أحاديث الفقه وأصوهل

ت
یا رسول اہلل! مینرمان جاہلیتمی یذر مان ھی کہ می ایکرات-اور
دورسیروایتےک مطابق ایکدن -مسجذ حرام می اعی کاف کرون گا۔ (اس
ےک یارے می کیا حکمہ کہآیا می اس یذر کو بورا کرون یا تہی؟)۔آت

َ َّ
ُْ ُ ََ ُ
اجلا ِهلِي ِة أن
يا رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف
ََ
َ ْ َ َ َْ َ ً
ْ
َ
َ
أعتكِف َللة يف املسجد احلر ِام ؟ قال :فأو ِف
َ ْ َ
بِنذ ِرك

 .1001احلديث:

ﷺنفمایا :اینی یذر کو بورا کرو۔

**

عرم ین حطات رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می ن بوجھا" :اے اہلل ےک
ت
رسول! می ن رمان جاہلیت می یذر مان ھی کہ می ایک رات -اور دورسی روای ت
ےک مطابق ایک دن -مسجذ حرام می اعی کاف کرون گا۔ (اس ےک یارے می کیا حکم

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا
ََ ُ
رسول اهلل ،إين كنت نذ ْرت يف اجلَاهلية أن أعتكف
يللة -ويف رواية :ا
يوما -يف املسجد احلرام ؟ قال:
ََ
ْ
«فأ ْو ِف بِنَذ ِر َك».

ہ کہ آیا می اس یذر کو بورا کرون یا تہی؟)۔ آت ﷺ ن فمایا :اینی یذر کو بورا
کرو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نذر عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يف اجلاهلية أن
يَعتكف يللة يف املسجد احلرام ،فسأل اليب -عليه
َْ
الصالة والسالم -عن حكم نذ ِر ِه اذلي حصل منه
يف اجلاهلية فأمره -عليه الصالة والسالم -أن يويف
ْ
بِنَذ ِر ِه .

 .1001جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
عرم ین حطات رضی اہلل عیہ ن رمان جاہلیت می یذر مان ھی کہ وہ ایک رات مسجذ
حرام می اعی کاف کرین ےگ۔ انھون ن ینی ﷺ ےس اس یذر ےک حکم ےک
ت
یارے می بوجھا ،حو اتھون ن رمان جاہلیت می مان ھی۔ آت ﷺ ن اتھی

اینی یذر کو بورا کرن کا حکم دیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف اجلاهلية  :أي :يف زمن اجلاهلية ،ويه :ما قبل اإلسالم ،سميت بذلك لغلبة اجلهل ىلع أهلها.
• اعتكف يللة ويف رواية يوما  :ال منافاة بني الروايتني؛ ألن الليل يدخل فيه ايلوم ،والعكس بالعكس.
• املسجد احلرام  :املسجد ذي احل ُ ْر َمة ،وهو :اذلي فيه الكعبة.
َ
ا
ْ
َ ِّ
• أ ْو ِف بِنَذ ِر َك  :أي :أده اكمال وافياا.

فوائد احلديث:

َّ ْ
الذ ِر ،ويلزم الوفاء به.
 .1االعتاكف جيب بِ

 .2صحة نذر العبادة من الاكفر حال كفره.
ْ
 .3وجوب الوفاء بِالَّذ ِر إذا أسلم الاكفر ،إن لم يوف به حال كفره.
تعني ،فإن َّ
عني العتاكفه املسجد احلرام َّ
 .4إذا َّ
عني ما دونه من املساجد أجزأه عنها ،ولك مسجد فاضل جيزئ عما دونه بالفضل.
 .5صحة االعتاكف بدون صوم.

 .6جواز االعتاكف يللة.
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 .7حرص عمر -ريض اهلل عنه -ىلع أخذ العلم.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تنبيه
األفهام رشح عمدة األحاكم/حممد بن صالح العثيمني  -مكتبة الصحابة-الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة -الطبعة األوىل 1426ه - .تيسري العالم
رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)4548( :

2

ُ ُ
َ َ َ
يا رسول اهلل ،أ َرأيت إن جاء رجل يريد أخذ
ُْ
مايل؟ قال :فال تع ِطه مالك

 .1002احلديث:

م
ش
یا رسول اہلل! اگر کون حصآ کر مجھےسمیا مال جھینیا جاہ (بو جےھ کیا کریا
جا ہی)؟آتﷺنفمایا کہ اےس اییا مالندو۔
**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ایک آدمی رسول اہلل
ش
ﷺ ےک یاس آیا اور بوجھی لگا کہ یا رسول اہلل! اگر کون حص آکر مجھ ےس میا مال
م
جھینیا جاہ (بو جےھ کیا کریا جا ہی)؟ آت ﷺ ن فمایا اےس اییا مال ن دو۔ اس
ن بوجھا کہ اگر وہ مجھ ےس لرے بو؟ آت ﷺ ن فمایا بو ترھ اس ےس لرو۔ اس
م
ن میذ بوجھا کہ اگر اس ن جےھ قیل کر دیا بو؟ آت ﷺ ن فمایا اس صورت می

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

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
َ ْ َ
ُْ
يت إن جاء ُ
أَ َرأَ َ
رجل يُريد أخذ مايل؟ قال« :فال تع ِطه
َ ْ
َ ََ
مالك» قال :أَ َرأَ َ
يت إن قاتلين؟ قال« :قاتِله» قال:
يت إن َقتَلَين؟ قال« :فأنت شهيد» قال :أَ َرأَ َ
أَ َرأَ َ
يت إن
ِ
َ ْ
َّ
قتَلتُه؟ قال« :هو يف الار».

تم ُرییہ شہادت ی فای ہو جاو ےگ۔ اس ن دریاق ت کیا کہ اگر می ن اےس قیل کر دیا
ح
بو آت ﷺ ن فمایا اس صورت می وہ ہنم رسیذ ہو گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
أخربين يا رسول اهلل ،ما اذلي حيق يل فعله ،لو أن
ا
ُْ
رجال جاء يلأخذ مايل بغري وجه حق ،قال" :فال تع ِطه
مالك" .قال :أخربين يا رسول اهلل ما اذلي حيق يل فعله

إن قاتلين .قال :دافع عن مالك ولو أدى ذلك إىل

قتاهل ،لكن بعد أن تدفعه أوال باألسهل فاألسهل،
اكالستغاثة مثال أو باتلخويف بالعصا أو إطالق الار

إىل غري جهته .قال :فلو تمكن مين وقتلين ،فما هو
ا
شهيدا .قال :فلو أنين
مصريي؟ قال :لك أجر من مات

تمكنت منه وقتلته دفااع عن مايل ،فما هو مصريه؟
الار إىل َ
قال :هو يف َّ
أم ٍد ما لم يستحل فعله ذلك ،فإنه
ا
ا
خمدلا؛ ألنه مستحل ملا هو معلوم
خادلا
يكون
حتريمه من ادلين بالرضورة.

 .1002جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
رسول اہلل ﷺ ےک یاس ایک آدمی آیا اور کہی لگا کہ یا رسول اہلل! جےھ ن ییا یی کہ اگر
م
ش
کون حص آکر میا مال یاحق مجھ ےس جھینیا جاہ بو جےھ کیا کرن کا حق ہ؟ آت
م
ﷺ ن فمایا اےس اییا مال ن دو۔ اس ن میذ بوجھا کہ جےھ ن ییا یی کہ اگر وہ مجھ
ےس لرن لےگبومیکیاکرنکاحق رکھیا ہون؟آتﷺ نفمایا کہا ییمالکا
دفاع کرو اگرج اس یک وج ےس اس ےس لر یا یے۔ یاہم تہےل آت کو آسان ےس
آسان ی رط بق ےس اےس دور کرن یک کوش کرن جا ہی جنےس لوگون ےس مذد
مایگ کر یا اےس جرھی یا اس یک شمت ےک بجان کسی اور رطف فای یگ وعیہ کر
م
ش
ےک درا دھمکا کر۔ اس حص ن بوجھا اگر وہ مجھ ی فابو یا ےل اور جےھ قیل کر دے بو
ب
میا ابجام کیا ہوگا؟ آت ﷺ ن فمایا جےھ شہیذ کا احر مےل گا۔ اس ن دریاق ت کیا
کہاگرمیاس یفابویالوناورا ییمالکادفاعکرن ہون اےس قیلکردونبواس
کا کیا ابجام ہو گا؟۔ آت ﷺ ن فمایا کہ وہ ایک می عنیہ مذت ےک لی دورخ می
ش
جان گا بشطیکہ وہ اس عمل کو ج الل مجھ کر ن کر یا ہو۔ اگر وہ ا یی اس ق عل کو ج الل
ش
ح
مجھیا ہوا بو اس صورت می ہمنش ہم نش ہنم می رہ گا۔ کیو یکہ اُس ن ایک ابسی

ش
ےس کو ج الل مجھاحو دین می یذتہی طور ی حرام ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > أصول الفقه > مقاصد الرشيعة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

• أرأيت  :أخربين.
• أخذ مايل  :ا
ظلما بغري حق.

فوائد احلديث:
 .1جواز القتال ِدفااع عن املال.
 .2احلديث ديلل ىلع أن العلم قبل العمل ،حيث سأل هذا الصحايب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عما جيب عليه قبل عمله.
 .3ينبيغ اتلدرج يف دفع الصائل بالوعظ أو االستغاثة قبل الرشوع يف قتاهل ،فإن رشع يف قتاهل فليكن همه دفعه ال قتله.
َ
 .4د ُم املسلم وماهل وعرضه حرام.
املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3557( :
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یا رسول اہلل!میے مان یاتآتیفیان ہون،ن ییا یی کہ یکنی ربرحتمہ اور
فاتےک مایی سکیہ میآت کیا ی ھی ہی؟آتﷺنفمایا کہ مین
َ ََْ َ ُ ُ َ َ
َّ
ل
ل
بني
ك
يا رسول اهلل ،بأيب أنت وأيم ،أرأيت سكوت
ی
ل
ل
ل
ہ
ہ
یھیا ہون’’:ا َُّم یاعذ ننیویی حطایای کما یاعذت یی ا مشقوالمغت .ا م
َّ َُّ
اتلكبري والقراءة :ما تقول؟ قال :أقول :اللهم
ب َّ ر ر
ل ع
ي َّ
الذبَّسر  .ا ل ہم ا سلنی من حطایای
قنی من حطایای کما ُ َّقی الیوت اليص من َّ
َّ
باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني
یالماء الی ْل رح َّوال َّْ
ید ر)‘‘۔یجمہ’’:اےاہلل!میے اورمیے گیاہونےک
َ ِّ
َّ
املرشق واملغرب .امهلل نق ِين من خطاياي كما
َّ َ
ُ َ َّ
درمیاندوریدالدے حسرطخمشقو مغت میدوریہ۔اے اہلل!
اغسلين
امهلل
.
س
ن
ادل
من
األبيض
اثلوب
َّق
ين
ِ
ک می ک
م
ی
ح
ْ
ْ
ح
ج
ک
ہ
من خطاياي باملاء واثلَّلج َوال َ َ
ےھ گیا ونےساسرطخ یاک صاف ردے سرطخسقیذ یا ل لےس
َبدِ
ِ
ک
ہ
م
ھ
یاک کیا جا یاہ۔ اےاہلل! یے گیا ون و یان،یف اوراوےلےسد و
دے‘‘۔

 .1003احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ حت تمار می یکنی برحتمہ
کہی بو فات کو رسوع کرن ےس تہےل کجھ دی سکوت فمان۔ می ن بوجھا :یا
رسول اہلل! میے مان یات آت ی فیان ہون ،ن ییا یی کہ یکنی برحتمہ اور فات

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا َك َّ َ
رب يف الصالة سكت
ا
ُهنَيْ َهة قبل أن يقرأ ،فقلت :يا رسول اهلل ،بأيب أنت
َ ََْ َ ُ َ َ
ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة :ما تقول؟
وأيم ،أرأي
َّ
ُ
َّ
قال :أقول :اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما
َ ِّ
باعدت بني املرشق واملغرب .امهلل نق ِين من خطاياي
ْ ْ
َّ َ
ُ َّ
ادلن ِس .امهلل اغ ِسلين
كما ينََّق اثلوب األبيض من
من خطاياي باملاء واثلَّلْج َوال ْ َ َ
رب ِد.
ِ

ےک مایی سکیہ می آت کیا ی ھی ہی؟ آت ﷺ ن فمایا کہ می ن یھیا ہون:
یر
ل ّٰل
ل ّٰل ب َّ ر ر ر
ی
ی الْم َّ ْش ر رق َّوالْم َّ ْغ ر ر
ت یَّ َّْ
’’ا ُھ َّم یَّاعر ْذ َّن ْن ْی َّویَّ َّْ
ت۔ اَّ ُھ َّم قن ْی م ْن َّحطَّایَّا َّ
ی حَّطَّایَّا َّ
ی ک ََّّما یَّاعَّ ْذ َّ
َّ
ل عس
ک َّما ُي َّق َّی الی َّوت ْال َّ ْي َّ ُ رم
ی یرال ْ َّماء وَّ الی ْلرح َّوال َّْ
ید ر‘‘۔
الذبَّسر ۔ ا لہم ا لنی من حَّطَّایَّا َّ
ْ ُ
ص َّن َّ
َّ
َّ
ح
یجمہ’’ :اے اہلل! میے اور میے گیاہون ےک درمیان دوری دال دے س
م
رطخ مشق و مغت می دوری ہ۔ اے اہلل! جےھ گیاہون ےس اس رطخ یاک
ک
صاف کر دے حس رطخ سقیذ کیا میل حیل ےس یاک کیا جا یا ہ۔ اے اہلل!
میے گیاہون کو یان ،یف اور اوےل ےس دھو دے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب صىل اهلل عليه وسلم إذا كرب للصالة

تكبرية اإلحرام ،خفض صوته مدة قليلة قبل أن
ا
يقرأ الفاحتة .واكن الصحابة يعلمون أنه يقول شيئا يف
هذه السكتة ،إما ألن الصالة لكها ذكر ال سكوت

فيها لغري استماع ,وإما حلركة من اليب صىل اهلل

عليه وسلم يعلم بها أنه يقرأ ،وحلرص أيب هريرة-

ريض اهلل عنه -ىلع العلم والسنة قال :أفديك يارسول
اهلل بأيب وأيم ،ماذا تقول يف هذه السكتة اليت بني

اتلكبري والقراءة؟ فقال :أقول " :امهلل باعد بيين وبني

 .1003جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ حت تمار ےک لی یکنی ربرحتمہ کہی بو سورہ فابجہ ی ھی ےس تہےل کجھ دی اینی
آوار کو ب ست ر کھی۔ ضجان کرام جا یی تےھ کہ آت ﷺ اس سکی می کجھ ی ھی
ہی۔ اتہی ن علم یا بو اس وج ےس تھا کہ تمار ساری یک ساری دکر ہ اور شماعت

(فآن) ےکع الوہ اس می کون جاموشی تہی ہون ،یا ترھ آت ﷺ یک حرک ت یک وج
ےس معلوم ہو جا یا کہ آتﷺ کجھ یھ رہہی۔ حو یکہابو ہیہرضی اہلل عیہحصول
س
علم اور سنت کو یکھی ےک تہت حربص تےھ اس لی اتہون ن کہا :یا رسول اہلل!
میے مان یات آت ی فیان جا یی ،آت یکنیبرحتمہ اور فات ےک درمیان
ل
واےل سکی می کیا کہی ہی؟ آت ﷺ ن فمایا کہ می ن یھیا ہون ’’ :ا لہم یاعذ
5

خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل نقين
من خطاياي ،كما ينَّق اثلوب األبيض من ادلنس،

امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثللج والربد " .وهذا

داعء يف اغية املناسبة يف هذا املقام الرشيف ،موقف

املناجاة ،ألن املصيل يتوجه إىل اهلل-تعاىل -يف أن
ا
يمحو ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادا ال حيصل معه
ا
لقاء ،كما ال لقاء بني املرشق واملغرب أبدا ,وأن يزيل
عنه اذلنوب واخلطايا وينقيه منها ،كما يزال الوسخ
من اثلوب األبيض ،وأن يغسله من خطاياه ويربد

هليبها وحرها - ،بهذه املنقيات ابلاردة؛ املاء ،واثللج،

والربد .وهذه تشبيهات ،يف اغية املطابقة .وبهذا
ادلاعء يكون متخلصا من آثار اذلنوب فيقف بني

يدي اهلل عز وجل ىلع أكمل احلاالت ،واألوىل أن
يعمل اإلنسان بكل االستفتاحات الصحيحة
الواردة ،يعمل بهذا تارة ،وبهذا تارة ،وإن اكن حديث

أيب هريرة هذا أصحها .واهلل أعلم.

ل
ی
ننی ویی حطایای کما یاعذت یی المشق والمغت ،ا لہم بقنی من حطایای ،کما يقی
لی
ل ع
الیوت اليص من الذبس ،ا ل ہم ا سلنی من حطایای یالماء وا لح والید‘‘۔ یجمہ:
’’اے اہلل! میے اور میے گیاہون ےک درمیان دوری دال دے حس رطخ
م
مشق و مغت می دوری ہ۔ اے اہلل! جےھ گیاہون ےس اس رطخ یاک صاف کر
ک
دے حس رطخ سقیذ کیا میل حیل ےس یاک کیا جا یا ہ۔ اے اہلل! میے گیاہون
کو یان ،یف اور اوےل ےس دھو دے‘‘۔ ن دعا اس اع ّٰل مقام میاجات ےس تہت
کھن
ہ
عایل یک رطف میوج ہو یا ہ اس
ی ریادہ میاسنت ر ی ہ کیو یکہ ت ماری اہلل ب ّٰ
غض ےس کہ وہ اس ےک گیاہ میا دے اور اس ےک اور گیاہون ےک مایی اییا فاصلہ
ک
ییذا کر دے کہوہایکدورسے ےسملہی ن سکیجنسا کہمشقو مغت ھیایک

دورسے ےس تہی مل سکی اور ن کہ وہ اس ےک گیاہون اور حطاون کو خم کر دے
اور اےس ان ےس یاک صاف کر دے ج نسا کہ سقیذ کیے ےس گیذیگ صاف یک جان
ہ اور ن کہ وہ اس ےس اس یک حطا یی دھو دے اور ان یک لیت اور ینس کو ان
تھیذی صقان کرن د یی وایل اسیاء بعنی یان ،یف اور اولون ےس تھیذا کر دے۔ ن
ابسی بسننہات ہی حن می تہت ہی ریادہ مطابقت یان جان ہ۔ اس دعا ےک ساتھ
وہگیاہونےکآ یار ےسج الضی یاےل گااورتہیینجال تمی اہللےک سا میکرھا ہو
ض
گا۔ اور تہی ن ہ کہ ابسان ان تمام افنیاجی کلمات (ییا یک دعاون) کو یےھ حو حنح
ک
ک
اجادی ت می آن ہی۔ ھی کسی کو یھ ےل اور ھی کس کو۔ اگرج ابو ہیہ رضی اہلل
ض
عیہ یک ن جذی ت ریادہ حنح ہ۔ و اہلل اعلم۔

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:

• اكن  :تشعر بكرثة الفعل أو املداومة عليه  ،وقد تستعمل يف جمرد الوقوع.
• ر
كرب  :قال اهلل أكرب.
ُ
• هنَيْ َهة  :قليل من الزمان .واملراد هنا :أن يسكت سكتة لطيفة.
• بأيب أنت وأيم  :أنت َم ْف ر
دي بأيب وأيم.
• َ
أرأيت سكوتك  :املراد بالسكوت ضد اجلهر ال ضد الالكم .ويدل عليه عبارة " ما تقول؟".
• امهلل  :يا اهلل.

• باعد بيين وبني خطاياي  :اجعلها بعيدة عين فال أقربها  ،واخلطايا مجع خطيئة ويه فعل املحرم أو ترك الواجب.
• نقين  :نظفين وخلصين.

• األبيض  :ذو ابلياض وخص األبيض ألن القاء فيه أبلغ ؛ ألن أقل دنس يتبني فيه.
َّ َ
ادلنس  :الوسخ.
•
ر
• اغسلين  :طهرين بعد اتلنقية.
• اثللج  :املاء املتجمد

6

• ََ
الربد  :الربد حب املطر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب داعء االستفتاح يف الصالة.
 .2أن ماكنه بعد تكبرية اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة يف الركعة األوىل من لك صالة.
 .3أن ي ُ َّ
ِس به ولو اكنت الصالة جهرية.
ِ
 .4أنه ال يطال فيه ادلاعء ،والسيما يف اجلماعة للصلوات املكتوبة.
 .5حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع معرفة أحوال الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حراكته وسكناته.
َْ
 .6أنه ينبيغ يف مواطن ادلاعء أن يُلح اإلنسان ويكرث يف طلب اليشء ،ولو بطريق ترادف األلفاظ .فإن هذه ادلعوات تدور لكها ىلع حمو اذلنوب
واإلبعاد عنها ،ومعاين املاء واثللج ،والربد ،متقاربة .واملقصود منه متحد .وهو اإلنقاء من حرارة اذلنوب بهذه املواد ابلاردة.

 .7أن لك أحد مفتقر إىل اهلل حىت اليب صىل اهلل عليه وسلم
 .8حسن أدب أيب هريرة بتلطفه يف سؤال اليب صىل اهلل عليه وسلم.
َ
 .9يف اجلمع بني املاء واثللج َ
والربد لطيفة ويه أن اليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -أشار باملطهرات احلسية اكملاء واثللج والربد إىل املطهرات املعنوية
 ،ويه العفو واملغفرة والرمحة  ،ومع أن هذه املطهرات قد مجعت بني اتلربيد واتلنظيف واملعايص من صفاتها احلرارة والوساخة ذللك طلب ما
يزيل هذه الصفات بأضدادها  .واهلل أعلم
 .10جواز ادلاعء يف الصالة بما ليس يف القرآن.

 .11جواز قول بأيب وأيم للنيب صىل اهلل عليه وسلم.

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 ،القاهرة  1426 ،ـهتنبيه 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 ،ـهصحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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)3104( :
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یا رسول اہلل!لوگون کو کیا ہوا کہ اتھونن احرامکھولدیاہ،جالیکہآتن
ت
ا ھی یک ا ییعرمے کا احرام تہی کھولہ؟۔آتﷺن حواتدیا:

َ ُّ
يا رسول اهلل ،ما شأن انلاس حلوا من العمرة
َ َّ
ولم َتِل أنت من عمرتك؟ فقال :إين بلدت
َ ُّ
رأيس ،وقدلت هديي ،فال أحِل حىت أحنر

 .1004احلديث:

مین ا ییرسےک یالون کو گویذھرکھاہ اور اینی ہذی(فیانےکجابور) کو
فالدہ تہیارکھاہ۔ اس لی می اسوقت یک جالل تہی ہو سکیا (احرام تہی
کھول سکیا) حت یک اینی ہذیبرحن کر لون۔
**

عن َح ْف َصة َز ْوج َّ
ال ِيب -ريض اهلل عنها -قالت« :يَا
َ ُّ
َ ُ َ َ َ َ َّ
َ ُ َ َّ
اَّللَ ،ما َشأن َّ
حتل
رسول
الاس حلوا ِمن العمرة ،ولم ِ
ِّ
ْ ُ َْ َ ََ
ت َرأْ ِيسَ ،و َق َّدلتُ
إين َ َّبل ْد ُ
أنت ِمن عمرتِك؟ فقال:
َْ
َ ْ َ َ ُّ
هد ِِي ،فال أ ِحل َح َّىت أْنَ َر».

روج رسول ﷺ حقصہ رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ اتھون ن رسول اہلل
ﷺ ےس دریاق ت کیا :یا رسول اہلل! لوگون کو کیا ہوا کہ اتھون ن احرام کھول دیا

ت
ہ ،جالن کہ آت ن ا ھی یک ا یی عرمے کا احرام تہی کھولہ؟۔ آت
ﷺ ن حوات دیا :می ن ا یی رس ےک یالون کو گویذھ رکھا ہ اور اینی ہذی
(فیان ےک جابور) کو ف الدہ تہیا رکھا ہ۔ اس لی می اس وق ت یک ج الل تہی ہو
سکیا (احرام تہی کھول سکیا) ،حت یک اینی ہذی برح ن کر لون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أحرم اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع

بالعمرة واحلج ،وساق اهلدي وبلد رأسه بما يمسكه

عن االنتشار؛ ألن إحرامه سيطول ،وأحرم بعض
ا
متمتعا بها
أصحابه كإحرامه ،وبعضهم أحرم بالعمرة
إىل احلج ،وأكرثهم لم يسق اهلدي ،وبعضهم ساقه،
فلما وصلوا إىل مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق

اهلدي من املفردين والقارنني أن يفسخوا حجهم

وجيعلوها عمرة ويتحللوا ،أما هو -صىل اهلل عليه
وسلم -ومن ساق اهلدي منهم فبقوا ىلع إحرامهم ولم

حيلوا ،فسأتله زوجه حفصة -ريض اهلل عنها -ملاذا
حل الاس ولم حتل؟ قال :ألين بلدت رأيس ،وقدلت
هدِي وسقته ،وهذا مانع يل من اتلحلل حىت يبلغ

اهلدي حمله ،وهو يوم انقضاء احلج يوم الحر.

 .1004جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن ججہ الوداع می عرمہ اور جح ےک لی احرام یایذھا ،ہذی ساتھ لیا اوررس
ےک یالون کو مینش ہون ےس رو کی ےک لی حی کا لیا؛ کیون کہ آت کا احرام لمیا ہویا
ت
تھا۔ آت ﷺ ےک کجھ ضجان ن ھی آت ےک ساتھ احرام یایذھ لیا۔ ان می ےس
بعص ن عرمہ ےک لی احرام یایذھا؛ اس يت ےک ساتھ کہ وہ اےس کھول کر جح

ےک لی ییا احرام یایذھی ےگ۔ اکی ضجان ا یی ساتھ ہذی کا جابور تہی لن
تےھ۔ یاہم بعص ہذی کا جابور ہم راہ لن تےھ۔ حت وہ مکہ تہنچ اور طواف و س عی
کر جےک ،بو آت ﷺ ن ان لوگون کو حو ہذی ےک جابورساتھ تہی لن تےھ اور جح
ق
افاد اور جح فان یک يت ےس آن تےھ ،اتھی حکم دیا کہ وہ ا یی جح کو سح کرن

ہون اےس عرمہ ییا لی اور احرام کھول لی۔ یاہم حود ینی کرتم ﷺ اور وہ لوگ حو
ا یی ساتھ ہذی کا جابور لن تےھ ،اتھون ن اییا احرام یاق رکھا اور ج الل ن
ہون۔ اس ی آت ﷺ یک روج محیہم حقصہ رضی اہلل عہا ن آت ﷺ ےس
دریاق ت کیا کہ لوگون ن کیون احرام کھول دیا ہ ،جالن کہ آت ن احرام تہی
کھول؟۔ آت ﷺ ن حوات دیا :کیون کہ می ن ا یی رس کو گویذھ رکھا ہ

ت
(بعنی کسی حی کان وایل ےس ےس یالون کو جما رکھا ہ) اور اینی ہذی ےک جابور کو ھی
ف الدہ تہیا کر ساتھ لیا ہون ،اس وج ےس می احرام تہی کھول سکیا ،یاو قی کہ ہذی
ت
ا یی مقام ی ہنح جان۔ بعنی جح بورا ہون کا دن حو کہ بوم الرح ہ آ جان۔
8

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

اتلخريج :حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ ُ
• ما شأن  :ما أمر وما حال؟ واالستفهام للتعجب.
ُّ
• َحلوا  :خرجوا من اإلحرام ،واملراد :من لم يسق اهلدي منهم.
َ َ
حتل  :حل الاس ،ولم حيل اليب صىل اهلل عليه وسلم.
• ولم ِ
َ
ُ
• ِم ْن ع ْم َرتِك  :من عمرتك اليت قرنتها باحلج ،أو لعلها ظنت أن اليب صىل اهلل عليه وسلم جعل إحرامه عمرة :كما أمر أصحابه بذلك.
َ ُ
أيس  :أي :شعر رأيس ،وضعت عليه ما يلبده ،أي :يلزق بعضه ببعض من صمغ وْنوه.
• َّبلدت َر ِ
َ َّ ُ
• قدلت  :وضعت القالئد ،ويه :نعال بايلة وْنو ذلك ،جيعلونها قالدة يف عنق اهلدي ،عالمة عليه.
• َه ْدِي  :ما أهديته من بهيمة األنعام؛ يلذبح يف يوم العيد؛ تقربا إىل اهلل -تعاىل ،-واكن مائة بعريْ ،نر بيده منها ثالثة وستني ا
بعريا ،وْنر يلع -
ِ
ريض اهلل عنه -بقية املائة.
َ
• أْنَر  :أْنر هدِي يوم العيد.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم.
ا
 .2إذا لم يسق القارن واملفرد اهلدي ،فيرشع هل فسخ حجه إىل عمرة ،وحيل منها ،ثم حيرم باحلج يف وقته ويكون متمتعا.
 .3أكرث الصحابة اذلين حجوا مع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -حتللوا بعمرة.
ا
 .4كون اليب -صىل اهلل عليه وسلم -حج قارنا.
 .5مرشوعية تلبيد املحرم رأسه إذا اكن سيطول زمن إحرامه؛ ئلال ترتاكم فيه األوساخ فيتأذى بذلك.
 .6مرشوعية سوق اهلدي من األماكن ابلعيدة ،وأنه سنة اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7مرشوعية تقليد اهلدي ،وذلك بأن يوضع يف رقابها قالئد من األشياء اليت لم جير اعدة بتقليدها بها ،واحلكمة يف ذلك إعالمها؛ تلحرتم فال
يتعرض هلا.

 .8سوق اهلدي من احلل ،يمنع املحرم من اتلحلل حىت ينحر هديه يوم الحر.

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 الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3496( :
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"یارسول اہلل! سورخغوت ہوگیااور تمار عرصیھیا میے لی ممکن
ت
ق
ہوسکا۔ اسی ینیﷺنفمایا ":اہللیک سم! تمار مین ھی تہییھی

يا رسول اهلل ،ما كدت أصيل العرص حىت اكدت

الشمس تغرب ،فقال انليب -صىل اهلل عليه
ہ"۔ جای ین عیذ اہللرضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ترھ ہموادی بطجان گی،آت
وسلم :-واهلل ما صليتها ،قال :فقمنا إىل بطحان،
ت
ﷺنواہن تمارےک لیوصو کیا ،ہمن ھیوصو کیا۔آتﷺن
فتوضأ للصالة ،وتوضأنا هلا ،فصىل العرص بعد ما
سورخغوت ہونےک بعذ عرصیک تماریھی اور اسےکب عذ مغتیک تمار
غربت الشمس ،ثم صىل بعدها املغرب
ھ
ی ی۔

 .1005احلديث:

**

َّ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما« -أن عمر
ندق بَ َ
َ َ َ َ
ََ
عد َما
بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -جاء يوم اخل ِ
َََ
َّ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َّ ُ َ
يش ،وقال :يا
غربت الشمس فجعل يسب كفار قر ٍ
َّ
ُّ
َ َ
دت أُ َص ِّيل َ
الش ُ
الع َ
مس
رص َح َّىت اكدت
رسول اهللَ ،ما ِك
تَ ُ
غر ُبَ ،ف َقال الَ ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم :-واهلل َما
ِ
َُ َ َ
َّ
َّ َ
َ َّ
إىل بُ َ
للصالة،
طحان ،فتَ َوضأ
َصليتُ َها ،قال :فقمنا
َ
َّ ُ ُ
وتَ َو َضأنَا ل َ َهاَ ،ف َص َّىل َ
مس ،ث رَم
العرص بعد َما غ َر َبت الش
َ َّ َ
َ
غرب».
صىل بعدها الم ِ

جای ین عیذ اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ عرم ین حطات رضی اہلل عیہ غوہ
حیذق ےک مو قع ی (ایک مییہ) سورخ غوت ہون ےک ب عذ آن اور کقار رفبس کو

یا تھ ال کہی لےگ۔ وہ بوےل" :یا رسول اہلل! سورخ غوت ہوگیا اور تمار عرص یھیا
میے لی ممک ن ہوسکا۔ اس ی ینی ﷺ ن فمایا" :اہلل یک قسم! تمار می ن
ت
ھی تہی یھی ہ"۔ جای ین عیذ اہلل رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ترھ ہم وادی بطجان
ت
گی۔ آت ﷺ ن واہن تمار ےک لی وصو کیا ،ہم ن ھی وصو کیا۔ آت ﷺ
ن سورخ غوت ہون ےک ب عذ عرص یک تمار یھی اور اس ےک ب عذ مغت یک تمار
یھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إىل اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يوم اخلندق بعد أن غربت
الشمس وهو يسب كفار قريش؛ ألنهم شغلوه عن
صالة العرص؛ فلم يصلها حىت قربت الشمس من

الغروب ،فأقسم اليب -صىل اهلل عليه وسلم- -وهو

الصادق -أنه لم يصلها حىت اآلن؛ يلطمنئ عمر -
ريض اهلل عنه -اذلي َّ
شق عليه األمر .ثم قام اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -فتوضأ وتوضأ معه الصحابة،
فصىل العرص بعد أن غربت الشمس ،وبعد صالة

 .1005جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عرم ین حطات رضی اہلل عیہ غوہ حیذق ےک مو قع ی سورخ غوت ہون ےک ب عذ ینی
ﷺ یک جذمت می آن۔ وہ فبس کو یا تھ ال کہہ رہ تےھ؛ کیویکہ اتھون ن اتھی

تمار عرص ی ھی ےس روےک رکھا تھا اور وہ اےس ادا تہی کر سےک تےھ ،تہان یک کہ
ت
سورخ غوت ہون ےک فی ت ہنح ح کا تھا۔ اس ی ینی صادق ﷺ ن قسم کھا کر
ت
فمایا کہ اتھون ن ا ھی یک تمار تہی یھی ہ ،یاکہ عرم رضی اہلل عیہ حن ی ن ام
م
تہت ساق گررا تھا ،وہ طمی ہو جا یی۔ ترھ ینی ﷺ ا تےھ اور وصو کیا۔ ضجان کرام
ت
ن ھی آت ﷺ ےک ساتھ وصو کیا۔ آت ﷺ ن سورخ غوت ہو جان ےک
ب عذ عرص یک تمار یھی اور اس ےک ب عذ مغت یک تمار ادا یک۔

العرص ،صىل املغرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > رشوط الصالة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة أهل األعذار
السرية واتلاريخ > السرية البوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
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اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يوم اخلندق  :غزوة األحزاب اليت قدم فيها كفار قريش مع قبائل من جند فحارصوا املدينة ،ويطلق ايلوم ىلع الوقعة ولو استمرت ا
أياما.
َّ
• َما كدت أصيل العرص : .ما صليت العرص حىت قربت الشمس من الغروب.
ْ ُ
• َما ِكدت  :اكد تدل ىلع قرب حصول اليشء اذلي لم حيصل.
• بُ َ
طحان  :وا ٍد باملدينة.
َ َ
• َح َّىت اكدت  :حىت قاربت ،واملعىن :أن أصيل العرص حىت قاربت الشمس الغروب.
َّ
َ َ َّ
َّلل َما َصليْتُ َها  :يعين نفسه الرشيفة -صىل اهلل عليه وسلم-.
• وا ِ
• قال  :أي :جابر -ريض اهلل عنه-.
َّ
• فصىل العرص  :أي اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-والظاهر أن الصحابة معه.

• الصالة  :الصالة يف اللغة :ادلاعء .ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:

ا
 .1الظاهر أن تأخري الصالة يف هذه القضية اكن اشتغاال بالقتال ،قبل أن ترشع صالة اخلوف كما رجحه العلماء.
 .2جواز ادلاعء ىلع الظالم؛ ألن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم ينكر ذلك.
 .3جواز حلف الصادق ،ولو لم يُستحلف.

 .4عدم كراهية قول القائل" :ما صلينا".

 .5مرشوعية تهوين املصائب ىلع املصابني.

 .6وجوب قضاء الفوائت من الصلوات اخلمس.

 .7ديلل ىلع تقديم الغائبة ىلع احلارضة يف القضاء ما لم يضق وقت احلارضة ،فعند ذلك تقدم؛ كيال تكرث الفوائت.
 .8مرشوعية اجلماعة يف قضاء الفوائت.

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 الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3450( :
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َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ
ارة؛ فإِنك
اإلم
يا عبد
الرمح ِن بن سمرة ،الَ تسأل ِ
ُ ْ َ
َ ُ ِّ ْ َ
إن أع ِطيتها عن مسأل ٍة وِّكت إَلها

 .1006احلديث:

اے عیذالرجم ّٰن ینشرمہ! عہذہومیصت (حکومتوولی ت) کا سوالن کریا
کیون کہ اگر ما یگیےسعہذہ مال بو تم اشیےک حوالہ کر دنجاوےگ۔
**

َ
الر ْ َ
عن َعبْد َّ
مح ِن بْن َس ُم َرة -ريض اهلل عنه -أن رسول

حرصت عیذالرجم ّٰن ین شرمہ رضی اہلل عیہ ییان فمان ہی کہ رسول اہلل ﷺ ن
ان ےس کہا’’:اے عیذالرجم ّٰن ین شرمہ! عہذہ ومیصت (حکومت وولی ت) کا سوال
ن کریا کیون کہ اگر ما یگی ےس عہذہ م ال بو تم اس ےک حوالہ کر دن جاوےگ (بعنی اہلل یک

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :يا عبد الرمحن
َْ َ
ُ ْ
َ ََ
َ َُ
ارة؛ فإنك إن أع ِطيتَها عن
اإلم
ل
بن َسمرة ،ال تسأ ِ ِ
َ ْ ََ
ُ
ْ
َم ْسألَة ُولك ْ َ
ت إيلها ،وإن أع ِطيتَ َها عن غري مسأل ٍة
ٍ ِ
َ َْ
َ
َ
أُعنْ َ
يمني فرأيت غريها
ىلع
ت
ف
ل
ح
وإذا
عليها،
ت
ِ
ْ ٍ
َ
ِّ
َ
ا
خريا منها ،فكف ْر عن يمينكَ ،وأ ِت اذلي هو خري».

مذد اتھ جان یگ)۔اور اگر بعی ما یےگ عہذہ مےل گا بو اس می (اہلل یک رطف ےس
ق
تمہاری) مذد یک جان یگ۔ اور حت تم کون سم کھا لو اور اس ےک سوا کسی اور حی می
تھ الن دیکھو بو اینی قسم کا کقارہ دے دو اور وہ کام کرو حو تھ الن کا ہو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن سؤال
َّ
ُ َ ُ
اإلمارة؛ ألن َمن أعطيها عن مسأل ٍة خ ِذل وت ِر َك
ْ
ل ِ َرغبَ ِته يف ادلنيا وتفضيلها ىلع اآلخرة ،وأن من
َُ ُ َ
َّ
أُ ْعطيَها َع ْن َغ ْ
اهلل عليها ،وأن احلَلف
ري مسأل ٍة أاعنه
ِ
ِ
ُ
ا
ىلع يشء ال يكون مانعا عن اخلري ،فإن رأى احلالف
َ
َّ َ ُ
َ
اتلخلص من احللف
غري احللف فله
اخلري يف
ِ
بالكفارة ثم يأت اخلري.

 .1006جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ن عہذے یک طلت ےس میع فمایا ہ کیون کہ حس کو ما یگی ےس
عہذہ مےل گا وہ رسوا کر دیا جان گا اور اس کو دییا یک رعیت ر کھی اور اُس کو آحرت ی
یخح د یی وال مان کر جھور دیا جان گا۔ اور حس کو بعی ما یےگ مےل بو اس ی اس یک اہلل

عایل یک رطف ےس مذد یک جان یگ۔ کسی حی ی قسم اتھایا حی وتھ الن یک راہ می رکاوت
ب ّٰ
تہی ہون جا ہی اگر قسم اتھان وال دیکھیا ہ کہ حس ی قسم اتھان گنی ہ اس ےس
ہت کر معا مےل می حی ہو بو اینی قسم کا کقارہ دے کر اس ےس جھی کارا جاصل کرے

اور حس می حی ہو اےس اجنیار کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه املعامالت > األيمان والذور
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
راوي احلديث :متفق عليه.
َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ
اتلخريج :عبد الرمح ِن بن سمرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• ال تسأل  :ال تطلب.
َ
الواليَة.
• اإلمارة ِ :
• مسألة ُ :س َؤال.
َ
• ُولكت إيلها  :أَ ْسل َم ْ
ت َلها ،ولم يكن معك إاعنة.
• أُعنْ َ
ت عليها  :أاعنك اهلل ىلع أثقاهلا ،فتصيب الصواب واحلق يف قولك وفعلك.
ِ

فوائد احلديث:

ُ َ َ
اإل َمارة والوالية.
ب ِ
 .1كراهة طل ِ
َ َ
َ
َّ َ ْ َ َ ْ
ُ
ْ
َ
است ْ َ
اف ،ف َسيُ َعان عليها.
رش ٍ
ب وال ِ
الوالية بِال طل ٍ
 .2أن من جاءته ِ

12

َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ ِّ
َ َ ْ
َ َ
أت اذلي هو خري ،ويلكفر عن
 .3أن من حلف أن ال يفعل كذا ،أو أن يفعله ،ثم رأى اخلري يف غري اذلي حلف عليه :إما الفعل وإما الرتك ،فلي ِ
يمينه.
ْْ
ُ
َّ
ث.
 .4جواز اتلكفري قبل احلن ِ

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،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 .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة،
الطبعة :العارشة  1426ه -5 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي الجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)3004( :

13

ْ
يا عمر ،أما َش َع ْر َت أن َّ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟

 .1007احلديث:

اےعرم! کیا تم تہی جا یی کہآدمی کا ججا اسےک یاتیک ماییذ ہو یاہ؟
**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن عرم رضی
اہلل عیہ کو رکو ّٰہ وصول کرن ےک لی تھنجا۔ (وابسی ی) آت ﷺ کو ییایا گیا کہ این
ج
میل ،جالذ ین ولیذ اور رسول اہلل ﷺ ےک ججا عیاس ن رکو ّٰہ د یی ےس ان کار کردیا
ج
ہ۔ اس ی رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :این میل ان کار تہی کر یا ہ ،مگر ن کہ
عایل ن اےس مالذار ییادیا۔ رہ جالذ ،بو (رکوہ کا مطالیہ
تہےل وہ ققی تھا اور ات اہلل ب ّٰ
ر
سامانحیگاہلل یکراہمی
کرےک)تم ان یطلمکررہ ہو۔اتہونناینیررہیاور

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :بعث رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم -عمر -ريض اهلل عنه -ىلع

الصدقة .فقيل :منع ابن مجيل وخادل بن الويلد،

والعباس عم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فقال
َْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ما ين ِقم ابن مجيل
إال أن اكن فقريا :فأغناه اهلل؟ وأما خادل :فإنكم
ََْ َ ََْ َ َ ْ َ
اع ُه َوأعتَاد ُه يف سبيل
تظلمون خادلا؛ فقد احتبس أدر

وقف کردیا ہ۔ اور رہی یات عیاس یک بو ان یک رکوہ اس سال اور ا گےل سال یک
میے دہم ہ۔ ترھ آت ﷺ ن فمایا :اے عرم! کیا تم تہی جا یی کہ آدمی کا

اهلل .وأما العباس :فيه َّ
يلع ومثلها .ثم قال :يا عمر،
ْ
َ َْ َ
ت أن َّ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟».
أما شعر

ججا اس ےک یات یک ماییذ ہو یا ہ؟

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعث اليب -صىل اهلل عليه سلم -عمر بن اخلطاب،
جلبَايَ ِة الزاكة ،فلما جاء عمر إىل العباس بن عبد
ِ
املطلب يريد منه الزاكة منعها ،وكذلك خادل بن الويلد
وابن مجيل .فجاء عمر إىل اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يشتيك هؤالء اثلالثة .فقال صىل اهلل عليه
وسلم :أما ابن مجيل ،فليس هل من العذر يف منعها إال
أنه اكن فقريا فأغناه اهلل وهذا اإلغناء يقتيض أن

يكون أول الاس تسليما .وأما خادل فإنكم

تظلمونه بقولكم منع الزاكة وقد احتبس أدراعه

وأعتاده يف سبيل اهلل ،فكيف يقع منع الزاكة من رجل

تقرب إىل اهلل تعاىل بإنفاق ما ال جيب عليه ثم هو

يمنع ما أوجبه اهلل عليه فإن هذا بعيد .وأما العباس،
فقد حتملها صىل اهلل عليه وسلم عنه .وحيتمل أن

ذلك ملقامه ومزنتله .ويدل عليه قوهل" :أما علمت أن
ْ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟".

 .1007جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینیﷺن عرمین الحطاتکورکو ّٰہ وصولکرن ےک لی تھنجا۔حتعرم رضیاہلل
عیہ عیاس ین عیذ المطلت ےک یاس رکو ّٰہ لنی آن بو اتہون ن رکوہ د یی ےس
ج
ان کار کر دیا اور ابسا ہی جالذ ین ولیذ اور این میل ن کیا۔ عرم رضی اہلل عیہ ینی ﷺ
ج
ےک یاس آن اور ان ینیون یک س کای ت یک۔ بو آت ﷺ ن فمایا کہ این میل
ش
ےک یاس بو ن د یی کا کون عذر تہی ماسوا اس ےک کہ وہ ایک ققی حص تھا حےس اہلل
ن امی ییا دیا۔ اس امیی کا بقاصا بو ن ہ کہ وہ ست ےس تہےل رکو ّٰہ ادا کرے۔
جالذ ےکیارےمی نکہہ کر کہ اتہون ن رکوہد یی ےس ان کار کر دیاہ تم ان یطلم

ر
سامان حیگ اہلل یک راہ می وقف کردیا ہ۔
کر رہ ہو۔ اس ن بو اینی ررہی اور
لہّٰذا ایک ابسا آدمی کس رطخ رکو ّٰہ روک سکیا ہ حو ابسی حی حرخ کرےک اہلل یک فی ت
جاصل کر یاہ حو اس ی واحت تہی ہ ،ترھ وہ ابسی حی ےس ان کار کردے حو اہلل

ن اس ی واحت کیا ہ ،ن تہت دور یک یات ہ۔ رہی یات عیاس رضی اہلل عیہ
یک بو آت ﷺ ن ان یک رطف ےس ادایییگ یک دہم داری یل ہ۔ ہو سکیا ہ کہ
آت ﷺ ن ابسا ان ےک مقام و میل ت ےک ینس بظ کیا ہو ،جنساکہ آت ﷺ
ےک اس فمان ےس ییہ جلیا ہ’’ :کیا تم تہی جا یی کہ آدمی کا ججا اس ےک یات یک
ماییذ ہو یا ہ؟‘‘ ینسی الع الم( )304/1یینیہ القہام( )399یاسنس الحکام،
رسخ جذی ت رقم ()173

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الزاكة > أحاكم ومسائل الزاكة
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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:

• ما ين ِقم  :ما ينكر أو يكره.
ا
• احتَبَس  :أي أوقف أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل جعلها وقفا ىلع املجاهدين.
ْ
أد َر َ
اعه  :مجع درع ،وهو :قميص يُنسج من حلق احلديد يُلبس يف احلرب؛ يلُتَّق به السهام.
•
ُ ُّ
• أعتاده  :مجع عتد :وهو ما يعد للحرب من السالح وادلواب.
• يف سبيل اهلل  :املراد به اجلهاد يف سبيل اهلل.
َ
ْ
ُ
• أما شعرت  :أما علمت وعرفت أن عم الرجل ِصنو أبيه.
ْ
ْ
الصن ُو  :ال ِمثل.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1مرشوعية بعث اإلمام ُّ
الس َعاة جلباية الزاكة.
َ
 .2جواز شكوى من امتنع من الزاكة وإن ك ُرب مقامه ،وجتب الشاكية إذا لم حيصل املقصود إال بها.
 .3توبيخ املمتنع من الواجب بال عذر.

 .4جواز ذكر من منع الزاكة يف غيبته.
ا
 .5قبح من جحد نعمة اهلل عليه رشاع ،وعقال.

 .6تنبيه الغافل ىلع ما أنعم اهلل به من نعمة الغىن بعد الفقر يلقوم حبق اهلل عليه.

 .7اعتذار اإلمام عن بعض رعيته بما يسوغ االعتذار به.
ْ
 .8تعظيم حق َ
العم؛ لكونه ِصن ُو األب.
 .9أن األشياء املوقوفة يف سبيل اهلل ،أو املعدة لالستعمال ،ليس فيها زاكة..
 .10جواز جعل األشياء املنقولة وقفا هلل -تعاىل -وىف سبيله.

 .11ماكنة العباس ريض اهلل عنه عند اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .12فضيلة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-.

 .13فضل عمر -ريض اهلل عنه-؛ حيث اكن موضع اثلقة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

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 الجيم :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 اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل  1381 :ـه
صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4450( :
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م
ت
ق
اےم عاد! سم اہللیک! جےھ تمےس محیتہ۔ اےم عاد! می مھیوصیت کر یا
ل
ہونکہ کسی تمارےک بعذندعاہگریکن کریا «ا ل ہم اعنی علدکرکوسکرک
وحسن عیاد یک»۔

يا معاذ ،واهلل ،إين ألحبك ،ثم أوصيك يا معاذ،

ال تدعن يف دبر لك صالة تقول :امهلل أعين ىلع
ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك

 .1008احلديث:

**

معاد ین حیل رضی اہلل عیہ ےس میقولہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلمن فمایا:
م
ت
ق
”اے معاد! سم اہلل یک! جےھ تم ےس محیت ہ ۔ اے معاد! می مھی وصیت کر یا
ل
ہون کہ کسی تمار ےک ب عذ ن دعا ہگر یک ن کریا« :ا لہم اعنی عل دکرک وسکرک وحسن
عیاد یک»۔ یجمہ :اے اہلل! اییا دکر کرن ،سکر کرن اور تہی ایذار می اینی

عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل
ِّ َ ُ َ ُ
َ ُ َ
هللِ ،إين أل ِح ُّبك ،ث َّم
اهلل عليه وسلم -قال« :يا معاذ ،وا ِ
ُ
ُ ُ ِّ
َ
َ َُ
ُ َ ََ َ
وصيك يَا ُم َعاذ ،ال تدع َّن ِيف دبُ ِر لك َصالة تقول:
أ ِ
َّ َ
َ ْ
ُ ْ
َ َ
الل ُه َّم أ ِع ِّين َىلع ِذك ِر َكَ ،وشك ِر َكَ ،و ُح ْس ِن ِعبَادتِك».

عیادت کرن می میی مذد فما۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا
يُ َص ِّور حديث معاذ َم ا
جديدا من معالم املحبة
علما

اإلسالمية ،واليت من ثمارها الصح واإلرشاد إىل
َّ
َّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال ملعاذ
اخلري ،فإن

":إين أحبك" وأقسم قال" :واهلل إين ألحبك" وهذه
َّ
منقبة عظيمة ملعاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -أن نبينا
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -أقسم أنه حيبه ،واملحب الَّ
يدخر حلبيبه إال ما هو خري هل؛ وإنما قال هذا هل؛ ألجل
أن يكون مستَ ِع ادا ملا يلَّق إيله؛ ألنه يلقيه إيله من
حمب .ثم قال هل" :ال تدعن أن تقول دبر لك صالة"
أي :مكتوبة" ،امهلل أعين ىلع ذكرك وىلع شكرك وىلع
حسن عبادتك" :ودبر لك صالة يعين :يف آخر الصالة

قبل السالم ،هكذا جاء يف بعض الروايات ،أنه يقوهلا
َّ َّ
مقرر :أن املقيد بادلبر
قبل السالم وهو حق ،وكما هو
ا
داعء فهو قبل التسليم ،وإن
أي :دبر الصالة ،إن اكن

اكن ذكرا فهو بعد التسليم ،ويدل هلذه القاعدة أن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال يف حديث ابن
مسعود يف التشهد ملا ذكره قال :ثم يلَتَ َّ
خري ِمن ادلاعء
ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إيله ،أما اذلكر فقال اهلل

تعاىل{ :-فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهلل قياماوقعودا وىلع جنوبكم} .وقوهل " :أ ِع ِّين ىلع ذكرك"
يعين :لك قول يقرب إىل اهلل ،ولك يشء يقرب إىل اهلل،

 .1008جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

معاد ین حیل رضی اہلل عیہ ےس موی جذی ت اس المی محیت ےک مطاہ می ےس ایک
یی مطرہ یک صورت گری کرن ہ ،حس ےک دور رس ییا بح حی حواہی اور حی یک
رطف رہ تمان ےک طور ی سا می آن ہی۔ ینی کرتم ﷺ ن حرصت معاد رضی

ت
اہلل عیہ ےس فمایا" :ان احیک" (می بجھ ےس محیت کر یا ہون)۔ آت ن قسم ھی
اتھان اور فمایا" :واہلل ان لحیک" (اہلل یک قسم! می بجھ ےس محیت کر یا ہون)۔ ن
معاد ین حیل رضی اہلل عیہ یک یی قصیلت ہ کہ ینی کرتمﷺ ن قسم اتھا کر کہا کہ

آت اس ےس محیت کرن ہی۔ محت ا یی محیوت ےک لی وہی کجھ اتھا کر رکھیا
ہ ،حو اس ےک حق می تہی ہو۔ آت ن ان ےس ن یات اس لی فمان؛ یاکہ وہ
اس عمل ی کار ییذ ہون ےک لی ییار ہو جا یی ،حس یک اتھی بصنحت یک جا رہی
ہ۔ کیون کہ ن بصنحت ایک محت یک رطف ےس محیوت ےک لی ہ۔ ترھ ان ےس
فمایا" :ل یذعن ان بقول دی کل ص الہ" (کسی تمار ےک ب عذ ن دعا ہگر یک ن کریا)
ل
بعنی فض تمار ےک ب عذ۔"ا لہم اعنی عل دکرک وعل سکرک وعل حسن عیاد یک"
(اے اہلل !ا یی دکر ،سکر اور تہی ایذار می اینی عیادت کرن می میی مذد فما۔)
ہ تمار ےک ب عذ بعنی س الم ےس تہےل تما ر ےک آحر می۔ جنسا کہ بعص روایات می آیا
ہ کہ آت ﷺ ان دعاون کو س الم ےس تہےل یھا کرن تےھ اور تہی درست
ہ۔ یی ن ےط سذہ یات ہ کہ 'دیالص الہ' یک قیذ ےس مقیذ ورد اگر دعا ہو ،بو س الم
ےس تہےل اور اگر دکر ہو بو س الم ےک ب عذ ہوگا۔ اس فاعذہ ی رسول اہلل ﷺکا وہ ارساد
دلل ت کر یا ہ ،حےس این م سعود رضی اہلل عیہ ن بسہذ ےک یارے می بقل کیا
ہ۔ آت ن (بسہذ کا دکر کرن ےک ب عذ) فمایا" :ترھ حو دعا جاہ یےھ یا حو دعا
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فهو من ذكر اهلل وشكره ،أي :شكر العم واندفاع
القم ،فكم من نعمة هلل ىلع خلقه ،وكم من نقمة

اندفعت عنهم؛ فيشكر اهلل ىلع ذلك.

سل م
جھ
عایل کا ارساد
بسیذ ہو یےھ یا حو دعا ا ی لےگ یےھ۔" حت کہ دکر ےک سےل ی اہلل ب ّٰ
قص
ہ" :فادا ننم الص الہ فادکروا اہلل قیاما وقعودا وعل حیویکم۔" (حت تمار بوری کر لو بو
رر
ی
عایل کا دکر کرھے ،ننےھ اور لنی ہون کرو) ترھ فمایا ":اعنی عل دکرک" (ا یی
اہلل ب ّٰ
بعن
عایل ےک فی ت کرن ہو ،وہ اہلل کا
دکر ی میی مذد فما) ی ہ وہ یات اور حی حو اہلل ب ّٰ
ب
م
دکر اور اس کا سکر ہ۔بعنی عمیون کا سکر اور اہلل یک یاراصیگ ےس بحقظ۔ جلوق ی اہلل
ک
ک
بع
عایل یک ننی ہی میی ہی اور ننی ہی آقیون ےس وہ ان یک حقاطت کر یا ہ ،لہذا
ب ّٰ
اےس اہلل کا سکر ادا بجا لیا جا ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أذاكر الصالة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ ومالك وأمحد.

اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• دبُر  :عقبها أو آخرها.
ُ ِّ َ َ
• لك صالة  :مفروضة.
ُ ْ
ُ َ
• شك ِر َك  :استعمالك نعم اهلل فيما خ ِلقت من أجله.
َ َ
• ُح ْس ِن ِعبَادتِك  :أن تشتمل العبادة ىلع الرشوط واألراكن واآلداب مع اخلشوع واإلخالص.
َ َ
• ت َدع َّن  :أي :ال ترتكن.
َُ
• تقول  :أي :أن تقول.
ْ
• ِذك ِر َك  :الشامل للقرآن وسائر األذاكر.

فوائد احلديث:
 .1جواز أخذ الرجل بيد أخيه.
 .2استحباب إخبار الشخص حببه يف اهلل.
 .3فضل معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-.
 .4استحباب الزتام هذا ادلاعء يف دبر لك صالة مفروضة.
 .5استحباب طلب العون واتلوفيق من اهلل يلؤدي عبودية ربه ىلع وجهها.
 .6ذكر اهلل يسوق املؤمن إىل شكره -سبحانه ،-والشكر يسوقه إىل العبودية الصادقة.
 .7يف ادلاعء بهذه األلفاظ القليلة مطالب ادلنيا واآلخرة.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة  1425ـهرياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .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،
 1421ه2001 -م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين،
الارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،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:
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شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .املوطأ ،مالك
بن أنس ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1425ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3518( :
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اے بوحوابونیکجماعت! حو تم میےس ن کاخ کرنیکطاقت رکھیا ہووہ ن کاخ
ن
کرےل کیو یکہ بظ کو جی ر کھی اوررسمگاہ کو ( ُیانےس) محقوظر کھی کان درب عہ
ہ اور اگر کسی می ن کاخ کرنیکطاقتن ہو بو اےسجا ہی کہوہرورے

يا معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة

فليزتوج؛ فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء

 .1009احلديث:

ر کےھ کیو یکہناسیکشہوتکو خم کردییاہ۔

**

ا
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يا

عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ

”اے بوحوابون یک جماعت! حو تم می ےس ن کاخ کرن یک طاق ت رکھیا ہو وہ ن کاخ کر
ن
ےل کیو یکہبظکو جیر کھیاور رسمگاہ کو (یانےس)محقوظر کھیکا ندرب عہہاور اگر
کسی می ن کاخ کرن یک طاق ت ن ہو بو اےس رورے رکھیا جا ہی کیو یکہ وہ اس یک

معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛

فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع
فعليه بالصوم؛ فإنه هل ِو َجاء».

شہوت کو خم کر دییا ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بما أن اتلحصن واتلعفف واجب ،وضدهما حمرم،
آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف اإليمان،
وهو ٍ
والشباب أشد شهوة ،خاطبهم الىب -صىل اهلل عليه

وسلم -مرشدا هلم إىل طريق العفاف ،وذلك أن من
جيد منهم مؤنة الاكح من املهر والفقة والسكن،
فليزتوج ألن الزواج يغض ابلرص عن الظر املحرم

وحيصن الفرج عن الفواحش ،وأغرى من لم يستطع
منهم مؤنة الاكح وهو تائق إيله بالصوم ،ففيه األجر،

وقمع شهوة اجلماع وإضعافها برتك الطعام والرشاب،

فتضعف الفس وتنسد جمارى ادلم اليت ينفذ معها
الشيطان ،فالصوم يكِس الشهوة اكلوجاء للبيضتني

اللتني تصلحان املىن فتهيج الشهوة.

 .1009جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حو یکہ یاکذامنی اور اینی حقاطت کریا واحت ہ اور اس ےک یعکس ابسا کام کریا حرام
ہ حو کہ شہوت یک ریادن اور اتمان یک کرموری یک وج ےس وقوع یذی ہون ہی۔
حوابون می شہوت ست ےس ریادہ ہون ہ ،اشی لی آت ﷺ ن اتہی
ش
مجاطت کرےک یاکذامنی یک رطف ان یکرہمان فمان کہ حو حص ن کاخ کرن ےک لی
ل
مرہ ،بققہ اور راہبس یک طاق ت رکھیا ہو ،اےس سادی کر ننی جا ہی ،اس لی کہ سادی
قُ
نگاہ کو یذبظی اور رسمگاہ کو حس کامون ےس بجان کا درب عہ ہ۔ اور حو بوحوان
ن کاخ یک طاق ت تہی رکھیا جال یکہ اےس ن کاخ کا سوق ہو بو اےس رورہ ر کھی کا حکم دیا
اس لی کہ اسمیاحر ہ اوراسمیکھان ،ینیکو جھورن یک وج ےسجماع یک
شہوت خم ہو جان ہ ،بقس کرمور ہوجا یا ہ اور حون یک رگی ییذ ہوجان ہی حس
ےک ساتھ سنطان دور یا ہ ،رورہ شہوت کو بور یا ہ ج نےس ان دو ایذون کو خم کریا
حو منی ییذا کرےک شہوت یھان ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > فضل الصيام
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح > فضل الاكح
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يا معرش  :املعرش :هم الطائفة اذلين يشلمهم وصف.
• الشباب  :مجع شاب ،وهو اسم ملن بلغ حىت يكمل ثالثني ثم هو كهل إىل أن جياوز األربعني ثم شيخ.وخص الشباب بهذا اخلطاب ألن الغالب
وجود قوة ادلايع فيهم إىل الاكح خبالف الشيخ وإن اكن املعىن معتربا إذا وجد السبب يف الكهول والشيوخ أيضا.
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• من استطاع  :من أطاق منكم.

• ابلاءة  :املراد بابلاءة هنا القدرة ىلع مؤن الاكح ،وهو يف اللغة اجلماع ،أي من استطاع منكم مؤنة الاكح فليزتوج ،ومن لم يستطع فليصم
دلفع شهوته.
• أغض للبرص  :أشد حفظا للبرص من الظر يف احلرام
• وأحصن للفرج  :أشد منعا هل من الوقوع يف الفاحشة
• ومن لم يستطع  :من لم يقدر ىلع مؤن الاكح أو نفس الاكح مع توقان إيله
• فعليه بالصوم  :بمعىن :يللزم الصوم.

• فإنه  :الصوم.
ُ
• الوجاء ِ :وجاء هو رض عروق اخلصيتني ،فتذهب بذهابهما شهوة اجلماع ،وكذلك الصوم ،فهو مض ِعف لشهوة اجلماع ،ومن هنا تكون بينهما
املشابهة.

فوائد احلديث:
 .1حث الشباب القادر ىلع مؤنة الاكح ويه املهر والفقة  ،وحثه ىلع الاكح ألنه مظنة القوة وشدة الشهوة.
 .2قال شيخ اإلسالم :واستطاعة الاكح هو القدرة ىلع املؤنة وليس هو القدرة ىلع الوطء ،فإن اخلطاب إنما جاء للقادر ىلع الوطء ,وذلا أمر من لم
يستطع بالصوم ،فإنه هل وجاء.

 .3من املعىن اذلي خوطب ألجله الشباب ،يكون األمر بالاكح للك مستطيع ملؤنته وقد غلبته الشهوة ،من الكهول والشيوخ.

 .4اتلعليل يف ذلك أنه أغض للبرص وأحصن للفرج عن املحرمات.

 .5حث من لم يستطع مؤنة الاكح بالصوم ،ألنه يضعف الشهوة ،ألن الشهوة تكون من األكل ،فرتكه يضعفها.

 .6من ال مال هل ال يستحب هل أن يقرتض ويزتوج وقد قال -تعاىل{ :-وليستعفف اذلين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله}.

 .7ويف احلديث إرشاد العاجز عن مؤن الاكح إىل الصوم ،ألن شهوة اجلماع تابعة لشهوة األكل  ،تقوى بقوة األكل وتضعف بضعفه.
 .8عدم اتللكيف بغري املستطاع.

مزمن أو ال
 .9املقصود من الاكح هو الوطء ،وهو اجلماع لإلعفاف ،وذللك رشع اخليار يف حالة ما إذا عجز الزوج عن مجاع أهله بسبب مرض
ٍ
حيصل منه وصول إىل امرأته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،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 الجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)5863( :
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ح
اے عوربونیکجماعت!صذفہ کیا کرو ،کیو یکہ مین ہنم میریادہ تمہی کو
يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكرث
دیکھاہ۔‘‘ اتہونن کہا :اےاہللےکرسول! ابسا کیون؟آتﷺن
أهل انلار ،فقلن :وبم يا رسول اهلل؟ قال:
تكرثن اللعن ،وتكفرن العشري ،ما رأيت من فمایا’’:تم لعن طعن ریادہ کرن ہو اور سوہیک یاسکری کرن ہو۔ مینعقل اور
ت
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم دین می یاقص ہونےک یاوحود تم(عوربون)ےسریادہ کسی کو ھی ایک عقل
من إحداكن

 .1010احلديث:

میذ اور برحن کارآدمیےک عقل کو ماوف کرد ییوال تہیدیکھا

**

 .1010جذیت:

ض
ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ عیذ ال جی یا عیذالقظ
میعیذگاہبشبف ےل گی۔(واہن)آتﷺ عوربون ےکیاسےس گررےبو
ح
فمایا’’:اے عوربون یک جماعت! صذفہ کیا کرو ،کیو یکہ می ن ہنم می ریادہ تم ہی کو
دیکھا ہ۔‘‘ اتہون ن کہا :اے اہلل ےک رسول! ابسا کیون؟ آت ﷺ ن
فمایا’’ :تم لعن طعن ریادہ کرن ہو اور سوہ یک یاسکری کرن ہو۔ می ن عقل اور

عن أيب سعيد اخلدري-ريض اهلل عنه ،-قال :خرج
ْ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أض ََح أو فِ ْطر إىل
ُ
الم َص َّىلَ ،ف َم َّر ىلع النساء ،فقال« :يا َم ْع َ َ
رش النساء
ُ
ْ
تَ َص َّد ْق َن فإين أُريتُ ُ
ك َّن أكرث أهل الار» .فقلن :وبِ َم يا
ِ
َّ
َ ُْ
ُ ْ
َ
ْ
ْ
رسول اهلل؟ قال« :تك ِرثن اللعن ،وتكفرن الع ِشري،
ب للُ ِّ
ما َرأَيْت من ناق َصات َع ْقل ودين أَ ْذ َه َ
ب َّ
الر ُجل
ِ
ِ
ِ
قصان دينناَ
إحد ُ
َ
اكن» .قُلْن :وما نُ َ
احلَازم من
ِ ِ
َْ
َْ
وعق ِلنَا يا رسول اهلل؟ قال« :أليس شهادة املرأة مثل
ُْ
َ
َ
نِصف َشهادة َّ
الر ُجل» .قلن :بَىل ،قال« :فذلِك من
ُ ِّ
ْ
َ
ُ
عقلها ،ألَيْس إذا َح َ
اضت لم ت َصل ولم ت ُصم».
نقصان ِ
ُْ
َ
َ
ُ
قلن :بَىل ،قال« :فذلِك من نقصان ِدي ِنها».

ت
دین می یاقص ہون ےک یاوحود تم (عوربون) ےس ریادہ کسی کو ھی ایک عقل میذ
اور برحن کار آدمی ےک عقل کو ماوف کرد یی وال تہی دیکھا۔‘‘ عوربون ن غض
کیا کہ ہمارے دین اور ہماری عقل یک کمی کیا ہ اے اہلل ےک رسول؟ آت ﷺ

ن فمایا’’ :کیا عورت یک گواہی مد یک آدھی گواہی ےک یای تھی ہ؟‘‘ اتہون
ن کہا ،جی ہ۔ آت ﷺ ن فمایا’’ :بس تہی اس یک عقل یک کمی ہ۔کیا ابسا
تہی ہ کہ حت عورت جابصہ ہون ہ بو ن تمار یھ سکنی ہ ن رورہ رکھ سکنی
ہ؟” عوربون ن کہا ابسا ہی ہ۔ آت ﷺ ن فمایا’’ :تہی اس ےک دین یک
کمی ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو سعيد -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
ُ َّ
ْ
الم َصىل،
عليه وسلم" :-خرج يف أض ََح أو فِ ْطر إىل
َ
ف َم َّر ىلع النساء بعد أن خطب خطبة اعمة للرجال
ْ
ْ
والنساء خصصهن خبطبة يف وع ِظهن وتذ ِكريهن
َ
ُ
ْ
وتر ِغيبهن يف الصدقة ،ألن الصدقة تطفئ غضب
َ َّ ْ
الرب ،وهلذا قال َّ
هلن" :يا َم ْع َ َ
َّ
رش النساء ت َصدق َن فإين
ْ
أُريتُ ُ
ك َّن أكرث أهل الار" أي أكرثن من الصدقة
ِ
ُْ
لوقاية أنف ِسكن من عذاب اهلل ،ألين اطلعت ىلع
َّ
َّ
الار وشاهدتها بعيين ،فرأيت أكرث أهلها النساء.
ُ
َ
وب َم يا رسول اهلل؟" أي :بسبب ماذا نكون
"فقلنِ :

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ض
ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ییان فما رہ ہی کہ رسول اہلل ﷺ عیذ ال جی یا عیذ
القظ ےک دن عیذگا ہ یک رطف بشبف ےل گی۔ مد و حوا یی تمام لوگون کو عمومی

حطیہ د یی ےک ب عذ آت ﷺ کا گرر حت عوربون ےک یاس ےس ہوا بو آت ﷺ
ن بطور جاض اتہی وعظ و بصنحت کرن اور اتہی صذفہ کرن یک یعیت د یی
ےک لی ایک حطیہ ارساد فمایا۔ کیو یکہ صذفہ رت ےک عصت کو بجھا دییا ہ۔ اس
لیآت ﷺ ن ان ےس فمایا’’ :اے عوربون یک جماعت! صذفہ کرو کیو یکہ می
ح
ن ہنم می ریادہ تم ہی کو دیکھا ہ۔‘‘ بعنی ریادہ ےس ریادہ صذفہ دو یاکہ تم ا یی
ح
آت کو اہلل ےک عذات ےس بجا سکو کیو یکہ می ن ہنم می جھایک کر دیکھا اور اینی
م
آیکھون ےس اس کا مساہذہ کیا بو جےھ اس می اکیی ت عوربون یک بظ آن۔ ’’اتہون
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َّ
ُ ْ
ك ْ
رثن اللعن" أي بسبب
أكرث أهل الار؟ قال" :ت ِ
ُ ْ ْ َّ
َّ
َّ
َ ُّ ُ
رش داعء يوجه
رثن اللعن إىل الاس ،وهو
أنكن تك ِ
إىل إنسان؛ ألن معناها َّ
الطرد من رمحة اهلل ،واإلبعاد

عن اخلري يف ادلنيا واآلخرة ،وال شك أن يف هذا
َ ُْ
مصادرة ل ِ َس َعة رمحته اليت َسبقت غضبه" .وتكف ْرن
َ
َ
َ
وجتْ َ
َ
حدن فضله
الع ِشري" أي تسرتن نِعمة الزوج
َْ
ُْ
كرن معروفه وتن َسني مجيله ،ويف رواية للبخاري
وتن ِ
ُْ
ومسلم عن ابن عباس" :قيل :أيَكفرن باهلل؟ قال:
َ ُْ
َ ْ
ك ُفرن َ
َ
أحسنت
ويكفرن اإلحسان ،لو
الع ِشري،
"ي
ََ ْ
إىل إحداهن ادلهر ،ثم رأت منك شيئا ،قالت :ما
َ
َْ
َ
ُ
رأيت منك خريا ا قط" "ما َرأيْت من نا ِق َصات عقل
َ
إحد ُ
الر ُجل احلَازم من َ
ب للُ ِّ
َْ َ
ب َّ
اكن" أي ال
و ِدين أذه ِ
ْ
ْ
أحد أقدر ىلع َسلب عقل الرجل من املرأة ،ولو اكن
َّ
َّ
الر ُجل ممن ُع ِرف باحلَزم والشدة؛ وذلك لقوة تأثريها
َ
وسحر مجاهلا ودالهلا وإغرائها ،وهذا ىلع
العاطيف ِ
ْ
سبيل ُ
المبَالغة يف وص ِفهن بذلك؛ ألنه إذا اكن
َ
الضابط احلازم يف أموره َينْقاد َّ
هلن فغريه من باب
ُْ
َْ
ُ
أوىل".قلن :وما نقصان ِدينِنَا وعق ِلنَا يا رسول اهلل؟"
َْ
ُ
كأنه خيف عليهن ذلك حىت َسألن عنه" قال« :أليس
شهادة املرأة مثل نِصف َشهادة َّ
الر ُجل» ،هذا استفهام

تقريري منه -صىل اهلل عليه وسلم -وهو أن شهادة
ُْ َ
املرأة ىلع نصف شهادة َّ
الرجل" .قلن :بَىل" أي أن األمر
َْ
َ
ُ
كذلك .قال" :فذل ِك من نقصان عق ِلها" واملعىن :أن
َّ
القص احلاصل يف عقلها ألجل أن شهادتها ُجعلت
ىلع نصف شهادة الرجل ،وهذا فيه إشارة إىل قوهل
تعاىل ( :واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من

الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى
َّ
) فاالستظهار بامرأة أخرى ديلل ىلع قِلة ضبطها وهو
ُ ِّ
ُم ْشعر بنقص عقلها" .ألَيْس إذا َح َ
اضت لم ت َصل ولم
ِ
َ
ت ُصم" وهذا استفهام تقريري منه -صىل اهلل عليه
وسلم -يف أن املرأة يف وقت حيضها تدع الصالة
ُْ
َ
وتدع الصيام" .قلن :بَىل ،أي :أن األمر كذلك ،قال:
َ
َ
ُ
"فذلِك من نقصان ِدي ِنها" .فإذا اكنت املرأة تدع
الصالة والصوم وهما من أراكن اإلسالم ،بل من

ح
ن کہا:اے اہلل ےک رسول! ابسا کیون؟‘‘ بعنی کس وج ےس ہنم می ہماری
اکیی ت ہو یگ؟ آت ﷺ ن فمایا“ :تم لعن طعن ریادہ کرن ہو۔‘‘ بعنی اس وج
ےس کہ تم لوگون کو لعن طعن ریادہ کرن ہو اور ن کسی ابسان ےک لی یک جان وایل
ش
یذیین دعا ہ کیو یکہ اس کا معنی ن ہ کہ وہ حص اہلل یک رجمت ےس دھی کار دیا
جان اور دییا و آحرت یک تھ الن ےس اےس دور کر دیا جان اور کون سک تہی کہ اس
می اہلل یک کساد ریگ رجمت ےک سلت کی جان کا سوال ہ حو اس ےک عصت ی
سنقت ےل جیک ہ۔ ’’اور تم سوہون یک یافمان کرن ہو۔‘‘ بعنی تم سوہ یکب عمت کو

جھیان ہو ،اس ےک قصل کا ان کار کردینی ہو اور اس ےک ا جےھ سلوک کو بظ ایذار کردینی
ض
ض م
ہو اور اس ےک احسان کو تھول جان ہو۔ حنح بجاری اور حنح سلم می این عیاس
رضی اہلل عہما ےس موی ایک جذی ت می ہ کہ کہا گیا’’ :کیا وہ اہلل یک یاسکری کرن
ہی؟‘‘ آت ﷺ نفمایا’’ :وہ سوہون یک یا سکری کرن ہی اور ان یک احسان

فاموس ہون ہی۔ اگر تم سارا رمان انمی ےس کسی ےس اجھا سلوک کرن رہواور ترھ
تمہاری رطف ےس اےس کون (ج الف ماخ) یات ینس آجان بو کہہ دینی ہ کہ می
یک
ک
ن بو تم ےس ھی کون تھ الن د ھی ہی تہی۔‘‘ ’’یاوحود عقل اور دین می یاقص
ہون ےک تم ےس ریادہ کسی ہوس میذ آدمی یک عقل مار د یی وال می ن کون تہی
دیکھا۔” بعنی مد یک مت مار د یی ی عورت ےس ریادہ فذرت ر کھی وال کون تہی،
اگرج آدمی اجنیاظ ودورایذبسی اور غم وقوت وال ہی کیون ن ہو۔ ابسا عورت یک
جذیان ای ایگیی یک طاق ت ،اس یک حوبصورن ےک جادو ،یار و ادا اور فبقیہ کر لنی یک
وج ےس ہو یا ہ۔ عوربون ےک یارے می اس رطخ ےک وصف کا ییان بطور
ش
میالعہ ہ کیو یکہ حت ا یی معام الت می بحیہ کار اور محیاظ و دورایذبس حص ان کا

ب
اویل ان کا س کار ہو جا یی ےگ۔
یا ع دار ین جا یا ہ بو ترھ دورسے لوگ بو بظبق ّٰ
’’اتھون ن غض کیا:اے اہلل ےک رسول! ہمارے دین اور ہماری عقل یک کمی

ت
کیا ہ؟‘‘ گویا کہ ن یات ان ےس اوجھل ھی اس لی اتہون ن اس ےک یارے
می دریاق ت کیا۔ ’’آت ﷺ ن فمایا ’’ :کیا عورت یک گواہی مد یک آدھی گواہی
ےک یای تھی ہ؟‘‘ ن آت ﷺ یک رطف ےس اسنقہام بقیی تھا ،اس یات کا
افار کران ےک لی کہ عورت یک گواہی مد یک آدھی گواہی ےک یای ہون ہ۔
’’اتہون ن حوات دیا :کیون تھی۔‘‘ بعنی معاملہ ا بےس ہی ہ۔ آتﷺ ن
فمایا“ :تہی اس یک عقل یک کمی ہ۔” بعنی عقل طور ی وہ عورت اس لی یاقص

ہ کہ اس یک گواہی مد یک گواہی کا بصف ہون ہ۔ اس می اہلل ب عایل ےک اس
فمان یک رطف اسارہ ہ[ :واسنسہذوا شہیذین من رجالکم فان لم یکویا رجلی فجل
واما یان ممن یصون من السہذاء ان بصل اجذاہما قیذکر اجذاہما الحری ](الیقہ:
)282۔ (یجمہ :اور ا یی می ےس دو مد گواہ رکھ لو ،اگر دو مد ن ہون بو ایک مد
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َ
أهمها ،فهذا نقص يف ِدينها؛ ألنها ال تصيل وال تقيض،

ويف الصيام يفوتها إذا حاضت مشاركة املؤمنني يف
َْ
الطاعة يف رمضان .إال أنهن ال يُلم َن ىلع ذلك وال
َْ
َ
خللقة ،لكن ن َّبه اليب
يؤاخذن عليه؛ ألنه من أصل ا ِ
ا
حتذيرا من االفتتان
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلكُْ
ُ
بهن وهلذا رتَّب َ
َ
العذاب ىلع ما ذكر من الكفران
وغريه ال ىلع َّ
القص احلاصل عندهن؛ ألنه بغري
ُ
مكن دفعه حبال.
اختيارهن ،وال ي ِ

اور دو عور یی خہی تم گواہون می ےس بسیذ کر لو یاکہ ایک یک تھول حوک کو دورسی
یاد دل دے۔) دورسی عورت ےس مذد لنیمی اس یات یک دلیل ہ کہ اس یک
ق ر
وت جاقطہ کم ہون ہ اور اس ےس اس یک عقل یک کمی کا ییہ جلیا ہ۔ ’’کیاابسا تہی

ہ کہ حت عورت جابصہ ہو بو ن تمار یھ سکنی ہ اور ن رورہ رکھ سکنی ہ؟‘‘ ن
ت
ھی ینی ﷺیک رطف ےس اسنقہام بقیی ہ حس کا مقصذ اس یات کا افار کرایا
ہ کہ عورت مذت حیص می تمار و رورہ جھور دینی ہ۔ اتہون ن حوات دیا:
“کیون تہی۔” بعنی معاملہ ا بےس ہی ہ۔ آت ﷺ ن فمایا“ :تہی ان ےک دین
یک کمی ہ۔” حت عورت تمار اور رورہ جھور دینی ہ حو ارکان اس الم می ےس ہی
یلکہ اہم یین ارکان می ےس ہی بو ن اس ےک دین می کمی ہون کیو یکہ وہ ن بو (ان

دبون می) تمار یھنی ہ اور ن ہی اس یک قصا کرن ہ اور رمصان می رورون ےک
دوران اگر اےس حیص آ جان بو وہ دیگر اہل اتمان ےک ساتھ ییک اعمال می رسیک

ہون ےس مرحوم رہنی ہ۔ یاہم اس منیان کا کون دوس تھی ہ اور ن اس ی ان
کا مواجذہ ہی ہوگا ،کیو یکہ ن ان یک اصل جلقت می ہ۔ لیک ینی ﷺ ن ان ےک
فنی می ین ےس بجان ےک لی اس ی مینیہ فمایا۔ اشی لی عذات کو (سوہون
یک) مذکورہ یاسکری واحسان فاموشی کا یننجہ فار دیا ہ ن کہ ان ےک ایذر یان جان
واےل بقص و کمی کا ،کیو یکہ اس می انکا کون اجنیار تہی ہو یا اور ن ہی وہ کسیصورت
می اس ےس بح سکنی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
أض ََح أو ف ْطر  :أي يف عيد َ
األضَح أو ال ِف ْطر.
ِ
َ
• ُ
ُ
ُ
• أ ِريتُك َّن  :أي :أن اهلل تعاىل أ َراه َّن هل يللة اإلرساء.
• وبِ َم يا رسول  :أي :بسبب ماذا نكون أكرث أهل الار.
• اللَّعن َّ :
الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل ،فإذا قلت :امهلل العن فالنا ،فإنك تعين أن اهلل يبعده ويطرده عن رمحته.
ح ْدن َ
العشري َ :جتْ َ
َ
َ ُْْ
ح َّق الزوج.
• تكفرن ِ
ُّ
َْ
َّ
• أَذْ َهب للُ ِّ
ب َّ
العقل اخلَالص من الشوائب.
الر ُجل  :اللب:
ِ
ْ
َ
• احلَازم  :الضابط ألمره.

