھی۔ یررھ ر
150 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ
ْ
ْ
ََ ْ
ج َ
ج َر
يل ،فإذا قام ب َ َس ْطتُ ُه َما ،وابليوت يومئذ ليس
الي ِيف قِبْل ِت ِه ،فإذا سجد غ َم َز ِين ،فقبضت ِر
ور
كنت أنام بني يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
فيها مصابيح 152 ................................... ................................ ................................ ................................
ی
ل
آب ﷺ چت شچدہکرنتومیےبراونکو دباد پیاورمیایہی
آب ﷺےک فیےلیک حاپث ےہون یےھ۔ ر
می رسولاہلل ﷺ ےکسا می ینی ےہوب ھیاورمیےبراون ر
ش ل
آب ﷺکرھے ےہونتومی براون یرھ ال لینی اوران دتون گرھونمی چرراع یہی ےہواکرن یےھ۔ 152 ................ ................................
میت ینی یررھ ر
كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ىلع غري طهارة ،فقال :سبحان اهلل ،إن املؤمن الينجس 154 ...................... ................................
م
ک ن
ب ین
آب ﷺ ن فمابا ’’سچان اہلل! مومن( ھی) خس یہی ےہو با‘‘۔
آب ےک سایھ بابرایک یک حالث می ھون۔ ر
می چیاپث یک حالث می یھا چریانچرہ حےھ ی باب باگوار گرری کہ می ر
154 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ر
مذ ً
اء ،فاستحييت أن أسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ملاكن ابنته مين ،فأمرت املقداد بن األسود فسأهل ،فقال :يغسل ذكره ،ويتوضأ
كنت رجال
156 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
م
م
ی
ب
آب ﷺ ےس اس ےک بارے میتروجھی می شم مخسوس ےہوب۔ چریانچرہ مین
حےھ یہت ربادہ مدی آب ھی۔ رسول اہلل ﷺ یک ینی ےک سایھ میا چو رسیہ یھا اس یک پیا رب حےھ ر
آب ﷺ ن فمابا:
آب ﷺ ےس دربافث کیا تو ر
آب ﷺ ےس اس ےک بارے می دربافث کرے۔ مفداد پن اسود رضی اہلل عیہ ن چت ر
مفداد پن اسود ےس کہا کہ وہ ر
ش
"ا تےس خصکو رحا ہی کہ وہاپریاآلہپیاسلکودھوکروصوءکر لیاکرے" 156 ..................... ................................ ................................
كنت عند سعيد بن جبري فقال :أيكم رأى الكوكب اذلي انقض ابلارحة؟ فقلت :أنا ،ثم قلت :أما إين لم أكن يف صالة ،ولكين دلغت158 ..... .

می سعید پن رپی رضی اہلل عیہ ےک براس یھا ،تو ایھون ن تروجرھا :یم می ےس کس ن اس بارے کو دپکھا ،چو کل راب توبا؟ می ن کہا :می ن دپکھا۔ یررھ می ن کہا :می
م
اس وفث یمارمی یہی یھا؛کیون کہ حےھ (کسیر ےہ بےل حاتور ن)دس لیا یھا۔ 158 .............. ................................ ................................
كنت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فبال ،وتوضأ ،ومسح ىلع خفيه 162 ......................................... ................................
م
آب ﷺن ب ریسابکیا،وصو فمابااورا پیمورون رب سحکیا۔ 162 ................................ ................................
می پنی ﷺےکسایھ یھا۔ ر
َ ْ ً َ
سري َ
يسري ح َ
ني َد َف َع؟ قال :اكن ي َ ُ
العنَ َق ،فإذا وجد فج َوة ن رص 164 ......................................
كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ِ
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ی
رہ یےھ،
آب ﷺ درمیاب رفیار ےس حرل ے
آب ﷺ کس رفیارےس حرل ے
رہ یےھ؟ ا ھون ن چواب دبا کہ ر
رسول اہلل ﷺ چت عفہ ےس رمدلفہ یک رطف روای ےہون ،تو ر
ہ
آب ﷺرفیارکوپیکرد پی۔ 164 ........................ ................................ ................................
با ےم چتکوب کسادہ حگہآ حاب،تو ر

كيف اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يغسل رأسه وهو حمرم؟ 166 .......................................... ................................
م
آب کا ش حےھ دکھاب
اچرام یک حالث می رسول اہلل ﷺ ش میارک کس رطح دھون یےھ؟ ی سن کر اتواتوب رضی اہلل عیہ ن ک ریے رب اہیھ رکھ کر اےس ن رچ کیا یہان بک کہ ر
ش
د پی لگا۔ چو خصان ےک بدن رب براب دالراہ یھا،اس ےسایہون ن برابدا لی ےک لیکہا۔اسنان ےک ش رب براب داال ،یررھایہون نا پی شکودوتون اہیھےسہ ےالبااور
رن
دوتون اہیھآےگےل گیاور یررھ حےھالناور فماباکہمی ن رسولاہلل ﷺکواشی رطح دھون دپکھا یھا۔ 166 ................. ................................

كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ 169 ........... ................................ ................................ ................................

ہ کہاس ن یمدوتونکو دودھ ب رالبا یھا؟! 169 .................... ................................
ہ) چت کہاسعوربکا دعوی ے
اب (پ کاح)کیےس (باق رہ سکیا ے
لَتُ َس ُّو رن صفوفَكم أو يلخال َف رن ُ
اهلل بني ُو ُجو ِهكم 171 ............................. ................................ ................................
ِ
اپ رنی صقونکوسیدھاکر لو؛ وریاہلل یمھارےمابیتففہ دالدے گا۔ 171 ...................... ................................ ................................
َ ُ
لك رن أفضل اجلهاد :حج مربور 173 ................ ................................ ................................ ................................

ہ۔ 173 .................................. ................................ ................................
یمہارے چقمی ستےسافضل چہاد ،جحمیور ے
لَك بها يوم القيامة َسبْ ُعمائَة نَاقة ُلكُّ َها َخمْ ُط َ
ومة 174 ................................. ................................ ................................
ِ
یمہی فیامت ےکدناس ےک بدےلمیاتسی سابسواوپیییانملییگ کہان ستیک پکیل ربی ےہوب ےہویگ۔ 174 .................... ................................
َ ْ ََ ْ َْ
ت من أَ ْمري َما ْ
لَو ْ
استَ ْدبَ ْر ُت؛ ما أَ ْه َدي ْ ُ
استَ ْقبَلْ ُ
الهد َي ألحللت 176 ................................ ................................
ت ،ولوال أن ميع
ِ
ِ
م
ی
اگر ی بابچسکا علم حےھت عدمی ےہوا ،یہےل ےسمعلوم ےہوبتومی ا پی سایھہےدییال با،اوراگرمیےسایھہےدیی ےہوبتومی ھی (عرمہ ےکت عد) ح الل ےہوحا با۔ 176 .........
َْ َ ر َ ُ ً َْ َ َ ْ ًَ ر ََ َ َْ َ َ ْ ْ َ
ح َذ ْفتَ ُه حبَ َصاةَ ،ف َف َقأ ْ َت َعيْنَ ُهَ :ما َاك َن َعلَيْك ُجنَ ٌ
ك؛ فَ َ
اح 179 .......................................
ٍ
ري إذنِ
ِ
لو أن رجال -أو قال :امرأ -اطلع عليك بِغ ِ
آب ﷺ ن ("رحل" ےک نچان) "ارما" کا لفظ توال ـ یمہاری احارب ےک تعی یمہی جھابک کر دپکےھ او ر یم کیکری مار کر اس یک آپکھ ی رھور دو تو یم ربکوب
اگر کوب آدمی با یررھ ر

مواحدہ یہی۔ 179 .................................... ................................ ................................ ................................
َْْ َ ُْ
ْ
ُ ْ
المص ِل ِح أج َران 181 ................. ................................ ................................ ................................
وك
لِلعب ِد الممل ِ
نکوکار مملوکع الم ےک لی ے
ہ۔ 181 ........... ................................ ................................ ................................
دوہااچر ے
ً َْ
ً
ُ
ََ ر
صوما فليَ ُص ْمه 183 .................................... ................................
ال تقد ُموا رمضان بصوم يوم ،أو يومني إال رجال اكن يصوم

ش
رمضان ےسابک بادودن یہےل رورے ی رکھو۔مگر چو خص ( یہےلےس) رورے رکھراہ ےہو وہ ی رورہرکھےل 183 ................... ................................
َ
ً َُ ْ
ْ
ٌ
خر َج هل مسأتله ِّ
ال تُلْح ُفوا يف املسأَلة ،فواهلل ال ي َ ْ
مين شيئًا وأنا هل اكر ٌه ،فيُبَ َ
ارك هل فيما أع َطيتُه 185 .....................
ت
ف
ا،
شيئ
منكم
أحد
ألين
س
ِ
ِ
ِ
ی
ما پگی می ارصار ی کیا کرو ،اہلل یک فسم یممی ےس کوب ھی محھ ےس کوب چری ما بےگ ،اورمی یمہارے ما پگی یک وج ےس کوب چری دبدون حاالن کہ می اس د پی کو ت رسید ی کرون ،اس کو
میےعطاکردہمالمی بکثتصیت یہی ےہوب۔ 185 ..................................... ................................ ................................
ال تتخذوا قربي عيدا ،وال بيوتكم قبورا ،وصلوا يلع ،فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم 187 ....................... ................................
ی
اہ ،یم چہان ھی ےہو۔ 187 .
ہ رح ے
میی فیکوعید( میےلیک حگہ)ی پیا لییااوریہےی ا پی گرھونکو فیسیانپیا لییا۔محھ رب درودیھنچاکرو۔کیون کہ یمھارا یھنچا گیاس الم محھ بک یرہنخریا ے
ال حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة 189 ................................. ................................