فوائد احلديث:
 .1فيه خروج النساء إىل صالة العيد.
ُْ
َ
ُ
َ
 .2يُستحب للخطيب يف العيدين أن يف ِرد النساء باملوعظة ،وخيربهن بما خيصهن من تقوى اهلل ،واليه عن كفران العشري ،وما يلزمهن من
ذلك.
ُ
 .3فيه َ
وعظ اإلمام وأصحاب الواليات وكرباء الاس راعياهم وحتذيرهم املخالفات وحتريضهم ىلع الطااعت.
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 .4فضل الصدقة وأنها من األسباب اليت يُتَّق بها َّ
الار ،ويف احلديث( :اتقوا الار ولو ب ِ ِشق تمرة).
ُ َ ِّ ُّ
 .5فيه ديلل ىلع أن الصدقة تكفر اذلنوب اليت بني املخلوقني.
َّ َ
 .6استحباب الشفاعة للمساكني وغريهم والسؤال هلم.

 .7فيه إثبات وجود الار وأن أكرث أهلها من النساء.
ُ
كفران َ
العشري من الكبائر؛ ألن َّ
اتلوعد بالار من عالمة كون املعصية كبرية.
 .8فيه أن
َّ
َ
 .9فيه أن اللعن من المعايص القبيحة.
ُ
ُ
ُ
ُ
 .10فيه إطالق الكفر ىلع غري الكفر باهلل -تعاىل ،-وال يراد به حقيقة الكفر.
َُ
َ
َ
 .11فيه بيان زيادة اإليمان ونقصانه ،فمن كرثت ِعبادته زاد إيمانه و ِدينه ومن نقصت ِعبادته نقص ِدينه.
َْ
 .12فيه ُمراجعة ُ
المتعلم العالم َّ
المتبُوع فيما قاهل إذا لم يظهر هل معناه.
واتلابع
َّ
 .13فيه أن شهادة املرأة ىلع نِصف شهادة َّ
الرجل وذلك ل ِقلة ضبطها.

 .14حتريم الصالة والصوم ىلع احلائض ومثلها الفساء.
َّ
 .15فيه إشعار بأن َمنع احلائض من الصوم والصالة اكن ثابتا حبكم الرشع قبل ذلك املجلس.
َ
َْ
ِّ
َ
َْ
 .16حسن ُخلق اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقد َ
أجاب النساء عن أسئل ِتهن من غري تع ِنيف وال ل ْوم ،بل خاطبهن ىلع قدر ُعقوهلن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،الارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة1323 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،الارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل
بن حممد املباركفوري ،الارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة 1404 -ه .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :زين
ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ،حتقيق :مجاعة من املشايخ ،الارش :مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة البوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه1996 -م.
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية 1392ه .رشح صحيح
ابلخاري ،تأيلف :يلع بن خلف املشهور بابن بطال ،حتقيق :يارس بن إبراهيم ،الارش :مكتبة الرشد ،الطبعة :اثلانية1423 ،ه .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:
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
قاسم  ،الارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه.

الرقم املوحد)10011( :
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کون اینی يوی کو عالم کو کورے مارنیکرطخ کورے مار یاہ ،حت کہ اس
یات کا امکانرہیاہ کہوہدنےکآحری حےص می (بعنی راتمی) اسےک
ت
تہلو می سون ھی۔

يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد ،فلعله
يضاجعها من آخر يومه

 .1011احلديث:

**

ر
عن عبد اهلل بن زمعة -ريض اهلل عنه -أنه سمع اليب

 .1011جذیت:

عیذاہلل ین رمعہ کہی ہی :می ن ینی اکرم ﷺ کو ایک دن دوران حطیہ (صا لح
ی
علیہ الس الم یک) او ننی اور اس یک کوجی کا یی واےل کا دکر کرن ہون سیا ،آت

-صىل اهلل عليه وسلم -خيطب ،وذكر الاقة واذلي

ت} ی الوت یک (اور فمایا" ):اس کامےک لی
ت َّا ْس َّقاہَّا ا ْيَّع َّ َّ
ن ن آی ت {ارد را ْيَّع َّ َّ
ش
ایک شحت دل ،طاق ت ور ،فنیےل کا قوی ومصیوظ حص اتھا"۔ ترھآت نعوربون
ےک می علق بصنحت فمان۔ فمایا" :آحر کیون کون اینی يوی کو ع الم کو کورے مارن

عقرها ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إ ِذ
ََ َ
َْ َ َ ََ
عزيزَ ،اع ِرم منيع يف
انبعث أشقاها :انبعث لها رجل ِ
َ
َّ
فيهن ،فقال« :يَع ِمد
هطه» ،ثم ذكر النساء ،فوعظ
ر ِ
َّ ُ َ
اج ُع َها
أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد ،فلعله يض ِ
ثم وعظهم يف َضحكهم من َّ
من آخر يومه» َّ
الرض َطة،
ِ ِ
ِ
وقال« :لم يضحك أحدكم َّ
مما يفعل؟!».

یک رطخ کورے مار یا ہ ،حت کہ اس یات کا امکان رہیا ہ کہ وہ دن ےک آحری
ت
حےص می (بعنی رات می) اس ےک تہلو می سون ھی"۔ ترھ ہوا جارخ ہوجانیک
وج ےس ہنسی ی بصنحت یک۔ فمایا" :تم می ےس کون اس کام ی کیون ہنسیا ہ ،حو وہ
ت
حود ھی کر یاہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب ،وسمعه عبد اهلل
بن زمعة ،ومن مجلة ما خطب أنه سمع اليب ذكر

الاقة اليت اكنت معجزة ليب اهلل صالح -ىلع نبينا

وعليه أفضل الصالة والسالم ،-واكن من مجلة ما
ُ
ذكره أيضا اذلي عقرها ،يقال هل ق َدار واذلي اكن
أشَّق القوم ،وجاء من أوصافه :أنه قليل املثل ،شديد

اإلفساد ،ذو منعة يف قومه .ثم قال -عليه الصالة
والسالم -يف خطبته" :يعمد أحدكم فيجدل امرأته
جدل العبد" وهو يف العادة رضب شديد ،ويف سياق
ُ َ
احلديث استبعاد وقوع األمرين من العاقل ،أن ي َبا ِلغ
يف رضب امرأته ثم جيامعها من بقية يومه أو يللته؛

واملجامعة أو املضاجعة إنما تستحسن مع امليل
ا
والرغبة يف العرشة ،واملجلود اغبلا ينفر ممن جدله،
َ
فوقعت اإلشارة إىل ذ ِّم ذلك ،وأنه إذا اكن وال بد

فليكن اتلأديب بالرضب اليسري حبيث ال حيصل

معه الفور اتلام ،فال يفرط يف الرضب وال يفرط يف
َّ
اتلأديب .ثم (وعظهم) أي :حذرهم يف (ضحكهم من

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عیذاہلل ین رمعہ رضی اہلل عیہ ییا رہ ہی کہ رسول اہللﷺ حطیہ دے رہ تےھ
ی
اوروہ سن رہ تےھ۔ اتھون ندورانحطیہآت کواساو ننیکادکر کرن ہون
ت
سیا حو حرصت داود -عل یینیا وعلیہ اقصل الص الہ والس الم -کو بطور م عرحہ دی گنی ھی۔

ش
ت
ی
آتﷺ ن دوران گقیگو اس یذبحت حص کا ھی دکر کیا حس ن اس او ننی یک
یا یگی کان تھی۔ اس کا یام فذار تھا۔ وہ بسیہ فذ ،شحت قسادی اور قوم می ای و رسوخ
کا جامل تھا۔ ترھ رسو ل اہلل ﷺ ن ا یی حطی می فمایا" :ب عدم اجذکم فجلذ امان جلذ

العیذ" (کون اینی يوی کو ع الم کو کورے مارن یک رطخ کورے مار یا ہ) اس
جذی ت ےس معلوم ہو یا ہ کہ ع الم یک بطور قہمابس شحت ییان یک جا سکنی ہ۔ اس
ہ
ت
ےس ن اسارہ ھی ملیا ہ کہ عوربون یک لیک ییان جا سکنی ہ۔ جذی ت کا سیاق ایک
عقل میذ یک رطف ےس دو امور ےک صذور کو بعیذ ی فار دیا گیا ہ؛ اینی يوی یک شحت
ت
ت
ییان ھی کرے اور اشی دن یا اشی رات مجامعت ھی کرے۔ کیون کہ جماع اور يوی
ےک ساتھ لینیا ن اس وق ت ہی اجھا لگیا ہ ،حت رہن شہن می ایک دورسے ےک
ش
ساتھ رعیت اور یاہمی می الن ہو ،حت کہ ییان یک س کار حص عام طور ی ا یی سوہ ےس
منیق رہنی ہ۔ اس رطخ تہان ا س یات یک رطف اسارہ ہ کہ ن ایک مذموم کام
ہ
ہ۔ اگر ماریا ضوری ہو جان ،بو ترھ لیک مار ماری جان کہ یاہمی بقت یک قصا ن
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الرضطة)؛ وذلك ألنه خالف املروءة ،وملا فيه من
هتك احلُرمة ،وقال يف تقبيح ذلك( :لِم يضحك
َّ
أحدكم مما يفعل؟)؛ وذلك ألن الضحك إنما يكون

من األمر العجيب والشأن الغريب ،يبدو أثره ىلع

البرشة فيكون اتلبسم ،فإن قوي وحصل معه الصوت

اكن الضحك ،فإن ارتَّق ىلع ذلك اكنت القهقهة ،وإذا
ا
اكن هذا األمر معتادا من لك إنسان فما وجه الضحك
من وقوع ذلك ممن وقع منه؟.

ع
ییذا ہو۔ مارن اور ادت سکھان می افاظ ےس کام ن لیا جان۔ ترھ (و طہم)
ضح
ب
(ان کو صنحت یک۔) بعنی ان کو درایا۔ ( کہم من الرصطہ) (ہوا جارخ ہوجان ی ان
ت
ےک ہنسی ی۔)کیون کہ ن ج الف موت ہ اور اس می ہیک غت ھی ہ۔ اس
ر
ب
ع
یک قیاحت ییان کرن ہون فمایا( :لم بضجک اجذکم مما ق عل؟) (کون ا بےس مل ی
ہ
ت
کیون ہنسیا ہ ،حےس وہ حود ھی کر یاہ؟) کیون کہ نسی بو کسی عحیت وغی ت یات ی
ہ
ین
آن ہ! اگر ضف نسی ےک آ یار طاہ ہون ،بو اےس سم کہا جا یاہ ،اگر اس می
ہ
تھوری ےس ریادن ہو جان اور ساتھ می آوار ییذا ہو جان ،بو اس کو (ضجک) نسی
کہا جا یا ہ اور اگر آوار یلیذ ہو جان بو اےس قہقہہ کہا جا یا ہ۔ حت ر بح کا حروخ
قظی طور ی ہ ابسان ےس ہو یاہ ،بو اس ی ہنسی یک کیایات ہ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > أحاكم النساء
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن زمعة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََ
• عق َرها ْ :نرها وذحبها.
ْ َ
• انبَ َعث  :قام بِسعة.
• َر ُجل َع ِزيز  :قليل املثل.
• َاع ِرم  :الرشير املفسد.
• َم ِنيع  :قوي ذو َمنَ َعة.
َ
هطه  :يف قومه.
• يف ر ِ
• امرأته  :زوجته
ا
• َج َدل َ
شديدا مؤذيا.ا
العبد  :أي :مثل رضبه يف كونه
ُ َ
اج ُع َها  :جيامعها.
• يض ِ
َّ
• َو َع َظ ُهم يف َضحكهم م َن َّ
الرض َطة  :أي :حذرهم اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف خطبته من الضحك عند سماع صوت خروج الريح من ادلبر؛
ِ ِ ِ
ِ
ألن الضحك من ذلك خالف املروءة ،وفيه هتك احلرمة ،وهو أمر معتاد من لك إنسان.

فوائد احلديث:
 .1إخبار رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بقصص املاضني.
 .2بيان معجزة صالح -عليه الصالة والسالم -ويه الاقة.
 .3ينبيغ ىلع العالم إذا وعظ الاس أن يذكرهم بسنن اهلل يف املاضيني؛ ملا فيها من مواعظ حسنة وذكرى لذلاكرين.
ِّ
 .4اعمة الاس تبع ل ِعل َّية القوم وكربائهم ىلع األغلب.
ا
 .5العامة مىت رضيت بفساد اخلاصة َّ
مجيعا.
عمهم العذاب
 .6إذا لم ينفع الوعظ واهلجر يف تأديب الزوجة اليت خيىش منها النشوز ،فليكن اتلأديب بالرضب اليسري اذلي ال حيصل معه الفور اتلام ،كما
قال -تعاىل(:-فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن).

 .7اإليماء إىل جواز الرضب اليسري للنساء ،مع عدم رضب الوجه ،حبيث ال حيصل معه الفور .

 .8الضحك إنما حيصل يف األمر الغريب العجيب ،وأما األمر املعتاد من لك إنسان؛ فالضحك منه خالف املروءة ،وهتك حلرمة املسلم.

 .9أن املجامعة إنما تستحسن مع الرغبة يف العرشة فيستبعد وقوع الرضب الشديد ،واملضاجعة يف يوم واحد من اعقل.

26

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3070( :
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ر
ش
عی ری( یامد ،جماعیک قوتنر کھیواےل حص) کو ایک سالیک مہلتدی
جانیگ اور اگروہ تھیک ہوجان بو تہیہ ،بصورتدیگر اندوبون می

يؤجل العنني سنة ،فإن وصل إَلها ،وإال فرق
بينهما

 .1012احلديث:

جذان کروان جان۔

**

َا
ُ َ َّ َ
ِّ
ني َسنة ،فإن
عن احلسن ،عن عمر ،قال « :يؤجل ال ِعن ِ
ُ
َو َصل إيلها ،وإال ف ِّرق بينهما».

 .1012جذیت:

حسن رضیاہلل عیہ،عرمین حطات رضیاہللعیہ ےسروای ت کرنہی کہاتھون ن
ش
فمایا ":رعی ر
ی ( مدان کرموری می منی ال حص بعنی یامد) کو ایک سال یک مہلت دی
ْ
م
ب
ی
ت
ب
ص
ب
ہ
ت
گ
گ
ہ
جان یگ اور ا ر وہ ھیک وجان و ی ہ ،ورت د ر ان دو ون ی جذان
کروان جان۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ر
يف هذا األثر بيان أن الرجل اذلي ال يقوى ىلع اجلماع
فإنه يُمهل سنة ،فإن قدر عليه فقد ثبت عقده ىلع
امرأته ،وإال فسخ بينهما.

**

اجمایل معنی:

اس ای (ضجان رسول ﷺ ےک قول) می اس مسیلہ یک وصاحت یک گنی ہ کہ جماع
ش
یک قوت ن ر کھی واےل حص کو ایک سال یک مہلت دیجان یگ اور اگر وہ اس ی فادر
ہوجان بو يوی ےک ساتھ اس کا ن کاخ یفار رہ گا ورن دوبون ےک درمیان ن کاخ
ق
کو سح کردیا جان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح > العيوب يف الاكح
راوي احلديث :رواه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وادلارقطين وابليهيق.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• يُ َّ
ؤجل  :يُمهل ،ويؤخر.
َّ
َّ
ِّ
• العنني ُ :
الرجل ،فال يقدر ىلع اجلماع؛ لعدم انتشار ذكره ،وهو مأخوذ من َّ
العنة عجز يصيب َّ
عن اليشء إذا اعرتض؛ ألن ذكره يعن إذا أراد
ِ
إيالجه.
َ
َّ
َ
َ
• وصل  :ربط ووحد بني الطرفني وهو هنا كناية عن اجلماع.
ُ
ُ
• ف ِّرق  :فصل بينهما ،ويه هنا كناية عن الطالق.

فوائد احلديث:

َّ
 .1األثر يفيد صحة عقد الاكح ،مع وجود العيب يف أحد الزوجني ،ولو لم يعلم عنه الزوج اآلخر ،ذلك أن العيب ال يعود ىلع أصل العقد ،وال
ىلع رشط من رشوط صحته.
َّ
ِّ َ
َ َ ُّ
َ َ َّ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ
َ
 .2دل األثر ىلع أن العنة عيب يفسخ بها الاكح بعد حتق ِقها.
َّ
ُ ْ ُ َّ ُ
 .3إذا ثبتت ُع َّنة عند الزوج أُ ِّجل سنة هاليلة؛ تلمر عليه الفصول األربعة ،فإن َّ
تزل عنتُه ُع ِلم أن ذلك ِخلقة ،فيفسخ الاكح.
مرت عليه ولم

املصادر واملراجع:

سبل السالم ،للصنعاين .الارش :دار احلديث - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .الارش :املكتب اإلساليم – بريوت.ر
َ
لوغ َ
الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -الكتاب
املصنف يف األحاديث واآلثار ،البن أيب شيبة .الارش :مكتبة الرشد – الرياض .الطبعة :األوىل - 1409 ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار.
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الارش :اعلم الكتب.الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م السنن الكربى للبيهيق  -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية ،بريوت – بلنات
الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م  -املصنف  :لعبد الرزاق بن همام الصنعاين املحقق :حبيب الرمحن األعظيم -لارش :املجلس العليم -اهلند
املكتب اإلساليم  -بريوت -الطبعة :اثلانية.1403 ،
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أحاديث الفضائل واآلاداب

ُّ "ا یی مان یات کو گایلدییا کنیہ گیاہون میےسہ"۔دریاقت کیا گیا کہ تھال
«من الكبائر َش ْت ُ
يسب
وهل
قيل:
»
وادليه
الرجل
م
ت
س
ُّ کونآدمی ا یی مان یات کو ھی گایلدے گا؟آتصل اہللعلیہو لمنفمایا:
الرجل وادليه؟ قال« :نعمُّ ،
يسب أبا الرجل فيسب
ت
ک
”اہن!آدمی سیےک یاتکو گایلدے گا ،بووہ ھی اسےک یات کو گایلدے گا
ُّ ّ
ُّ َّ
فيسب أمه».
ويسب أمه،
أباه،
ب ت
ک
ھ
س
ک
ک
اوروہ ییک مان و گایلدے گا ،ووہ ی اسیک مان و گایلدے گا“۔

 .1013احلديث:

**

عیذاہلل ین عرمو ین عاض رضی اہلل ع ہما کہی ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن
فمایا” :ا یی مان یات کوگایل دییا کنیہ گیاہون می ےس ہ“۔ دریاق ت کیا گیا کہ تھ ال
ت
کون آدمی ا یی مان یات کو ھی گایل دے گا؟ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا:
ت
”اہن! آدمی کسی ےک یات کو گایل دے گا ،بو وہ ھی اس ےک یات کو گایل دے گا اور
ت
وہ کسی یک مان کوگایل دے گا ،بو وہ ھی اس یک مان کوگایل دے گا“۔

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من
َ ْ
ر
يسب الرجل
الكبائر شت ُم الرجل وادليه» قيل :وهل
ر
ر
وادليه؟ قال« :نعم ،ر
ويسب
فيسب أباه،
يسب أبا الرجل

فيسب ر
ر
ر
أمه».
أمه،

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع عظم حق األبوين ،وأن التسبب

إىل أذيتهما وشتمهما من كبائر اذلنوب ،وإذا اكن هذا
يف التسبب إىل شتمهما ولعنهما فإن لعنهما مبارشة
أقبح .فبعد أن أخرب أن شتمهما من الكبائر تعجب

احلارضون من ذلك ،ألنه بعيد عن أذهانهم أن يسب

الرجل وادليه مبارشة ،فأخربهم أن ذلك قد يقع عن

طريق التسبب يف شتمهما ،حني يشتم أبا الرجل وأمه

فيسب الرجل أباه وأمه.

 .1013جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ع
ن جذی ت اس یات ی دلل ت کرن ہ کہ مان یات کا حق یا طنم ہ اور ان یک
ادی ت و ست و شم کا یاعت ینیا کنیہ گیاہون می ےس ہ۔ ترھ حت ان ےک ست و
شم ےک سنت ینی کا ن جال ہ ،بو ی ال واسطہ ان یک دسیام رطاری اور لعیت و
م المت کنیا یا گیاہ ہ ،اس کا ایذارہ لگایا حیذان م س کل تہی۔ حت اس یات یک حی
دی گنی کہ والذین کو گایل دییا کنیہ گیاہون می ےس ہ ،بو واہن موحود لوگون ن

ب عحت کا اظہار کیا؛ کیون کہ آدمی کا ا یی والذین کو یالواسطہ گایل دییا عقل ےس ب عذ ی
ک ک
یات ہ۔ اس ی آت صل اہلل علیہ و سلم ن ییایا کہ ن ھی ھی ان یک دسیام رطاری

کا سنت ینی یک وج ےس وا قع ہو یا ہ کہ حت آدمی کسی ےک مان یات کو گایل دییا
ت
ہ ،بو یذےل می وہ ھی اس ےک مان یات کو گایل دییا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.
َ ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ر
• الكبائر  :مجع كبرية ،ويه لك ذنب ت ُو ِعد صاحبه بغضب أو لعنة أو نار.
• شتم َ :س َّ
ب.

فوائد احلديث:

ًّ
 .1الواجب ىلع اإلنسان الكف عن سب الاس ،وسب آبائهم؛ ألنه من الالكم املحرم ،وألنه سبب يؤدي إىل سب أبيه وأمه فيكون اعقا هلما
بذلك.
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 .2املتسبب يشارك املبارش يف عمله يف اخلري والرش.

 .3شتم الرجل أباه وأمه من كبائر اذلنوب.

 .4ادلاللة ىلع قاعدتني من قواعد الرشيعة :األوىل :قاعدة سد اذلرائع ،فما اكن ذريعة ووسيلة إىل حمرم فهو حمرم .اثلانية :قاعدة الوسائل هلا أحاكم
املقاصد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،حتقيق:
د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام
العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،الارشُ :
رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص 1427ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان،
دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،

الرقم املوحد)5373( :
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کہ ت
ت
عایلےسدرنراہ کرو۔ اور (اگر کون گیاہ ہو جان بو)
م حہان ی ھی ہو اہلل ب ّٰ
گیاہےک ب عذ یییک کرلیا کرو حو اس کو میادےیگ اورلوگونےسحُس ر
ن اجالقےس

َْ
َ
َ
اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبِع السيئة احلسنة
َ
خبلق حسن
انلاس
وخالق
تمحها،
ِ
ٍ

 .1014احلديث:

ینس آیا کرو۔

**

ابو در اور معاد ین حیل رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا’’ :تم
کہ تھ
عایل ےس درن راہ کرو۔ اور (اگر کون گیاہ ہو جان بو) گیاہ ےک
حہان ی ی ہو اہلل ب ّٰ
ب عذ یییک کرلیا کرو حو اس کو میا دے یگ اور لوگون ےس حُس ر
ن اج الق ےس ینس آیا کرو‘‘۔

عن أيب ذر و معاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما -عن

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اتق اهلل حيثما
َ
َ
َْ
َ
الاس
وخالق
تمحها،
احلسنة
السيئة
ع
ب
كنت ،وأت ِ
ِ
حسن».
خبلق
ٍ
ٍ

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اتق اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يف أي ماكن

كنت ,وبادر ىلع فعل احلسنة بعد وقوعك يف السيئة،
تلكفرها وتزيل أثرها السيئ يف القلب وعقابها من
الصحف ،واعمل الاس بمثل ما حتب أن يعاملوك به.

 .1014جذیت:

**

اجمایل معنی:

بع
اہلل ےک احکام یک میل کر ےک اور اس یک میع کردہ حیون ےس اجنیات کر ےک اہلل
ت
ےس درو جاہ تم حس جگہ ی ھی ہو اور اگر تم ےس کون گیاہ رسرد ہو جان بو ترھ قوراً
کون ییک کام کرلیا کرو یاکہ تم اس کا یذارک کر سکو اور دل می وا قع ہون واےل اس
لک
ےک یے ایات را یل کر سکو اور یاہم اعمال می ھی گنی اس یک رسا کو میا سکو اور
لوگون ےس وبسا رون رکھو جنسا تم جا ہی ہو کہ وہ تم ےس رون روا رکھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :حديث أيب ذر :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم .حديث معاذ -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتق اهلل  :بامتثال أمره واجتناب نهيه ،والوقوف عند حده.
• حيثما كنت  :يف أي ماكن كنت فيه حيث يراك الاس ،وحيث ال يرونك ،فإنه مطلع عليك.
َ ْ
َْ
• أت ِبع  :أحلِق ،أي افعل بعدها.
• السيئة  :ويه ترك بعض الواجبات ،أو ارتكاب بعض املحظورات.
• احلسنة  :العمل الصالح
ر
• تمحها  :تمح عقابها من صحف املالئكة وأثرها السيئ يف القلب.
• وخالق الاس  :اعملهم.

• خلق حسن  :وهو أن تفعل معهم ما حتب أن يفعلوه معك ،فبذلك جتتمع القلوب ،وتتفق اللكمة ،وتنتظم األحوال.

فوائد احلديث:
 .1األمر بتقوى اهلل ،وهو وصية اهلل جلميع خلقه ،ووصية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .2اإلتيان باحلسنة عقب السيئة سبب لغفران السيئة.
 .3فضل اهلل ر
عز وجل ىلع العباد؛ وذلك ألننا لو رجعنا إىل العدل لاكنت احلسنة ال تمحو السيئة إال باملوازنة ،وظاهر احلديث العموم ،فاحلسنة ولو
اكنت يسرية تمحو السيئة اليت يه أكرب منها.

 .4الرتغيب يف حسن اخللق ،وهو من خصال اتلقوى اليت ال تتم اتلقوى إال به ،وإنما أفرد باذلكر للحاجة إىل بيانه.
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املصادر واملراجع:

ا

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون الووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني الووية ،للشيخ حممد يِسي ،ط .دار اليِس- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4302( :
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اہللےسدرو ،اینی یا بح تمارین یھو ،ا یی ایک مہنیےکرورےرکھو ،ا یی
مالیکرکوہ ادا کرو ،ا یی حکرمابونیک اطاعت کرو ،تم ا یی رتیک حیت می
داجل ہو جاوےگ۔

اتقوا اهلل وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم،

وأدوا زاكة أموالكم ،وأطيعوا أمراءكم تدخلوا
جنة ربكم

 .1015احلديث:

**

عن أيب أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل
عنه -قالَ :س ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُّ
َّ ُ
ََ
َخي ُط ُ
وصلوا
الوداع ،فقال« :اتقوا اهلل،
ب يف َح َّجة
ُ ُ َ َُ
َ
َ ُّ َ َ َ َ ُ
ُ
موا ِلكم،
هركم ،وأدوا زاكة أ
َخ َسكم ،وصوموا ش
َ ُ ََُ َ ُ َ ُ
دخلُوا َج َّنة َر ِّب ُ
كم».
وأ ِطيعوا أمراءكم ت

ابو اماہم صذی ین عج الن یاہل رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می ن رسول اہلل
ﷺ کو جج ُہ الوداع ےک مو قع ی حطیہ می ن فمان ہون سیا کہ ’’اہلل ےس درو ،اینی
یا بح تمارین یھو ،ا یی ایک مہنی ےک رورے رکھو ،ا یی مال یک رکوہ ادا کرو ،ا یی
حکرمابون یک اطاعت کرو ،تم ا یی رت یک حیت می داجل ہو جاو ےگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف حجة الوداع خطب اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
يوم عرفة ،وخطب يوم الحر ،ووعظ الاس وذكرهم،
وهذه خطبة من اخلطب الرواتب اليت ي ُ ُّ
سن لقائد

احلجيج أن خيطب الاس كما خطبهم اليب -صىل

اهلل عليه وسلم ،-واكن من مجلة ما ذكر يف إحدى

خطبه يف حجة الوداع ما ييل" :يا أيها الاس اتقوا
ربكم"  ،فأمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
الاس
َّ
ا
مجيعا أن يتقوا َّ
ربهم اذلي خلقهم ،وأمدهم بِنعمه،
وأعدهم لقبول رساالته ،فأمرهم بتقوى اهلل -تعاىل.-
ُّ
وقوهل" :وصلوا َخسكم" أي :صلوا الصلوات
اخلمس اليت فرضها اهلل -عز وجل -ىلع رسوهل -صىل

اهلل عليه وسلم .-وقوهل" :وصوموا شهركم" أي :شهر
رمضان .وقوهل" :وأدوا زاكة أموالكم" أي :أعطوها

مستحقيها وال تبخلوا بها.

وقوهل" :أطيعوا

أمراءكم" أي :من جعلهم اهلل أمراء عليكم ،وهذا

يشمل أمراء املناطق وابلدلان ،ويشمل األمري العام:
ُ ِّ
أي أمري ادلولة لكها ،فالواجب ىلع الرعية طاعتهم يف
غري معصية اهلل ،أما يف معصية اهلل فال جتوز طاعتهم
ُ َّ
ولو َ
أم ُروا بذلك؛ ألن طاعة املخلوق ال تقدم ىلع

طاعة اخلالق -جل وعال .-وثواب من فعل ذاك اجلنة.

 .1015جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ججہ الوداع ےکمو قع یینی ﷺ نب ر
وم غفہاور بوم الرحکوحطیہدیا اورلوگون کووعظ
ُ
و بصنحت فمان۔ ن حطیہ ان حطی ر
ات روای ت می ےس ہ حن کا دییا جاحیون یک

رہمان ےک لی مسنون ہ کہ وہ لوگون کو و بےس ہی حطیہ دے جنےس ینی ﷺ ن
اتہی حطیہ دیا۔ آت ﷺ ن جج ُہ الوداع ےک مو قع ی ا یی حطیات می ےس ایک
حطی می حو یا یی دکر فما یی ان می ےس کجھ درخ دیل ہی" :یا اتہا الیاس ابقوا
ریکم"۔ رسول اہلل ﷺ ن تمام لوگون کو حکم دیا کہ وہ ا یی رت ےس درین حس

ب
ن اتہی ییذا کیا ،اتہی اینی عمیون ےس بوارا اور اتہی ا یی ي عام کو قیول کرن
ی اجنیار کرن کا حکم
ےک فایل کیا۔حیابجہ رسول اہلل ﷺ ن اتہی اہلل کا بقو ّٰ
جم
دیا۔آت ﷺ ن فمایا" :وصلوا سکم"۔ بعنی ان یا بح تمارون کو ادا کرو خہی

اہلل غ و جل ن ا یی رسول ﷺ ی فض کیا۔ "وصوموا شرہکم"۔ بعنی ماہ رمصان
مس
(ےک رورے رکھو۔) "وادوا رکاہ اموالکم"۔ بعنی ن نحق ر
ی رکو ّٰہ کو رکوہ دو اور اس
ب
می جل ن کرو۔ "اطیعوا اماءکم"۔ بعنی خہی اہلل تم ی حکرمان ییا دے (ان یک
ت
اطاعت کرو)۔ اس می ع القون اور شرہون ےک حکرمان ھی سامل ہی اور وہ حکرمان
ت
ھی حو بورے ملک کا رسیاہ ہو یا ہ۔ رعایا ی واحت ہ کہ وہ ان کامون می ان یک
عایل یک معصیت ن ہو۔ اگر کسی کام می اہلل یک معصیت ہون
اطاعت کرین حن می اہلل ب ّٰ
ت
ہو بو اس می ان یک اطاعت کریا جای تہی ہ اگرج وہ اس کا حکم ھی دین۔ کیو یکہ
ش
م
جلوق یک طاعت جالق غ و جل یک اطاعت ی مقذم تہی یک جان۔ اور حو حص ابسا
کرے گا اےس یذےل می حیت مےل یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
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راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن حبان .تنبيه :عند أمحد بدل اتقوا[ :اعبدوا ربكم] ،وعندهما( :ذا أمركم) أما (أمراءكم) فلفظ ابن
حبان.
ُ
اتلخريج :أبو أمامة صدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
الو َداع  :حجة اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-سنة عرش من اهلجرةُ ،
• َح َّجة َ
وس ِّميَت بذلك؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ودع الاس فيها.
َ
ُ
• َخ َسكم  :الصلوات اخلمس املفروضة.
َ َُ
هركم  :شهر رمضان.
•ش
ََُ َ ُ
• أمراءكم  :أويلاء األمور منكم.
ُ
ُّ
جتن من فيها أي تسرته.
• جنة ربكم  :يه ادلار اليت أعدها اهلل ألويلائه املتقني ،وسميت بذلك لكرثة أشجارها ألنها ِ

فوائد احلديث:
 .1الزتام هذه األعمال من تقوى اهلل ،وأن تقوى اهلل تعاىل طريق اجلنة ورشط دلخوهلا ،واالستقامة يف ادلنيا سبب الجاة يف اآلخرة.
 .2وجوب طاعة الوالة واحلاكم ،ورشط طاعتهم أن ال يأمروا بما فيه معصية اهلل -عز وجل-.
 .3أن العمل ألجل دخول اجلنة من امتثال أمر اهلل -عز وجل ،-وليس من الرشك أو من املحرمات ،فإن اهلل تعاىل خلقها ووصفها لا وحثنا للعمل
دلخوهلا ،فيه ثواب اهلل وجزاؤه ،والعمل هلا عمل لوجه اهلل تعاىل وداخل يف اإلخالص.

 .4ختصيص اليب -صىل اهلل عليه وسلم -هذه األمور باذلكر ديلل ىلع أهميتها.

املصادر واملراجع:

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 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-
 2001م .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3520( :
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سات ہالک کرنوایلحیون (گیاہون)ےس بحو

اجتنبوا السبع املوبقات

 .1016احلديث:

**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع" :اجتنبوا
ُ َ
ُ
الموبِقات ،قالوا :يا رسول اهلل ،وما ه َّن؟ قال:
السبع
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
الفس اليت َح َّر َم اهلل إال
والسحر ،وقتل
الرشك باهلل،
ِ
ُ
ُ
واتل َو ريل َ
وأكل مال ايلتيمَّ ،
وأكل ِّ
يوم
الربا،
باحلق،
ِ
ُ
َ
َّ ْ
املحصنات الغافِالت املؤمنات".
الزح ِف ،وقذف
ِ

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :سات ہ الک کرن وایل حیون
(گیاہون) ےس بحو۔ ضجان کرام ن دریاق ت کیا :اے اہلل ےک رسول! وہ کیا ہی؟
آتﷺ ن فمایا’’ :اہلل ےک ساتھ رسک کریا ،جادو کریا ،کسی ابسی جان کو یاحق
ی
قیل کریا حےس اہلل ن حرام کیا ہ ،سود کھایا ،ننم کا مال کھایا ،لران ےک مو قع ی یننھ
تھی کر تھاگیا اور تھویل تھایل یاک دامن مومیہ عوربون ی تہمت لگایا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أمته باالبتعاد عن سبع
يأمر -صىل
ر
مهلاكت ،وملا ُسئل عنها ما يه؟ بينها بأنها
جرائم
ٍ
الرشك باهلل ،باختاذ األنداد هل من أي شلك اكنت،
وقتل الفس اليت
وبدأ بالرشك؛ ألنه أعظم اذلنوب،
ِ
ٍ
بمسوغ رشيع ،والسحر،
منع اهلل من قتلها إال

بأكل أو بغريه من وجوه االنتفاع،
وتناول الربا
ٍ
واتلعدي ىلع مال الطفل اذلي مات أبوه ،والفرار من
املعركة مع الكفار ،وريم احلرائر العفيفات بالزنا.

 .1016جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینیکرتم ﷺاینی امتکو ساتمہلکحراتم ےسدور ر ہیکاحکم دے رہہی۔
حت آت ﷺ ےس ان ےک یارے می دریاق ت کیا گیا بو آت ﷺ ن وصاحت
ت
فمان کہ وہ حراتم ن ہی :دورسون کو کسی ھی ایذار می اہلل کا ہم رس ییا کر اس ےک

ساتھ رسک کریا۔ آت ﷺ ن رسک کا دکر تہےل فمایا کیو یکہ ن ست ےس یا گیاہ
ہ۔ کسی ابسی جان کو قیل کریا حس ےک قیل کرن ےس اہلل ن میع کیا ہ برح اس
صورت ےک حت ابسا کرن کا کون رسعی وج حوار ہو۔ جادو کریا ،سود لنیاجاہ اےس
ت
کھایا جان یا کسی ھی اور ایذار می اس ےس بقع اتھایا جان ،حس بچ کا یات وفات
یا ح کا ہو اس ےک مال می یاحق برصف کریا ،کقار ےک ساتھ حیگ ےس راہر فار اجنیار
کریا اور یاک دامن آراد عوربون ی ر یا یک تہمت لگایا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اجتنبوا  :ابتعدوا عن.
• املوبقات  :املهلاكتُ ،سميت موبقات؛ ألنها تهلك فاعلها يف ادلنيا واآلخرة.
ا
• الرشك باهلل  :بأن جيعل هلل ندا يدعوه ويرجوه وخيافه.
• اليت حرم اهلل  :أي :حرم قتلها.

موجب للقتل.
• إال باحلق  :أي :بفعل
ٍ
• وأكل الربا  :أي :تناوهل بأي وجه.

• وأكل مال ايلتيم  :يعين :اتلعدي فيه ،وايلتيم :من مات أبوه وهو دون ابللوغ.

• اتلويل يوم الزحف  :أي اإلدبار من وجوه الكفار وقت القتال.
ُ
• وقذف املحصنات  :رميهن بالزنا ،واملحصنات :املحفوظات من الزنا ،واملراد :احلرائر العفيفات.
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• الغافالت  :عن الفواحش وما رمني به ،أي :الربيئات.

فوائد احلديث:
 .1حتريم الرشك ،وأنه هو أكرب الكبائر وأعظم اذلنوب.
 .2حتريم السحر ،وأنه من الكبائر املهلكة ومن نواقض اإلسالم.
 .3حتريم قتل الفس بغري حق.
ٍّ
 .4جواز قتل الفس إذا اكن حبق اكلقصاص والردة والزنا بعد إحصان.
 .5حتريم الربا وعظيم خطره.
 .6حتريم االعتداء ىلع مال األيتام.
 .7حتريم الفرار من الزحف.
 .8حتريم القذف بالزنا واللواط.
 .9أن قذف الاكفر ليس من الكبائر.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق الجاة ,الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3331( :
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َّ َّ
َّ
ْ َ َّ
يف اجلبارون
فقالت انلَّار:
ت اجلنة وانلَّار،
ِ
احتج ِ
َّ َّ ُ َ َ
ُ
والم َت َك ِّ ُ
انلاس
يف ضعفاء
وقالت اجلنة:
َبون.
ِ
ِ
ُُ
ومساك ِينهم

 .1017احلديث:

حیت اوردورخنآبس می جھگرا کیا بودورخن کہا کہ ’’میے ایذریے
رسکس اور میکی لوگ ہونےگ‘‘۔اور حیتن کہا کہ ’’میے ایذرکرمور اور
ق
مسکی سمےک لوگ ہونےگ‘‘۔
**

ا
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َّ
ْ َ َّ
يف َّ
فقالت َّ
اجلنة َّ
الارَّ :
اجلبارون
والار،
ت
ِ
«احتج ِ
َُ َ
َ
َّ
ك ِّ ُ
اجلنةَّ :
يف ُض َعفاء الا ِس
وقالت
ربون.
والمت
ِ
َّ ْ
ََْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ومسا ِكينهم ،فقىض اهلل بينهما :إِنك اجلنة رمحيت
ُ
أَرحم بك من أشاء ،وإنك َّ
الار عذايب أعذب بك من
ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ
أشاء ،و ِل ِلكيكما يلع ِملؤها».

 .1017جذیت:

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا کہ ''حیت اور
دورخ ن آبس می جھگرا کیا بو دورخ ن کہا" :میے ایذر یے رسکس اور

ق
میکی لوگ ہون ےگ‘‘۔ اور حیت ن کہا ’’:میے ایذر کرمور اور مسکی سم ےک
ب
عایل ن ان دوبون ےک درمیان قیصلہ فمایا’’ :اے
لوگ ہون ےگ‘‘۔ س اہلل ب ّٰ
حیت! بو میی رجمت ہ میییے در بےع حس ی جاہون گا رجم کرون گا اور اے
ح
ہنم ،بو میا عذات ہ می ییے در بےع حس کو جاہون گا عذات دون گا اور تم

دوبون کو ترھیا میے دےم ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن اجلنة والار حتاجتا فيما
بينهما ،لك واحدة تديل حبجتها ،وهذا من األمور
الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها حىت وإن

استبعدتها العقول فاجلنة احتجت ىلع الار ،والار
احتجت ىلع اجلنة ،الار احتجت بأن فيها اجلبارين

واملتكربين ،اجلبارون أصحاب الغلظة والقسوة،
واملتكربون أصحاب الرتفع والعلو ،واذلين يغمطون
الاس ويردون احلق ،كما قال اليب صىل اهلل عليه
وسلم يف الكرب( :إنه بطر احلق وغمط الاس) .فأهل

اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل الار والعياذ باهلل،
وربما يكون صاحب الار لني اجلانب للناس،

حسن األخالق ،لكنه جبار بالنسبة للحق ،مستكرب
عن احلق ،فال ينفعه يلنه وعطفه ىلع الاس ،بل هو

موصوف باجلربوت والكربياء ولو اكن لني اجلانب
للناس؛ ألنه جترب واستكرب عن احلق .أما اجلنة

فقالت :إن فيها ضعفاء الاس وفقراء الاس .فهم يف
الغالب اذلين يلينون للحق وينقادون هل ،وأما أهل

الكربياء واجلربوت؛ فيف الغالب أنهم ال ينقادون.
َّ
فقىض اهلل عز وجل بينهما فقال للجنة  ( :إنك اجلنة

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت کا مقہوم ن ہ کہ حیت ودورخ ےک مایی جھگرا ہوا بو ہ کسی ن اینی
اینی دلیل دی ۔ (اس جذی ت می حو کجھ ییان ہوا) اس کا ب علق امور عیت ےس ہ

حس ی اتمان لیا ہم ی واحت ہ اگرج عقل اےس بعیذ ہی جان ۔ حیت ن دورخ
ےک مقا یےل می اینی دلیل دی اور دورخ ن حیت ےک ج الف اینی دلیل ینس یک ۔
دورخ ن کہا کہ اس می رسکس و میکی لوگ ہون ےگ ۔ حیار لوگون ےس ماد وہ لوگ
ش
ہی حن می حنی اور درسییگ ہون ہ اور میکی لوگ وہ ہی حو اینی ییی اور یکی
حیان ہی بعنی حو لوگون کو حقی جا یی ہی اور حق کو جھی الن ہی۔ ج نسا کہ رسول

اہللﷺ ن کی ےک یارے فمایا کہ (کی ےس ماد) حق کو جھی الیا اور لوگون کو حقی
جاییا ہ۔ حیابجہ رسکس اور میکی لوگ دورجی ہی ۔ العیاد یاہلل ۔ بسا اوفات ا بےس
ش
ہو یا ہ کہ دورجی حص لوگون ےک لی بو یا یم حو اور حوس اج الق ہو یا ہ یاہم
بس
حق کو لنم کرن ےک سلسےل می وہ رسکسی دکھا یا ہ اور اس کا ان کار کر یا ہ
ش
حیابجہ ا بےس حص کو لوگون ےک ساتھ اس یک ن یم حون اور مرہیان کون فایذہ تہی
ت
دینی ،یلکہ اس ےک یاوحود ھی وہ رسکس و میکی ہی ہو یا ہ اگرج لوگون ےک لی وہ

ب
عایل ن ان دوبون ےک درمیان قیصلہ فمایا اور حیت
یم حو ہی کیون ن ہو ۔ س اہلل ب ّٰ
ےس کہا’’:اے حیت! بو میی رجمت ہ میییے در بےع ےس حس ی جاہون گا
ح
ح
رجم کرون گا‘‘ اور ہنم ےس کہا :اور اے ہنم ،بو میا عذات ہ میییے در بےع
ےس حس کو جاہون گا عذات دون گا‘‘ اور ترھ غوجل ن کہا ’’ :اور تم دوبون کو ترھیا
41

رمحيت أرحم بك من أشاء ) وقال للنار ( :إنك الار

عذايب أعذب بك من أشاء ) ثم قال عز وجل( :
وللكيكما َّ
يلع ملؤها ) تكفل عز وجل وأوجب ىلع
نفسه أن يمأل اجلنة ويمأل الار ،وفضل اهلل سبحانه
وتعاىل ورمحته أوسع من غضبه ،فإنه إذا اكن يوم

القيامة ألَّق من يلَّق يف الار ،ويه تقول  :هل من

مزيد ،يعين أعطوين .أعطوين .زيدوا .فيضع اهلل
عليها رجله ،ويف لفظ عليها  :قدمه ،فيزنوي بعضها

ىلع بعض ،ينضم بعضها إىل بعض من أثر وضع الرب

عز وجل عليها قدمه ،وتقول :قط قط ،يعين :كفاية

میے دےم ہ۔'' اہلل غوجل ن ا یی اوی ن دہم داری اور وعذہ ےل رکھا ہ
ہ
حہن
عایل یک قصل ومرہیان اس ےک
کہ وہ حیت و م کو ترھدے گا ،یا م اہلل شجان وب ّٰ
حہ
ح
عصت ےس وسنع ہ۔ حیابجہ روررقیامت حت نمیون کو آگ می دال جےک گا بو ہنم
م
م
کےہ یگ :اور کون ہ ،بعنی جےھ اور دو ،جےھ اور دو ،ریادہ دو ،حیابجہ اس می اہلل ا یی
ح
ییکو ر کےھ گا ،اور ایک لقظ می ’’فذم‘‘ کا دکر ہ ،حیابجہ ہنم ےک حےص آبس می سکر
ح
جا یی ےگ ،اور رت غ وجل ےک اس می فذم ر کھی یک وج ےس آبس می ہنم مل
ح
جان یگ ،اور کےہ یگ :بس بس بعنی کاق ہ کاق ہ ،اور تہی ہنم کا ترھیا ہ۔

رہی یات حیت یک بوحیت تہت وسنع ہ ،اس یک حوران آشمان ورمی ےک یای
ج
ہ ،اس می ننی داجل ہون ےگ اور ان حینیون ےک مقذار ےک مطابق رایذ حصہ یاق
رہ جان گا ،حیابجہ اس ےک لی اہلل ایک ابسی قوم کو ییذا کرے گا خہی ا یی قصل

كفاية ،وهذا ملؤها .أما اجلنة فإن اجلنة واسعة،
َّ َ َ
عرضها السمو ِ
ات واألرض يدخلها أهلها ويبَّق فيها وکرم ےسحیتمی داجل کرےگا ،کیو یکہاہلل ناس ےکترھن یک دہمداری ےل
ا ک
فضل زائد ىلع أهلها ،فينشئ اهلل تعاىل هلا أقواما ر ھی ہ۔
فيدخلهم اجلنة بفضله ورمحته؛ ألن اهلل تكفل هلا
بملئها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احتجت  :ختاصمت وأقامت لك واحدة منهما احلجة ىلع األخرة  ،واملراد من احلوار حاكية ما اختص به لك منهما.
• اجلبارون  :اذلين يتجربون ىلع الاس ويقهرونهم ىلع مرادهم.
• ضعفاء الاس  :املتواضعون،أو املستضعفون.
• مساكينهم  :املحتاجون.

• قىض بينهم  :أخرب عما أراده هلا مما سبقت به إرادته.
• للكيكما يلع ملؤها  :للك من اجلنة والار ما يملؤها.

فوائد احلديث:
 .1بشارة املؤمنني املستضعفني باجلنة ،ووعيد املتكربين واجلبارين بالار.
ا
 .2أن اهلل تعاىل شاء أن يرتك الاس أحرارا خيتار لك واحد منهم العمل اذلي يريده بعد أن يبني هلم طريق احلق من ابلاطل ،وقد علم سبحانه أن
ا
ا
فريقا سيختار طريق الرش ويكون مصريه الار فيملؤها  ،وأن فريقا سيختار بإرادته طريق اخلري فيكون مصريه اجلنة فيملؤها.
ا
ا
 .3هذا احلديث ىلع ظاهره ،فقد جعل اهلل يف اجلنة والار تميزيا تدراكن به؛ فتحاجتا واكن هلما قوال.

 .4اتلواضع هلل وخفض اجلناح للمؤمنني سبب يف رمحة اهلل ودخول اجلنة.

 .5اجلنة دار رمحة اهلل يرحم بها من يشاء من أويلائه ،والار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه.

 .6جواز املناظرة ،وأنها مرشوعة إلظهار احلق وإزهاق ابلاطل.

 .7أن الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ ألنهم يف الغالب هم اذلين ينقادون للحق ،وأن اجلبارين املتكربين هم أهل الار والعياذ باهلل؛ ألنهم
مستكربون ىلع احلق.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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حیت اوردورخنآبس می جھگرا کیا بو حیتن کہا کہمیے ایذرکرمور اور
مسکی لوگداجل ہونےگ اوردورخ کہی لیگ کہمیے ایذریےیے

احتجت اجلنة وانلار ،فقالت اجلنة :يدخلين
الضعفاء واملساكني ،وقالت انلار :يدخلين

ج
ک
م
عایلن اندوبونےکدرمیان
رس س اور یکی لوگدا ل ہونےگ۔ اہللب ّٰ
قیصلہ کرن ہونفمایا :اےدورخ! بو میا عذاتہ۔ییےدر بےع می

اجلبارون واملتكَبون ،فقال للنار :أنت عذايب
أنتقم بك ممن شئت ،وقال للجنة :أنت رمحيت

حسےس جاہون گا ايقام لون گا۔ اور حیتےسفمایا :بو مییرجمتہ۔
ییے ساتھ می حسی جاہون گارجم کرون گا۔

أرحم بك من شئت

 .1018احلديث:

**

 .1018جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :حیت اور
دورخ ن آبس می جھگرا کیا بو حیت ن کہا کہ میے ایذر کرمور اور مسکی لوگ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُ
َّ
ُ
والار ،فقالت
احتجت اجلنة
صىل اهلل عليه وسلم« :-
ُ
ُ
ُ
واملساكني ،وقالت الار:
الضعفاء
اجلنة :يدخلين
ِّ
َّ
أنت
يدخلين اجلبارون واملتكربون ،فقال للنارِ :
َّ
ُ
أنت رمحيت
عذايب أنتقم بك ممن شئت ،وقال للجنةِ :
ُ
ُ
شئت».
أرحم بك َمن

داجل ہون ےگ اور دورخ کہی لیگ :میے ایذر یے یے رسکس اور میکی لوگ
ج
عایل ن ان دوبون ےک درمیان قیصلہ کرن ہون فمایا:
دا ل ہون ےگ۔ اہلل ب ّٰ

اے دورخ! بو میا عذات ہ۔ییے در بےع می حس ےس جاہون گا ايقام لون
گا۔ اور حیت ےس فمایا :بو میی رجمت ہ۔ییے ساتھ می حس ی جاہون گا رجم

کرون گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة والار
احتجتا عند ربهما ،أي :أن لك واحدة منهما أظهرت

حجج اتلفضيل ،فلك واحدة تديع الفضل ىلع
األخرى ،وهذا من األمور الغيبية ،اليت جيب علينا

أن نؤمن بها حىت وإن استبعدتها العقول ،فاجلنة
احتجت ىلع الار ،فقالت :إن فيها ضعفاء الاس

وفقراء الاس ،فهم يف الغالب اذلين يلينون للحق

وينقادون هل ،واحتجت الار بأن فيها اجلبارين وهم

أصحاب الغلظة والقسوة ،واملتكربين وهم أصحاب
ُّ
الرتفع والعلو ،واذلين حيتقرون الاس ويردون احلق،

فأهل اجلربوت وأهل الكربياء هم أهل الار والعياذ
باهلل؛ ألنهم يف الغالب ال ينقادون للحق ،فقىض اهلل

أنت عذايب أعذب بك
-عز وجل -بينهما فقال للنارِ :

من أشاء ،وأنتقم بك ممن أشاء ،وقال للجنة :أنت

رمحيت أرحم بك من أشاء ،يعين :أنها ادلار اليت نشأت

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ییا رہ ہی کہ حیت اور دورخ ن ا یی رت ےک سا می ایک دورسے
ےس جھگرا کیا۔ بعنی ان می ےس ہ ایک ن اینی قصیلت اور ییی ےک دل یل ینس
ع
کی۔ ان می ےس ہ ایک کا دعوی تھا کہ وہ دورسی ےس یی ہ۔ ن ست کجھ ننی
امور ےس ب علق رکھیا ہ حس ی اتمان لیا ہم ی واحت ہ اگرج عقل اتہی بعیذ ہی
کیون ن جان۔ حیت ن دورخ ےک ج الف دلیل د یی ہون کہا کہ میے ایذر
کرمور اور ققی قسم ےک لوگ آ یی ےگ۔ ن عموما وہ لوگ ہون حو حق ےک معا مےل می
یم حو اور اس ےک یا بع ہون ہی۔ دورخ ن دلیل د یی ہون کہا کہ اس می
رسکس بعنی شحت اور درست ماخ اور میکی قسم ےک لوگ بعنی اینی یان اور ییی
حی الن واےل آ یی ےگ حو لوگون کو حقارت یک نگاہ ےس دیکھی ہی اور حق کو
جھی الن ہی۔حیابجہ رسکسی اوریکی ےس میصف لوگ دورجی ہون ےگ۔ العیاد یاہلل

کیو یکہ ا بےس لوگ عموما حق ےک ییو تہی ینی۔ اہلل ب عایل ن حیت و دورخ ےک مایی
قیصلہ کرن ہون دورخ ےس فمایا کہ بو میا عذات ہ حس ےک در بےع می حےس
جاہون گا عذات دون گا اورییے در بےع ےس می حس ےس جاہون گا ايقاملون گا۔
اور حیت ےس فمایا :بو میی رجمت ہ۔ میییے در بےع حس ی جاہون گا رجم
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من رمحة اهلل ،وليست رمحته اليت يه صفته؛ ألن
رمحته اليت يه صفته وصف قائم به ،لكن الرمحة

هنا خملوق ،أنت رمحيت يعين خلقتك برمحيت ،أرحم

بك من أشاء ،فأهل اجلنة هم أهل رمحة اهلل ،وأهل

الار هم أهل عذاب اهلل -تعاىل.-

کرون گا۔بعنی حیت ایک ابسا مقام ہ حس کا وحود اہلل یک رجمت کا مہون میت
ہ۔ اس کا ن مقہوم ہ گر تہی کہ حیت وہ رجمت ہ حو اہلل یک صقت ہ کیو یکہ اہلل
یک رجمت بو اس ےک ساتھ فاتم ایک صقت ہ۔ اس جذی ت می حس رجمت کا دکر
م
ہ وہ جلوق ہ۔ "بو میی رجمت ہ" ےس ماد ن ہ کہ می ن اینی رجمت
ب
یک یذول ت جےھ ییذا کیا ہاورییے در بےع می حس ی جاہون گا رجم کرون گا۔ حیت
مسن
واےل اہلل یک رجمت ےک حقی ہون ےگ اور دورخ واےل اہلل ےک عذات ےس
دوجار ہون واےل لوگ ہون ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه بمعناه ،وهذا لفظ الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• الضعفاء  :مجع ضعيف :وهو القليل احلظ من ادلنيا.
• احتجت  :أظهرت ُحجج اتلفضيل.

• اجلبارون  :أصحاب الغلظة والقسوة.
ُ ِّ
ِّ
املتكربون  :اذلي حيتقرون الاس ويعظمون أنفسهم.
•

فوائد احلديث:
 .1احتجاج اجلنة والار من األمور الغيبية اليت جيب علينا أن نؤمن بها ،حىت وإن استبعدتها العقول.
 .2الفقراء والضعفاء هم أهل اجلنة؛ واجلبارون املتكربون هم أهل الار.
 .3إثبات الكم اهلل -عز وجل -للجنة وللنار.
 .4إثبات صفة املشيئة هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل -سبحانه-.
 .5الرمحة نواعن :األوىل :رمحة صفة هلل تعاىل غري خملوقة ،واثلانية :رمحة خملوقة ،ويه اجلنة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (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 .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة:
اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي ،املحقق :يلع حسني
ابلواب ،الارش :دار الوطن – الرياض .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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ً
ارقبوا حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل

تم مجدمﷺ کا انےک اہل يتےک یارے می حیال رکھو

بيته

 .1019احلديث:

**

َْ
ارقبُوا
عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َّ
َّ
َّ ا
صىل ُ
هل بَي ِت ِه.
أ
يف
م
وسل
ه
علي
اهلل
حممدا -
ِ
ِ
ِ
ا
صحيح موقوفا ىلع أيب بكر

درجة احلديث:

ابو یکر صذبق رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اتہون ن فمایا :تم مجدم ﷺ کا ان
ےک اہل يت ےک یارے می حیال رکھو۔

**

جذیت کا درج:

الصديق -ريض اهلل عنه-

املعىن اإلمجايل:

يف أثر أيب بكر -ريض اهلل عنه -ديلل ىلع معرفة

الصحابة -ريض اهلل عنهم -حبق أهل بيت رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -وتوقريهم واحرتامهم ،فمنَّ
اكن من أهل ابليت مستقيما ىلع ادلين ُم َّت ِب اعا لِسنة
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فله حقان :حق
اإلسالم وحق القرابة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وفيه أن أبا بكر والصحابة اكنوا حيبون آل
ابليت ويوصون بهم ا
خريا.

 .1019جذیت:

**

اجمایل معنی:

ابو یکر رضی اہلل عیہ ےک اس ای می دلیل ہ کہ ضجان کرام رضی اہلل عہم رسول
ﷺ ےک اہل يت ےک حق ےس اور ان یک بوقی و احیام ےس آگاہ تےھ۔ اہل يت
ش
می ےس حو حص راست روی ےس دین ی فاتم ہو اور رسول اہلل ﷺ یک سنت کا ییو
ہو اس ےک دو حق ہی :ایک اس الم کا حق اور دورسا رسول اہلل ﷺ ےس رسیہ داری
ت
کا حق۔ اس می اس یات کا ( ھی) ییان ہ کہ ابو یکر اور ضجان کرام رضی اہلل ع ہم
اہل يت ےس محیت ر کھی تےھاور ان ےک یارے می حی حواہی یک یلقی کرن
تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري من قول أيب بكر -ريض اهلل عنه-.

اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• ارقبُوا  :راعوه واحرتموه وأكرموه.
• أهل بيته  :أصله وعصبته اذلين حرموا الصدقة بعده.
ر
الصحايب من قول أو فعل.
• املوقوف  :ما أضيف إىل

فوائد احلديث:
 .1تعظيم أهل بيت اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وإكرامهم وحبهم ومواالتهم ،مع تعظيم ووالء سائر من أمرت الرشيعة اإلسالمية بمواالته من
الصحابة األكرمني والعلماء العاملني.

 .2معرفة الصحابة حبق أهل ابليت وخباصة الشيخني أيب بكر وعمر -ريض اهلل عنهما-.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3041( :
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ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل ،وازهد فيما عند انلاس دییاےسنرعننیرکھو ،اہلل تم کو محیوتر کےھ گا اور حو کجھ لوگونےک یاسہ
حيبك انلاس
اسےسن ییار ہو جاو ،بو لوگ تمےس محیت کرینےگ۔

 .1020احلديث:

**

شہل ین سعذ ساعذی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ایک آدمی ینی ﷺ یک
م
ع
جذمت می آیا اور کہی لگا کہ اے اہلل ےک رسول! جےھ کون ابسا مل ییا یی حس کو می
ت
ب ب ت
عایل ھی مجھ ےس محیت کرے اور لوگ ھی ،رسول اہلل ﷺ ن
ابجام دون و اہلل ّٰ
ع
فمایا”:دییا ےس ن ر ننی رکھو ،اہلل تم کو محیوت ر کےھ گا اور حو کجھ لوگون ےک یاس
ہ اس ےس ن ییار ہو جاو ،بو لوگ تم ےس محیت کرین ےگ‘‘۔

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال:

جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -فقال:
ُ َّ
يا رسول اهلل ،دل ِين ىلع عمل إذا عملته أحبين اهلل
وأحبين الاس؟ «فقال ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل،
وازهد فيما عند الاس حيبك الاس».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

يطلب منه أن يرشده إىل عمل إذا عمله يكون سببا
ملحبة اهلل هل وحمبة الاس ،فأرشده اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -إىل عمل جامع شامل يسبب هل حمبة اهلل
وحمبة الاس .فقال هل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ازهد

يف ادلنيا" .أي :فال تطلب منها إال ما حتتاجه وترتك
الفاضل ،وما ال ينفع يف اآلخرة ،وتتورع مما قد
يكون فيه رضر يف دينك ،وازهد يف ادلنيا اليت

يتعاطاها الاس ،فإذا صار بينك وبني أحد منهم حق
أو عقد من العقود فكن كما ورد يف احلديث" :رحم

اهلل امرءا سمحا إذا باع ،سمحا إذا اشرتى ,سمحا إذا
قىض ،سمحا إذا اقتىض"؛ تلكون حمبوبا عند الاس

ومرحوما عند اهلل -تعاىل.-

 .1020جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ایک آدمی رسول اہلل ﷺ یک جذمت می جاض ہوا اور اس ن غض یک کہ آت
عم
ح
عایل اور لوگون یک محیت
ﷺ اےس کون ابسا ل ییا یی س یک وج ےس اےس اہلل ب ّٰ
جاصل ہو سےک۔ ینی ﷺ ن اس یک ایک ا بےس جامع عمل یک رطف رہمان فمان حو

اس ےک لی اہلل اور لوگون یک محیت کا یاعت یی۔ ینی ﷺ ن اےس فمایا :دییا
ج
ع
ےسن ر ننیرکھو۔ بعنیضفاشیفذردییاکوجاصل کرو ننی ضورت ہواوررایذ ار
ضورت اور اس حی کو جھور دو حو آحرت ےک اعنیار ےس فایذہ میذ ن ہو اور ابسی اسیاء
ت
ےس یہی کرو حس می تمہارے دین کا کون بقصان ہو۔ اور اس دییا ےس ھی ن
یوان کرو حس می لوگون ےک مایی لی دین ہو یا ہ اور حت تمہارے اور کسی

دورسے ےک درمیان کون حق ہو یا کون معاہذہ ےط یان بو ابسا رون اجنیار کرو جنسا
ش
کہ جذی ت می آیا ہ کہ" :اہلل یک رجمت ہو اس حص ی حو حت نحیا ہ بو کسادیگ
ےس معاملہ کر یا ہ اور حت حریذ یا ہ بو کسادیگ ےس معاملہ کر یا ہ اور حت ادایییگ
ت
کر یا ہ بو کسادیگ ےس کر یا ہ اور حت ادایییگ کا بقاصا کر یا ہ بویت ھی کسادیگ
اییا یا ہ۔" اس رون کو اییان کا حکم اس لی دیا گیا یاکہ تم لوگون ےک اہن
ہدلغی ہو سکو اور اہلل ےک اہن تم ی رجم ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :األربعون الووية.

معاين املفردات:

• دلين  :أرشدين.
• ازهد يف ادلنيا  :اقترص ىلع القدر الالزم منها ،واترك ما ال ينفعك يف اآلخرة.
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• حيبك اهلل  :إلعراضك عما أمر باإلعراض عنه.
• وازهد فيما عند الاس  :من ادلنيا.

• حيبك الاس  :ألن قلوبهم جمبولة ىلع حب ادلنيا ،ومن نازع إنسانا يف حمبوبه كرهه وقاله ،ومن لم يعارضه فيه أحبه.

فوائد احلديث:

ا
 .1علو همم الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فال تكاد جتد أسئلتهم إال ملا فيه خري يف ادلنيا أو اآلخرة أو فيهما مجيعا.
 .2اإلجياز يف جواب السؤال مالم تدع احلاجة إىل اتلفصيل.

 .3الزهد يف ادلنيا من أسباب حمبة اهلل -تعاىل -لعبده ،والزهد فيما عند الاس من أسباب حمبة الاس هل.
 .4إثبات حمبة اهلل  -ر
عز وجل ،-أي أن اهلل -تعاىل -حيب حمبة حقيقية ،ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
 .5فضيلة الزهد يف ادلنيا ،ومعىن الزهد :أن يرتك ما ال ينفعه يف اآلخرة.

 .6الزهد مرتبته أىلع من الورع ،ألن الورع ترك ما يرض ،والزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة.

ا

 .7احلث والرتغيب يف الزهد فيما عند الاس ،ألن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعله سببا ملحبة الاس لك ،وهذا يشمل أن ال تسأل الاس
ا
ِّ
وتعرض بأنك تريد كذا.
شيئا ،وأن ال تتطلع
 .8منازعة الاس يف دنياهم مما جيلب بغضهم وحسدهم ،ومن ذلك سؤاهلم ،كما قيلُ :
وبين آدم حني يُسأل يغضب.

املصادر واملراجع:

ا

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون الووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون الووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م- .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيىس ابلايب احلليب - .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)4307( :
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َّ َ
ُ
َ
َ
الفقراء،
أكرث أهلِها
اطلعت يف اجلنة فرأيت
ُ
َّ ُ
أكرث أهلها النِّ َ
َ
ساء
واطلعت يف انلار فرأيت

 .1021احلديث:

مینحیت می جھان کا بودیکھا کہ اس میریادہیغیت لوگ تےھ اور مین
ح
ہنم می جھان کا بو دیکھا کہ اسمیریادہی عور یی تھی۔
**

این عیاس اور عرمان ین حصی رضی اہلل عہم ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺن
فمایا کہ ’’می نحیت می جھان کا بو دیکھا کہ اس می ریادہ ی غی ت لوگ تےھ اور می
ح
ن ہنم می جھان کا بو دیکھا کہ اس میریادہ ی عور یی تھی‘‘۔

عن ابن عباس وعمران بن احلصني -ريض اهلل

عنهم -عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
َّ َ
ُ
َ
َ
الفقراء،
أكرث أه ِلها
فرأيت
اطلعت يف اجلنة
«
ِّ
ُ
واط ُ
َّ
فرأيت َ
أكرث أهلها الن َ
ساء».
لعت يف الار
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث أنه
َّ َ
َ
َ
الفقراء ،وذلك ألن
أكرث أه ِلها
اطلع يف اجلنة فرأى
الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم ،فهم متمسكنون
خاضعون ,وهلذا من تأمل اآليات؛ وجد أن اذلين
يكذبون الرسل هم املأل األرشاف واألغنياء ،وأن
املستضعفني هم اذلين يتبعون الرسل ،فلهذا اكنوا

أكرث أهل اجلنة .واحلديث ال يوجب فضل لك فقري

ىلع لك غين ،وإنما معناه الفقراء يف اجلنة أكرث من

األغنياء فأخرب عن ذلك ،وليس الفقر أدخلهم اجلنة،

وإن اكن خفف من حسابهم ،إنما دخلوا بصالحهم
ا
معه ،فالفقري إذا لم يكن صاحلا ال يفضل .كما أخرب
صىل اهلل عليه وسلم -أنه َّاطلَع يف الار فرأى َ
أكرث
أه ِلها النساء؛ وذلك لقيامهن بعادات سيئة تغلب ىلع
طباعهن ,وتتعلق بهن ,من ذلك ُ
كفران العشري

وكرثة اللعن .فالواجب عليهن أن حيافظن ىلع أمر

ادلين ليسلمن من الار.

 .1021جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ اس جذی ت می ییان فما رہ ہی کہ آت ﷺ ن حیت می جھایک کر
دیکھا بو اس می ریادہ ی غی ت لوگ تےھ کیو یکہ غيون ےک یاس ابسی کون ےس ہون
م
ہی تہی حو اتہی رسکس ییان۔ ن لوگ یاییذ ر دین اور طیع و فمان یدار ہون
ش
ہی۔ اشی لی حو حص آیات می عور و قکر کر یا ہ اس ی ن آس کارا ہو یا ہ کہ

ت حینیت اور امی لوگ ہی رسولون کو جھی الن ہی حت کہ کرمور ویابوان لوگ
صاح ر
رسولون یک ییوی کرن ہی اس لی حیت می ریادہ ی تہی لوگ ہون ےگ۔ جذی ت
ےس ن یای تتہی ہو یا کہ ہ غی تکوہامی یقصیلتجاصلہیلکہاسکامقہوم
ن ہ کہ حیت می غیت لوگ امی لوگون ےس ریادہ ہی اور اشی یات یک آت ﷺ
نحی دی ہ۔ ان یک غی ت ان ےک حیت می جان کا سنت تہی اگرج اس یک
وج ےس ان ےک حسات می کجھ بحقیف ضور ہو یگ۔ اس ےک بجان وہ اینی راسییگ
یک وج ےس حیت می جا یی ےگ۔ غی ت آدمی اگر راست رو ن ہو بو اےس کون
ح
قصیلت جاصل تہی ہون۔ اشی رطخ ینی ﷺ ن ییایا کہ آت ﷺ ن ہنم می

جھایک کر دیکھا بو اس می ریادہ ی عور یی بظ آ یی۔ کیو یکہ عوربون می ابسی یی
ط
عادات ہون ہی حن کا ریگ ان یک نیعیون یجاوی ہوجا یا ہ اور وہ ان میرخ بس
جان ہی۔ سوہ یک یاسکری اور کیت ےک ساتھ لعن طن کریا اتہی یی عادات می
ح
ےس ہ۔ اس لی ان ی ضوری ہ کہ ا یی دین یک حقاطت کرین یاکہ ہنم ےس
محقوظ رہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• ر
اطلعت  :أرشفت وتأملت.

فوائد احلديث:
 .1أن الفقراء يف اجلنة أكرث من األغنياء ,والفقري لم يدخل اجلنة بسبب فقره ,وإنما دخلها بعمله الصالح.
 .2اتلحريض ىلع ترك اتلوسع يف ادلنيا واالسزتادة من متاعها.
 .3حتريض النساء ىلع املحافظة ىلع أمر ادلين ليسلمن من الار ,واإلخبار بأنهن أكرث أهل الار.
 .4أن اجلنة والار خملوقتان موجودتان.
 .5أن من أسايلب ادلعوة :الرتهيب.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،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 األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
حممد يلع بن حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,الارش :دار املعرفة ,بريوت  -بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م- .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش1407 :ه – 1987م,
الطبعة.14 :

الرقم املوحد)3184( :
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َْ َ ُ ْ ْ َ
ان
يم
اإل ِ
احلياء مِن ِ

 .1022احلديث:

حیا اتمان کا حصہہ۔
**

ا
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
ْ
احلَيَاء م ْن ْ َ
ان».
«
ِ
اإليم ِ
ِ

عیذ اہلل ین عرم  -رضی اہلل عہما  -ینی ﷺ ےس مقوعاً روای ت کرن ہی کہ آت
ﷺ ن فمایا :حیا اتمان کا حصہ ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُْ
احلياء من اإليمان ألن املستحيي يق ِلع حبيائه عن

املعايص ،ويقوم بالواجبات ،وهذا من تأثري اإليمان
ْ
باهلل -تعاىل -إذا امتال به القلب ،فإنه يمنع صاحبه
من املعايص وحيثه ىلع الواجبات ،فصار احلياء بمزنلة

اإليمان ،من حيث أثر فائدته ىلع العبد.

 .1022جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
’حیا‘ اتمان کا ایک حر ہ کیون کہ حیادار حص گیاہون ےس یار رہیا ہ اور فابص کو
ابجام دییاہ۔ ن ست اتمان یاہلل ہی یک یایی ہون ہ ۔ حت دل اس اتمان ےس
ترھا ہو بو وہ آدمی کو گیاہون ےس روکیاہ اور فابص یک ابجام دہی ی اتھار یاہ۔
حیابجہ ییذے ی اینی یایی یک یذول ت ’حیا‘ اتمان یک رطخ ہوگنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• احلياء  :هو خلق يبعث ىلع فعل احلسن ،وترك القبيح

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء كونه من اإليمان
 .2أن احلياء :هو خلق يبعث ىلع فعل اجلميل ،وترك القبيح
ا ا
ا
ا
ا
 .3أن ما يمنعك من اخلري ال يسىم حياء بل يسىم خجال وعجزا وذال وخورا وجبنا.
 .4أن احلياء قد يكون من اهلل ،ويكون بفعل املأمورات ،وترك املحظورات ،وفد يكون احلياء من اخللق ،ويكون باحرتامهم ،وإنزاهلم منازهلم

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ 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 ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .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)5478( :
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ب
یییک حسن جلق کا یامہ اور گیاہوہہ حوییےدل می کھیےک اور جےھن یابسیذ
ہو کر لوگون کواسیکحی ہو۔

الَب حسن اخللق ،واإلثم ما حاك يف نفسك
وكرهت أن يطلع عليه انلاس

 .1023احلديث:

**

بواس ین شمعان رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا :یییک حسن
جلق کا یام ہ اور گیاہ وہ ہ حو تمہارے دل می کھیےک اور تمہی ن یابسیذ ہو کہ لوگون
کو اس یک حی ہو۔ وابصہ ین معیذ رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہی کہ می ینی ﷺ یک

عن الواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -عن اليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قالُّ « :
الرب ُح ْس ُن اخلُلق ،واإلثم
ِ
َ
ما َح َ
َ
َّ
اك يف نفسك وكرهت أن يط ِلع عليه الاس».
وعن وابصة بن معبد -ريض اهلل عنه -قال« :أتيت
َ
جئت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -فقال:
الرب؟ قلت :نعم ،وقالْ :
استَ ْفت قلبكُّ ،
تسأل عن ِّ
الرب
ِ
ِ
ِ
ُ
ما اطمأنت إيله الفس واطمأن إيله القلب ،واإلثم
َ َّ َ
ما َح َ
اك يف الفس وت َردد يف الصدر -وإن أفتاك الاس
َْ
وأفتَ ْو َك.»-
حديث الواس :صحيح حديث

درجة احلديث:

جذمت می جاض ہوا۔ آت ﷺ ن فمایا :تم یییک ےک یارے می بوجھی آن
ہو؟ می ن کہا :اہن۔ آت ﷺ ن فمایا :ا یی دل ےس بوجھو۔ یییک ہ وہ ےس
م
ہ حس ی بقس اور دل طمی ہو جان اور گیاہ ہ وہ ےس ہ حو دل می کھیےک اور
سنیمیاصظاتکایاعت ہواگرج لوگتمہیاس ےک یج الفہی قیوی دے رہ
ہون‘‘۔

**

وابصة :ال يوجد لألبلاين حكم

جذیت کا درج:

عليه ،وقال حمققو املسند :إسناده

ضعيف

املعىن اإلمجايل:

ُ
احلديث َّ
الرب بأنه حسن اخللق ،وهو شامل لفعل
فِس

مجيع ما من شأنه أن يوصف باحلسن من األخالق،
سواء فيما بني العبد وربه ،أو ما بني العبد وأخيه
املسلم ،أو ما بينه وبني عموم الاس مسلمهم

واكفرهم .أو هو ما اطمأنت إيله الفس كما يف

احلديث اثلاين ،والفس تطمنئ إىل احلسن من

األعمال واألقوال ،سواء يف األخالق أو يف غريها.
َّ
واإلثم ما تردد يف الفس ،فهو اكلشبهة ترد ُد يف
الفس فمن الورع تركها واالبتعاد عنها ،محاية

للنفس من الوقوع يف احلرام .فالورع ترك ذلك لكه،
َّ
واالتكاء ىلع ما اطمأن إيله القلب .وأن ما حاك يف
ْ
ُ َّ
غريه بأنه ليس
صدر اإلنسان ،فهو إثم ،وإن أفتاه
بإثم ،وهذا إنَّما يكون إذا اكن صاحبُه َّ
ممن رشح
ٍ
ُ
َّ
صدره باإليمان ،واكن املفيت يفيت هل بمجرد ظن أو
رشيعَّ ،
ٍّ
فأما ما اكن مع
ديلل
ميل إىل هوى من غري ٍ
ٍ

 .1023جذیت:

**

اجمایل معنی:

جذی تمیاسیات یک وصاحتہ کہیییکحسنجلقکا یام ہ۔اسمی ہ وہق عل
ج
سامل ہ حےس ا ھی اج الق صقت کہا جا سکیا ہو جاہ وہ ییذے اور اس ےک رت
م
ےک مایی ہو یا ترھ ییذے اور اس ےک سلم تھان ےک مایی ہو یا ترھ اس ےک اور عام

لوگون ےک مایی ہو جاہ وہ مسلمان ہون یا کاف۔ یا ترھ دورسی جذی ت یک رو ےس
م
یییک ےس ماد ہ وہ کام ہ حس ی بقس طمی ہو جان اور بقس کا اظمنیان ا جےھ

اعمال و اقوال ی ہی ہو یا ہ جاہ وہ اج الق می ےس ہون یا ترھ ان ےک ع الوہ دیگر
اق عال می ےس۔ اور گیاہ ہ اس حی کو کہی ہی حو دل می کھیےک۔ جنےس کسی شےہ کا لحق

ی کا بقاصا تہی ہ کہ اےس جھور دیا جان اور اس
ہویا حس ےس دل می یدد ہو۔ بقو ّٰ
ب
یکا بقاصان
ےس دور راہ جان یاکہ قس کو حراممی منی ال ہون ےس بجایاجا سےک۔ بقو ّٰ
م
ہ کہ اےس کمل طور ی یک کر دیا جان اور اس حی ی اعماد کیا جان حس ی دل
م
طمی ہو۔اور حو حی ابسان ےک دل می کھیےک وہ گیاہ ہون ہ اگرج دیگر لوگ ن قیوی
ش
دین کہ ن گیاہ تہی ہ۔ یاہم ابسا ضف اشی وق ت ہو یا ہ حت وہ حص ان
لوگون می ےس ہو حن کا سنیہ اتمان یک یذول ت کسادہ ہو ح کا ہو اورمقنی ابسا ہو حو اےس
مرحد طن اور ہوان بقس یک رطف می الن ی یکیہ کرن ہون قیوی دے راہ ہو اور
ت
اس ےک یاس کون رسعی دلیل ن ہو۔ حت کہ وہ قیوی حس ےک ساتھ رسعی دلیل ھی
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ُّ ُ
ٌّ
الرجوع
رشيع ،فالواجب ىلع املستفيت
املفيت به ديلل
ْ
ُ
صدره.
إيله ،وإن لم ينرشح هل

ہو بو اس ےک سلسےل می حکم ن ہ کہ وہ اےس اجنیار کرے گا اگرج اس کا سنیہ اس
ت
ےک لی منشخ ن ھی ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :حديث الواس بن سمعان -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث وابصة -ريض اهلل عنه :-رواه أمحد وادلاريم.

اتلخريج :الواس بن سمعان بن خادل الالكيب األنصاري -ريض اهلل عنه-
ْ
وابِ َصة بن َمعبَد اجلُهين -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :األربعون الووية.

معاين املفردات:

• الرب  :أي :معظم الرب ،والرب :العمل الصالح ،واكن ابن عمر يقول :الرب يشء هني ،وجه طليق والكم لني.
• حسن اخللق  :وهو اإلنصاف يف املعاملة ،والرفق يف املجادلة ،والعدل يف األحاكم ،وابلذل واإلحسان يف اليِس ،واإليثار يف العِس ،وغري ذلك ،من
الصفات احلميدة.
• واإلثم  :اذلنب.

• حاك يف صدرك  :تردد يف القلب ،ولم يطمنئ إيله.
• وكرهت  :كراهة دينية.

• أن يطلع عليه الاس  :وجوههم وأماثلهم اذلين يستَح منهم.
• اطمأنت إيله الفس  :سكنت إيله الفس الطيبة.
• استفت قلبك  :اطلب الفتوى منه.

• أفتاك الاس  :أعطاك الاس حكما خيالف ما يف نفسك من الرتدد ،حال كونك متوراع تبحث عن احلق.
• وأفتوك  :خبالفه ،ألنهم إنما يقولون ىلع ظواهر األمور دون بواطنها.

فوائد احلديث:
 .1اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أعطي جوامع اللكم ،يتلكم بالالكم اليسري وهو حيمل معاين كثرية لقوهل" :الرب حسن اخللق" لكمة جامعة مانعة.
 .2الرتغيب يف حسن اخللق.
 .3احلق وابلاطل ال يلتبس أمرهما ىلع املؤمن ابلصري ،بل يعرف احلق بالور اذلي يف قلبه ،وينفر عن ابلاطل فينكره.
صاف سليم حيوك يف نفسه اإلثم وإن لم يعلم أنه إثم.
 .4إن املؤمن اذلي قلبه
ٍ
 .5معجزة عظيمة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أخرب وابصة بما يف نفسه قبل أن يتلكم به ،وأبرزه يف حزي االستفهام اتلقريري مبالغة يف
إيضاح اطالعه عليه وإحاطته به ،وهذا مما أطلعه اهلل عليه ،وليس اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعلم لك يشء من أمور الغيب.

 .6الفتوى ال تزيل الشبهة إذا اكن املستفيت ممن رشح اهلل صدره ،واكن املفيت إنما أفىت بمجرد ظن ،أو ميل إىل اهلوى من غري ديلل رشيع ،فأما ما
اكن هل مع املفيت به ديلل رشيع فيجب ىلع املستفيت قبوهل وإن لم ينرشح صدره.

 .7جواز الرجوع إىل القلب والفس ممن استقام دينه؛ فإن اهلل -عز وجل -يؤيد من علم منه صدق الية.
 .8الرجل املؤمن يكره أن يطلع الاس ىلع آثامه لقوهل" :وكرهت أن يطلع عليه الاس".

 .9املدار يف الرشيعة ىلع األدلة ،ال ىلع ما أشتهر بني الاس ،ألن الاس قد يشتهر عندهم يشء ويفتون به وليس حبق؛ فاملدار ىلع األدلة
الرشعية.

 .10الفتوى ال تبيح اإلقدام ىلع ما يشك اإلنسان يف حله ،لقوهل" :وإن أفتاك الاس وأفتوك" ،وأفتوك  :تأكيد ،ويشهد هلذا احلديث قوهل" :دع ما
يريبك إىل ما ال يريبك ،الصدق طمأنينة والكذب ريبة".

املصادر واملراجع:

ا

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون الووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .اجلامع يف رشوح األربعني الووية ،للشيخ حممد يِسي ،ط .دار اليِس- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد
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فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م.

الرقم املوحد)4308( :
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یکت ،کھانےک نح می یارل ہونہ،اس لی تم لوگاسےککیارے
ےس کھاو ،نحےسمت کھاو۔

الَبكة تزنل وسط الطعام ،فلكوا من حافتيه ،وال
تأكلوا من وسطه

 .1024احلديث:

**

عیذاہلل ین عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ینی اکرم ﷺ ن
فمایا":یک ت ،کھان ےک نح می یارل ہون ہ ،اس لی تم لوگ اس ےک
کیارے ےس کھاو ،نح ےس مت کھاو"۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن اليب -صىل اهلل
َ ُُ
ْ
تزن ُل َو َس َط رَ
ََ
الطعام ،فلكوا
عليه وسلم -قال« :الربكة ِ
َّ ْ
ِمن حافتَيه ،وال تأكلوا ِم ْن َو َس ِطه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يبني أدباا من آداب الطعام حال

االجتماع ىلع قصعة أو صحن وْنو ذلك ,حيث أمر

فيه اليب -صىل اهلل عليه وسلم -باألكل من جوانب
َّ
اإلناء ،وأن ال يؤلك من وسطه؛ ألن بركة اهلل وخريه

ىلع هذا الطعام تزنل يف وسطه ,ومن بركة الطعام :أن
ا
يكون الطعام قليال فيكيف الكثري ,ومنها :استمراء
َّ
َّ
الطعام ,ومنها :أنه إذا بيق بقية من الطعام ،فإنها تبَّق
نظيفة لم تمسها يد ،فيستفيد منها من يأيت بعد
َّ
اآللكني ،أما ابلدء من الوسط :فإنه يُفسد الطعام
ا
كثريا.
ويقذره ىلع من بعده ،فيُلَّق ،ولو اكن

 .1024جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اسجذی تمی کسی یے یین ('قصعہ'دس افاد ےککھانےک یےیینکو کہی
ہی) یا کھان ےک یے فات وعیہ می اخماعی طور ی یننھ کر کھان ےک آدات
می ےس ایک اہم ادت یک جای ت رہمان یک گنی ہ کہ حس می ینی ﷺ ن یین

ےک ارطاف و اکیاف ےس کھان یک ہذای ت فمان اور یین ےک نح ےس کھان ےس
می
عایل یک جای ت ےس اس کھان ےک نح می یک ت اور حی یارل
ع فمایا کیون کہ اہلل ب ّٰ
ہو یا ہ اور کھان یک یک ت ن ہ کہ کھایا ،مقذار می کم ہون ےک یاوحود ست
ت
ےک لی کاق ہوجا یا ہ ،اور کجھ یک ت اور حی ےک تہلو ن ھی ہی کہ کھان می
ت
بسیذیذیگوسکم سیی یککیقیتییذا ہوجانہاوراگرکجھ کھایایاقرہ ھیجانبوکسی
کا اہتھ ن لگی ےک سنت ،وہ حصہ صاف شرھا رہ گا اور کھان ےس فارع ہوجان
ت
والون ےک ب عذدیگر آن واےلافاد ھیاس ےسفایذہ اتھاسکیہی ،اگرکھان ےک
نح ےس کھایا رسوع کیا جان بو سارے کھان یک جال ت ایی ہوجان یگ اور وہ ب عذ
می آن والون ےک کھان لبق ن رہ گا اور یننجہ می کورے دان یک یذر ہوگا،
جاہ وہ واف مقذار ہی می کیون ن ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• الربكة  :ما أودعه اهلل -سبحانه -يف الطعام من زيادة ,وتكثريه ,واالنتفاع به ,وأصلها يف اللغة :الماء والزيادة.
• حافتيه  :من ناحيته وطرفه ،واملراد من اتلثنية هنا ما فوق الواحد فيعم سائر اجلوانب.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية األكل من جوانب الطعام قبل وسطه ,وكراهة ابلداءة من وسطه أو أعاله.
 .2أن لألكل والرشب -وإن اكنا من مقتضيات اجلبلة والفطرة اإلنسانية -آدابا وسننا جاءت بها الرشيعة اإلسالمية ,فال بد لإلنسان أن يراعيها
عند أكله ورشبه.
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 .3أنه ينبيغ استجالب الربكة واستبقاؤها ,وأنه ال ينبيغ فعل ما يزيلها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
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 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 ,الارش :دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ,الارش :املكتب اإلساليم,
 ,ط  1408 ,3ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,الارش :دار
املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن،
مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة 14 :خمتار الصحاح ،تأيلف:
زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،الارش :املكتبة العرصية  -ادلار الموذجية ،بريوت  -صيدا ,الطبعة:
ر
املكرمة
اخلامسة 1420 ،ـه1999 /م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،الارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل
  1427 ،ـهـ  1431ه.
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ت
حیت تمہارے حونےک بسےمےس ھیریادہ تمہارےفیتہ اوراشی
ت
رطخدورخ ھی۔

اجلنة أقرب إىل أحدكم من ِ َ
ِشاكِ نعله ،وانلار
مثل ذلك

 .1025احلديث:

**

این م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہی ہی کہ ینی ﷺ ن فمایا” :حیت
ت
تمہارے حون ےک بسےم ےس ھی ریادہ تمہارے فی ت ہ اور اشی رطخ دورخ
ت
ھی“۔

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال اليب -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم« :-اجلنة أقرب إىل أحدكم من
ُ
َ َْ
اك نع ِله ،والار ِمثل ذلك».
ِرش ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اجلنة والار
قريبان من اإلنسان كقرب السري اذلي يكون ىلع
ًّ
ظهر القدم ،وهو قريب من اإلنسان جدا؛ ألنه قد
يفعل طاعة من رضوان اهلل -عز وجل -ال يظن أنها
تبلغ ما بلغت ،فإذا يه توصله إىل جنة العيم ،وربما
يفعل معصية ال يليق هلا باال ،ويه من سخط اهلل،
فيهوي بها يف الار كذا وكذا من السنني وهو ال

يدري.

 .1025جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ح
ینی ﷺ ن فمایا کہ ن سک حیت اور ہنم ن دوبون ابسان ےک فی ت ہی اور
ان یک مساق ت یک دوری اس فذر ہ جنیا کہ اس ےک فذم کا اویی حصہ یک دوری بعنی
کہ بقنیاً وہ ابسان ےس تہت ریادہ فی ت ہ کیو یکہ بسا اوفات وہ ابسان اہلل غوجل
یک رصا حون ےک لی کون ابسی یییک کر یا ہ حس ےک یارے ن حیال تہی کر سکیا کہ
ب
ک
وہ ننی یلیذ م یی یک ہ حیابجہ اس یک تہی یییک اےس عمیون وایل حیت می تہنجا دینی

ہ اور بسا اوفات وہ ابسان اہلل غوجل یک یاراصیگ وال کون ابسا گیاہ کر یاہ حس یک
ح
وج ےس وہ ہنم می اینی اینی یسون یک مساق ت گرہان می جا گر یا ہ اور اےس حی
یک تہی ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رشاك نعله  :سري العل ىلع ظهر القدم.

فوائد احلديث:
 .1الطاعة موصلة إىل اجلنة ،واملعايص تؤدي إىل الار.
 .2حتصيل اجلنة سهل ،إذا صح القصد وعملت الصاحلات.
 .3الطاعة واملعصية قد تكون يف أيِس األشياء ،فينبيغ ىلع املرء أال يزهد يف قليل من اخلري واليف قليل من الرش فيجتنبه.
َّ
 .4الرتغيب يف قليل اخلري وإن قل ،والرتهيب عن قليل الرش وإن قل.
 .5رضب األمثلة تلقريب املراد للسامع.
املصادر واملراجع:

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

1422ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري  -ألمحد 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 - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
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دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.
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ق َّ مر
ی»۔
«الجدمہلل الذی اط عمیاوسقایا،وکقایاوآوایَّا ،ک َّ ْم م َّ ْنل کَّ راقَّلہ َّول َّم ُوْو ر َّ
یجمہ :تمام بغبقی اساہللےک لی ہی حسنہمی کھالیا ،ی الیا ،ہماری
کقایتیک اورہمی تھکاندیا۔ کنی ہیا بےس لوگ ہی حنیکنکون کقایت کرن

َ
احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا،
َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ
يف هلُ َوال مؤوِ َي
فكم مِمن ال اك ِ

 .1026احلديث:

والہ اورن کون اتہی تھکاند ییوال۔

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا« :الجدم ہلل
ر
الذی اط عمیا وسقایا ،وکقایا وآوایَّا ،قَّک َّ ْم مم َّ ْن ل کَّ َّر
ی» یجمہ :تمام بغبقی
اق لہ َّول َّمُوْو ر َّ
اس اہلل ےک لی ہی حس ن ہمی کھ الیا ،ی الیا ،ہماری کقای ت یک اور ہمی تھکان

عن أنس -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه ،قال« :احلمد هلل
َ َ َ
ك ْم ِم َّم ْن ال َاك ِ َ
يف
اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،ف
َ ْ
هل َوال ُمؤ ِو َي».

دیا۔ کنی ہی ا بےس لوگ ہی حن یک ن کون کقای ت کرن وال ہ اور ن کون اتہی
تھکان د یی وال ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أوى إىل فراشه
قال :احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا

فكم ممن ال اكيف هل وال مؤوي .حيمد اهلل -عز وجل-

اذلي أطعمه وسقاه بأنه لوال أن اهلل -عز وجل -يِس
َ
َ
رشبت،
أكلت وال
لك هذا الطعام وهذا الرشاب ما
فتحمد اهلل اذلي أطعمك وسقاك ،قوهل :أطعمنا
وسقانا وكفانا وآوانا كفانا يعين يِس لا األمور،
وكفانا املؤونة وآوانا أي جعل لا مأوى نأوي إيله

فكم من إنسان ال اكيف هل وال مأوى أو وال مؤوي،

فينبيغ لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا اذلكر.

 .1026جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ حت ا یی بسی ی بشبف ےل جان بو فمان :الجدم ہلل الذی اط عمیا
وسقایا وکقایا وآوایا قکم ممن ل کاق لہ ول مووی۔ آت ﷺ اہلل غ و جل یک جدم ییان

کرن حس ن آت کو کھ الیا اور ی الیا یاین طور کہ اگر اہلل غ و جل آت کو ن کھ ال یا اور ن
ی ال یا بو ن آت کجھ کھا سکی اور ن ن سکی۔ حیابجہ آت اس اہلل یک جدم ییان کرن ہی
حس ن آت کو کھ الیا اور ی الیا۔ بعنی تمام بغبقی اس اہلل ےک لی حس ن ہمی

کھ الیا ،ی الیا ،حو ہمارے لی کاق ہو گیا اور حس ن ہمی تھکان دیا۔ بعنی حس ن
تمام امور کو ہمارے لی آسان کردیا اور ان یک دہم داری ا یی اہتھ می ےل یل اور
ہمارے لی تھکان ییایا حس می ہم ر ہی ہی۔ کنی ہی ابسان ا بےس ہی حن یک ن
ت
کون کقای ت کر یا ہ اور ن کون ان کا تھکان ہو یا ہ یا خہی کون ھی تھکان مہیا تہی
کر یا حیابجہ آت کو جا ہی کہ حت آت ا یی بسی ی آ یی بو ن دکر (دعا) یھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كفانا  :أغنانا.
• آوانا  :ردنا إىل سكن ومأوى ،ولم جيعلنا منترشين اكبلهائم.

• مؤوي  :راحم واعطف ،وقيل :ال وطن هل وال سكن يأوي إيله.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب قول هذا ادلاعء قبل الوم.
 .2وجود مأوى ومسكن يسكن فيه اإلنسان نعمة من اهلل -تعاىل -ينبيغ شكره عليها.
 .3ذكر اليب صىل اهلل عليه وسلم الطعام والرشاب عند الوم ؛ ألن الوم ال حيصل إال بعد حصول الكفاية منهما.
 .4اهلل تعاىل هو اذلي يكيف العباد رش بعض ويهيئ هلم أرزاقهم وأقواتهم.
 .5ينبيغ ىلع العبد أن يشكر اهلل -تعاىل -ىلع كرثة نعمه ىلع عبيده ،وينظر إىل من هو دونه يف أمور ادلنيا ممن ال اكيف هل وال مؤوي؛ يلعظم عنده
ويعلم نعمة ربه عليه فزيداد شكرا.

 .6ذكر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلعض هذه العم دعوة للعبد للتفكر ومعرفة نعم اهلل عليه ،فإن العبد إذا عرف العمة شكر اهلل عليها ،
فلن يشكر العبد ربه إال إذا عرف العمة  ،فعىل العبد اتلأمل واتلفكر يف نعم اهلل تعاىل  ،فهذا هو اذلي يوصله لشكر اهلل تعاىل.يقول ابن القيم" :
قال اهلروي :الشكر :اسم ملعرفة العمة؛ ألنها السبيل إىل معرفة املنعم ؛ وهلذا سىم اهلل تعاىل اإلسالم واإليمان يف القرآن شكرا ،فمعرفة العمة
ركن من أراكن الشكر ،ألنها مجلة الشكر واالعرتاف بنعمة املنعم.

 .7وضمري اجلمع املتصل يف قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-أطعمنا -وسقانا -وكفانا -وآوانا" إشارة إىل عموم الفضل ،وعظيم اخلري اذلي أفاضه اهلل
تعاىل ىلع عبيده؛ ألن مجيع البرش يرفلون بنعم اهلل -تعاىل -ويتمتعون بها ولكن الشاكر قليل.
 .8فضيلة احلمد والشكر ىلع العم.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5882( :
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حیا بو حی ہیلنہ۔

احلياء ال يأيت إال خبري

 .1027احلديث:

**

َ َ َ َ
عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :قال
َ َ ْ
َّ
ُ َّ
اهلل َعلَيْه َ
اَّلل َ -ص رىل ُ
وسلَّم« :-احلَي ُ
اء ال يَأ ِيت ِإال
رسول
ِ
ُّ
ُ
َ
اء َخري لكه» أو قال« :احلَيَ ُ
خبري» .ويف رواية « :احلَيَ ُ
اء
ِ ٍ
ُ ُّ ُ َ
لكه خري».

 .1027جذیت:

عرمان ین حصی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حیا
بو حی ہی لن ہ"۔ ایک اور روای ت می ہ« :الحیاءُ حَّ
ی کُلُہ» بعنی حیا رسایا حی
َّ َّ ر ر
ت
ل کُ حَّ
ی» بعنی حیا رس یا یا حی ہ۔
ہ۔ یا رھ آت ن ن فمایا« :ا حَّیَّاءُ لُہ ُ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلياء صفة يف الفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما

**

جيمل ويزين ،وترك ما يدنس ويشني ،فذللك ال يأيت
ا
إال باخلري ،وسبب ورود احلديث أن رجال اكن ينصح

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
تہل روای ت میقق علیہ ہ۔ دورسی اور ینشی روای ت کو امام سلم ن روای ت

کیا ہ۔

أخاه يف احلياء ،وينهاه عن احلياء ،فقال هل اليب -صىل

اهلل عليه وسلم -هذا الالكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية واثلاثلة :رواها مسلم.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلياء  :صفة تقوم يف الفس فتمنعها من فعل ما يستقبح.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلخلق خبلق احلياء.
 .2احلياء خري للفرد واملجتمع.
 .3ترك إنكار املنكر واجلهر بالصح واملطابلة باحلقوق ضعف وجنب وليس من احلياء يف يشء.
املصادر واملراجع:

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 ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص دار طوق الجاة (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)3055( :
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ادان اورافامتےکدرمیاندعا رد تہییکجان۔

ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد

 .1028احلديث:

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم صل اہلل علیہ وسلم ن
فمایا" :ادان اور افامت ( یکنی) ےک درمیان یک ہون دعا رد تہی یک جان۔"

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل

اهلل عليه وسلم-قال« :ادلاعء بني األذان واإلقامة ال

يرد»« .ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدل هذا احلديث ىلع فضل ادلاعء بني األذان
ُ
ُ
واإلقامة ،فمن أ ِلهم ادلاعء ووفق هل فقد أريد به اخلري
ُ
ْ
وأ ِريدت هل اإلجابة .ويستحب ادلاعء يف هذا الوقت؛
ألن اإلنسان ما دام ينتظر الصالة فهو يف صالة،
والصالة موطن الستجابة ادلاعء؛ ألن العبد ينايج

ربه فيها ،فهذا الوقت ىلع املسلم أن جيتهد فيه

بادلاعء.

 .1028جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ن جذی ت ادان اور افامت ےک درمیان دعا کرن یک قصیلت ی دلل ت کرن ہ۔
لہّٰذا حےس دعا کرن کا الہام ہوگیا اور اس یک بوقیق بصیت ہوگنی بودرحقیقت اس ےک
ساتھ حیکا اور قیولیت کا ارادہ کیا گیا ہ۔ آدان اور افامت ےک درمیان دعا کریا اس
لی مسنحت ہ کیو یکہ ابسان حت یک تمار کا ايطار کر یا ہ ،بو وہ تمار ہی می رہیا

ہ اور تمار دعا یک قیولیت یک جگہ ہ کیو یکہ اس می ییذہ ا یی رت ےس میاجات کر یا
ہ۔ لہّٰذا مسلمان کو جا ہی کہ اس وق ت حوت دعا کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه النسايئ وابن حبان.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ادلاعء.
 .2فضيلة هذا الوقت ،وهو بني األذان واإلقامة.
 .3أن ادلاعء :إما مطلق يف لك وقت ،أو ومقيد بأوقات فاضلة.

املصادر واملراجع:

السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة اثلانية 1414 ،ـه-
1993م .اثلمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه1432 -ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن
بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن
صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل1427 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل
الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)5479( :
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دییا مومنےک لی قیذ جان اور کافےک لیحیتہ۔

ادلنيا سجن املؤمن ،وجنة الاكفر

 .1029احلديث:

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہللﷺ ن فمایا کہ ’’دییا مومن
ےک لی قیذ جان اور کاف ےک لی حیت ہ ‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ َّ ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ادلنيا س ُ
وجنة
جن املؤمن،
ِ
الاكفر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املؤمن يف هذه ادلنيا سجني ملا أعده اهلل هل يوم القيامة
من العيم املقيم ،وأما الاكفر فجنته دنياه؛ ملا أعد اهلل

هل من عذاب مقيم يوم القيامة.

 .1029جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ب
ک
اہلل ب عایل ن مومن ےک لی رور قیامت حو داتمی عمییییار کر ر ھی ہی ان یک وج
ےس وہ دییا می قیذی ہ اور کاف یک حیت اس یک دییا ہ کیو یکہ رور قیامت اس ےک
ک
لی اہلل ن ھی ن یلی وال عذاتییار کر رکھا ہ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• املؤمن  :اإليمان :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
• الاكفر  :الكفر :أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1حث املؤمن ىلع اإلعراض عن حمبة ادلنيا ،وعدم االنغماس يف متاعها ،وتشوقه إىل ادلار اآلخرة.
 .2هوان ادلنيا ىلع اهلل تعاىل.
 .3أن ادلنيا دار ابتالء وامتحان ألهل اإليمان.
 .4فيه تسلية ألهل املصائب.
 .5الاكفر يذهب طيباته يف حياته ادلنيا.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .بهجة
الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية،
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الاجية املنصورة ،حافظ بن أمحد احلكيم،
حتقيق :حازم القايض ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1422 ،ه .موسوعة فقه القلوب،
حممد بن إبراهيم اتلوجيري ،بيت األفاكر ادلويلة .كتاب العلم ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صالح ادلين حممود ،مكتبة نور اهلدى.
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ییک حواتاہللیک جایتےس ہی ،اوریے حواتسنطانیک جایتےس
ہون ہی۔

ُُ
ُّ ْ َ َّ َ ُ
واحلل ُم من الشيطان
احلة من اهلل،
الرؤيا الص ِ

 .1030احلديث:

**

ابوقیادہ  -رضی اہلل عیہ  -ییان کرن ہی کہ رسول اہللﷺ ن فمایا":ییک حوات
اور ایک روای ت می ہ کہ ا جےھ حوات اہلل یک جای ت ےس ہی ،اور یے حوات
ش
سنطان یک جای ت ےس ،حیابجہ حت تم می ےس کون حص یا حوات دیکےھ بو وہ اینی
یا یی جای ت یی یار تھو ےک اور سنطان ےک رس ےس ییاہ ما یےگ۔ ابسا کرن ی ن

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُّ ْ َ َّ ُ
احلَة -ويف رواية:
صىل اهلل عليه وسلم« :-الرؤيا الص ِ
ُ
َُ
ُّ ْ
الرؤ َيا احل َ َسنة -من اهلل ،واحلُل ُم من الشيطان ،فمن
ْ
ْ
ْ ُ ُ َْ ُْ ْ
رأى شيئاا يَك َرهه فليَنفث عن شماهل ثالثاَ ،ويلَتَ َع َّوذ
من الشيطان؛ فإنها ال ترضه» .وعن جابر -ريض اهلل

عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا
َْ
ُّ ْ
ْ
الرؤ َيا يَك َر ُه َها ،فليَبْ ُص ْق عن يساره
رأى أحدكم
ْ َ َ َ َّ ْ
َْ ْ َ ْ
ثالثا ،وليست ِعذ باهلل من الشيطان ثالثا ،ويلتحول
ْ
عن َجن ِبه اذلي اكن عليه».

حوات اےس کون ضر تہی دے گا " جای  -رضی اہلل عیہ  -ےس روای ت ہ کہ رسول
اہللﷺ ن ارساد فمایا :تم می ےس حت کون ابسا حوات دیکےھ حو اےس یابسیذ ہو بو
وہ ا یی یا یی جای ت یی یار تھوےک اور سنطان ےک رس ےس یی یار ییاہ (بعود)
ما یےگ اور حس کروت وہ لنیا ہواےسییذیل کر ےل۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث :أن
الرؤيا َ
السال ِ َمة من ختليط الشيطان وتشويشه ،يه من
مجلة نعم اهلل ىلع عباده ،ومن بشارات املؤمنني،
ُ
وتنبيهات الغافلني ،وتذكريه للمعرضني .واحلُل ُم
اذلي هو أضغاث أحالم ،فإنما هو من ختليط

الشيطان ىلع روح اإلنسان ،وتشويشه عليها

وإفزاعها ،وجلب األمور اليت تكسبها اهلم والغم
وحيزن وربما يمرض؛ ألن الشيطان عدو لإلنسان

حيب ما يسوء اإلنسان وما حيزنه .فإذا رأى املرء يف
منامه ما يزعجه وخييفه وحيزنه ،فعليه أن يأخذ

باألسباب اليت تدفع كيد الشيطان ووسوسته،
ا
َ
وعالجها كما جاء عليه يف احلديث :أوال  :أن يبْ ُص َق
عن شماهل ثالث مرات .ثانيا :أن يتعوذ باهلل من
ا
الشيطان الرجيم ثالثا دلفع رشه وبأسه .ثاثلا  :إذا اكن
ىلع جنبه األيِس يتحول إىل األيمن وإذا اكن ىلع
األيمن يتحول إىل األيِس .

فإذا عمل باألسباب

املتقدمة لم ترضه شيئا بإذن اهلل تصديقا؛ لقول رسوهل
صىل اهلل عليه وسلم  ،وثقة بنجاح األسباب ادلافعة

هل.

 .1030جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہللﷺ ن اس جذی ت می ن ییایا کہ ا بےس حوات حو سنطان یک آمیس اور
ب
اصظات ےس یاک ہون ہی وہ اہلل ب عایل یک ا یی ییذون ی یک گنی عمیون می ےس
ایک ب عمت ہ حو مومیون ےک لی بسارت  ،عافلون ےک لی یینیہ اور ن گان
لوگون ےک لی یاد داہن کادرج ر کھی ہی۔ "جُلم" یاگیذہ حوابون کو کہا جا یاہ حو
ابسان روخ ی سنطان یک بجلیظ و آمیس اور اےس مصظت اور حوفدہ کرن کا یننجہ
ہون ہی۔ اس یک وج ےس ابسان روخ عم اور حرن کا س کار ہو جان ہ اور بسا

ت
اوفات ابسان نمار ھی ہوجا یاہ ۔ ابسا اس لی ہو یا ہ کیون کہ سنطان ابسان کا
دشمن ہ اور ابسان کو حو ےس یی لےگ اور اےس عم ردہ کرے وہ س نطان کو بسیذ
ش
ہ۔ حت کون حص ا یی حوات می کون ابسی ےس دیکےھ حو اس ےک لی یبسان
کُن ہو اور اےس حوف و عم می منی ال کردے بو اےس جا ہی کہ وہ ان اسیات کو اجنیار
کرے حو سنطان جال و وسواس کو دور کرن ہی۔ ان کا ع الخ وہ عمل حو جذی ت می
ش
آیا ہ کہ  :تہ ال ۔ وہ حص ا یی یا یی جای ت یی د قع تھوےک۔ دورسا۔ یی د قع
سنطان ےس اہلل یک ییاہ ما یےگ یاکہ اس ےک رس اور اس یک سذت کو دور کرے۔ ینشا

۔ اگر وہ یا یی کروت لنیا ہو بو دا یی ی ہوجان اور دا یی کروت لنیا ہو بو یا یی ی
ہوجان۔ حت وہ مذکورہ وسا یل کو یون کار لن گا بو اہلل ےک حکم ےس ن حوات
اےس کون بقصان ن دے سکی ےگ کیون کہ رسول اہللﷺ یک یات شح ہ اور
بق
سنطان کو د قع کرن واےل ان اسیات یک کامیان ننی ہ۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :حديث أيب قتادة :متفق عليه .حديث جابر :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• احللم  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه الائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح ويستعمل لك واحد منهما موضع اآلخر.
• فلينفث  :الفث :نفخ لطيف ال ريق فيه.
• الشيطان  :أي ابلعيد عن اخلري.

• فليتعوذ  :االستعاذة :أي لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ.

فوائد احلديث:

ا
 .1تقسيم ما يراه العبد يف منامه ،فإن منها ما يكون من تلعب الشيطان للرايئ ،ومنه ما يكون ختويفا هل.

 .2الرؤيا الصاحلة برشى للمؤمن.
ا
 .3عالج احللم اذلي يكون من الشيطان بأن ينفث عن شماهل ثالثا ،ويستعيذ من الشيطان؛ وإذا أراد أن يرجع لومه يتحول عن جنبه اذلي
اكن عليه ،فإنها ال ترضه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم
اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
ال ادلريين ،الارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1422ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق الارش:
دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رياض
الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،الارش :مكتبة دار
عالن ،الارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية
 1392ه.
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َ َ
ِّ ُ
يح من َر ْو ِح اهلل ،تأيت َّ
بالرمحة ،وتأيت بالعذاب ،ہوااہللیکرجمتہ۔نرجمتےل کرآنہاور(بسا اوفات) عذاتلن
الر
ََ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ی
فإذا رأيتموها فال تسبوها ،وسلوا اهلل خريها،
ہ۔ لہّٰذا حت تم اےسد کھو بو اےسیا تھال مت کہو اور اہللےساسیک تھالن کا
ْ َ ُ
يذوا باهلل من ِّ
ِشها
واست ِع
سوال کرو اوراسیکیانےسییاہ مایگو۔

 .1031احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ :می ن رسول اہلل
ﷺ کو فمان ہون سیا" :ہوا اہلل یک رجمت ہ۔ ن رجمت ےل کر آن ہ اور
ی
(بسا اوفات) عذات لن ہ۔ لہّٰذا حت تم اےس د کھو بو اےس یا تھ ال مت کہو اور اہلل
ےس اس یک تھ الن کا سوال کرو اور اس یک یان ےس ییاہ مایگو۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
الر ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولِّ « :
يح من َر ْو ِح
َ
ْ َ َ َ
َ َ
اهلل ،تأيت َّ
بالعذاب ،فإذا َرأيتُ ُموها فال
بالرمحة ،وتأيت
َ ُ
ْ ُ
َ
َ َ
وسلوا اهلل خريها ،واستَ ِعيذوا باهلل من
ت ُس ُّبوها،
ِّ
رشها».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الر ُ
يح من رمحة اهلل -تعاىل -بعباده ،تأيت َّ
ِّ
بالرمحة وتأيت
َ
بالع َذاب ،فهو -تعاىل -يرسل َّ
الرياح رمحة بعباده،
فيحصل بسببها اخلري والربكة للناس ،كما يف قوهل -

تعاىل( :-وأرسلنا الرياح لواقح) وقوهل -تعاىل( :-اهلل
اذلي يرسل الرياح فتثري سحاباا فيبسطه يف السماء

كيف يشاء وجيعله كسفا فرتى الودق خيرج من
خالهل) وقوهل -تعاىل( :-وهو اذلي يرسل الرياح ا
برشا
ا
بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحاباا ثقاال سقناه بلدل
َ َ
بالعذاب ،كما يف
ميت فأنزلا به املاء) .اآلية .وتأيت
ا
رصرصا يف أيام
قوهل -تعاىل( :-فأرسلنا عليهم رحياا

ْنسات لذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة ادلنيا) وقوهل
ا
رصرصا يف يوم ْنس
تعاىل( :-إنا أرسلنا عليهم رحياامستمر تزنع الاس كأنهم أعجاز خنل منقعر) وقوهل

تعاىل( :-قالوا هذا اعرض ممطرنا بل هو مااستعجلتم به ريح فيها عذاب أيلم) .قال -صىل اهلل
َْ َ َ َ َ َ
عليه وسلم" :-فإذا َرأيتُ ُموها فال ت ُس ُّبوها " فال جيوز
للمسلم أن ي ُ َّ
سب الريح؛ ألنها خملوقة من خملوقات

اهلل مأمورة بأمره وال تأثري هلا يف يشء ،ال بنفع وال
رض إال بأمر اهلل -عز وجل ،-فيكون شتمها ا
ب ُ ٍّ
شتما
ِ
َ ُ
ُ
ر
خلالقها ومدبرها ،وهو اهلل -سبحانه .-وقال" :وسلوا
َْ ُ
َ
يذوا باهلل من ِّ
رشها" بعد أن نىه
اهلل خريها ،واست ِع

 .1031جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی تکامقہوم":الر ر بحُمن َّر ْوخر اہلل "بعنی ہوااہلل یکا ییییذونےک ساتھ رجمت
ہ۔ " یان یال َّرجمہ و یان یالعَّذَّات" بعنی اہلل ب عایل ہواون کو ا یی ییذون ےک لی ار
راہر رجمت تھنحیا ہ ،حیابجہ اس ےک سنت لوگون کو حی ویک ت جاصل ہون ہ
ت
جنساکہ اہلل ب عایل ےک اس فمان می ہ ( :وارسلیا الریاخ لوا قح ) یجمہ :اور ہم ھنحی
ہی بوجھل ہوا یی۔ اشی رطخ اہلل کا ن فمان ( :اہلل الذی یسل الریاخ قینی شجایا
ب
قی
ب
عایل
ن سطہ ق السماء کیف بساء و ح علہ ک سقا قیی الودق رحخ من ج اللہ ) یجمہ :اہلل ب ّٰ
عایل اینی منسا ےک مطابق اےس آشمان می
ہوا یی ج ال یا ہ وہ ای کو اتھان ہی ترھاہلل ب ّٰ
تھی ال دییا ہ اور اس ےک یکرے یکرے کر دییا ہ ترھ آت دیکھی ہی کہ اس

ےکایذر ےس قظے ن کلی ہی۔ یی اہلل کا ن فمان ( :وہو الذی یسل الریاخ بشا
یی یذی رجمیہ حنی ادا افلت شجایا بقال سقیاہ لیلذ میت فایلیا ن الماء )ال آن۔ یجمہ :اور
وہ ابسا ہ کہ اینی یاران رجمت ےس تہےل ہواون کو تھنحیا ہ کہ وہ حوس کر دینی ہی،
ل
تہان یک کہ حت وہ ہوا یی تھاری یادلون کو اتھا ننی ہی ،بو ہم اس یادل کو کسی
حسک رسرمی یک رطف اہیک ےل جان ہی ،ترھ اس یادل ےس یان یسان ہی۔
ک
اور ھی ن ہوا یی عذات ےل کر آن ہی جنساکہ اہلل ب عایل ےک اس فمان می ہ:
ع
ب
(فارسلیا لنہم ربجا ضضا ق ایام بحسات لیذ قہم عذات الرحی ق الحیاہ الذییا )
ت
یجمہ :یالآحر ہم ن ان ی ایک یی و ییذ آیذھی محوس دبون می ھنح دی کہ اتہی
ع
دییاوی ر یذیگ می دل ت ےک عذات کامہ حکھا دین۔ اور فمایا( :ا یا ارسلیا لنہم ربجا
ب
ب
ضضا ق بوم حس مسنرمییع الیاس کاتہم اعجار جل میقغ) یجمہ :ہم ن ان ییی
ت
مس
وییذ لسل جلی وایل ہوا ،ایک يہم محوس دن می ھنح دی ،حو لوگون کو اتھا اتھا کر
ک
ن ت
دے حنی ھی ،گویا کہ وہ حر ےس کی ہون ھحور ےک یی ہی۔ اور فمایا ( :فالوا ہذا
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اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن َس ِّ
ب ِّ
الريح أرشد
َ
ُ َّ
أمته عند هبوبها أن يسألوا اهلل -تعاىل -من خريها
ويستعيذوا من ِّ
رشها واملعىن :أن يسألوا اهلل -تعاىل-
ُ
َ ْ
َ
رصف عنهم من
أن حيقق هلم ما حتمله من خري ،وي ِ
حتمله من ٍّ
رش.

سن عج
عارض ممظیا یل ہو ما ا لنم ن ر بح فہا عذات الم ) یجمہ :کہی لےگ ن ای ہم ی ی سی
واﻻ ہ( ،تہی) یلکہ دراصل ن ای وہ (عذات) ہحس یک تم جلذی کر رہ تےھ
"فادا َّر َّا ْنُمُوہَّاف َّالَّب َّ ُسنُوہَّا"بعنیمومن ےک لیجایتہی کہوہ ہوا کو یاتھ ال کےہکیو یکہ نبو
م
م
اہلل یک جلوفات می ےس ایک جلوق اور اس ےک حکم یک یاییذ ہ اور کسی ےس می

یذات حود اس یک کون یایی تہی۔ اہلل غ وجل ےک حکم ےک بعی ن ن کون بقع دینی
ہ اور ن کون بقصان۔ حیابجہ اےس یا تھ ال کہیا اس ےک جالق و مذی کو یا تھ ال کہی ےک

میادف ہوگا حو کہ اہلل شجان و ب عایل ہ۔ "و َّسلُوا اہلل حَّیاہ ،وا ْسنَّعریذُوا یاہلل من رس راہ‘‘
ہوا کو یا تھ ال کہی ےس میع کرن ےک ب عذ ینی کرتم ﷺ ن اینی امت یک رہمان

کرن ہون فمایا کہ حت ہوا جےل بو اس وق ت وہ اہلل ب عایل ےس اس ےک حی کو طلت
کرین اور اس ےک رس ےس اس یک ییاہ ما یگی۔ ماد ن کہ اہلل ےس دعا کرین کہ وہ اتہی
اس حی ےس بوارے حو اس می يہان ہ اور اس رس کو ان ےس دور کردے حو اس
ع
می مضرم ہ۔ القول المقیذ ،رسخ کیات الیوحیذ لین ننمی( )379/2رسخ
ع
ریاض الصالجی لین ننمی( )470/6رسخ کیات الیوحیذ للجارمی ،الیکیایک کان.
رسخ سی ان داود للعیاد ،الیکیایک کان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• من َر ْو ِح اهلل  :من رمحته بعباده.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
 .1اليه عن َس ِّ
ب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها لكها ُم َسخرة بأمر اهلل تعاىل فيما خلقت هل.
َّ
 .2ليس من خلق املسلم َّ
السب والشتم ،حىت ولو اكن لغري اإلنسان.

 .3ظواهر الكون آيات من آيات اهلل -عز وجل -ومظاهر من مظاهر قدرته يكون فيها اخلري والرمحة ملن أراد اهلل -تعاىل -رمحته ،ويكون فيها
الويل واثلبور ملن أراد اهلل -تعاىل -عذابه.
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ِّ .4
َ
َ
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق وابلدن ،وفيها الرش المست ِطري من إهالك احلرث والنسل ،فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل تعاىل أن
ُي َمتِّعه خبريها وحيفظه من َ ِّ
رشها.
 .5االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من َ ِّ
رشها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد،
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم  1424ـه بهجة الاظرين ،تأيلف:
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق:
سليم بن عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن
ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر الارش :دار احلديث –
السنن
القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمشاكة املصابيح ،تأيلف:
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حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح كتاب اتلوحيد ،تأيلف :أمحد بن عمر بن مساعد احلازيم ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)8957( :
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ت
ریی میی تھو ھی کا ینیاہ اورمیی امت میےس میا حواریہ۔

الزبري ابن عميت ،وحواري من أميت

 .1032احلديث:

**

ا
مرفواع:
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-
ُ َّ
الزبري ابن َع َّميتَ ،
وح َو ِّ
« ُّ
اري من أميت».

جای ین عیذ اہلل رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :ریی
ت
میی تھو ھی کا ینیا ہ اور میی امت می ےس میا حواری ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن الزبري بن العوام

ريض اهلل عنه -هو ابن عمته صفية بنت عبداملطلب -ريض اهلل عنها ،-وأنه نارصه من أمته.

 .1032جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
ینی کرتم ﷺ ییا رہ ہی کہ ریی ین عوام رضی اہلل عیہ آت ﷺ یک تھو ھی صقیہ
يت عیذ المطلت رضی اہلل عہا ےک ینی اور آت ﷺ یک امت می آت ﷺ

ےک مذد گار ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه أمحد.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• َح َو ِّ
اري  :نارصي.

فوائد احلديث:
 .1الزبري بن العوام نال رشف الصحبة ورشف القرابة من اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2فضيلة للزبري بن العوام وأنه يلقب بـ« :حواري الرسول».
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف1422 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،ملحمد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
احلسين ،الكحالين األمري الصنعاين ،اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار
السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م.

الرقم املوحد)11193( :
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م
يواون اور سکنیونےک لی کوش کرنوالاہللےکرا سیمی حہاد
کرنواےلیکرطخہ۔

السايع ىلع األرملة واملسكني ،اكملجاهد يف
سبيل اهلل

 .1033احلديث:

**

ا
مرفواعَّ « :
ايع ىلع
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه
الس ِ
َ
اكلم َ
األ ْر َملَة والم ْ
ُ
جا ِه ِد يف سبيل اهلل».
ني،
ك
س
ِ
ِ
ِ
ِ
َُْ
َ ْ ُ
ُ
وأح َسبُه قال« :واكلقائم اذلي ال يفرت ،واكلصائم اذلي
ُْ
ال يف ِط ُر».

ابو رھیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن فمایا” :يواون اور
مس
کنیون ےک لی کوش کرن وال اہلل ےک را سی می حہاد کرن واےل یک رطخ
ش
ت
ہ“۔ راوی کہی ہی کہمی مجھیا ہون کہاسجذی ت می ن ھی کہاتھا؛ ”استمارمی
ش
کرھے ر ہی واےل حص یک رطخ ہ ،حو تھکیا ہی ن ہو اور اس لگا یار رورہ ر کھی
واےل یک رطخ ہ ،حو اقطار ہی ن کر یا ہو“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اذلي يقوم
بمصالح املرأة اليت مات عنها زوجها ،واملسكني
املحتاج وينفق عليهم ،هو يف األجر اكملجاهد يف

سبيل اهلل ،واكلقائم يف صالة اتلهجد اذلي ال يتعب

من مالزمة العبادة ،واكلصائم اذلي ال يفطر.

 .1033جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

آت صل اہلل علیہ وسلم فمان ہی کہ يوہ عورت ،مسکی محیاخ کا حیال ر کھی وال
اور ان ی حرخ کرن وال بوات ےک معا مےل می اہلل ےک را سی می حہاد کرن
ش
واےل مجاہذ یک رطخ ہ اور اس حص یک رطخ ہ ،حو رات ترھ تہجذ یک تمار ی ھی
ہوے تھکیا ن ہو اور اس رورے دار یک رطخ ہ ،حو اقطار ن کر یا ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ايع  :هو املكتَسب لألرملة واملسكني بما يعيشهما ُ
• َّ
وي ِعينُهما به.
الس ِ
ِ
ََْ َ
• األرملة  :املرأة اليت مات عنها زوجها غنية اكنت أو فقرية.
ْ
كني  :أي املحتاج األحق بالصدقة ،فهو اذلي ليس هل من املال ما يسد حاجته.
• ال ِمس ِ
ُ َ
َ
بيل اهلل  :اجلهاد :هو بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• اكلمجا ِهد يف س ِ
َ
• اكلقائِم  :أي :يف صالة اتلهجد متعبِّ ادا.
َّ
َ
رت  :ال َ
ال َي ْف ُ ُ
يتعب من مالزمة العبادة.
اذلي
• ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ
 .1وجه إِحلَاق القائم ىلع األرملة واملسكني بما يصلحهما وحيفظهما باملجاهد واملتهجد :أن املداومة ىلع أعمال الرب كهذه تفت ِقر إىل جماهدة
الفس والشيطان.
َّ
ُ
 .2احلث ىلع كشف كرب الضعفاء وسد خلتهم وحاجاتهم وصون ُح َ
رم ِت ِهم.
ِ
 .3حرص الرشيعة اإلسالمية ىلع تضامن املسلمني وتكافلهم وتعاونهم؛ حىت يشتد ابلناء اإلساليم.
 .4العبادة تشمل لك عمل صالح.

 .5العبادة :اسم جامع للك ما حيبه ويرضاه اهلل من األعمال الصاحلة الظاهرة وابلاطنة.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن
صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق
الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري،
حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3135( :
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َ
الصمت حِك ٌم ,وقليل فاعله

 .1034احلديث:

ع
جاموشی حکمتہ اور اسی مل کرنواےلکم ہی۔
**

ا
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :الصمت
َ
ِحكم ،وقليل فاعله».

 .1034جذیت:

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ«:جاموشی حکمت ہ اور اس
ع
ی مل کرن واےل کم ہی۔»

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ر
احلديث فيه فضيلة الصمت ،وأنه من احلكمة ،وقل
ر
من الاس من حيرص ىلع الصمت ويتخلق به.

**

اجمایل معنی:

جذی ت می جاموشی یک قصیلت کا ییان ہ ،اور ن کہ جاموشی حکمت و دایان ہ ،مگر
تہت کم لوگ جاموشی اییان اور اس جای ت بوج د یی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابليهيق يف الشعب.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :شعب اإليمان.

معاين املفردات:

• الصمت  :السكوت واإلمساك عن الالكم ،واملراد الالكم ابلاطل دون احلق.
َ
• ِحكم  :مجع حكمة ،ويه وضع اليشء يف موضعه.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة الصمت ،وأن املحمود منه ما اكن عن الالكم املحرم ،وما ال فائدة فيه.
املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .شعب اإليمان للبيهيق ،حتقيق :خمتار أمحد الدوي ،نرش :مكتبة الرشد ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه2003 -
م.
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طلم قیامتےکدنایذھیون کا یاعت ہو گا

الظلم ظلمات يوم القيامة

 .1035احلديث:

**

این عرمرضی اہللعیہ ےسمقوعاًروای تہ’’ :طلمرور رقیامتایذھیونکایاعت
ہوگا۔‘‘ جای رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :طلم کرن ےس بحو ،کیو یکہ طلم
ب
رور رقیامت یاریکیون کا یاعت ہوگا۔ اور جل وحرض ےس بحو کیو یکہ اشی ن تم ےس
تہےل لوگون کو ہ الک کیا ہ۔‘‘

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -مرفواع« :الظلم
ظلمات يوم القيامة» .عن جابر-ريض اهلل عنهما-

مرفواع« :اتقوا الظلم ,فإن الظلم ظلمات يوم القيامة,
ََْ َ
ُّ
واتقوا الش َح؛ فإنه أهلك من اكن قبلكم».

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

احلديثان من أدلة حتريم الظلم ،وهو يشمل مجيع

 .1035جذیت:

**

أنواع الظلم ،ومنه الرشك باهلل تعاىل ،وقوهل يف
احلديثني" :الظلم ظلمات يوم القيامة" معناه أنه
ظلمات متوايلة ىلع صاحبه حبيث ال يهتدي يوم

القيامة سبيال .وقوهل يف احلديث اثلاين( :واتقوا الشح
فإنه أهلك من اكن قبلكم) فيه اتلحذير من الشح

وبيان أنه إذا فشا يف املجتمع فهو عالمة اهلالك ،ألنه

من أسباب الظلم وابليغ والعدوان وسفك ادلماء.

ضح
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس نح ہ۔

اجمایل معنی:

ق
ن دوبون جذییی طلم یک حرمت ےک دل یل می ےس ہی۔ اور ن طلم یک تمام سمون کو
سامل ہ حن می ےس ایک اہلل ےک ساتھ رسک کریا ہ۔ دوبون جذيون می آت
ﷺ ےک فمان’’ :طلم قیامت ےک دن ایذھیون کا یاعت ہو گا۔” کا مطلت ن

ش
ہ کہ طالم حص ن در ن ایذھیون می دویا ہو گا یاین طور کہ اےس قیامت ےک
دن راہ ہی شجھان ن دے یگ۔ دورسی جذی ت می آت ﷺ ےک فمان’’ :اور
ب
ب
جل وحرض ےس بحو کیو یکہ اشی ن تم ےس تہےل لوگون کو ہ الک کیا ہ۔‘‘ می جل
ب
ےسیارر ہی یک یلقیہ اوراسیاتکاییانہ کہحتکسیمعارسےمی جل
عام ہو جا یا ہ بو ن ہ الک ت و ییادی یک ع المت ہون ہ کیو یکہ ن طلم ویاابصاق،
جارحیت اور حون ریی ےک اسیات می ےس ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه .حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• اتقوا  :ابتعدوا عنه.
• الظلم  :وضع اليشء يف غري موضعه أو جماوزة حد الشارع.
• الشح  :ابلخل بما عنده واحلرص ىلع ما ليس عنده.

فوائد احلديث:
خطر العاقبة.
 .1اتلحذير من الظلم ،واألمر باجتنابه ،فإنه ِ
 .2اتلحذير من الشح وابلخل ،فإنه سبب هالك األمم السابقة.
 .3اجلزاء من جنس العمل ،فلما ظلم الاس يف ادلنيا أظلم اهلل عليه يوم القيامة.
 .4أن ما اكن سببا للهالك يف األمم السابقة يكون سببا هلالك يف هذه األمة.
 .5حتريم الظلم والشح.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ر
َ
لوغ َ
ط1428 ، 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
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ہخ(فنیہو قساد اور قیلو عارتگری)ےکرمان می عیادت کریا ا بےسہ،
جنےس مییرطفہرحت کریا۔

َ
َ َ
اله ْر ِج َك ِه ْج َر ٍة َّ
إيل
ال ِعبادة يف

 .1036احلديث:

**

ض
معق ی
ی
س
خ
رھ ْ
ل ن بسار ر ی اہلل عیہ ےس روا ت ہ کہ ر ول اہلل ﷺ ن فمایا " ْ َّ
(فنیہ و قساد اور قیل و عارت گری) ےک رمان می عیادت کریا ا بےس ہ ،جنےس
میی رطف ہرحت کریا"۔

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َ َ
ادة يف َ
اله ْر ِج
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ِعب
َ ْ
ج َر ٍة َّ
إيل».
ك ِه
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن املتمسك بالعبادة يف زمن كرثة
الفنت واختالط األمور واالقتتال فضله كفضل من

هاجر إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قبل فتح مكة؛
َ
ُّ
ألنه وافقه من حيث أن املهاجر ف َّر بدينه ممن يَ ُصده
عنه لالعتصام باليب -صىل اهلل عليه وسلم -وكذا
َ
املنقطع يف عبادة اهلل تعاىل ف َّر من الاس بِ ِدينه إىل
االعتصام بعبادة ِّ
ربه ،فهو يف احلقيقة قد هاجر إىل

ِّ
ربهَّ ،
وفر من مجيع خلقه.

 .1036جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :فنیون یک کیت ےک دور می اور اس وق ت می حت معام الت گذ مذ
ش
ہوجا یی اور لران جھگرا ہو راہ ہو ،عیادت یک یاییذی کرن واےل حص یک قصیلت
ش
ا بےس ہ جنےس اس حص یک قصیلت حس ن فح مکہ ےس تہےل ینی ﷺ یک رطف
ش
ہرحت یک۔کیو یکہ اس کا عمل اشی یک رطخ ہو یا ہ یاین طور کہ مہاحر حص ا یی دین
ش
کو اس حص ےس بجان ہون تھاگ اتھیا ہ حو اےس دین ےس روکیا ہ یاکہ وہ
ینی ﷺ کو تھام ےل۔ اشی رطخ اہلل یک عیادت می م سعول ر ہی وال لوگون ےس
ش
کیارہ کس ہو کر ا یی رت یک عیادت یک آعوس می ییاہ لنیا ہ۔ ابسا حص
م
درحقیقت اہلل یک ساری جلوق ےس راہ فار اجنیار کر ےک اہلل یک رطف ہرحت کر جا یا

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريجَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اهلرج  :الفتنة واختالط أمور الاس والقتال.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع العبادة واإلقبال ىلع اهلل تعاىل أيام الفنت.
 .2فضل العبادة زمن الفنت.
 .3ينبيغ للمسلم اعزتال مواطن الفنت والغفلة.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من
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َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،عز ادلين أبو إبراهيم ،املعروف باألمري ،املحقق :د.
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
حممد إسحاق َّ
َّ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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ہخ(فنیہو قساد اور قیلو عارتگری)ےکرمان می عیادت کریا ا بےسہ،
جنےس مییرطفہرحت کریا۔

َ
اله ْرج كهجرة َّ
إيل
العبادة يف

 .1037احلديث:

**

م
عقل ین بسار رضی اہلل عیہ ینی صل اہلل علیہ وسلم ےس مقوعاً روای ت کرن ہی کہ
آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا" :ہخ (فنیہ و قساد اور قیل و عارت گری) ےک
رمان می عیادت کریا ا بےس ہ ،ج نےس میی رطف ہرحت کریا" ۔

عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-العبادة يف َ
اله ْرج

كهجرة َّ
إيل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث أن من ابتعد عن مواطن الفنت

والقتل واختالط األمور وفساد ادلين ،ثم أقبل ىلع

عبادة ربه ،واتلمسك بسنة نبيه اكن هل من األجر

واملثوبة كمن هاجر إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

.

 .1037جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
اسجذی تمیاسیات کاییانہ کہحو حصا ییآتکوفنیہ،قیلوعارتگری
اورمعام الت می گر ی اور قساد دین یک حگہون ےس دور رکھیا ہ ،ا یی رت یک
عیادت می مرصوف رہیا ہ اور ا یی ینی یک سنت ی کارییذ رہیا ہ ،اےس اس
ش
حص یک رطخ کا احرو بوات ملیا ہ ،حس ن ینی صل اہلل علیہ وسلم یک رطف ہرحت
یک ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ُ
اتلخريجَ :مع ِقل بن يَسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العبادة  :يه  :اسم جامع للك ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال ابلاطنة والظاهرة.
• َ
اله ْرج  :الفتنة واختالط أمور الاس ،والقتال.
• كهجرة َّ
إيل  :أي  :هلا مثل ثواب من هاجرإىل املدينة البوية حني اكنت اهلجرة إيلها واجبة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الزتام السنة واتلمسك برشع اهلل -عز وجل -حتصنا من الفنت ،وحفظا من الفساد.
 .2بيان فضل العبادة يف اهلرج.
 .3الاس يف الفنت ينشغلون عن الطااعت ،وال يتفرغ هلا إال األفراد ،ذللك اكن فضل العبادة يف اهلرج كبري.
ا

ا

املصادر واملراجع:

-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 - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف أبو زكريا حميي ادلين
حيىي بن رشف الووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،تأيلف عبد الرمحن بن يلع بن
حممد اجلوزي املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن – الرياض - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل-دار ابن
اجلوزي-الرياض -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5020( :
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ع
دایاوہہ حو ا یی بقس کا مجاسیہ کرے اور موتےک ب عذےک لی مل کرے،
بق
نج
عایلےس
اور عاحروہہ حو ا یی سیک حواہسونےک ےھ لگا رہ اوراہلل ب ّٰ

َ َ
َ ِّ ُ
َ
الكيس من دان نفسه ،وعمل ل ِما بعد املوت،
َ َّ
ََْ
ُ
والعاجز من أتبع نفسه هواها َوتمىن ىلع اهلل

 .1038احلديث:

اُمیذین یایذےھ۔

**

َ َّ
عن أيب يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن
َ َ
َ ِّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكي ُس من دان
ْ
ُ
والعاجز من أتبَ َع نفسه
نفسه ،وعمل ل ِ َما بعد املوت،
هواها َوتَ َّ
مىن ىلع اهلل».

 .1038جذیت:

حرصت ابو ب عل رسذاد ین اوس رضی اہلل عیہ ےس روا ی ت ہ کہ ینی ﷺ ن ف
ع
مایا’’:دایا وہ ہ حو ا یی بقس کا مجاسیہ کرے اور موت ےک ب عذ ےک لی مل
بق
نج
عایل ےس
کرے ،اور عاحر وہ ہ حو ا یی س یک حواہسون ےک ےھ لگا رہ اور اہلل ب ّٰ
اُمیذین یایذےھ۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

خيربنا اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
أن الكيس من قهر نفسه وأخضعها حلكمة عقله

ورشيعة ربه فهو حياسبها ىلع لك ما تفعل وما ترتك،
ر
املقرص يف الواجب فهو ذلك اذلي ينقاد
أما العاجز
ا
هلواه ،فنفسه أسرية شهواته ،ويزيده محقا تمنيه ىلع
اهلل األماين الاكذبة ،فهو يعلل نفسه بعفو اهلل

ومغفرته وسعة رمحته .وهو حديث ضعيف لكن
معناه ثابت يف الكتاب والسنة ،كقوهل تعاىل( :وقل

اعملوا) (وتولك ىلع اهلل) (أم حسبتم أن تدخلوا

اجلنة).

**

اجمایل معنی:

ش
اس جذی ت می ینی کرتم ﷺ ن ییا رہ ہی کہ عقل میذ وہ حص ہ حو اییا مجاسیہ
کرےاور حکمت و دایان کو اجنیار کرن ہون ا یی آت کو اہلل یک رسبعت ےک
یا بع کر دے اور حو کر یا ہ یا جھور یا ہ اس ی اییا مجاسیہ کرے۔ اور يوقوف وہ

ش
حص ہ حس کا بقس حواہسات کا قیذی ین جان اور اینی حواہسات کو بورا کرن
ےک لی واحیات کو یک کر دے۔اس یک جماق ت یک ايہا اس وقت ہونہ حت وہ
ت
عایل ےس جھون امیذین ھی وابسیہ کر ےل۔اور وہ اس رطخ کہ ا یی آت کو اہلل
اہلل ب ّٰ
عایل یکمعاق،معقت اوروسعترجمتکال لح دے۔ نجذی ت اگرجصعیف ہ
ب ّٰ
م
لی
عایل کا فمان ہ:
ک اس کا قہوم کیات و سنت ےس یای ت ہ جنسا کہ اہلل ب ّٰ
(وفل اعملوا) (کہہ د بحی کہ تم عمل کی جاو)( ،وبوکل عل اہلل) (اور اہلل ی ترھوسہ
حس
ی
رکھو)( ،ام ننم ان یذجلوا الحیہ) (کیا تم ن گمان کی ننےھ ہو کہ حیت می (بون ہی)
جےل جاو ےگ)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
َ َّ
اتلخريج :أبو يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكيس  :العاقل احلازم.
• دان نفسه  :حاسبها.

• عمل ملا بعد املوت  :يعين عمل لآلخرة.

• العاجز  :اتلارك ملا جيب فعله بالتسويف.
• اهلوى  :ميل الفس إىل الشهوة .قيل ر
سيم بذلك ؛ ألنه يهوي بصاحبه يف ادلنيا إىل لك داهية ،ويف اآلخرة إىل اهلاوية.
• األماين  :يه ما يتخيله اإلنسان فريجو وقوعه من ذلائذه وشهواته وبعبارة أخرى ما يتمناه اإلنسان.
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• تمىن ىلع اهلل  :الفوز يف اآلخرة.

• من أتبع نفسه هواها  :أي جعلها تابعة ملا تهواه مؤثرة لشهواتها معرضة عن صالح األعمال.

فوائد احلديث:
 .1وجوب األخذ باحلزم مع الفس وحماسبتها.
 .2االستعداد ملا بعد املوت بالعمل الصالح.
 .3من سار خلف شهواته ضل وأضل.
 .4احلث ىلع انتهاز الفرص بالعمل وترك اتلمين.
 .5بذل األسباب املوجبة لرمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
 .6ذم االتكال إىل عفو اهلل ومغفرته من غري بذل األسباب املوجبة.
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 :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب
زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن
الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه - .بهجة الاظرين 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 عرشة،
1407ه - .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

الرقم املوحد)3593( :
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عقل میذوہہ حو ا یی بقس کا مجاسیہ کرے اور موتےک ب عذآنوایلر یذیگ
ع
ےک لی مل کرے اور عاحر (نوقوف)وہہ حو ا یی بقس کو حواہسات
ن
ےک جےھ لگادے اوراہللےسآررو ییر کےھ

َ ِّ
الكيس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت،
َ
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل

 .1039احلديث:

**

َّ
عن أيب يعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن
َّ ر َ ر ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ َ
َ ِّ
وسلم -قال« :الكي ُس َمن دان
اليب -صىل اهلل علي ِه
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
وعمل ل َما بعد املوت ،والعاج ُز من أتبع ن َ
َ َ
فسه
نفسهِ ِ ،
ِ
َ
َ
ه َواها وت َم َّىن ىلع اهلل».

 .1039جذیت:

ابو ب عل سذاد ین اوس رضی اہلل عیہ ےسروای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا :عقل
میذ وہ ہ حو ا یی بقس کا مجاسیہ کرے اور موت ےک ب عذ آن وایل ر یذیگ ےک لی
ع
مل (ییاری) کرے اور عاحر (ن وقوف) وہ ہ حو ا یی بقس کو حواہسات ےک
ن
جےھ لگادے اور اہلل ےس آررو یی ر کےھ۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

املسلم العاقل هو اذلي حياسب نفسه أوال بأول
َّ
ويعمل ملا بعد املوت؛ ألنه يف هذه ادلنيا غري مستقر،
واملآل هو ما بعد املوت ،وأما العاجز الضعيف هو من

اتبع هوى نفسه وصار ال يهتم إال بأمور ادلنيا.

**

اجمایل معنی:

عقل میذ مسلمان وہ ہ حو دست یذست اییا مجاسیہ کر یا رہیا ہ اور موت ےک ب عذ
یک ر یذیگ ےک لی عمل (ییاری) کر یا ہ ،کیو یکہ ن دییا بو اس کا تھکان تہی ہ۔
اصل ابجام حس یک رطف لوت کر جایا ہ وہ بو موت ےک ب عذ یک ر یذیگ ہ۔ اور عاحر
مط
ش
وکرمور حص وہ ہ حو ا یی بقس کو اینی حواہسات کا ییو ییا یا ہ اور اس کا مح
بظ ضف اور ضف ديوی امور ہو جان ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
َ
َر
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
َ َّ
اتلخريج :أبو يَعىل شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• الكيِّس  :العاقل ،وهو اذلي يمنع نفسه عن الشهوات املحرمة ويعمل بطاعة اهلل -تعاىل.-
َ َ
ان نَ َ
فسه  :حاسبها.
•د
َّ
َّ
َ
َ
َ
• وع ِمل لِما بعد املوت  :يعين ع ِمل لآلخرة؛ ألن لك ما بعد املوت فإنه من اآلخرة.
العاجز  :الضعيف اتلارك ملا جيب فعله.
•
ِ

فوائد احلديث:
 .1من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل.
ِّ
 .2االعتدال يف باب اخلوف والرجاء ،فاذلي ينبيغ أن يساير اخلوف والرجاء حياة املؤمن ،حبيث ال يغلب أحدهما ىلع اآلخر.
 .3وجوب األخذ باحلزم مع الفس وحماسبتها ،واإلتيان بواجب العبودية ،وعدم الركون إىل األماين الاكذبة واألوهام اخلادعة ،فإن اهلل يثيب الاس
بما عملوا ال بما تمنوا من غري عمل.

 .4احلث ىلع انتهاز الفرص ،وىلع أن ال يضيع اإلنسان من وقته فرصة إال فيما يريض اهلل -تعاىل ،-وأن يدع الكسل واتلهاون واتلمين ،فإن اتلمين
ال يفيد شيئا.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .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 .سلسلة األحاديث
الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل
مرشد ،وآخرون ،حتت 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)3137( :
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کنیہ گیاہن ہی :اہللےک ساتھرسک کریا،والذینیک یافمان کریا ،کسی جان کو
ق
( یاحق) قیل کریا اور جھون سم کھایا۔

الكبائر :اإلِشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل
انلفس ،واَلمني الغموس

 .1040احلديث:

**

عیذ اہلل ین عرمو ین عاض رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
فمایا کہ کنیہ گیاہ ن ہی :اہلل ےک ساتھ رسک کریا ،والذین یک یافمان کریا ،کسی جان
ق
کو( یاحق) قیل کریا اور جھون سم کھایا۔

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :الكبائر:
ُُ
اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل الفس،
َ
وايلمني الغ ُموس».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا
يتناول هذا احلديث عددا من اذلنوب اليت وصفت

بأنها من الكبائر ،وسميت بذلك لرضرها الكبري ىلع
رش ُ
فاعلها وىلع الاس يف ادلنيا واآلخرة .فأوهلا "اإل َ
اك
ِ
بِاهلل" :أي :الكفر باهلل بأن ،يعبد معه غريه وجيحد
ُُ ُ َ َ
ين" :والعقوق
عبادة ربه .وثانيها "عقوق الو ِادل ِ
حقيقته :أن يفعل مع وادليه أو مع أحدهما ،ما يتأذى
ا
به عرفا ،كعدم احرتامهما وسبهما وعدم القيام

عليهما وراعيتهما عند حاجتهم إىل الودل .وثاثلها
ا
ا
َ ْ َّ ْ
الفس" :بغري حق اكلقتل ظلما وعدوانا ،أما إذا
"قتل
استحق الشخص القتل حبق من قصاص وغريه فال
ُ
يدخل يف معىن هذا احلديث .ثم خ ِتم احلديث
َ
الغ ُم ُ
وس"ُ :
وس ِميت بالغموس
بالرتهيب من "ايلَ ِمني
َّ
اإلثم أو يف الار؛ ألنه حلف
ألنها تغمس صاحبها يف ِ
ا
اكذبا ىلع علم منه.