ب
ہ۔ 189 .....................
وہمیے لیح الل یہی ،رصاعت ےس وہیمام ر سی چرام ےہو حانہ ےی چوت شتےس چرام ےہونہ ےی۔ وہمیے رصاعی یھابیک ینی ے

ال تسبوا األموات; فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا 191 ................................ ................................ ................................
ی
ی
رمن والونکو بامت کہو؛کیون کہ چواعمالایھون نآےگ ھنچ ،وہان بک رہنرح حےکہ ےی۔ 191 ................................. ................................
ال تفعلوا ،إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك اإلمام ولم يصل ،فليصل معه فإنها هل نافلة 192 ..................... ................................
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ی
ی
ہ ،تو اس ےک سایھ ھی مل کر ربےھ۔ ی اس ےک لی تفل ےہو
اتسا ی کیا کرو؛ چت یممی ےس کوب اپ رنی میلمی یمار ربھ چ رکا ےہو ،یررھ امام کو بران کہ اس ن ا ھی یمار یہی ربھی ے
یگ۔ 192 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
ال تقام احلدود يف املساجد ،وال يستقاد فيها 194 .................................... ................................ ................................

مساحدمی یتو حدودفایمیکحا بیاور ی ہےی فضاض لیاحان۔ 194 ............................. ................................ ................................
ال تقوم الساعة حىت يتباىه انلاس يف املساجد 196 ................................. ................................ ................................

فیامت یہیآنیگ یہان بک کہ لوگمسچدون (کوت عمیکرن)ےکسلسےلمیابک دوشے رب فجکرن لگ حا بیےگ۔ 196 ......................................
ال تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الودل ،إذا تويف عنها سيدها ،أربعة أشهر وعرش 198 .............................. ................................

ہ۔ 198 ....................................
ہےم رب ےہمارےپنی ﷺیک سیتکو حلظملظ یکرو،ام ولدیک عدب چتاس ےکمالکیک وفاب ےہو حانتو رحارماہدس دن ے
ال تمنعوا أحدا يطوف بهذا ابليت ،ويصيل أي ساعة شاء من يلل أو نهار 200 ...................................... ................................

ی
اہکرندو۔ 200 ....................................
اس گرھ (کعیہ) کا طوافکرناور یمار رب ھی ےس کسی کومت روکو ،راباور دنےک چسچضہمی ھی وہکربا رح ے

ال تؤذي امرأة زوجها يف ادلنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إيلنا 202 ............
ن
ش
ہ :اہلل حےھپیاہ کرے! اس خص کو پ کلیف ی دے ،ی توپیے براس
ہ تو (چیت یک) چورون می ےس اس رمد یک نوی (چور) کہنی ے
چت کوب عورب ا پی حاوبد کو ابدا دپنی ے
ن
ہ۔ 202 ........................ ................................ ................................
ہ چوعیفپ ث حےھ رجھورکر ےہمارے براسآنواال ے
مہمان ے
ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر 204 .............. ................................ ................................ ................................

ہ چو نچ رریمیدوسالےکابدر ابدر ےہو۔ 204 ............................ ................................
ہ)رصف وہےی ے
رصاعت (چس ےس چرمت باپث ےہوب ے

ال رضاع بعد فصال ،وال يتم بعد احتالم ،وال عتق إال بعد ملك ،وال طالق إال بعد انلاكح ،وال يمني يف قطيعة ،وال تعرب بعد هجرة ،وال هجرة

بعد الفتح 205 ...................................... ................................ ................................ ................................
ب ین
ہ
ہ چوملکیتےکت عد ےہواور ط الق رصفاُشی وا فع ےہوب ے
دودھ رجرھاد پیےکت عد رصاعتموبیہیر ےہنی ،بلوعتےکت عد میباق یہی ر ےہنی،رصف وہےیآرادیع الممعیی ے
چت پ کاح ےہو چ رکا ےہو ،اس فسم کا ترورا کربا حاب یہی چس ےس فطع رجمی ےہوب ےہو ،ےہجب کر لیی ےک ت عد یررھ ےس دیہاب می سکوپث احییار کربا حاب یہی ،قح (مکہ) ےک ت عد ےہجب
(واچت ) یہی۔ 205 .................................. ................................ ................................ ................................
ال صالة حبرضة طعام ،وال وهو يدافعه األخبثان 208 ............................... ................................ ................................

کھانیکموچودیگمی یماری ربھیحاناوری ہےیاسحالثمی یمار ربھیحان چتاتسانکو ب ریساب براحاییک شخت حاچت ےہو۔ 208 ..................................

ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب 210 ............. ................................ ................................ ................................
ش
اس خصیک یمار یہیچسن سورہالفانچہ یہی ربھی 210 ................................... ................................ ................................
يوما وأفطر ً
ادل َهر ،-صم ً
ال صوم فوق صوم أيخ داود َ -ش ْط َر ر
يوما 212 .............. ................................ ................................
ِ
میے یھاب داود علیہالس الم ےک رورے-آدھاسالےک رورے -ےس ربادہ رورہحابیہی۔ ابک دنکارورہ رکھاورابک دنکا رورہ رجھور دباکر۔ 212 .................

ال صوم يف يومني :الفطر واألضىح ،وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ،وال بعد العرص حىت تغرب ،وال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد:

مسجد احلرام ،ومسجد األقىص ،ومسجدي هذا 215 .............................. ................................ ................................
ض
ی
ہ کہ بی
عید الفظ اور عید اال ح یی ےک دتون می کوب رورہ یہی ،صح یک یمار ےک ت عدسوح پ کلی بک اور عض یک یمار ےک ت عد سورح دو پی بک کوب یمار یہی اور چ رو ھی باب ی ے

مساحد ےکسوااور کسیحگہ ےک لیسد رحال( سف )یکیاحان؛مسچد چرام،مسچدافصیاورمیی یمسچد۔(مسچد نوی) 215 ........... ................................
رض َ
رض َر وال ِ َ
ال َ َ
ار 219 .............................. ................................ ................................ ................................
ہاور یبدےلےک طور ربتفضان یرہنچرابا۔ 219 .............. ................................ ................................
ی (اپیداءً) کسی کوتفضان یرہنچراباحاب ے
ال نذر البن آدم فيما ال يملك ،وال عتق هل فيما ال يملك ،وال طالق هل فيما ال يملك 221 .......................... ................................
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ش
ہ ،چس کا وہ مالک ی ےہو اور ی اُےس اتسی عورب کو ط الق د پیکا
اپن آدم ےک لی اتسی چری می بدر یہی ،چس کا وہ احییار ی رکھیا ےہو ،یاُےس ا تےس خص کو آراد کرن کا احییار ے
ہ ،چسکا وہمالک ی ےہو 221 .................. ................................ ................................ ................................
چق حاصل ے
ْ ُْ ُ َ ْ
استن ِف ْرتم فان ِف ُروا 223 ................ ................................ ................................
ال هجرة بعد الفتح ،ولكن جهاد ونية ،وإذا
ی
ہ۔اس لی چت مھیچہاد ےک لی ب الباحان،تو فوراًپ کلکرھے ےہو۔ 223 ....
قحمکہ ےکت عد ےہجب (مکہےسمدپیہ ےک لی) باق یہی رہےی۔الییہ چسن نتاور چہادباق ے

وم رن أحدكم يوم اجلمعة ،إال أن يَصوم ً
ال يَ ُص َ
يوما قبله أو بعده 226 ............... ................................ ................................
ش
یممی ےسکوب خصجمعہ ےکدن رورہی ر کےھمگرابک دن یہےل بااس ےک ابک (دن)ت عد رورہ رکھیا ےہو۔ 226 ..................... ................................
ال يَل ُج انلار رجل بَكى من خشية اهلل حىت يَعود اللر ُ
نب يف ر ْ
الرضع 227 ............. ................................ ................................
ِ
ش
چ
چو خصاہلل ےک چوف ےس روبا ےہو وہ ہنممی داحلی ےہوگا یہان بک کہدودھیھیونمیواترس حر الحان 227 ........................ ................................
َ
ََ َ َ َ َ َ
َ
َ ٌ َ ُ َ ْ َْ َ َْ َْ ْ ُ ر ْ
ْ ْ ْ
َ ُ
ََ َ
ر َ
نيَ ،ويلَق َطع ُه َما أسفل من الكعبني
ني ،فليلبس خف ِ
جيد نعل ِ
اويال ِت وال الربانِس وال اخلِفاف إال أحد ال ِ
ال يلبس القميص وال العمائِم وال الرس ِ
229 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ف
ی میص یہی ی عماہم بابدےھ اور ی براحاہم اور ی کوب شتروس اورےھ اور اگر چون ی ملی تو مورے یرہن ےل اور ایھی ( اس رطح ) کاب دے کہ نخیون ےس ن رچ ےہو حا بی۔
229 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ر
َ ٍّ
ال ُجيْ َ ُِل فَ ْو َق َع َ َ َ ْ
حد ِم ْن ُح ُدو ِد اهلل 232 ............................ ................................ ................................
اط إال ِيف
رش ِة أس َو ٍ

حدوداہلل ےکع الوہ کسی شامیدس ےس ربادہکورے یمارےحا بی۔ 232 ................... ................................ ................................
ِّ
ال يُ َصيل أحدكم يف اثلر ْو ِب الواحد ،ليس ىلع اعتقه منه يشء 234 ................. ................................ ................................
ش
ی
یممی ےسکوب خصابکک ریےمیاسحالمی یماری ربےھ کہاس ےکدوتونکیدھون رب کحرھ ھیک ریا ی ےہو 234 ................... ................................
ال يبولن أحدكم يف املاء ادلائم اذلي ال جيري ،ثم يغتسل منه 236 ................ ................................ ................................
یممی ےسکوب یھرہے ےہون برابمی چو یہیا ےہوا ی ےہو ب ریسابیکرے۔ یررھاشیمیعسلکرن لےگ۔ 236 ........................ ................................
ال جيوز اللعب يف ثالث :الطالق وانلاكح والعتاق ,فمن قاهلن فقد وجنب 238 ...................................... ................................

بی چریپن اتسیہ ےی چن ےکسایھکھلوارکرباحاب یہی:پ کاح ،ط القاورع المآرادکربا ،لہدا چس نایہیاپ رنی ربانےسکہہ دباتو ی وا فع ےہوحابہ ےی۔ 238 .................
ُ
ُ
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث :اثلريِّ ُ
ُ
واتلارك دلينه املفارق للجماعة 240 ....................................
وانلفس بانلفس،
ب الزاين،
ہ :ی کہ وہ سادی سدہ راب ےہو ،فیل ےک بدےل می اےس فیل کیا حان اور وہ چو ا پی دپن کو بک کر ےک (مسلماتون یک)
مسلمان کا چون یہابا رصف بی وج ےس حاب ےہو با ے
جماعت ےسالگ ےہو حان۔ 240 ....................... ................................ ................................ ................................
ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط اكشفني عن عورتهما يتحدثان؛ فإن اهلل عز وجل يمقت ىلع ذلك 242 ..........................................
ش
ی
ہ۔ 242 .
رہ ےہون  ،ب السیہاہلل عوحلاس باب رب باراض ےہو با ے
رہ ےہوناور با بی ھی کر ے
دو خصاس رطحبراحان ےک لییپ کلیکہاپ رنی شم گاہ ےی کھوےلبراحایکر ے
ُ
ال يزال انلاس خبري ما َع رجلوا الفطر 244 ............ ................................ ................................ ................................

لوگپث بک یھ الب رب رہ ےیےگ چت بک وہ رورہ حلدافطارکرن رہ ےیےگ۔ 244 .............. ................................ ................................
ال يسأل الرجل :فيم رضب امرأته؟ 246 .............. ................................ ................................ ................................

آدمیےس یہی تروجرھاحانگا کہاس ناپ رنینویکو کسوج ےسمارا؟ 246 ................... ................................ ................................
ال يصيل أحدكم يف اثلوب الواحد ليس ىلع اعتقيه يشء 248 ..................... ................................ ................................
ش
ی
یممی ےسکوب خصابکک ریےمیاسحالمی یماری ربےھ کہاسک ریےکا کحرھ ھیچضہاس ےککیدھون رب ی ےہو۔ 248 ........... ................................

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض منها آخر .أو قال :غريه 250 .......................................... ................................
ی
ل
آب ﷺ ن''آچر'' ےک نچان
کوبمسلمانرمد کسی مسلمانعورب ےسمییف ی ےہو۔اگراےساسیککوب چضلت بی گنی ے
ہتواسیککوب عادباےست رسید ھی ےہو یگ۔ با یررھ ر
"عیہ" (دوشیعادب)فمابا۔ 250 ................... ................................ ................................ ................................
ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ 252 ............................ ................................ ................................
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ش
عایل یممی ےس کسیا تےس خصیک یمار فیول یہیکر با چےسوصویک رصورب ےہو ،یہان بک کہ وہ وصوکرےل۔ 252 .................. ................................
اہللت ی

ال يقضني ،اكنت املرأة من نساء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تقعد يف انلفاس أربعني يللة ال يأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بقضاء صالة

انلفاس 254 ......................................... ................................ ................................ ................................

ل
ے
آب ﷺ اےس مدب تفاس یک یمارون کو فضا کرن کا چکم یہی
وہ فضا یہی کرپن یگ۔ پنی ﷺ یک (رسیہ دار) چوا بی می ےس کوب عورب رحا یس دن بک تفاس می رہنی اور ر
د پی یےھ 254 ....................................... ................................ ................................ ................................
ال يقطع الصالة يشء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان 256 .................... ................................ ................................

ہ۔ 256 ...................... ................................
یمارکوکوب چری یہی تورباور چہان بک ےہو سےک (آےگےس گررن واےلکو) ہےیاو،کیو بکہ وہ سیطان ے
َْ ُ ْ َ َ ٌ َْ َ َْْ ُ َ ْ ُ
ني َوه َو غضبَان 257 .......................................... ................................ ................................
الحيكم أحد بني اثن ِ
ش
کوب خص دو لوگونےک درمیانعےصیکحالثمی فیضلہ یکرے 257 ......................... ................................ ................................
َ
ْ َ
َر ََُ
ُْ
أل ْن يَلَ رج ُ
ارته اليت فرض اهلل عليه 259 ........................................
أحدكم يف يَ ِمي ِنه يف أه ِله آثم هل عند اهلل -تعاىل -من أن يع ِطي كف
ف
ہ کہ (فسم تور کر) اس کا وہ کفارہ ادا کر دبا
(تسا اوفاب) ا پی گرھ والون ےک معاملہ می یمہارا اپ رنی سمون رب ارصار کرن رہےیا اہلل ےک بدبک اس ےس ربادہ گیاہ یک باب ےہوب ے
ہ۔ 259 .......................................... ................................ ................................
عایل ناس ربفضکیا ے
حان چواہللت ی
ُ
َ
َ
ُ
َ
ر
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأيت اجلبل ،فيأيت حبزمة من حطب ىلع ظهره فيبيعها ،فيكف اهلل بها وجههٌ ،
خري هل من أن يسأل انلاس ،أعطوه أو
ِ
َمنَ ُعوه 261 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
ش
یم می ےس کوب خص اپ رنی رسیان ےل کر یرہار رب چررھ حان اور واہن ےس لکرتون کا ابک گھا بابدھ کر اپ رنی ب رینھ ربالد کر ےلآن اور ایھی نرح دے اور اس ےس اہلل اےس ما پگیےس
اہوہاےس دپن با یدپن۔ 261 ................... ................................
ہ کہ وہ لوگونےسماپگیا یررھے ،رح ے
نچراےل،تو ی اس ےک چقمی اسےس یہی ے

ألعطني الراية غدا رجال حيب اهلل ورسوهل وحيبه اهلل ورسوهل ،يفتح اهلل ىلع يديه 263.............................. ................................
ی
ی
ک
چ
شخ
ہ اور اہلل اور اس ےک رسول ھی اُےس عب
عایل قح عطا فمان گا اور چو اہلل اور اس ےک رسول ےس مخیت رکھیا ے
ل می جھیدا ابک ا تےس ص کو دون گا س ےک اہ ھون رب اہلل ت ی
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َ ْ ََْ ُ َ َ َ ْ
امر ُ ْ
َ ْ َ ََ ََ َ
اج ٌر ،لَ ِ َ
يق اهلل َوه َو َعليْ ِه غضبَان 328 .............. ................................
ئ مس ِل ٍم ،هو ِفيها ف ِ
رب يقت ِطع بِها مال ِ ٍ
من حلف ىلع ي ِم ِ
ني ص ٍ
ک
شخ ج فس
عایلاس رب یہت ربادہعصت باک ےہوگا۔ 328 ......................
چو ص ھوب مکھاکر سیمسلمان ےکمال رب باچق فیضہکرےل ،وہاہلل ےساسحالمی مےل گا کہاہللت ی
ر
َ
َ ْ َ ََ
َ
اإل ْسالمِ اك ِذبًا ُمتَ َع ِّم ًدا فهو كما قال 330 .............. ................................ ................................
من حلف ىلع ي ِم ٍ
ني بِ ِمل ٍة غري ِ
چس ناس الم ےکسوا کسیدوشےمدہےتیک حانتوجھکرجھوب فسمکھاب ،وہ و تےس ہےیہےو گیا حیےساس نکہا" 330 ................ ................................
وجبَ ْ
يض باهلل َر رباً ،وباإلسالم د ْينَا ،وبمحمد رسوالَ ،
َم ْن َر ِ َ
ت هل اجلنة 332 ............ ................................ ................................
ِ

چواہلل ےک رب ےہون رب،اس الم ےکدپن ےہون رباورمحدم ﷺےک رسول ےہون ربراضی ےہو گیا،اس ےک لی چیتواچت ےہو گنی 332 ..................................
ر
َ ْ َ َ َْ َ َ َ
َ َ
َ ٌ
َ َ
َ
ان؟ قال :مثل اجلبلني العظيمني 334 ........
من ش ِهد اجلنازة حىت يصىل عليها فله قِرياط ،ومن ش ِهدها حىت تدفن فله قِرياطان ،قيل :وما ال ِقرياط ِ
ی
ہ۔
ہاوریمار چیارہمیحارصیےکسایھ بدفیےک وفث ھیموچود ےہوتواسےک لیدوفیاظاچر ے
چو چیارہمی موچود ےہواور یمار چیارہاداکرےتواسےک لیابکفیاظاچر ے

تروجرھا گیا کہدو فیاظ کیاہ ےی؟فمابا:دو یہتبے یرہارونےک باب(اچر)۔ 334 ................. ................................ ................................

552

َ ْ َ ر
َ ْ َُر ُ
ر
َ ُّ ْ
ك ُم ُ
اهلل ِم ْن ِذ رم ِت ِه ب َ ْ
يش ٍء 336 ..................................... ................................
هلل فال يطلبن
من صىل صالة الصب ِح فهو يف ِذم ِة ا ِ
ِ
درن ےہوحان۔ 336 ....
چس نصحیک یمار ربھی وہ اہللیک پریاہمیآگیاچریانچرہ یمو فعیآن برانکہاہللیک دہم داریمی کسی طور حللابدار ےہونیک وج ےس وہ یمہارے
ر
َْ ً
َْ
َم ْن صام ً
وبني انلِّار خن َدقا كما بني السماء واألرض 338 .......................... ................................
يوما يف َس ِبيل اهلل َجعل اهلل بينه
ش
چ
ہ۔ 338 ...
عایل اس ےکاور ہنمیک آگےک درمیانآشماناور رمی ےکدرمیابفا صےل ےکتفدر چیدق پیادپیا ے
چو خصاہلل ےک را سیمیابک دنکا رورہ رکھیا ے
ہ،اہللت ی
َ َ
َ
ر
َم ْن ُعلِّ َم ر
الر ْ َ
يم ،ثم ت َركه ،فليس ِمنا ،أو فقد َعىص 339 .............................. ................................ ................................