 .1040جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می می عذد گیاہون کا ییان ہ ،حن ےک یارے می ن فمایا گیا کہ وہ کنیہ
ش
گیاہ ہی۔ اتھی ن یام اس لی دیا گیا ،کیون کہ ان کا ارن کات کرن واےل حص اور

لوگون کو دییا اور آحرت می ان کا تہت ریادہ بقصان ہو یا ہ۔ ان میےس تہ ال "اہلل
ےک ساتھ رسک کریا" ہ۔ بعنی اہلل ےک ساتھ کق کریا ،یاین طور کہ اس ےک ساتھ
ت
ساتھ ییذہ کسی اور یک ھی عیادت کرے اور ا یی رت یک عیادت ےس ان کاری ہو
ح
ش
جان۔ "والذین یک یافمان کریا"۔ "العقوق" کا قیقی معنی ن ہ کہ کون حص
ا یی والذین یا ان می ےس کسی ایک ےک ساتھ ابسا سلوک روا ر کےھ ،حو غف ےک
اعنیار ےس ان ےک لی ن کلیف دہ ہو ،جنےس ان کا احیام ن کریا ،اتھی یا تھ ال کہیا اور
بوق تضورت اولدکا ان یکدیکھ تھال نکریااور ان کاحیال نرکھیا۔اور "کسیجان
کو قیل کریا"۔ بعنی طلم و ریادن کرن ہون یاحق قیل کریا۔ یاہم اگر آدمی قصاض
مس
وعیہ یک وج ےس قیل کا نحق ہو ،بو اس ی اس جذی ت ےک معنی کا اط ال ق تہی ہو گا۔
جذی ت کا اجنیام جھون قسم کھان ےس درا کر کیا گیا۔ جھون قسم کو "المی ال عموس"
ح
اس لی کہا جا یا ہ ،کیون کہ ن ا یی اتھان واےل کو گیاہ یا ہنم می دبو دینی ہ۔
کیویکہ اس ن جان بوجھ کر جھون قسم کھان ہون ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• الكبَائِر  :اذلنوب الكبرية اليت ورد فيها وعيد شديد يف القرآن أو السنة.
رش ُ
• اإل َ
اك بِاهلل  :الكفر بأنواعه.
ِ
َ ُُ ُ
َ
َ
• وعقوق الو ِادلين  :العقوق مأخوذة من العق وهو القطع ،وضابطه :أن يفعل مع أحد وادليه ما يتأذى به من فعل أو قول.
َ
• ايلَ ِمني الغ ُموس  :اليت حيلفها اكذبا اعمدا ،سميت غموسا؛ ألنها تغمس احلالف يف اإلثم.
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فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف هذه املعايص؛ ألنها من الكبائر.
 .2بيان أن األيمان أقسام منها :يمني الغموس ويه اليت تغمس صاحبها يف الار ،ومنها ايلمني املنعقدة اليت حيلف فيها صاحبها ىلع فعل يشء أو
تركه ،فإذا خالف لزمته كفارة ،ومنها يمني اللغو اليت ال يقصدها صاحبها لكن جرت ىلع لسانه مثل الك واهلل وبىل واهلل.
ِّ
ج ا
وأشدها ُ
 .3االقتصار ىلع هذه األربع يف احلديث لكونها أعظم الكبائر ا
رما ،وليس القصد احلرص.
إثما،

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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 .تطريز رياض
الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3044( :
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َّ ُ َّ ِّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َ ََ
ادلي ِن ,وغلب ِة
اللهم إِين أعوذ بِك مِن غلب ِة
َ ُ ِّ َ َ َ َ َْ
العدو ,وشمات ِة األعداءِ

 .1041احلديث:

اےاہلل! میفضےک علی،دشمنےک علی اور مصنیت میدشمیونیک حوشی
ےسییی ییاہ جاہیا ہون۔
**

ا
عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
ََ
«اللَّ ُه َّم إين أعوذ بك من َغلَبَة َّ
ادليْ ِن ,وغلبَ ِة العدو,
ِ
َ َ
وش َمات ِة األعداء».

 .1041جذیت:

عیذ اہلل ین عرمو رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دعا فمان:
ل َّلہ
م
الذی ْ ر
انر العذاء» یجمہ” :اے اہلل!
ن ,وعَّلَّی َّ رہ العذو ,و َّش َّم َّ
«ا َُّم ان اعود یک ن عَّلَّی َّ رہ َّ
می فض ےک علی ،دشمن ےک علی اور مصنیت می دشمیون یک حوشی ےسییی ییاہ
جاہیا ہون“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يستعيذ اليب -صىل اهلل عليه وسلم -باهلل ويعتصم
به من ثقل َّ
ادلين وشدته حبيث يعجز عن قضائه،
ِ
ومن انتصار العدو عليه ومن قهره وحتكمه فيه ،ومن

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اےس امام بسان اور امام اجدم ن روای ت کیا ہ۔

فرح األعداء ورسورهم بما يصيبه من نكبات يف

بدنه أو أهله أو ماهل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه النسايئ وأمحد.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• غلبة َّ
ادليْن  :ادلين :هو القرض ،ولك ما لزمك لغريك من مال أو ْنوه.
• شماتة األعداء  :الشماتة :يه الفرح بما يزنل باملعادي ويصيبه من املصائب.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل األدعية البوية ىلع غريها من األدعية.
 .2افتقار اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه تعاىل فهو عبد من عباد اهلل أكرمه اهلل بالبوة.
 .3أن من األدعية ما يكون يف املال ،ومنها ما يكون يف احلياة والرشف والسيادة ،ومنها ما يكون يف أمر خارج.
ادليْن ال حرج فيه ،إنما احلرج فيمن ليس دليه وفاء لدلين وهذا هو َّ
 .4أن مطلق َّ
ادليْن الغالب.
 .5استحباب اتلعوذ من غلبة العدو.
 .6أن لك من رسه مساءة شخص وغمه فهو هل عدو.
 .7أن اإلنسان عليه أن يتجنب األمور اليت ي ُ ْش َم ُ
ت بها ويعاب فيها.
املصادر واملراجع:

املجتىب من السنن ،السنن الصغرى للنسايئ ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،ط مكتب
املطبواعت اإلسالمية  -حلب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1421ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ 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
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عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5489( :
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ََ
َْ
َُْ
َّ ُ ِّ ْ َ ُ َ
الله َّم إين أسألك العافية يف ديين ودنيا َي وأهيل
َّ ُ ْ ُ َ
ْ
َ
ومايل ،الله َّم اسُت ع ْورايت وآمِن َر ْواعيت،
َ ْ
َ
واحف ْظين م ِْن بني َّ
يدي ومِن خل ِِف وعن يميين
ْ َ
َ ْ
َ ُ ُ َ َ
َ
وعن ِشمايل ومِن ف ْو ِِق ،وأعوذ بِعظمتِك أن
ُ َْ َ ْ َ
أغتال مِن َتيت

 .1042احلديث:

”اےاہلل!می بجھےس ا یی دینودییا ،اہلو عیال اور مال می عاقیت طلت
م
کر یا ہون۔ اےاہلل!مییرسمگاہیک سی بوشیفما ،جےھ حوفو حظاتےس
ن
مامونو محقوظ رکھ،میی حقاطتفماآےگےس ،جےھےس،دا ییےس ،یا یی

ےس اور اویےس۔ اور میییی عطمتیک ییاہ جاہیا ہوناس یاتےسکہ می
اجایک ا یی نچےس یکر لیا جاون۔
**

 .1042جذیت:

عیذاہللین عرم رضیاہلل عہما کہیہی کہرسولاہللصل اہلل علیہ وسلمحتصحاور سام
تہ ج
ل َّلہ
ت
ک العاقی َّ َّہ ق دینی،
کرن ،بو ان دعاون کا یھیا ی ھورن ےھ«:ا َُّم ا رن ا ْس َّالُ َّ
ر
حق َّ ْ ر
ر
ل
ذی ,ومن
ایَّ ,واہ ْل ،ومَّایل .ا َّلہ َُّم اس ْ ُی عَّوْران ,وآم ْن َّر ْوعان .وا طنی م ْن یی ی َّ
ودُیْی َّ َّ
ج ر
ر َّب
رم ق َّ ر َّعُ ب ر
تم
ال م ْن حنی»
َّلْقی ,وعن ننی ,وعن رش َّمایل ,و ْن وْق ،وا ُ
ود عَّطمَّیرک َّا ْن ُاعْ َّی َّ
یجمہ”:اے اہلل! می بجھ ےس ا یی دین و دییا ،اہل و عیال اور مال می عاقیت
م
طلت کر یا ہون۔ اے اہلل! میی رسم گاہ یک سی بوشی فما ،جےھ حوف و حظات ےس
ن
مامون و محقوظ رکھ ،میی حقاطت فما آےگ ےس ،جےھ ےس ،دا یی ےس ،یا یی ےس
اور اوی ےس۔ اور می ییی عطمت یک ییاہ جاہیا ہون اس یات ےس کہ می اجایک

ْ
يكن رسول
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :لم
َ ُ
اللكمات حني
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَدع هؤالء
ِ
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
ُي ْميس وحني يُ ْص ُ
أسألك العافيَة يف ديين
بح« :اللهم إين
َّ ُ َّ ْ ُ
ُ
اي وأَ ْهيل َ
ود ْنيَ َ
اسرت َع ْورايت وآ ِم ْن َر ْواعيت،
ومايل ،اللهم
َ ْ
َ
واحف ْظين م ْن بني ي َّ
دي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن
ِ
َ
َ
ْ ُ ْ َ
ُ ُ
وذ ب َع َ
َ
ْ َْ
ظم ِتك أن أغتَال ِم ْن
ِشمايل و ِمن فو ِِق ،وأع ِ
َ
حتيت».

ا یی نچ ےس یکر لیا جاون“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف لك صباح
ا
ومساء حيرص ىلع هذا ادلاعء وال يرتكه أبدا ،ملا فيه
من معاين عظيمة .ففيه سؤال اهلل (العافية يف ديين)

واملقصود بالعافية أي السالمة يف ديين من املعايص

واملخالفات وابلدع ،ويف (دنياي ،وأهيل ،ومايل) أي

أسألك العافية يف دنياي من املصائب والرشور،
وأسألك العافية ألهيل من سوء الع ْ َ
رشة واألمراض
ِ

واألسقام وشغلهم بطلب اتلوسع يف احلطام ،وملايل من

اآلفات والشبهات واملحرمات( .واسرت عورايت وآمن

رواعيت) أي اسرت لك ما يستحيي منه إذا ظهر من

اذلنوب والعيوب ،وآمين وسلمين من الفزع اذلي

خييفين( .واحفظين من بني يدي ,ومن خليف ,وعن
يميين ,وعن شمايل ,ومن فوِق) أي وادفع عين ابلالء
من اجلهات الست فال يصيبين رش من أي ماكن.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

آت صل اہلل علیہ وسلم صح و سام اس دعا ےک کہی کا سوق ن یایان ر کھی تےھ اور
ع
مس
ک
اےس ھی تہی جھورن تےھ۔ کیون کہ ن دعا طنم معان ی نمل ہ۔ اس می اہلل
عایل ےس عاقیت ما ییگ گنی ہ۔ (العاقیہ ق دینی) عاقیت ےس ُماد دینی معام الت می
ب ّٰ
یافمايون ،رسعی ج الف ورربون اور یذعات ےس س المنی اور حقاطت ہ۔
(دییای ،واہل ،ومایل) دییاوی عاقیت ےس ماد مصای ت اور رسور ےس حقاطت
ہ۔ اہلر جان یک عاقیت ےس ماد ُیی معارست ،اماض و نماربون اور دییا طلنی
می اتہماک ےس حقاطت۔ اور مایل عاقیت ےس ماد ا یی مال کا آقیون ،شہات اور
حرام امور ےس حقاطت ہ۔ (واسی عوران وآمن روعان) بعنی میے گیاہون اور
م
عیوت می ےس ہ وہ حی ،حس ےک طاہ ہون ی جےھ رسم آن ،اس ی یدہ دال
م
م
دے۔ اور جےھ اس حوف ےس امن و س المنی می رکھ ،حو جےھ حوف ردہ کرے۔
ح
ج
تم
(وا قطنی من یی یذی ,ومن لقی ,وعن ننی ,وعن شمایل ,ومن قوق) بعنی جھ
م
ارطاف ےس آن وایل ی الوون اور صی نیون ےس میی حقاطت فما اور ہ جگہ ےک
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ب
م
رس ےک ےس جےھ بجا۔ (واعود بعطمیک ان اعیال من حنی) بعنی می ییی عطمت
م
ےک طقیل اس یات ےس ییاہ مایگیا ہون کہ نچ ےس حقیہ طور ی جےھ اجک لیاجان۔

(وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت) معناه أستجري
ُْ
وأحتصن بعظمتك من أن أغتال من حتيت خفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه وأمحد واحلاكم .ملحوظة :لفظ احلديث يف مصادر اتلخريج :امهلل إين أسألك العافية
يف ادلنيا واآلخرة ،امهلل إين أسألك العفو والعافية يف ديين ،...واللفظ املذكور من بلوغ املرام.

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

معاين املفردات:

• حني يصبح  :أي حني يدخل يف الصباح وهو الفجر أو أول الهار.
• حني يميس  :أي حني يدخل يف املساء وهو ما بني الظهر إىل املغرب
• عورايت  :العورة :يه لك ما يستحيي منه إذا ظهر من اذلنوب والعيوب.
• رواعيت  :مجع روعة ،ويه الفزع ،أي فزاعيت اليت ختيفين
ُ ْ ا
• أغتال  :االغتيال هو أخذ اليشء خفيَة من حيث ال يدري فيهلكه.

فوائد احلديث:

ا
اقتداء بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1املحافظة ىلع هذه اللكمات
 .2أن لك إنسان عرضة لآلفات يف ادلين وادلنيا واألهل واملال.

 .3أن اإلنسان كما هو مأمور بسؤال اهلل العافية يف ادلين كذلك مأمور بسؤاهلا يف ادلنيا.

 .4أن العافية يف األهل مقدمة ىلع العافية يف املال.

 .5أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -مفتقر إىل حفظ اهلل -جل وعال-.
ا
 .6أنه ينبيغ اتلبسط واتلوسع يف ادلاعء (امهلل احفظين من بني يدي...إلخ) إلماكنه أن يأيت به جممال ،كأن يقول امهلل احفظين من لك نازلة.

 .7إثبات صفة العظمة هلل تعاىل
 .8أن اإلنسان خياف أن يأتيه العذاب أو االنتقام من حتت ومن أسفل منه أكرث من بقية اجلهات الست.
 .9جواز السجع بادلاعء مع عدم اتللكف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا -
بريوت .السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .سنن ابن ماجه ،البن
ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .املستدرك ىلع
الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد اليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب
العلمية  -بريوت صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف  -الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ 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 ،ط 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)5485( :
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اےاہلل ! میبجھےساسیک حی مایگیا ہون اور حو کجھ اس میہاسیکحی کا
تھن
ت
طلت گار ہون اور حو حی اسےک ساتھ جی گنیہ اےس ھی جاہیا ہوناور می
اسےکرسےسییی ییاہ جاہیا ہون اورحو کجھ اسےکایذرہ اسےکرس

َ
َّ ُ ِّ ْ َ ُ َ
الله َّم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما
ُ
ِّ
ِّ
أر ِسلت به ،وأعوذ بك من ِشها وِش ما فيها
ُ
ِّ
وِش ما أر ِسلت به

 .1043احلديث:

ےسییی ییاہ مایگیا ہون اور حورساسےکساتھ تھنجا گیا اسےسیییییاہ کا
حواسیگار ہون۔

**

 .1043جذیت:

ا ُُم المومیی عابش رضی اہلل عہا روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ حت آیذھی
ل َّ
جلنی بو ینی ﷺ ن دعا مانگا کرن تےھ ’’ ا لہ َُّم ا رن ا ْس َّالُک َّحیاہ وحی ما فہا و َّحی ما
ُار رسلت ن ،واعود یک من رسراہ ورس رما فہا ورس رما ُار رسلت ن‘‘۔ یجمہ :اے اہلل ! می

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن اليب -صىل
ِّ
َّ
اهلل عليه وسلم -إذا َع َص َفت ِّ
الريح قال« :الل ُه َّم إين
ُ
َ
ْ َُ َ
رسلت به ،وأعوذ
أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ ِ
ِّ ُ
ِّ
ِّ
رسلت به».
بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أ ِ

بجھےساس یکحی مایگیا ہوناورحوکجھ اسمیہاس یکحیکاطال ت ہوناورحوحی
تھن
اس ےک ساتھ جی گنی ہ اےس جاہیا ہون ،اور می اس ےک رس ےس ییی ییاہ
جاہیاہون اور حو کجھ اس ےک ایذر ہ اس ےک رس ےسییی ییاہ مایگیا ہون اور حو
رس اس ےک ساتھ تھنجا گیا اس ےسییی ییاہ کا حواسیگار ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -أن من هديه -صىل اهلل
عليه وسلم -عندما َت ْعصف ِّ
الريح ،أي عند اشتداد
ِ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
ُهبُ ِوبها ،قال " :اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها"..
والريح اليت خلقها اهلل -عز وجل -ورصفها تنقسم
إىل قسمني :األول :ريح اعدية ال ختيف ،فهذه ال ي ُ َسن
هلا ذكر معني .اثلاين :ريح اعصفة ختيف؛ ألن اعدا
بالريح َ
َع َّذبهم اهلل -تعاىلِّ -
الع ِقيم والعياذ باهلل ،فإذا
عصفت ِّ
الريح ،فقل كما هو هديه -صىل اهلل عليه
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما
سلم" :-اللهم إين
ُ
رسلت به" أي تسال اهلل -عزو جل -خري هذه الريح
أ ِ

وخري ما حتمله من منافع؛ ألنها تارة ترسل باخلري
ُ
َّ
وتارة ترسل بالرش ،فتسأل اهلل خري ما أرسلت به مما
ورش ما فيها ِّ
رشها ِّ
ينشأ عنها" .وأعوذ بك من ِّ
ورش ما
ورش ما حتمله ِّ
رشها ِّ
أُرسلت به" أي تستعيذ من ِّ
ورش
ِ
ُ
ما ترسل به؛ ألنها قد تكون عذابا ىلع قوم فتتعوذ

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
اُم المومیی عابش رضی اہلل عہا ییان کر رہی ہی کہ ینی ﷺ یک عادت میارکہ ھی کہ
ل َّ
حت آیذھی ج ال کرن بو آت ﷺ ن دعا کرن" :ا لہ َُّم ا رن ا ْس َّا ُلک حَّیاہ وحی ما فہا
ل
ا لہم‘‘ اہلل ب عایل ن حس ہوا کو ییذا کیا اور حےس ج الیا اس یک دو اقسام ہی :اول :عام
ہواحوحوفکا سنتتہی ہون۔اسےکیارے میکون معی طور ی مسنوندکرتہی
ہ۔ دوم :ییی ےس جلی وایل ہوا۔ ابسی ہوا حوف کا یاعت ہون ہ کیو یکہ اہلل
ب عایل ن ق ر
وم عاد کو شحت آیذھی ہی ےک در بےع منی الن عذات کیا تھا۔ العیاد یاہلل۔
ل َّ
ت
لہذا حت آیذھی جےل بو و بےس ہی کہی جنےس آت ﷺ یک سنت میارکہ ھی کہ ":ا لہ َُّم
ا رن ا ْس َّالُک حَّیاہ وحی ما فہا وحَّی ما ُار رسلت ن ،واعود یک من رسراہ ورس رما فہا ورس رما
ُار رسلت ن "۔ بعنی اہلل ب عایل ےس اس ہوا اور اس می موحود میا قع یک حی طلت کرین۔
ک
"وحی ما ُار رسلَّت ن" بعنی حو کجھ ن ےل کر آن اس یک حی طلت کرین کیو یکہ ھی بو ہوا
تھن
ک
حی ےک ساتھ جی جان ہ اور ھی اےس رس دے کر تھنجا جا یا ہ حیابجہ ہ وہ حی
تھن
طلت کرین حس ےک ساتھ ن جی گنی ہو اور حو اس ےس ن کےل۔ " واعود یک من رسراہ

ورس رما فہا ورس رما ُار رسلت ن "۔ بعنی اس ےک رس اور اس می موحود اسیاء ےک رس اور
تھن
حسرس ےک ساتھ ن جیگنی ہوناسےسییاہطلتکرین۔کیو یکہ بسااوفاتآیذھی
کسی قوم ےک لی عذات ہوا کرن ہ حیابجہ آت کو اس ےک رس ےس ییاہ مایگنی
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رشها ِّ
رشها .فإذا استعاذ اإلنسان من ِّ
من ِّ
ورش ما فيها
ورش ما أرسلت به كفاه اهلل َّ
ِّ
رشها ،وانتفع خبريها.

جا ہی۔ حت ابسان اس ےک رس ےس اور اس می موحود اسیاء ےک رس ےس اور حس
تھن
رس ےک ساتھ ن جی گنی ہو اس ےس ییاہ مایگیا ہ بو اہلل ب عایل اس ےس اس ےک رس
کو روک دییا ہ اور وہ اس یک حی ےس بقع اتھا یا ہ۔ مفاہ المقا نح (،)1115/3
ع
معاہ المقا نح( ،)197/5رسخ ریاض الصالجی لین ننمی()472 ،471/6۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َ
ْ َّ ُ
• َع َصفت  :اشتَد هبوبها.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
الرش ُ
ُ
ِّ .1
الرياح فيها اخلري الكثري من صالح الرزق َ
فيحسن باملسلم أن يسأل اهلل -تعاىل -أن
الم ْستَ ِطري من إهالك احل َ ْرث والن ْسل،
وابلدن ،وفيها
ُي َمتِّعه خبريها وحيفظه من َ ِّ
رشها.
 .2االتلجاء إىل اهلل واتلرضع إيله عند هبوب الرياح وسؤال اهلل من خريها واالستعاذة من َ ِّ
رشها.
 .3ليس من خلق املسلم السب والشتم واللعن.
ُ َ َّ
 .4كراهية سب الريح وغريها من ظواهر الكون؛ ألنها مسخرة هلل -تعاىل-.

 .5ظواهر الكون من آيات اهلل فيها الرمحة ملن أراد اهلل رمحته ،والعذاب للمتمردين عن طاعته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،الارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه مراعة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد املباركفوري ،الارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،تأيلف:
رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،الارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز  -مكة املكرمة  -الرياض  -الطبعة:
األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)8956( :
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َّ
َُ ْ َُ َْ
َّ ُ َّ َ ْ ْ
ِيين ِ
اذلي هو عِصمة أم ِري،
َاللهم أصلِح ِيل د ِ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ ََ
ََ ْ ْ
اي ال ِيت فِيها مع ِ
اِش ،وأصلِح ِيل
وأصلِح ِيل دني
َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ً
َ َّ َ ْ َ َ َ
آخِر ِِت ال ِيت إَلها معادِي ،واجعل احلياة ِزيادة ِيل
ْ ُ ِّ
ْ َْ َْ َ َ ً
ُ ِّ َ ْ
لك َ ر
ِش
ريَ ،واجعل الم ْوت َراحة ِيل مِن
ِيف لك خ ٍ

 .1044احلديث:

اےاہلل!میےدین کو درست کردے حو میے م عاملہ کامجاقظہ اور
میےدییا کودرست کردے حسمی مییروریہ اورمییآحرت کو
درست کردے حس میمیا لوییاہ اورمییر یذیگ کوہ حی میریادن کا
سنت ییادے اور موتکو میے لیہرسےسراحت ییادے۔

**

ابو ہیہ  -رضی اہلل عیہ  -ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن دعا کیا کرن
ر صر
صلر
ل َّ صلر
ر
ر
ر
ای الَّنی رفہَّا مَّعَّاشی َّو َّا ْلحْ ریل
تےھ”:ا لہ َُّم َّا ْ حْ ریل درینی َّالذری ہُو َّع ْض َّم ُہ َّا ْمری َّو َّا ْ حْ ریل دُیْی َّ َّ
ر
حع
ر ل َّ ر ر
کُ
حع ل ْ
اج ً ریل م ْن کُ رل
آح َّر رن ا نی فہَّا مَّعَّادری َّوا ْ َّ ْل ا ْلحَّی َّ َّاہ رریَّادَّ ًہ ریل رق رل حَّ ْی ٍ َّوا ْ َّ ْل ا مَّو ْ َّ
ت َّر َّ
َّرس ٍ“۔ اے اہلل! میے دین کو درست کردے حو میے معاملہ کامجاقظ ہ ،اور
میے دییا کو درست کردے حس می میی روری ہ اور میی آحرت کو

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل أصلح يل ديين
ْ ُ
اذلي هو ِعص َمة أمري و اصلح يل دنياي اليت فيها
معايش  ،و أصلح يل آخريت اليت إيلها َم َعا ِدي و اجعل
احلياة زيادة يل من لك خري و اجعل املوت راحة يل من

لك رش».

درست کردے حس می میا لوییا ہ اور میی ر یذیگ کو ہ حی می ریادن کا سنت
ییادے اور موت کو میے لی ہ رس ےس راحت ییادے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من األدعية اليت اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يدعو بها هذا ادلاعء اذلي تضمن طلب وسؤال خريي

 .1044جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ن ان دعاون می ےس ہ حو آت ﷺ مانگا کرن تےھ ،حو دییا و آحرت یک
مس
تھ اليون ی نمل ہ ،حس می موت کو ا یی اوی آن اور یارل ہون کو اس دییا

ادلنيا واآلخرة ،وأن جيعل املوت يف قضائه عليه
ےک تمام رس ےس راحت کا یاعت ییان ،اشی رطخ قی ےک رس ےس راحت کا درب عہ
ونزوهل به راحة من رشور ادلنيا ،ومن رشور القرب
ا ییا د یی کیون کہ (ر یذیگ) اس ےس تہےل اور ب عذ ےک عمومی رس می ن سامل ہ اور
لعموم لك رش قبله وبعده ،وأن جيعل عمره مرصوفا
اس یک عرم کو ا بےس کامون می مرصوف ر کھی حو اہلل کو بسیذ ہو اور ان کامون ےس
فيما حيب وأن جينبه ما يكره وما ال حيب.
مس
بجان ی نمل ہ حو اہلل کو یابسیذ ہو۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• عصمة أمري  :العصمة يه املنع واحلفظ ،أي ما أعتصم به يف مجيع أموري.
• معايش  :أي ماكن عييش وحيايت.
• معادي  :أي ماكن عوديت أو زمان إاعديت ،ألن مآل اإلنسان اآلخرة.

• زيادة يل يف لك خري  :أي اجعل مدة بقايئ يف دار ادلنيا زيادة يل يف لك خري من العلم الافع والعمل الصالح.
• راحة يل من لك رش  :أي راحة يل من الفنت واملعايص.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع هذا ادلاعء واالهتمام به.

90

 .2أن ادلين أهم يشء هلذا بدأ به اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بادلاعء.

 .3أن ادلين عصمة اإلنسان يمنعه من لك رش.

 .4سؤال اإلنسان ربه أن يصلح هل آخرته.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن
البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.

الرقم املوحد)5482( :
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ج
اےاہلل!جنےس بون مییصورتا ھی ییانہو بےس ہی میے اجالق کو
ت
ھی اجھا کردے

َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ ُ
الله َّم كما حسنت خل ِِق فحسن خل ِِق

 .1045احلديث:

**

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
ت
ج
’’اے اہلل! جنےس بو ن میی صورت ا ھی ییان ہ و بےس ہی میے اج الق کو ھی

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم«: -امهلل كما
ُ ُ
َح َّسنْت َخلْيق َف َ
ح ِّس ْن خل ِيق».
ِ

اجھا کر دے۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ىلع اإلنسان أن يسأل اهلل -عز وجل -كما أحسن
صورته الظاهرة ومجلها وكملها أن حيسن صورته
ا
ُ
تكمل بها إنسانيته
ابلاطنة فيهبه أخالقا كريمة
ويطهر بها باطنه.

 .1045جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ابسان ےک لی ضوری ہ کہ وہ اہلل ب عایل ےس دعا کرے کہ جنےس اس ن اس یک
ب
م
ج
طاہی صورت ا ھی ییان ہ اور اےس حوبصورت اور کمل ایذار می جلیق کیا ہ،
ت
و بےس ہی وہ اس یک یاطنی صورت کو ھی اجھا ییا دے اور اےس ا بےس عدمہ اج الق
یک
عیای ت کرے حن ےس اس یک ابسايت یک میل ہو جان اور ان یک وج ےس اس کا
یاطن یاک صاف ہو جان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• خليق  :بفتح اخلاء ،يه صورة اإلنسان الظاهرة.
ُ ُ
• خليق  :بضم اخلاء والالم ،يه الصورة ابلاطنة يف الفس اليت تصدر عنها األفعال بسهولة ويِس من غري حاجة إىل فكر وتأين.

فوائد احلديث:

ْ
ُ
 .1أن اإلنسان هل صورتان صورة ظاهرة ويه اخلَلق ،وصورة باطنة ويه اخلُلق.

 .2أن اإلنسان عليه أن يسأل اهلل أن حيسن صورته ابلاطنة ،وأهم الصور ابلاطنة هو اإليمان؛ ألن األخالق الفاضلة لكها تتبعه.

 .3من فوائد احلديث جواز اتلوسل بأفعال اهلل جل وعال.
ا
 .4اإلنسان إذا َح ُسن خلقه اسرتاح واطمأن ،وصار دائما يف رضا ال يغضب؛ ألجل هذا عليه أن يسأل اهلل أن حيسن خلقه.
ْ
 .5اثلناء ىلع اهلل تعاىل ،واالعرتاف هل بالعمة بتحسني اخلِلقة.

 .6الصوص الرشعية تفرق بني الظاهر وابلاطن ،وحتث ىلع االهتمام بابلاطن ليك حيصل الكمال الِسي والعلين ،واجلمال الظاهري وابلاطين.

 .7هذا ادلاعء من اليب -صىل اهلل عليه وسلم -من باب تعليم األمة وإال فهو أرشف العباد خلقا وأخالقا.

املصادر واملراجع:

-مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:

األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم،
بريوت ،الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1428ه.
 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه
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األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.
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ت
اےاہلل!میےوہ گیاہ م عاففمادے حو مین تہےل کی اوروہ ھی حو ب عذ
می کی ،حو جھت کر کی اور حو ع الییہ کی

امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت
وما أعلنت

 .1046احلديث:

**

عل ین ان طال ت رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم حت تمار ےک
ل َّ
لی کرھے ہون بو بسہذ اور س الم ےک مایی آحر می ن کلمات ی ھی تےھ( :ا لہ َُّم
عْ ر
َّ
ْت َّاعْ َّل ُم رنر
تَّ ،ومَّا َّاعْلَّی ْ ُ
ق ریل مَّا ف ََّّذمْ ُ
رس ْر ُ
ت َّومَّا اَّح ْر ُ
تَّ ،ومَّا اَّی َّ
رسق ْ ُ
تَّ ،ومَّا َّا ْ َّ
تَّ ،ومَّا َّا ْ َّ
ا ْ
رمنری ،اَّی ْت الْم َّقذ ر ُم َّو اَّی ل ْ ر ر ر
ْت )’’اے اہلل! میے وہ گیاہ معاف فما
ْت ا مُوَّح ُر ،ل ا َّلہ َّال اَّی َّ
َّ
َّ ُ
ت
دے حو می ن تہےل کی اور وہ ھی حو ب عذ می کی ،حو جھت کر کی اور حو ع الییہ
کی اور حو می ن ریادن یک اور وہ گیاہ حن کو بو مجھ ےس ریادہ جاییا ہ ،بو ہی آےگ
ن
یھان وال اور بو ہی جےھ کرن وال ہ،ییے سوا کون (یحق) معیود تہی۔‘‘

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :اكن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل الصالة

يكون من آخر ما يقول بني التشهد والتسليم:
ُ
َّ ُ
«امهلل اغفر يل ما َق َّد ُ
مت وما أخ ْرت ،وما أرسرت وما
أرس ُ
ُ
أعلنت ،وما ْ َ
فت ،وما أنت أعلم به مين ،أنت
ُ َ ِّ
المقدم ،وأنت املؤخر ،ال هلإ إال أنت».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام إىل
الصالة يكون من آخر ما يقول بني التشهد
والتسليم" :امهلل اغفر يل ما قدمت" ،من سيئة" ،وما
أخرت" ،من عمل ،أي :مجيع ما فرط مين" ،وما

أرسرت" أي :أخفيت" ،وما أعلنت ،وما أرسفت"،

أي :جاوزت احلد ،مبالغة يف طلب الغفران بذكر

أنواع العصيان" ،وما أنت أعلم به مين" ،أي :من
ا
ا
ذنويب اليت ال أعلمها عددا وحكما" ،أنت املقدم"،
أي :بعض العباد إيلك بتوفيق الطااعت" ،وأنت
املؤخر" ،أي :بلعضهم باخلذالن عن الرصة أو أنت
املقدم ملن شئت يف مراتب الكمال ،وأنت املؤخر ملن

شئت عن معايل األمور إىل سفسافها" ،ال هلإ إال أنت"

فال معبود حبق غريك.

 .1046جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اہلل ےک رسول صل اہلل علیہ وسلم حت تمار ےک لی کرھے ہون بو بسہذ وس الم
ل
ےک درمیان ست ےس آحر می ن دعا ی ھی" :ا لہم اعق یل ما فذمت" اے اہلل!
ت
میے وہ گیاہ معاف فما دے حو می ن تہےل کی۔ "وما احرت" اور وہ ھی حو مجھ
ت
ےس عمل می کو یاہی ہون ہ۔ بعنی حو ھی مجھ ےس گیاہ کرےک ریادن اور عمل ےس
کو یاہی رسرد ہون ہ ان ست کو معاف فما۔ "وما ارسرت" اور حو گیاہ حو جھت کر
کی "وما اعلیت ،وما ارسق ت" اور حو ع الییہ کی اور حو می ن جذ ےس بجاور کیا۔
ب
تہان محیلف ابواع ےک گیاہون اوریا فمايون کو دکر کرےک حسس طلت کرن می
ت
میالعہ ےس کام لیا گیا ہ۔ "وما ای ت اعلم ن منی" اور ان گیاہون کو ھی معاف فما
حن کو بو مجھ ےسریادہ جاییا ہ اورمی ان یک ب عذاد اورحکم کو تہی جاییا۔ "ای ت
المقذم" بو ہی آےگ کرن وال ہ بعنی بعص ییذویکو اطاعت یک بوقیق دے کر۔
ن
"وای ت الموحر" اور بوہی جےھ کرن وال ہ بعنیبعص ییذونکو ان یک مذد ن کرےک۔
یا حےس بو جاہ اس ےک درجات یلیذ کرےک اےس آےگ کرن وال ہ اور حےس بو
ن
جاہاےس یلیذ امور ےس بسنی یک رطف گراکر جےھ کرن وال ہ"،ل الہ ال ای ت"

ییے سوا کون معیود یحق تہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• أرسرت  :أخفيت.
• أعلنت  :أظهرت.
• أرسفت  :أكرثت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلقرب إىل اهلل بهذا ادلاعء بني التشهد والتسليم.
 .2احلث ىلع االستغفار واستشعار اخلضوع ملقام الربوبية.
 .3االستغفار بعد الطاعة مؤذن بأن العبد ينبيغ أن يكون باهلل ال بعمله ،فال يغرت بما عمل.
 .4اذلنب واتلقصري أمر الزم للبرش ،فينبيغ ىلع العبد أن يتوب من ذلك لكه.
 .5علم اهلل حميط بكل األعمال واألقوال واألفعال واألحوال.
 .6اهلل سبحانه يرفع من يشاء ويضع من يشاء وال يسأل سبحانه عما يفعل.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر ،بريوت،
الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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95

اےاہلل!ہمبجھ کو انےک سا میکرن ہی اورییےدر بےع انیکرساربون
ےس ییاہ ما یگی ہی

امهلل إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من
ِشورهم

 .1047احلديث:

**

َ َ
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -اكن إذا
ا َ
َ َ
َ ُ
َّ ُ َّ َّ َ ْ َ ُ َ
ُُ
ور ِه ْمَ ،ون ُعوذ
خاف قوما ،قال« :اللهم إنا جنعلك يف ْن ِ
َ ْ ُ ُ
ور ِه ْم».
بِك ِمن رش ِ

ابو موشی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل کو کسی قوم ےس حوف
ل َّلہ
َّب
ک ق بُحُوررہ ر ْمَّ ،وبَّع ُ ُ رم ُ
رسوررہ ر ْم» .یجمہ:
ہو یا بو ن دعا ی ھی« :ا َُّم ا ی َّا ح ْعَّلُ َّ
ود ی َّرک ْن ُ
اے اہلل! ہم بجھ کو ان ےک سا میکرن ہی اور ییے در بےع ان یک رسارب ون
(یايون) ےس ییاہ ما یگی ہی۔

**

درجة احلديث :إسناده صحيح

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :امهلل إنا جنعلك يف ْنورهم" ،أي :أمامهم

تدفعهم عنا وتمنعنا منهم ،وخص الحر ألنه أرسع

وأقوى يف ادلفع واتلمكن من املدفوع ،والعدو إنما
يستقبل بنحره عن املناهضة للقتال أو للتفاؤل

بنحرهم أو قتلهم" ،ونعوذ بك من رشورهم" ،فيف هذه
احلال يكفيك اهلل رشهم ،واملراد نسألك أن تصد

صدورهم ،وتدفع رشورهم ،وتكفينا أمورهم،
وحتول بيننا وبينهم .لكمتان يسريتان إذا قاهلما

اإلنسان بصدق وإخالص ،فإن اهلل تعاىل يدافع عنه،

واهلل املوفق.

 .1047جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :اس جذی ت یک سیذ حنح ہ۔

اجمایل معنی:

ب
ل
آت ﷺ ن فمایا" :ا لہم ا یا بح علک ق بحورہم"۔ بعنی ہم جےھ ان ےک سا می
کرن ہی یاکہ بو اتہی ہم ےس دور کرے اور ہمی ان ےس بجان۔ تہان "بَّرح"
(سنیہ) کا دکر بطور جاض کیا گیا کیو یکہ ند قع کرن می اور حس کو د قع کیا جا راہہ اس ی

فابو یان می ست ےسیی اور ست ےس ریادہ طاق ت ور ہو یا ہ ،اور دشمن لران
ےک لی اتھ کرھے ہون ےک وق ت ا یی سنی ہی ےس سامیا کر یا ہ۔ یا ترھ اس
می دشمیون کو د بح کرن یا اتہی قیل کرن یک ییک سگون ہ۔ "وبعود یک من
رسورہم"۔ (اور ہمییے در بےع ان یک رساربون ےس ییاہ ما یگی ہی) حیابجہ اس
ص ر
عایل تمہارے لی ان ےک رس ےس کاق ہوجان گا۔ مطلت ن
ورت جال می اہلل ب ّٰ

کہ ہم بجھ ےس دعا گو ہی کہ بو اتہی ہم ےس روک دے ،ان ےک رس کو ہم ےس ہیا
دے اور ان ےک سلسےل می ہمی کاق ہو جا اور ہمارے اور ان ےک مایی جا یل

ش
ہوجا۔ ن دو آسان لقظ ہی خہی اگر کون حص اتمایذاری اور جلوض دل ےس یےھ گا
بو اہلل ب عایل اس کا دفاع کرے گا۔ اور اہلل ہی بوقیق د یی وال ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ْنورهم  :مجع ْنر ،وهو أسفل الرقبة وأىلع الصدر بني الرتقوتني.
• نعوذ  :أي نلتجئ إىل اهلل ونستنرص به.

فوائد احلديث:
 .1ادلاعء بهذا ادلاعء عند توقع رش ظالم أو غريه.
 .2االتلجاء إىل اهلل تعاىل ،واالعتصام به عند لك نازلة.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود؛
لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .السنن الكربى؛ لإلمام
أمحد بن شعيب النسايئ ،أرشف عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة األوىل 1421ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت،
مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5473( :
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ی ،یاکدامنی ،اور لوگونےسنییاری کا
اےاہلل! میبجھےس ہذایت ،بقو ّٰ
سوال کر یا ہون۔

َ
َ ْ َُ َ ُ
امهلل إين أسألك الهدى َواتلَُّّق والعفاف والغىن

 .1048احلديث:

**

حرصت عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ فمان ہی کہ ینی کرتم ﷺ ن دعا ما یگی
ی ،یاک دامنی ،اور لوگون ےس ن
تےھ’’:اے اہلل! می بجھ ےس ہذای ت ،بقو ّٰ

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
َ ْ َُ َ
ك ُ
الهدى،
عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل إين أسأل
َ ُّ َ
اتلَّق ،والعفاف ،والغىن».
و

ییاری کا سوال کر یا ہون۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا ادلاعء من أمجع األدعية وأنفعها ،وهو يتضمن

 .1048جذیت:

**

سؤال خري ادلين وخري ادلنيا؛ فإن اهلدى هو العلم
الافع ،واتلَّق العمل الصالح ،وترك ما نىه اهلل

ورسوهل عنه ،والعفاف الكف عن اخللق وعن األمور

السيئة ،والغىن أن يستغين باهلل وبرزقه ،والقناعة بما

فيه ،وحصول ما يطمنئ به القلب من الكفاية.

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
ن دعا تمام دعاون کا جموعہ اور ست ےس بقع میذ دعا ہ کہ حو دین و دییا یک تمام
مسن
ع
ی‘ عملر صا لح
تھ اليون ی مل ہ۔ ’ہذی‘(ہذای ت) ،لم یا قع کو کہی ہی’ ،بقو ّٰ

اور ان حیون کو جھورن کا یام ہ حن ےس اہلل اور اس ےک رسولﷺ ن روکا
م
ہ۔ ’عقاف‘ (یاک دامنی) جلوق اور یے معام الت ےس رک جان کا یام ہ۔
شم
اور عنی بعنی اہلل اور اس ےک دن ہون ررق کو کاق جھی ،حو کجھ منش ہو اس ی
م
قیاعت کرن اور اُس ی قیاعت کرن اور حو ررق جاصل ہو ،اس ی دل ےک طمی
ہون کو کہی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اهلدى  :ادلاللة والرشاد.
• اتلَّق  :أي :اتلقوى ،ويه :امتثال األوامر واجتناب الوايه.
• العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو فعل.

• الغىن  :غىن الفس ،والغىن عن الاس وعما يف أيديهم.

• امهلل  :لكمة تستعمل يف الداء مثل يا اهلل ،وأصلها لدلاعء ،وقد تيجء بعدها إال فتكون لإليذان بندرة املستثىن مثل امهلل إال أن يكون كذا أو
لدلاللة ىلع تيقن املجيب للجواب املقرتن به مثل امهلل نعم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع هلل -تعاىل -واللجوء إيله يف مجيع األحوال.
 .2حاجة الفس إىل ماكرم األخالق لتستقيم ىلع أمر اهلل تعاىل وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .3فضل هذه الصفات اليت اكن يسأهلا عليه الصالة والسالم وهو أعلم الاس باهلل وأخشاهم هل.
 .4أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك لفسه ا
نفعا وال ًّ
رضا ،وان اذلي يملك ذلك هو اهلل -تعاىل-.
 .5إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار ،كما يفعل بعض اجلهال اذلين يدعون الرسول عليه الصالة والسالم إذا اكنوا
عند قربه ،أو يدعون غريه من اخللق.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض
الصاحلني ،تأيلف /محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3596( :
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یا اہلل! میبجھےس ہذایت،یہیگاری ،یاکذامنی اوردلیکنییاری کا سوال
کر یا۔

امهلل إين أسألك اهلدى واتلَّق والعفاف والغىن

 .1049احلديث:

**

ای ر
ن م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ن دعا مانگا کرن
ر
لی ُ
ت ل َّلہ ر
اف َّوال ْعنَّی“” ،یا اہلل! می بجھ ےس ہذای ت،
ک الْہُ َّذی َّوا قَّی َّوال ْعَّق َّ َّ
ےھ ”ا َُّم ا رن َّا ْس َّالُ َّ
یہیگاری ،یاکذامنی اور دل یک ن ییاری کا سوال کر یا ہون“۔

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل ِإين
َ َُ
ََ
رُ َ
ُ َ
والعفاف ،وال ِغ َىن».
واتلَّق،
الهدى،
أسألك
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
العلم واتلوفيق
سأل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ربه
ِّ
للحق ،وأن يُوفقه إىل امتثال ما أمر به وترك ما نىه

عنه ،وأن يعفه عن لك ما َّ
حرم عليه فيما يتعلق
جبميع املحارم اليت َّ
حرمها -عز وجل ،-وسأهل كذلك
الغىن عن اخللق ،حبيث ال يفتقر إىل أحد سوى َّ
ربه -

عز وجل.-

 .1049جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن ا یی رت ےس علم اور حق یک بوقیق ما ییگ اور ن کہ ا یی احکام کو بورا
کرن اور بواہی ےس بحی یک بوقیق دے اور ن کہ اہلل ہ قسم ےک حرام ےس بجان حن
بع
عایل ن حرام فار دیا۔ اشی رطخ
کا لق ان تمام حرام کامون ےس ہ حےس اہلل ب ّٰ
م
آت ﷺ ن جلوق ےس اسنعیاء و ن ییاری کا سوال کیا کہ اہلل غ وجل ےک سوا
کسی کا محیاخ ن ییایا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُ
اله َدى  :ادلاللة والرشاد ،والعلم.
ُر َ
• اتلَّق  :اتلقوى :ويه فعل األوامر واجتناب الوايه.
ََ
العفاف  :الكف عما ال حيل وال جيمل من قول أو عمل.
•
َ
• ال ِغىن  :ضد الفقر ،واملراد به :غىن الفس ،واالغتناء عن الاس وعما يف أيديهم.

فوائد احلديث:
 .1اخلضوع إىل اهلل واللجوء إيله يف لك األحوال.
ا
ًّ
 .2أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يملك لفسه نفعا وال رضا ،وأن اذلي يملك ذلك هو اهلل.
َّ
 .3إبطال اتلعلق باألويلاء والصاحلني يف جلب املنافع ودفع املضار.
 .4حاجة الفس إىل ماكرم األخالق؛ لتستقيم ىلع أمر اهلل ،وتلخاف عقابه وترجو رمحته.
 .5وجوب الزتام اتلقوى.
 .6الكف عن مبارشة املعصية ،وإن اكن امللكف قد عزم ىلع فعلها.
 .7رشف هذه اخلصال :اهلدى واتلَّق والعفاف والغىن.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3057( :
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امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك

اےاہلل!ہمبجھےسوہ تھالن (حی) ما یگی ہی حوبجھےسییے ینی مجدمﷺ
ن ما ییگہ اور ہمییی ییاہ جا ہی ہی اسرس(یان)ےس حسےسییے
ینی مجدمﷺن ییاہ ما ییگہ۔

حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وأعوذ بك من

ِش ما استعاذ منه نبيك حممد -صىل اهلل عليه
وسلم-

 .1050احلديث:

**

 .1050جذیت:

ابواماہم -رضی اہللعیہ -کہیہی کہرسولاہلل ﷺ نتہت ساریدعا یی کی،مگر
م
جےھ ان می ےس کون دعا یاد ن رہی ،می ن غض کیا :اہلل ےک رسول! دعا یی بو
آت ن تہت شی کی مگر می کون دعا یاد ن رکھ سکا ،آت ن فمایا” :کیامی تمہی

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه-قال :داع رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -بداعء كثري ،لم ْنفظ منه
شيئا ،قلنا :يا رسول اهلل ،دعوت بداعء كثري لم ْنفظ

م
ل َّلہ ر
بس
ک
ا ی حی ن ییا دون حو ان ست حیون (دعاون) یک جا ع ہو ،کہو” :ا َُّم ا یَّا ب َّ ْس َّالُ َّ
رمن حَّی رما س َّالَّک رمیْہ یَّنریُ م
ر
ص َّل ال َّلہ عَّلَّی رہ َّو َّس َّل َّمَّ ،وبَّع ُ ُ رم
ک
ود ی َّرک ْن َّرس رمَّا ا ْسن َّعَّ َّاد میْہ ُ یَّنریُ َّ
ْ ْ َّ َّ َّ ُ َّ
ک ُج َّدمر َّ ُ ْ
م
ک الْی َّ َّال ُ
ص َّل ال َّلہ عَّلَّی رہ َّو َّس َّل َّمَّ ،واَّی َّ لْمس
ل َّولَّ قُو َّ َّہ ا ر َّل یرال َّل رہ“۔ اے
ع َّولَّ ح َّو ْ َّ
ان َّوعَّلَّی ْ َّ
ُجَّدمر َّ ُ ْ
ْت ا ُ ْ ن َّعَّ ُ
اہلل! ہم بجھ ےس وہ تھ الن (حی) ما یگی ہی حےس بجھ ےسییے ینی مجدم ﷺ ن ما ییگ
ہ اور ہمییی ییاہ جا ہی ہی اس رس (یان) ےس حس ےسییے ینی مجدم ﷺ

منه شيئا ،فقال« :أال أدلكم ىلع ما جيمع ذلك لكه؟

تقول :امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك

حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وأعوذ بك من رش ما
استعاذ منه نبيك حممد -صىل اهلل عليه وسلم -وأنت
املستعان ،وعليك ابلالغ ،وال حول وال قوة إال باهلل».

ن ییاہ ما ییگ ہ ،بو ہی مذدگار ہ ،اور ییے ہی اجنیار می ہ (حی و رس کا)
تہنجایا ،اور گیاہ ےس بحی یک طاق ت اور عیادت کرن یک قوت اہلل ےک شہارے ےک
بعی ممک تہی ہ۔
**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ادلاعء عبادة عظيمة األجر ،واكن -عليه الصالة

والسالم -يكرث منه حىت فات بعض الصحابة حفظ
الكثري من ذلك ادلاعء ،فسألوه من ذلك اخلري العظيم

يلحصلوه ،فأرشدهم إىل داعء جامع خمترص ميسور

عليهم ،يشتمل ىلع خريي ادلنيا واآلخرة ،يستدركون

ما فاتهم ،وحيصلون به ما يبتغون من اخلري ،وهذا
ا
ادلاعء وإن اكن ضعيفا إال أن معناه ليس فيه حمظور

وادلاعء به سائغ؛ ألن األصل يف ادلاعء اجلواز.

**

اجمایل معنی:

دعا تہت احر و بوات وایل عیادت ہ۔ آت علیہ ﷺ تہت ریادہ دعا یی مانگا
کرن تےھ ،بعص ضجان ان می ےس تہت ساری دعا یی یاد ن کر رکھ سےک۔ حیابجہ
ع
ت
ضجان ن آت ﷺ ےس اس حی ر طنم ےک می علق بوجھا یاکہ وہ ھی اےس جاصل کر

لی۔ اہلل ےک رسول ﷺ ن ایک محیرص ،آسان اور جامع دعا یک رطف ان یک
مس ت
راہمان فمان حو دییا و آحرت دوبون یک تھ اليون ی نمل ھی ،حس ےک در بےع وہ

قوت سذہ تھ اليون کو یا لی ےگ اور حن تھ اليون ےک وہ حوااہن ہی ان کو جاصل
کرلی ےگ۔ ن دعاء اگرج صعیف ہ ،یاہم اس ےک معن ّٰی می کسی رطخ یک کون
ممابعت تہی ،اس ےک درب عہ دعا یک جاسکنی ہ۔ اس لی کہ دعا می اصل حوار

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• املستعان  :املطلوب منه اإلاعنة.
• عليك ابلالغ  :أي اإلبالغ واإلعالم ،أو ما يبلغ الكفاية من خري ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1السؤال عما فات من اخلري الستدراكه.
 .2اتليسري ىلع املدعوين.
 .3من مهام ادلاعية داللة املدعوين ىلع جوامع ادلاعء.
 .4املداومة ىلع ادلاعء بهذا ادلاعء اجلامع للك أدعية اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5يِس اإلسالم وسعة رمحة اهلل تعاىل بعباده.
ا
 .6جواز رفع الصوت بادلاعء بما يسمعه اجلليس أحيانا ،وأنه ال يدخل يف اجلهر املنيه عنه.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة
األوىل1430 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .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.
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اےاہلل! می بجھےس سوال کر یا ہونیییرجمت کوواحت کرنوایل حیون
امهلل إين أسألك موجبات رمحتك ،وعزائم
کا اور ان اسیاتکا حوییی معقت کو (میے لی)لرمی ییا دین اورہ گیاہ
مغفرتك ،والسالمة من لك إثم ،والغنيمة من لك
ےس سالمنی کا اورہ یییکےس فایذہ اتھان کا اور حیتےس ترہہور ہون کا یی
بر ،والفوز باجلنة ،وانلجاة من انلار
ب
دورخےس جات یانکا۔

 .1051احلديث:

**

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دعا فمایا کرن
ر
تےھ ’’ الل ہم ان اسالک مُوحری ر
وغَّات َّم معق یک ،والس الہم من کل اتم،
ات رجمیکَّ ،
َّ
ب
والعَّنرن َّم َّہ من کل ریٍ ،والقور یالحیہ ،والج ََّّ َّاہ من الیار‘‘۔ یجمہ’’ :اے اہلل! می جھ ےس
سوال کر یا ہونییی رجمت کو واحت کرن وایل حیون کا اور ان اسیات کا حوییی
معقت کو (میے لی) لرمی ییا دین اور ہ گیاہ ےس س المنی کا ،ہ یییک ےس فایذہ

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :اكن

من داعء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل
إين أسألك ُموجبَات رمحتكَ ،
وع َزائِ َم مغفرتك،
ِ ِ
َ ََ
ٍّ
والسالمة من لك إثم ،والغ ِنيمة من لك ِبر ،والفوز
َّ َ
وال َجاة من الار».
باجلنة،

درجة احلديث :ضعيف جدا

ا

اتھان کا ،اور حیت ےس ترہہ ور ہون کا یی دورخ ےس بجات یان کا‘‘۔

**

جذی ت کا درج :صعیف جذاً (ن جذی ت تہت صعیف ہ)۔

املعىن اإلمجايل:

هذا ادلاعء من جوامع اللكم اليت أوتيها سيد األولني

واآلخرين -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه سأل أوال أن

يرزقه ما يوجب هل رمحته عز وجل من األقوال،
َّ
واألفعال ،واخلصال ،ثم سأل اَّلل -تعاىل -أن يهب هل
ا
عزما ىلع اخلري يكون ا
سببا ملغفرته من األعمال,

واألقوال كذلك ،وملا اكن اإلنسان بعد مغفرة ذنوبه
ُ َ
وذنوب مستأنفة،
معاص أخر،
ال يأمن من الوقوع يف
ٍ
ٍ
سأل ربه -عز وجل -أن يرزقه السالمة واحلفظ ,من
لك اذلنوب واآلثام ،اكئنا ما اكن ،ثم سأل ما يكمل
هل يف كمال العبودية من األعمال الصاحلات ،ومن

ذلك اتلوفيق إىل لك نوع من أنواع الرب ،وهو الطاعة،
بشىت أنواعها ،ثم ختم السؤال والطلب بأىلغ مراد
مطلوب يف اآلخرة ،ويه اجلنة ,وسأل السالمة والجاة
من أشد مرهوب يف دار اآلخرة ,ويه الار ،والعياذ

باهلل.

 .1051جذیت:

**

اجمایل معنی:

ن دعا ان جامع کلمات می ےس ہ حو سیذ الولی و الآحرین ﷺ کو عطا ہون۔
آت ﷺ ن تہےل بو ن دعا یک کہ اہلل آت ﷺ کو وہ اقوال و اق عال اور حصلیی
ین
عایل ےس دعا فمان
دے حو اس یک رجمت کا موحت نیہی۔ ترھ آت ﷺ ن اہلل ب ّٰ
ع
کہ وہ آت ﷺ کو مل و قویل یییک کا ارادہ عطا فمان حو آت ﷺ یک معقت کا
م
ت
سنت یی۔حو یکہابسانا ییگیاہونےک بحےسجانےکب عذ ھیدیگر عصنیوناور
یی گیاہون ےس مامون تہی ہو یا اس لی آت ﷺ ن اہلل ےس ہ قسم یک
ت
یايون اور گیاہون ےس س المنی و حقاطت کا سوال کیا جاہ وہ کجھ ھی ہون۔ ترھ
یک
عایل ےس ان ییک اعمال کا سوال کیا حو ییذیگ یک میل کا یاعت
آت ﷺ ن اہلل ب ّٰ
ہون۔اتہیمی ےسایکعمل ہقسم یک يکیون یکبوقیقکادیاجایاہ۔اس ےسماد
ہقسم یکاطاعت ہ۔ترھ آت ﷺن اینی دعااور درحواستکااجنیاماس ےس
ےس کیا حو آحرت می ست ےس ریادہ مطلوت ہ بعنی حیت اور آت ﷺ ن
آحرت می ےس ست ےس ریادہ حوقیاک ےس ےس س المنی اور بجات طلت یک بعنی
دورخ ےس۔ العیاد یاہلل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه احلاكم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• موجبات  :أي ما يوجب الرمحة.
• عزائم مغفرتك  :األمور اليت تقتيض غفرانك.
• السالمة من لك إثم  :أي معصية.

• والغنيمة من لك بر  :اإلكثار من لك خري.

فوائد احلديث:
 .1السيع يف أعمال الرب والطااعت.
 .2ابلعد عن الرش واملعايص.
 .3سؤال اهلل دخول اجلنة والجاة من الار.
 .4ادلاعء جبوامع اللكم واألدعية البوية.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .املستدرك ىلع الصحيحني ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل،
1411ه – 1990م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 -م.
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ْ َ
امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه بِئس
ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ُ
ت
جيع ،وأعوذ بِك من اخل ِيانةِ ،فإنها بِئس ِ
الض ِ
َ َُ
ابلِطانة

 .1052احلديث:

اےاہلل! می تھوکےسییی ییاہجاہیا ہون،ن تہتییہم بسیہ اور
می حیایتےسییی ییاہ کا طلت گار ہون،ن تہتییہم رارہ۔(بعنی
تہتیی یاطنی حصلتہ۔)

**

ا
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه مرفواع« :امهلل إين أعوذ
ُ َ
َّ ُ
ْ َ
ك َ
من
بك من اجلوع ،فإنه بِئس الض ِجيع،وأعوذ بِ
َُ
ا ِ َ َ َ َّ َ ْ َ
ابل َطانة».
خليان ِة ،فإنها بِئس ِ
ت ِ

 .1052جذیت:

ل
ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت کہرسول اہلل ﷺ ن فمایا" :ا لہم ان اعود یک
من الحوع ،فان ینر ْ َّس ال َّضحریعُ  ،واع ُ م ل ر
انر ،ف َّات َّہا ینرْسَّ ر
َّانُ"۔ یجمہ :اے
ت الیرط َّ
ود ی َّرک َّن ا حی َّ َّ َّ
اہلل! می تھوک ےسییی ییاہ جاہیا ہون ،ن تہت یی ہم بسی ہ اور می حیای ت

ےس ییی ییاہ کا طلت گار ہون ،ن تہت یی ہم رار ہ۔ (بعنی تہت یی یاطنی
حصلت ہ۔)
**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

استعاذ اليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلوع؛ فإنه

**

بئس املصاحب ألنه يمنع اسرتاحة الفس والقلب،

واستعاذ من خيانة أمانة اخللق واخلالق؛ فإنها بئست

خاصة املرء.

اجمایل معنی:

ت
ینی ﷺ ن تھوک ےس ییاہ ما ییگ کیون کہ تھوک تہت یی سا ھی ہ؛ اس لی کہ ن
ل
دل و جان ےک جی کو سلت کر ننی ہ اور اشی رطخ آت ﷺ ن ابسابون اور
ت
اہلل یک امای ت می حیای ت ےس ھی ییاہ ما ییگ؛ کیویکہ ن آدمی یک تہت ہی یی حصلت
ہون ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.

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

معاين املفردات:

• الضجيع  :املضاجع وهو ما يالزم صاحبه يف املضجع  ،واملراد به املالزم.
• ابلطانة  :تطلق يف األصل ىلع بطانة اثلوب ثم استعري ملن خيصه اإلنسان باالطالع ىلع باطن أمره.
• اخليانة  :عدم أداء أمانة اخلالق أو املخلوق.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذيرمن اجلوع الشديد ،ومن اخليانة واالستعاذة باهلل منهما.
 .2اجلوع يمنع اسرتاحة الفس والقلب؛ ألنه يضعف القوى ،ويثري األفاكر الرديئة واخلياالت الفاسدة ،قيقرص العبد بالطاعة؛ وذللك حرم
اإلسالم الوصال.

 .3احلض ىلع اثلبات واالستقامة ىلع ماكرم األخالق يف لك حال.

 .4من وجدت فيه خصلة من اخلصال اذلميمة؛ فليسارع إىل معاجلتها وإزاتلها تزكية لفسه وطاعة لربه ،ومن فقدت فيه فليحمد اهلل اذلي
بنعمته تتم الصاحلات ،ويسأهل دوام ذلك.
 .5احلض ىلع أداء األمانة.

 .6اخليانة ضد األمانة ،ويه خمالفة احلق بنقض العهد يف الِس ،واألظهر أنها شاملة جلميع اتلاكيلف الرشعية.

 .7قد يستدل بهذا احلديث ىلع أن اجلوع املجرد ال ثواب فيه.
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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 - .صحيح أيب داود األم،حممد
نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة
واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند-الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني/تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع الرشبيج-حممد أمني لطيف-
مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة - .-1407بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –
الطبعة األوىل .1418

الرقم املوحد)5883( :
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ْ
َ ْ
َ َ
امهلل إين أعوذ بك من العج ِز َوالكس ِل ،وابلُخ ِل
ََ َ َ
َْ
والهر ِم ،وع ِ
ذاب القَبِ

 .1053احلديث:

ب
اےاہلل! می عاحریُ ،
اتقیےسییی ییاہ
ُسنی ،حیل،یھان اور عذ ر
مایگیا ہون۔
**

ریذ ین ارقم رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دعا کیا کرن تےھ:
ر ب َّ ر
ر
ْل
ل َّ
ل َّ
ل
آت قْسی
ات ال ْق َّ ْی ر ا لہ َُّم
ود ی َّرک م ْن ال ْع َّ ْرح ر َّوا ْک َّسَّلر َّوا ُجْلر َّوال َّ َّْرہ رم َّوعَّذَّ ر
’’ا لہ َُّم ا ر رن َّاعُ ُ
ر ر
ر
ل َّ
بَّقْواہا ورَّکرہا اَّی ْت َّح
ود ی َّرک م ْن ع ْل ٍم لَّ َّيْقَّعُ َّوم ْن
ْت َّو رلُہَّا َّومَّوْلَّ ہَّا ا لہ َُّم ا ر رن َّاعُ ُ
ی مَّ ْن رَّکَّاہَّا اَّی َّ
َّ َّ َّ ب َّ َّ ْ ُ
َّفلْ ٍ َّح ْس َّ رم بَّق ْ ب َّ ْسن رم
بس
ات لَّہَّا‘‘۔ یجمہ :اے اہلل! می
ت لَّ عُ َّو ْن سٍ لَّ َّعُ َّو ْن دَّعْوَّہٍ لَّ ُ ْنج ََّّ ُ
ب
عاحریُ ،
ُسنی ،حیل ،یھان اور عذات قی ےس ییی ییاہ مایگیا ہون۔ اے
اہلل! میی دات کو بقوی عطا فما اور اےس یاکیہ کر دے ،بو ہی اےس تہی یاکییگ

عن زيد بن أرقم -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل إين أعوذ بك منُ ْ
َْ
ََ َ َ
َ ْ َ َ َ
رب ،امهلل
العج ِز والكس ِل ،وابلخ ِل والهرمِ  ،وع ِ
ذاب الق ِ
َ ِّ
وزك َها أنت خري من زاكها ،أنت
آت نفيس تقواها،
َو ِ ُّيل َها وموالها ،امهلل إين أعوذ بك من علم ال ينفع؛
ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع؛ ومن دعوة
ال يُستجاب هلا».

د یی وال ہ۔ بو ہی اس کا ویل و مالک ہ۔ اے اہلل! می ییی ییاہ مایگیا ہون
ا بےس علم ےس حو بقع ن دے ،ا بےس دل ےس حس می حوف ن ہو ،ا بےس بقس ےس حو
ک
ھی سی ن ہو اور ابسی دعا ےس حو قیول ن ہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

االستعاذة من العبادات القلبية وال ترصف إال هلل
تعاىل ،والعجز والكسل قرينان وشقيقان يقطعان
سبل اخلري املوصلة لدلنيا واآلخرة ،فهما يمثالن

العجز والفتور واتلهاون ،فإن اكن املانع من صنع
العبد فهذا هو الكسل  ،وذلا وصف اهلل تعاىل

املنافقني بقوهل" :وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل"
لضعف إيمانهم ومرض قلوبهم فالكسل ال يكون

إال من نفس مريضة .وإذا اكن املانع عن الفعل بغري

كسب العبد ولعدم قدرته فهو العجز-والعياذ باهلل.
"وابلخل" :هو إمساك املال والشح به عن سبل اخلري
وطرق الفع ،فتميل الفس حلب املال ومجعه،

واكتنازه وعدم إنفاقه يف الوجوه اليت أمر اهلل بها.
"واهلرم" :املقصود به أن يرد اإلنسان إىل أرذل العمر ،
ويبلغ من العمر عتيا حبيث تضعف قوته  ،ويذهب

عقله  ،وتتساقط همته  ،فال يستطيع حتصيل خري
ادلنيا وال خري اآلخرة ،قال تعاىل" :ومن نعمره ننكسه

يف اخللق" " .وعذاب القرب"  :وعذاب القرب حق  ،وىلع
ذلك إمجاع أهل السنة واجلماعة  ،قال تعاىل " :ومن
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ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ییاہ مایگیا فلنی عیادات می ےس ہ حس کو ضف اہلل ب عایل ہی ےک لی جاض کریا
ت
ہ۔ عاحری اور ُسنی دوبون سا ھی ہی اور تھان تھان ہی حو دییا اور آحرت یک
تھ الن یک راہ مسذود کرد یی ہی۔ ن دوبون عرح ،کاہل ،اور لیواہی کا ساحسان ہون
ہی۔ اگر رکاوت حود ییذے یک ییذا کردہ ہو بو اےس "کسل" (ُسنی) کہا جا یا ہ۔
اشی وج ےس اہلل ب عایل ن میاققون کو اس ےک ساتھ میصف کیا ہ۔’’ وادا فاموا ایل
الص الہ فاموا کسایل‘‘۔ یجمہ :حت تمار ےک لی کرھے ہون ہی بو ُسنی ےس
ترھے ہون کرھے ہون ہی ـ ارس لی کہ ان کا اتمان کرمور ہو یا ہ اور دلون
می نماری ہون ہ۔ ُسنی نمار بقس ہی می ہون ہ۔ اگر کام می رکاوت
ییذے یک رطف ےس ییذا ن یک گنی ہو یلکہ ن اس وج ےس ہو کہ اس می اس ےک کرن
ب
یک طاق ت تہی ہ بو اےس عاحری کہا جا یا ہ۔ والعیاد یاہلل۔ " جل" کا معنی ہ
ب
مال کو روےک رکھیا اور اےس یییک ےک کامون اور بقع حس مصارف می حرخ کرن
ج
میییگذیل یییا۔ بقس می مال یک محیت اوراس کو مع کرن یکجاہت ہون ہاوروہ

جاہیا ہ کہ اےس اکھا کرے اور ان مصارف می اےس حرخ ن کرے حن می حرخ
کرن کا اہلل ب عایل ن حکم دیا ہ۔ " ہرم " کا معنی ن ہ کہ ابسان لجاری و محیوری
یک عرم یک جا تہنچ اور اییا بورھا ہو جان کہ اس یک طاق ت خم ہوجان ،عقل شھیا
جان اور ہمت حوات دے جان۔ ترھ ن بو وہ دییا یک کسی تھ الن کو جاصل کر سےک او
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وراءهم برزخ إىل يوم يبعثون"  ،والقرب إما روضة من

رياض اجلنة أو حفرة من حفر الار ،وذلا سن للعبد

أن يستعيذ من عذاب القرب يف لك صالة  ،وهلول هذا
العذاب وعظمته كذلك " .امهلل آت نفيس تقواها:

أي :أعط نفيس امتثال األوامر واجتناب الوايه ،
وقيل :تفِس اتلقوى هنا بما يقابل الفجور كما قال

تعاىل " :فأهلمها فجورها وتقواها" " .وزكها"  :أي طهرها
من الرذائل  " .أنت خري من زاكها"  :أي ال مزيك هلا

غريك  ،وال يستطيع تزكيتها أحد إال أنت يا ربنا" .

أنت ويلها" :نارصها والقائم بها " .وموالها" :أي:
مالكها واملنعم عليها " .امهلل إين أعوذ بك " :أحتيم

واستجري بك  " .من علم ال ينفع" :وهو العلم ال اذلي

ال فائدة فيه  ،أو العلم اذلي ال يعمل به العبد فيكون
حجة عليه يوم القيامه  ،كما قال اليب صىل اهلل

عليه وسلم ":والقرآن حجة لك أو عليك" والعلم
اذلي ال ينفع هو اذلي ال يهذب األخالق ابلاطنة

فيِسى منها إىل األفعال الظاهرة وحيوز بها اثلواب

األكمل " .قلب ال خيشع" :أي عند ذكر اهلل تعاىل

وسماع الكمه  ،وهو القلب القايس  ،يطلب منه أن

يكون خاشعا بلارئه منرشحا ملراده  ،صدره متأهال

لقذف الور فيه ،فإذا لم يكن كذلك اكن قاسيا ،
فيجب أن يستعاذ منه  ،قال تعاىل ":فويل للقاسية

قلوبهم" " ونفس ال تشبع" :أي للحرص ىلع ادلنيا
الفانية ،والطمع والرشه وتعلق الفس باآلمال
ابلعيدة  " .ومن دعوة ال يستجاب هلا" :أي أعوذ باهلل

من أسباب ومقتضيات رد ادلعوة  ،وعدم إجابتها من
الطرد واملقت  ،ألن رد ادلاعء عالمة ىلع رد ادلايع ،

خبالف دعوة املؤمن فال ترد إما أن تستجاب يف ادلنيا
 ،أو يدفع اهلل عنه من ابلالء بمثلها  ،أو تدخر هل يف

اآلخرة  ،فدعوة املؤمن ال تضيع أبدا خبالف دعوة

الاكفر  ،يقول تعاىل " :وما داعء الاكفرين إال يف ضالل"

ل
ُ
ن ہی آحرت یک تھ الن کو۔ اہلل ب عایل فمان ہی ’’ َّومَّن ب ع ر َّْرم ُہ ُيَّکر ْش رق ا ْ جَّلْ ر
ق‘‘ یجمہ:
ُ
اور حےس ہم بورھا کرن ہی اےس ییذابسی جال ت یک رطف ترھ ال ت د یی ہی۔
"عذات القی" :عذات قی یحق ہ۔ اس ی اہل سنت و جماعت کا اجماع ہ۔
ر
َّخ ا ر َّ ّٰ ب ر يعی ُ
اہلل ب عایل فما یا ہ " َّو رمن َّو َّرات رہم َّیْر ر
ون"۔ یجمہ ”ان ےک بس ب ست
یل َّوْم ُ ْ َّ َّ
بو ایک ججات ہ ،ان ےک دویارہ جیا تھی ےک دن یک“۔قی یا بو حیت ےک یاعات
ح
می ےس ایک یاعجہ ہو یگ یا ترھ ہنم ےک گرھون می ےس ایک گرھا۔ اشی لی ییذے

ےک لی مشوع کیا کہ وہ ہ تمار می قی ےک عذات ےس اور اس یک حوقیایک اور سذت
ل
ب
ےس ییاہ ما یےگ۔ " ا لہم آت قسی بقوااہ :بعنی میے بقس کو احکام یک بجاآوری اور
مرحمات ےس یہی کا حوگر ییا۔ ایک قول یک رو ےس تہان بقوی کا معنی وہ ہو گا حو قحور
ےک یالمقایل ہو یا ہ جنسا کہ اہلل ب عایل فما یا ہ "ف ََّّال َّْہ َّمہَّا قحُُو َّرہَّا َّوبَّقْوَّاہَّا"۔ یجمہ ”ترھ
ش
مجھ دی اس کو یذکاری یک اور بح کر جلی یک“۔ " ورکہا" بعنی یايون ےس اےس یاک

فما۔"ای تحی من رکااہ"۔ بعنیبقس کوییے سوا کون اوریاک کرنوالتہی ہ
اور اے رت ن ہیییے سوا کون اور اےس یاک کر سکیا ہ۔ " ای ت ولہا" بو ہی
اس کا مذدگار اور اےس سننھا لی وال ہ۔ " ومولاہ"۔ بعنی بو ہی اس کا مالک اور اس

ل
ب
ی عمیون کا یول کرن وال ہ۔ " ا لہم ان اعود یک "۔ بعنی میییی جمای ت می
آ یا ہون اور بجھ ےس ییاہ طلت کر یا ہون۔ " من علم ل يقع"۔ اس ےس ماد وہ علم
ہ حو یالکل ن سود ہو یا ترھ وہ علم حس ی ییذہ عمل ن کرے اور وہ قیامت ےک دن
اس ےک ج الف جحت ییا کرھا ہو۔ ج نسا کہ ینی ﷺ کا فمان ہ کہ ’’ فآن یا بو
ب
تمہارے حق می جحت ہو گا یا تمہارے ج الف۔ وہ علم حو بقع حس تہی ہو یا وہ یاطنی
اج الق کو تہی سنوار یا حیابجہ ن تہی ہو یا کہ ان ےس رسای ت کر یا ہوا طاہی اعمال
ب
یک اس کا ای تہنچ اوربون وہ بورا بوات یا سےک۔ " فلت ل ح سع"۔ بعنی ابسا بقس حو
اہلل ےک دکر ےک وق ت اور اس کا ک الم سن کر در می منی ال ن ہو۔ ابسا دل تہت شحت

ہو یا ہ۔ آت ﷺ اہلل ب عایل ےس دعا فما رہ ہی کہ وہ ا یی ییذا کرن واےل
ےس درن لگی ،اس یک جاہت می ان یک حوشی ہو ،ان کا سنیہ اس می داےل گی
بور یک یذول ت روسن ہو جان۔ اگر ابسا تہی ہوگا بو دل شحت ہو جا ن گا حیابجہ
ضوری ہ کہ اس ےس اہلل یک ییاہ ما ییگ جان۔ اہلل ب عایل فما یا ہ "قَّوَّیْ رل ل رل َّْق راسی َّ رہ
ُفلُوتُہُم" ۔ یجمہ” :اور ہ الیک ہ ان ی حن ےک دل شحت ہو گی ہی“۔ " وبقس ل

ل
ظ
ب
سنع" :بعنی دییان فان یک حرض یک وج ےس اور مع و ل لح اور منی امیذین یا لی
ےک بسنت سی تہی ہو یا۔ " ومن دعوہ ل بسنجات لہا"۔ بعنی می ا بےس اسیات اور
مقیصیات ےس اہلل یک ییاہ مایگیا ہون حن یک وج ےس دعا رد کر دی جان ہ۔ دعا یک
قیولیت ن ہویا دھی کارن اور عصت یک ع المت ہ کیو یکہ دعا کا رد ہو جایا دراصل دعا
ک
ما یگی واےل ےک رد ہون یک ع المت ہ یج الف مومن یک دعا ےک حو ھی رد تہی
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ہون۔ یا بو دییا ہی می وہ قیول ہو جان ہ یا ترھ اس دعا یک یذول ت اہلل ب عایل اس ےس
اس ےک بقذر مص نیت دور کر دییا ہ یا ترھ ن آحرت ےک لی رکھ جھوری جان
ک ت
ہ۔مومن یک دعا ھی ھی صا بع تہی ہون یج الف کاف یک دعا ےک۔ اہلل ب عایل فما یا
م
ہ ’’وما دعاءُ ال ْک ر
َّافری َّن ا ر َّل رق ص ََّّاللٍ ‘‘۔ یجمہ” :اور کافون یک دعا حص ن اﺛر اور
َّ َّ ُ َّ
نراہ ہ“۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َْ
أرقم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :زيد بن

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• اهلرم  :الكرب والضعف ،واملراد به :صريورة الرجل خ ِرفا من كرب سن حبيث ال يمزي بني األمور املعتدلة املحسوسة واملعقولة.
• زكها  :طهرها من الرذائل.
• أنت خري من زاكها  :لفظة " خري" ليست للتفضيل  ،بل املعىن :ال مزيك هلا إال أنت
• ويلها  :نارصها والقائم بها.
• موالها  :أي :ربها ومالكها ونارصها واملنعم عليها.

• من علم ال ينفع  :أي :علم ال نفع فيه  ،وقيل هو :اذلي ال يعمل به.
• ال خيشع  :ال خيضع جلالل اهلل تعاىل  ،وهو القلب القايس.

• ال تشبع  :أي للحرص ابلاعث هلا ىلع ذلك  ،ومعناه الهم وعدم الشبع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب االستعاذة من هذه األمور املذكورة يف احلديث.
 .2احلث ىلع اتلقوى ونرش العلم والعمل به.
 .3ىلع املؤمن أن يلزتم اتلقوى ،وينهض بالطاعة وأداء الواجب وجيعل من نفسه ما تصفو باخلري  ،ويعتمد ىلع اهلل يف نرصه وتوفيقه يف العمل
 .4العلم الافع هو اذلي يزيك الفس ويودل فيها خشية الرب -تبارك وتعاىل ،-فتِسي منها إىل سائر اجلوارح.
 .5القلب اخلاشع هو اذلي خياف ويضطرب عند ذكر اهلل ثم يلني ويطمنئ ويركن إىل حىم مواله  ،فمن اكن كذلك اكن قلبه حمال لور اهلل اذلي
جيعله اهلل يف قلب عبده فرقانا بني احلق وابلاطل.

 .6ذم احلرص ىلع ادلنيا وعدم الشبع من شهواتها ومالذها ،وذللك فالفس املنهومة احلريصة ىلع متاع ادلنيا أعدى أعداء املرء ،وذللك استعاذ
منها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7ينبيغ ىلع العبد أن يفارق أسباب رد ادلاعء وعدم إجابته.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص
العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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اےاہلل!بو ہی اسکارتہ ،بوہین اےس ییذا کیا ،بو ہین اےساسالم
یک ہذایتدی اور بو ہیناسیکروخ قیصیک ،اور بو ہی اسےکبوسیذہ اور
طاہ کوستےسریادہ جاییاہ۔ہمییے یاساسےکسقارشی ین کر
ب
آن ہی ،بس بو اےس حسدے۔

امهلل أنت ربها ،وأنت خلقتها ،وأنت هديتها
لإلسالم ،وأنت قبضت روحها ،وأنت أعلم

برسها وعالنيتها ،وقد جئناك شفعاء هل ،فاغفر
هل

 .1054احلديث:

**

 .1054جذیت:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ" :اے اہلل! بو ہی اس کا رت ہ ،بو
ہی ن اےس ییذا کیا ،بو ہی ن اےس اس الم یک ہذای ت دی اور بو ہی ن اس یک روخ
قیص یک ،اور بو ہی اس ےک بوسیذہ اور طاہ کو ست ےس ریادہ جاییا ہ۔ ہمییے
ب
یاس اس ےک سقارشی ین کر آن ہی ،بس بو اےس حس دے۔"

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

عليه وسلم -يف الصالة ىلع اجلنازة« :امهلل أنت ربها،
وأنت خلقتها ،وأنت هديتها لإلسالم ،وأنت قبضت
ِّ َ
بِسها وعالنيتها ،وقد جئناك
روحها ،وأنت أعلم ِ
شفعاء هل ،فاغفر هل».
**

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد

جذی ت کا درج :اس یک سیذ صعیف ہ۔

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا صىل ىلع جنازة
قال ما معناه :امهلل أنت سيدها ومالكها ،وأنت اذلي
خلقتها ،وأنت اذلي هديتها لإلسالم ،وأنت أمرت

بقبض روحها ،وأنت أعلم بباطنها وظاهرها منها،
حرضنا بني يديك داعني هل باملغفرة ،فاغفر هل فإنك
جميب ادلعوات ،هذا املعىن مع مالحظة ضعف

احلديث ،وال مانع من قوهل دلخوهل يف عموم ادلاعء

للميت وخلوه من حمظور رشيع.

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ حت کسی حیارے یک تمار ی ھی بواس معنی و مقہوم یک دعا کرن :اے
اہلل! بو ہی اس (من واےل) کا آفا و مالک ہ ،بو ہی ناےس ییذا فمایا ،بوہی

ہ حس ن اےس اس الم یک ہذای ت وبوقیق عطا فمان ،اور بو ہی ن اس یک روخ
قیص کرن کا حکم صادر فمایا اور بو اس ےک طاہو یاطن کواس ےس ریادہ جاییا ہ۔
ہم ییے سا می اس ےک لی معقت یک دعا کرن ےک لی جاض ہون ہی،
لہّٰذا بو اس یک معقت فما۔ ن سک بو دعا یی قیول فمان وال ہ۔ ن اس دعا کا
معن ّٰی و مقہوم ہ اس یینیہ ےک ساتھ کہ ن جذی ت صعیف ہ۔ اور اس دعا ےک

کرن می کون ما بع تہی ہ کیو یکہ ن میت ےک حق می عمومی دعاون می سامل
ت
ہ ،یی اس می کون رسعی ممابعت وقیاحت ھی تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > صفة الصالة ىلع امليت
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ربها  :مربيها بنعمتك
• هديتها  :أوصلتها
• قبضت  :قبضت أخذت
• روحها  :اهلل أعلم بها
ُ
ُّ
• بِسها  :بما اكنت ت ِِسه يف احلياة من اعتقاد ونية.
ُ
• عالنيتها  :بما تظهره من عمل وطاعة.
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فوائد احلديث:
 .1بَدء ادلاعء باثلناء ىلع اهلل وتمجيده.
ا
 .2االبتهال إىل اهلل أن يغفر ملن مات موحدا ويتجاوز عن زالته.
 .3شفقة اليب – صىل اهلل عليه وسلم – ورمحته بأمته.
 .4شهادة العباد تكون ىلع الظاهر وهم يكلون رسائر اخللق إىل ربهم اذلي يعلم الِس وأخىف.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن أيب داود ،بتحقيق األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،الطبعة اثلانية 1427ه نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كنوز
رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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اےاہلل!بو ہی میا یارو اور مذدگارہ،ییی ہی مذدےس می جلیا ترھ یا ہون اور
ییی ہی مذدےس می جملہ کر یا ہوناوریییہی مذدےس می حیگ کر یا ہون۔

امهلل أنت عضدي ونصريي ،بك أحول ،وبك
أصول ،وبك أقاتل

 .1055احلديث:

**

 .1055جذیت:

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس مقوعا روای ت ہ کہ:رسول اہلل ﷺ حت حیگ
کرن تےھ بو فمان ” :اے اہلل! بو ہی میا یارو اور مذدگار ہ،ییی ہی مذد ےس

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا غزا ،قال« :امهلل أنت
َ َ
َ َ
َ
َ ُ
ريي ،بِك أ ُحول ،وبِك أ ُصول ،وبك
عض ِدي ون ِص ِ
أقاتل».

می جلیا ترھ یا ہون اور ییی ہی مذد ےس می جملہ کر یا ہون اور ییی ہی مذد ےس می
قیال کر یا ہون“۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جذی ت کا درج :حنح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد غزوة او
َ
رشع فيها ،قال ما معناه :امهلل أنت نارصي ونصريي،

**

بك وحدك أنتقل من شأن إىل غريه ،وبك وحدك أثب

ىلع أعداء ادلين ،وبك أقاتلهم.

اجمایل معنی:

رسولاہللﷺحتکسی حیگکا ارادہ فمانیاترھحیگرسوع کرنبو ابسی یات
کہی حس کا مقہوم ن ہ کہ ’’اے اہلل ! بو ہی میا معاون و مذدگار ہ ۔ ییی ہی
م
م
یذول ت می ایک جال ت ےس دورسی جال ت می نیقل ہو یا ہون ۔ اور حصییی مذد

ےس می دشمیان دین ی جملہ آور ہو یا ہون اور ییی ہی مذد ےس می ان ےس لر یا
ہون‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إذا غزا  :أي  :إذا رشع يف الغزو.
• عضدي  :عوين ونصريي.
• بك  :أي  :وحدك.

• أحول  :أقوى وأنتقل من ماكن إىل ماكن ومن حال إىل حال.
• أصول  :أمحل ىلع العدو حىت أغلبه وأستأصله.

فوائد احلديث:
ر
 .1الرص لكه من عند اهلل ،فعىل العبد أن يتولك ىلع اهلل ،وال يركن لفسه طرفة عني؛ فذاك اخلذالن واخلِسان.
َّ
 .2أن هذا ادلاعء فيه لك مقومات اإليمان باهلل واتلولك عليه.
 .3املسلم يقاتل باهلل وهلل تلكون لكمة اهلل يه العليا.
 .4ينبيغ ىلع املسلم االقتداء باليب – صىل اهلل عليه وسلم – يف اللجوء إىل اهلل وداعءه وقت الشدة.
 .5ال حول وال قوة للعبد إال بربه؛ الن القوة هلل مجيعا.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق ميح ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا –بريوت .سنن الرتمذي ،نرش مصطىف ابلايب وحتقيق أمحد شاكر -مرص الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني
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بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .صحيح أيب داود ،لألبلاين ،نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002-م.
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ِّ ْ
امهلل جنبين منكرات األخالق ,واألعمال,

م
اےاہلل! جےھیے اجالق،یےاعمال،ییحواہسات اوریی نماربون
ےس بجا

واألهواء ,واألدواء

 .1056احلديث:

**

ا
عن قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :امهلل
ُْ َ
ِّ ْ
رات األخالق ,واألعمال ,واألهواء,
جنبين منك ِ
َْ
واألد َواء».

قطیہ ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دعا فمان:
م
’’اے اہلل! جےھ یے اج الق ،یے اعمال ،یی حواہسات اور یی نماربون ےس
بجا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه دعوات كريمات يقوهلا املصطىف -صىل
اهلل عليه وسلم ،-ويه أن اهلل تعاىل يباعد بينه وبني
أربعة أمور :األول :األخالق اذلميمة املستقبحة.
اثلاين :املعايص .اثلالث :الشهوات املهلاكت اليت

تهواها الفوس .الرابع :األمراض املزمنة املستعصية.

 .1056جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
اس جذی ت می کجھ طنم السان دعا یی مذکور ہی خہی ینی ﷺ مانگا کرن تےھاور
وہ ن کہ اہلل ب عایل آت ﷺ کو جار حیون ےس دور ر کےھ :اول :مذموم اور یے
اج الق دوم :گیاہ سوم :مہلک حواہسات حن یک رطف بقوس راعت ہون
ہی۔حہارم:داتمی یافایل ع الخ نماریان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :قطبة بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
• جنبْين  :باعد عين.
• منكرات األخالق  :ما ينكر من األخالق رشاع واعدة.
• واألعمال  :ما ينكر من األعمال رشاع وعرفا.

• األهواء  :مجع (هوى) وهو ما تشتهيه الفس من غري مرااعة مقصد رشيع.
• األدواء  :يه األمراض ،ومنكراتها :األمراض املزمنة.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذا ادلاعء واستحبابه.
 .2املؤمن حيرص ىلع اجتناب األخالق اذلميمة واألعمال املنكرة ،وحيذر من اتباع اهلوى والوقوع يف الشهوات.
 .3انقسام األخالق واألعمال واألهواء إىل منكر ومعروف.
 .4جواز سؤال املرء أال يصيبه اهلل بمرض منكر.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل  1430ـه2009 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ر
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
حاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح اجلامع الصغري
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح األ
ِ
وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م.
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ح
"اے اہلل قیقیر یذیگ بوضفآحرتیکر یذیگہ۔"

امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة

 .1057احلديث:

**

 .1057جذیت:

ابس-رضی اہللعیہ -ےسروای تہ کہینیاکرم ﷺن ارسادفمایا":اے اہلل
ح
قیقی ر یذیگ بو ضف آحرت یک ر یذیگ ہ۔"

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل
َّ
ْ َ
َ ْ َ
اهلل عليه وسلم -قال« :الل ُه َّم ال َعيش إال َعيش

اآلخرة».
ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العيشة اهلنية الراضية ابلاقية هو عيش اآلخرة ،أما

**

ادلنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآهلا للفناء.

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

رسور ،اظمنیان اور ہمنش یاق ر ہی وایل ر یذیگ بو آحرت یک ر یذیگ ہ ،حت کہ دییا
ک
ننی ہی عنس وعشت وایل ر یذیگ کیون ن ہو آحرکار اس کا ابجام قیا ہو جایاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
ا
ومقرا.
 .1العاقل ال يفرح بما يناهل يف ادلنيا؛ النقضائها ،وإنما يعترب ادلنيا وسيلة لآلخرة ال هدفا
 .2ادلنيا دار عبور لآلخرة.
 .3زهده صىل اهلل عليه وسلم يف ادلنيا وإقباهل ىلع اآلخرة.
 .4تزهيد اليب صىل اهلل عليه أمته يف متاع ادلينا الزائل.
 .5فيه تسلية للصحابة اذلين شاركوا معه عليه الصالة والسالم حفر اخلندق.
 .6حتقري عيش ادلنيا ملا يعرض هل من اتلكدير ورسعة الفناء.
ا

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن
نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .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.

الرقم املوحد)3773( :
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"اے اہلل!میییے لیفمانیدار ہو گیا ،بجھی اتمانلیا،بجھیترھوسہ کیا،
َ
امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك تولكت،
یییرطفرحوع کیا اورییی مذدےس(کقےک ساتھ) مجاضمتیک۔اے اہلل!
َ
عزتك؛
ب
أعوذ
امهلل
اصمت.
خ
وإَلك أنبت ،وبك
ِ
ُ َّ
می اس یاتےسیییغتیکییاہ لنیا ہونـییے سوا کون معیود تہی ـ کہ بو
ال هلإ إال أنت أن تضلين ،أنت اليح اذلي ال
مجےھ سیذھی راہےس ہیا (گرماہ کر)دے۔بو ہی ہمنشر یذہر ہیوالہ حس وک
تموت ،واجلن واإلنس يموتون
موت تہیآ سکنی اور حنو ابسستم جا ییےگ۔

 .1058احلديث:

**

 .1058جذیت:

این عیاس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ (دعا کرن ہون)
فمایا کرن تےھ (:ال َّلہ َُّم لَّ س
ت َّوعَّلَّیک بَّوکَّلْ ُ ر
ت
ک َّا َّي ْ ُ
ک َّا ْ َّلم ْ ُ
ت َّوالَّیْ َّ
َّ
ت َّوی َّرک آمَّی ْ ُ ْ َّ َّ
بُ ر
ر
ضم ل َّ
ل
َّ
ص
ْ
ت
ل
ر
ر
ر
ج
ن
وت
ت ا لہ َُّم ا ر رن َّاعُ ُ
َّوی َّرک َّجا َّ ْ ُ
ْت ا َّ ُی َّالذری لَّ َّم ُ ُ
ْت َّا ْن ی اَّی َّ
ک لَّ ا َّلہ َّا َّل اَّی َّ
ود برغَّ ی ر َّ
ْلح
ب ْ تم ب ُ
ون) "اے اہلل! می ییے لی فمان یدار ہو گیا ،بجھ ی اتمان
َّوا ر ُن َّو ْال ر ُس َّ ُو َّ
لیا ،بجھ ی ترھوسہ کیا ،ییی رطف رحوع کیا اور ییی مذد ےس (کق ےک ساتھ)
مجاضمت یک۔ اے اہلل! می اس یات ےس ییی غت یک ییاہ لنیا ہون ـ ییے سوا
م
کون معیود تہی ـ کہ بو جےھ سیذھی راہ ےس ہیا (گرماہ کر) دے ۔بو ہی ہمنش ر یذہ ر ہی

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :اللَّ ُه َّم لك أَ ْسلَ ْم ُ
ت،
َ َ َ َ َ َّ ْ
َ َ
َ
ك َ
ك أَ َنبْ ُ
آم ُ
ت ،وبك
وإيل
ت،
نت ،وعليك توَّك
ِ
وبِ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
خاصمت ،امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن
ُ َّ
ْ
َ ُّ
واجل ُّن واإلن ُس
تضلين ،أنت اليح اذلي ال تموتِ ،
َ ُ َ
ي ُموتون».

وال ہ حس کو موت تہی آ سکنی اور حن و ابس ست م جا یی ےگ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول( :امهلل لك أسلمت)
أي :انقيادا ظاهرا ال لغريك( ،وبك آمنت) أي:

تصديقا باطنا( ،وعليك توَّكت) أي :أسلمت مجيع
أموري تلدبرها ،فإين ال أملك نفعها وال رضها،

(وإيلك أنبت) أي :رجعت من املعصية إىل الطاعة أو
من الغفلة إىل اذلكر( ،وبك) بإاعنتك (خاصمت)

أي :حاربت أعداءك( ،امهلل إين أعوذ بعزتك) أي:

بغلبتك فإن العزة هلل مجيعا( .ال هلإ إال أنت) ال معبود

حبق سواك وال سؤال إال منك وال استعاذة إال بك.

(أن تضلين) أي :أعوذ من أن تضلين بعد إذ هديتين
ووفقتين لالنقياد الظاهر وابلاطن يف حكمك

وقضائك ولإلنابة إىل جنابك واملخاصمة مع أعدائك
واالتلجاء يف لك حال إىل عزتك ونرصتك( ،أنت

اليح اذلي ال يموت واجلن واإلنس يموتون).

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ل
این عیاس رضی اہلل عہما فمان ہی کہ رسول اہلل ﷺ ن کہی تےھ’’ :ا لہم لک
اسلمت‘‘(اے اہلل!میییے لی فمان یدار ہوگیا)بعنیطاہی طور یییافمان
یدار،ییے ع الوہ کسی اور کا تہی۔’’ویک آمیت‘‘ (اوربجھ یاتمان لیا)بعنی یاطنی

طور ی بصذبق یک۔ ’’وعلیک بوکلت‘‘ (اوربجھ ی ترھوسہ کیا) بعنی ا یی تمام امور یک
یذییییے سید کر دی اور می ا یی کسی بقع و بقصان کا مالک تہی ہون۔’’والیک
ايت‘‘ (ییی رطف رحوع کیا) بعنی می ن یافمان ےس اطاعت یک رطف اور
عقلت ےس دکر یک رطف رحوع کرلیا۔’’ویک‘‘ بعنی ییی مذد ےک ساتھ۔
ل
’’جاضمت‘‘ (مجاضمت یک)بعنی ییے دشمیون ےس حیگ یک۔ ’’ا لہم ان اعود
بغ یک‘‘ (اے اہلل می ییی غت یک ییاہ لنیا ہون) بعنی ییے علی ےک ساتھ

کیون کہ غت ساری یک ساری اہلل ےک لی ہ۔ ’’ل الہ ال ای ت‘‘ (ییے ع الوہ
کون معیود تہی) بعنی ییے ع الوہ معیود یحق کون تہی اور ن ہی کون ابسا ہ حس
ب
ت
ےس سوال کیا جان اورییے ع الوہ کسی یک ییاہ ھی تہی یل جا سکنی۔ ’’ان صلنی‘‘
م
(ن کہ بو جےھ سیذھی راہ ےس ہیا دے) بعنی می اس یات ےس ییاہ جاہیا ہون کہ
م
م
ہذای ت ےک ب عذ بو جےھ گرماہ کر دے حت کہ بو ن جےھ طاہی و یاطنی طور ی ا یی حکم
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و قصاء یک فمان یداری اور اینی حیاتمی جھکی ،دشمن ےس مجاضمت اور ہجال می
ب
ل
ل
اینی غت و برصت یک الجاء کرن یک بوقیق حسی۔ ’’ای ت ا جی الذی ل تموت وا حن
والبس تموبون‘‘ (بو ہی ہمنش ر یذہ ر ہی وال ہ حس کو موت تہی آ سکنی اور حن و
ابس ست م جا یی ےگ)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أسلمت  :استسلمت ألمرك ورضيت حبكمك.
• توَّكت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف مجيع األمور.
• أنبت  :أقبلت ورجعت إيلك باتلوبة.

• خاصمت  :نازعت ،واملراد :خاصمت ثقة يف نرصك ومؤازرتك يل.
• أعوذ  :أتلجئ.

• بعزتك  :بقوتك وسلطانك.

• اإليمان  :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل تعاىل وحده وطلب احلفظ منه ؛ ألنه متصف بصفات الكمال  ،فهو وحده اذلي يعتمد عليه  ،واخللق لكهم اعجزون
ا
ومنتهون إىل املوت  ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
 .2لك ما سوى اهلل هالك ،فال يعتمد عليهم.

 .3اتلأيس باليب -صىل اهلل عليه وسلم -بهذه اللكمات اجلامعة ملعاين اخلري ،اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.

 .4كمال الرجوع إىل اهلل تعاىل والركون إيله يف األحوال لكها ،واالعتصام حببله ،واتلولك عليه.
ر
َّ
ر
ر
ُ
 .5االتلجاء إىل اهلل واالعتصام به ،فمن َّ
اعزت بغري اهلل ذل ،ومن اهتدى بغري هدايته ضل ،ومن اعتصم باهلل تعاىل وتولك عليه عظم وجل.
 .6إظهار اليب -صىل اهلل عليه وسلم -افتقاره لربه.

 .7فناء لك املخلوقات.

 .8اإلشارة إىل الفرق بني اإلسالم واإليمان.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3598( :
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س
لل ہ
ت،ویک
ت،والیک َّا َّي ْ ُ
ت،وعلیک بوکل ُ
ت،ویک آمی ُ
«ا م لک َّا ْ َّلم ْ ُ
ب ُ رص َّل ر
ل
ت
َّجا َّضم لل ہ
ر
وت،
ْ ُ
ک؛ل الہ ال ایت ان نی ،ایت ا ج ُی الذیل م ُ
ت .ا م اعود برغ َّ ی ر َّ
ل
ْ
ت
وا ح ر ُنوالرب ُس موبون»۔یجمہ:اے اہلل! مینییے ہی سا میرس
امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك تولكت،
وإَلك أنبت ،وبك خاصمت ،امهلل أعوذ بعزتك جھکایا،بجھ ہیی اتمانلیا ،مینییے ہی اوی ترھوسہ کیا اوریییہیرطف
ال هلإ إال أنت أن تضلين ،أنت اليح اذلي ال
رحوع کیا۔ مینییی ہی مذدےک ساتھمقایلہ کیا۔ مییییغتیک ییاہ
م
يموت ،واجلن واإلنس يموتون
مایگیا ہونکہییے سوا کوندورسامعیود ریحق تہی،ن کہ بو جےھ گرماہ ہونےک
ب
لی جھوردے ،بور یذہہ ،جےھموت تہیآنیگ حت کہ تمام حنو ابسم
جا ییےگ۔

 .1059احلديث:

**

عیذ اہلل ین عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن دعا کیا کرن
س
لل ہ
ت
ت ،ویک
ت ،والیک َّا َّي ْ ُ
ت ،وعلیک بوکل ُ
ت ،ویک آمی ُ
ےھ«:ا م لک َّا ْ َّلم ْ ُ
ب ُ رص َّل ر
ل
ل
ت
َّجا َّضم للہ
ر
وت ،وا ح ر ُن
ْ ُ
ک؛ ل الہ ال ای ت ان نی ،ای ت ا ج ُی الذی ل م ُ
ت .ا م اعود برغ َّ ی ر َّ
والرب ْ ُس تموبون»۔ یجمہ :اے اہلل ! می نییے ہی سا می رس جھکایا ،بجھ ہی ی
اتمان لیا ،می نییے ہی اوی ترھوسہ کیا اورییی ہی رطف رحوع کیا ۔ می ن

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن اليب
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول« :امهلل لك أَ ْسلَ ْم ُت،
توَّكت ،وإيلك أَ َنبْ ُ
ُ
ُ
ت ،وبك
آمنت ،وعليك
وبك
رَ َ
ْ
َخ َ
ُ
اصمت ،امهلل أعوذ بِ ِعزتِك ال هلإ إال أنت أن
ُ َّ
ْ
ُ
ُّ
ُّ
واإلن ُس
ت ِضل ِين ،أنت اليح اذلي ال يموتِ ،
واجلن ِ
يموتون».

ییی ہی مذد ےک ساتھ مقایلہ کیا۔ میییی غت یک ییاہ مایگیا ہون کہ ینشے سوا
م
کون دورسا معیود ر یحق تہی ،ن کہ بو جےھ گرماہ ہون ےک لی جھور دے ،بو ر یذہ
ب
ہ ،جےھ موت تہی آن یگ حت کہتمام حن و ابس م جا یی ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يلتجئ اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل ربه ويتقرب
إيله يف ادلاعء ،فيخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه إىل
ربه انقاد ،وأنه َّ
فوض أمره لكه هلل ولم يعتمد ىلع غريه،
وأنه قد رجع إيله مقبال عليه بقلبه ،وأنه بقوة اهلل
ونرصه وإاعنته إياه حاجج أعداء اهلل بما آتاه من

الرباهني واحلجج ،ثم يستعيذ اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بغلبة اهلل ومنعته أن يهلكه بعدم اتلوفيق
للرشاد واهلداية والسداد ،ويؤكد ذلك بقوهل ال هلإ إال

أنت؛ فإنه ال يستعاذ إال باهلل ،ثم خيرب اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن لربه احلياة احلقيقية اليت ال يأتيها
املوت حبال ،وأما اإلنس واجلن فيموتون ،وخصهما

 .1059جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ دعا می ا یی رت یک ییاہ اور اس ےک فت می آ رہ ہی۔ آت ﷺ
م
ییان فما رہ ہی کہ وہ ا یی رت ےک طیع وفمان یدار ہی اور آت ن ا یی
سارے امور اہلل کو سوی ت دن ہی اور اس ےک ع الوہ آت کو کسی ی ترھوسہ تہی

ہ اور ن کہ آت ﷺ ا یی دل و جان ےک ساتھ اس یک رطف لوت آن ہی اور
اشی یکرطفمیوجہیاور اہللہی یک دیگنیقوت،اس یکمذدو برصتاور آت ﷺ
ج
کو حو دل یل اور حیی دی گنی تھی ان ےس آت ﷺ ن اس ےک دشمیون کا مقایلہ
کیا۔ترھ ینی ﷺ اہلل یک عالنیت اور قوت یک ییاہ لنی ہون دعا کرن ہی کہ ن ن ہو
کہوہہذای توراسییگ یکبوقیق ندے کرآت ﷺکوہ الک کردے۔ ’’ل الہ الای ت‘‘
کہہ کر آت ﷺ اس یک میذ یاکیذ فما رہ ہی کہ ییاہ ضف اہلل ہی ےس طلت یک
ح
جان ہ۔ ترھ ینی ﷺ ییان کر رہ ہی کہ آت ﷺ ےک رت یک ر یذیگ قیقی
ک
ر یذیگ ہ حس ی ھی موت تہی آن حت کہ ابسان اور حیات م جان ہی۔ آت
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باذلكر؛ ألنهما امللكفان املقصودان باتلبليغ فكأنهما

األصل.

یی ت
ﷺ ن بطور جاض اتہی دکر کیا کیو یکہ وہی مکلف ہی اور ر
احکام دین یک لیع ھی
اتہی کو مقصود ہ ۔ گویا کہ وہ اصل ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه .ملحوظة :لفظ احلديث يف الصحيحني ومصادر اتلخريج األخرى ويف تطريز رياض الصاحلني( :اذلي ال يموت) ويف
رياض الصاحلني( :تموت).
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أَ ْسلَ ْم ُ
ت  :استسلمت ألمرك ،ورضيت حبكمك.
تو ََّّك ُ
• َ
ت  :اعتمدت ىلع تدبريك يف سائر األمور.
• أَنَ ُ
بت  :من اإلنابة ،ويه الرجوع.
َ
اص ُ
ك َخ َ
مت  :أي :حاججت أعداء اهلل من أجلك.
• وبِ
َ ُ ُ
• أعوذ  :أتلىجء.
• ب َّ
عزتِك  :العزة :املنعة والغلبة.
ِ
َ
ك َ
آم ُ
نت  :اإليمان هو :إقرار القلب املستلزم للقول والعمل ،فهو اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
وب
• ِ

فوائد احلديث:

ُّ
 .1وجوب اتلولك ىلع اهلل -تعاىل -وحده وطلب احلفظ منه؛ ألنه متصف بصفات الكمال ،فهو وحده اذلي يُعتمد عليه ،واخللق لكهم اعجزون
ومنتهون إىل املوت ،فهم ليسوا أهال لالعتماد عليهم.
ِّ
 .2اتلأيس باليب -صىل اهلل عليه سلم -يف ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة املانعة اليت تعرب عن صدق اإليمان واغية ايلقني.

املصادر واملراجع:

تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة
1404ه.

الرقم املوحد)3056( :

120

آدمی اشیےک ساتھ ہو گا ،حسےسوہ محیت کر یاہ۔

املرء مع من أحب

 .1060احلديث:

**

ا
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :
َ
الم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
َ
ب » .ويف روايةِ :قيل لِلنيب -صىل اهلل
َّ ُ ُ ُ ُّ َ
الق ْو َم َول َ َّما يَلْ َ
حق بهم؟ قال:
حيب
عليه وسلم :-الرجل ِ
الم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّ
« َ
ب» .عن عبد اهلل بن مسعود -

ابو موشی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :آدمی
اشی ےک ساتھ ہو گا حس ےس وہ محیت کر یا ہ۔ایک اور روای ت می ہ کہ ینی
ش
ع
ﷺ ےس بوجھا گیا کہ ایک حص کجھ لوگون ےس محیت کر یا ہ لیک ان جنےس مل
تہی کر یا یا۔(اس کا کیا ہو گا؟)۔ آت ﷺ ن فمایا:آدمی اشی ےک ساتھ ہو گا

ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل
َ َ َُ ُ
اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،كيف تقول ِيف
ب قَ ا
َر ُجل َ
وما ولم يَ َ
أح َّ
لحق بِهم؟ فقال رسول اهلل -
ٍ
َْ َ َ َ ْ َ
َ
َّ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-المرء مع من أحب».

حس ےس وہ محیت رکھیا ہ۔ عیذ اہلل این م سعود رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہی کہ
ش
ایک آدمی رسول اہلل ﷺ ےک یاس آیا اور کہی لگا کہ:یا رسول اہلل! آت اس حص
ےک یارے می کیا فمان ہی حو کجھ لوگون ےس محیت کر یا ہ لیک ان جنےس عمل
تہی کر یا یا؟رسول اہلل ﷺ ن فمایا :آدمی اشی ےک ساتھ ہو گا حس ےس وہ محیت
کر یا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

اإلنسان يف اآلخرة مع من أحبهم يف ادلنيا .احلديث
فيه احلث ىلع قوة َّ
حمبة الرسل والصاحلني ،واتباعهم
َّ
ِّ
حبسب مراتبهم ،واتلحذير من حمبة ِضدهم ،فإن
ُ
َّ
املحبة ديلل ىلع ق َّوة اتصال املحب بمن حيبه،

ومناسبته ألخالقه ،واقتدائه به ،فيه ديلل ىلع وجود

ذلك ،ويه أيضا باعثة ىلع ذلك ،وأيضا من أحب اهلل
تعاىل ،فإن نفس حمبته من أعظم ما يُ ِّ
قربه إىل اهلل،

فإن اهلل -تعاىل -شكور ،يعطي املتقرب أعظم من ما
بذل بأضعاف مضاعفة .وكون ِّ
املحب مع من أحب

ر
وعلو مرتبته؛ ألن
ال يستلزم مساواته هل يف مزنتله
َ
اجر
ذلك متفاوت بتفاوت األعمال الصاحلة واملت ِ
َّ
الراحبة ،ذلك أن املعية حتصل بمجرد االجتماع يف
َّ
يشء ما ،وال تلزم يف مجيع األشياء ،فإذا اتفق أن
َّ
اجلميع دخلوا اجلنة صدقت املعية وإن تفاوتت
ادلرجات ،فمن أحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ا
وسلم -أو أحدا من املؤمنني اكن معه يف اجلنة حبسن
الية ألنها األصل ،والعمل تابع هلا وال يلزم من كونه
ُ
معهم كونه يف مزنتلهم ،وال أن جي َزى مثل جزائهم من

لك وجه.

 .1060جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

ابسان آحرت می اتہی لوگون ےک ساتھ ہو گا ،حن ےس وہ دییا می محیت کر یا ہ۔
جذی ت می رسولون اور ییک لوگون ےس قوی محیت ر کھی اور ح ست مای ت ان یک
اییاع کرن یک یعیت ہ اور ان ےک مجالقی ےس محیت کرن ےس درایا گیا ہ۔
محیت اس یات یک دلیل ہون ہ کہ محیت کرن وال ا یی محیوت ےس کس فذر ب علق
رکھیا ہ ،کس فذر اس ےک اج الق محیوت ےک اج الق ےس میاسنت ر کھی ہی اور کس

جذ یک وہ اس یک اقیذا کر یا ہ؟ کیون کہ محیت ان ست یابون ےک وحود یک دلیل ہ
ش
ت
اوران ی آمادہ ھی کرن ہ۔ حو حص اہلل ےس محیت کر یا ہ ،اس یک ن محیت ہی وہ

عایل فذر دان ہ۔
ست ےس یی حی ہ ،حو اےس اہلل کا فت عطا کرن ہ۔ اہلل ب ّٰ
وہ یییک کرن واےل کو اس یک کاوس ےس کہی یھ کر یذلہ دییاہ۔ واضح رہ کہ
ش
محیت کرن واےل کا اس حص ےک ساتھ ہویا ،حس ےس وہ محیت کر یا ہ ،اس
ت
یات کا بقاصا تہی کر یا کہ دوبون میل ت اور علو مییہ می ھی یای ہون۔ کیویکہ
ب
مای ت بو ییک اعمال اور بقع حس بجاربون ےک بقاوت ےک لجاظ ےس محیلف ہون
محن
ت
ےگ۔ ابسا اس وج ےس ہ کہ معیت بو کسی ھی حی ی مع ہون یک وج ےس جاصل
ہو جان ہ ،ضوری تہی کہ اخماع تمام حیون می ہو۔ حیابجہ حت ست حیت می
جےل جا یی ےگ ،بو اس ےس معیت یای ت ہو جان یگ؛ اگرج درجات محیلف ہون

ےگ۔ حس ن رسول اہلل ﷺ ےس یا ترھ مومیی می ےس کسی ےس محیت یک ،وہ
ج
حیت می اس ےک ساتھ ہو گا؛ بشےط کہ يت ا ھی رہی ہو؛ کیون کہ يت ہی اصل
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ع
ہ اور مل اس ےک یا بع ہ۔ النیہ اس کا ان ےک ساتھ ہون ےس ن لرم تہی
ت
آ یا کہ اس یک میل ت ھی وہی ہو ،حو ان یک ہ اور ن ہی ن لرم آ یا ہ کہ اےس ہ
اعنیار ےس وہی حرا مےل ،حو ان کو مےل یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :احلديث األول :متفق عليه .احلديث اثلاين :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مع َم ْن أَ َح َّ
ب  :أي جيتمع املرء مع من أحب.
• ولم يَ َ
لحق بِهم  :ال يستطيع أن يعمل بعملهم ،أو ليس يف مزنتلهم ،أو لم جيتمع معهم يف ادلنيا.

فوائد احلديث:

َّ
وتوجه إىل أهله ومحلته.
 .1من َج ِهل شيئاا من العلم سأل عنه،

 .2ينبيغ ىلع املسلم أن خيتار أصدقاءه وأويلاءه من الصاحلني املتقني يلكون معهم؛ ألن املرء حيرش مع أحبائه.

 .3األخالء أعداء يوم القيامة إال األتقياء.

 .4احلب يف اهلل طاعة يدرك بها املرء ما فاته أو قرص عنه من نوافل الطااعت.

 .5املؤمنون درجات يف العمل والطاعة؛ فمنهم املقتصد ،ومنهم السابق باخلريات.
َ
َّ
 .6ىلع املسلم الف ِطن أن يتجنب ُصحبة األرشار والفساق يك ال حيرش معهم ،فإن الصاحب ساحب.
َّ
ألن من َّ
أحبهم دخل معهم اجلنة ،واملعية حتصل بمجرد االجتماع وإن تفاوتت ادلرجات،
 .7يستلزم هذا احلديث :احلث ىلع حمبة الصاحلني؛
واتلحذير من حمبة املرشكني.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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انظروا إىل من هو أسفل منكم ,وال تنظروا إىل

اس کودیکھو حو تمےس کمی ہو ،اسکو متدیکھو حو تمےسییہو ،اسرطخ
ت
عایلیکب عمت کو حقین جابوےگ
ریادہ میاستہ کہ م اہلل ب ّٰ

من هو فوقكم ,فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة
اهلل عليكم

 .1061احلديث:

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا:
ی
ی
”اس کو د کھو حو تم ےس کم ی ہو ،اس کو مت د کھو حو تم ےس یی ہو ،اس رطخ ریادہ

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

عليه وسلم -قال« :انظروا إىل من هو أسفل منكم،

ت
عایل یک ب عمت کو حقی ن جابو ےگ“۔
میاست ہ کہ م اہلل ب ّٰ

وال تنظروا إىل من هو فوقكم ،فهو أجدر أن ال
َ َ
ت ْزد ُروا نعمة اهلل عليكم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشتمل هذا احلديث ىلع وصية نافعة ،وَّكمة جامعة
ألنواع اخلري ،وبيان املنهج السليم اذلي يسري عليه

املسلم يف هذه احلياة ،ولو أن الاس أخذوا بهذه

الوصية لعاشوا صابرين شاكرين راضني ،ويف

احلديث وصيتان :األوىل :أن ينظر اإلنسان إىل من هو
دونه وأقل منه يف أمور ادلنيا .اثلانية :أال ينظر إىل من
هو فوقه يف أمور ادلنيا .فمن فعل ذلك حصلت هل

راحة القلب ،وطيب الفس ،وهناءة العيش ،وظهر
هل نعمة اهلل عليه فشكرها وتواضع ،وهذا احلديث

خاص يف أمور ادلنيا ،أما أمور اآلخرة فاذلي ينبيغ هو
الظر إىل من هو فوقه يلقتدي به ،وسيظهر هل تقصريه

فيما أىت به فيحمله ذلك ىلع االزدياد من الطااعت.

 .1061جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مس
ب
ن جذی ت فایذہ حس وصیت اورمحیلف تھ اليون یک جامع گقیگو ی نمل ہ اور اس
س
می اس مہرح لنم کا ییان ہ ،حےس ایک مسلمان اس ر یذیگ می اجنیار کر یا ہ۔ اگر
لوگ اس وصیت کو اییا لی ،بو صایوساکر اور حوسو حرم ر یذیگ گرارین ےگ۔ جذی ت
می دو وصنیون کا ییان ہ :تہل وصیت :ن کہ ابسان ديوی امور می ا یی ےس کم
ب
ی اور کم بو جی واےل ی نگاہ داےل۔ دورسی وصیت :ديوی امور می ا یی ےس ی ی
یک رطف ن دیکےھ۔ حس ن ابسا کیا ،اےس دیل راحت وحوشی اورحوس گوار ر یذیگ
جاصل ہویگ۔ اہلل یک ب عمت کا احساس ہو گا ،حس ی وہ سکر گذاری کرے گا اور عاحری

وایکساری کو اییان گا۔ ن جذی ت ديوی امور ےک لی جاض ہ۔ راہ آحرت کا
معاملہ بو اس سلسےل می آدمی کو ا یی ےس یی یک رطف دیکھیا جا ہی؛ یاکہ وہ اس یک
اقیذا و ییوی کر سےک ،اس یک اینی کمیان واضح ہون اور میذ اطاعت و عیادت یک
یعیت مےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :متفق عليه ،وهذا لفظ مسلم.

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

معاين املفردات:

• أجدر  :أحق.
• تزدروا  :حتتقروا.

فوائد احلديث:
 .1الطمأنينة القلبية ال حتصل إال بالقناعة بما قسم اهلل للعبد.
 .2طريق هذه القناعة أن ينظر اإلنسان يف أمر دنيا إىل من هو دونه ،وال ينظر إىل من هو فوقه وأما يف أمور اآلخر فإن الظر يكون إىل من هو
فوقه.

 .3فضل الزهد يف ادلنيا.
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 .4يف احلديث بيان كيفية معاجلة داء احلسد واتلطلع إىل ما يف أيدي الاس.

 .5من واجبات ادلاعية إىل اهلل إرشاد املدعوين إىل ما حيقق هلم الطمأنينة والسكينة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص الارص ،الارش :دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،رئيس الفريق العليم محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة:
األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني
للشيخ فيصل املبارك ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي،الطبعة
األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،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 ،
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مسلمانےک تہنیذ ییذیلےک بصف یک ہو یاہ اور ییذیلےک بصف اور بحیون
ْ َُ
َّ
ْ
َ َ
اق ،وال ح َرج -أو ال
املسلم إىل ن ِص ِف الس
إِزرة
ِ
ِ
ک ب م ت
ت
ہ
ھ
ت
ح
ک
َ ْ َ َ ےکدرمیان یک اےسر ھا و اس ی ی ون رخ ی یا رھآتﷺن
َ َْْ
َُ َ
ني ،فما اكن أسفل
جناح -فيما بينه وبني الكعب ِ
ت
َ َ
فمایا کہ اس می ھی کون گیاہ تہی۔حو حصہ بحیونےس نچ ہو گاوہآگمی ہو گا۔
َ
َ
َ
َ
َ
وم ْن ج َّر إز َ
الك ْع َب ْني فهو يف انلَّ
ارهُ بط ً
لم
ا
ر
،
ار
مِن
ِ
ِ
ِ
حش
گ
ی
ی
ک
ح
ھ
ن
ی
س
ک
ک
ک
ج
ن
ُ
ْ
اور و ص ا ی ارار و ارراہ ی ت ر لیاہ اسیکرطفاہللب عایلد ےھ
َينظر ُ
اهلل إَل ِه
ِ
ت
گا ھی تہی۔

 .1062احلديث:

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :تہنیذ ﮐﺎ ﺟﺘﻨﺎ
ﺣﺼﮧ ﭨﺨﻨﻮﮞ ﺳﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮨﻮﮔﺎ ﻭﮦ آﺍﮒ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ

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

عليه وسلم -قال« :ما أسفل من الكعبني من اإلزار

فيف الار» .وعن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إ ْز َرة
املسلم إىل نصف الساق ،وال حرج -أو ال ُجناح-

ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :مسلمان کا تہنیذ ییذیل ےک بصف
یک ہو یا ہ اگر اُس ن ییذیل ےک بصف اور بحیون ےک درمیان یک اےس رکھا بو
ت
ت
اس می ھی کون حرخ تہی یا ترھ آت ﷺ ن فمایا کہ اُس می ھی کون گیاہ تہی۔
ش
حو حصہ بحیون ےس نچ ہوگا وہ آگ می ہوگا۔ اور حو حص اینی ارار کو ارراہیکی گھسنت
ت
کر جلیا ہ اس یک رطف اہلل ب عایل دیکےھ گا ھی تہی۔

فيما بينه وبني الكعبني ،فما اكن أسفل من الكعبني
فهو يف الار ،ومن جر إزاره َ
بطرا لم ينظر اهلل إيله».
**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

اهليئة املستحبة يف اتزار املؤمن أن يكون اثلوب إىل

 .1062جذیت:

**

نصف الساق ،وال حرج ىلع املؤمن إذا أرىخ ثوبه

فيما بني نصف الساق والكعبني ،وما اكن أسفل

الكعبني من القدم ويعلوه اإلزار فإنه يعذب عقوبة
إلسباهل ثوبه ،ومن جر ثوبه تكربا وطغيانا عند تتابع

نِعم اهلل عز وجل عليه لم ينظر اهلل هل يوم القيامة.

ض
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

مومن ےک ارار یایذ ھی کا مسنحت رطبقہ ن ہ کہ کیا بصف ییذیل یک آن۔ یاہم
ت
اگر مومن ا یی کیے کو بصف ییذیل اور بحیون ےک درمیان یک دھی ال کر ےل بو ھی
کون حرخ تہی ہ یاہم حو حصہ یاون ےک بحیون ےس نچ ہو گا اور حس ی ارار لیک
ش
رہی ہو یگ اےس کیا لی کان یک وج ےس عذات ہو گا۔ اور حو حص ن درن ہون
ب
وایل اہلل یک عمیون ی ا یی کیے کو ارراہ یکی و رسکسی گھسنت کر جلیا ہ اس یک
ت
رطف اہلل قیامت ےک دن آیکھ اتھا کر ھی تہی دیکےھ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث أيب سعيد -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ْ ْ
أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الكعبني  :الكعب :العظم الاتئ عند ملتَّق الساق والقدم.
• اإلزار  :ثوب حييط بالصف األسفل من ابلدن.
• إزرة املسلم  :اهليئة يف االتزار.
• ال حرج  :ال جناح.
• ال ُجناح  :ال إثم.
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• بطرا  :تكربا وطغيانا عند العمة وطول الغىن.

فوائد احلديث:
 .1اليه عن إسبال اإلزار عند عدم العذر.
ا
 .2ما دون الكعب من القدم يعذب عقوبة إلسبال صاحبه ثوبه ،وال يستخف أحد بذلك فأهون أهل الار عذابا رجل توضع مجرة يف أسفل قدمه
تغيل منها دماغه.

 .3الرتهيب من الكرب ُ
والعجب.

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 الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،
الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة
املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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َّ ُ َ ُ َ
ْ َ ُ ْ ََ ْ ُ
إِنك ْم قادِمون ىلع إِخوان ِكم ،فأصلِحوا
َ ُ ُ
َ ُ
َ َ ُ َ ْ ُ
ِرحالك ْم ،وأصلِحوا ِبلَاسك ْم حىت تكونوا
َ َ َّ ُ َ َ ٌ
َ َّ َ
اهلل ال ُ
حيب
انلاس؛ فإ ِن
كأنكم شامة يف
ِ
َ ُّ َ
ُ ْ َ
الفحش وال اتلَّفحش

 .1063احلديث:

عن قيس بن برش اتلغليب ،قال :أخربين أيب  -واكن
ا
جليسا أليب ادلرداء  -قال :اكن بدمشق رجل من

ِّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقال هل سهل
أصحاب
ِ
َّ
ُ َ َ ِّ ا َ َ ُ
ََْ
َ
َّ
بن احلنظ ِلي ِة ،واكن رجال متوحدا قلما جيالس الاس،
َ َ
إنما هو صالة ،فإذا ف َرغ فإنما هو تسبيح وتكبري
يأيت أهلهَ ،
حىت َ
فم َّر بنا وْنن عند أيب ادلرداءِ ،فقال
ا
َ
هل أبو ادلرداء :لكمة َتنْ َف ُع َنا وال تَ ُ ُّ
رض َك .قالَ :ب َعث
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -رس َّي اة َف َقد َم ْ
ت،
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
جيلس فيه
املجلس اذلي
فجلس يف
فجاء رجل منهم
ِ
ُ
لرجل إىل
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال
رسول ا ِ
ٍ
اتل َقيْنَا َْنْ ُن َ
َجنْب ِه :لو رأَيْتَنَا حني ْ َ
والع ُد ُّو ،فحمل فالن
ِ
ُ ُ َ
ُ ْ َ
ِّ
َ
ُّ
َ
َ
اري ،كيف
وطعن ،فقال :خذها ِم
ين ،وأنا الغالم ال ِغ َف ِ
ُ
َْ َ ْ
َ
ت َرى يف قوهل؟ قال :ما أ َر ُاه إال قد َب َطل أج ُر ُه .فسمع
بذلك آخر ،فقال :ما أَ َرى بذلك بَأ ْ اساَ ،فتَنَ َ
از َاع حىت
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
َس ِم َع رسول ا
ِ
ْ َْ ْ
َ
ُْ َ
ُ
فرأيت أبا
هلل؟ ال بَأ َس أن يُؤ َج َر وحي َمد»
«سبحان ا
ِ
َ ْ
َ َ
ادلرداء ُ َّ
وج َعل يَ ْرف ُع َرأ َس ُه إيل ِه ،ويقول:
رس بذلك،
َ
أَأَنْ َ
هلل -صىل اهلل عليه
سمعت ذلك ِمن
ت
رسول ا ِ
ِ
وسلم-؟ فيقول :نعم ،فما َز َال يُع ُ
يد عليه حىت إين
ِ
َ
ا َ
ْ َ
ُ ََُْ َ
َ
َّ
آخرَ،
ربك َّن ىلع ُركبَتيْ ِه ،قال :فمر بنا يوما
ألقول يل
ا ََْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُّ
فقال هل أبو ادلرداء :لكمة تنفعنا وال ترضك ،قال :قال
ُ
ُْ
المن ِف ُق ىلع
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
لا رسول ا ِ
َْ
اخلَيْلَ ،
اس ِط يَ َد ُه بالصدق ِة ال يق ِب ُض َها» ،ثم َم َّر بنا
اكبل ِ
ِ
ا
رضكَ،
ا
لكمة َتنْ َف ُعنَا وال تَ ُ ُّ
يوما آخر ،فقال هل أبو ادلرداء:
ُ
ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نِع َم
قال :قال رسول ا ِ
َّ ُ ُ ُ َ ْ َ
ُ ُ
ول ُ َّ
مجته وإ ْسبَ ُال إ َ
األ َسد ُّ
ار ِه!»
ز
ط
لوال
!
ي
الرجل خريم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
مجتَهُ
َفبَلَ َغ ذلك ُخ َريْ اما َف َعج َل ،فَأَ َخ َذ َش ْف َر اة فقطع بها ُ َّ
ِ
َ َ
َْ
ْ
َُُْ
َ
َ
َََ َ َ
َّ
اف ساقي ِه .ثم مر بنا
إىل أذني ِه ،ورفع ِإزار ُه إىل أنص ِ
ا
ا
لكمة َتنْ َف ُع َنا وال تَ ُ ُّ
يوما َ
رض َك،
آخر فقال هل أبو ادلرداء:

تم لوگ ا یی تھايونےک یاسآرہ ہو حیابجہ اینی سواریان اور ا یی لیاس
وعیہ درست کرلو تہان یک کہ تم لوگونےک مایی ا بےس تمایان بظآوجنےس
ی
حس م
عایل گیذی یا یی کرن کو اور گیذا سیذا
( م ی سیاہ) ل ہو یاہ کیو یکہ اہلل ب ّٰ
ر ہی کو بسیذ تہیفما یا۔
**

 .1063جذیت:

م
فن
ب علن ض
عایل عیہ کہیہی کہ جےھمیے والذ نحوابوالذرداء ےک
سینبش یر ی اہللب ّٰ
ہ بس ت
ض
عایل عہم می ےس ایک
م ی ےھ یی الیا کہ رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ر ی اہلل ب ّٰ
ضجان دمسق می تےھ حن کو شہل ین الحیطلیہ کہا جا یا تھا وہ یے جلوت بسی تےھ۔
ی
لوگون می تہت کم ننھی تےھ ،وہ ریادہ ی تمار ہی می ہون اس ےس فارع ہون بو
بس
ننح و یکنی می م سعول ہوجان تےھ تہان یک کہ ا یی گرھ جےل آن۔ (راوی کہی
ہی کہ) ایک رور وہ ہمارے یاس ےس گررے اور ہم اس وق ت ابوالذرداء ےک یاس
تےھ ابوالذرادء ن ان ےس فمایا کہ کون ابسی یات سیا یی حو ہمی فایذہ دے اور
آت کو بقصان ن دے۔ کہی لےگ کہ رسول اہلل ﷺ ن ایک رسن (مجاہذین ی
مس
نمل ایک دسیہ) روان فمایا۔ حت وہ (لران ےس) وابس آگیا بو ان می ےس ایک
م
ی ش
آدمی آیا اور رسول اہلل ﷺ وایل جلس می یننھ گیا اور ا یی تہلو می ننےھ حص ےس
ت
کہی لگا کہ کاس تم ن ہمی دیکھا ہو یا حت ہماری دشمن ےس مذتھی ہون ھی ف الن

آدمی ن ییہ اتھا کر کسی کاف کو مارا اور کہا کہ ن راہ میی رطف ےس ییہ اور می
عقاری لرکا ہون۔ تمہارا اس لرےک ےک قول ےک یارے می کیا حیال ہ؟ اس
ش
نکہا کہمیابو نحیال ہ کہاسکا احرصا بع ہوگیا۔ایک دورسے حص ناس
ش
یک ن یات سنی بو کہا کہ می بو اس لرےک ےک اس قول می کون حرخ تہی مجھیا۔ اس

ی دوبون ن ییارع کیا تہان یک کہ رسول اہلل ﷺ ن سن لیا۔ فمایا شجان اہلل
ت
ت
اس می کون حرخ تہی کہ اس کو احر ھی مےل اور اس یک بغبف ھی یک جان۔ راوی
ب عل
عایل عیہ کہی ہی کہ می ن ابوالذرداء کو دیکھا کہ وہ اس جذی ت کو
بش نی رضی اہلل ب ّٰ
سن کر حوس ہو گی اور اییا رس ان یک رطف اتھایا اور کہی لےگ کہ آت ن حود ن
مس
رسول اہلل ﷺ ےس سیا ہ؟ وہ کہی لےگ کہ جی اہن۔ ابوالذرداء لسل اس یات کا
م
گ
اعادہ کرن رہ تہان یک کہ جےھ لگی لگا کہ وہ ا یی ھنیون ےک یل یننھ جا یی ےگ
ب
می
(جنےس کہ علم ا یی اسیاد ےک سا می اظہار بواصع ےک لی یننھیا ہ۔)۔ بش علنی
عایل عیہ کہی ہی کہ ایک اور دن وہ صاحت ہمارے یاس ےس گررے بو
رضی اہلل ب ّٰ
ابوالذرداء ن ان ےس کہا کہ کون ابسی یات ییا یی حو ہمی بقع دے اور آت کو کون
بقصان ن تہنجان۔ اتہون ن کہا کہ رسول اہلل ﷺ ن ہم ےس فمایا’’ :گھورے
ش
ی حرخ کرن وال اس حص یک رطخ ہ حو ا یی دوبون اہتھ تھی الن صذفہ کر راہ ہو
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َ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
قال :سمعت رسول ا ِ
َ
رَ ُ ْ َ ُ َ
َ ُ
َْ ُ
ك ْم ،فَأ ْصل ُ
حوا ِر َحالك ْم،
« ِإنكم قا ِدمون ىلع ِإخوانِ
ِ
َ ُ ُ َ َ َّ ُ
َ ْ ُ َ َ ُ
كم َش َ
امة يف
اسك ْم حىت تكونوا كأن
وأص ِلحوا ِبل
َّ َ ُّ َ
ُ ُ ْ َ
الاس؛ فَإ َّن َ
اهلل ال حيب الفحش وال اتلفحش».
ِ
ِ

ک ت
اور اتہی ھی ھی ییذ ن کرے‘‘۔ ترھ ایک رور وہ ہمارے یاس ےس گررے بوان
ےس ابوالذرداء ن فمایا کون ابسی یات سیا یی حو ہمی بقع تہنجان اور آت کو کون
بقصان ن دے۔ وہ کہی لےگ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ حرتم اسذی تہت اجھا
ل
آدمی ہ اگر اس یک رلقی منی ن ہون اور وہ ارار نچ ن لی کان۔ بس ن یات حرتم
تہن
ض
عایل عیہ یک جی بو اتہون ن قوراً جرھی ےل کر ا یی یےھ ہون یالون
ر ی اہلل ب ّٰ
کو کابون یک کات دیا اور ا یی ارار کو بصف ییذیل یک اوبجا کردیا۔ ترھ ایک اور دن
وہ ہمارے یاس ےس گررے بو ابوالذرداء ن ان ےس فمایا کہ کون ابسا یات ییا یی
حو ہمی بقع دے اور آت کو بقصان ن تہنجان۔ اتہون ن فمایا کہ می ن رسول

اہلل ﷺ کو (کسی سق ےس وابسی ی) ن فمان ہون سیا کہ ’’تم لوگ ا یی تھايون
ےک یاس آرہ ہو حیابجہ اینی سواریان اور ا یی لیاس وعیہ درست کرلو تہان یک
کہ تم لوگون ےک مایی ا بےس تمایان بظ آو جنےس (حسم می سیاہ) یل ہو یا ہ کیو یکہ اہلل
ب عایل گیذی یا یی کرن کو اور گیذا سیذا ر ہی کو بسیذ تہی فما یا‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ا
اكن بدمشق رجل يقال هل ابن احلنظلية ،واكن رجال

حيب االنفراد عن الاس ،ال ينشغل بغري الصالة
والتسبيح ثم يف شأن أهلهَ ،
فم َّر ذات يوم بأيب ادلرداء
ريض اهلل عنه وهو جالس مع أصحابه ،فقال هل أبو

ادلرداء ريض اهلل عنه :قل لا لكمة تنفعنا وال ترضك،
فذكر ابن احلنظلية أن اليب صىل اهلل عليه وسلم

بعث رسية –ويه اجليش القليل أقل من أربعمائة
نفر ،يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا -فقدموا

إىل اليب عليه الصالة والسالم فجلس أحدهم يف

املاكن اذلي جيلس فيه الرسول عليه الصالة
والسالم ،وجعل يتحدث عن الِسية وما صنعته،

وذكر رجال راميا يريم ويقول :خذها وأنا الغالم

الغفاري يفتخر -واحلرب ال بأس أن اإلنسان يفتخر

فيها أمام العدو -فقال بعض احلارضين :بطل أجره
ألنه افتخر ،وقال اآلخر ال بأس يف ذلك ،فصار بينهم

الكم ،فخرج اليب صىل اهلل عليه وسلم وهم

يتنازعون فقال :سبحان اهلل! يعين :كيف تتنازعون
يف هذا؟ ال بأس أن حيمد ويؤجر؛ فيجمع اهلل هل بني

**

اجمایل معنی:

دمسق می ایک آدمی تھا حےس این الحیطلیہ کہا جا یا تھا۔ وہ لوگون ےس الگ تھلک رہیا
بس
بسیذ کر یا۔ تمار و ننح اور گرھ ےک کام کاخ ےک ع الوہ اس کا کون اور س عل تہی تھا۔
ایک دن وہ ابو الذرداء رضی اہلل عیہ ےک یاس ےس گررا حو ا یی ساتھیون ےک ہرماہ

ش
بشبف فما تےھ۔ ابو الذرداء رضی اہلل عیہ ن اس حص ےس کہا کہ ہم ےس کون
ابسی یات کرو حو ہمی بقع دے اورتمہارے لی بقصان دہ ن ہو۔ اس ی این حیطلیہ
ن ییان کیا کہ ینی ﷺ ن ایک رسن کو کسی مہم ی تھنجا۔ رسن اس ل سکر کو کہی ہی
حس می جار سو ےس کم افاد ہون۔ مقصذ ن تھا کہ وہ جا کر کقارےس لرین اگر وہ اس الم کو
قیول ن کرین۔ حت وہ وابس آن بو ان می ےس ایک اس جگہ ی یننھ گیا حہان رسول
ﷺبشبف فما ہون تےھ اور ل سکر یککارگراری سیانلگگیا۔ اس نییایا کہ

ایک یی ایذار ن یی مارا اور وہ یی مارن ہون کہیا جا یا کہ ن لو ،اور می عقاری
حوان ہون۔ بعنی وہ اظہار قرح کر راہ تھا۔ حیگ می اگر ابسان دشمن ےک سا می قرح کا
اظہار کرےبو اسمیکونحرختہی۔واہن موحودبعص لوگون نکہا کہ اسکااحر بو

صا بع ہو گیا کیو یکہ اس ن قرح کیا۔ کجھ دورسے لوگ کہی لےگ کہ ابسا کہی می کون
حرخ تہی۔ان ےک مایی بحت جل ن کل۔ اشی اییاء می ینی ﷺ یاہ بشبف لن
حت کہ اس یات ی ان ےک مایی جھگرا جل راہ تھا۔ آت ﷺ ن فمایا :شجان اہلل!
ت
بعنی تم اس ی کنےس جھگر رہ ہو؟ اس می کون حرخ تہی کہ اس یک بغبف ھی ہو اور
مس ت
وہ احر کا نحق ھی تھرہے اور بون اہلل اس ےک لی دین و دییا دوبون ہی یک
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خريي ادلين وادلنيا ،حيمد بأنه رجل شجاع رامٍ ،

ويؤجر عند اهلل عز وجل فال بأس يف هذا ،يقول برش
اتلغليب :فرأيت أبا ادلرداء فرح بذلك؛ ملا فيه من أن

الفع ادلنيوي ال ينايف اثلواب األخروي ،وجعل يرفع
رأسه بعد أن اكن خافضه ،ويقولَ :
أأنت سمعت هذا
من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فيقول نعم ،فما

زال أبو ادلرداء يعيد عليه القول؛ حىت إين ألقول:
يلربكن أي يلجثون ىلع ركبتيه؛ مبالغة يف اتلواضع

كما هو شأن املتعلم بني يدي املعلم ،ومر ابن
احلنظلية بأيب ادلرداء يوما آخر فقال هل أبو ادلرداء:

قل لا لكمة تنفعنا وال ترضك ،فأخربه أن اليب صىل
اهلل عليه وسلم قال :املنفق ىلع اخليل يف رعيها

وسقيها وعلفها وْنو ذلك ،اكذلي يفتح يده بالصدقة

أبدا وال يقبضها ،واملراد باخليل؛ أي :املعدة للجهاد
يف سبيل اهلل ،ثم مر به مرة آخرى فقال :قل لا لكمة

تنفعنا وال ترضك ،فأخربه أن اليب صىل اهلل عليه
ُ
وىلع آهل وسلم أثىن ىلع خريم األسدي؛ إال أنه قال:
لوال أنه قد أطال مجته –ويه الشعر إذا طال حىت بلغ

املنكبني وسقط عليهما -وأطال ثوبه ،فسمع الرجل
فسارع إىل سكني فقطع مجته حىت بلغت أذنيه ،ورفع
ثوبه إىل أنصاف ساقيه ،ثم مر يوما آخر ،فقال أبو
ادلرداء :قل لا لكمة تنفعنا وال ترضك ،فقال سمعت

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول ملا رجع من

غزو :إنكم يف غد قادمون ىلع إخوانكم من

املؤمنني ،فأصلحوا ما أنتم راكبون عليه ،وأصلحوا

بلاسكم ،وكونوا يف أحسن هيئة وزي حىت تظهروا
للناس ظهور الشامة يف ابلدن ،فإن اهلل ال حيب من

تكون هيئته وبلاسه وقوهل قبيحا ،وال حيب من

يتلكف ذلك القبح".

ک
تھ الییان ا ھی کر دے۔ اس یک بغبف ہو کہ وہ ایک تہادر آدمی اوریی ایذار ہ اور
ب
ت
اہلل ےک اہن ےس اےس احر ھی مےل ،اس می کون حرخ یک یات تہی۔ بش علنی کہی
ہی کہ می ن دیکھا کہ ن یات سن کر ابو درداء حوس ہو گی کیو یکہ اس می اسیات کا
ییان تھا کہ ديوی بقع احروی بوات ےک میاق تہی ہ۔ اتہون ن اییا رس جھکایا

ہوا تھا لیک ن یات سن کر وہ رساتھا کر بوجھ رہ تےھ کہ کیا آت ن رسول اہلل
ﷺ ےس ن حود سیا ہ؟ اتہون ن حوات دیا کہ :اہن۔ ابو درداء یار یار ان ےس ن
م
بوجھ رہ تےھ۔ تہان یک کہ جےھ ن لگا کہ وہ تہت ریادہ بواصع کرن ہون ا یی
می
گ
ھنیونےکیلیننھجا یی ےگجنسا کہ علماسیادےک سا مییننھاکر یا ہ۔ ایکدن
ترھ این الحیطلیہ کا واہن ےس گرر ہوا بو ابو درداء رضی اہلل عیہ ن ان ےس کہا :ہمی

کون ابسی یات ییا یی حو ہمارے لی مقیذ ہو اور آت کو اس ےس کون بقصان ن
ش
ہو۔اس ی اتہون ن ییایا کہ ینی ﷺ ن فمایا کہ ’’حو حص گھورے کو حران،
اےس یان ی الن اور اس ےک لی جارے کا ايطام وعیہ کرن می اس ی حرخ
ش
کر یا ہ بو وہ اس حص یک ماییذ ہ حس ن اییا اہتھ ہمنش ےک لی صذفہ ےک لی
کھول رکھا ہو اور اےس وہ ییذ ن کرے۔ تہان گھورے ےس ماد وہ گھورا ہ حےس حہاد

س
ق نیل اہلل ےک لی ییارکیا گیا ہو۔ ترھ ایک دن ان ےک یاس ےس این الحیطلیہ
گررے بو اتہون ن ان ےس کہا کہ ہمی کون ابسی یات ییا یی حو ہمارے لی بقع
ب
حس اور آت ےک لی کجھ ضر رسان ن ہو۔ اس ی اتہون ن ییایا کہ ینی ﷺ ن
حرتم اسذی رضی اہلل عیہ یک بغبف فمان لیک ساتھ ہی فمایا کہ (وہ تہت اجھا آدمی
ل
ک
ہ) اگراس ن اینی رلف منی ن کر ر ھی ہون ،اس ےس ماد وہیال ہی حو لمی ہو کر
ت
سابون یک ہنح رہ ہون اور ان ی گر رہ ہون اور اگر وہ ا یی کیے ن
ش
لی کان۔اس حص ن ن یات سنی بو قوراً جرھی یل اور اس ےس اینی رلف کو کات
دیا تہان یک کہ وہ کابون یک رہ گنی۔ اشی رطخ اتہون ن ا یی کیے کو دوبون
ییذیل ےک بصف یک اوبجا کر لیا ایک اور دن ان کا واہن ےس گرر ہوا بو ابوالذرداء ن
ان ےس کہا کہ ہمی کون ابسی یات ییا یی حو ہمارے لی سود میذ اور آت ےک لی
بقصان دہ ن ہو۔اتہون ن کہا کہ ایک دق عہ حت رسول اہلل ﷺ ایک حیگ ےس
وابس لون بو می ن آت ﷺ کو فمان ہون سیا’’ :تم کل ا یی مومن
ت
ت
تھايون ےک یاس ہنح رہ ہو۔ حن سواربون ی تم سوار ہو اتہی ھی تم درست کر لو

ت
اور ا یی لیاس کو ھی سنوار لو اور تہیین س کل و صورت اجنیار کر لو تہان یک کہ تم
ش
لوگون می ا بےس تمایان ہو جاو جنےس حسم می سیاہ یل ہو یا ہ۔ اہلل اس حص کو بسیذ

تہی فما یا حس یک ہنیت ،لیاس اور یا یی گیذی ہون ہی اور ن ہی اس کو بسیذ فما یا
ہحو جان بوجھ کر گیذا رہیا ہ‘‘۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :سهل بن احلنظلية -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إنما هو صالة  :أي :إنما هو يف صالة.
• لكمة تنفعنا  :أي :قل لا لكمة ،أو تكلم لكمة.

• رسية  :قطعة من اجليش يرسلها اإلمام إىل العدو ،أقصاها أربعمائة ،سميت بذلك ألنها تكون رساة اجليش؛ أي :خالصته ،وقيل :ألنها تسري
يلال.
• سبحان اهلل  :يعين :تزنيها هلل عن لك عيب ونقص.

• املنفق ىلع اخليل  :أي :يف رعيها وسقيها وعلفها وْنو ذلك ،واملراد باخليل :املعدة للجهاد يف سبيل اهلل.
• متوحدا : :حيب اتلوحد واالنفراد.

• ما أراه : :ما أظنه.
• ُ َّ
مجتَ ِه : :الشعر إذا طال حىت بلغ املنكبني وسقط عليهما.
• الشفرة : :السكني العريضة.
• الشامة : :تسىم اخلال ويه نقطة سوداء يف اجلدل.

• اتلفحش : :تكلف الالكم الفاحش ،أو اهليئة واللباس الفاحش.

فوائد احلديث:
 .1حرص أيب ادلرداء ىلع االستكثار من العلم ،وتواضعه يف طلبه.
َ ْ
 .2جواز االنعزال عن الاس بقد ٍر حىت يتفرغ للعبادة واذلكر.
 .3املرء ال يسأل عما ال ينفعه أو يرض غريه ،بل مسألة املسلم من باب الفع ال غري.
 .4جواز مدح القبيلة والفس إذا لم يكن يف ذلك إثم من خميلة وكرب وْنوهما.
 .5جواز تعريف اإلنسان بنفسه يف احلرب إذا اكن معروفا بالشجاعة وقصد بذلك إرهاب الكفار ،ولم يرد الكرب واخليالء.
 .6أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكنوا خيتلفون يف حياته وأن اخلالف ال بد منه؛ ولكن ال بد من االجتماع واخلضوع للرشع اذلي
يزيل لك خالف.

 .7جواز ذكر أهل الفضل بفضلهم وإنزاهلم منازهلم.
 .8من غلب عليه وصف جاز أن يطلق عليه.

 .9استحباب طلب العلم والصيحة ممن يملكها ويعطيها.
 .10عدم منع العلم عن الاس وبذهل هلم.

 .11أن إطالة اجلمة واإلسبال تنايف الرفعة ادلينية ألن ذلك منيه عنه ىلع سبيل احلرمة تارة ،والكراهة أخرى.

 .12طلب حسن اهليئة ومجال الزي واالحرتاز من ألم املذمة ،وطلب راحة اإلخوان ،واستجالب قلوبهم يلأنس بهم فال يستقذروه وال يستثقلوه.
ُ
َ
األجر.
املدح
 .13األجر واحلمد جيتمعان يف املؤمن وال يُبطل

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 عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة:
األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،نرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 /م.

الرقم املوحد)5448( :
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َّ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ َ ُ ٌ
ار عذابا يوم ال ِقيام ِة لرجل
إِن أهون أه ِل انل ِ
ُ َ ُ َ َْ ََ َْ َََْ َْ
َُْ
ان يغ ِيل مِنهما
يوضع يف أمخ ِص قدمي ِه مجرت ِ
َ َ َ َ َ َ ً َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ َّ ُ
َ
دِماغه ،ما يرى أن أحدا أشد مِنه عذابا ،وإنه
َ
َ ْ ُ َ َ ً
أله َونهم عذابا

 .1064احلديث:

ش
حہ
قیامتےکدن نمیون میےسستےسکم عذاتاس حص کو ہو راہ ہو گا حس
ےک فذمونےک نچدو انگارےر کےھ ہون ،حنیکوجےساسکا دماع کھول
شم
راہ ہو گا۔وہ جےھ گا کہ اسےسریادہ شحت عذاتکسی کو تہی ہو راہہجال یکہ
اےسانستےس ہلکا عذات ہوراہ ہو گا۔
**

ب عمان ین بسی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ قیامت
ش
حہ
ےک دن نمیون می ےس ست ےس کم عذات اس حص کو ہو راہ ہو گا حس ےک فذمون
شم
ےک نچ دو انگارے ر کےھ ہون ،حن یک وج ےس اس کا دماع کھول راہ ہوگا۔وہ جےھ

عن العمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
َْ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن أه َون
أهل الار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع يف أَ ْ َ
َخ ِص

قدميه مجرتان يغيل منهما دماغه ما يرى أن أحدا
ََْ ُ
أشد منه عذابا وإنه أله َون ُهم عذابا».

گا کہ اس ےس ریادہ شحت عذات کسی کو تہی ہو راہ ہ جال یکہ اےس ان ست ےس ہلکا
عذات ہو راہ ہو گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أهون أهل الار
عذاباا يوم القيامةَ ،من يوضع يف قدميه مجرتان من
نار يغيل منهما دماغه ،وهو يرى أنه أشد الاس
عذاباا ،وهو أخفهم؛ ألنه لو رأى غريه؛ هلان عليه
األمر ،وتسىل به ،ولكنه يرى أنه أشد الاس عذاباا،

فحينئذ يتضجر ويزداد بالء.

 .1064جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ینی ﷺ وصاحت فما رہ ہی کہ رور رقیامت ست ےس ہلکا عذات اس حص کو ہو
راہ ہو گا حس ےک فذمون یےل دو آگ ےک انگارے ر کےھ ہون ےگ حس ےس اس کا
شم
دماع کھول راہ ہو گا اور وہ ن جےھ گا کہ ست ےس شحت عذات اشی کو ہو راہ ہ جال یکہ

اس کا عذات ست ےس ہلکا ہو گا۔ کیو یکہ اگر وہ دورسون کو دیکھیا بو ا یی عذات کو کم
ش
مجھیا اور اس ےس اےس کجھ بسل ہون یاہم اےس تہی دکھان دے گا کہ لوگونمی ست

ےس شحت عذات اشی کو ہو راہ ہ۔ اس ی وہ آہ و راری کرے گا اور اس یک ن کلیف
می اور اصافہ ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أهون  :أخف.
• رجل  :هو أبو طالب.

• أَخص قدميه  :ما ال يصل إىل األرض من باطن القدم عند امليش.
• مجرتان  :اجلمرة :القطعة امللتهبة من الار.

• يغيل  :من الغليان ،وهو شدة اضطراب املاء وْنوه ىلع الار لشدة إيقادها.
• يرى  :يعتقد.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املعايص حىت ال يكون من أهل الار.
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 .2عذاب الار دراكت.
 .3شدة عذاب اهلل للاكفرين؛ حىت إن املعذب يظن أنه أشد الاس عذاباا ملا هو فيه من عظم العذاب ،ولكنه أخف أهل الار عذابا.ا
ِ

 .4فيه بيان أللوان العذاب يوم القيامة ،ومن ذلك مجرات توضع يف أَخص القدم.

 .5من مات ىلع الكفر ال ينفعه عمل؛ ألن هذا احلديث ورد يف أيب طالب عم اليب صىل اهلل عليه وسلم اذلي اكن يراعه وينرصه وحيميه؛ لكنه
مات ىلع دين آبائه وأجداده.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط1422 ،ه .صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .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 .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ه .املعجم
الوسيط ،املؤلف :إبراهيم مصطىف  -أمحد الزيات  -حامد عبد القادر  -حممد الجار ،دار النرش :دار ادلعوة ،حتقيق :جممع اللغة العربية.