چےستسای باریسکھابگنیاورت عداراناس ناےس رجھور دباتو وہ ہےممی ےسیہی،بااس ن بافمابیک۔ 339 .................... ................................
اهلل هل يف اجلنة نُ ُز ًال ُلكر َما َغ َدا أو َر َ
َم ْن َغ َدا إىل املسجد أو َر َ
اح ،أَ َع رد ُ
اح 340 ........................................ ................................
ِ
ِ
ش
ی
اہ۔ 340 ............
ہ چت ھیوہصح با سام ےکوفثمسچد حا ب ے
عایل اس ےک لی چیتمی صیافثپیارکر با ے
چو خصصح ےک وفث باسام ےکوفثمسچد حا با ے
ہاہللت ی
َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َُ
َ ُْ َْ َ ُ َ َ
يل اهلل 341 .......................... ................................ ................................
من قاتل ِتلكون ِ
لكمة اهلل ِيه العليا فهو ِيف س ِب ِ
ش
ہ۔ 341 ............................... ................................
ہ رصفاشی کا لر بااہلل ےک را سیمی ے
چو خصاہلل ےک دپنیک شبلیدیےک لی لر با ے
َ ْ َ ََ َ ً َُ َ
ٌ ََُ َ ُ
هل َعليْ ِه بَيِّنَة فله َسلبُه 343 ........... ................................ ................................ ................................
من قتل ق ِتيال
ش
ی
ہ۔ 343 .........................
چو خص (میدان چہادمی)کسیکو فیلکرےاوراس رب گواہےیموچود ےہوتواس ےسجرھییا ےہوا (مال) ھیاشی (فیلکرن واےل)ےک لی ے
َ
َ ُ ُ ْ َُ َ َ َ
ُ َ َ ْ
ََ ْ
ُ ْ ً
ُ
َ
َ
َ ْ
كبَ ًة فإنها تَِجء يوم القيامة َكأ َ
غز ِر ما
كب ن
من قاتل يف س ِبيل اهلل من رجل مسلم فواق ناقة ،وجبت هل اجلنة ،ومن جرح جرحا يف س ِبيل اهلل أو ن ِ
ِ
ُ
ُ ر َْ ُ
الزعف َران ،ورحيها اكل ِمسك 345 ........................................ ................................ ................................
اكنت :لونها
ش
ی
ب
ہاور چس خصکواہللےک راسیہمی کوب
چومسلمانآدمی اہللےک راسیہمیاو ینیےکیھیونمیدودھابنےکو ففباب ھیفیالکرےاسےک لی چیتواچت ےہوحاب ے
ی
ح
ی
رجم لگ حان باپ کلیف رہنرححانتو وہ فیامت ےک دناسےس ھی ربادہرسیا ےہواآنگا لیکاس دناسکا ربگ رعفان حیسااورمہکمسک یسی ےہویگ۔ 345 .........
ْ
ُ ر
ْ َ
َ ُ َ ر
َ ْ
ٌْ َْ َُُ
ر
َ ْ
اره شيئًا حىت يُ َض ِّيح 347 ......................................
من اكن هل ِذبح يذحبه ،فإذا أ ِهل ِهالل ِذي احلِجة ،فال يأخذن من شع ِره وال من أظف ِ
ش
چس خص ےک براس فباب کا حاتور ےہو چےس وہ د نحکرنکاارادہ رکھیا ےہوتو چت دو الحچہکا رحابد پ کلآنتو وہا پی بالون اور باچیون ےس کحرھ یکان یہان بک کہ یک فباب کر ےل۔
347................. ................................ ................................ ................................ ................................
َ َْ َ ُ
َ َُْْ َ
َ
َم ْن ل ْم يغ ُز أ ْو جيَ ِّه ْز اغ ِز ًيا أ ْو خيلف اغ ِز ًيا يف أهله خبري ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم القيامة 349 ..................... ................................

چس ن چہاد یہیکیا با کسی چہادکرن واےل ےک لی سامان چہاد فاہےم یہیکیا با کسی مچاہےد ےکاہےل وعیالیک یھ الب ےکسایھ چیگییییکتو اہلل رور فیامت ےس یہےلاےس کسی
شختمضییت ےس دو رحارکرےگا۔ 349 .................. ................................ ................................ ................................
ُّ ْ ُ َ ُ َ َ ر َ َ
َ
َ َ ََُ َْ َ َ
َ ْ
َم ْن نَ َ
ام َع ْن ِح ْزب ِه ِم َن الليل ،أو َع ْن َ ْ
الليل 351 .........................
هل كأن َما ق َرأ ُه ِم َن
ني َصال ِة الفج ِر َو َصال ِة الظه ِر ،ك ِتب
يش ٍء ِمنه ،فقرأه ما ب
ِ
ِ
ِ
ش
ہ۔
چو خصاپریاترورا وطیفہ با اسکاکحرھ چضہ ربےھتعیسوحان ،یررھاےسصحایھکرفجاورظرہےک درمیان ربھےل،تواےساشی رطح لکھاحانگا ،گوبااسن راب ہےی کو ربھا ے
351 ................. ................................ ................................
................................ ................................
ََْ ُ َ ْ
َ ِّ ُ َ ْ
َ
َ
َ
ََْ
ُ
ُ
َ
اء َسبْع سن َ
ْ
نيْ ُ ُ ْ ،
اج ِع 353 ..................................
م ُروا أوالدكم بالصال ِة وهم أبن ُ ِ ِ ِ
رش ،وفرقوا بينهم يف المض ِ
وارضبوهم عليها ،وهم أبناء ع ٍ
ِ
ی
چت یمہارے ن رچ ساب سال ےک ےہو حا بی تو ایہی یمار رب ھی کا چکم دو اور چت وہ دس سال ےک ےہوحا بی تو یمار می عفلت رب ایہی مارو اور ان ےک تسی ھی الگ الگ کر دو۔
353 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َْر ْ
ت قَ َد َما َعبْ ٍد يف َسبيل اهلل َفتَ َم رس ُه ر
انلار 355 ................................. ................................ ................................
ما اغرب
ِ
چ
ہ)۔“ 355 .................. ................................
”چسپیدے ےکفدماہلل ےک را سیمیعیارآلود ےہو گی،اےس ( ہنمیک)آگ رجھون؟ (ی باممک ے

ما أمرت بتشييد املساجد 356 ...................... ................................ ................................ ................................
م
حےھمسچدونکو بلید پیانکا چکم یہیدباگیا۔ 356 .......................................... ................................ ................................

ما بال احلائض تقيض الصوم ،وال تقيض الصالة؟ فقالت :أحرورية أنت؟ فقلت :لست حبرورية ،ولكين أسأل ،فقالت :اكن يصيبنا ذلك ،فنؤمر بقضاء

الصوم ،وال نؤمر بقضاء الصالة 358 ................ ................................ ................................ ................................
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ہ؟مینکہا کہمی چروری یہی ےہون ،بلکہ رصفتروجرھ رہےی ےہون۔اس رب
ہ ،لیک یماریک فضا یہیکرب؟ وہ کہی لگی کہ کیاتو چروری ے
ہ کہ حاتضہ رورونیک فضاتوکرب ے
کیا وج ے
عایل عہان فمابا کہ ےہمی چیصآ با،تو ےہمی رورونیک فضاکا چکم دباحا بااور یماریک فضاکا چکم یہی دباحا با یھا۔ 358 ......................................
ر
آب رضیاہللت ی
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالتهم ،فاشتد قوهل يف ذلك ،حىت قال :يلنتهن عن ذلك ،أو تلخطفن أبصارهم360 ................. .

پک
آب ﷺ ن فمابا :لوگ اسےس
لوگون کو کیا ےہو گیا ے
آب ﷺ ن ی باب بی شخت لہچ می یک ،یہان بک کہ ر
ہ کہ وہ یمار می اپ رنی آ ھی آشمان یک رطف ایھان ہ ےی؟ ر
بارآحا بی وریانیک آپکھیاحرکیلحا بییگ۔ 360 ....................................... ................................ ................................
ما بني املرشق واملغرب قبلة 362 .................... ................................ ................................ ................................
ہ۔ 362 .................................... ................................ ................................
ہست فیلہ ے
مشق ومرعبےکمابی چو کحرھ ے

ما حق امرئ مسلم هل يشء يويص فيه؛ يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عنده 364 ................................ ................................
ی
اہ  ،اےس ی رپث یہی کہ دو را بی ھی گرارے ،مگر اس حال می کہ اس یک وصیت اس ےک براس
چس مسلمان ےک براس کوب اتسی ےس ےہو ،چس ےک بارے می وصیت کربا رح ے
لک
ھی ےہوبموچود ےہو۔ 364 ................................ ................................ ................................ ................................
َ َ ر َ َ ُ ََ
ما َز َال ج ْ ُ ُ
نت أنه َسيُورثه 366 .......................... ................................ ................................
ار حىت ظن
ربيل ي ِ
يين باجل ِ
ِ ِ
وص ِ
م
م
رہ کہ حےھ چیال ےہون لگاکہ وہ ربوشی کو واربپیادپن ےگ۔ 366 ......................
چیاپیلعلیہالس الم حےھ ربوشیےک(چقےک) بارےمیاسفدر وصیتکرن ے
َ َ َ ر
ََ
ما َصلريْ ُ
ت خلف إمام ق ُّط أخف صالة ،وال أت رم صالة من انليب -صىل اهلل عليه وسلم367 ....................... ................................ -
رن
ہ
ک
می ن پنی ﷺیک یمارےس ربادہ ےلیکاور ربادہکامل یمار ھی کسی امام ےک حےھیہی ربھی۔ 367 .................................. ................................
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ َْ
ً ًََ
ْ ً َ ًَ
ُ ْ
َ
ُ ْ
ُ َ ُ
ُ
ْ
ُ ْ ُ
الله رم أع ِط ُم ْم ِساك تلفا 369 ................
الله رم أع ِط ُمن ِفقا خلفا ،ويقول اآلخ ُر:
ح ُده َما:
زنال ِن ،فيقول أ
ما ِمن يومٍ يص ِبح ال ِعباد في ِه إال ملاك ِن ي ِ

ہ کہاےاہلل ! چ ر
رحکرن واےلکواسکا بدلہ دے۔اور
کوب دن اتسا یہی حا با کہ چت پیدےصح کو ا یھی ےہونتو دو ف سیآشمان ےس یابن ی ےہون۔ابک فسیہتو ی کہیا ے
ہ کہاےاہلل! روککر ر کھی واےل ےکمالکوہ ےالک فما۔ 369 ..................... ................................ ................................
دوشاکہیا ے
َ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ُ
َ ً
ْ ُ ر
ر
ار 371 ............. ................................ ................................
ما ِمنكن من امرأة تقدم ثالثة من الودل إال اكنوا ِحجابا من انل ِ
ی
ی
چ
یممی ےس چو ھی عوربا پی بی ن رچآےگ ھنحدے(تعنی وہ فوب ےہوحا بی)تو وہاس ےک لی ہنمیک آگےس رکاوب پنحا بیےگ 371 ..........................
ْ
ُ
ِّ َ
ََ
ما من ميِّت يموت فيقوم باكيهم فيقولَ :
واجبَ َالهَ ،
واسيِّ َداه ،أو حنو ذلك إال ُولك به َملاكن يَل َه َزانِه :أهكذا كنت؟ 373 .............................
ِ
ی
ہ تو اس رب رون واےل کرھے ےہوکر کہی ہ ےی :اہن یرہار! اہن میے شدار! با اس رطح ےک اور الفاظ۔ تو اس رمن واےل رب دو ف سی میعی
چو ھی رمن واال رم حا با ے

کردنحانہ ےی چواےس سیی رب مےکمارنہ ےی (اور کہیہ ےی) :کیاتواتسا ہےی یھا؟ 373 .......................................... ................................
ما من يوم أكرث من أن يعتق اهلل فيه ً
عبدا من انلار من يوم عرفة 375 .............. ................................ ................................

چ
ہ۔اور فسیون ےک سا می ان لوگون رب فج
عایل عفہ ےک دن ےس بھ کر پیدون کو آگ ےس آراد فما با ےہو ،وہ (ا پی پیدون ےک) فپ ث ےہو با ے
کوب اتسا دن یہی س می اہلل ت ی
ہ:ی لوگکیا رحا ہیہ ےی ؟ 375 ........................................ ................................ ................................
ہاورترو رجھیا ے
کر با ے
َ َ َ
ُْ
ُ
مانهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ،فإنما أهلك اذلين من قبلكم كرثة مسائلهم واختالفهم ىلع أنبيائهم 377 ......

می چس باب ےس یمہی میع کرون اس ےساحییاب کرو اور چس باب کا چکم دوناےس مفدور یرھ ش انچام دو۔ یمےس یرہیل امیون یک ہ ےالکث کا سیت انکا یہت ربادہ سواالب کربا
اورانیکا پیا بییاءیک مچالفتکربا پیایھا۔ 377 ............ ................................ ................................ ................................
ر
مثل ابلخيل واملنفق ،كمثل رجلني عليهما ُجنتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما 379 .......................... ................................
ہ یے
نخیلاور چ ر
وہیک دو ررہ ےی ےہون۔ 379 .....................................
ہ چنےک بدن ربجرھانونےس سیل بک ل ے
رحکرن واےلیکمیالا تےس دولوگونیک شی ے
مروه ،فليتلكم ،وليستظل ،ويلقعد ،ويلتم صومه 381 ................................ ................................ ................................

اےس کہوکہ وہ گفیگوکرے،سای حاصلکرے ,بینھحاناوراپریا رورہتروراکرے۔ 381 .......................................... ................................
مأل اهلل قبورهم وبيوتهم ً
نارا ،كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت اغبت الشمس 383 ........................... ................................

اہللانیک فیوناور گرھونکوآگ ےس یرھے،ایہون ن ےہمی درمیاب یمار(تعنی یمارعض) یہی رب ھی دی یہان بک کہسورحعوب ےہو گیا۔ 383 ......................
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من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه 385 ........................................ ................................ ................................
ش
چو خصکوب علہ چربدے،اےس رحا ہی کہاسکوتروراترورا ےل لیی ےس یہےل ی ن رچ۔ 385 ......................................... ................................
ُ
ك رن هل ً
سرتا من انلار 387 .......................................... ................................
من ابتيل من هذه ابلنات بيشء فأحسن إيلهن
ش
چو خصان نخ ریونیک وج ےسکسیآرماتسمیمیی الکیا گیااوراسنان ےکسایھاجرھا سلوککیاتو وہاس ےک لیدورحیک آگ ےس ربدہ پنحا بییگ۔ 387 ................
َ
َ ر
َُ
ُ
ُ
من احتبس فرسا يف سبيل اهلل ،إيمانا باهلل ،وتصديقا بوعده ،ف ِإن ِشبَ َعه َو ِر ريه َو َر ْوثه َو َب ْوهل يف مزيانه يوم القيامة 389 ...............................
ش
چس خص ن اہلل رب ایمان ر کھی ےہون اور اس ےک وعدے یک تضدتق کرن ےہون اہلل یک راہ می گھورا براال ،تو تفییاً اس (گھورے) کا رحارہ ،اس کا براب ،اس یک لید اور اس کا

بیرساب فیامت واےلدناس ےکبرلرےمی ےہونےگ۔ 389 ............................... ................................ ................................
َ ْ َ َ
ْ
َ
رْ
ُْ َُ
َ َْ َْ
َ َ
ََْ ُ َ ْ ُ
ُ ُ
يحت َها ،فَ ْ َ
اتل ِم ُسوها ِيف العرش
ك ِف الع
اخ َر فقد أ ِريت هذه الليلة ثم أن ِسيتها ،وقد رأيت ِين أسجد ِيف ما ٍء ِ
رش األ َو ِ
من اعتكف ميع فليعت ِ
ني من ص ِب ِ
وط ٍ
َ
اخر 391 ........................................ ................................ ................................ ................................
األ َو ِ

م
ی
ی
چس ن میے سایھ اعی کاف کیا ےہو وہ ابآچری عشے می ھی اعی کاف کرے۔ حےھ ی (فدر یک) راب (چواب می) دکھاب گنی ،لیک یررھ یھ ال دی گنی۔می ن ی ھی دپکھا کہ

اشییکصح کومیک رجمی شچدہکر راہ ےہون،اس لی یم لوگاےسآچری عشہیک طاق رابمی ب السکرو۔ 391 ........................ ................................
ْ
اجل َ
قرب بَ َدنَة ،ومن راح يف الساعة اثلانية فكأنما ر
مع ِة غسل اجلنابة ،ثم راح يف الساعة األوىل فكأنما ّ
قرب بقرة 394 .............
من اغتسل يوم

ش
ات ے
ہ
ہ اور یررھ یرہیل گرھی می مسچد حا با ے
ہ حیےس عسل چیاپث کیا حا با ے
ہ کہ پنی ﷺ ن فمابا:چو خص جمعہ ےک دن اس رطح عسل کر با ے
وہبہ رضی اہلل عیہ ےس رواپث ے

ہ گوبااسن گان فبانیک۔ 394 .......................................
تو گوبااس ناہللیک چوسیودی ےک لیاوپث فبانکیا۔ چو دوشی گرھیمیمسچد حا با ے
من اكتحل فليوتر ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج ،ومن استجمر فليوتر ،من فعل فقد أحسن ،ومن ال فال حرج 397 ....................

چوکوب شہم لگانتو طاق س الپیان لگان۔چس ناتسا کیااس ناجرھاکیااوراگرکوب اتسا یہیکر باتواس ربکوب چرح یہی۔چواسینچاءکرن وفث دھیےلاسی عمالکرےتو وہ
طاق عددےل۔چسناتسا کیااس ناجرھاکیا اوراگر کسی ناتسا یکیاتواس ربکوب چرح یہی۔ 397 ............................. ................................
ً
من السنة إذا تزوج الرجل ابلكر ىلع اثليب أقام عندها ً
سبعا وقسم ،وإذا تزوج اثليب ىلع ابلكر أقام عندها ثالثا ثم قسم 401 ...................
ش
ہکہ چت کوب خص یہےل ےس سادی سدہ نوی یک موچودیگ می کسی کیواری عورب ےس سادی کرے تو اس ےک سایھ ساب دن بک فیام کرے اور یررھ باری مفر
سیت ی ے

کرےاور چت کسی کیواری نوییکموچودیگ می یہےل ےسسادی سدہعورب ےسپ کاحکرےتواس ےکسایھ بیدن بک فیامکرےاور یررھ باریمفرکرے۔ 401 ......
من السنة إذا قال املؤذن يف أذان الفجر :يح ىلع الفالح ،قال :الصالة خري من انلوم 403 ........................... ................................

ہ کہ چتمودنصحیک یمارمی''ج ََّی عیلالف الح'' کےہتو اس ےکت عد ''الض الہ چی منالیوم'' کےہ۔ 403 ...................... ................................
ی سیت ے

من أدرك ماهل بعينه عند رجل -أو إنسان -قد أفلس؛ فهو أحق به من غريه 404 .................................... ................................
ش
ش
مسن
ہ404 ..... .
چو خص ےہو یہواپریامال کسیآدمیبااتسان ےکبراس براےل چت کہ وہ خص دتوالیہ فار دباحا چ رکا ےہو؛تو صاچتمال ہےی اسکادوشونےکمفا بےلمی ربادہ خق ے
ً َ َْ َْ َْ َْ َ َْ ْ
ً
زتل مسجدنا ،-ويلقعد يف بيته 406 ....................................... ................................
زتنلا -أو ِيلع ِ
من أكل ثوما أو بصال؛ فليع ِ
ل
رہ۔ 406 ....................
رہاورا پی گرھمی بینھا ے
آب ﷺن فمابا کہ ےہماری مسچد ےسدور ے
چس ن ہسنبا پریارکھاب ےہواےس رحا ہی کہ وہہےم ےسدور ے
رہ،با ر
َ
َ
ْ
من أنفق نفقة يف سبيل اهلل ُكت َ
ب ُ
هل ب ِ َسبْ ِع ِمائ ِة ِضع ٍف 409 .......................... ................................ ................................
ِ
چو شخصاہلل ےک را سیمی کحرھ چ ر
ہ۔ 409 ................................. ................................
ہ،اس ےک لیسابسو گیاتواب لکھاحا با ے
رحکر با ے
ً
من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع ،إال أن يشرتط املبتاع 410 ..................... ................................ ................................
ک
بل
چس ن ھخور ےکا تےس درچت ن رچ ،چنیک فنحیک حا رحیک ےہو،توانکا یرھل نخی واےلکا ےہوگا ،سواناس ےک کہ چربدن واےلنشظ لگا دی ےہو۔ 410 .................
ََ ْ ََ
ُُ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ ُ َ ُ ََُْ َْ َ ُُ َ َ َ َ
اد ُة ثَالثَة أَيرامٍ َ ،
من تَ َو َّضأَ فَأَ َح َس َن ُ
الو َ
وم ْن َم رس احل َ َصا فقد لغا 412 ............
ضوء ،ثم أىت اجلمعة فاستمع وأنصت غ ِفر هل ما بينه وبني اجلمعة و ِزي
ِ
ج
چس ن چو ب ا ر ھی رطح وصو کیا اور یررھ جمعہ رب ھی آبا اور حاموس ےہو کر چطیہ سیا تو اس ےک جمعہ ےس جمعہ بک ےک اور بی دن ربادہ ےک گیاہ معا ف کر دن حان ہ ےی اور چس
ن (جمعہےک دوران)کیکریکو رجھوااس ن لعوکامکیا۔ 412 .............................. ................................ ................................
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َُ
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ،ثم يُ َر ِّبيها لصاحبها كما يُ َر ِّيب ُ
أحدكم فل روه حىت تكون

مثل اجلبل 414 ...................................... ................................ ................................ ................................
شخ کھ
ہاور یررھاس
عایل اےسا پی دا ہی اہیھ ےس فیولکر با ے
عایل رصفمال ح الل فیولکر با ے
ہ،تواہللت ی
چو ص خور باب ح اللکمابمی ےسصدفہکرے،اورحان لییا رحا ہی کہاہللت ی
ش
ہ یہان بک کہ وہ (صدفہ بااس کاتواب) یرہاریک ماپید
ہ حیےس یممی ےسکوب خص ا پی گھورےےک ن رچکو برالیا ے
صدفہکو صدفہ د پی واےل ےک لیاشی رطح ربوان چررھا با ے
ہ۔ 414 ..................................... ................................ ................................ ................................
ےہو حا با ے
من تطبب ،وال يعلم منه طب ،فهو ضامن 416 ...................................... ................................ ................................