الرقم املوحد)4220( :
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َّ
َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ
ْ ْ َ
إِن هذا تبِعنا ،فإِن ِشئت أن تأذن هل ،وإِن ِشئت
َ َ
َرجع

 .1065احلديث:

ش
ن حص ہمارے ساتھ جالآیاہ ،اگرآتجاہی بو اےساجارتدےدین اور
اگر جاہی بونوابسجال جان
**

ش
ابو م سعود یذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ایک حص ن ینی صل اہلل علیہ
وسلم کو کھان یک دعوت دی حو اس ن آت ےک لیییار کیا تھا۔ آت (مذعوین
می) یابحوین تےھ۔ بو ان ےک ساتھ ایک آدمی اور سامل ہوگیا۔ حت آت صل اہلل

َ
عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -قال :د َاع
َ ُ
َّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -ل َط َعامٍ َصن َعه هل
َر ُجل
َ
َ
ََ
َ
َْ
َ
ابلاب ،قال
خا ِم َس َخ َس ٍة ،فتَ ِب َع ُه ْم رجل ،فل َّما بَلغ
َ َ َ ْ
َّ
رُ
اليب -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن هذا ت ِب َعنا ،ف ِإن
ْ
َ
ْ َ ُ
ت أ ْن تَأ َذ َن هل ،وإ ْن شئْ َ
شئ ْ َ
ت َر َج َع» قال :بَل آذن هل يا
ِ ِ
ِ
َ
هلل.
رسول ا ِ

ش
علیہ وسلم (داعی ےک) دروارے ی تہنچ بو اس ےس فمایا’’ :ن حص ہمارے ساتھ
ج ال آیا ہ ،اگر آت جاہی بو اےس اجارت دے دین اور اگر جاہی بو ن وابس ج ال
جان۔‘‘ اس ن کہا( :تہی) اے اہلل ےک رسول! یلکہ می اےس اجارت دییا
ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل طعام
داع رجل
فاكنوا َخسة ،فتبعهم رجل فاكنوا ستة ،فلما بلغ رُ
اليب
َ
صىل اهلل عليه وسلم -مزنل ادلايع استأذن للرجلالسادس ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن هذا تبعنا،

فإن شئت أن تأذن هل ،وإن شئت رجع ،فأذن صاحب
ا
إكراما لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
ادلعوة للرجل

 .1065جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ایک حص ن آت صل اہلل علیہ وسلم کو کھان ی یُالیا۔ کُل مہمان یا بح تےھ ،ان
ش ت
ےک ساتھ ایک جھیا حص ھی ج ال آیا۔ آت صل اہلل علیہ وسلم حت مییان ےک گرھ
ن
ش
ش
بشبف لن بو جھی حص یک اجارت ما ییگ اور فمایا ن حص ہمارے جےھ ج ال آیا
ہ ،اگر آت جاہی بو اس کو اجارت دیذین ،اور اگر جاہی بو ن وابس ج ال جان۔
ش
مییان ن آت صل اہلل علیہ وسلم ےک احیام می اس حص کو اجارت دیذی۔

وسلم -ومن معه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• صنعه  :أي :أمر غالمه بصنعه ،كما جاء به مرصحا يف رواية ثانية.
• خامس َخسة  :شخص يصري العدد به َخسة.

فوائد احلديث:
 .1جيوز لإلنسان إذا داع قوما أن حيدد العدد ،وال حرج يف ذلك.
 .2عدم جواز احلضور إىل بيت الويلمة من غري دعوة إال إذا سمح هل.
 .3من داع أحدا استُحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل جمالسته.
 .4استحباب إجابة اإلمام والرشيف والكبري دعوة من دونهم ،وأكلهم طعامهم.
 .5من صنع طعاما جلماعة فليكن ىلع قدرهم إن لم يقدر ىلع أكرث ،وال ينقص من قدرهم مستندا إىل أن طعام الواحد يكيف االثنني.
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 .6ينبيغ ىلع املدعو أن ال يمتنع من اإلجابة إذا امتنع ادلايع من اإلذن بلعض صحبه.
ُ
 .7ينبيغ ملن استئذن يف ذلك أن يأذن ،وذلك من ماكرم األخالق.

املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4294( :
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ِّ
َ
ذلهب عنه ما جيد ،لو
إِين ألعلم ِّكمة لو قاهلا
َ
ذهب منه
قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،
َ
ما جيد

 .1066احلديث:

م
ش
جےھ ایک ابسا کلمہ م علومہکہ اگرن حص اےسیھےلبو اس کا عصہدور ہو
ر
ش
جان،فمایا :اگرن حص کہہےلَّ ‘‘:اعُودُ یرال َّل رہ م َّن ال َّسنْط ر
َّان الرخم’’ (می
سنطانمدودےس اہللیک ییاہ می آ یا ہون) بواس کا عصہخم ہو جان گا
**

عن سليمان بن ُ َ
رص ٍد -ريض اهلل عنه -قال :كنت
ا
جالسا مع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورجالن
َ
َْ ْ
ََْ َ ْ َْ ُ ُ
َ ْ َ َّ
اجه،
امح َّر وج ُهه ،وانتفخت أود
ان ،وأحدهما قد
يستب ِ
ِّ
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إين ألعلم
ذلهب عنه ما جيد ،لو قالُ :
َ
أعوذ باهلل
لكمة لو قاهلا
َ
َّ
َ
من الشيطان الرجيم ،ذهب منه ما جيد» .فقالوا هل:
َ ْ
إن اليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال« :ت َع َّوذ باهلل من

سلنمان ین ضد رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می ینی صل اہلل علیہ و سلم ےک ساتھ
یننھا ہوا تھا اور (فی ت ہی) دو آدمی آبس می گایل گلوخ کر رہ تےھ ،ان می
ش
ےسایک حص کا حرہہ (مارے عےص ےک) رسخ ہو گیا اور اس یک رگی تھول گیی۔
م
ش
رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا ’’ :جےھ ایک ابسا کلمہ معلوم ہ کہ اگر ن حص
ش
ود یرال َّل رہ
اےس یھ ےل بو اس کا عصہ دور ہو جان ،فمایا :اگر ن حص کہہ ےلَّ ‘‘ :اعُ ُ
ر
م َّن ال َّسنْط ر
َّان الرخم’’ (می سنطان مدود ےس اہلل یک ییاہ می آ یا ہون) بو اس کا عصہ
خم ہو جان گا۔’’ لوگون ن اس ی اس ےس کہا کہ ینی صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا

الشيطان الرجيم».

ہ کہ سنطان مدود ےس اہلل یک ییاہ طلت کر۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر سليمان بن رصد -ريض اهلل عنه -أن رجالن
تشاتما عند اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فغضب
أحدهما فاشتد غضبه حىت انتفخ وجهه وتغري ،فقال

اليب ـصىل اهلل عليه وسلم :-إين ألعلم لكمة لو قاهلا

لزال عنه ما جيده من الغضب ،لو قال :أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم؛ ألن ما أصابه من الشيطان ،فإذا جلأ
اإلنسان إىل اهلل تعاىل واعتصم به من رش الشيطان،

أذهب اهلل تعاىل عنه ما جيده من الغضب ،بربكة هذه
اللكمة ،فقالوا للرجل :إن اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -قال :قل :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .فيف
بعض الروايات أنه من شدة الغضب لم يقلها بل قال:

وهل يب جنون؟

 .1066جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

سلنمان ین ضد رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ دو آدمی ینی صل اہلل علیہ و سلم ےک
یاس گایل گلوخ کرن لےگ اور ان می ےس ایک عےص می آگیا اور اس کا عصہ اس فذر
یھا کہ اس کا حرہہ رسخ اور میعی ہوگیا ،ینی صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا :می ایک

کلمہ جاییا ہون کہ اگر ن اُےس کہہ ےل بو عصہ یک ن کیقیت اس ےس دور ہوجان ،اگر وہ
ر
ر
ود یرال َّل رہ م َّن ال َّسنْط ر
َّان ال َّرخم‘‘ (می سنطان مدود ےس اہلل یک ییاہ می
یھ ےلَّ ’’ :اعُ ُ
آ یا ہون) کیون کہ حو کجھ اےس لحق ہوا ہ وہ سنطان کہ وج ےس ہ اور حت ابسان
اہلل یکییاہمیآجاناور سنطانےک رسےس اےس درب عہ حقاطتییاےلبو اسکلمہ

یک یک ت ےس اہلل ب عایل اس ےک عےص کو کاقور کر دییا ہ ،حیابجہ ضجان ن اس آدمی
ر
ر
ود یرال َّل رہ م َّن ال َّسنْط ر
َّان ال َّرخ رم‘‘ یھو۔ بعص روایات می ہ کہ اس
ےس کہا کہ تم ’’ َّاعُ ُ
شم
م
ن عصہ ےس معلوت ہوکر اس کلمہ کو تہی کہا یلکہ اس ن کہا :کیا جےھ یاگل جھی
ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سليمان بن ُ َ
رص ٍد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• يستبان  :يسب لك منهما اآلخر ،والسب :الشتم.
• األوداج  :ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها اذلابح.
• لكمة  :املراد بها :اجلملة املفيدة.
• أعوذ  :أجلأ واعتصم.

• الشيطان  :العايت املتمرد.

• الرجيم  :املطرود من رمحة اهلل -عز وجل-.

فوائد احلديث:
 .1الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم إليقاع الرضر به يف ادلنيا واآلخرة.
 .2حرص اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلرشاد واتلوجيه ،عند وجود سببه.
َ
 .3الصحابة بَرش يعرض هلم ما يعرض لعامة اخللق من الغضب.
 .4االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم عند الغضب.
ْ
 .5اختيار األسلوب األن َسب عند توجيه الصيحة.
 .6جمالسة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7حلمه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ىلع ما يصدر من بعض أصحابه.
 .8نقل الصيحة ملن لم يسمعها يلنتفع بما فيها.
 .9أن الشيطان عدو ابن آدم.
َ
 .10احلديث مطابق قوهل تعاىل( :وإما يزنغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل )..اآلية
 .11حكمة الرسول -عليه الصالة والسالم -يف ادلعوة إىل اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه.
رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،دار طوق
الجاة (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)3578( :
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َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
إذا أكل أحدك ْم طعاما فال يمسح يدهُ حىت
َََْ َ َْ ُْ َ َ
يلعقها أو يل ِعقها

 .1067احلديث:

ب
حت تم میےس کون کھایا کھا جےک ،بو ا ییاہتھ کون بو جےھ ،تہان یک کہ اس کو
حود جاتےل یا کسی اور کو حیادے۔
**

َ
َ ْ ْ َ َّ
اس -ريض اهلل عنهما -أ َّن َّ
ال َّ
يب -صىل
عن اب ِن عب ٍ
ِ
َ
َ
َ َ
َ ََ َ ُ ُ ْ َ َ ا َ
اما فال
اهلل عليه وسلم -قال«« :إذا أكل أحدكم طع
ْ َ َ ْ َ
َ
َْ
يم َس ْح يَد ُه َح َّىت يَل َعق َها ،أ ْو يُل ِعق َها».

 .1067جذیت:

این عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا" :حت تم می
ب
ےس کون کھایا کھا جےک ،بو ا یی اہتھ کو ن بو جےھ ،تہان یک کہ اس کو حود جات ےل یا
اےس کسی اور کو حیا دے۔

**

درجة احلديث :صحيح

ضح
جذی ت کا درج :نح

املعىن اإلمجايل:

ا
أمر َّ
ال ِيب -صىل اهلل عليه وسلمَ -م ْن أكل َط َعاما أال
َ
َ
َ
ْ َ
ْ َ
ي ْم َس َح يده أو يغسلها حىت يَل َعقها أو يُل ِعقها ،وقد
ْ
َ َّ
جاءت علة هذا يف بعض الروايات أن ُه ال يَد ِري يف
َْ َ َ
ْ َ ْ
ر
جل َذلِك أَ َم َر َّ
اليب -صىل اهلل
ربكة ،و ِمن أ
أي َطعا ِمه ال
ِ
َ
َْ
رب َكة ف َ
َ َ َ َّ ْ َ
َ
يما َع ِل َق بِها
عليه وسلم -بِلع ِق األصابِ ِع فلعل ال َ ِ
م ْن َّ
الط َعام.
ِ

**

اجمایل معنی:

ش
ینی ﷺ ن حکم دیا کہ حو حص کھایا کھا جےک ،وہ ا یی اہتھ کو اس وق ت یک ن بو
ب
بو جےھ اور ن ہی دھون ،حت یک اےس جات ن ےل یا اےس حیا ن دے۔ بعص
ش
روایات می اس حکم یک علت ن آن ہ کہ اس حص کو تہی معلوم کہ اس ےک کس

کھان می یک ت ہ۔ اس وج ےس ینی ﷺ ن انگلیون ےک جا یی کا حکم دیا کہ
ہو سکیا ہ کہ یک ت اس کھان می ہو ،حو ان ےک ساتھ لگا ہوا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يَلْ َع َق َها  :يَلْ َ
ح ُسها بل َ
ه.
ن
ا
س
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َ َ َ َّ
ْ َ
َ
َْ
لغ ْ َ
ريه ِم َّم ْن ال يتَقذر منه فيأ ُمره بِلع ِقها.
• يُل ِعق َها  :يمد أصابعه

فوائد احلديث:

َُْ َْ
َُْ َْ
يم ن َعم اهلل ،قَليلها و كثريهاَ ،
األ َصابع ،ومثله اإلنَاء ،ملا فيه م ْن ْ َ
َ َ َّ
َ َْ
َْ ُ
وع َد ُم
 . 1لع ق
اتلم ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس ب َرك ِة الطعام اليت ال يعلم :هل ِيه يف أ َّو ِ ِهل أو ِ
ِ
ِ
ِِ
آخ ِرهِ ؟ وتع ِظ ِ ِ
ِ
َّ َ ُّ َ ْ
َ
رب عنها.
اتلك ِ
َ َ
ْ ُ َ َ َّ َ َ
َْ َُ ُ
َ ْ ُ
َ
َ
ْ
جن ٍس ،أو تهان ِفي ِه.
 .2صون نِع ِم اهلل ِ
وحفظها؛ ِئلال تقع يف مو ِض ٍع ق ِذ ٍر ِ
 .3اليه عن مسح اآللك يده بيشء قبل لعقها أو إلعاقها ىلع الكراهة ال ىلع اتلحريم واهلل أعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381 ،ه .تأسس األحاكم للنجيم ،ط ،2دار علماء 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.
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه.

الرقم املوحد)2935( :
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َ َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ َََ
اآلخر َ
ين:
إذا مجع اهلل -ع َّز َوجل -األول ِني و
ِ
َ ٌ ََُ ُ َ َْ َُ ُ
ُ ْ َ ُ ُ ِّ َ
ْ
الن ب ِن
يرفع ل ُِك َغد ٍِر ل ِواء ،فيقال :ه ِذه ِ غدرة ف ِ
ُ
الن
ف ٍ

 .1068احلديث:

ب
ج
حت اہلل(رور قیامت) اگلون اور جھلون کو مع کرے گا بوہ عہذ سکےک لی
ایک جھیذا یلیذ کیا جان گا ،اور کہا جان گا:ن فالنین فالنیکعہذ سکنیہ
**

ا
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع" :إذا
َ
األ َّول َ
واآلخرين :يرفع للك
ني
مجع اهلل -عز وجل-
ِ
ِ
َ ْ َُ
اغدر ل ِ َواء ،فيقال :هذه غدرة فالن بن فالن".

عیذ اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :حت اہلل (رور قیامت)
ب
ج
اگلون اور جھلون کو مع کرے گا بو ہ عہذ سک ےک لی ایک جھیذا یلیذ کیا جان گا،
اور کہا جان گا :ن ف الن ین ف الن یک عہذ سکنی (کا بسان) ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا مجع اهلل األولني واآلخرين يوم القيامة يجء
بكل اغدر ومعه عالمة غدرته ،ويه اللواء املقرتن

به ،فيفتضح بها بني الاس.

 .1068جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ب
ج
حت رور قیامت اہلل ا گےل اور جھےل ست لوگون کو مع کرے گا بو ہ عہذ سک کو لیا
جان گا حس ےک ساتھ اس یک عہذسکنی یک بسان ےک طور ی ایک جھیذا ہو گا ،حس ےس
وہ لوگون می رسوا ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > آداب اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الغدر  :عدم الوفاء بالعهد.
• لواء  :اللواء الراية ،ويه خرقة توضع يف خشبة طويلة واكنت يف الزمن السابق وقت احتدام املعركة

فوائد احلديث:

َ ُُ ُ
َ
َ
 .1حتريم الغدر باملهادن واملعاهد ،وأعظم الغدر أن يقع من قائد اجليش ،ألن غدرته تنسب إىل اإلسالم ،فتشوههَ ،وتنَفر َعنه.
َّ
املتوعد عليه ،لك من ائتمنك ىلع دمٍ  ،أو ِع ْر ٍض ،أو ٍّ
رس ،أو مال فخنته ،وأخلفت ظنه يف أمانتك.
 .2يشمل الغدر
ِ

 .3هذا اخلزي الشنيع والفضيحة الكربى للغادر يوم القيامة؛ ألنه أخىف غدرته وخيانته ،فجوزي بنقيض قصده ،وعوقب بتشهريه ،وهو أعظم من
خيانة من ائتمنك.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،دار طوق الجاة ،ط 1422ه - .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .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 - .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 األوىل.

الرقم املوحد)2936( :
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َ َ ْ
َ َ
الزمان لم تكد رؤيا املؤمن تكذب،
إذا اقُتب
ُ
ُ
ورؤيا املؤمن ج ْز ٌء من ستة وأربعني ج ْز ًءا من
ُ
انلُّب َّوة ِ

 .1069احلديث:

حترمان (قیامتےک)فیت ہوجان گا بو مومن کا حواتجھویا تہیہوگا۔
اور مومن کا حواتيوتکا جھیالنسوان حصہہ۔
**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا اقرتب
َ َ ْ
الزمان لم تكد رؤيا املؤمن تكذب ،ورؤيا املؤمن

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ" :حت رمان (قیامت ےک) فی ت ہو
جان گا بو مومن کا حوات جھویا تہی ہوگا۔ اور مومن کا حوات يوت کا جھیالنسوان
حصہ ہ۔" ایک اور روای ت می ہ'' :تم می حوات ےک اعنیار ےس ریادہ شجا وہ

جزء من ستة وأربعني جزءا من البوة» .ويف رواية:

«أصدقكم رؤيا ،أصدقكم حديثا».

ہ حو تم می یات می ست ےس ریادہ شجا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن رؤيا املؤمن يف آخر الزمان تكون
ا
صادقة ،فقد تكون خربا عن يشء واقع ،أو يشء
ا
سيقع فيقع مطابقا للرؤيا؛ فتكون هذه الرؤيا كويح
البوة يف صدق مدلوهلا "ورؤيا املؤمن ُج ْزء من ستة
البُ َّو ِة " يعين  :من أجزاء علم ُّ
وأربعني ُج ْز اءا من ُّ
البُ َّو ِة
من حيث إن فيها إخبارا عن الغيب َو ُّ
البُ َّو ُة غري باقية

ُ
لكن علمها باق .وإنما خص هذا العدد؛ ألن ُع ْمر

اليب صىل اهلل عليه وسلم يف أكرث الروايات
ُ
الصحيحة اكن ثالثا وستني سنة واكنت مدة نبُ َّوتِ ِه
منها ثالثا وعرشين سنة؛ ألنه بُعث عند استيفاء

األربعني واكن قبل ابلعثة يرى يف املنام ملدة ستة أشهر
ِّ
ََ
الرؤيا الصاحلة ،فتأيت مثل فل ِق الصبح واضحة َجلية،
ُ
ثم رأى امللك يف ايلقظة ،فإذا نسبت مدة الويح يف
ُ
املنام ،ويه :ستة أشهر إىل مدة نبُ َّوتِ ِه ويه :ثالث
وعرشون سنة اكنت الستة أشهر :نصف جزء من
ثالثة وعرشين جزء وذلك جزء واحد من ستة
ك ْم رؤيا ،أَ ْص َد ُق ُ
وأربعني جزء .وقوهل" :أَ ْص َد ُق ُ
ك ْم

حديثا" معناه :إذا اكن اإلنسان صادقا يف حديثه قريبا

من اهلل ،اكنت رؤياه أقرب إىل الصدق اغبلا ،وهلذا
"الر ْؤ َيا احل َ َسنَ ُةِ ،م َن َّ
قيده يف حديث ابلخاريُّ :
الر ُج ِل
الصالح ."..أما من ال يَصدق يف حديثه ،ويأيت
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،فهذا اغبلا ما

تكون رؤياه من باب تالعب الشيطان به .قال ابن

 .1069جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :آحری رمان می مومن ےک حوات شچ ہوا کرین ےگ۔ بعص
ک
اوفات بو وہ کسی وا قع سذہ حی ےک یارے می،اور ھی بو کسی آییذہ وا قع ہون وایل

حی ےک یارے می حی ہون ہی ،حو عی حوات ےک مطابق وا قع ہون ہ۔ اس
قسم ےک حوات ا یی مذلول ےک شح یای ت ہون ےک اعنیار ےس يوت یک وجی یک
ماییذ ہی۔ "مومن کا حوات يوت کا جھیالنسوان حصہ ہ۔" بعنی حوات يوت ےک
علم ےک احراء می ےس ہ یاین طور کہ اس می عیت یک حی ہون ہ۔ يوت بو یاق
تہی رہی لیک اس کا علم یاق ہ۔ جھیالنس ےک عذد کو بطور جاض اس لی دکر کیا
ض
ت
کیو یکہ ینی ﷺ یک مذت عرم ریادہ ی حنح روایات ےک مطابق یبسنھ سال یک ھی ،حس
ی
ت
می يوت یک مذت نینس سال ھی; کیو یکہ آت ﷺ کو اس وق ت میعوت کیا گیا حت
آت بورے جال نس سال ےک ہو جےک تےھ۔ آت ﷺ بعیت ےس قیل جھ ماہ یک
شچ حوات دیکھی رہ حو صح کو ا بےس حقیقت ینی جنےس صح کا یکا واضح ہو یاہ۔ ترھ
آت ﷺ ن جال ت ییذاری می ف سی کو دیکھا۔ اگر جال ت حوات می آن وایل
ی
وجی یکمذتحو کہ جےھماہہاورآت ﷺ یک يوت یکمذتحو کہ نینس سالہ،
ی
یک یاہمی بسنت کو دیکھا جان بو جھہ مہنیہ نینس حصون کا بصف حصہ ینیا ہ ،اور وہی
جھیالنس حصون می ےس ایک حصہ ینیا ہ۔ آت ﷺ ن فمایا :تم می حوات

ش
ےک اعنیار ےس ست ےس شجا وہ ہ حس یک یات ست ےس ریادہ جی ہ۔ اس کا
معنی ن ہ کہ حت ییذہ اینی یات می شجا اور اہلل ےک فی ت ہو یا ہ بو عال ت طور ی
اسکاحوات شح ےکفی ت ی ہو یا ہ۔اشی لی بجاری رسبف یکایک جذی تمی

ش
ش
ن قیذ لگان گنی ہ کہ" :ییک حص کا شجا حوات  ''...النیہ حو حص یات می شجا تہی
ہو یا اور وہ طاہیو یاطنی یايون کا ارن کات کر یا ہ بو عام طور ی اس کا حوات اس
ف
ےک ساتھ سنطان ےک کھلوار ےک نیل ےس ہو یا ہ۔ این فم رجمہ اہلل فمان ہی
139

َ ْ َ
القيم -رمحه اهلل" :-ومن أراد أن تص ُدق رؤياه فليَتَحر

الصدق وأكل احلالل ،واملحافظة ىلع األمر واليه،

ويلنم ىلع طهارة اكملة مستقبل القبلة ،ويذكر اهلل

حىت تغلبه عيناه ،فإن رؤياه ال تكاد تكذب ابلتة".

ش
کہ'' :حو حص ن جاہیا ہ کہ اس ےکحوات شچ ہون بو وہ شح بوےل ،ج اللکھان،
مک
احکامات و ممیوعات کا حیال کرے اور مل ظہارت ےک ساتھ قیلہ رخ ہو کر سون
ش
اور اہلل ب عایل کا دکر کر یا رہ تہان یک کہ ینیذ اس ی عال ت آ جان ،بو ا بےس حص
ےک حوات جھون تہی ہون ےگ۔''

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اقرتب الزمان  :اقرتب انتهاء أمد ادلنيا.
ا
• تكد  :تقارب ،أي أن الرؤيا تتحقق اغبلا.

فوائد احلديث:

ا
ا
ا
 .1الصادق يف حديثه ال يرى إال صدقا ،خبالف الاكذب واملخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فال يرى إال ختليطا أو أضغاثا.
ُ َ ِّ
والمخلط إذا صدقت رؤياهم يف بعض األوقات ،فإنها ال
 .2الرؤيا الصادقة جزء من البوة ،وهذا ال يكون إال للمؤمن ،فأما الاكفر واملنافق

تكون من الويح وال من البوة ،إذ ليس لك من صدق يف يشء يكون خربه ذلك نبوة؛ فقد يقول الاكهن لكمة حق ،وقد حيدث املنجم فيصيب،
ِّ
ْ
لكن لك ذلك ىلع الُد َر ِة وال ِقلة.
ا
 .3احلكمة يف اختصاص ذلك بآخر الزمان :أن املؤمن يكون غريبا يف ذلك الوقت؛ فيقل أنيس املؤمن ومعينه يف ذلك الوقت؛ فيكرم بالرؤيا
الصادقة.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 ،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 ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص دار طوق الجاة
(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 .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها
لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني البن قيم اجلوزية  ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل
ابلغدادي ،ط ،3دار الكتاب العريب ،بريوت 1416 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشالكته للعظيم آبادي ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،ه.

الرقم املوحد)3564( :
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ُْ ُ
ُ
َ
َ َْْ َ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف
إذا اتلََّق
ِ
َّ
انلارِ

 .1070احلديث:

حتدو مسلمان یلوارین سویت کر ایکدورسےےکمذ مقایلآ جا یی ،بو
حہ
فا یلو مقیولدوبون نمی ہونےگ۔
**

ب
ابو یکرہ بقیع ین جارت ققی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
فمایا" :حت دو مسلمان یلوارین سوی ت کر ایک دورسے ےک مذ مقایل آ جا یی ،بو
ش
حہ
فا یل و مقیول دوبون نمی ہون ےگ۔ می ن بوجھا کہ یارسول اہلل! ن حص بو فا یل
ت
حہ
ہ (اس لی نمی ہوا) ،مقیول کا کیا قصور ہ؟ آت ﷺ ن فمایا" :وہ ھی
ا یی مذ مقایل کو قیل کریا جاہیا تھا"۔

عن أيب بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل
ََ
اتلَّق
عنه -أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا
ُْ ُ
ُ
َ َْْ َ
َّ
ار» .قلت:
ِ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف ال ِ
ُ
ُ
املقتول؟ قال« :إنه
يا رسول اهلل ،هذا القاتل فما بال
ِ
ا
َْ َ
اح ِب ِه».
اكن حريصا ىلع قت ِل ص ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا ٌّ
قاصدا لك منهما
إذا اتلَّق املسلمان بسيفيهما،

 .1070جذیت:

**

إتالف صاحبه؛ فالقاتل يف الار بسبب مبارشته قتل

صاحبه ،واملقتول يف الار حلرصه ىلع ذلك ،إلم يعف
اهلل عنهما ،وإذا لم يكن االقتتال بوجه حق ،كما يف

قول اهلل تعاىل( :فإن بغت إحداهما ىلع األخرى

فقاتلوا اليت تبيغ حىت تيفء إىل أمر اهلل).

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حت دو مسلمان یلوارین سویت کر ایک دورسے ےک مذ مقایل آ جان ہی اور ان
می ےس ہایک یک يت ا یی مقایل کو قیل کریا ہون ہ ,بو اس صورت می فا یل
ح
ح
ا ییمذمقایلکوقیل کرن یک وج ےس ہنممیجا یاہاور مقیولاسوج ےس ہنم
ت
می جان گا کہ وہ ھی ابسا کریا جاہیا تھا۔ ماسوا اس ےک کہ اہلل ب عایل اتھی معاف فما

ج
َّتارجْ َّذا ُہ َّما عَّ َّل
دےاوربشےط کہلران یاحق ہو ،نےس کہاہللب عایلن فمایا”:ف َّارنبَّع ْ
ْال ُ ْحر ّٰ ی ر ل ر َّي ر ح ب َّ ر ر
یل َّا ْم راللَّـ رہ“۔ یجمہ :ترھ اگر ان دوبون می ےس ایک
ی ق َّ َّقا لُوا ا َّنی ْعی َّن َّ ّٰی قیءَّ ا َّ ّٰ
َّ
ت
جماعت دورسی جماعت ی ریادن کرے ،بو م (ست) اس گروہ ےس حو ریادن کر یا
ہ ،لرو۔ تہان یک کہ وہ اہلل ےک حکم یک رطف لوت آن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتلَّق املسلمان  :قصد لك واحد منهما قتل صاحبه.
• بسيفيهما  :ذكر السيف هنا ىلع سبيل اتلمثيل ،وليس ىلع سبيل اتلعيني ،بل إذا اتليق املسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل ،فقتل أحدهما
اآلخر فالقاتل واملقتول يف الار.
ُ
• فما بال  :ابلال :احلال والشأن.
• اكن حريصا ىلع قتل صاحبه  :أي :اشتدت رغبته يف قتله.

فوائد احلديث:
 .1وقوع العقاب ىلع من عزم ىلع املعصية بقلبه ووطن نفسه عليها وبارش أسبابها؛ سواء حدثت أم لم حتدث ،إن لم يعف اهلل عز وجل عنه ،أما
من هم بقلبه فقط ولم يبارش األسباب فال يأثم.
 .2اتلحذير من اقتتال املسلمني.

141

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 .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – بلنان.

الرقم املوحد)4304( :
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ََْ
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باَلمني ,وإذا نزع
َُ ُْ َ
ْ ُ
فليبدأ بالشمال ,وتلَكن اَلُمىن أولهما تنعل,
وآخر ُهما ت ُ ْ َ
َ
زنع

 .1071احلديث:

ش
حت تم میےس کون حص حو یا تہی بودا ییرطفےسرسوع کرے اور حت
ا یارے بو یا ییرطفےسا یارے۔دایان یاون تہنی می اول ہو اور ا یارن
می آحری ہو۔

**

ا
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا
َ َ
ْ
انتَ َعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا ن َزع فليبدأ
َ
ُْ
ُ
َْ ُ
وآخ َرهما
وتلكن ايلُمىن أول ُهما تن َعل,
بالشمال,
ِ
تُ ْ َ
زنع».

عل ین ان طال ت رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
ش
’’حت تم می ےس کون حص حو یا تہی بو دا یی رطف ےس رسوع کرے اور حت
ا یارے بو یا یی رطف ےس ا یارے۔ دایان یاون تہنی می اول ہو اور ا یارن می
آحری ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املستحب يف لبس العل ابلدء يف اللبس أن يكون
ِّ
للرجل ايلمىن ،واملستحب يف اخللع العكس وهو
ابلدء باليِسى ،ملا يف ذلك من تكريم الرجل ايلمىن.

 .1071جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حو یا تہنی می مسنحت رطبقہ ن ہ کہ تہنی وق ت دا یی یاون ےس اییذا یک جان اور
ا یارن وق ت اس کا الیا کیا جان بعنی یا یی یاون ےس ا یارن یک اییذا یک جان
کیو یکہ اس می دا یی یاون یکیکرتم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ َ
• انتَ َعل  :لبس العل.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ابلدء ِّ
بالرجل ايلمىن عند لبس العل وتأخري اليِسى.
 .2استحباب ابلدء خبلع نعل ِّ
الرجل اليِسى وتأخري خلع ايلمىن.

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق
الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب.

الرقم املوحد)5357( :
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َ ْ ُ َ ِّ
ْ
َْ َ َ ُ ُ
إذا انتىه أحدكم إىل املجل ِِس فليسلم ،فإذا
َ َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ َ
َ
ُ َ َ َّ
أراد أن يقوم فليسل ْم ،فليست األوَل بأحق مِن
اآلخ َِرة ِ

 .1072احلديث:

م
حت تم میےس کون جلس می تہنچ ،بو سالم کرے اور حت اتھ کر جان لےگ ،بو
ت
ھی سالم کرے اور تہال (مو قع)دورسےےسریادہ حقدار تہیہ
**

َّ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُ َْ
اهلل َعلي ِه
اَّلل َ -صىل
عن أ ِيب هريرة ،قال :قال رسول ِ
َ
َ ْ ِّ
َّ
ْ
ْ
ُ
َو َسل َم« :-إذا انتَىه أ َح ُدكم إىل املج ِل ِس فليُ َسلم،
ُ َ
َ َ ْ ِّ َ َ ْ
َ
وىل َ
بأح َّق ِمن
يقوم فليُ َسل ْم ،فلي َست األ
فإذا أراد أن
اآلخ َر ِة».
ِ

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا:
م
’’حت تم می ےس کون جلس می تہنچ ،بو س الم کرے اور حت اتھ کر جان لےگ ،بو
ت
ھی س الم کرے اور تہ ال (مو قع) دورسے ےس ریادہ حق دار تہی ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه بيان أدب من آداب السالم ,وهو أن
الرجل إذا دخل ىلع املجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن

ينرصف وقام وفارق املجلس فإنه يسلم ,ألن اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أمر بذلك وقال :ليست األوىل

بأحق من اثلانية .يعين كما أنك إذا دخلت تسلم
َ ِّ
فكذلك إذا فارقت ف َسل ْم ,وهلذا إذا دخل اإلنسان
َّ
املسجد سلم ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإذا
َّ
خرج سلم عليه أيضا ،وكما أن التسليمة األوىل
إخبار عن سالمتهم من رشه عند احلضور ،فكذا
اثلانية إخبار عن سالمتهم من رشه عند الغيبة ،وهذا
من كمال الرشيعة أنها جعلت املبتدي واملنتيه ىلع

حد سواء يف مثل هذه األمور والرشيعة كما نعلم
ا
مجيعا من دلن حكيم خبري.

 .1072جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
جذی ت می س الم ےک آدات کا ییان ہوا ہ اور وہ ن ہ کہ حت آدمی جلس می
م
داجل ہو ،بو س الم کرے۔ ترھ حت لو یی کا ارادہ کرے اور کرھا ہو کر جلس ےس جذا

ہویا جاہ ،بو س الم کرے۔ اس لی کہ ینی صل اہلل علیہ و سلم ن اس کا حکم دیا
ہ۔ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا:تہ ال دورسے ےس ریادہ حق دار تہی
ہ۔ بعنی حس رطخ داجل ہون ہون س الم کیا تھا ،اشی رطخ جذا ہو بو س الم
ت
کرے۔ اشی لی حت آدمی مسجذ می داجل ہو ،بو ینی صل اہلل علیہ و سلم ی س الم ھنچ
ت
ت
اور حت ن کےل،ی ت ھی ینی صل اہلل علیہ و سلم ی س الم ھنچ۔ حس رطخ تہ ال س الم اس
یات یک حی دییا ہ کہ لوگ اس یک موحودیگ می اس یک یان ےس محقوظ ہی ،اشی رطخ
ت
دورسا س الم حی دییا ہ کہ لوگ اس یک ر
عذم موحودیگ می ھی اس ےک رس ےس محقوظ
ہی اور ن کمالر رسبعت یک وج ےس ہ کہ اس ن اس رطخ ےک امور می اییذا و
ح
ايہا کو یکسان کر دیا اور رسبعت جنسا کہ ہم ست جا یی ہی کہ اہلل کنم و جنی یک
جای ت ےس ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى.

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

معاين املفردات:

• انتىه  :وصل.
• األوىل  :التسليمة عند الوصول.
• بأحق  :بأوىل.

• اآلخرة  :التسليمة عند املغادرة.
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فوائد احلديث:
 .1أهمية إفشاء السالم.
َّ
 .2من جاء إىل قوم جلوس سلم عليهم قبل أن يبتدأهم يف احلديث.
 .3أن السالم مندوب عند اللقاء وعند املفارقة.
املصادر واملراجع:

-السنن الكربى للنسايئ -حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب -أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل،

  1421ـه 2001 -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 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  -كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي –.الطبعة
األوىل  - 1418رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين الووي ،حتقيق عصام موَس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر - .تطريز
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك  ،دار العاصمة ،ط- .1423، 1نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن،
بن عب ِد ِ ِ
رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ِ
مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة.14 :

الرقم املوحد)3173( :
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حت کونآدمی ا یی تھانےس محیت کر یا ہو ،بو اےس ییادے کہوہ اسےس
محیت کر یاہ۔

إذا أحب الرجل أخاه فليخَبه أنه حيبه

 .1073احلديث:

**

ابو کرتمہ مقذاد ین معذیکرت رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
فمایا'' :حت کون آدمی ا یی تھان ےس محیت کر یا ہو ،بو اےس ییا دے کہ وہ اس ےس
محیت کر یا ہ''۔

عن أيب كريمة املقداد بن معد يكرب -ريض اهلل
َ
عنه -عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالِ « :إذا
َ َ َّ رَ ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َّ ُ ُ ُ
حي ُّبه».
أحب الرجل أخاه ،فليخ ِربه أنه ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دعت أحاديث كثرية إىل اتلحابب يف اهلل -تعاىل،-

وأخربت عن ثوابه ،وهذا احلديث يشري إىل معىن مهم
ُْ
حي ِدث األثر األكرب يف عالقة املؤمنني بعضهم ببعض،
كما ينرش املحبة ،وهو أن خيرب أخاه أنه حيبه ،وهذا

يفيد املحافظة ىلع ابلناء االجتمايع من عوامل

 .1073جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ایک دورسے ےس محیت ر کھی یک یعیت تہت شی اجادی ت می دی گنی ہ اور
اس ےک بوات ےک یارے می ییایا گیا ہ۔ ن جذی ت ایک اہم یات یک رطف
اسارہ کرن ہ ،حس کا مومیون ےک یاہمی ب علقات ی گرہا ای میت ہو یا ہ اور یاہمی
محیت کو فوع ملیا ہ۔ وہ یات ن ہ کہ آدمی ا یی تھان کو ییا دے کہ وہ اس ےس
محیت کر یا ہ۔ اس ےس معارسے یک عمارت بوت تھوت اور نگار ےس محقوظ ہو

اتلفكك واالْنالل؛ وهذا من خالل إشاعة املحبة
جان ہ۔ ن ست کجھ اس المی معارسے ےک افاد ےک مایی محیت کو فوع دے کر
بني أفراد املجتمع اإلساليم ،وتقوية الرابطة
االجتماعية باألخوة اإلسالمية ،وهذا لكه يتحقق اوراس المیتھانجارے ےکدر بےعمعارسنب علقکو مصیوظییاکرممک ہ۔ نست
بفعل أسباب املحبة كتبادل اإلخبار باملحبة بني ی ت ہو یا ہ ،حت محیت ےک اسیات کو اجنیار کیا جان ،می ال اہلل یک جارط دو محیت
کرن والون کا ایک دورسے کو ییادییا کہ وہ یاہم محیت کرن ہی۔
املتحابني يف اهلل -تعاىل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد.
َ
ْ
ْ
اتلخريج :ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِر َب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1من أحب أخاه يف اهلل فليخربه.
َ
 .2فائدة اإلخبار أنه إذا َع ِلم أنه حمب هل ق ِبل نصحه فيما دهل عليه من رشده ،ولم يرد قوهل فيما داعه إيله من صالح خيف عليه.
 .3استحباب إخبار املحبوب يف اهلل حببه ،لزتداد املحبة واأللفة.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع
الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
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إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك،
ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه.
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عایل ا یی کسی ییذےےک ساتھ حی کا ارادہفما یاہ بو اےسدییا می
حت اہلل ب ّٰ
ہیرسادےدییاہ اور حت ا یی کسی ییذےےک ساتھرس کا ارادہفما یاہ

إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف

ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه

بو اےساسےک گیاہیکرسادد ییےسرکارہیاہ تہان یک کہ قیامتےک
دن اےسبوری بوریرسادے گا۔

حىت يواىف به يوم القيامة

 .1074احلديث:

**

 .1074جذیت:

ب ض
عایل
ا س ر ی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:حت اہلل ب ّٰ
ا یی کسی ییذے ےک ساتھ حی کا ارادہ فما یا ہ بو اےس دییا می ہی رسا دے دییا
ہ اور حت ا یی کسی ییذے ےک ساتھ رس کا ارادہ فما یا ہ بو اےس اس ےک گیاہ

عن أنس -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل

العقوبة يف ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه
ايف به َ
بذنبه حىت يُ َو ِ َ
يوم القيامة".

یک رساد د یی ےس ُرکا رہیا ہ تہان یک کہ قیامت ےک دن اےس بوری بوری رسا

دے گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن عالمة إرادة اهلل
خيرب -صىل
َ
اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا
حىت خيرج منها وليس عليه ذنب يوايف به يوم
ا ر
القيامة؛ ألن من حوسب بعمله اعجال خف حسابه
يف اآلجل ،ومن عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى
بذنوبه يف ادلنيا حىت ييجء يوم القيامة مستوفر

اذلنوب وافيها ،فيجازى بما يستحقه يوم القيامة.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ییا رہ ہی کہ اہلل کا ا یی ییذے ےک ساتھ تھ الن کا معاملہ کرن یک
ع المت ن ہ کہ وہ اےس اس ےک گیاہون ی دییا ہی می رسا دے دییا ہ تہان
یک کہ وہ دییا می ےس اس جال می جا یا ہ کہ اس ی کون گیاہ ابسا تہی ہو یا حس کا
ش
حسات رور رقیامت ح کایا جایا ہو کیو یکہ حس حص کا قوری حسات کر لیا جا یا ہ اس کا
آحرت می حسات ہلکا ہو جا یا ہ۔ اور ییذے ےک ساتھ رس کا معاملہ کرن یک
ع المت ن ہ کہ اہلل اےس دییا می اس ےک گیاہون کا یذلہ تہی دییا تہان یک کہ حت
قیامت کا دن ہو گا بو وہ گیاہون ےس لذا تھیذا آن گا اور اس ےس بورا بورا حسات لیا
مس
جان اور حس یذےل کا وہ نحق ہو گاوہ اےس مےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• إذا أراد اهلل بعبده اخلري  :املراد بالعبد املؤمن ،واملراد باخلري هنا تكفري اذلنوب.
• ر
عجل هل العقوبة يف ادلنيا  :أي :يزنل به املصائب ملا صدر منه من اذلنوب ،فيخرج منها وليس عليه ذنب.

• وإذا أراد اهلل بعبده الرش  :املراد بالرش هنا عذاب اآلخرة.
ر
• أمسك عنه بذنبه  :أي :أخر عنه عقوبة ذنبه.
• يوايف به  :بكِس الفاء ٌّ
مبين للفاعل منصوب حبىت أي :ييجء يوم القيامة بكامل ذنوبه فيستويف ما يستحقه من العقاب.

فوائد احلديث:
 .1من عالمة إرادة اهلل اخلري بعبده معاجلته بالعقوبة ىلع ذنوبه يف ادلنيا.
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 .2من عالمة إرادة الرش بالعبد أن ال جيازى بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة.
 .3اخلوف من الصحة ادلائمة أن تكون عالمة ر
رش.

 .4اتلنبيه ىلع حسن الظن باهلل ورجائه فيما يقضيه عليه من املكروه.
 .5أن اإلنسان قد يكره اليشء وهو خري هل ،وقد حيب اليشء وهو ر
رش هل.
 .6احلث ىلع الصرب ىلع املصائب.

 .7إثبات صفة اإلرادة هلل ىلع وجه يليق جبالهل.
 .8أن اخلري والرش مقدر من اهلل تعاىل.

 .9أن ابلالء للمؤمن من عالمات اخلري ما لم يرتتب عليه ترك واجب أو فعل حمرم.
 .10ينبيغ اخلوف من دوام العمة أو الصحة.

 .11ال يلزم من عطاء اهلل رضاؤه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز
السليمان القراعوي ,حتقيق :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .جامع الرتمذي ,حتقيق :أمحد شاكر ,رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب ,الطبعة :اثلانية1395 ،ه .صحيح اجلامع الصغري ,لألبلاين ,املكتب اإلساليم.
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حت اینآدمصح کر یاہ بو سارے اعصاءریانےک سا می عاحریےک ساتھ
َّ َ ْ
ْ َ
َ
ك ُف ُ
ر
ت
ها
ِّك
األعضاء
فإن
م،
آد
ابن
ح
ب
إذا أص
م
الجا کرن ہون کہی ہی کہ’’ ہمارے سلسےل می اہللےسدر۔ ہمبجھےس ی علق
ِّ
َ َّ
َّ
فإن
ك؛
ب
حنن
ما
فإن
ا،
ِين
ف
اهلل
ق
ات
تقول:
سان،
الل
ِ
ِ
ت
ت
ہی۔ اگر بو سیذھیرہی بو ہم ھی سیذےھرہیےگ اور اگر بو ییھی ہوگنی بو ہم ھی
َْ َ َْ
ْ ََ ْ َ ْ ََ َْ
َْ َ ْ
استقمت استقمنا ،وإن اعوججت اعوججنا
ی
ہ
ی
یےھ و جا یےگ۔‘‘

 .1075احلديث:

**

ابو سعیذ جذری  -رضی اہلل عیہ -ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا" :حت این
آدم صح کر یا ہ بو سارے اعصاء ریان ےک سا می عاحری ےک ساتھ الجا کرن
ہون کہی ہی کہ :ہمارے سلسےل می اہلل ےس در۔ ہم بجھ ےس می علق ہی۔ اگر بو

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن اليب -
َ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا أصبَح ابن آدم ،فإن
ِّ
َّ َ ْ ُ
َّ
َ
األعضاء لكها تكف ُر اللسان ،تقول :ات ِق اهلل ِفينا،
ْ ََ ْ َ ْ َ
َّ
ْ ْ
اس َتق ْمنَا ،وإن اع َو َججت
فإنما ْنن بِك؛ فإن استقمت
ْ ْ
اع َو َججنَا».

ت
ت
سیذھی رہی بو ہم ھی سیذےھ رہی ےگ اور اگر بو ییھی ہوگنی بو ہم ھی ییےھ ہو
جا یی ےگ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ ُّ
معىن هذا احلديث :أن سائر أعضاء ابلدن ت ِذل

وختضع للسان ،فيه تابعة هل ،وهلذا تقول إذا أصبح:
َّ
"اتق اهلل ِفينَا فإنما ْنن بِك ."...فاللسان أشد اجلوارح
ِ
ا
خطرا ىلع صاحبها ،فإن استقام استقامت سائر
جوارحه ،وصلحت بقية أعماهل ،وإذا مال اللسان
َ
َمالت سائر جوارحه وفسد بقية أعماهل .فعن أنس
ريض اهلل عنه قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال
يستقيم إيمان عبد حىت يستقيم قلبه ،وال يستقيم
قلبه حىت يستقيم لسانه "..ويف ابلاب أحاديث كثرية

تدل ىلع خطر اللسان ،وهو :إما سعادة لصاحبه ،وإما
َّ
نقمة عليه ،فإن َسخره يف طاعة اهلل اكن سعادة هل يف
ادلنيا واآلخرة ،وإن أطلقه فيما ال يريض اهلل -تعاىل-
ْ
 ،اكن َحِسة عليه يف ادلنيا واآلخرة.

 .1075جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :حسم ےک تمام اعصاء ریان ےک سا می اظہار عرحو ایکساری کرن
ہی اور وہ اس ےک یا بع ہی ۔ اشی لی ییذہ حت صح کر یا ہ بو وہ کہی ہی:
"ہمارے یارے می اہلل ےس درو ہم بجھ ےس می علق ہی۔" ابسان ےک اعصاء می

ےس ست ےس حظیاک ریان ہ۔ اگر ن تھیک رہ بو اس ےک تمام اعصاء تھیک
ک
ر ہی ہی اور اس ےک یاق تمام اعمال درست ہو جان ہی اور اگر اس می کجھ جی
ک
ت
آجان بو تمام اعصاء می جی آجانہ اور ابسان ےک بقیہ اعمال ھی فاسذ ہوجان
ہی۔ابس  -رضی اہلل عیہ -ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :ییذے
کا اتمان اس وق ت یک تھیک تہی ہو یا حت یک اس کا دل تھیک ن ہوجان اور
اس کا دل اس وق ت تھیک تہی ہو یا حت یک اس یک ریان تھیک ن ہو جان۔"
اس موصوع ی تہت شی ابسی اجادی ت ہی حو ریان یک اہمیت ی دلل ت کرن ہی یاین

طور کہ ریان یا بو اس شحص ےک لی یاع ر
ت سعادت ہون ہ اور یا ترھ اس ےک لی
یاع ر
ت مصنیت ہون ہ۔ اگر وہ اےس اہلل یک اطاعت می لگا دے بو وہ اسےک لی
دییا و آحرت یک سعادت ین جان ہ اور اگر اےس ا بےس کام می لگا دے حس می اہلل
یک رصا ن ہو بو وہ دییاو آحرت می اس ےک لی یاع ر
ت حشت ین جان یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• تكفر اللسان  :تذل وختضع هل ،واملراد بذلك هنا :أنها تنكر عليه لك لكمة غري مرشوعة؛ ألنها جتر ىلع األعضاء األذى يف ادلنيا واهلالك يف
اآلخرة.
• أصبح  :دخل يف الصباح.
• ْنن بك  :جمازون بما يصدر عنك.

• اعوججت  :ملت عن طريق اهلدى.
ْ ْ
• اع َو َججنَا  :ملنا عنه اقتداء بك.

فوائد احلديث:

ُ ُ
 .1أهمية حفظ اللسان يف سالمة اإلنسان ،وذلك ألنه خليفة القلب وت ْرمجانه ،فما خطر يف القلب ظهر يف اللسان.
 .2تأثر األعضاء خبطأ العضو ووقوعه يف املعصية.
ُ ِّ
ِّ
َْ
َ
َ
َ
َّ
الِس والعلن.
 .3ينبيغ ىلع العبد أن جينب نفسه موارد اهللكة ويسلك سبيل الجاة بتقوى اهلل يف ِ

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .بهجة
الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن
نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار
العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء
من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض .جامع
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
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ش
حت تم میےس کون حص کھان بو اےس جا ہی کہدا ییاہتھےس کھان اور
حت ینی بودا یی اہتھےس ینی ،اس لی کہ سنطان ا یی یا ییاہتھےس کھا یا

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا ِشب
فليرشب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماهل،
ويرشب بشماهل

 .1076احلديث:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
َْ ُْْ
َ ََ
ُ
أحدكم فليَأكل
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا أكل
َّ
َ
ََْ ْ َ ْ
َ
رشب ِبيَ ِمي ِنه فإن الشيطان
رشب فلي
ِبي ِمي ِنه ،وإذا ِ
ُ
يأكل بش َم ِاهل ،وي َ ْ َ
رشب ب ِ ِش َم ِاهل».
ِِ

اور ینیاہ۔

**

عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عہما کہی ہی کہ ینی اکرم ﷺ ن فمایا کہ "حت تم می
ش
ےس کون حص کھان بو اےس جا ہی کہ دا یی اہتھ ےس کھان اور حت ینی بو دا یی
اہتھ ےس ینی ،اس لی کہ سنطان ا یی یا یی اہتھ ےس کھا یا اور ینیا ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه األمر باألكل بايلمني ،والرشب

بايلمني؛ واليه عن األكل والرشب بالشمال ,وفيه

بيان سبب احلكم ,وهو أن الشيطان يأكل ويرشب
َّ
بشماهل ,وهذا يدل ىلع أن األمر هنا للوجوب ،وأن

األكل والرشب بالشمال حمرم ,ألنه علل ذلك بأنه
ُ ُُ
فعل الشيطان وخلق ُه ,واملسلم مأمور بتجنب طريق
ا
فضال عن الشيطان ,ومن َّ
أهل الفسوق,
تشبه بقومٍ

فهو منهم.

 .1076جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می دا یی اہتھ ےس کھاناور دا یی اہتھ ہی ےس ینی کا حکم دیا گیا اور
کھان اور ینی می یا یی اہتھ کو اسن عمال کرن ےس روک دیا گیا ہ اور اسحکم ےک
ت
سنت یک وصاحت ھی کردی گنی کہ سنطان کا م عمول ہ کہ وہ ا یی یا یی اہتھ ہی ےس
کھا یا اور ینیا ہ ،ن اس یات یک دلیل ہ کہ تہان ییان کردہ حکم ،وحوت ےک لی

ہ اور یا یی اہتھ ےس کھایا اور ینیا دوبون ہی حرام ہ کیون کہ اس یک ن علت و وج
ییان گنی ہ کہ ن سنطان کام اور اس یک عاد یی ہی اور مسلمان کو اس یات کا یاییذ

ییایا گیا ہ کہ وہ فاسق لوگون یک راہ ےس اجنیات کرے ،ج جاییکہ وہ سنطان یک راہ
اجنیار کرے اور حس کسی ن کسی قوم یک مساتہت اجنیار یک بو وہ اتھی می ےس شمار
کیا جان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل والرشب بايلمني ,وأن األمر يف احلديث للوجوب.
 .2حتريم األكل والرشب بالشمال.
 .3فيه إشارة إىل أنه ينبيغ اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال الشيطان.
 .4أن للشيطان يدين وأنه يأكل ويرشب.
 .5إكرام ايلمني؛ ألننا أمرنا أن نأكل بها ,ومعلوم أن األكل غذاء للبدن ,واألفعال الكريمة تكون بايلد ايلمىن.
 .6اليه عن التشبه بالكفار؛ ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان ,والشيطان رأس الكفر.
 .7نصح اليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألمة حني أرشدهم إىل هذا األمر اذلي خيىف عليهم.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،الارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق،
العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،-اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  -مجع
وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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حت تم میےس کون کھان بو ا ییدا ییاہتھےس کھان اور حت یی بو ا یی
دا ییاہتھےس یی۔ کیو یکہ سنطان ا یی یا ییاہتھےس کھا یا اور یا ییاہتھےس

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا ِشب

فليرشب بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل،
ويرشب بشماهل

 .1077احلديث:

ینیاہ

**

ا
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إذا

عیذ اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :حت تم می ےس کون
کھان بو ا یی دا یی اہتھ ےس کھان اور حت یی بو ا یی دا یی اہتھ ےس یی۔

أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا رشب فليرشب

کیو یکہ سنطان ا یی یا یی اہتھ ےس کھا یا اور یا یی اہتھ ےس ینیا ہ۔‘‘

بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل ،ويرشب بشماهل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه األمر باألكل بايلمني ،والرشب بايلمني،

وفيه أن األكل بالشمال والرشب بها هو عمل

الشيطان.

 .1077جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می دا یی اہتھ ےس کھان اور دا یی اہتھ ےس ینی کا حکم ہ اور اس
یات کا ییان ہ کہ یا یی اہتھ ےس کھایا ینیا سنطان کا رطر رعمل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل والرشب بايلمني ،وحتريمه بالشمال.
 .2بيان أن األكل والرشب بالشمال هو من عمل الشيطان.
 .3اليه عن التشبه بالشيطان وبالكفار ،ألننا نهينا عن التشبه بالشيطان ،والشيطان رأس الكفر.

املصادر واملراجع:

حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق:
حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل
ر
َ
لوغ َ
2009 - 1430م .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق  -الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه.

الرقم املوحد)5356( :
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إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل -تعاىل ،-فإن
تم میےس کون حت کھایا کھان لےگ ،بو اہلل کا یامےلےل۔ اگررسوع می اہلل
نيس أن يذكر اسم اهلل -تعاىل -يف أوهل ،فليقل:
ب
کا یام لنیا تھول جان بو (یاد آنی) کےہ :سم اہلل ا َّولَّہ َّوآح ر َّرہ۔
ُ
بسم اهلل أوهل وآخره

 .1078احلديث:

**

عابش رضیاہلل عہاےسروای ت ہ کہرسولاہللﷺ نفمایا":تممی ےسکون
حت کھایا کھان لےگ ،بو اہلل کا یام ےل ےل۔ اگر رسوع می اہلل کا یام لنیا تھول
م
ب
جان بو (یاد آن ی) کےہ :سم اہلل ا َّو َّلہ َّوآح ر َّرہ"۔ امیہ ین حسی رضی اہلل عیہ ییان
ُ
ش
کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ بشبف فما تےھ اور ایک حص کھایا کھا راہ تھا۔ اس
ن بسم اہلل تہی یھی ،تہان یک کہ اس ےک کھانمی ےس ضف ایک لقمہ یاق

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
َْ ْ ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا أكل أحدكم فليَذكر
ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ْ َ
يس أن يذك َر اس َم اهلل -تعاىل
اسم اهلل -تعاىل ،-فإِن ن ِ
 يف أوهل ،فَلْيَ ُق ْل :بسم اهلل َّ َ ُآخ َره» .عن أمية بن
أوهل َو ِ
خميش -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل
ا
جالسا ،ورجل يأكل ،فلم ي ُ َس ِّم اهلل
اهلل عليه وسلم-
ُ َْ
حىت لم يَ َ
بق من طعامه إال لقمة ،فلما رفعها إىل ِفي ِه،
َ
َُ
وآخ َره ،فضحك اليب -صىل اهلل
قالِ :مْسِب اهلل أ َّوهل ِ
عليه وسلم -ثم قال« :ما زال الشيطان يأكل معه،
اس َم اهلل ْ
فل َّما ذكر ْ
استَ َق َ
اء ما يف بطنه».

درجة احلديث:

احلديث األول :صحيح احلديث

رہ گیا۔ حت اس ن اےس ا یی میہ یک رطف اتھایا ،بو کہا :بسم اہلل ا َّولَّہ َّوآح ر َّرہ۔ اس
ُ
ی ینی ﷺ ہنس یے اور فمایا" :سنطان اس ےک ساتھ کھا یا جا راہ تھا۔ حت اس
ن اہلل کا یام لیا ،بو حو کجھ سنطان ےک يت می تھا ،اس یک اس ن ق کر دی"۔

**

جذیت کا درج:

اثلاين :ضعيف

املعىن اإلمجايل:

َّ
دل حديث أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أن
الواجب ىلع اإلنسان أن يسيم يف أول الطعام ،بأن

يقول :بسم اهلل ،والتسمية ىلع األكل واجبة ،إذا تركها
اإلنسان فإنه يأثم ،ويشاركه الشيطان يف أكله ،وال
أحد يرىض أن يشاركه عدوه يف أكله ،فال أحد يرىض
أن يشاركه الشيطان يف أكله ،فإذا لم تقل :بسم اهلل؛

فإن الشيطان يشاركك فيه ،فإن نيس أن يسيم يف أوهل
وذكره يف أثنائه ،فما عليه إال أن يقول" :بسم اهلل أوهل

وآخره" ،كما أرشد إىل ذلك اليب --صىل اهلل عليه

وسلم -يف هذا احلديث .واحلكمة يف التسمية يف أول
الطعام؛ أن اإلنسان إذا لم يسم نزعت الربكة من

طعامه؛ ألن الشيطان يأكل معه ،فيكون الطعام اذلي
يظن أنه يكفيه ال يكفيه؛ ألن الربكة تزنع منه.

وأما ما جاء جممال من اإلرشاد البوي يف احلديث

اثلاين فيمن نيس التسمية يف أول الطعام بأن يستدرك

يف أثنائه بالتسمية ،فهذا من نعمة اهلل سبحانه
ُ
وتعاىل ،أن الشيطان حيرم أن يأكل معنا إذا سمينا يف

 .1078جذیت:

**

اجمایل معنی:

ام المومیی عابش رضی اہلل عہا ےس موی جذی ت اس یات ی دلل ت کرن ہ کہ
ابسا ن ی کھان ےک آعار می بسمیہ یھیا واحت ہ؛ یاین طور کہ وہ کےہ :یاشم

اہلل۔ کھان ی بسم اہلل کہیا واحت ہ۔ حس ےک جھور د یی ےس ابسان گیاہگار ہو یا
ت ش
ہ اور کھان می سنطان اس کا رسیک ہو جا یا ہ۔ حت کہ کون ھی حص ن بسیذ
ت
تہی کر یا کہ اس کا دشمن کھان می اس ےک ساتھ رسیک ہو۔ حیابجہ کسی کو ن ھی
بسیذ تہی ہوگا کہ سنطان اس ےک ساتھ کھان می رسیک ہو۔ حت آت بسم اہلل
تہی ی ھی بو سنطان کھان می آت کا رسیک ہوجا یا ہ۔ حت کھایا کھان وال
آعار می بسم اہلل یھیا تھول جان اور کھان ےک دوران اےس یاد آن بو اےس
جا ہی کہ وہ کےہ :بسم اہلل ا َّولَّہ َّوآح ر َّرہ۔ جنسا کہ رسول اہلل ﷺ ن اس جذی ت می
ُ
رہ تمان فمان ہ۔ کھان ےک آعار می بسم اہلل ی ھی یک حکمت ن ہ کہ ابسان
حتبسم اہلل تہی یھیا،بو اس ےککھان ےس یک ت اتھایلجان ہ؛کیویکہ سنطان

اس ےک ساتھ کھایا رسوع کر دییا ہ اور وہ کھایا حس ےک یارے می اس کا حیال
ہو یا ہ کہ وہ اےس کاق ہو گا ،وہ اےس کاق تہی ہو یا؛ کیویکہ اس ےس یک ت اتھا یل گنی
ش
ہونہ۔دورسیجذی تمیینی ﷺکااس حص ےکیارےمی حو کھان ےک
آعار می" بسم اہلل" یھیا تھول جان ،اجمایل ارساد ہ کہ وہ کھان ےک دوران
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أول الطعام ،وكذلك إذا َّ
سمينا يف آخره ،وقلنا بسم اهلل

أوهل وآخره؛ فإن ما أكله يتقيؤه ،فيحرم إياه .واحلديث

اكف يف ادلاللة ىلع احلكم.
السابق الصحيح ٍ

ب
سم اہلل یھ کر اس کا یذارک کر ےل۔ ن اہلل یک رطف ےس ایک احسان ہکہ حت ہم
ب
کھان ےک رسوع می سم اہلل یھ لی ،بو سنطان کو ہمارے ساتھ کھان ےس
ب
ب
مرحوم کر دیا جا یا ہ اور اشی رطخ حت ہم آحر می سم اہلل یھ لی؛ یاین طور کہ سم

اہلل ا َّولَّہ َّوآح ر َّرہ کہہ لی ،بو حو کجھ اس ن کھایا ہو یا ہ ،اس یک وہ ق کر دییا ہ اور
ُ
ضح
اس ےس مرحوم ہو جا یا ہ۔ سابقہ نح جذی ت اس حکم ی دلل ت ےک لی کاق

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم .احلديث اثلاين :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

• ْ
استَ َق َ
اء  :أخرج ما يف جوفه بفمه واستفرغ.
َّ
الشيطان  :مأخوذ من شاط :إذا احرتق ،أو من شطن :إذا ُ
بعد؛ بلعده عن اخلري ،فهو خملوق من نار وأصل الرش.
•

فوائد احلديث:
 .1وجوب التسمية عند إرادة األكل.
 .2السنة يف التسمية هو لفظ :بسم اهلل.
 .3استحباب ذكر اهلل بعد الفراغ من الطعام.
 .4اإلنسان كثري النسيان ،فمن وقع منه عدم التسمية نسيانا؛ فال حرج عليه ،ولكن السنة يف حقه أن يوقع التسمية مىت ذكرها قائال :بسم اهلل
أوهل وآخره.

 .5جيوز ألهل العلم مراقبة من دونهم؛ يلنفعوهم يف أمور دينهم.

 .6جواز إخبار الاس عن إثم وقع واستدرك ،إذا اكن يف ذلك فائدة ومصلحة ،وليس فيه تشهري.

 .7الشيطان يشارك يف طعام من لم يذكر اسم اهلل عليه.

 .8بالتسمية حتصل الربكة ،وحيرم الشيطان من املشاركة يف الطعام.

 .9إن ذكر اهلل ىلع الطعام ولو لم يبق منه إال جزء يسري حيرم الشيطان من لك ما اكن قد أكل قبل.
 .10الشيطان يستيقء حقيقة.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز
إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت.
سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1412 ،ه .السنن الكربى ،أمحد
بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه-
2001م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .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 :األوىل1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 ،ه .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
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ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين
األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)3472( :
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حت تم میےس کسی کو جمان آن بو اییااہتھمھی رکھ کر اُےسرو کییک
کوش کرے۔

إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده ىلع فيه

 .1079احلديث:

**

ض
عایل عیہ ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ
ابو سعیذ جذری ر ی اہلل ب ّٰ
ن ارساد فمایا " حت تم می ےس کسی کو جمان آن بو اییا اہتھ مھ ی رکھ کر اُےس
روےک۔ ن سک سنطان مھ می داجل ہو جا یا ہ ۔"

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َتثَ َ
اءب
ِ
َ ُ ْ َْ ْ ْ
َ َّ َّ ْ َ َ
كم فليم ِسك بيدهِ ىلع ِفي ِه؛ فإن الشيطان
أحد
ْ
يَدخل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أمر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند
اتلثاؤب بوضع ايلد ىلع الفم ،واألفضل أن ترد
اتلثاؤب ما استطعت ،ولو بوضع ايلد ىلع الفم؛ "فإن

الشيطان يدخل فيه" ،أي :يف اإلنسان عند انفتاح

فمه حال اتلثاؤب؛ فيضحك منه ويدخل يف جوفه،
ا
فيمنعه من ذلك بوضع ايلد ىلع الفم؛ سدا لطريقه،
ومبالغة يف منعه وتعويقه ،وفيه كراهية صورة

اتلثاؤب املحبوبة للشيطان.

 .1079جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت میارک می ینی کرتم ﷺ ن جمان لنی وق ت مھ ی اہتھ ر کھی کا حکم دیا
ہ۔ اقصل ن ہ کہ بقذر راسنطاعت جمان کو روکا جان  ،اگرج مھ ی اہتھ رکھ کر ہی
اےس روکا جان۔ ’’ن سک سنطان مھ می داجل ہو جا یا ہ‘‘ بعنی جمان لنی
وق ت مھ کھلی ےس (سنطان) ابسان ےک ایذر داجل ہو جا یا ہ اور اس ی ہ نسیا ہ
اور ابسان ےک ایذر داجل ہو جا یا ہ ،بو مھ ی اہتھ رکھ کر اس کو داجل ہون ےس
روےک یاکہ اس کا راسیہ ییذ ہو جان اور اس ےک داجل ہون کو سذت ےس روکا
جان اور اےس اس ےس یار رکھا جان ،اس ےس ییا ج ال کہ جمان لنی یک مکروہ س کل
سنطان کو محیوت ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتلثاؤب : .اتلثاؤب :ما يصيب اإلنسان عند الكسل والعاس واهلم من فتح الفم واتلمطي.

فوائد احلديث:
 .1استحباب وضع ايلد ىلع الفم عند اتلثاؤب؛ ألن الشيطان يدخل اجلوف مع اتلثاؤب.
 .2الزتام آداب اإلسالم يف مجيع احلاالت؛ ألنها عنوان الكمال واألخالق.
 .3الشيطان يرقب غفلة ابن آدم حىت يسخر منه ،ويدخل يف فيه.
 .4يف احلديث داللة للمسلم ىلع أن حيارب الشيطان بكل وسيلة.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني للنووي ,ت :الفحل ,دار ابن كثري ,الطبعة األوىل1428 ،ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة األوىل  1423ـه2002 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،

158

1407ه .اإلعالم بسنته عليه السالم ،تأيلف :مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل ابلكجري املرصي ،املحقق :اكمل عويضة ،مكتبة نزار مصطىف ابلاز -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1419 ،ـه1999 -م.
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حتآدمی ا یی گرھ میداجل ہو یاہ اورداجل ہون اور کھایا کھانےک
ت
عایل کا یام لنیاہ بو سنطان ا یی سا ھی سنطابونےسکہیاہ کہ
وقت اہلل ب ّٰ

إذا دخل الرجل بيته ،فذكر اهلل -تعاىل -عند

دخوهل وعند طعامه قال الشيطان ألصحابه :ال

مبيت لكم وال عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل تمہارے لی تہانرات بش کرنیکجگہ تہیہ اورنراتکا کھایاہ۔
تعاىل -عند دخوهل ،قال الشيطان :أدركتماور حت گرھ میداجل ہونوقتآدمی اہللکا یام تہی لنیا بو سنطان کہیاہ کہ
املبيت والعشاء
تمنرات بش کرنیکجگہ یایل۔

 .1080احلديث:

**

ا َ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -مرفواعِ « :إذا
َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ ُ ُ
وهل،
دخل الرجل بيته ،فذكر
اهلل -تعاىلِ -عند دخ ِ ِ
َ َ َّ َ ُ َ
َ
يت لَ ُ
أل ْص َ
َ َ َ
ال َمب َ
كم
حابِ ِه:
َو ِعند طعا ِم ِه ،قال الشيطان ِ
ِ
ََ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ ُ
اىل -ع َ
ند
اءَ ،و ِإذا دخل فلم يَذكر اهلل -تع
وال عش
ِ
َ
ْ
َ
َ َْ َْ ُ
َ
َّ
ُ ُ
يطان :أ ْد َركتُ ُم َ
الش َ
الم ِبيت؛ و ِإذا لم يذك ِر
وهل ،قال
دخ ِ ِ
َ
َ ََ َ
َ
اىل -ع َ
المب َ
دركتُم َ
قال :أ َ
يت
ند َط َعا ِمه،
اهلل -تع
ِ
ِ
َو َ
الع َش َ
اء».

جای ین عیذ اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :حت
ج
ج
عایل کا
آدمی ا یی گرھ دا ل ہو یا ہ اور دا ل ہون اور کھایا کھان ےک وق ت اہلل ب ّٰ
ت
یام لنیا ہ بو سنطان ا یی سا ھی سنطابون ےس کہیا ہ کہ تمہارے لی تہان
رات گرارن یکجگہتہی ہاور ن راتکاکھایاہ۔ اورحتگرھمی داجل ہون
وق ت آدمی اہلل کا یام تہی لنیا بو سنطان کہیا ہ کہ تم ن رات گرارنیک جگہ یایل۔

ت
اور حت کھایا کھان ہون ھی اہلل کا یام تہی لنیا ہ بو سنطان کہیا ہ کہ تمہی
ت
ت
رات گرارن یک جگہ ھی مل گنی اور رات کا کھایا ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث جابر -ريض اهلل عنه -جاء يف موضوع أدب
الطعام ،حيث أخرب -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل

اهلل عليه وسلم -قال" :إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل

تعاىل -عند دخوهل وعند طعامه قال الشيطانألصحابه ال مبيت لكم وال عشاء"؛ ذلك ألن

اإلنسان ذكر اهلل .و ِذكر اهلل -تعاىل -عند دخول

ابليت أن يقول" :بسم اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا،
وىلع اهلل ِّ
ربنا توَّكنا ،امهلل إين أسألك خري املولج وخري
املخرج" ،كما جاء يف حديث يف إسناده انقطاع ،وأما

اذلكر عند العشاء فأن يقول" :بسم اهلل" .فإذا ذكر اهلل
عند دخوهل ابليت ،وذكر اهلل عند أكله عند العشاء،

قال الشيطان ألصحابه" :ال مبيت لكم وال عشاء"؛
ألن هذا ابليت وهذا العشاء ُح ِ َ
يم بذكر اهلل -عز
وجل ،-محاه اهلل -تعاىل -من الشياطني .وإذا دخل

فلم يذكر اهلل -تعاىل -عند دخوهل قال الشيطان:
ُر
"أدركتم املبيت" ،وإذا ق ِدم إيله الطعام فلم يذكر اهلل

-تعاىل -عند طعامه قال" :أدركتم املبيت والعشاء"،

 .1080جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جای رضی اہلل عیہ یک جذی ت کھان ےک آدات ےک موصوع ےس می علق ہ۔ جای
رضی اہلل عیہ کا ییان ہ کہ ینی ﷺ ن ن فمایا” :حت آدمی ا یی گرھ می
داجل ہو یا ہ بو وہ ا یی گرھ می داجل ہون وق ت اور کھایا کھان ےک وق ت اہلل

ت
عایل کا یام لنیا ہ اُس وقت سنطان ا یی سا ھی سنطابون ےس کہیا ہ کہ تمہارے
ب ّٰ
لی تہان رات گرارن یک جگہ تہی ہ اور ن رات کا کھایا ہ“۔ ابسا اس لی

ہو یا ہ کیو یکہ ابسان ن اہلل کا دکر کیا ہ۔ گرھ می دا جےل ہون وق ت اہلل کا دکر ن
ر
ر
ہ کہ بون کےہ :ب ْس رم ال َّل رہ َّو َّلحْیَّا َّوب ْس رم ال َّل رہ حَّ َّرحْیَّا‘‘۔ (یجمہ :ہم اہلل کا یام ےل کر ایذر
جان ہی اور اہلل ہی کا یام ےل کر یاہ ن کلی ہی) حت کہ رات ےک کھان ےک
ر
وق ت کا دکر ”ب ْس رم ال َّلہ“ کہیا ہ۔ حت ییذہ گرھ می داجل ہون ہون اور رات کا
کھایا کھان وق ت اہلل کا دکر کرے بو سنطان ا یی ساتھیون کو کہیا ہ :ن بو تمہاری
لی رات بش کرن یک جگہ ہ اور نہی رات کا کھا یا۔ کیو یکہ اس گرھ اور اس کھان
کو اہلل غ و جل ےک دکر ےک ساتھ محقوظ کر دیا گیا ہ حیابجہ اہلل ب عایل ن اےس
سنطابون ےس محقوظ کر دیا ہ۔ حت داجل ہون وق ت اہلل کا دکر ن کرے بو سنطان

کہیا ہ":تمہی رات گرارن یک جگہمل گنی"۔ اور اگر اس ےک سا می کھایاینس کیا
جان اور وہ کھایا کھان ہون اہلل کادکر ن کرے بو سنطان کہیا ہ" :تمہی رات
160

ت
ت
گرارن ےک لی جگہ ھی مل گنی اور رات کا کھایا ھی۔" بعنی سنطان اس ےک ساتھ
سون یک جگہ اور رات ےک کھان می رسیک ہو یا ہ کیو یکہ اہلل ےک دکر ےک ساتھ
اےس محقوظ تہی کیا گیا۔ اس جذی ت می اس یات یک یعیت ہ کہ ابسان ےک لی

أي :أن الشيطان يشاركه املبيت والطعام؛ لعدم
ُّ
اتلحصن بذكر اهلل .ويف هذا حث ىلع أن اإلنسان
ينبيغ هل إذا دخل بيته أن يذكر اسم اهلل ،وكذلك عند

طعامه.

میاست ن ہ کہ وہ حت ا یی گرھمی داجل ہو بو اہلل کا یام ےل۔ اس ےک لی حو
ل َّ
بر
بر
دکر اجادی ت می آیا ہ وہ ” ْس رم ال َّل رہ َّو َّلحْیَّا َّو ْس رم ال َّل رہ حَّ َّرحْیَّا َّوعَّ َّل ال َّل رہ َّریریَّا بَّوَّکَّلْیَّا ،ا لہ َُّم ا ر رن
َّ َّ
ک حَّ ْی الْمَّو ْ َّلرح َّوحَّ
ی الْم َّْرح رخ“ ہ۔
ْ
َّ
ا ْسالُ َّ َّ
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• بَيتَه  :أي مزنهل ولو اكن خيمة.
َ
• فَ َذك َر َ
اهلل  :أي اسمه بأن قال بسم اهلل.
َ ُ ُ
وهل  :حيتمل أن يراد عند إرادة ادلخول ،وحيتمل عند نفس ادلخول اذلي ابتداؤه الولوج يف املزنل.
• ِعند دخ ِ ِ
َ َ
• قال  :أي الشيطان ألعوانه.
• َوع َ
ند َط َعا ِم ِه  :أي تناوهل هل.
ِ
َ َْ َْ ُ
• وإِذا لم يذك ِر اهلل  :أي تركه.
• أَ ْد َر ْكتُ ُم َ
الم ِبيت  :أي ماكن ابليات.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ذكر اهلل عند دخول ابليت وعند الطعام.
 .2لك ما يذكر اسم اهلل عليه ييأس الشيطان منه.
 .3يف ذكر اهلل عند الطعام ودخول ابليت جمانبة الغفلة عن اهلل؛ ألن الغفلة عن اهلل تعاىل تستديع الوقوع يف خمالفة أمر اهلل -تعاىل -واتباع
الشيطان يف ضالهل.

 .4الشيطان يراقب ابن آدم يف عمله وترصفه ويف أموره لكها ،فإذا غفل حل يف غفلته ونال مراده منه.

 .5اذلكر يطرد الشيطان ،فإن الشيطان يشارك اإلنسان يف لك يشء ،قال اهلل -تعاىل{ :-وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال
واألوالد}[ ،اإلرساء ).] (64
 .6الشيطان يبيت يف ابليوت اليت لم يذكر اهلل -تعاىل -فيها ،ويأكل من طعام أهلها إذا لم يذكروا اسم اهلل عليها.