چس ن طییت ےہونکادعویکیاحاال بکہ وہطت ےک بارےمی کحرھیحاپیا یھاتو وہ (تفضانیک صوربمی) باوان یرھےگا۔ 416 ....................................
من توضأ حنو وضويئ هذا ,ثم صىل ركعتني ,ال حيدث فيهما نفسه غفر هل ما تقدم من ذنبه 418 .................... ................................

چس نمیےاسوصویک رطحوصوکیااوریررھ دو رکعت یمار ربھی ،چسمیاسنا پیجیمیکوب باب ییک،اس ےک گرسیہ ستگیاہمعافکرد پیحانہ ےی۔ 418 .
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فهو أفضل 421 .................... ................................ ................................

ع
ہ 421 .........................................
ہاورچس نعسلکیا،تو یافضل ے
چس ن جمےعےکدنوصوکیا،اسن سیت رب ملکیا اوری یہت عدمہسیت ے
ْ َْ
من جاء منكم اجلمعة فليَغت ِسل 423 .............. ................................ ................................ ................................
ش
یممی ےس چو خص یمار جمعہیکاداپییگ ےک لیآن،اےس رحا ہی کہعسلکرے۔ 423 ......................................... ................................
من جهز اغزيا يف سبيل اهلل فقد غزا ،ومن خلف ً
اغزيا يف أهله خبري فقد غزا 425 ................................. ................................
ت
چس ن اہلل یک راہ می چہاد کرن واےل ےک سامان سف کا انطام کیا ،اس ن درچفیفت چہاد کیا اورچس ن مچاہےد ےک اہےل وعیال می اس یک ا جےھ ابدار می حا سینی یک ،چفیفت

میاس ن چہادکیا 425 ................................ ................................ ................................ ................................

من حج ،فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم ودلته أمه 427 .......................... ................................ ................................
ف
ش
ہ حیےساس دن یھاچس دناس
چس خص ن جحکیااوراس ن (اس دوران)کوب خسک المیاور گیاہ یہیکیاتو وہ ( جح ےکت عد گیا ےہون ےس براک ےہوکرا پی گرھاس رطح) لوپیا ے

یک مان ناےس چیا یھا۔ 427 ........................... ................................ ................................ ................................
من حلف ىلع يمني ثم رأى أتىق هلل منها فليأت اتلقوى 429 ....................... ................................ ................................
ش
چو خص کسی باب رب فسمکھاےل ،یررھاس ےسربادہ رب ےہیگاری واال عملدپکےھتواےس رحا ہی کہ وہ رب ےہیگاریواال عملاحییارکرے 429 .................................
ْ ُ َُ
َ
ََ
يل اهلل فهو هل ِعدل حم رر َرةٍ 431 .................................. ................................ ................................
من رىم بسهم يف س ِب ِ
ہ۔ 431 ......................... ................................
چس ناہلل ےک را سی (چہاد)میپی رح الباتو (اس کا)یپی رح الباابک ع المآرادکرنےک باب ے
َ
َ ْ ِّ
ْ
ِس ُه أَن ُينَ ِّ
من َ ر
جيَه اهلل من ك ْر ِب يوم القيامة ،فليُنَف ْس عن ُمع ِرس أو يَ َض ْع عنه 433 ................................ ................................
چےس ی اجرھا لگیا ےہو کہاہللاےس فیامتےک دنیکپییگےس نچاب دالن،تواےس رحا ہی کہپیگ دستکو مہلتدے با یررھاسکا (کحرھ باسارا) فضمعافکردے۔ 433 .....
من سأل اهلل تعاىل الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات ىلع فراشه 435 ................................... ................................
ش ش
رجاسیک وفابا پیتسی رب ہےی ےہوب ےہو۔ 435 .......................
چو خص رچدلےساہلل ےس شہادبما بےگ گا،اہللاےس شہیدونےکرمنون بک یرہنچرادے گا،اگ ر

من سبح اهلل دبر لك صالة ثالثا وثالثني ,ومحد اهلل ثالثا وثالثني ,وكرب اهلل ثالثا وثالثني ,فتلك تسع وتسعون ,وقال تمام املائة :ال هلإ إال اهلل وحده

ال رشيك هل ,هل امللك ,وهل احلمد ,وهو ىلع لك يشء قدير ,غفرت هل خطاياه ,وإن اكنت مثل زبد ابلحر 436 ........................................
پی
پی
پی
ش ی
چو خص ھی ےہ یمار ےکت عد یییسرمپیہ سچاناہلل کےہ اور یییسرمپیہالحدمہلل کےہ اور یییسرمپیہاہلل اکی کےہتو ی کل پیاتوےرمپیہ ےہوااور سو یک عددتروراکرن ےہون وہ ‘‘ال الہ

ہاشیےک لی
ہاسکاکوبشبکیہیاشیےک لیبادساہےت ے
االاہللوحْ َدہالشبکلہلہال ُملکولہالحَدمو ےہوعیلک َّلشیءفَدب’’(یہیکوبمعیودبچقسواناہللےکوہاکی ال ے
ن
رج وہشمیدریکجھاگیک رطح ےہون 436 ................ ................................
ہ وہ ےہ چری ربفادر ے
ترعتف ے
ہ) کےہتواس ےک گیاہ خسدنحا بیےگاگ ر
من سمع رجال ينشد ضالة يف املسجد فليقل :ال ردها اهلل عليك؛ فإن املساجد لم تنب هلذا438 ................... ................................ .
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ن
ش
ہتو اےس کےہ کہ :اہلل کرے ی چری حےھ ی مےل۔مساحداسمفضد ےک لیتو یہی پیاب گیی۔
چوآدمی سی کہکوب خص مسچدمی کسی گم سدہ چری کااع النکرکر ےک دھوبد با یررھ با ے
438 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
َْ
ً ْ
َ ر
من َصام رمضان إيِ َمانا واح ِت َسابًا ،غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه 440 .................... ................................ ................................
ن
ک
شخ
ہ۔ 440 ............... ................................
عایل اس ےک گرسیہ گیا ےہونکو خسدپیا ے
چو صایمان واحیساب ےکسایھ رمضانےک رورے ر ےھتواہلل ت ی
ً
من صام ً
يوما يف سبيل اهلل َب رع َد اهلل وجهه عن انلار سبعني خريفا 441 ............. ................................ ................................
ش
س
چ
ہ۔ 441 ............ ................................
ہاہللت عایل اسکا چررہہ ہنم ےسس َّیسالدورکردپیا ے
چو خص چہادق ییلاہلل ےکدورانابک دنکا رورہ رکھیا ے
ََْ
الربدي ْ ِن دخل اجلنة 443 .................... ................................ ................................ ................................
من صىل
چس ندو یھیدی یمارپن(فج وعض) ادا کیوہ چیتمی داحل ےہوگا۔ 443 ..................... ................................ ................................
من صىل عليه ثالثة صفوف فقد أَ ْو َ
ج َ
ب 445 ....................................... ................................ ................................
ش
چس خص رب بیصفی یمار چیارہ ربھیاس ن چیت واچتکریل۔ 445 ...................... ................................ ................................
من َع ِل َم الريم ،ثم تركه ،فليس منا ،أو فقد عىص 447 .............................. ................................ ................................

چس نپیابداری کا فن سیکھا ،یررھاسناےس رجھور دبا ،وہ ہےممیےس یہی،با(فمابا):اس نتفییاً بافمابیک 447 ............. ................................
بع مرات :أسأل اهلل العظيم ،ر
ً
مريضا لم حيرضه أجله ،فقال عنده َس َ
العرش العظيم ،أن يَشفيك ،إال اعفاه اهلل من ذلك املرض 448 .....
رب
من اعد
ِ
ٍ
ل
ل
ْع
ْع
ش
ی
َطن
ب ال ْ َرع ْس ا َطنم
چت کوب خص کسی ا تےس رمتص یک عیادب کرے ،چس یک موب کا وفث ا ھی فپث ی آبا ےہو اور اس ےک براس ساب رمپیہ ی دعا ربےھَ ”:ا ْس َا ُ
ل اللََّہ َا َمَ ،ر ََّ
ع
عط
ہ،ےس دعاکر با ےہون کہ یمکوسفادے)،تواہللاےساسرمض ےسسفاءدے گا۔ 448 ......................
ک“ (می طمت واےلاہلل چو عس نمکامالک ے
َا ْنت َشْفی َ َ
من غسل ميتا فكتم عليه ،غفر اهلل هل أربعني مرة 450 ............................. ................................ ................................
ش
چو خص کسیمیتکوعسل دے (اوروہاسمیکوبعیت دپکےھ)ترسوہاسیک ربدہتروشیکرےتواہللت عایلاےس رحالیسرمپیہمعاففمان گا۔ 450 .....................
ُ
َْ
َ ْ
َ
ْ
من قام يللة القدر إيِ َمانا واحتِ َسابًا غ ِفر هل ما تقدم من ذن ِبه 452 .................... ................................ ................................
ن
چس نستفدرمی حالثایمان ےکسایھتوابیک عضےس فیام کیااُس ےکساتفہ گیاہ خسدنحانہ ےی۔ 452 ............. ................................
ُّ
وشقه مائل 454 ............ ................................ ................................
من اكنت هل امرأتان فمال إىل إحداهما جاء يوم القيامة ِ