 .7للك شيطان أتباع وأويلاء يستبرشون بقوهل ويتبعون أمره.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .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.
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حت تم میےس کسی کودع ر
وتولمہ ی یالیا جان ،بووہ اسمیضوررسیک
ہو۔

إذا ديع أحدكم إىل الوَلمة فليأتها

 .1081احلديث:

**

این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا :
”حت تم می ےس کسی کو دع ر
وت ولمہ یی الیا جان ،بو وہ اس می ضور رسیک ہوـ“

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
يع أحدكم إىل َ
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا ُد ِ َ
الو ِيل َمة
َْ ْ
فليَأتِ َها».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن املسلم إذا ديع إىل الطعام اذلي

يصنع يف الزفاف -سواء قبل ادلخول أو معه أو بعده-
فعليه أن جييب دعوة أخيه املسلم تطييباا خلاطره

ومشاركة منه لفرح أخيه ،وقد قال مجهور العلماء

بوجوبها؛ ألنه ورد يف أحاديث أخرى تسمية تارك
إجابة ادلعوة اعصياا هلل ورسوهل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وال يكون ذلك إال ىلع ترك واجب.

 .1081جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جذی ت ےس معلوم ہو یا ہ کہ حت مسلمان کو اس کھان یک دعوت دی
جان ،حس کا اہمام ست رفاف ےک مو قےع ی رکیا جا یا ہ ،حواہ دحول ےس قیل

ہو ،دحول ےک ساتھ ہو یا دحول ےک ب عذ ،بو اس ی واحت ہ کہ ا یی مسلمان تھان یک
دل حون اور اس یک حوشی می رسیک ہون یک جارط اس یک دعوت قیول کرے۔
جمہور علما اس دعوت کو واحت کہی ہی؛ کیون کہ دیگر اجادی ت می اس دعوت ےک

جھورن واےل کو اہلل اور اس ےک رسول صل اہلل علیہ و سلم کا عاضی و یافمان کہا گیا
ہ اور ابسا ایک واحت کو یک کرن یک ییا ی ہی ہوسکیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ُد ِ َ
يع أحدكم  :يعين إىل طعام الويلمة.
• الويلمة  :يه طعام العرس.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية إجابة ادلعوة إىل الويلمة.
ِّ
ا
ُ
 .2يشرتط يف وجوب إجابة ادلعوة أمور منها :أن يعينه صاحب ادلعوة فال تكون دعوة اعمة ،وأن يكون ادلايع مسلما ،وأال يكون املال

ا
حراما ,وأال يكون يف ماكن ادلعوة منكر ال يقدر ىلع إزاتله ،فإذا ُو ِج َد منكر لم جتب ادلعوة ،بل حترم.
َّ
ا
ا
صائما فرضا فال يُفطر ،وخيرب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ئلال يظن به
 .3أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن اكن
كراهة طعامه ،وإن اكن نفال واكن إفطاره جيرب قلب صاحب ادلعوة أفطر

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح
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الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة
اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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ُ ُّ َ
إذا رأى أحدكم رؤيا حيِبها ،فإنما يه من اهلل
ْ َ ِّ ْ
َ ْ َ
تعاىل ،فليحمد اهلل عليهاَ ،وَلُحدث بها

 .1082احلديث:

یک
شح
ت م
عایلیکرطفےسہ،
حت م یےس کون ص بسیذیذہ حواتد ےھ بووہ اہلل ب ّٰ
بسوہ اسی اہللیکجدم ادا کرے اوراےس ییان کرے
**

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِر ِّي -ريض اهلل عنه :-أنه سمع
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا رأى
ُ ُ ُ ُ
ْ
حي ُّب َها ،فإنما يه من اهلل تعاىل ،فليَح َمد
أحدكم رؤيا ِ
ُ ِّ ْ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
حدث بها  -ويف رواية :فال حيَدث بها
اهلل عليها ،ويل
َّ َ َْ
إال من ُحيَ ُّ
ب -وإذا رأى غري ذلك ِمما يكره ،فإنما
َْ
ْ
ْ ُ َ
َ ِّ َ
رشها ،وال يَذك ْرها
يه من الشيطان ،فليَ ْستَ ِعذ من
ألحد؛ فإنها ال ترضه».

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اتہون ن ینی صل اہلل علیہ و سلم کو
یک
شح
ت م
عایل
فمان ہون سیا‘‘ :حت م ی ےس کون ص بسیذیذہ حوات د ےھ بو وہ اہلل ب ّٰ

یک رطف ےس ہ ،بس وہ اس ی اہلل یک جدم ادا کرے اور اےس ییان کرے’’۔ اور
ایک روای ت می ہ کہ‘‘ :اس کا دکر ضف ا بےس لوگون ےس کرے حو اس ےس
محیت ر کھی ہون ،اورحت اس ےک یعکس یابسیذیذہ یات حوات می دیکےھ بو وہ
سنطان یک رطف ےس ہ لہذا اس ےک رس ےس ییاہ ما یےگ ،اور اس کا دکر کسی ےس ن
کرے کیون کہ وہ اےس بقصان تہی دے گا۔’’

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا رأى املسلم يف منامه ما يِسه ،فإنما يه بشارة هل
من اهلل تعاىل فليحمد اهلل عز وجل ىلع هذه البشارة،

وال حيدث بها إال من حيب من أهله وجريانه

وأصحابه الصاحلني منهم ،وإذا رأى غري ذلك مما

يكره من الرؤيا القبيحة اليت يكره صورتها ،أو

يكره تأويلها فإنما يه خياالت شيطانية يصورها

الشيطان لفس الائم يف منامه ،يلخوفه وحيزنه بها،
فإذا رأى ذلك فليستعذ باهلل من َ ِّ
رشها.

 .1082جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ج
ب
یک
عایل یک
حت کون مسلمان حوات می کون ا سی حی د ےھ حو اےس ا ھی لےگ بو وہ اہلل ب ّٰ
رطف ےس اس ےک لی حوس حیی ہ،اس بسارت ی اےس اہلل یک جدم ادا کرن
جا ہی ،اور اس کو ا یی اہل و عیال ،یوسنون اور ییک ساتھیون می ےس ضف

اتہی کو ییان حن ےس وہ محیت کر یا ہو ،اورحت کون یا حوات دیکےھ حس کا دیکھیا یا
حس یک یاویل اےس یابسیذ ہو بو وہ سنطان حیالت ہی حےس سنطان بجال ت ینیذ سون
واےل ےک سا می اس ےک حوات می ینس کر یا ہ یاکہ اس ےک درب عہ اےس
دراناور کنیذہجارط کرے،حتابسا حواتدیکےھبواہلل ب عایل ےساس ےک رس ےس
ییاہ ما یےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احل مد  :وصف املحمود بالكمال ،سواء اكن ذلك كماال بالعظمة ،أو كماال باإلحسان والعمة ،واهلل تعاىل حممود ىلع أوصافه لكها وأفعاهل لكها.
• الرؤيا  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه الائم يف نومه من األشياء ،لكن أطلقت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،واحللم ىلع ما يراه
من الرش والقبيح.
• فليستعذ  :فليقل :أعوذ باهلل من رش ما رأيت .وْنو ذلك

فوائد احلديث:
 .1الرؤيا الصاحلة الصادقة من اهلل ،واحللم من الشيطان أو ختليط الفس.
 .2ينبيغ ىلع العبد إذا رأى ما حيب أن حيمد اهلل عليها وحيدث بها اعلم أو من حيب ،وأما إذا رأى ما يكره فليستعذ باهلل من الشيطان الرجيم،
ا
وال حيدث بها أحدا؛ فإنها ال ترضه.
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 .3احلمد عند حدوث العم ،وجتدد املنن فذلك سبب دلوامها.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل،
1423ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه- .
بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .الهاية يف غريب احلديث واألثر-املؤلف :أبو السعادات ابن األثري-
حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح-املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م.
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حت تم (رویو) بغبف کرنوالون کو دیکھو بو انےک حرہونیمنیدالو

إذا رأيتم املداحني ،فاحثوا يف وجوههم الُتاب

 .1083احلديث:

**

مقذاد رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ :ایک آدمی عمان رضی اہلل عیہ (ےک میہ ی
گ
ان) یک بغبف کرن لگا  ،بو مقذاد رضی اہلل عیہ قصذاً ا یی ھنیون ےک یل یننھ گی
تھ
اوراس بغبف کرنواےلآدمی ےکحرہے یکیکریان نیکی لےگ،بوعمانرضی
اہلل عیہ ن مقذاد رضی اہلل عیہ ےس فمایا :ن تم کیا کر رہ ہو؟ مقذاد رضی اہلل عیہ
ن کہا :رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا ہ’’ :حت تم (رویو) بغبف

عن املقداد -ريض اهلل عنه:-أن رجال جعل يمدح
ََ
َ َ
فجثا ىلع
فع ِمد املقداد،
عثمان -ريض اهلل عنه-
ركبتيه ،فجعل َحيْثُو يف وجهه احل َ ْصبَ َ
اء .فقال هل
عثمان :ما شأنك؟ فقال :إن رسول اهلل -صىل اهلل
ُْ
الم َّداح َ
عليه وسلم -قال« :إذا رأيتم َ
ني ،فاحثوا يف
ِ
وجوههم الرتاب».

ی
کرن والون کو د کھو بو ان ےک حرہون ی منی دالو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن املقداد -ريض اهلل عنه -أن رجال امتدح عثمان

ريض اهلل عنه -فجلس املقداد ىلع ركبتيه وأخذصغري احلىص ورماها يف وجه هذا املادح ،فسأهل

عثمان ملاذا فعل ذلك ،فأخرب أن اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أمرنا إذا رأينا املداحني أن نريم يف
وجوههم الرتاب.

 .1083جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مقذاد رضی اہلل عیہ ےس موی ہ کہ ایک آدمی ن عمان رضی اہلل عیہ یک (میہ ی)
ی
گ
بغبف یک بو مقذاد ا یی ھنیون ےک یل ننےھ اور جھون جھون کیکریان لی اور اس
بغبف کرن واےل آدمی ےک حرہےی تھنی کا  ،بو عمان رضی اہلل عیہ ن مقذاد

رضی اہلل عیہ ےس بوجھا کہ آت ن ابسا کیون کیا؟ بو اتہون نییایا کہ ینی صل اہلل
علیہ و سلم ن ہمی حکم دیا ہ کہحت ہم (میہ ی) بغبف کرن والون کو دیکہی بو
ان ےک حرہون ی منی دالی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
ْ
ْ
َ
اتلخريج :ال ِمق َدام بن َمع ِدي ك ِرب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عمد  :قصد.
• جثا  :جلس ىلع ركبتيه ويه جلسة املستوفز.
• حيثو  :يريم.

• احلصباء  :صغار احلىص.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز اإلصغاء ألقوال املداحني وعدم ماكفأتهم ىلع مدحهم إال حبثو احلصباء يف وجوههم.
 .2رسعة استجابة الصحابة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطبيق سنته.
 .3السنة قد ختىف ىلع كبار الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
 .4األصل يف األدلة الرشعية العمل بظاهرها اذلي يقتضيه لسان العرب ،كما هو فهم املقداد للحديث وإقرار عثمان -ريض اهلل عنهم-.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة الاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5736( :

167

حت تم میےس کون ا یی تھان کو مارے ،بو حرہے (ی مارن)ےس اجنیات
کرے۔

إذا رضب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

 .1084احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ ،وہ کہی ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم
ن فمایا” :حت تم می ےس کون ا یی تھان کو مارے ،بو حرہے (ی مارن) ےس

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ َ َ
ْ َ
َْ ْ
ُ
رض َب أ َح ُدك ْم أخاه فليَجتَ ِنب الوجه».
وسلم« :-إذا

اجنیات کرے“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا

معىن احلديث أنه إذا رضب أحدكم شخصا تأديبا
ا
أو تعزيرا هل أو يف حد من حدود اهلل -تعاىل -أو
خلصومة أو غري ذلك فليحذر أن يرضبه ىلع وجهه،
ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد ،ولو يف إقامة حد من

حدود اهلل؛ ملا لوجه بين آدم من الكرامة ،فهو أرشف
َّ
األعضاء ،وهو اذلي حتصل به املواجهة ،ورضبه عليه
َّ ْ ُ ْ َ
َ ْ
َّ
ا
وإما أن حي ِدث فيه شيئاا؛
عضوا،
إما أن يتلف منه
فالواجب اجتنابه ،وحيرم الرضب فيه ،سواء أكان
الرضب ٍّ
حبق ،أو عن طريق االعتداء.

 .1084جذیت:

ا

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

شح ک
م
عایل
جذی ت کا قہوم ن ہ کہ حت کون ص سی کو یادی ت وبغی ےک لی ،اہلل ب ّٰ
ش
ےک جذود می ےس کسی جذ یک يقیذ می یا لران وعیہ می کون کسی حص کو مارے ،بو وہ
اس ےک حرہے ی ہ جال می دور رہ۔ جاہ اہلل ےک جذود می ےس کسی جذ یک
يقیذ کا معاملہ ہی کیون ن ہو۔ کیون کہ يو آدم کا حرہہ کرامت و یریگ وال اور ست ےس
اجھا عصو ہ۔ حرہہ وہ جگہ ہ ،حس ےک در بےع کسی ےس سامیا ہو یا ہ اور اس ی
مارن ےسیا بو اس کا کون حصہ یلف ہوگا یا اس ےک کسی حےص می نگار ییذا ہوگا۔ اس

لی اس ےس بحیا واحت اور حرہے ی ماریا حرام ہ؛ حواہ حق ےک طور ی ہو یا طلم
ےک طور ی ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

حد أو تعزير أو غريهما.
• إذا رضب أحدكم  :يف ٍ
• أخاه  :خادمه ومملوكه ولك من هل والية عليه تلأديبه أو غريه.

• فليجتنب الوجه  :فليحذر أن يرضبه ىلع وجهه ،ويلبتعد عن ذلك لك ابلعد ،ولو يف إقامة حد من حدود اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتقاء الوجه عند الرضب يف أي حال من األحوال.
َّ
 .2أن إقامة احلدود ال يقصد بها إهانة املسلم ،وال يقصد إتالفه وقتله ،وإنما يراد بها تطهريه من اذلنب اذلي وقع منه ،كما يقصد بها ردعه عن
أن يعود إيله ،ويلزنجر من َّ
تسول هل نفسه أن يعمل عمله.

 .3مرشوعية الرضب وجوازه إذا وجد سببه ،وهو عقوبة مرشوعة.

 .4اجتناب الرضب يف املواضع اليت فيها خطورة.
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املصادر واملراجع:

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

 صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىلَ
 2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
يح األحاكمِ
ِ
ر
لوغ َ
ِمن بُ ُ
ر
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،الارش :دار
الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،الارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص .الطبعة:
األوىل - 1356 ،منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،الارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة
املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية.اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)58257( :

169

ق
حت تم میےس کون جھنیےک بو’’الجدم اہلل‘‘ (ہ سمیک بغبف اہللےک لیہ)
َ َ َ َ َ ُ ُ ََُْ
ت
احل ْم ُد هللَِ ،و َْلَ ُق ْل َهلُ
َ
ھ
ک
ج
ت
ک اہلل“(اہللبجھیرجم کرے) کےہ۔
م
ی
”
ی
سا
کا
اس
ا
ی
ھان
کا
اس
اور
ےہ
ل:
ق
إذا عطس أحدكم فلي
َّ ْ َّ ُ َّ
َ ُ
ُُ َْ َُ َ
ُ
ح م جھ
ت
ی
ک
ن
ی
ُ
ھ
ک
ک
ب
ر
ج
أخوه أو صاحبه :يرمحك اهلل ،فإذا قال هل :يرمحك حت سا ی”ی مک اہلل“ ےہ ،واسےک وات ی یوال”تَّہْذ م اہلل
ََُْ ْ َْ
ُ ْ ُ َ َ ُ
ُ
صر
ب
ت
ل
ل
ُ
م
َّ
ک
ھ
ُ
ت
ْ
م
ك
ال
ب
ِح
ل
ص
وي
اهلل
م
ِيك
د
ه
اهلل ،فليقل :ي
ی
م
س
و حُیَّا م“(اہلل ی ہذا تدے اور ھارے جالتدر تفمادے)
کےہ۔

 .1085احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا’’ :
ق
ج
حت تم می ےس کون ھنیےک بو’’الجدم اہلل‘‘ (ہ سم یک بغبف اہلل ےک لی ہ) کےہ
تھ
ک اہلل“ (اہلل بجھ ی رجم کرے) کےہ۔ حت
اور اس کا تھان یا اس کا سا ی ” َّیْج َّ ُم َّ
بص ر
جھ
ت
سا ھی ”یجمک اہلل“ کےہ ،بو اس ےک حوات می نیکی وال ”تَّہْذریکُم اہلل و ُ ْ لحُیَّالَّکُم“
ت
(اہلل مھی ہذای ت دے اور تمھارے جالت درست فمادے) کےہ“۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ
ُ َْ ُ
َ
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا ع َط َس أ َح ُدكم فليَقل:
ُُ َْ َُ َ
احل َ ْم ُد هللَ ،و ْيلَ ُق ْل َ ُ
هل أَ ُخ ُ
محك اهلل ،فإذا
وه أو صاحبه :ير
ِ
قال هل :يرمحك اهلل ،فَلْيَ ُق ْلَ :ي ْهد ُ
يكم اهلل ُ
وي ْصلحُ
ِ
ِ
بَالَ ُ
كم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن املسلم إذا عطس فعليه أن حيمد

اهلل -تعاىل-؛ ألن العاطس قد حصل هل بالعطاس
ْ َ
نعمة ومنفعة خبروج األخبرة املحتَقنَة يف ِدما ِغه اليت
ُ
ا
أمراضا َع َ
ِسة ,ذلا رشع هل
لو بقيت فيه ألحدثت هل
ِ
محد اهلل -تعاىل -ىلع هذه العمة ,ثم جيب ىلع من
يسمعه أن يشمته ,بأن يقول هل :يرمحك اهلل ،ويرد

عليه العاطس بقوهل :يهديكم اهلل ويصلح بالكم،
فحصل بالعطاس منفعة اعئدة ىلع العاطس وىلع
السامع ,وهذا من عظيم فضل هذا ادلين ىلع الاس.

 .1085جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جھ
عایل یک جدم و
جذی ت اس یات ی دلل ت کرن ہ کہ حت کون مسلمان نیےک ،بو اہلل ب ّٰ
جھ
بغبف ییان کرے؛ کیون کہ نیکی وال جھنیک ےک در بےع ا یی دماع می موحود
گیذے بجارات ےک ن کلی یک ب عمت و میقعت کو جاصل کر یا ہ کہ اگر وہ دماع می

موحود ر ہی ،بو اس ےس تہنیی ن کلیف دہ نماریان ییذا ہو یی۔ اس لی اس
ب عمت ےک حصول ی اس ےک لی مشوع ہ کہ وہ اہلل یک بغبف و جدم ییان
جھ
س
ت
ک اہلل“ کہہ کر اےس دعا دے۔ اور نیکی وال
کرے۔ رھ اس کا نی وال ” َّیْج َّ ُم َّ
بص ر
”تَّہْذریکُم اہلل و ُ ْ لحُ یَّالَّکُم“ کہہ کر اس کا حوات دے۔ اس رطخ جھنیک ےک در بےع
جھ
نیکی واےل اور سنی واےل کو فایذہ جاصل ہو یا ہ اور ن لوگون ی اس دین ےک
ع
طنم قصل و مرہیان یک وج ےس ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• يهديكم اهلل  :يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه.
• بالكم  :حالكم.
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فوائد احلديث:
 .1السنة أن يقول العاطس :احلمد هلل ,وجيب ىلع من سمعه بعد محد اهلل أن يقول هل :يرمحك اهلل ,ويرد العاطس بعدها بقوهل :يهديكم اهلل
ويصلح بالكم.

 .2الزيادة ىلع ما ورد من األدعية يف احلديث غري مرشوعة واالتباع خري من االبتداع.

 .3احلث ىلع مقابلة ادلاعء بمثله ،واملاكفأة ىلع اجلميل باجلميل مما يدعم احلب واإلخاء.

 .4احلديث ديلل ىلع عظيم نعمة اهلل ىلع العاطس ,ويؤخذ ذلك مما رتب عليه من اخلري.
 .5رشع اهلل هذه العم املتوايلات يف زمن يسري فضال منه وإحسانا.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح

رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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حت تم میےس کون جھنیےک بو"الجدماہلل" کےہ اور اسےکحوات میاسکا
تھان "یجمک اہلل" کےہ۔ حت اسکا تھان"یجمک اہلل" کےہ بواسےک
بص
جھ
حوات می نیکیوال"تہذیکم اہللو لح یالکم" کےہ۔

إذا عطس أحدكم فليقل :احلمد هلل ,وَلقل هل
أخوه يرمحك اهلل ,فإذا قال هل :يرمحك اهلل,
فليقل :يهديكم اهلل ,ويصلح بالكم

 .1086احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’:حت تم می
ق
ج
ےس کون ھنیےک بو’’الجدم ہلل‘‘ (ہ سم یک بغبف اہلل ےک لی ہ) کےہ ،اور اس کا
ت
ت
تھان یا اس کا سا ھی ’’یجمک اہلل‘‘ (اہلل بجھ ی رجم کرے) کےہ ،حت سا ھی
بص
’’یجمک اہلل‘‘ کےہ بو اس ےک حوات می جھنیکی وال ’’تھذیک
اہلل و لح یالکم‘‘ (اہلل
م
ُ
ت
ک
مھی سیذےھ را سی ی ر کےھ اور تمہارے جالت درست کرے) ےہ۔‘‘

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َْ ُْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا َع ِط َس أحدكم فليَقل:
ْ ُْ
احلمد هلل ،ويلَقل هل أخوه يرمحك اهلل؛ فإذا قال هل:
َْ ُْ
ُ ْ
ويص ِلح بالكم».
يرمحك اهلل؛ فليَقل :يهديكم اهلل،
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العطاس نعمة ،وهو خروج أخبرة من اجلسم ،اْنباسها
ا
يسبب َخوال يف اجلسم ،فذلا يستحب للعاطس أن
حيمد اهلل -تعاىل -أن ر
سهل خروج هذه األخبرة من
جسمه ،وألن العطاس من اهلل ،واتلثاؤب من

الشيطان ،فالعطاس ديلل ىلع نشاط جسم اإلنسان،

وهلذا جيد اإلنسان راحة بعد العطاس .ويقول

سامعه :يرمحك اهلل ،وهو داعء مناسب ملن عويف يف

بدنه ،ثم جييب العاطس فيقول :يهديكم اهلل
ويصلح بالكم .فهذه من احلقوق اليت بينها اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -إذا قام بها الاس بعضهم مع
بعض ،حصل بذلك األلفة واملودة وزال ما يف القلوب

والفوس من الضغائن واألحقاد.

 .1086جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جھنیک ،ایک یی ب عمت ہ اور اس یک ییاء ی حسم ےک بجارات یاہ ن کل آن ہی
اور اس کو رو کی یک صورت می حسم می ُسنی و کسل میذی ییذا ہوجان ہ ،اشی
مسن
جھنی
عایل یکجدم ییان کرے کہ اس ن
ییاء ی کیواےل ےک لی حت ہ کہوہاہلل ب ّٰ
ان بجارات کو حسم ےس جارخ کرن می آسان ییذا فمان اور ن کہ جھنیک کا آیا اہلل
عایل یک جای ت ےس ہ اور جمان کا آیا سنطان یک جای ت ےسہو یا ہ۔ حیابجہ
ب ّٰ
جھ
جھنیک ،ابسان حسم یک حسنی ی دلل ت کرن ہ اور تہی وج ہ کہ نیکی ےک ب عذ

جھ
ابسان کو راحت ملنی ہ۔ نیکی واےل ےک "الجدمہلل" کو سنی وال "یجمک اہلل"
ش
کےہ گا اور ن اس حص کو دی جان وایل مورون دعاء ہ حس ےک حسم کو عاقیت
بص
جھ
ےس بوارا گیا ،ترھ نیکی وال حوات می "تھذیکم اہلل و لح یالکم" کےہ گا۔ حیال رہ
کہ ن ینی ﷺ یک جای ت ےس ییان کردہ ان حقوق می ےس ہ کہ اگر لوگ یاہم دیگر
اس ی عمل ییا ہوجا یی بو اس ےک سنت ان می القتو مودت عام ہوجان یگ اور
دلون اور بقوس می یان جان واےل کنیون اور بعص و عذاوبون ےک جذیات کا
جاتمہ ہوجان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
راوي احلديث :روه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• بالكم  :ابلال :القلب واحلال واخلاطر.
ُ
• عطس  :اندفع اهلواء من أنف العاطس بعنف أو من فمه؛ لعارض ،وس ِمع هل صوت.
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• يهديكم اهلل  :يرشدكم باإليصال إىل ما يرضيه.

فوائد احلديث:

ُ
 .1العطاس نعمة من نعم اهلل -تعاىل ،-وذلا أمر العاطس حبمد اهلل عند جتدد هذه العمة.
 .2ينبيغ للعاطس أن يُكافئ من داع هل بالرمحة ،بأن يدعو هل باهلداية وصالح احلال مما يدعم احلب واإلخاء.
 .3من سمع العاطس حيمد اهلل؛ فإنه مأمور ا
أيضا بأن يقول هل :يرمحك اهلل ،وهو داعء مناسب ملن عويف يف بدنه.

 .4دلت السنة أن تشميت العاطس مقترص ىلع املسلمني فيما بينهم ،وأما غريهم فال يدىع هلم بالرمحة ،وإنما يدىع هلم باهلداية وصالح ابلال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن
صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـه
الطبعة الرابعة عرش  1407ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل البسام ،مكة ،مكتبة األسدي ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
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حت تم میےس کون (کسی کو) مارے بو اےس جا ہی کہ حرہےی مارنےس
بچ۔

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه

 .1087احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :حت تم می
ےس کون (کسی کو) مارے بو اےس جا ہی کہ حرہے ی مارن ےس بچ‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
َ َْ ْ َ
ب
عليه وسلم -قال« :إذا قاتل أحدكم فليجت ِن ِ
الوجه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن اإلنسان إذا أراد أن يرضب أحدا فعليه
أن جيتنب الرضب يف الوجه ،ألنه جممع املحاسن ،وهو

لطيف فيظهر فيه أثر الرضب.

 .1087جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
جذی ت می اس یات کا ییان ہ کہ حت کون حص کسی کو مارن کا ارادہ کرے بو وہ
حرہے ی مارن ےس یہی کرے کیو یکہ حرہہ مجاسن کا مکر ہ اور تہت یارک ہو یا

ہ اور مارن ےس اس ی بسان ی جا یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• قاتل  :ضارب ونازع بايلد.

فوائد احلديث:
 .1اليه عن رضب الوجه ،وهذا اعم يف احلدود وغريها ،ويف اإلنسان واحليوان.
 .2أن الوجه هو مجال اإلنسان ،وذلا أمر باجتنابه عند املقاتلة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ط1428 1ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر العسقالين ،دار الصديق  -الطبعة األوىل 2002 - 1423م.

الرقم املوحد)5327( :

174

حت تم ییآدمی ساتھرہو بو تم میےسدوآدمی ینشے کوجھور کررسگوشین
کرین تہان یک کہ تمدیگر لوگونےک ساتھ گھل مل جاو ،کیو یکہن حیاےسربحیذہ

إذا كنتم ثالثة فال يتناىج اثنان دون اآلخر،

حىت ختتلطوا بانلاس؛ من أجل أن ذلك حيزنه

 .1088احلديث:

کردےیگ

**

عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا'' :حت تم یی
آدمی ساتھ رہو بو تم می ےس دو آدمی ینشے کو جھور کر رسگوشی ن کرین تہان یک
کہ تم دیگر لوگون ےک ساتھ گھل مل جاو ،کیو یکہ ن حی اےس ربحیذہ کر دے یگ۔''

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا كنتم ثالثة
َ
فال يتناىج اثنان دون اآلخر ،حىت ختتلطوا بالاس؛
من أجل أن ذلك ُ
حيزنه".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اإلسالم يأمر جبرب القلوب وحسن املجالسة
واملحادثة ،وينىه عن لك ما ييسء إىل املسلم وخيوفه

ويوجب هل الظنون ،فمن ذلك أنه إذا اكنوا ثالثة فإنه
ر
وتسارا دون اثلالث اذلي معهما فإن
إذا تناىج اثنان
ذلك يسيئه وحيزنه ويشعره أنه ال يستحق أن يدخل

معهما يف حديثهما ،كما يشعره بالوحدة واالنفراد،

فجاء الرشع باليه عن هذا الوع من اتلنايج.

 .1088جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
مذہت اس الم ا یی ما یی والون ےک لی اس یات کو لرمی فار دییا ہکہ جلس
م
ج
ےک آدات کا حیال رکھا جان ا ھی گقیگو ہو یاکہ جلس می کون سکسیہ جارطن ہو ،اور
بع
ان تمام حیون ےس دور ر ہی یک لنم دییا ہ حو کسی مسلمان ےک ساتھ یذ سلویک،

ت
اس ےک لی حوف اور یذ گمان کا س نت ییی ،اور اتہی می ےسایک ن ھی ہ کہ
حت یی آدمی ایک ساتھ ہون اور ان می ےس دو آبس می ینشے کو جھور کر کایا
تھوشی کرین بو ن حی ینشے ےک ساتھ یذ سلویک ہاور ن اےس ربحیذہ کر دے یگ اور
اےس اس یات کا احساس دلن یگ کہ وہ ان دوبون ےک ساتھ گقیگو ےک فایل تہی۔
ساتھ ہی اےس اکی الین اور يہان کا احساس دلن یگ۔ اشی لی رسبعت اس ال میہ ن
اس قسم یک رسگوشی ےس روکا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

را
رسا ،واملراد به يف احلديث أن يتحدث شخصان رسا حبيث ال يسمعهما اثلالث.
• يتناىج  :اتلنايج هو :اتلحدث

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم يأمر جبرب القلوب ،وحسن املجالسة ،وينىه عن لك ما ييسء إىل املسلم وحيزنه ويوجب هل الظنون ،ومن ذلك األدب اذلي تضمنه
احلديث.
 .2يفهم من احلديث أنهم إذا اكنوا أكرث من ثالثة فال بأس باتلنايج والترسار.ر
 .3من اتلنايج أن يتلكما بلغة ال حيسنها اثلالث.
 .4ظاهر احلديث أن هذا الوع من اتلنايج ر
حمرم.

 .5ظاهر احلديث أيضا أن اليه عن اتلنايج إنما هو يف حالة ما إذا تأذى به مسلم ،أما إذا لم حيصل األذى فال بأس ،كأن يُستأذن.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422صحيح مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد
َ
عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ر
َ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري -
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ الفوزان .الارش  :الرسالة .الطبعة األوىل 2006 –1427 :م.

الرقم املوحد)5338( :
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َ ْ ُ َ ِّ
َ
َ َ ْ
ُ
إذا ل ِ َ
ت حت تم میےس کون ا یی تھانےس مےل ،بو اےس سالم کرے۔ ترھ اگر ان
ِق أحدكم أخاه فليسل ْم عليه ،فإن حال
َ َ
َ َ
بينهما شجرة ،أو ج َد ٌ
ار ،أو حج ٌر ،ثم ل ِقيه،
دوبونےکدرمیاندرحت،دبوار یا نرھ جا یل ہو جان اوروہ اسےس(دویارہ)
ِ
َ ْ ُ َ ِّ
ْ
فليسلم عليه
مےل ،بو ترھ اےس سالم کرے

 .1089احلديث:

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا’’:حت تم
می ےس کون ا یی تھان ےس مےل ،بو اےس س الم کرے۔ ترھ اگر ان دوبون ےک
درمیان درحت  ،دبوار یا نرھ جا یل ہو جان اور وہ اس ےس (دویارہ) مےل ،بو ترھ

عن أيب هريرة عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ ِّ
َ
ُ
قال« :إذا ل ِ َ
أحدكم أخاه فليُ َسل ْم عليه ،فإن
يق
َ
َ َ ْ
ت بينهما شجرة ،أو ج َدار ،أو َح َ
جر ،ثم ل ِقيَه،
حال
ِ
َ ْ ُ َ ِّ
ْ
فليسلم عليه».

اےس س الم کرے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املسلم مأمور ىلع سبيل االستحباب بإلقاء السالم
ىلع أخيه املسلم لكما لقيه ،حىت إن اكنوا معا ،ثم

افرتقوا لغرض من األغراض ،ثم تالقوا ولو عن قرب،
ِّ
فإن من السنة أن يسلم عليه وال يقول :أنا عهدي به
قريب ،بل يسلم عليه ،ولو حالت بينهما شجرة أو

جدار أو صخرة حبيث يغيب عنه فإن من السنة إذا
ِّ
لقيه مرة ثانية أن ي ُ َسلم عليه.

 .1089جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مسلمان اشحیان طور یاس یات کا یاییذ ہ کہ حت حت ا یی مسلمان تھان ےس
م الفات کرے ،اےس س الم کرے۔ تہان یک کہ اگر وہ ایک ساتھ ہون ،ترھ کسی کام
ش
ےک لی جذا ہو جا یی اور جلذ ہی ملی ،بو سنت کا رطبقہ ن ہ کہ (ایک حص
دورسے کو) س الم کرے اور ن ن کےہ کہ می اس ےس جلذ ہی م ال تھا( ،اس لی س الم
یک ضورت تہی ہ) یلکہ س الم کرے۔ اشی رطخ اگر ان ےک درمیان درحت،
دبوار یا نرھ وعیہ اس رطخ جا یل ہو جا یی کہ ایک دورسے کو دکھان ن دین ،بو
سنت تہی ہ کہ حت دویارہ ملی ،بو ایک دورسے کو س الم کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• حالت  :فصلت.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السالم عند لك لقاء ولو فصل بني اللقاءين  ،شجرة أو حجر كبري أو جدار.
َّ
 .2شدة حرصه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع إفشاء سنة السالم واملبالغة فيه؛ ملا فيه من جلب املودة واأللفة بني املسلمني.
املصادر واملراجع:

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

وزياداته  :حممد نارص ادلين األبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت بلنان - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار
املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه  -نزهة
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املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3552( :
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حت تم لیاس تہیو اور حت تموصو کرو ،بو اینیدا یی جایتےسرسوعکرو۔

إذا لبستم ،وإذا توضأتم ،فابدأوا بأيامنكم

 .1090احلديث:

َ َ
ا
مرفواعِ « :إذا ل ِب ْستُم،
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ
ُ
َو ِإذا ت َوضأتم ،فابْدأوا بَأيَا ِمنُكم».

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حت تم لیاس تہیو
اور حت تم وصو کرو ،بو اینی دا یی جای ت ےس رسوع کرو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
أكد حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه -موضوع

استحباب اتليمن يف األمور الكريمة ،فروى أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا لبستم" أي
أردتم اللبس

و"إذا توضأتم" أي أردتم أعماهل.

"فابدءوا بأيامنكم" مجع أيمن وهو خالف األيِس،

فيدخل اجلانب األيمن يف ْنو القميص ،قبل األيِس
ويقدم ايلمىن من يديه ورجليه يف الوضوء ،ثم اعلم

أن من أعضاء الوضوء ما ال يستحب فيه اتليامن،

وهو األذنان ،والكفان ،واخلدان ،بل يطهران دفعة
َّ
واحدة ،فإن تعذر ذلك كما يف حق األقطع وْنوه قدم

ايلمني.

 .1090جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس موی اس جذی ت می ا جےھ کامون ےک دا یی رطف ےس
آعار ےک اشحیات یک یاکیذ ہ۔ حیابجہ ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ
لن
رسول اہلل ن فمایا" :ادا سنم" بعنی حت تم لیاس تہنی کا ارادہ کرو۔ "ادا بوصاتم"
م
بعنی حت تمھارا وصو ےک اعمال رس ابجام د یی کا ارادہ ہو۔ "فایذءوا یایا یکم"
ق
ج
''ایامن'' مع ہ "اتمن" یک ،حو کہ ''البش'' یک صذ ہ۔ حیابجہ میص وعیہ می
دا یی جای ت کو یا یی رطف ےس تہےل داجل کرے اور وصو می ا یی دا یی اہتھ اور
ش ت
یاون کو مقذم ر کےھ۔ حنی کہ معذور حص ھی وصو ےک تمام اعمال می دا یی رطف
ےس آعار کرے گا۔ واضح رہ کہ وصو ےک کجھ اعصا ا بےس ہی ،حن می دا یی رطف
ےس رسوع کریا مسنحت تہی ،یلکہ اتھی یکیاریگ یاک کیا جا یا ہ ،جنےس دوبون کان،
دوبون ہھیلیان اور دوبون رحسار۔ اگر کسی ےک لی ایک ساتھ یاک کریا ممک ن ہو،
جنےس ایک اہتھ ےس معذور آدمی ،بو وہ دا ہی حےص کو مقذم ر کےھ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء > سنن وآداب الوضوء
راوي احلديث :رواه أبوداود واللفظ هل ،والرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

َ ُ َ
ُ
• فاب ْ َدأوا بَأيَا ِم ِنكم  :أي ابلداءة بامليامن ،أي ايلمني عند لبس اثلياب والوضوء.
ا
َّ َ َ ُ
ُّ
اتلعب ُد هلل ر
والو ُضوء يف اللُّغة :مشتَق من َ
• تَ َو َّضأتُم  :أي رشعتم فيهُ ،
عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع
الظافة واحل ُ ْس ُن ،ورشاع:
الو َضاء ِة ،ويه
صفة خمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة :يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما طريقه اتلكريم ،وتقديم اليسار فيما طريقه األذى والقذر.
 .2استحباب ابلدء بايلمني يف الوضوء ولبس اثلياب.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .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
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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 .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .الرشح
املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3356( :
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َّ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ْ َ
عایلیکرصا میذییک یاتریانےس ن کالیاہ ،اےسوہکون اہمیت
إن العبد َلَتلكم باللكِمة من ِرضوان اهلل -تعاىل -ییذہ اہلل ب ّٰ
َ ُْ
ً َ َ
تہیدییا مگر اسیکوجےساہللاسےککنی درج یلیذفمادییاہ،اور ایک
ما يل ِِق هلا باال ي ْرفعه اهلل بها درجات ،وإن
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ت
ال
تعاىل
اهلل
ط
خ
س
من
ة
م
العبد َلتلكم باللك ِ
ِ
ب
یلیک یاراضیوایل یات کر یاہ حسیکرطفاسکادھیان ھی تہی،
عا
اہلل
ذہ
ی
ی
ّٰ
ُْ
ً
َْ
َ َّ
ح
ہ
ن
م
ی
ل
م
هن
ج
يف
بها
ي
و
ه
ي
باال
هلا
ِق
يل
گ
ِ
ِ
ک اسیکوجےسوہ م ی جا ر یاہ

 .1091احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا’’ :ابو
ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا’’ :ییذہ اہلل

عن أيب هريرة ،عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
ْ َ
َ َ َ َ َّ ُ
ان اهلل تعاىل ما
«إن العبد يلتلكم باللكمة من ِرضو ِ
ْ
َ َ َّ
ا َ ُ
درجات ،وإن العبد يلَتَلك ُم
يُل ِيق هلا بَاال يَ ْرف ُعه اهلل بها
ٍ
ْ
َ
ا َْ
باللكمة من َسخ ِط اهلل تعاىل ال يُل ِيق هلا بَاال يه ِوي بها
يف جهنم» .وعن أيب عبد الرمحن بالل بن احلارث

ایل یک رصا میذی یک یات ریان ےس ن کالیا ہ ،اےس وہ کون اہمیت تہی دییا مگر
ب ع ّٰ
ک
عایل یک
اس یک وج ےس اہلل اس ےک نی درج یلیذ فما دییا ہ ،اور ایک ییذہ اہلل ب ّٰ
ت
یاراضی وایل یات کر یا ہ حس یک رطف اس کا دھیان ھی تہی ،لیک اس یک وج
ح
ےس وہ ہنم می جا گر یا ہ۔‘‘ اور ابو عیذ الرجمن ی الل ین جارت من رضی اہلل عیہ

املزين -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ َ
َ َ َ َ َّ ُ
ان اهلل
وسلم -قال« :إن الرجل يلتلكم باللكمة من ِرضو ِ
تعاىل ما اكن يظن أن تبلغ ما بَلَ َغ ْ
ت يكتب اهلل هل
َ َ َّ
َْ
ْ َ
بها ِرض َوان ُه إىل يوم يَلق ُاه ،وإن الرجل يلَتَلك ُم باللكمة
َ َ
خط اهلل ما اكن يظن أن تبلغ ما بَلَ َغ ْ
ت يكتب
من س ِ
َْ
َ
اهلل هل بها َسخ َط ُه إىل يوم يَلق ُاه».

ص
سل
عایل یک
ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ل اہلل علیہ و م ن فمایا’’ :آدمی اہلل ب ّٰ
ت
رصامیذی یک یات کر یا ہ ،اس کو گمان ھی تہی ہو یا کہ ن کہان یک تہنچ یگ ،اہلل
عایل اس یک وج ےس اس ےک لی قیامت ےک دن یک اینی رصامیذی لکھ دییا ہ
ب ّٰ
ت
اور آدمی (بعص دق عہ)اہلل یک یاراضی کا ابسا کلمہ بولیا ہ ،اےس گمان ھی تہی ہو یا کہ
تہن
عایل اس یک وج ےس اس ےک لی اینی م الفات ےک دن یک
ن کہان یک چ گا اہلل ب ّٰ
اینی یاراضی لکھ دییا ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

إن َ
العبد يلتلكم باللكمة مما يريض اهلل -تعاىل -وحيبه،
اكلصح واإلرشاد واتلعليم ،وال يظن أن هذه اللكمة
ََ
تبلغ به ما بَلغت من رضوان اهلل -تعاىل ،-فريفعه اهلل
بها يف ادلرجات العىل .وكذلك يتلكم بكلمة من
ُ
اللكمات اليت تسخط اهلل ،اكلغيبة والميمة وابلهتان؛

فيسقط بسببها يف جهنم يوم القيامة.

 .1091جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

عایل یک رصامیذی اور حوسنودی وال کلمہ بو لیا ہجنےس کہ ییذ و بصا بح
آدمی اہلل ب ّٰ
بع
ت
اور لنم ،اور اےس گمان ھی تہی ہو یا کہ ن کلمہ اہلل یک رصامیذی جاصل کرن می
ش
تہن
ب
عایل اس کلےم یکوجےساس حص ےکدرجات یلیذ
کہان یک حجانگا ،س اہللب ّٰ
عایل یک یاراضیکاکلمہبولیاہحسےس اہلل یاراض
فمادییاہ۔اشیرطخآدمیاہلل ب ّٰ
ج ع حع
ب
عایل اس کلےم یک وج ےساس کو
ہو یا ہ نےس نیت ل ،تہیان وعیہ ،س اہلل ب ّٰ
ح
قیامت ےک دن ہنم می گرا دےگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :حديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث بالل املزين -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي وابن ماجه ومالك وأمحد.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
ابو عبد الرمحن بالل بن احلارث املزين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• ما يليق هلا باال  :ال يتأملها خباطره وال يتفكر يف اعقبتها ،وال يظن أنها تؤثر شيئا.
• سخط اهلل  :غضب اهلل.
ا
ساقطا.
• يهوي  :يزنل فيها

فوائد احلديث:

ُ
َّ
الوعد برفع ادلرجات يف اجلنة ىلع اتلَ َلكُم باخلري ،والوعيد َ
َ .1
بالهوي يف الار ىلع اتللكم بالرش.
 .2الالكم حسن وقبيح؛ فما اكن يف رضوان اهلل فهو حسن وما اكن يف سخطه فهو قبيح.

 .3اتلحذير مما يرض باملرء يف دينه ودنياه والرتغيب فيما ينفعه يف دينه وديناه.

 .4اجلنة درجات والار دراكت.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .سنن الرتمذي ،نرش :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 .موطأ اإلمام مالك،
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3608( :
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َّ
َ
َْ ُ ُ َ
ُ
ميسء اہلل ب عایلراتکو اییااہتھ تھیال یاہ یاکہدن کو گیاہ کرنوال بون کرےل اوردن
بالليل َلتوب
إن اهلل -تعاىل -يبسط يده
ِ
َ
َْ ُ ُ َ
َّ
َّ
ُ
الليل،
ميسء
هار َلتوب
کو اییااہتھ تھیال یاہ یاکہرات کو گیاہ کرنوال بون کرےل۔(ن سلسلہ اس
هار ،ويبسط يده بانل ِ
انل ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ
حىت تطلع الشمس مِن مغ ِربِها
وقت یک جاریرہ گا) حت یک سورخ مغتےسطلوعن ہو۔

 .1092احلديث:

عن أيب موَس عبد اهلل بن قيس األشعري -ريض اهلل
َّ
عنه -عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل
ْ
َ
َ
ُ َّ
هار،
تعاىل -يَب ُس ُط يدهبالليل يلتوب ميسء ال ِ
ِ
َ ُ
َْ ُ ُ َ
َ
َّ
ُ
الليل ،حىت ت ْطل َع
ميسء
يلتوب
هار
ويبسط يده بال ِ
ِ
ْ
َّ
الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِربِ َها».

**

ابو موشی عیذ اہلل ین فنس اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن
فمایا’’ :اہلل ب عایل رات کو اییا اہتھ تھی ال یا ہ یاکہ دن کو گیاہ کرن وال بون کرےل
اوردن کو اییا اہتھ تھی ال یا ہ یاکہ رات کو گیاہ کرن وال بون کرےل۔ (ن سلسلہ اس
وق ت یک جاری رہ گا) حت یکسورخ مغت ےس طلوع ن ہو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اهلل -عز وجل -يقبل اتلوبة -حىت وإن تأخرت -فإذا
أذنب اإلنسان ذنباا يف الهار ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل

توبته ولو تاب يف الليل ،وكذلك إذا أذنب اإلنسان
ذنباا يف الليل ،فإن اهلل -تعاىل -يقبل توبته ولو تاب يف
الهار؛ ما لم تطلع الشمس من مغربها ويه من

عالمات الساعة الكربى.

 .1092جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اہلل غ و جل بون کو قیول کر یا ہ اگرج وہ یاحی ےک ساتھ یک جان۔ حت کون ییذہ
دن می کون گیاہ کر یا ہ بو اہلل ب عایل اس یک بون کو قیول کر یا ہ اگرج وہ رات کو بون

کرے۔ اشی رطخ حت کون ابسان رات کو گیاہ کر یا ہ بو اہلل ب عایل اس یک بون کو
قیول کر یا ہ اگرج وہ دن ےک وق ت بون کرے۔ ابسا ی ت یک ہو یا رہ گا حت
بج
یک کہ سورخ ھم ےس تہی ن کل آ یا ،حو قیامت یک یی بسايون می ےس ایک بسان

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يبسط يده  :إن هلل يدا حقيقة تليق جبالهل ولكن نفوض كيفية يده وبسطها إيله سبحانه.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة ايلد هلل سبحانه وتعاىل.
 .2رمحة اهلل بعباده وعفوه عنهم شامل جلميع األزمنة؛ فال خيتص بها زمان دون زمان وإن اكن بلعضها مزية ىلع غريها.
ا
مفتوحا ،ويغلق بابها بمطلع الشمس من مغربها اذلي هو عالمة كربى من عالمات قيام الساعة.
 .3قبول اتلوبة مستمر ما دام بابها
 .4اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل توبة العبد وإن تأخرت ،لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب.
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 الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4318( :
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ش
میی امت میےسمقلسوہ حصہ حو قیامتےکدنتمار،رورہ اور رکوہ
ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ ُ ْ
ة
ال
ص
ب
ة
ام
ي
ق
ال
م
و
ي
يت
أ
ي
ن
م
يت
م
أ
ِن
م
لس
ف
إن الم
ِ
ِ
ِ
ش
ِ
ِ
(یک صورت می اعمال)لن گا لیک اسندییا می کسی حص کو گایلدی
ََ َ
َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َ َ
و ِصيامٍ وزاكة ،ويأ ِيت وقد شتم هذا ،وقذف هذا،
َ َ
ہویگ،کسیی یذکارییکت ہمت لگانہویگ ،کسی کا مال یا حق کھایا ہوگا ،کسی کا حون
َ
َ َ َ
َ َ َ ََ
هذا،
ب
ورض
هذا،
م
د
ك
ف
وس
هذا،
مال
ل
ك
وأ
ب
ک
ع
م
ن
س
ح
ہ
ک
ک
گ
ل
ہ
ک
ہ
ْ
ْ َ َ َ
َ َ َ
َُ َ َ
تہایا وگا اور ی و مارا وگا۔ ان و ون و ( ی ن و اسندییا ی سیایا وگا)
فيعطى هذا مِن حسنات ِ ِه ،وهذا مِن حسنات ِ ِه
اسیک يکیاندےدیجا یییگ۔

 .1093احلديث:

**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أتدرون من
ُْ
َ
المف ِلس فينا من ال ِدره َم هل وال
املفلس؟» قالوا:
َمتَاع ،فقال« :إن املفلس من أميت من يأيت يوم
َ
القيامة بصالة وصيام وزاكة ،ويأيت وقد شتَ َم هذا،
َ َ َ
وسفك دم هذا ،ورضب
وقذف هذا ،وأكل مال هذا،

 .1093جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :تم جا یی ہو
مقلس کون ہ ؟ لوگون ن غض کیا :ہم می ےس مقلس وہ ہ حس ےک یاس ن
درہم ہون اور ن کجھ سامان۔ آت ﷺ ن فمایا :میی امت می ےس مقلس وہ
ش
حص ہ حو قیامت ےک دن تمار ،رورہ اور رکوہ (یک صورت می اعمال) ےل کر
ش
آن گا لیک اس ن دییا می کسی حص کو گایل دی ہویگ ،کسی ی یذکاری یک تہمت
لگان ہویگ ،کسی کا مال یا حق کھایا ہوگا ،کسی کا حون تہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ ان

هذا ،فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن
ُْ َ
فنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه ،أخذ من
خطاياهم َف ُطر ْ
حت عليه ،ثم ُط ِر َح يف الار».
ِ

لوگونکو(بعنیحن کواس ندییامی سیایا ہوگا)اس یک يکیاندےدیجا یی یگاور
اگر اس یک يکیان اس ی آن واےل ہجان یک ادایییگ ےس تہےل خم ہوگیی بو ان
لوگون ےک گیاہ ےل کر اس ےک کھان می دال دن جا یی ےگ اور ترھ اےس دورخ
می دال دیا جان گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يسأل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة رضوان
اهلل عليهم فيقول :أتدرون من املفلس .فأخربوه بما

هو معروف بني الاس ،فقالوا :هو الفقري اذلي ليس

عنده نقود وال متاع .فأخربهم اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أن املفلس من هذه االمة من يأيت يوم القيامة
حبسنات عظيمة ،وأعمال صاحلات كثرية من صالة

وصيام وزاكة ،فيأيت وقد شتم هذا ،ورضب هذا ،وأخذ
مال هذا ،وقذف هذا ،وسفك دم هذا ،والاس
يريدون أن يأخذوا حقهم؛ فما ال يأخذونه يف ادلنيا

يأخذونه يف اآلخرة ،فيقتص هلم منه؛ فيأخذ هذا من

حسناته ،وهذا من حسناته ،وهذا من حسناته
بالعدل والقصاص باحلق ،فإن فنيت حسناته أخذ

من سيئاتهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف الار.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ع ج
ینی ﷺ ضجان رصوان اہلل لنہم ا معی ےس بوجھ رہ ہی کہ کیا تم جا یی ہو کہ
مقلس کون ہو یا ہ؟۔ اتہون ن آت ﷺ کو مقلس کا وہی معنی ییایا حو لوگون
ش
ےک مایی مغوف ہ بعنی وہ ققی حص حس ےک یاس ن بو کجھ بقذی ہو اور ن

سامان۔ ینی ﷺ ن اتہی ییایا کہ اس امت می ےس مقلس وہ ہ حو قیامت ےک
دن یی یی يکیان ےل کر آن گا اور تمار ،رورہ اور رکوہ یک س کل می اس ےک
تہت ےس ییک اعمال ہون ےگ لیک اس ن کسی کو گایل دی ہو یگ ،کسی کو مارا ہو گا،

کسی کا یاحق مال ہھیایا ہو گا ،کسی ی تہمت لگان ہو یگ اور کسی کا حون تہایا ہو گا اور لوگ
اس ےس اییا یذلہ لنیا جاہی ےگ۔ حو وہ دییا می ن ےل سےک اےس آحرت می وصول

کرین ےگ۔ حیابجہ اہلل ب عایل اس ےس ان کا یذلہ ےل گا اور بون ن لوگ بورے ابصاف
ےک ساتھ بطور یذلہ اس یک يکیان ےل لی ےگ۔ اگر اس یک يکیان خم ہو گیی بو ترھ
ان ےکگیاہےل کراس ےککھان میدال دنجا ییےگ اورترھ اےس دورخمی
تھنیک دیا جان گا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أتدرون؟  :أتعلمون؟
• متاع  :لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا قليلها وكثريها.
• شتم  :سب.

• قذف  :رىم بالزنا دون بينة وبرهان.
• سفك  :أراق وأهرق.

• فنيت  :لم يبق منها يشء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ما يتعلق حبقوق العباد املادية واملعنوية.
 .2الوقوع يف املحرمات؛ وخاصة ظلم الاس واالعتداء عليهم يفسد األعمال الصاحلة ويضيع ىلع الفاعل أجرها ونفعها يوم القيامة.
 .3استعمال طريقة املحاورة واالستجواب اليت تشوق السامع وتلفت نظره وتثري اهتمامه؛ وخاصة يف الرتبية واتلوجيه.
 .4اإلفالس احلقييق هو خِسان الفس واألهل يوم القيامة.
 .5معاملة اهلل للخلق قائمة ىلع العدل واحلق.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3165( :
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َّ
َّ
إن أبر الَب صلة الرجل أهل ُود أبيه

 .1094احلديث:

یاتےس محیت کرنوالونےسصلہ رجمی ،تہتیییییکہ
**

ا
َ َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن َر ُجال
َّ َ َّ َ
َ َ َ
األعراب ل ِقيه ِب َطريق َمكة ،ف َسلم َعليه َعبد اهلل
ِم َن
َ
َ َ ُ
أعطاه ع َم َ
يركبُ ُهَ ،و َ
ُ
امة
محله ىلع محار اكن
بن عمر ،و
ِ
َ
َ
ُ
فقلنا هل :أ ْصلَ َ
حك
اكنت ىلع رأسه ،قال ابن دينار:
َّ
ُ
وهم يَ ْر َضون باليَسري ،فقال ُ
عبد
اهلل ،إنهم األعراب
ِ ِ
بن ُعمر :إ َّن أَبَا َه َذا َاك َن ُو ًّدا ل ُعمر بن َّ
اهلل َ
اخلطاب -
ِ
ِ
ِ
ِّ
ريض اهلل عنه -وإين َس ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل
َ ْ َ ِّ
َّ َ َ َّ ِّ
الرب صلَ ُة َّ
الر ُجل أهل ُود
عليه وسلم -يقولِ « :إن أبر ِ ِ
َ
َّ
أ ِبيه» .ويف رواية عن ابن دينار ،عن ابن عمر :أنه اكن
َّ
َ
إذا َخ َرج إىل مكة اكن هل محار يَ َ َ
رت َّو ُح عليه إذا مل
الراحلةَ ،وع َمامة ي َ ُش ُّد بها رأسه ،فَ َ
بينا هو ا
ُ ُ َ
يوما
ِ
ركوب َّ ِ
ََ ْ َ ُ َ
ْ
َ ْ
ت فالن
ىلع ذلك احلمار ِإذ َم َّر بِ ِه أع َر ِايب ،فقال :ألس
َ ُ َ
ْ َ َ َ
َ ََ ْ
اركب هذا،
حل َمار ،فقال:
بن فالن؟ قال :بَىل .فأع َط ُاه ا ِ
ََ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ
كَ ،ف َق َال َ ُ
هل بَعض
وأعطاه ال ِعمامة وقال :اشدد بِها رأس
َ ْ
َ
أصحابِه :غفر اهلل لك أع َطيت هذا األعرايب محارا
ُّ
كنت تَ َر َّو ُح عليه ،وع َم َ
تشد بها َ
امة ُك َ
رأسك؟
نت
ِ
ِّ
فقالِ :إين س ِمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ ْ َ َ ِّ ِّ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ َ
الر ُجل أهل ُود أ ِبي ِه
يقولِ « :إن ِمن أبر الرب أن ي ِصل
َّ َ
ْ َ ْ ِّ
ا
َبع َد أن يُ َو َيل» َو ِإن أبَاه اكن َص ِديقا ِل ُع َم َر -ريض اهلل

 .1094جذیت:

عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عیہ کو مکہ ےک کسی را سی می ایک اغان م ال ،بو عیذاہلل ین عرم
رضی اہلل عیہ ن اےس س الم کیا ،ا یی گذےھ ی سوار کیا ،حس ی وہ حود سوار تےھ اور
اییا عماہم ا یار کر تہیایا۔ این دییار کہی ہی کہ ہم ن (عیذاہلل ین عرم ےس) کہا :اہلل
حی فمان! ن یذو لوگ م عمویل دی ہون حی ی راضی ہو جان ہی! بو حرصت عیذاہلل
ش
ین عرم رضی اہلل عیہ ن فمایا :اس حص کا والذ عرم ین حطات رضی اہلل عیہ کا
دوست تھا اور می ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےس سیا ہ ،آت فما رہ
تےھ" :ست ےس یی یییک آدمی کا ا یی یات ےک دوست واحیات ےک ساتھ حسن
سلوک کریا ہ"۔ این عرم رضی اہلل عیہ ےس این دییار یک ایک روای ت می ہ کہ وہ

حت مےک یک رطف روان ہون ،بو ان ےک یاس ایک گذھا تھا ،حت اوی ت یک سواری
ےس تھک جان ،بو اس ی آرام کرن ،ترھاوی ت ی سوار ہوجان اور ایک عماہم
تھا ،حےس رس ییایذ ھی تےھ۔ ایک دن وہ اشی گذےھ ی تےھ کہ ان ےک یاس ےس
ایک اغان گررا ،بواتھون ن اس ےس کہا :بو ف الن ین ف الن ہ؟ اس ن کہا:
اہن! بواتھون ن اےس گذھا دے دیا اور اس ےس کہا کہ اس ی سوار ہوجاو ،ترھ عماہم
دے دیا اور فمایا :اےس ا یی رس ی یایذھ لو۔ ان ےک بعص احیات ن کہا :اہلل
آت یک معقت فمان ،اس یذو کو آت ن گذھا دے دیا ،حس ی آت آرام
ت
فمان ہی اور عماہم ھی ،حےس آت ا یی رس ی یایذ ھی ہی؟ بو عیذاہلل ین عرم رضی
اہلل عیہ ن فمایا :می ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےس سیاہ ،آت فما
رہ تےھ" :ست ےس یی یییک آدمی کا ا یی یات ےک من ےک ب عذ اس ےک
دوست واحیات ےک ساتھ حسن سلوککریا ہ"۔ا ور اس کا یات عرم رضی اہلل عیہ کا

عنه.-

دوست تھا.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -إذا خرج إىل مكة
حاجا يكون معه محار يَ َّ
رتوح عليه إذا مل الركوب
ىلع الراحلة -أي ابلعري -فيسرتيح ىلع هذا احلمار ثم
يركب الراحلة .ويف يوم من األيام لقيه أعرايب فسأهل
ابن عمر :أنت فالن ابن فالن؟ قال :نعم ،فزنل عن

احلمار وقال :خذ هذا اركب عليه ،وأعطاه عمامة
اكن قد شد بها رأسه ،وقال هلذا األعرايب :اشدد

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عیذاہللین عرمرضی اہللعیہ جح ےک لی مکہ یکرطفروان ہونبوانےکیاسایک
گذھا تھا۔ حت اوی ت یک سواری ےس تھک جان ،بو اس ی (کجھ دی) آرام کرن
ترھاوی ت ی سوار ہوجان۔ اتہی ایام می ایک دن ایک اغان ےس م الفات ہون بو
عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عیہ ن اس ےس بوجھا کہ بو ف الن ین ف الن ہ؟ اس ن
کہا:اہن! حیابجہ آت ا یی گذےھ ےس ای آن اور اس ےس کہا کہ تم اس ی سوار ہو
جاو اور ا یی رس ی ییذھا ہوا عماہم ا یار کر اس کو دے دیا اور اس ےس کہا کہ اس کو
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رأسك بهذا .فقيل لعبد اهلل بن عمر :أصلحك اهلل أو

غفر اهلل لك! إنهم األعراب ،واألعراب يرضون بدون
ذلك ،يعنون :كيف تزنل أنت عن احلمار تميش ىلع

قدميك ،وتعطيه عمامتك اليت تشد بها رأسك ،وهو
َّ َ َ َّ ِّ َ ُ
الرب ِصلة
أعرايب يرىض
بأقل من ذلك .فقال« :إِن أبر ِ
َّ ُ َ ْ َ ِّ َ
الرجل أهل ُود أ ِبيه» :يعين أن أبر الرب إذا مات أبو
ِّ
الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تَ ُ َّ
رب أهل ُودهِ ،يعين

ليس صديقه فقط بل حىت أقارب صديقه .وقوهل7:و
َّ
" ِإن أبا هذا اكن صديقا لعمر" أي :لعمر بن اخلطاب
أبيه ،فلما اكن صديقا ألبيه؛ أكرمه ًّ
برا بأبيه عمر -
ريض اهلل عنه.-

ا یی رسی یایذھ لو۔ عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عیہ ےس کہا گیا کہ اہلل آت کا تھ ال کرے
ت
یامعقت فمان! ن یذو لوگ ہی اور یذو بو اس ےس کم ی ھی راضی ہو جان ہی!!
لوگ ن کہیا جا ہی تےھ کہ آت ن اییا گذھا ،حس ی آت سوار ہون تےھ اور عماہم
حےس رس ی یایذ ھی تےھ ،اےس دے کر ییذل جلیا کنےس گوارا کر لیا ،حت کہ وہ ایک
ت
اغان ہ ،اس ےس کم ی ھی راضی ہوجا یا؟ بو اتھون ن فمایا" :ست ےس تہی
یییک ن ہ کہ آدمی ا یی یات ےک دوسنون ےک ساتھ صلہ رجمی کرے۔" بعنی حت
ابسان کا یات ،مان یا کون فینی قوت ہو جان بو ،ان ےس لگاو اور ابس نت ر کھی
والون ےس حسن سلوک کرے۔ بعنی ضف ان ےک دوست ےک ساتھ تہی یلکہ اس
ت
دوست ےک غی و افارت ےک ساتھ ھی۔ "اور اس کا یات عرم کا رضی اہلل عیہ
کادوست تھا۔" بعنی عیذاہلل ےک والذ عرم ین حطات رضی اہلل عیہ کا۔ اس لی ا یی
والذ گرامی عرم ین حطات رضی اہلل عیہ ےک ساتھ ییک ی یاو ےک سلسےل کو درار کرن
ہون ان یک غت افان یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أَبَ َّر ِّ
الرب  :أكمل الرب وأبلغه.
ِ
ِّ
• ُود  :احلب.

• األعراب  :أهل ابلدو من العرب ،وهو اذلي يكون صاحب ارحتال.
• يَ َ
رت َّو ُح  :يسرتيح.
َّ
• مل  :سئم وضجر.
َ ْ َ َ ْ ُ َ َِّ
• بعد أن يويل  :أي بعد أن يموت.
• َّ
تروح  :أصله ترتوح.
• الراحلة  :الراحلة من اإلبل :الصالح لألسفار واألمحال.
• صلَ ُة َّ
الر ُجل  :أي أصحابه.
ِ

فوائد احلديث:
 .1من بر الرجل بوادله أن حيب أصحابه بعد موته وحيسن إيلهم.
َ َ َّ
اَّللُ
 .2تعليم َأدب ادلاعء املتضمن اللطف يف العتاب يف قوهلم :غفر اهلل لك ،وأصلحك اهلل ،وهذا أدب القرآن املستفاد من قوهل تعاىل( :عفا
ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
َْ َ
ين َص َدقُوا َو َت ْعلَ َم الْ َاكذب َ
اذل َ
ني) ،اتلوبة: (43).
عنك ل ِ َم أ ِذنت لهم حىت يتبني لك ِ
ِِ

 .3يف وصف أصحاب ابن عمر لألعراب بأنهم يرضون باليسري؛ داللة ىلع تأثر اإلنسان ببيئته؛ فاألعراب أهل كفاف فذللك يقنعون باليسري.
َ ْ
ووص ِل أحبائه بعد موته ،واستجابته لسنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
 .4كرثة فضائل عبد اهلل بن عمر ،فمنها شدة وفائه وحبه ألبيه،
وإنفاقه من ِطيب ماهل ،وإيثاره غريه ىلع نفسه.

 .5امتثال الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-ورغبتهم يف اخلري ومسارعتهم إيله.
َّ
ُ ٌّ
 .6من تمام بر الوادلين ِصلة أصدقائهما بعد موتهما ،وصورة ذلك :أنه إذا اكن ألبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود فأكرمه ،كذلك إذا اكن هناك
نسوة صديقات ألمك؛ فأكرم هؤالء النسوة ،وإذا اكن رجال أصدقاء ألبيك؛ فأكرم هؤالء الرجال ،فإن هذا من الرب بهما ،وحيصل بالقليل ،فمن لم
جيد فبالزيارة أو اللكمة الطيبة.
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َّ
َّ
إن َّ
الرب بابه واسع ال خيتص بالوادل واألم فقط؛ بل حىت أصدقاء الوادل وأصدقاء األم ،إذا أحسنت إيلهم فإِنما
 .7سعة رمحة اهلل -عز وجل ،-حيث
ِ
بررت وادليك فتثاب ثواب ابلار بوادليه.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح 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)3493( :
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ْ َ
َ ُ
َّ
إن َم َث َل َما َب َع َثين ُ
اله َدى وال ِعل َم ك َم َثل اہللغوجلن حس علمو ہذایتےک ساتھ مجھ کو میعوت کیاہ اسیک میال
اهلل ب ِ ِه مِن
َِ
ِ
َ َ ٌ َ ِّ َ ٌ
َْ َ َ َ ً
ْ
اس یادلیکرطخہ حورمی ییسا،رمی کا کجھ حصہ اجھا تھا اُسناس یان کو
غي ٍث أصاب أ ْرضا فاكنت مِنها طائ ِفة طيبة،
َََ ُ ْ َ َ َ َ
َ ََََْ
َ َ ْ
ب
ش
ع
م
ک
ت
س
ت
قبِلت املاء فأنبت ِ
ت اللَك والعشب الكثِري ،واكن جذت ر لیا اور اسن جارہ اور ہت سا یہ اُگایا اور ر ی کا ص حصہ حت ھا
َ َ ُ َْ َ َ
َّ َ
املاء َف َن َف َع ُ
ت َ
ب
ح
ق
ت
،
اس
انل
بها
اهلل
ك
مِنها أجادِب أمس
ہ
ک
گ
ل
ک
ِ
عایلن و ون و ع دیا  ،ا وننوہ
 ،اسن یان و روکلیا سےساہلل ب ّٰ
ْ
َ
َ َ
َ
ت
رشبوا مِنها وسقوا وزرعوا
ف ِ
یان حود ییا  ،جابورون کو یالیا اور کھینیان ھی کی۔

 .1095احلديث:

**

ا َّ
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن
َََ َ َََ
َْ َ ََ َْ
َ ُ َ
ُ
ث
مثل ما بعث ِين اهلل بِ ِه ِمن الهدى وال ِعلم كمث ِل غي ٍ
َ َ َ َ
فاكنت منها َطائ َفة َطيِّبَة ،قَبلَ ْ
ْ
ت َ
املاء
اب أ ْر اضا
أص
ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ َ َ
ُ ْ
ََْ
َ
َ
واكن منها أَ َجادبُ
َ
ت اللَك والعشب الك ِثري،
ِ
ِ
ف أ نب ت ِ
َْ َ َ
ْ
َّ َ َ َ
َ َََ َ ُ
رش ُبوا ِمن َها
أمسك ِ
ت املاء فن َفع اهلل بها الاس ُ ،ف ِ
َا
ْ
َّ
وس َقوا َو َز َر ُعوا ،وأ َص َ
َ
اب َطائِفة ِمنها أخ َرى إنما ِيه
ا
ُْ ُ ََ
َُ
ُْ ُ
ق َ
ك َم ا
ت لَك ،فذلك َمثل َم ْن
اء وال تن ِب
يعان ال تم ِس
ِ
اهلل به َف َعل َم َ
َف ُق َه يف ِدين اهلل َو َن َف َع ُه بما َب َع َثين ُ
وعلَّمَ،
ِِ ِ
ِ ِ
ِ ْ ِ
ََْْ
ََْ ْ َ َ
َ
ُ
ا
ََُ َ ْ
َ
هلل
ومثل من لم يرفع بِذلِك رأسا ولم يقبل هدى ا ِ
اذلي أُ ْرسلْ ُ
ت بِ ِه».
ِ

 .1095جذیت:

حرصت ابو موش ّٰی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا’’ :اہلل
غوجل ن حس علم و ہذای ت ےک ساتھ مجھ کو میعوت کیا ہ اس یک میال اس یادل

یک رطخ ہ حو رمی ی یسا  ،رمی کا کجھحصہ اجھا تھا حس ن اس یان کو جذت کر لیا اور
اس ن جارہ اور تہت سا سیہ اگایا اور رمی کا بعص حصہ شحت تھا  ،اس ن یان کو
ح
عایل ن لوگون کو بقع دیا ،اتہون ن وہ یان حود ییا  ،جابورون کو
روک لیا س ےس اہلل ب ّٰ
ج
ی الیا اور کھینیان کی۔ حت کہ رمی کا بعص حصہ نیل میذان تھا  ،حس ی یارس ہون بو
اس ن ن یان کو روکا اور ن کسی قسم یک گھاس اگان۔ تہل میال ان لوگون یک ہ
شم
قی ت
عایل ن حس ہذای ت
خہون ن اہلل ےک دین کو جھا اور اس کا ص ہنجایا اور اہلل ب ّٰ
م
ےک ساتھ جےھ میعوت کیا ہ اس کا علم جاصل کیا اور وہ علم آےگ تہنجایا (آن وایل
م
بسلون یک نیقل کیا) اور دورسی میال ان لوگون یک ہ خہون ن اس یک رطف
م
رساتھاکرتہیدیکھااورحس ہذای ت ےک ساتھ جےھ میعوتکیاگیاہ اسکو قیولتہی
کیا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال اليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-مثل ما بعثين اهلل
به من اهلدى والعلم كمثل مطر أصاب ا
أرضا" فشبه
عليه الصالة والسالم -من ينتفع بهذا العلمواهلدى املشبه باملطر بمثابة األرض ،فاكنت هذه

األرض ثالثة أقسام :أرض طيبة قبلت املاء ،وأنبتت

العشب الكثري والزرع ،فانتفع الاس بها ،وأرض ال
تنبت ولكنها أمسكت املاء فانتفع الاس به فرشبوا

منه ورووا وزرعوا ،وأرض ال تمسك املاء وال تنبت
شيئاا .فهكذا الاس بالنسبة ملا بعث اهلل به اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -من العلم واهلدى ،منهم من
َ َ َ َّ
وعل َم ،وانتفع الاس بعلمه
فقه يف دين اهلل ،فع ِلم

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

می ب ع
لعل کمی
رصا"۔
آت ﷺ ن فمایا " ل ما ننی اہلل ن من الہذی وا م ل مظ اصات ا ً
آت ﷺ ن علم و ہذای ت ےک در بےع دورسون کو بقع تہنجان والون کو رمی یک
ق
ییذاوار ی ہون وایل یارس ےس بسنیہ دی ہ۔ حیابجہ رمی یک یی سمی ہی :یاک
کھ
رمی حس ن یان کو قیول کر لیا اور تہت ساری گھاس اور ننی اُگان ،لوگ اس ےس
ج ل
بقع جاصل کرن ہی۔ دورسی وہ رمی حو کجھ اُگان بو تہی یاہم یان مع کر ننی ہ،

لوگ اس یان ےس بقع جاصل کرن ہی ،اس ےس یان ینی ہی ،آسودہ ہون ہی،
اور اس ےس ا یی کھیت سیات کرن ہی۔ ینشی وہ رمی حو ن ہی یان کو روکنی
ک
عایل ےک ا یی ینی کو دن ہون علم و
ہ اور ن ہی جھ اُگان ہ۔ اشی رطخ اہلل ب ّٰ
ق
ش
ہذای ت ےک اعنیار ےس لوگون یک محیلف سمی ہی۔ بعص لوگ اہلل ےک دین یک مجھ
ت
ر کھی ہی ،علم جاصل کرےک دورسون کو سکھان ہی اور لوگ ھی اس ےک علم ےس
189

وانتفع هو بعلمه .والقسم اثلاين :قوم محلوا اهلدى،
ولكن لم يفقهوا يف هذا اهلدى شيئاا ،بمعىن أنهم
اكنوا رواة للعلم واحلديث ،لكن ليس عندهم فقه.

والقسم اثلالث :من لم يرفع بما جاء به اليب -صىل
اهلل عليه وسلم -من العلم واهلدى ا
رأسا ،وأعرض
عنه ،ولم يبال به ،فهذا لم ينتفع يف نفسه بما جاء به

ت
ق
مسنقیذ ہون ہی اور وہ حود ھی مسنقیذ ہو یا ہ۔ دورسی سم :وہ لوگ حو ہذای ت
یاقیہ ہی ،لیک اتہی دین می بققہ جاصل تہی ،یاین طور کہ وہ علم اور جذی ت کو
ق
روای ت کرن ہی ،لیک عل رم ققہ ان ےک یاس تہی۔ ینشی سم :وہ لوگ حو علم و
ت
ہذای تیالکل ھیجاصل ن کرین،اس ےساغاض کر ےک لیواہیکا مطاہہکرین۔
ن لوگ نحود علم ےس فایذہ جاصل کرن ہی اور ن ہی دورسون کو بقع تہنجان ہی۔

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ولم ينفع غريه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• َمثل  :نظري وشبيه.
• بعثين  :أرسلين.
• غيث  :مطر.

• طائفة  :قطعة.
ُ
• اللَك  :البات اذلي يرىع.
• العشب  :البات األخرض.

• أجادب  :مجع أجدب ،ويه األرض اليت ال تنبت.

• قيعان  :مجع قاع ،ويه األرض املستوية .وقيل :اليت ال نبات فيها.
ََُ
َ َ
• فقه  :ف ِقه :فهم .فقه :أي صار فقيها.
• من لم يرفع بذلك ا
رأسا  :أي :لم ينتفع بما بُعثت به.