چسیک دو نوبان ےہوناوراسکامی النابکیک حاپث ےہوتو وہ فیامت ےکدناس حالمیآن گاکہاسکاابک یرہلوجھکا ےہوا ےہو گا۔ 454 .................................
ِّ
الس َ
لك الليل أَ ْوتَ َر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-من أول الليل ،وأوسطه ،وآخره ،وانتَه وت ْ ُر ُه إىل ر
ح ِر 456 ..................................
من
ِ
ی
ی
ی
آبﷺیک وب شج بک جم ےہوحاب۔ 456 ..
رسولاہلل ﷺ ن رابےک ےہ چضہمی یمار وب ربھی ے
ہ۔ راب ےکاپیداب چضہمی ھی ،درمیانمی ھیاورآچرمی ھیاور ر
ُ
من مات وعليه صيَ ٌ
ام َص َ
ام عنه َو ِيلُّه 458 ........... ................................ ................................ ................................
ِ
ش
چو خص فوب ےہوحاناوراس ےکدےم رورے ےہونتواسکا وارباسیک رطف ےسرورے ر کےھ۔ 458 ...................... ................................
َ
َ
َْ
َ
ُ َ ر
َ
ُ
َ ٌ
َ َ
رشب ،فليُ ِت رم َص ْو َمه ،ف ِإن َما أ ْط َع َمه اهلل َو َسق ُاه 460 ...................................... ................................
من ن ِيس وهو صائِم فأكل أو ِ
مک
ہ۔ 460 ................................ ................................
چس رورہ دارن یھولکرکھا رب لیا وہاپریا رورہ ملکرے۔اےساہلل نکھ البااور ب رالبا ے
مه ،عليكم بما تطيقون ،فواهلل ال يمل اهلل حىت تملوا ،واكن أحب ادلين إيله ما داوم صاحبه عليه 462 ..........................................

ع
ہ۔ اہلل یک فسم (تواب د پی ےس) اہلل یہی اکیا با ،یہان بک کہ یم (عمل کرن ےس) اکیا حاو۔ اور اہلل کو
یھرہ حاو ( سن لو!) یماپیا ہےی مل کیا کرو ،حیییک یمھارے ابدر طافث ے
ع
ہ ،چسکاکرن واےلاےس ےہمیشکرے۔ 462 ................ ................................ ................................
دپن(کا)وہےی مل ربادہت رسید ے
ََ َ ْ
َ
َََْ ََ َ ْ َ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ف َر ًسا فأكلنَ ُاه 464 ................ ................................ ................................
حنرنا ىلع عه ِد رس ِ
(اشماءنتاتو پکر رضیاہلل ع ہما کہنیہ ےی کہ)ہےم ن رسولاہلل ﷺ ےک رمانمی گھورا د نحکیااوراُسکوکھابا۔ 464 ............... ................................
َْ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ََ َ ْ ُ ْ
رت َك ْ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -فَ ْ
خيت أَ ْن َت ْم َ َ َ ْ
استَ ْفتَيْتُ ُهَ ،ف َق َالَ :تل ْمش َول ْ َ ْ
ب 466
ت اهلل احلرامِ حا ِفية ،فأمرت ِين أن أستف ِيت لها رس
يش إىل بي ِ
ِ
ِ ِ
نذرت أ ِ
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م
میی یہن ن بدرماب کہ وہ نت اہلل بک پ ریدل پیےگ براونحانیگ۔اس ن حےھ چکم دباکہمیاس ےک لی رسولاہلل ﷺ ےساس بارےمیمسیلہترو رجھون،می ناس
ی
آب ﷺ ن فمابا کہ”وہپ ریدلحاناورسوار ےہوکر ( ھی)حان“۔ 466 ................... ................................
آب ﷺےسمسیلہتروجرھاتو ر
ےک لی ر
ْ ْ
َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ ْ َ
َ رْ َ َْ َ َ َْْ َ ر
َ
ْ
َ
ري 468 .............................. ................................
نزل حت ِريم اخلم ِر و ِيه ِمن مخس ٍةِ :من ال ِعن ِ
ب ،واتلم ِر ،والعس ِل ،واحلِنط ِة ،والش ِع ِ
ک
ی
شابیک چرمت بارل ےہوبتواس وفث یان برا نرح چریون ےسپیاریکحاب ھی:اپگورےس ،ھخورےس ،شہدےس،گیدم ےساور چ َوےس۔ 468 .............................
َ
ً
َ
ر
ر
انل َ
وك ر َ
َن َىع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ر
ج ِ ر
رب أ ْر َبعا 470 .............................
ايش يف ايلوم اذلي مات فيه ،خرج بهم إىل املصىل ،فصف بهم،
آبﷺ ب ے
اہ چیاہگاہیک رطف گی ،لوگونےک سایھصف پیدییکاور رحار بکییاب(یمار
نچاشی (بادساہ)ےک فوب ےہونےکدنپنیﷺ ناسےک وفابیک چیدی۔ ر

چیارہمی)کہی۔ 470 ................................. ................................ ................................ ................................
َْ
َ
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن حت ِلق املرأة رأسها 472 .................... ................................ ................................

ہ۔ 472 ............................. ................................ ................................
آب ﷺ نعوربکو شمیدوانےسمیع فمابا ے
ر
ِّ
ُْ
ْ
َ
َ
َ
نُ ِهينا عن اتب ِ
اع اجلنائز ،ولم يعزم علينا 473 ........................................ ................................ ................................
ش
ےہمی چیارونےکسایھحانےسمیعکیا گیا باہےماس سلسےلمی خنی یہییک گنی۔ 473 .......................................... ................................
ر
ر ْ ُُ
ْ ُُ
نِع َم األد ُم اخلَل ،نِع َم األد ُم اخلَل 475 ................. ................................ ................................ ................................
ہ 475 ............................... ................................ ................................
ہ،شکہتو یہتاجرھاسالن ے
شکہ تو یہتاجرھاسالن ے
ُ ِّ
َْ ر ُ
الر ُجل عبد اهلل ،لو اكن يصيل من الليل 477 .................................... ................................ ................................
نِعم
ی
ہ۔کاسوہ رابمی یمار ھی ربھاکر با۔ 477 ....................... ................................ ................................
عیداہلل با ہےیاجرھاآدمی ے

نزلت آية املتعة -يعين متعة احلج -وأمرنا بها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم لم تزنل آية تنسخ آية متعة احلج ،ولم ينه عنها رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -حىت مات 478 ..................... ................................ ................................ ................................
ی
ی
ی
میع یک آپث بارل ےہوب (تعنی جح میع) رسولاہلل ﷺ ن ےہمی اسکا چکم دبا اور یررھ جح میع یک میسوجی رب کوب آپث بارل یہی ےہوب اور ی ہےی رسول اہللﷺ ن رمن دم بک
اس ےسمیعکیا یھا۔ 478 ............................... ................................ ................................ ................................

نرصت بالرعب ،وأعطيت مفاتيح األرض ،وسميت أمحد ،وجعل الرتاب يل طهورا ،وجعلت أمىت خري األمم480 .................................. .
م
میی رعت ےک سایھ مدد یک گنی ،حےھ رمی ےک چراتون یک کخیان دی گیی ،میا بام اجدم رکھا گیا ،منی کو میے لی براکییگ کا درت عہ پیا دبا گیا اور میی امت کو یہیپن امت پیابا
گیا۔ 480 ............. ................................ ................................ ................................ ................................

نَه -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ,وبعد العرص حىت تغرب 482 ............. ................................
پنیﷺن یمار فجےکت عد سورح طلوع ےہون بکاورعض ےکت عد سورحعوب ےہوحان بک یمار رب ھی ےسمیعفمابا۔ 482 .....................................

نَه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل الرجل خمترصا 484 ..................... ................................ ................................
ہ۔ 484 ............................ ................................ ................................
پنی ﷺنکوکھ رب اہیھ رکھکر یمار رب ھیےسمیع فمابا ے

نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تتلىق الركبان ،وأن يبيع حارض بلاد 485 ................................. ................................

رسولاہلل ﷺ ن نچاربفافلون ےسآےگ حاکرملیاور شرہی کا دیہابیک رطفےس نعکرنےسمیع فمابا 485 .................. ................................
ُ
ُْ َ
َ ْ ُ َ َْ ُ
ْ َ
ت ك َهيئ ِتك ْم ،إين أ ْط َع ُم َوأسىق 487 ............................
ال .قالوا :إنك تواصل؟ قال :إين لس
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ال ِوص ِ
ی
ص
عہ
م
سل
آب صیلاہلل علیہ وسلم ن فمابا کہمی یمھاری
آب ھیتو وصالکرنہ ےی؟ ر
رسولاہلل یلاہلل علیہ و م ن صوم وصال ےس یع فمابا۔ ضچای رضی اہلل م ن عضیک کہ ر
م
ہ۔ 487 ........................................ ................................ ................................
رطح یہی ےہون۔ حےھتوکھ البااور ب رالباحا با ے
ْ
الر ُ
اشت َمال ر
يب ر
الص رماءِ ،وأن َحيْتَ َ
جل يف اثلوب الواحد ،وعن الصالة بعد
نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن صوم يومني :الفطر وانلحر ،وعن ِ ِ
ِ
الصبح والعرص 489 ................................. ................................ ................................ ................................
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ب
ض
رسولاہللﷺندودنتعنیعیدالفظاورعیداال حیےکدتونمیرورہر کھیےس،ابکک ریےکوسارےبدن ربلیی ییےس،ابکک ریےمیگوبمارکر ینھیےساورصحاور
ہ 489 ............. ................................ ................................ ................................
عض ےکت عد یمار رب ھیےسمیع فمابا ے
هذا يشء كتبه اهلل ىلع بنات آدم ،افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بابليت حىت تطهري 491 ................. ................................

ہ۔ یم یمامکا م و تےس کرب حاو ،حیےس (یمام )حاجی کرپن ،مگر چت بک براک ی ےہو حاو نت اہلل کا طواف ی کرو۔
ی چری تو اہلل ن آدم علیہ الس الم یک پیییون ےک لی مفدر کر دی ے
491 ................. ................................
................................ ................................ ................................
ُ
َ ُ َْ ُ ُ َ
ُ
َ
َ َ
ْ
ُ ْ
ْ ُ ْ
ُ
ككم 497 .......
هذان يومان نَه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن ِصيا ِم ِهما :يوم فِط ِركم من ِصيا ِمكم ،وايلوم اآلخر :تأكلون فيه من نس ِ

ہ۔ ابک ( رمضان ےک ) رورون ےک ت عد افطار کا دن ( عید الفظ) اور دوشا وہ دن چس می یم اپ رنی
ی دو دن ا تےس ہ ےی چن می رورہ ر کھی ےس رسول اہلل ﷺ ن میع فمابا ے
ض
فباب کا گوستکھان ےہو (تعنیعیداال حیکادن )۔ 497 ..................................... ................................ ................................
ََ َ ُ ََ ًَ َْ َر
َ
ر
اءة قد غل َها499 ..................... ................................ ................................ .
ار ،فذهبوا ينظرون إيل ِه ،فوجدوا عب
هو يف انل ِ
ی
ع
چہ
ہ۔ لوگاےسدپکھیےک لی گیتوایہیاس ےک اہن ابک رحادرمیل چواس ن (مال ینمتےس) چرراب ھی۔ 499 ........................................
وہ نمی ے
هو لك يا عبد بن زمعة ،الودل للفراش وللعاهر احلجر ،واحتجيب منه يا سودة ،فلم ير سودة قط 500 ............... ................................
ہ چس ےک تسی رب پ ریدا ےہو اور راب ےک چضہ می رصف رنرھ آن ہ ےی۔ اور اے سودہ ! تو اس لرےک ےس
رہ گا ،کیو بکہ نچرہ اشی کا ےہو با ے
اے عید پن رمعہ! ی نچرہپیے ہےی سایھ ے
ک
ربدہکیاکر۔ چریانچرہسودہرضیاہلل عہاکواس لرےک ن یررھ ھییہیدپکھا 500 ................... ................................ ................................
َ
ً َ
َ
ُ
واذلي نفيس بيده ،ما لقيك الشيطان قط سالاك ف ًّجا إال سلك ف ًّجا غري فجك 503 ................................. ................................
ف
ہ۔ 503 .........
ہتو وہ راسیہ رجھورکر دوشا راسیہاحییارکر لییا ے
ہ،اےعرم! چت سیطان کسی راسیہ ےسحرلیا ےہوا یم ےسملیا ے
سماساہلل یک چس ےک اہیھمیمییحان ے

وجهوا هذه ابليوت عن املسجد ،فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب 506 ....................................... ................................
ش
ان گرھون ےک رحمسچدیک رطف ےس یرھی لو،کیو بکہمی حاتضہاور حینی ےک لیمسچدکو ح اللیہی محھیا۔ 506 ....................... ................................

وضعت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وضوء اجلنابة ،فأكفأ بيمينه ىلع يساره مرتني -أو ثالثا -ثم غسل فرجه ،ثم رضب يده باألرض 508 ....

عس
آب ﷺ ن دو با بی رمپیہ ا پی دا بی اہیھ ےس با بی اہیھ رب براب داال ،یررھ اپ رنی شم گاہ دھوب ،یررھا پی اہیھکو
می ن رسول اہلل ﷺ ےک ل چیاپث ےک لی براب رکھا۔ ر
رمی رب رگرا۔ 508 ..................................... ................................ ................................ ................................

وقت الظهر إذا زالت الشمس واكن ظل الرجل كطوهل ،ما لم حيرض العرص ،ووقت العرص ما لم تصفر الشمس ،ووقت صالة املغرب ما لم يغب
الشفق ،ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ،ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس510 ............................ .

ت
ہ۔عضکاوفثسورحررد ےہون بک،مرع
ظرہکاوفثسورحےکدھلحانےسآدمیکاسایاسےکفدےکباب ےہوحان بک( عنی)عضکاوفثداحل ےہون بکرہےیا ے
ہ ،چت بک سورح طلوع یہی ےہوحا با۔
ب کا وفث شجی عاپث ےہون بک ،عسا یک یمار کا وفث آدھی راب بک اور صح یک یمار کا وفث طلوع فج ےس اس وفث بک رہےیا ے
510 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ويل لألعقاب من انلار 513 ......................... ................................ ................................ ................................

ہ۔ 513 ................. ................................ ................................ ................................
ابتون ےک لی آگکا عداب ے
َ
َ
ْ
ر ْ َ ر ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ َْ ر َ َ َ
ر َ َ َ َ ُّ
ُ
الس َال َم َوصلوا األ ْر َ
يَا أَ ُّي َها انلر ُ
ح َ
اس ،أَفْ ُشوا ر
امَ ،وأ ْط ِع ُموا الطعام ،وصلوا بِاللي ِل وانلاس ِنيام ،تدخلوا اجلنة بِسالمٍ 515 ...............................
ِ
اے لوگو! س المکو عامکرو،کھاباکھ الو ،صلہ رجمیکرواور رابمی چت لوگ سون ےہوناُس وفث یمار ربھو،تو یم س المنیےکسایھ چیتمی داحل ےہوحاوےگ۔ 515 .........
َ ُّ َ
َ َ
ُ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ
ي َعض أ َح ُدك ْم أخ ُاه ك َما ي َعض الفحل ،ال ِديَة لك 517 ............................. ................................ ................................

ہ(،حاو) یمہارے لیکوبدپث یہی 517 ............. ................................
ہ چس رطحکوبسابد۔کاپیا ے
یممی ےسکوب ا پی یھابکواس رطحکاپیا ے
َ
ٌ
ُ ْ
َ ُْْ
َُ َ ْ
َْ ُ
َ َ
ارقد 519 ..............................
رضب ىلع لك عق َد ٍة :عليك يلل طويل ف
يع ِقد الشيطان ىلع قا ِفي ِة ِ
رأس أح ِدكم ،إذا هو نام ،ثالث عق ٍد ،ي ِ
رن
ی
ہ۔
ہ کہ سوحا ا ھی راب یہت باق ے
ہ اور ےہ گرہ رب ی افسون ی رھوبک دپیا ے
سیطان یم می ےس ےہ آدمی ےک ش ےک حےھ ( ُگ َّدی) رب راب می سون وفث بی گرہ ےی لگا دپیا ے
519 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ُر
ر
َْ
لك يش ٍء إال ر
ادلين 522............ ................................ ................................ ................................
يغ ِف ُر اهلل للشهيد
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ہسوانفضےک۔ 522 ............................ ................................ ................................
اہللت عایل شہیدکا ےہ گیاہمعافکردپیا ے
يا أهل القرآن ،أوتروا؛ فإن اهلل وتر ،حيب الوتر 523 ................................ ................................ ................................

ت
ہ 523 ................................... ................................
ہاور وب کوت رسید فما با ے
عایل وب (طاق عنیپکیا) ے
اے فآن والو! وب ربھاکروکیو بکہاہللت ی
يا أيها انلاس توبوا إىل اهلل قبل أن تموتوا ،وبادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشغلوا 525 ........................... ................................

لوگو!رمن ےس یہےلاہلل ےکسا میتویکر لو اورم شعول ےہوحان ےس یہےلحلدیحلدیپیکاعمالکر لو۔ 525 ...................... ................................

يا أيها انلاس ،عليكم بالسكينة ،فإن الرب ليس باإليضاع 528 .................... ................................ ................................

ہ۔ 528 ............................. ................................ ................................
اے لوگو! سکییتاحییارکروکیو بکہپی رفیاریپییک یہی ے
َ
َ
َ
ْ
ُْ
ْ
رسول اهلل ،إ رن يل َج َ
اريْ ِن ،فإىل أيِّ ِه َما أه ِدي؟ قال :إىل أق َربِ ِه َما ِمن ِك بَابًا 530 ....................................... ................................
يا
ِ ِ ِ
آب ﷺن فمابا :چسکادروارہ یم ےس ربادہ فپث ےہو۔ 530 .........................................
با رسولاہلل!میےدو ےہمسانہ ےی۔می نخفہ کےس دون؟ ر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َْْ
ْ َ َ َ
َ ََ َ َ ْ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ
َْ َ ٌْ َ
ََ ْ
وهك َذا إنما ُه ْم بَ ر
ت َعليْ ِه ْم 531
ارك ِت ِهم هكذا
ين؟ فقال :نعم ،ل ِك أجر ما أنفق ِ
يا رسول ا ِ
هلل ،هل ِيل أجر ِيف ب ِين أيب سلمة أن أن ِفق علي ِهم ،ولست بِت ِ
ِ
م
رحکرنکااچر مےل گا،اگرمی ان رب چ ر
وہ)ےک لرکون رب چ ر
با رسولاہلل!کیا حےھاتوسلمہ رضیاہللعیہ (انےک یہےلس ے
رحکرون؟میایھیاس مخیاجیمیدپکھیہیسکنی؛کیونکہ وہ
آب ﷺن فمابا :اہن! یمھی ےہاس چری کاتواب مےل گا ،چو یمان رب چ ر
رحکرویگ۔ 531 ................... ................................
میے بیی ہےیتوہ ےی؟ ر

يا رسول اهلل ,إن اهلل ال يستحيي من احلق ،فهل ىلع املرأة من غسل إذا يه احتلمت؟ فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ,إذا رأت املاء

533 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ی
ہ؟"۔ اس رب رسول اہلل ﷺ ن
آب ی پیا بی کہ چت عورب کو اچی الم ےہو حان تو کیا اس رب ھی عسل واچت ے
با رسول اہلل! اہلل ت عایل چق کو پیان کرن ےس چیا یہی کر با۔ ر
فمابا":اہن ،چت وہبرابدپکھےل"۔ 533 ............... ................................ ................................ ................................

يا رسول اهلل ،إين امرأة أستحاض حيضة كثرية شديدة ،فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم ،فقال :أنعت لك الكرسف ،فإنه يذهب ادلم ،قالت:

هو أكرث من ذلك 535 ............................... ................................ ................................ ................................
م
آب کیا چکم د پی ہ ےی؟ اس ن حےھ یمار رورے
اے اہلل ےک رسول! می اتسی عورب ےہون چےس اسچاصہ کا چون یہت ہےی کیب اور سدب ےس آ با ے
ہ ،اس ےک بارے می ر
ہ
آب ﷺ ن فمابا’’ :می یمہارے لی روب نخوب کر با ےہون ،کیو بکہاس ےس چون پید ےہوحان گا۔‘‘ جمیہ رضی اہلل عہا ن کہا کہ وہ تو اس ےس ربادہ ے
ےس روک رکھا ے
ہ۔ ر
535 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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