فوائد احلديث:
 .1يشبه الرسول صىل اهلل عليه وسلم اهلدى والعلم باملطر املفيد؛ ألنه حييي القلوب كما حييي املطر األرض.
 .2احلث ىلع العلم واتلعلم واتلعليم ،والعمل بالعلم ،واتلحذير من اإلعراض عن العلم.
 .3بيان فضل من مجع بني االستفادة واإلفادة.
 .4رضب األمثال تلقريب املعاين للناس أمر مرشوع.
 .5حياة األمة ال تكون إال بالعلم الرشيع.
 .6الاس يف األخذ بالعلم الرشيع مراتب.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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)4233( :
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َْ
َّ
َُْ ُ
إن مما أخاف عليكم من بعدِي ما يفتح
َ
َ
عليكم من زهرة ادلنيا وزِينتها

 .1096احلديث:

م
جےھ ا یی ب عذ تمھارے سلسےل میحس یات کا ایذبشہ،وہدییایکآرابسو
رییابسےکدروارون کا کھلیاہ۔
**

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه -قال :جلس
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ال ِمن َرب ،وجلسنا
َّ
حوهل ،فقال« :إن مما أخاف عليكم من بَعدي ما
ُ
وز َينتها».
يفتح عليكم من زهرة ادلنيا ِ

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ منی ی بشبف فما
م
ہون اور ہم آت ﷺ ےک گرد یننھ گی۔ آت ﷺ ن فمایا ” :جےھ ا یی ب عذ
تمھارے سلسےل می حس یات کا ایذبش ہ ،وہ دییا یک آرابس و رییابس ےک
دروارون کا کھلیا ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1096جذیت:

**

خياف ىلع أمته بعد موته مما سيفتح عليهم من

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اےس امام بجاری ن روای ت کیا ہ

زخارف ادلنيا وزينتها .وهذا من كمال رمحته وشفقته

صىل اهلل عليه وسلم -بأمته أن بني هلم ما خيشاهعليهم من زخرفة ادلنيا وزينتها ،فيضلوا طريق
اهلدى والفالح والجاة إىل أن يفجأهم املوت ،فال

اعتذار بعد ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعدي  :بعد مويت.
• زهرة ادلنيا  :حسنها وبهجتها وكرثة خريها.
ْ ْ
• ال ِمن َرب  :مرقاة يرتقيها اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع.

فوائد احلديث:
 .1اتلعلق بادلنيا يفسد ادلين  ،ويشغل عن اآلخرة.
 .2شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وحرصه ىلع جناتهم ورمحته بهم.
 .3إخبار من اليب صىل اهلل عليه وسلم عن حال أمته ،وما سيفتح عليها من زينة احلياة ادلنيا وفتنتها.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة
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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.
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َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ََْ ُ َ
َّ
انلار عد ٌّو لك ْم ،فإِذا ن ِمتم ،فأط ِفئوها
إن هذه
َْ ُ
عنك ْم

 .1097احلديث:

نآگبو ت ہماریدشمنہ۔ حیابجہ حت تم سون لگو بو اےسبجھا دیا کرو۔
**

ََْ َ
رتق
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :اح
َ َّ ْ َ َ َّ ُ ِّ َ َ ُ ُ
َ َ َ ْ
ْ
بالم ِدين ِة َىلع أه ِل ِه ِمن اللي ِل ،فلما حدث رسول
َبيت
َ
َ
َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِشأنِ ِهم ،قال« :إن هذه
ا ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ ُ
ْ
ُ
َ
الار َع ُد ٌّو لك ْم ،ف ِإذا نِمتُم ،فأ ْط ِفئُوها عنك ْم».

ابو موشی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :مذییہ
می رات ےک وق ت ایک گرھ اہل جان شمیت جل گیا۔حت رسول اہلل ﷺ کو ان
ےک یارے می ییایا گیا بو آت ﷺ ن فمایا کہ ن آگ بو تہماری دشمن ہ۔
حیابجہ حت تم سون لگو بو اےس بجھا دیاکرو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
اليب -صىل
احرتق بيت باملدينة يف الليل ،فبلغ ذلك

**

اهلل عليه وسلم -فأخربهم بأن هذه الار عدو ألهلها
إذا لم يتحرزوا من رش هليبها وإحراقها ،ثم أمرهم -

عليه الصالة والسالم -بإطفائها قبل الوم دفعا
لرشها من االشتعال واحلريق وْنو ذلك.

 .1097جذیت:

ا

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

مذییہ می رات ےک وق ت ایک گرھ آگ لگی یک وج ےس جل گیا۔ ینی ﷺ کوحت اس
یکحی ہونبوآتﷺن ضجانکرامےسفمایا کہ نآگبوانلوگون یکدشمن ہ
خہون ن اس کو ج ال رکھا ہو حت کہ وہ اس ےک س علون یک لیت اور اس یک ینس ےس

اجنیاظ ن کرین۔ ترھ ینی ﷺ ن لوگون کو سون ےس تہےل آگ کو بجھا د یی کا حکم
ج
فمایا یاکہ اس ےک ترھک ا تھی اور ج ال د یی نسی مرصبون کو دور کیا جا سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

أي :يف الليل.
• ُمنِّ الليل ُ :
• حدث  :أي :أخرب.
• أطفئوها  :أَخدوها.

فوائد احلديث:
 .1لزوم إطفاء الار قبل الوم.
 .2حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته يف أمور ادلنيا واآلخرة.
 .3يدخل يف معىن الار إطفاء قارورات الغاز وقواطع الكهرباء وْنوها ،حىت يؤمن رشها من احلريق واالختناق.
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 الاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري
الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق ادلويلة ،الطبعة الرابعة1425 ،ه.
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دعا ہی عیادتہ۔

إن ادلاعء هو العبادة

 .1098احلديث:

**

ب عمان ین بسی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :دعا ہی
عیادت ہ‘‘۔ ابس رضی اہلل عیہ ےس موی جذی ت می ہ کہ رسول اہلل ﷺ

عن العمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -عن اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن ادلاعء هو العبادة».
ُّ
ومن حديث أنس -ريض اهلل عنه -بلفظ« :ادلاعء ُمخ

العبادة».

درجة احلديث:

حديث العمان بن بشري :صحيح

ن فمایا’’:دعا عیادت کا مغ ہ‘‘۔
**

جذیت کا درج:

حديث أنس بن مالك :ضعيف

املعىن اإلمجايل:

ادلاعء هو العبادة :يدل ىلع أن داعء اهلل تعاىل هو

أصل عبادته اليت تعبد اهلل بها خلقه ،ألن اإلنسان

إذا انقطع أمله مما سوى اهلل وأظهر العجز وأفرد ربه

بادلاعء ،ولم يلتفت قلبه إىل غريه فقد اعرتف هلل

تعاىل بالكمال وإجابة ادلاعء ،وأنه سميع قريب ىلع

لك يشء قدير ،وهذه يه حقيقة العبادة وخالصة

اتلوحيد .أما قوهل :ادلاعء مخ العبادة :معناه أن خالص

العبادة وروحها اليت ال تقوم العبادة إال بها هو ادلاعء
كما أن اإلنسان ال يقوم إال باملخ.

 .1098جذیت:

**

اجمایل معنی:

الذعاء ہوالعیادہ( :دعا ہی عیادت ہ۔) ن القاظ اس یات ی دلل ت کرن ہی کہ
ح
عایل ےس دعا کریا ہی قیقی عیادتہ حس ےک ساتھ آت اہلل یک عیادت کرن
اہلل ب ّٰ
ہی کیو یکہ حت ابسان یک امیذ اہلل ےک ماسوا ےس ک ت جان ہ اور وہ اظہار عاحری
کرن ہون ضف اہلل ےس دعا کر یا ہ اور اس ےک ع الوہ کسی یک رطف اس کا دل

میوجتہی ہو یااوروہ اعیاف کر لنیاہ کہاہلل ہی یکدات تمامحويون یک مالک ہ
اور وہی دعا قیول کر یا ہ اور ن کہ وہ سنی وال ہ ،فی ت ہ اور ہ حی ی فادر ہ
ح
بو تہی دراصل قیقی عیادت اور بوحیذ کا بحور ہو یا ہ۔ آت ﷺ کا فمان کہ "دعا
عیادت کا مغ ہ" اس کا معنی ن ہ کہ ’’جالص عیادت اوراس یک روخ حس ےک

بعی عیادت وحود می ہی تہی آن وہ دعا ہ جنسا کہ ابسان کا وحود مغ ےک بعی تہی
ت
ہو یا‘‘ (ا بےس ہی عیادت ھی دعا ےک بعی تہی ہون۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :حديث العمان -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد .حديث أنس -ريض اهلل عنه :-رواه الرتمذي.

َاتلخريج :العمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُّ
ُّ
• ُمخ العبادة ُ :مخ اليشء :خالصه وما يقوم به كمخ ادلماغ لإلنسان اذلي هو نقيه وخالصته ،ومخ العبادة أي خالص العبادة وأصلها وروحها.

فوائد احلديث:
 .1أن ادلاعء أعظم أنواع العبادة.
 .2أن ادلاعء هو أصل وروح العبادة فال تقوم إال به.
 .3احلث ىلع ادلاعء.
 .4احلرص ىلع ادلاعء يف لك وقت ملا فيه من مجع اذلكر باللسان واالنكسار بني يدي اهلل.
 .5أن ادلاعء يتضمن حقيقة العبودية واالعرتاف بغىن الرب وقدرته -تعاىل ،-وافتقار العبد إيله.
 .6أن ادلاعء يزيد العبد قربا من ربه واعرتافا حبقه وبإحاطته -تعاىل -بكل يشء علما وبعجز العبد.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج
نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن
آدم ،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 ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام،
للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار
احلديث.
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َْ
َّ ْ
َْ
َم َرى َّ
ادلم ،وإين
إن الشيطان جي ِري من ابن آدم
َْ َ
َ
ُُ ُ
ُ
ك َما َّ
ِشا
خ ِشيت أن يقذِف يف قلوب ِ

 .1099احلديث:

م
سنطان ابسانےک ایذر حونیکرطخدور یارہیاہ۔ اس لی جےھدر لگا کہ کہی
ت
تمھارےدلون می ھی کونیی یاتندالدے۔
**

عن َصف َّي ُة بنْ ُ
ت ُح َ ٍّ
يي -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن
ِ ِ
اليب -صىل اهلل عليه وسلمُ -م ْعتَك افا ،فَأَتَيْتُ ُه أَ ُز ُ
ورهُ
ِ
َ َ َّ ْ ُ ُ َّ ُ ْ ُ َ
ْ
أل ْن َقل َ
ب ،فقام ميع ِيلَق ِلبَ ِين -
يلال ،فحدثته ،ثم قمت ِ ِ
َ
َُ ََ
َ
امة بن َزيْ ٍد ،-ف َم َّر َر ُجال ِن
واكن مسكنها يف دار أس
من األنصار ،فلما رأيا رسول اهلل -صىل اهلل عليه

 .1099جذیت:

صقیہ يت حنی رضی اہلل عہا روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ینی ﷺ
اعی کاف می تےھ ،بو می رات ےک وق ت آت ےس م الفات ےک لی (مسجذ می)
آن۔ می آت ﷺ ےس یا یی کرن رہی۔ ترھ حت وابس ہون ےک لی کرھی
ت م
ہون ،بو آت ﷺ ھی جےھ جھور کر آن ےک لی کرھے ہو گی۔ صقیہ رضی اہلل
ت
عہا یکراہبساساہم ینریذ رضی اہللعیہےک مکانہیمی ھی۔ اشیوق تدو ابصاری

وسلم -أرساع ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
ْ ُ
ك َما ،إنها َصف َّي َة بنْ ُ
ت ُح َ ٍّ
يي ،فقاال :سبحان
ىلع ِرس ِل
ِ ِ
َّ ْ َ َ َ ْ
اهلل يا رسول اهلل ،فقال :إن الشيطان جي ِري من ابن
يت أن َي ْقذ َف يف قُلُوب ُ
ادلمِ  ،وإين َخش ُ
آدم َجمْ َرى َّ
ك َما
ِ
ِ
ِ
جاءت تَ ُز ُ
رشا -أو قال شيئا .»-ويف رواية« :أنها َ
ور ُه يف
ْ
اعت َاكفه يف ال ْ َم ْسجد ،يف َ
الع ْرش َ
اخ ِر من رمضان،
األو ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ
َ َّ َ ْ
نقل ُ
ب ،فقام اليب -
فتحدثت عنده ساعة ،ثم قامت ت ِ
صىل اهلل عليه وسلم -معها َي ْقلبُ َها  ،حىت إذا بَلَ َغ ْ
ت
ِ
باب املسجد عند باب أم سلمة »...ثم ذكره بمعناه.

ضجانکاواہن ےسگرر ہوا۔حتاتھون نرسولاہلل ﷺکودیکھا،بویی جلی لےگ۔
آت ﷺ ن ان ےس فمایا :درا تھرہو۔ ن صقیہ يت حنی ہی! ان دوبون ضجان
ن غض کیا :شجان اہلل ،یا رسول اہلل! ( کیا ہم آت ےک یارے می کون سیہ کر سکی
ہی؟) آت ﷺ ن فمایا کہ سنطانابسان ےک ایذر حون یک رطخ دور یا رہیا ہ۔
م
ت
اس لی جےھ در لگا کہ کہی تمھارے دلون می ھی کون یی یات ن دال دے۔ یا

آت ﷺ ن اس یک بجان فمایا کہ کون یات ن دال دے۔ ایک اور روای ت می
ہ کہ وہ رمصان ےک آحری عشے می آت ﷺ ےس ملی ےک لی آ یی۔ کجھ
ی نن
دی آت ﷺ ےک یاس ھی گقیگو کرن رہی اور ترھ وابس جان ےک لی کرھی ہو
گیی۔ آت ﷺ اتھی رحصت کرن ےک لی ان ےک ساتھ ہو لی۔ تہان یک
کہ حت وہ مسجذ ےک دروارے ی ام سلمہ رضی اہلل عہا ےک گرھےک دروارے ےک
ت
یاس ہنح گیی ،بو( ...اس ےک ب عذ مذکورہ جذی ت کا ہی مضمون ہ)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا
اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -معتكفا يف العرش
َ
األواخر من رمضان ،فزارته زوجه َص ِف َّية -ريض اهلل
عنها -يف إحدى الليايل فحدثته ساعة ،ثم قامت

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

میقق علیہ

تلعود إىل بيتها  ،فقام معها يشيعها ،ويؤنسها ،فمر
رجالن من األنصار ،فلما رأيا رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أرساع يف مشيهما حياء من اليب ـصىل

اهلل عليه وسلم ـ حني رأيا معه أهله ،فقال هلما ىلع
ُ
َ
ِر ْس ِلك َما ،أي :تأنيا يف امليش ،فإنما يه زوجيت َص ِف َّية،
فقاال ُسبْ َ
حان اهلل ،وهل يتطرق إىل الوهم ظن السوء
بك ،فأخربهما :أن الشيطان حريص ىلع إغواء بين
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آدم ،وهل قدرة عليهم عظيمة ،فإنه جيري منهم جمرى
َ
وخ ِ ِّ
يف مسالكه ،وخيش أن
ادلم من لطف مداخله،
يقذف يف قلوبهما شيئاا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > االعتاكف
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ :صف َّي ُة بنْ ُ
ت ُح َ ٍّ
يي -ريض اهلل عنها-
ِ ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ََْ َ َ
رجع.
• ألنق ِلب  :أل ِ
ْ
• ِيلَق ِلبَ ِين  :لريدين ويرجعين إىل مزنيل.
ُ
• ىلع ِر ْس ِلك َما  :أي تمهال وال تِساع.
َ
• فقاالُ :سبْ َ
حان اهلل  :تسبيح ورد مورد اتلعجب.
• خشيت  :خفت.
• يَقذف  :يريم.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االعتاكف ،السيما يف العرش األواخر من رمضان.
 .2جواز زيارة املعتكف.
 .3املحادثة اليسرية ال تنايف االعتاكف ،خصوصا ملصلحة ،كمؤانسة األهل مثال.
 .4جواز خلوة املعتكف بأهله وحمادثتهم ،إذا لم يُ ْ
رث ذلك شهوته املنافية لالعتاكف.
ِ
 .5جواز خروج املعتكف من املسجد ليُشيع زائره حلاجة.
 .6حسن خلق اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ آنسها ،ثم قام ليشيعها إىل بيتها.
 .7جواز خروج املرأة يلال لغرض ،لكن برشط أن تؤمن الفتنة.
 .8شدة تعظيم الصحابة -ريض اهلل عنهم -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9أن الوسوسة الشيطانية ال تؤمن ىلع العبد فإذا اكن أصحاب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يؤمن عليهم منها فغريهم من باب أوىل.
 .10مرشوعية إخبار املرء بما يدفع سوء الظن به.
 .11تسليط الشيطان ىلع ابن آدم؛ حيث جيري منه جمرى ادلم.
 .12مرشوعية تسبيح اهلل تعاىل عند اتلعجب.
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 الجيم :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 الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4534( :
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َ ْ ُ َ ُ َ ُّ
َّ
َ َ
إن الشيطان قد يئِس أن يعبده المصلون يف
َ
ْ
َ
يش بينهم
جزيرة العرب ،ولكن يف اتلَّح ِر ِ

 .1100احلديث:

**

 .1100جذیت:

جای رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا ’’ :ن سک
سنطان مابوس ہو ح کا ہ کہ تماری حریہ الغت می اس یک عیادت کرین ےگ ،لیک

عن جابر -ريض اهلل عنه -سمعت رسول اهلل -صىل
َّ
َْ َ
اهلل عليه وسلم« :-إن الشيطان قد يَ ِئ َس أن يعبُده
ُ َ ُّ
َّ ْ
َ
َ
يش
المصلون يف جزيرة العرب ،ولكن يف اتلح ِر ِ
بينهم».

وہ ان ےک مایی یاہمی تھوت دا لی می ُیامیذ ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن الشيطان يَ ِئ َس أن يَعود أهل اجلزيرة إىل ِعبادة
األصنام ،كما اكنوا عليه قبل فتح مكة ،ولكنه ريض
َّ ْ
يش بينهم ،وذلك بالسيع يف زرع
واكتىف باتلح ِر ِ
اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت وْنوها.

ن سک سنطان مابوس ہو ح کاہکہ تماری حریہ الغت میاسیکعیادت
کرینےگ ،لیکوہ انےک مایی یاہمی تھوتدا لی می ُیامیذہ۔

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

سنطان اس یات ےس یا امیذ ہو ح کا ہ کہ حریہ الغت ےک لوگ دویارہ يون یک بوجا
رسوع کردین ےگ جنےس وہ فح مکہ ےس تہےل کیا کرن تےھ یاہم وہ ان ےک مایی
ش
ح
یقلس ییذا کرن ےک معا مےل می ہیور یامیذ ہ اور اشی کو وہ کاق مجھیا ہ یاین
طور کہ وہ ان ےک مایی جھگرے ،بعص و عذاوت ،حیگی اور فنیون وعیہ کو ہوا د یی

ےک لی دور دھوت کرے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
• يَ ِئ َس  :من ايلأس ،وهو القنُوط.
َّ ْ
اتلح ِريش  :اإلفساد ،وتغيري قلوبهم وتقاطعهم.
•

فوائد احلديث:

َ
 .1هذا احلديث من معجزات اليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه أخرب عن ُمغ َّيب ،فاكن كما أخرب.
 .2أن الشيطان يسىع يف إيقاع اخلصومات والشحناء واحلروب والفنت بني املسلمني.

 .3للشيطان أسايلب متنوعة يستعملها ضد املسلمني؛ تلفريق شملهم ،وتشتيت مجعهم.

 .4من فوائد الصالة يف اإلسالم أنها حتفظ املودة بني املسلمني ،وتقوي روابط اإلخوة بينهم.
ُ ِّ
الم َصلني.
 .5الصالة أعظم شعائر ادلين بعد الشهادتني ،وذللك أطلق ىلع املسلمني
 .6جزيرة العرب هلا خصائص دون غريها من ابلالد.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف

سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلني؛
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للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فيض القدير ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى - .رشح الووي ىلع صحيح
مسلم ،لزكريا الووي ،دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)8886( :
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سنطان ا یی لی ا بےس کھان کوج الل کرلنیاہ کہ حسیاہلل کا یامنلیا جان
إن الشيطان يستحل الطعام أن ال يذكر اسم اهلل
حیابجہ سنطان اس لریک کولیا یاکہوہا یی لی کھایا جالل کرے بو مین اس
تعاىل عليه ،وإنه جاء بهذه اجلارية؛ ليستحل
لریک کااہتھ یکر لیا ترھوہ سنطان اسدتہانآدمی کولیا یاکہوہ اسےکدرب عہےس
بها ،فأخذت بيدها ،فجاء بهذا األعرايب؛
ت
اییا کھایا جالل کرےل بو میناسکااہتھ ھی یکر لیا (ترھآتﷺنفمایا)
ليستحل به ،فأخذت بيده ،واذلي نفيس بيده،
ق
سمہاسداتیک حسےکاہتھ می مییجانہ!سنطان کااہتھاس لریک
إن يده يف يدي مع يديهما
م
ےکاہتھےک ساتھمیےاہتھ یہ۔

 .1101احلديث:

**

ُ َّ َ
عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قال :كنا ِإذا
َّ
صىل اهلل عليه وسلَّمَ -ط َع ا
َ َ َ َ َ ُ
اما،
ول اهلل -
حرضنا مَع رس ِ
َّ
لَم نَ َضع أيدينَا َح َّىت يَ َ
بدأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِ
َّ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ا
ا
َ
َ
وسلم -فيضع يده ،و ِإنا حرضنا معه مرة طعاما،
َ
َ َ َّ ُ َ َ َ َ
َ
َ َ َ
ار َية كأنها تدف ُع ،فذهبَت ِ َتل َض َع يَ َدها ِيف
فجاءت جَ ِ
َّ
َّ
الط َعام ،فَأ َخ َذ ُ
رَ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َ
َّ ْ َ َ َ َ
َ ُ
ِبيَ ِدها ،ث رَم جاء أعرايب كأن َما َيُدفع ،فأخذ ِب َي ِد ِه ،فقال
َّ
َّ
َّ َّ َ َ
يطان
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ « :-إن الش
َ َ
َ َ ُّ َّ َ َ َ َ
َ
ال يُ ْذ َك َر ُ
اسم اهلل -ت َعاىلَ -عليه،
يست ِحل الطعام أن
َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
َوإنَّ ُه َج َ
ارية؛ ِليست ِحل بِها ،فأخذت ِبي ِدها؛
اء بِ َه ِذهِ اجل
ِ
ََِ َ َ َ َ
َ ْ َ َّ
ََ َ
ُ
َ
َ
فجاء بِهذا األعر ِايب؛ ِليست ِحل بِ ِه ،فأخذت ِبي ِد ِه،
َّ
ُ
واذلي نَفيس بيَده ،إ َّن يَ َد ُه يف يَدي َم َع يَ
ديه َما» ،ث َّم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ َ
َ
َذ َكر َ
اسم اهلل -تعاىل -وأكل.

جذبقہ ین تمان رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ حت ہم ینی ﷺ ےک
ساتھ کھایا کھان تےھ بو ہم ا یی اہتھون کو (کھان می) اس وق ت یک تہی دا لی
تےھ حت یک کہ رسول اہلل ﷺ رسوع ن کرد یی اور اییا اہتھ میارک ن دال

د یی۔ ایک مییہ ہم آت ﷺ ےس ساتھ کھایا کھان می موحود تےھ کہ اجایک
ایک لریک آن گویا کہ اےس کون اہیک راہ ہ وہ اییا اہتھ کھان می دا لی لیگ بو رسول

اہلل ﷺ ن اس کا اہتھ یکر لیا ترھ ایک دتہان آدمی دور یا ہوا آیا بو رسول اہلل ﷺ
ت
ن اس دتہان کا ھی اہتھ یکر لیا ترھ رسول اہلل ﷺ ن فمایا سنطان ا یی لی
ا بےس کھان کو ج الل کرلنیا ہ کہ حس ی اہلل کا یام ن لیا جان حیابجہ سنطان اس لریک
کو لیا یاکہ وہ ا یی لی کھایا ج الل کرے بو می ن اس لریک کا اہتھ یکر لیا ترھ وہ
سنطان اس دتہان آدمی کو لیا یاکہ وہ اس ےک درب عہ اییا کھایا ج الل کرےل بو می ن
ت
اس کا اہتھ ھی یکر لیا (ترھ آت ﷺ ن فمایا) قسم ہ اس دات یک حس ےک اہتھ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما" :-كنا إذا
ا
طعاما
حرضنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
لم نضع أيدينا حىت يبدأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -فيضع يده"؛ وذلك لكمال احرتامهم للنيب -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فال يضعون أيديهم يف الطعام

حىت يضع يده .فحرض مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ ِّ
وسلم -ذات يوم طعاما َّ
فلما بدءوا -أو قدم هلم-
جاءت جارية ،يعين طفلة صغرية "كأنما تدفع ا
دفعا"،

يعين كأنها تركض ،فأرادت أن تضع يدها يف الطعام

 .1101جذیت:

**

میمییجان ہ! سنطانکا اہتھ اسلریک ےک اہتھ ےک ساتھمیے اہتھمیہ۔
عایل کا یام لیا اور کھایا کھایا۔
ترھ آت ﷺ ن اہلل ب ّٰ

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذبقہ ین تمان رضی اہلل عہما ن فمایا کہ حت ہم لوگ آت ﷺ ےک ساتھ کھان
می رسیک ہون ،بو آت ﷺ ےک کھایا رسوع کرن اور اہتھ آےگ یھان
ےس تہےل ہم کھان یک رطف اہتھ ن یھان تےھ ،ن آت ﷺ ےک احیام یک وج
ےس تھا کہ آت ﷺ ےک اہتھ یھان ےس تہےل وہ اہتھ تہی یھان تےھ۔ ایک
ت
دن اہلل ےک رسول ﷺ ےک یاس کھایا آیا ،ضجان رضی اہلل عہم ن ا ھی رسوع
ب
تہی کیا تھا یا ان ےک سا می ینس کیا گیا ،بو ایک جی اس رطخ آن جنےس اےس دورایا جا
راہ ہو ،وہ بعی بسم اہلل ےک اییا اہتھ کھان می دا لی لیگ ،آت ﷺ ن اس کا اہتھ
ت
یکر لیا ،ترھ ایک یذو آیا جنےس اےس ھی دورایا جاراہ ہو ،اس ن اییا اہتھ کھان یک رطف
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بدون أن تسيم اهلل؛ فأمسك اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بيدها" ،ثم جاء أعرايب كذلك كأنما يدفع
ا
دفعا" ،فوضع يده يف الطعام؛ فأمسك اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بيده ،ثم أخرب اليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أن هذا األعرايب وهذه اجلارية جاء بهما

الشيطان ،أي :وسوس هلما ودفعهما للميجء؛ ألجل أن
َّ
يستحل الطعام بهما إذا أكال بدون تسمية .وهما قد
ِ
يكونان معذورين جلهلهما؛ هذه لصغرها وهذا
أعرايب ،لكن الشيطان أىت بهما من أجل أنهما إذا

ت
یھایا بو آت ﷺ ن اس کا اہتھ ھی روک لیا ،ترھ آت ﷺ ن فمایا کہ اس یذو
ب
اور جی کو سنطان ےل کر آیا تھا بعنی اس ن ان ےک دل می وسوسہ دال تھا اور آن
ب
یاتھارا ،یاکہاندوبون ےکبعی سم اہللےک کھایارسوعکرن یک وجےس وہ اےس
ا یی لی ج الل کر ےل۔ ن دوبون اینی حہال ت یک وج ےس معذور تےھ ،ن لریک اینی کم
سنی اور ن ایک یذو ہون یک وج ےس ،لیک سنطان اتھی اہیک کر اس لی ےل آیا کہ
ت
حت ن دوبون بعی یاشم اہلل یےھ کھان لگ جا یی بو وہ ھی کھان می رسیک ہو
ق
جان گا۔ ترھ ینی ﷺ ن سم کھا کر کہا کہ سنطان کا اہتھ ان دوبون ےک اہتھ ےک
ساتھ ینی ﷺ ےک اہتھ می می موحود تھا۔

أكال بدون تسمية شارك يف الطعام .ثم أقسم اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يد الشيطان مع أيديهما يف

يد اليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ا
ار َية  :الفتاة الصغرية.
• ج َِ
ُ
َّ
ُ
• تدفع  :أي :لشدة رسعتها.
ُّ
َّ
• يَستَ ِحل  :يتمكن من أكله ،واملعىن أن الشيطان يتمكن من أكل الطعام إذا رشع فيه إنسان بغري ذكر اهلل.
• أعرايب  :ساكن ابلادية.
َّ َ َ
ُ
يطان  :مأخوذ من شاط :إذا احرتق .أو من شطن :إذا بعد؛ بلعده عن اخلري.
• الش
ََ َ ُ َ َ
َّ
• فأخذت ِبي ِدها ْ :نيتها عن الطعام ،ومنعتها من األكل؛ منعا للشيطان مما أراد.

فوائد احلديث:
 .1احرتام الصحابة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأدبهم معه.
 .2من آداب الطعام أن ينتظر الصغري حىت يبدأ الكبري والفاضل يف األكل.
 .3الشيطان يدفع بعض أهل الغفلة ألعمال هو يرتضيها؛ يلتمكن من الوصول إىل مبتغاه ،ومن ذلك ما يف هذا احلديث.
 .4أنه إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سىم فأمسك بيده حىت ي ُ َس ِّيم.
 .5وجوب تغيري املنكر ممن اكن اعملا.
 .6أن هذا احلديث آية من آيات الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث أعلمه اهلل -تعاىل -بما حصل يف هذه القصة.
 .7الشيطان ال يتمكن من طعام أهل اإليمان إال إذا لم يذكر اسم اهلل عليه.
 .8أن اإلنسان إذا أىت يف أثناء الطعام فليسم وال يقل سىم األولون قبيل.
 .9استحباب تعليم الاس أدب األكل والرشب يف اإلسالم.
ر
 .10تأكد التسمية عند األكل ،والصحيح أن التسمية عند األكل واجبة ،وأن اإلنسان إذا لم يسم فهو اعص هلل عز وجل ،وراض بأن يشاركه يف
طعامه أعدى عدو هل ،وهو الشيطان.

 .11استحباب القسم؛ تلوكيد األمر عند السامع.

 .12الشيطان يأكل حقيقة ويرشب حقيقة ،وهل يدان يستخدمها يف حاجته.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من الكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3507( :
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َْ
ِّ
َ
َ َ
إن العبد إذا نصح لسيده ،وأحسن عِبادة اهلل،
ْ َ َ
فله أج ُره م َّرتني

 .1102احلديث:

حت عالم ا ییآفایکحی حواہی کرے اور اہللیکعیادت ا جےھدھیگےس
کرے ،بو اےسدہابوات مےل گا
**

عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس موی ہکہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حت
ع الم ا یی آفا یک حی حواہی کرے اور اہلل یک عیادت ا جےھ دھیگ ےس کرے ،بو

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -صىل
َ
َْ
العبد إذا ن َصح لسيِّده،
اهلل عليه وسلم -قال« :إن
ْ ُ َ َّ َ
وأحسن ِع َبادة اهلل ،فله أجره مرتني» .عن أيب موَس

اےس دہا بوات مےل گا"۔ ابوموش ّٰی اسغی رضی اہلل عیہ ن کہا کہ رسول اہلل ﷺ
ن فمایا" :حو ع الم ا یی رت یک عیادت احسن رطبق ےس بجا لن اور ا یی آفا
ےک حو اس ی حی حواہی اور فمان یداری ےک حقوق ہی ،اتھی ادا کر یا رہ ،اےس

األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ ُْ
ُْ
ََ
المملوك اذلي حي ِس ُن ِعبَادة َر ِّب ِه،
اهلل عليه وسلم« :-
َو ُي َؤ ِّدي إىل َسيِّ ِدهِ اذلي عليه من احلَقَّ ،
والصيحة،
ْ
َّ
والطاعة ،هل أج َران».

دوگیا بوات ملیا ہ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا قام العبد بما وجب عليه لسيده من خدمته
وطاعته باملعروف وبذل الصيحة هل وقام حبق اهلل -

تعاىل -من أداء ما افرتضه اهلل عليه واجتنب ما نهاه
َ َّ
عنه ،اكن هل األجر مرتني يوم القيامة؛ ألنه ُملكف
بأمرين :األول :حق السيد ،فإذا قام حبق سيده اكن هل
ربه ،فإذا أطاع العبد َّ
أجر .واثلاين :أجر طاعة ِّ
ربه
اكن هل أجر.

 .1102جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ع الم حت ا یی آفا یک جذمت ،مغوف می فمان یداری اور اس ےک لی حی
عایل کا حق ادا کرے؛ یاین طور کہ اس
حواہی ےک واحت حقوق ادا کر یا رہ اور اہلل ب ّٰ
ےک فابص یکیاییذی اور اس ےکمہیاتےس اجنیات کر یا رہ،بو اس ےک لی
قیامت ےک دن دوہا احر ہ؛ کیون کہ وہ دو حیون کا مکلف ہ :اول :مالک کا
حق ،حت وہ مالک کا حق ادا کرے ،بو اس ےک لی ایک احر ہ۔ دوم :ا یی رت
یک اطاعت کا احر ،بس حت ع الم ا یی رت یک اطاعت کرے ،بو اس ےک لی ایک
احر ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث أيب موَس -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
َّ
َ
أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نصح لسيده  :قام خبدمته قدر طاقته ،وحسب استطاعته ،وحفظ هل ماهل.
• أحسن عبادة اهلل  :جاء بها مستوفية لألراكن والرشوط.
• اذلي عليه  :ما وجب عليه.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يؤدي حق اهلل وحق َم َوايله.
 .2نصيحة َ
العبد لسيده تشمل أداء حقه يف اخلدمة ،والطاعة وحفظ املال؛ ألن العبد َر ٍ
اع يف مال سيده ،وهو مسؤول عن رعيته.
 .3من اتصف بذلك ،فله أجره مرتني.

 .4مواساة الضعفاء اكلعبيد ومن يف معناهم ،وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به ،وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)3607( :
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ییذہ حت کسیےسی لعیت کر یاہ بووہ لعیتآشمانیکرطفجانہ۔
آشمانےکدروارےاسےک سا می ییذ کردن جان ہی۔ ترھنرمییک
ت
رطفاینہاور اسےکدروارے ھی اسےک لی ییذ کردن جان
ہی۔ ترھندا یی یا یی جانہ اور اگر کسیرطف اےسراہن مےل بو ترھ اسیک

إن العبد إذا لعن شيئا ،صعدت اللعنة إىل

السماء ،فتغلق أبواب السماء دونها ،ثم تهبط إىل
األرض ،فتغلق أبوابها دونها ،ثم تأخذ يمينا

وشماال ،فإذا لم جتد مساَغ رجعت إىل اذلي
لعن ،فإن اكن أهال ذللك ،وإال رجعت إىل قائلها رطفلوتآنہ حسییکگنی ہو ،اگروہ اس لعیت کارساوار ہو بو تھیکوگرن
لعیت کرنواےلہییکرطف لوتآنہ۔

 .1103احلديث:

**

ا
عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن العبد
َ َْ
ُ
إذا لعن شيئاَ ،ص َع َد ِت اللعنة إىل السماء ،فتُغل ُق
َ َْ
َْ
أبوا ُب السماء دونها ،ثم ته ِب ُط إىل األرض ،فتُغل ُق
أبوابُها دونها ،ثم تأخذ يمينا وشماال ،فإذا لم جتد
ُ
ا
َم َسااغ رجعت إىل اذلي ل ِع َن ،فإن اكن أهال ذللك،
وإال رجعت إىل قائِلها»

 .1103جذیت:

ابو الذرداء رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :ییذہ حت
کسی ےس ی لعیت کر یا ہ بو وہ لعیت آشمان یک رطف جان ہ۔ آشمان ےک

دروارے اس ےک سا می ییذ کر دن جان ہی۔ ترھ ن رمی یک رطف اینہ اور
ت
اس ےک دروارے ھی اس ےک لی ییذ کر دن جان ہی۔ ترھ ن دا یی یا یی جان
ہ اور اگر کسی رطف اےس راہ ن مےل بو ترھ اس یک رطف لوت آن ہ حس ی یک گنی
ہو ،اگر وہ اس لعیت کا رساوار ہو بو تھیک ورن لعیت کرن واےل ہی یک رطف لوت

آن ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العبد إذا لعن شيئا بلسانه فإن لعنته هذه تصعد إىل
السماء ،لكن أبواب السماء تغلق عندها،فرتجع إىل
األرض ،وتغلق أبواب األرض أيضا عندها فال

تدخلها ،ثم تذهب يمينا وشماال،فإن لم جتد طريقا أو
مستقرا ،رجعت لليشء امللعون ،فإن اكن يستحق

اللعنة استقرت عنده ،وإال رجعت لصاحبها الالعن

فأصابته.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ییذہ حت اینی ریان ےک در بےع لعیت کر یا ہ بو اس یک ن لعیت آشمان یک رطف
جان ہ لیک آشمان ےک دروارے اس ی ییذ کر دن جان ہی۔ ترھ ن رمی یک
ت
رطفلوینیہلیکرمی ےکدروارے ھیاس یییذ کر دنجانہی اور ناس
می داجل تہی ہو یان۔ ترھ ن دا یی یا یی جان ہ اور اگر کون راسیہ اور تھکان ن مےل
مس
بو اس ےس یک رطف لوت آن ہ حس ی لعیت یک گنی ہو۔اگر ن ےس لعیت یک نحق ہو
بو ن اس ی ی جان ہ ورن لعیت کرن واےل یک رطف لوت جان ہ اور اس ی
وا قع ہو جان ہ۔ دلیل القالجی()8/59۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
ا
• مسااغ  :ماكنا تذهب هل.

فوائد احلديث:
 .1قبح اللعن وشناعته
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 .2اللعن يعود بالرضر ىلع صاحبه إن لم يستحقه اليشء امللعون.

املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق :حممد حميي ادلين

عبد احلميد.دار الفكر-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت-4 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحني  :رشح
ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة .ط-5 .1987، 1كنوز رياض الصاحلني .املجلس العليم كنوز دار إشبيليا.الرياض.ط2009 .1م-6 .
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق :عبد العزيز آل محد .دار العاصمة.ط ،1الرياض2002.م.

الرقم املوحد)6986( :
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ییذہ ایک یاتریانےس ن کالیاہاور اسےکمیعلق سوحیا تہی (کہ کننی کق اور
ن ادنیک یاتہ) حسیکوجےسوہدورخ می اینیدور جاگرہ جنیا

إن العبد َلتلكم باللكمة ما يتبني فيها يزل بها
إىل انلار أبعد مما بني املرشق واملغرب

 .1104احلديث:

مغتےسمشقدورہ۔

**

َ
ر
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنَّ ُه َسم َع َّ
ال َّ
يب -صىل
ِ
َ َّ
ُ
وسلم يقول« :-إن العبد يلتلكم باللكمة ما
اهلل عليه
ُّ
َ
يتبني فيها يزل بها إىل الار أبعد مما بني املرشق

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ ’’ییذہ ایک
ک
یات ریان ےس ن کالیا ہ اور اس ےک می علق سوحیا تہی (کہ ننی کق اور ن ادن یک
یاتہ) حس یکوجےسوہدورخ میاینیدورجاگرہجنیا مغت ےس مشقدور

واملغرب».

ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك من الاس من
ال يفكر عند إرادته الالكم هل هذا الالكم اذلي

سيقوهل خري أم ال؟ .والتيجة تكون أن هذا املتلكم

يقع بسبب عدم هذا اتلفكري يف املحظور ،ويعرض
نفسه لعذاب اهلل يف نار جهنم – عياذا باهلل -وربما

يسقط يف الار ملسافة يه أبعد مما بني املرشق

واملغرب.

 .1104جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
ینی ﷺ ہمی ییا رہ ہی کون آدمی حت گقیگو کر یا ہ بو یالکل ھی تہی سوحیا کہ
ج
آیا ن یات حو وہ کر راہ ہ ا ھی ہ یا تہی؟۔ اور یننجہ ن ہو یا ہ کہ ابسی گقیگو کرن
ح
وال اس ر
عذم بقکی یک وج ےس کسی حرام می منی ال ہو جا یا ہ اور ا یی آت کو ہنم یک
مس
آگ یک صورت می اہلل ےک عذات کا نحق ییا دییا ہ۔ عیادا یاہلل۔ اور بعص
ج
ح
اوفات بو وہ اینی دور ہنم می جا گر یاہ ننی مشقو مغت ےک مایی مساق ت ہون

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يتبني  :يفكر أنها خري أم ال.
• يزل  :يسقط.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ لإلنسان أن ال يكرث الالكم.
 .2جيب ىلع اإلنسان أن حيفظ لسانه يف لك أحواهل ،اكلغضب والرضا ،وأال يتلكم فيما ال يعنيه.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج

اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .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 - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد
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رش ُح اجلَامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،هَّ - .
اتل ُ
حممد
ِ
ِ ِ
إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1432 ،ـه2011 -م.

الرقم املوحد)3479( :
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قیآحرتیکمیلون میےس تہلمیلہ ،اگر ییذہ اسےسبجات یاگیا بو
آےگیکمیلی اسےسریادہ آسان ہونیگاور اگر اسمیلےس بجاتن

إن القَب أول مزنل من منازل اآلخرة ،فإن جنا
منه فما بعده أيرس منه ،وإن لم ينج منه فما

یاسکا بو ب عذیکمیلی اسےسریادہ شحت ہونیگ۔

بعده أشد منه

 .1105احلديث:

**

 .1105جذیت:

عمان رضی اہلل عیہ ےک آراد کردہ ع الم اہن رجمہ اہلل ییان کرن ہی کہ عمان رضی
اہلل عیہ حت کسی قی ےک یاس کرھے ہون بو تہت رون تہان یک کہ (آبسوون
ےس) اینی دارھی کو یکر لنی۔ ان ےس غض کیا گیا کہ کیا یات ہ کہ آت حیت و

عن هانئ موىل عثمان قال :اكن عثمان إذا وقف ىلع
َْ ُ
َ َّ
قرب بَكى حىت يبُل حليته ،فقيل هل :تذكر اجلنة والار
َ
فال تبيك وتبيك ِمن هذا؟ فقال :إن رسول اهلل  -صىل
َ ُ َْ
َّ
زنل من منازل
اهلل عليه وسلم -قال« :إن القرب أول م ِ
ْ
ْ
وإن لم ُ
ينج
اآلخرة ،فإن جنا منه فما بعده أيِس منه،

دورخ ےک یذکرہ ی تہی رون اور قی کو دیکھ کر اس فذر رون ہی؟ آت رضی اہلل
عیہ ن فمایا کہ رسول اہلل ﷺ نارساد فمایا :قی آحرت یک میلون میےس تہل
میل ہ ،اگر ییذہ اس ےس بجات یاگیا بو آےگ یک میلی اس ےس ریادہ آسان

منه فما بعده أشد منه».

ہون یگ اور اگر اس میل ےس بجات ن یاسکا بو ب عذ یک میلی اس ےس ریادہ شحت
ہون یگ۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اكن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -إذا وقف ىلع

**

قرب بكى حىت تبل دموعه حليته ،فقيل هل :تذكر اجلنة
والار فال تبيك وتبيك من القرب؟ فأخربهم أنه يبيك

ألنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب أن
القرب أول مزنل من منازل اآلخرة ،فإن جنا اإلنسان

من القرب وما فيه من امتحان وشدة وعذاب فما بعده
ُ ِّ
لكفر بعذاب
أسهل منه؛ ألنه لو اكن عليه ذنب
القرب ،وإن لم ينج منه ،ولم يتخلص من عذاب القرب
ولم يكفر ذنوبه به وبيق عليه يشء مما يستحق

العذاب به فما بعده أشد منه؛ ألن عذاب الار أشد.

اجمایل معنی:

عمان این عقان رضی اہلل عیہ حت کسی قی ی کرھے ہون بو اس فذر رون کہ
آبسوون ےس ان یک دارھی ی ہو جان۔ آت ےس بوجھا گیا کہ حیت اور دورخ کا دکر ہو یا
ہ بو آت تہی رون حت کہ قی کودیکھ کر آت اس فذر رون ہی ،اس یک کیا وج
ہ؟ اس ی عمان رضی اہلل عیہ ن اتہی ییایا کہ اتھون ن رسول اہلل ﷺ کو
فمان ہون سیا ہ کہ’’ قی آحرت یک میلون می ےس اولی میل ہ۔ اگر
ش
ابسان قی اور اس ےکامجان ،حنی اور عذات ےس بجات یا گیا بو اس ےک ب عذ یک
میلی اس ےس آسان ہون یگ کیون کہ اگر اس ی کون گیاہ ہوا بو عذات قی یک وج ےس
اتقی ےساس یکج الضی
وہمعاف ہوجانگااوراگروہقیےس بجات نیاسکااورعذ ر
ن ہوناوراس یک وجےس اس ےکگیاہمعاف ن ہوناور اسےک دہم ابسیحیین
یاق رہی حن یک وج ےس وہ عذات کا حق دار ہوا بو ترھ اس ےک ب عذ آن وایل میلی

اس ےس ریادہ شحت ہون یگ کیون کہ دورخ کا عذات بو تہت ہی سذیذ ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ا
• موىل  :عتيق ،أي اكن مملواك لعثمان -ريض اهلل عنه -فأعتقه.
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• مزنل  :ماكن نزول ومكث ،واملراد :أن مراحل احلياة اآلخرة تبدأ بالقرب.

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اكن عليه عثمان -ريض اهلل عنه -من اخلوف من اهلل -تعاىل -مع أنه من املبرشين باجلنة.
 .2مرشوعية ابلاكء عند تذكر أهوال القرب والقيامة.
 .3إثبات ما يف القرب من فتنة وشدة وعذاب أو نعيم.
 .4أن جناة العبد من عذاب القرب عالمة ىلع أن ما بعده من املنازل أيِس منه ،وأن عدم جناته -والعياذ باهلل -عالمة ىلع أن ما بعده أشد منه.
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 .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 .مشاكة املصابيح ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل،
 1422ـه2002 -م.

الرقم املوحد)11205( :
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َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
إن اهلل -ع ّز َوجل -يقبل ت ْوبة العب ِد ما لم
َُ
يغرغِر

 .1106احلديث:

اہلل ب عایل ییذےیک بوناسوقت یک قیول کر یاہ ،حت یک کہ اسیغغہ
یک کیقیت طارین ہوجان۔
**

 .1106جذیت:

عیذ اہلل ین عرم رضی اہلل عھما ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن ارساد
فمایا":اہلل ب عایل ییذے یک بون اس وق ت یک قیول کر یا ہ ،حت یک کہ اس ی
غغہ یک کیقیت طاری ن ہوجان"

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن اهلل -عز وجل -يقبل
َُ
َََْ َْ
العب ِد ما لم يغ ْر ِغ ْر».
توبة
**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ُ
الروح
اهلل -عز وجل -يقبل توبة العبد ما لم تصل
ُ
َ
َ
احللقوم فال توبة ،ولقوهل
الروح
احللقوم ،فإذا وصلت
اتل ْو َب ُة ل َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ِّ َ
تعاىلَ ْ َ َ :-ت َّ
ات
ِ ِ
{وليس ِ
ذلين يعملون السيئ ِ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ِّ ُ ْ ُ ْ
ت اآلن}،
حىت ِإذا حرض أحدهم الموت قال ِإين تب
[النساء.]18 :

**

اجمایل معنی:

اہلل غ و جل ییذے یک بون اس وق ت یک قیول کر یاہ ،حت یک اس یک روخ جلق
یک ن آ جان۔ حت روخ جلق یک آ جان ہ ،بو اس وق ت بون کا دروارہ ییذ ہو
جا یا ہ؛ کیویکہ اہلل ب عایل کا فمان ہَّ { :ولَّن ْسَّ ر
ت الی َّوْنُلرلَّذرین ب َّع ْ َّملُون ال َّسنریَّ ر
ات حَّن َّی اردَّا
َّ
َّ
َّ
ح َّ ہ ل ْ
ت ْال آن} [النساء .]18 :یجمہ :ان یک بون تہی ،حو
ت ف َّ
َّال ا ر رن ُي ْ ُ
َّرص َّاجَّ َّذ ُُم ا مَّو ْ ُ
َّ
ک
یاییان کرن جےل جا یی ،تہان یک کہ حت ان می ےس سی ےک یاس موت
آجان ،بو کہہ دے کہ می ن ات بون یک.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• توبة العبد  :اتلوبة :االعرتاف والدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاود اإلنسان ما اقرتفه.
• ما لم يغرغر  :املراد :االحتضار.

فوائد احلديث:

ُ
تمكن احلياة بعدها اعدة.
 .1من رشوط اتلوبة أن تقع من امللكف قبل أن يصل إىل حالة ال
 .2ال تقبل اتلوبة يف حالة الغرغرة.

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 الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة اثلانية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب
اإلساليم.

الرقم املوحد)4315( :
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م
ک الَّذری َّن کَّ َّ
اہللغوجلن جےھ حکمدیاہ کہ می تمہی’’ ل َّ ْم یَّ ُ ر
قوا‘‘ ا لح۔یھ کر
ُ

إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك (لم
يكن اذلين كفروا)

 .1107احلديث:

سیاون۔

**

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ رسول اکرم ﷺ ن اُن ین کعت رضی اہلل عیہ
مج حک
ج
م تمہ ل َّ ی ُ ر ری کَّ َّ
قوا‘‘۔ یھ
ےس فمایا اہلل غ و ل ن ےھ م دیا ہ کہ ی ی ’’ ْم َّک الَّذ َّن ُ
ض
آت ن
کر سیاون۔ اُن ر ی اہلل عیہ ن بوجھا :کیا اہلل ب ّٰ
عایل ن میا یام لیا ہ؟ ؐ
عایل ن تمہارا یام لیا ہ)۔ اس ی اُن رضی اہلل عیہ (حوشی ےس)
فمایا اہن (اہلل ب ّٰ

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ْ
َُ
بن كعب -ريض اهلل
يب
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أل
َ َ ِ َََْ َ َ
عنه« :-إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك( :لم
َّ
وسماين؟ قال« :نعم»
يكن اذلين كفروا )...قال:
فبىك أُيب .ويف روايةَ :ف َ
ج َعل أُ َيب يَ
بيك.
ِ

رون لےگ۔ایک اور روای ت می ہ کہ اُن ن رویا رسوع کر دیا ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيرب
ًّ
أبيا -ريض اهلل عنه -بأن اهلل -تعاىل -أمره أن يقرأ
ُ
عليه سورة ابلينة ،فتعجب أيب -ريض اهلل عنه-
كيف يكون هذا؟! ألن األصل أن يقرأ املفضول ىلع
ُ
الفاضل ال الفاضل ىلع املفضول ،فلما حتقق أيب من

اليب صىل اهلل عليه وسلم ،وتأكد منه بأن اهلل ذكر
اسمه بكى -ريض اهلل عنه -عند ذلك ا
ا
ورسورا
فرحا

بتسمية اهلل -تعاىل -إياه.

 .1107جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می اس یات کا ییان ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن ُان رضی اہلل عیہ کو ییایا
کہ اہلل ب عایل ن آت ﷺ کو حکم دیا ہ کہ اتہی سورہ ینیہ یھ کرسیا یی ۔ اس ی ان
ین کعت رضی اہلل عیہ کو ب عحت لحق ہوا کہ ابسا کنےس ہوسکیا ہ ؟ کیو یکہ فاعذہ تہی ہ
کہ مقصول (کم قصیلت وال ) ریادہ قصیلت واےل کو یھ کر سیان ن کہ اقصل (ریادہ
قصیلت وال) مقصول کو یھ کرسیان۔ حت رسول اہلل ﷺ ےس بوجھ کر اتہی بقی

ہوگیا کہ اہلل ب عایل ن ان کا یام ےل کر ان کا دکر کیا ہ بو وہ فحت و حوشی ےس رو

یے کہ اہلل ب عایل ن ان کا یام لیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه .الرواية اثلانية :رواها ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كفروا  :الكفر أصله اجلحود والعناد املستلزم لالستكبار والعصيان.

فوائد احلديث:
 .1جواز ابلاكء فرحا ورسورا عند حصول العمة وخشية من اتلقصري يف شكر املنعم سبحانه.
ُ
 .2فضيلة أيب بن كعب ريض اهلل عنه وماكنته يف حفظ القرآن وقراءته.
 .3استحباب عرض القرآن ىلع اآلخرين وأنه سنة.
 .4فيه إشارة إىل أن أيب بن كعب ريض اهلل عنه أقرأ الصحابة فإذا قرأ عليه اليب صىل اهلل عليه وسلم مع عظيم مزنتله اكن غريه بطريق اتلبع هل.
 .5امتثال اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمر ربه -تعاىل.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياض
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الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .تهذيب اللغة/حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور -املحقق :حممد عوض مرعب -دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت-الطبعة :األوىل2001 ،م - .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  -حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار-
دار العلم للماليني – بريوت -الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م.

الرقم املوحد)3601( :
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ع
عایلناسےکاس ملیک یذولت اسےک لی حیتواحت کردی یا
اہلل ب ّٰ
ح
ع
اس ملیکوجےساےس ہنمےسآراد کردیا۔

إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة ،أو أعتقها بها من
انلار

 .1108احلديث:

**

ْ َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالتَ :ج َ
كينة
اء ِتين ِمس ِ
َ
َ
ُ َّ
َ ْ
ََ ْ َ َ َ
َ
حت ِمل ابنتَني هلا ،فأ ْط َعمتُها ثالث ت َم َرات ،فأع َطت لك
َ
َُ
َ
َ َ ْ
َ َْ
َْ
يها تم َرة ِ َتلأكلها،
احدة ِمن ُهما تم َرة َو َرفعت ِإىل ِف
و ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ
َّ َْ
فاستطعمتها ابنتاها ،فشقت اتلمرة اليت اكنت تريد
ََ َ
َ ُْ
أن تَأ ْ ُكلَها بينهما ،فَأَ ْع َ
ج َب ِين شأن َها ،فذكرت اذلي
َّ
َصنَ َع ْ
ت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقالِ « :إن
اهلل قَ ْد أَ َ
وج َ
ب ل َ َها ب َها اجل َ َّنة ،أَو أَ ْعتَ َق َها ب َها ِم َن َّ
الار».
ِ
ِ

عابش رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ ’’ میے یاس ایک مسکی عورت آن حس ن
ک
ک
اینی دو بحیان اتھا ر ھی تھی۔ می ن اےس یی ھحورین کھان ےک لی دین۔ اس
ک
ک
عورت ن ان می ےس ہ ایک کو ایک ھحور دے دی اور ایک ھحور کو کھان ےک
لی ا یی میہ یک رطف ےل گنی۔ اشی اییاء می اس یک دوبون یینیون ن اس ےس
ک
ت
کھان ےک لی مانگا۔ وہ ھحور حےس وہ کھایا جاہ رہی ھی اس ن اس ےک دو حےص کر
م
بق
ےک دوبون ےک مایی اےس سنم کردیا۔ جےھ اس ےک اس عمل ن تہت میای کیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يُ َص ِّور حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -معلما جديدا
من رمحة الكبار بالصغار ،حيث قالت :جاءتين

مسكينة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث تمرات :أي

فأعطتها ثالث تمرات ،فما اكن من املرأة املسكينة
َ
َ
إال أن أعطت إحدى ابلنتني واحدة ،واثلانية اتلمرة
األخرى ،ثم رفعت اثلاثلة إىل فيها تلأكلها،
فاستطعمتاها :يعين أن ابلنتني نظرتا إىل اتلمرة اليت
رفعتها األم ـ فلم تطعمها األم بل شقتها بينهما

نصفني ،فأكلت لك بنت تمرة ونصفا واألم لم تأكل

شيئا .فذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -ذلك للرسول

صىل اهلل عليه وسلم -وأخربته بما صنعت املرأة،فأخربها" :أن اهلل أوجب هلا بها اجلنة ،أو أعتقها بها

من الار" يعين :ألنها ملا رمحتهما هذه الرمحة العظيمة

أوجب اهلل هلا بذلك اجلنة.

 .1108جذیت:

**

می ن اس ےک اس ق عل کو رسول اہلل ﷺ ےک سا می دکر کیا بو آت ﷺ ن
عایل ن اس ےک اس عمل یک یذول ت اس ےک لی حیت واحت کردی یا
فمایا :اہلل ب ّٰ
ح
ن اس عمل یک وج ےس اےس ہنم ےس آراد کردیا ہ‘‘۔
(فمایا) اہلل ب ّٰ
عایل ّٰ
ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عابش رضی اہلل عہا ےس موی جذی ت یون یک جھوبون ی سققت یک ایک بس ر
ان راہ
ینس کرن ہ۔ عابش رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ :میے یاس ایک مسکی
عورت آن حس ن اینی دو بحیون کو اتھا رکھا تھا۔ اتہون ن اس عورت کو یی
ک
ک
ی
ھحورین کھان ےک لی دین۔ اس مسکی عورت ن ایک ننی کو ایک ھحور دے
دی اور دورسی کو دورسی۔ ترھ ینشی کو اتھا کر وہ کھان ےک لی ا یی میہ یک
رطف ےل گنی کہ اشی دوران ان دوبون ن اےس کھان ےک لی مایگ لیا۔ بعنی ن
ک
دوبون بحیان اس ھحور کو دیکھ رہی تھی حےس ان یک مان ن اتھایا تھا۔ حیابجہ مانن
بق
اےس حود ن کھایا یلکہ اس ےک دو حےص کر ےک ان دوبون ےک مایی سنم کر دیا۔ بون ہ
ک
ب
ت
جی ن دیھ ھحور کھا یل اور مان ن کجھ ھی ن کھایا۔ عابش رضی اہلل عہا ن اس
واق عہ کو آت ﷺ ےک سا می دکر کیا اور عورت ن حو کجھ کیا تھا اےس آت ﷺ کو
ی
عایل ن اس ےک
ییایا۔ نی ﷺ ن حرصت عابش رضی اہلل عہا کو ییایا کہ" :اہلل ب ّٰ
اس عمل یک وج ےس اس ےک لی حیت واحت کر دی اور اےس دورخ ےس بجات
دے دی۔" بعنی حو یکہ اس ن اس تہت یی رجدمیل کا مطاہہ کیا تھا اس وج ےس
عایل ن اس ےک لی حیت واحت کر دی۔
اہلل ب ّٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• فَ ْ
استَ ْط َع َمتها  :طلبت منها أن تطعمهما اتلمرة.
َ ُْ
• شأن َها  :حاهلا ،وهو إيثارها الصغار ىلع نفسها.
• َّاذلي َصنَ َع ْ
ت  :أي األمر اذلي فعلت.
ِ

فوائد احلديث:

 .1فضل الصدقة اليت تدل ىلع صدق املؤمن يف إيمانه بربِّه وثقته بوعده وفضله.

 .2جواز تصدق املرأة من مال زوجها بإذنه العام واخلاص ،ويكون للزوجة أجر اإلنفاق ،وللزوج األجر كذلك؛ ألنه ريض بالفقة من ماهل.
َّ
ِ .3شدة رمحة األمهات باألوالد وخشيتهن عليهم الضياع.
َّ
 .4رفع اإلسالم من شأن اجلنس األنثوي اذلي اكن حمل سخط العرب أيام اجلاهلية ،بل رتب اإلسالم ىلع حسن تربية ابلنات واإلنفاق عليهن
تيسري دخول اجلنة والجاة من الار.
َّ
 .5أن مالطفة الصبيان والرمحة بهم من أسباب دخول اجلنة والجاة من الار ،نسأل اهلل أن يكتب لا ولكم ذلك.
 .6فضل اإليثار ىلع الفس ،ورمحة الصغار ،ومزيد اإلحسان والرفق بابلنات وأن ذلك سبب دلخول اجلنة والعتق من الار.

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 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 الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3133( :
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ً ََْ ُ
إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع ينزتعه م َِن
ْ َْ
ْ َْ ُ
ََُ
كن يقبِض ال ِعل َم بِقب ِض العلماءِ
انلَّ ِ
اسَ ،ول ِ

 .1109احلديث:

اہلل ب عایل علم کو ییذونےس جھی کرتہی اتھان گا یلکہ وہ علماء کو موتدے کر
علم کو اتھان گا۔
**

عیذاہللین عرموین العاض-رضی اہلل عہما-ےسروای تییان کرنہی کہمین
رسول اہلل ﷺ کو فمان ہون سیا" :اہلل ب عایل علم کو ییذون ےس جھی کر تہی
اتھان گا یلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اتھان گا تہان یک کہ حت اہلل کون

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

 ،قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ َ ْ َ ا ََْ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ
زتااع ينزتعه ِم َن
يقول« :إن اهلل ال يق ِبض ال ِعلم ان ِ
َُ
َ
ْ َْ
َْ ُ
ال ِ َ
َّ
العل َماءَِ ،ح َّىت ِإذا
لك ْن يق ِبض ال ِعل َم ِبقب ِض
اس ،و ِ
َ ْ ُ ْ َ ا َّ َ َ َّ ُ ُ ا َّ ا َ ُ َ ْ
اس ُرؤوسا ُجهاال ،ف ُسئِلوا فأفتوا
لم يب ِق اع ِملا ،اختذ ال
َ ْ ْ َ َ ُّ َ َ ُّ
ري ِعل ٍم ،فضلوا وأضلوا».
بِغ ِ

عالم یاق تہی جھورے گا بو (اس وق ت) لوگ جاہلون کو اییاینسوا ییالیےگ۔ ان ےس
ت
حت کون مسیلہ دریاق ت کیا جان گا بو وہ علم ےک بعی قیوی دین ےگ اور بون حود ھی
ت
گرماہ ہون ےگ اور دورسون کو ھی گرماہ کرین ےگ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن عبداهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن اهلل ال يقبض

العلم" ،املراد به علم الكتاب والسنة وما يتعلق بهما،
ا
"انزتااع ينزتعه من الاس" ،يعين :ال يقبض العلم من
الاس بأن يرفعه من بينهم إىل السماء" ،ولكن

يقبض العلم" ،أي :يرفعه" ،بقبض العلماء" ،أي:

بموتهم ورفع أرواحهم" ،حىت إذا لم يبق" ،أي :اهلل،
ا
ا
"اعملا" ،بقبض روحه "اختذ الاس رؤوسا" ،أي :خليفة
ا
ا
ا
ا
ا
وقاضيا ومفتيا وإماما وشيخا" ،جهاال" ،مجع جاهل
أي :جهلة" ،فسئلوا ،فأفتوا" ،أي :أجابوا وحكموا،

"بغري علم ،فضلوا" أي :صاروا ضالني" ،وأضلوا" ،أي:
مضلني لغريهم ،فيعم اجلهل العالم ،فيف هذا احلديث

إشارة إىل أن العلم سيقبض ،وال يبَّق يف األرض اعلم
يرشد الاس إىل دين اهلل ،فتتدهور األمة وتضل بعد

ذلك.

 .1109جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عیذاہلل ین عرمو  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ت ہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ
"اہلل علم کو جھی کر تہی اتھان گا۔" اس ےس کیات و سنت اور اس ےس می علقہ
علوم ماد ہی۔ "اییاعاً ینیعہ من الیاس۔" بعنی لوگون ےس علم کو بون تہی خم
کرے گا کہ ان ےک درمیان ےس علم کو آشمان ی اتھا ےل یلکہ علم کو علماء کو موت
ت
دے کر اور ان یک روحون کو قیص کرےک اتھان گا۔تہان یک کہ حت اہلل کسی ھی
عالم کو تہی جھورے گا بعنی ہ عالم یک روخ قیص کر ےل گا بو لوگ ا بےس افاد کو اییا
ج
جلیقہ ،فاضی ،مقنی ،امام اور شح ییا لی ےگ حو جاہل ہون ےگ۔ "جُھال" مع ہ
’جاہل‘ یک۔ا بےسلوگونےسحتکون مسیلہبوجھاجانگابووہبعیکسیعلمےکقیوی
ت
دین ےگ اور ی ال علم قیصلہ کر دیا کرین ےگ اور بون حود ھی گرماہ ہون ےگ اور دورسون

ت
کو ھی گرماہ کرین ےگ۔ اس رطخ ےس حہال ت عام ہو جان یگ۔ اس جذی ت می
ت
اسارہ ہ کہ علم عیقی ت اتھا لیا جان گا اور رمی می ایک عالم ھی ابسا تہی رہ
گا حو لوگون کو اہلل ےک دین یک رطف رہمان کرے۔ اس رطخ ےس امت بسنی کا س کار
ہوجان یگ اور گرماہی می ی جان یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
انزتااع  :من الزنع ،وهو اجلذب والقلع.
•
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• بقبض العلماء  :بموتهم.
ا
• رؤوسا  :مجع رأس ،وهو السيد املقدم يف الاس.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع طلب العلم ،يلكرث العلماء ،ويعم نفع الاس بهم.
َْ
 .2موت العلماء مصيبة حتل باألمة ،وثلم يف اإلسالم.
 .3الفتوى يه الرياسة احلقيقية ،وذم من يقدم عليها بغري علم.
 .4اتلحذير من استفتاء اجلاهلني ،أو الفتوى بغري علم.
 .5الفتوى بالرأي سبيل الضالل واإلضالل.
 .6قلة العلم بادلين من عالمات قرب القيامة.
املصادر واملراجع:

1-بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10118( :
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م
عایل اسییذےےس محیت کر یاہ حویہیگار ( ،جلوقےس)نییار اور
اہلل ب ّٰ
بوسیذہ ہو

إن اهلل حيب العبد اتلِق ,الغين ,اخلِف

 .1110احلديث:

**

ا
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن
َّ َّ َ
الغ َّ
ين ,اخل َ ِ َّ
يف».
اهلل حيب العبد اتل ِيقِ ,

سعذ ین وفاض رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :اہلل
م
عایل اس ییذے ےس محیت کر یا ہ حو یہیگار ( ،جلوق ےس) ن ییار اور بوسیذہ
ب ّٰ
ہو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من أسباب حمبة اهلل للعبد أن يتصف بهذه الصفات
اثلالث :األوىل :أن يكون متقيا هلل تعاىل ،قائما

بأوامره جمتنبا نواهيه .اثلانية :أن يكون مستغنيا

عما يف أيدي الاس ،راضيا بما قسم اهلل هل .اثلاثلة:

أن يكون خفيا ،ال يتعرض للشهرة ،وال يرغب فيها.

 .1110جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
حن اسیات یک وج ےس اہلل ا یی ییذے ےس محیت کر یا ہ ان می ےس ن ھی ہ
کہ وہ ان یی صقات ےس آراسیہ ہو :اول :وہ اہلل ےک احکامات کو بجا لن ہون
ی اجنیار کرے۔
اور اس یک میع کردہ اسیاء ےس اجنیات کرن ہون ،اس کا بقو ّٰ

دوم :لوگون ےک یاس حو کجھ ہ اس ےس ن ییار رہ اور اہلل ن حو کجھ اےس
دے رکھا ہ اس ی راضی رہ۔ سوم :بوسیذہ (گمیام) رہ ،شرہت (تمود
ت
وتمابس) ےس گری کرے اور اس یک جاہت ( ھی) ن ر کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اتليق  :هو املمتثل ألوامر اهلل ،املجتنب لواهيه.
• الغين  :هو املكتيف بما يف يده وإن اكن قليال ،فال يطمع بما يف أيدي الاس.
• اخليف  :املنقطع إىل عبادة اهلل بالِس.

• العبد  :امللكف ،والعبودية أفضل أوصاف امللكف ،وهو أقىص درجات اخلضوع واالنقياد.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل-.
 .2من مجع هذه الصفات اثلالث فإن اهلل حيبه.
 .3فضل اخلفاء وعدم احلرص ىلع الشهرة بني الاس.
 .4فضل االستغناء والزهد عما يف أيدي الاس.
املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5340( :
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مسلمان حت ا یی مسلمان تھانیک عیادت کر یاہ بووابسآن یکوہ
حیتےک یارہ تھلونےک جنی میمرصوفرہیاہ

إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة
اجلنة حىت يرجع

 .1111احلديث:

**

بویان رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا" :مسلمان حت ا یی
مسلمان تھان یک عیادت کر یا ہ بو وابس آن یک وہ حیت ےک یارہ تھلون ےک
جنی می مرصوف رہیا ہ۔‘‘ آت ﷺ ےس بوجھا گیا :اے اہلل ےک رسول!

عن ثوبان -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل عليه
ْ
َ َ
َّ
َ
وسلم -قال" :إن املس ِل َم إذا اعد أخاه املس ِل َم ،لم يَ َزل
َ
ُ َْ
َّ
َ
هلل ما
يف خرف ِة اجلَن ِة حىت يرجع" ،قيل :يا رسول ا ِ
ُ َ ُ َّ
ََ
"جناها".
خ ْرفة اجلن ِة؟ ،قال:

"حرفہ الحیہ"ےس کیا ماد ہ؟ آت ﷺ ن فمایا’’ :اس ےک یارہ تھل جنیا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث ثوبان أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
"إذا اعد املسلم أخاه املسلم -يعين :يف مرضه -فإنه ال
يزال يف خرفة اجلنة" قيل :وما خرفة اجلنة؟ ،قال:

"جناها" ،يعين أنه جيين من ثمار اجلنة مدة دوامه
ا
جالسا عند هذا املريض ،فشبه ما حيوزه اعئد املريض

من اثلواب بما حيوزه اذلي جيتين اثلمر ،وقيل :املراد
بها هنا الطريق ،واملعىن أن العائد يميش يف طريق

تؤديه إىل اجلنة ،واتلفسري األول أوىل .واجللوس عند

املريض خيتلف باختالف األحوال واألشخاص ،فقد
ا
يكون اجللوس عند املريض مطلوبا ،وقد يكون
غري مطلوب ،فإذا ُعلم أن املريض يأنس بهذا الرجل،
وأنه حيب أن يتأخر عنده ،فاألفضل أن يتأخر ،وإذا
ُعلم أن املريض حيب أن خيفف العائد ،فإنه ال

يُتأخر ،فللك مقام مقال.

 .1111جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

بویان رضی اہلل عیہ ےس موی جذی ت می ہ کہ ینی ﷺ ن فمایا’’ :مسلمان
حت ا یی مسلمان تھان یک  -اس یک نماری می  -عیادت کر یا ہ بو وہ حیت ےک
یارہ تھلون ےک جنی می مرصوف رہیا ہ۔ آت ﷺ ےس بوجھا گیا کہ" :حرفہ

الحیہ" ےس کیا ماد ہ؟ آت ﷺ ن فمایا :اس ےس ماد حیت ےک یارہ تھل
جنیا ہ۔ بعنی حت یک وہ اس مبص ےک یاس یننھا رہیا ہ ی ت یک وہ حیت
ش
ےک تھل بور راہ ہو یا ہ۔ آت ﷺ ن نمار یشی کرن واےل حص کو جاصل
ش
ہون واےل احر و بوات کو اس حی ےس بسننہہ دی حو تھل بورن واےل حص کو
جاصل ہون ہ۔ ایک قول ےک مطابق اس ےس تہان راسیہ ماد ہ ،بعنی عیادت
ش
کرن وال حص ا بےس را سی ی جل راہ ہو یا ہ حو اےس حیت یک ےل جا یا ہ۔
حت کہ تہل بقسی تہی ہ۔ مبص ےک یاس یننھیا محیلف جالت اور افاد ےک لجاظ
ی
ک
ےس محیلف ہو یا ہ۔ حیابجہ ھی بو مبص ےک یاس ننھی یک ضورت ہونہ ،اور
ش
ک
ھی بو اس یک ضورت تہی ہون۔ لہّٰذا اگر ن معلوم ہو جان کہ مبص اس حص ےس
سکون محسوس کر یا ہ اور اےس بسیذ ہ کہ وہ اس ےک یاس دی یک رہ بو اقصل
ن ہ کہ وہ اس ےک یاس دی یک تھرہے۔ لیک اگر ن معلوم ہو کہ مبص جاہیا ہ
کہ نمار یشی کرن وال اس ےک یاس کم وق ت ییان بو اےس واہن یاحی تہی کرن
جا ہی۔۔ حیابجہ ہ صورت جال ےک لی الگ حکم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ
• خ ْرفة  :اسم ما يقطع من اثلمار حني يدرك وينضج.
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• جناها  :لك ما جيتىن من اثلمر.

فوائد احلديث:
 .1فضل عيادة املريض ،وثواب العائد.
 .2عيادة املريض من الطااعت اليت تقرب من اجلنة ،وتباعد من الار.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛
للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5647( :
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ینسک ابصاف کرنواےلاہللےکاہن بورےک منیونی ہونےگ،نوہ لوگ
ہونےگحو اینی رعایا اور اہلو عیال اور حس کا اتھیدہمدار ییایا جا یا ان می

إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين
يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 .1112احلديث:

عذلو ابصاف کرن ہونےگ۔

**

عیذ اہلل ین عرمو ین العاض  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ن ارساد فمایا”:ینسک ابصاف کرن واےل اہلل ےک اہن بور ےک منیون ی ہون
ےگ ،ن وہ لوگ ہون ےگ حو اینی رعایااور اہل و عیال اور حس کا اتہی دہم دار ییایاجا یا

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهما-

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
ُْ
المق ِسطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين يعدلون
َ ْ
يف حكمهم وأهليهم وما ول ُوا».

ان می عذل و ابصاف کرن ہون ےگ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بشارة لذلين حيكمون باحلق والعدل بني
الاس اذلين حتت إمرتهم وحكمهم ،وأنهم ىلع منابر
من نور حقيقة إكراما هلم يوم القيامة عند اهلل -عز

وجل .-وهذه املنابر عن يمني الرمحن -تعاىل ،-وفيه
إثبات ايلمني وايلد هل -سبحانه -دون تعطيل أو
تكييف أو تشبيه أو حتريف.

 .1112جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت می ان لوگون ےک لی حوشحیی ہ حو لوگون می حق اور ابصاف ےک ساتھ
ح
قیصےل کرن ہی حو ان یک مابحت ہی ن کہ وہ قیقی طور ی بور ےک منیون ی ہونےگ حو
ت
ان ےک لی یاع ر
عایل یک جایت ےس۔ ن
ت غت ویکر م ہویگ قیامت ےک دن اہلل ب ّٰ
بع
منی اہلل ب عایل ےک دا یی جای ت ہوگا ،یی اس می بعی طیل ،یا یکنیف ،یا بسنیہ یا
برحبف ےک اس ےک لی دا یی جای ت اور اہتھ کا اییات ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم .ملحوظة :يف صحيح مسلم زيادة ىلع ما يف رياض الصاحلني :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املقسطني عند اهلل
ىلع منابر من نور ،عن يمني الرمحن -عز وجل ،-وَّكتا يديه يمني».
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املقسطني  :العادلني.
• عند اهلل  :عند اهلل يوم القيامة.

• يف حكمهم  :يف قضائهم.
ُ
• ما َولوا  :اذلي اكنت هلم عليه والية.

فوائد احلديث:
 .1فضل العدل واحلث عليه.
 .2بيان مزنلة العادلني يوم القيامة.
 .3تفاوت منازل أهل اإليمان يوم القيامة لك حسب عمله.
 .4أسلوب الرتغيب من أسايلب ادلعوة اليت ترغب املدعو يف الطاعة.
 .5إثبات ايلد وايلمني هلل -تعاىل -دون تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو حتريف.

221

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 .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك الجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,
الطبعة :األوىل 1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني،
لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4935( :
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ایاہممیا ینیاہ۔وہ سیحواریگیک جالت می قوت ہوا۔اسےک لیدودان
میعییک گنی ہی حو حیت می اسیک ر
مذت سری حواریگ کو بورا کررہی ہی۔

إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي ،وإن هل
لظرئين تكمالن رضاعه يف اجلنة

 .1113احلديث:

**

ُ
رأيت
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :ما

 .1113جذیت:

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ می ن رسول
اہلل ﷺ ےس ریادہ کسی کو ا یی اہل وعیال ی مرہیان اور سقیق تہی دیکھا۔ ابس

أحدا اكن أرحم بال ِعيال من رسول اهلل -صىل اهلل
َ َ
عليه وسلم ،»-قال« :اكن إبراهيم ُم ْسرتض اعا هل يف
َع َوايل املدينة ،فاكن ينطلق وْنن معه ،فيدخل ابليت
َ َّ
ْ َْا
وإنه يلُدخن ،واكن ِظْئه قينا ،فيأخذه فيُقبِّله ،ثم
ُ
يرجع» .قال عمرو :فلما تويف إبراهيم قال رسول اهلل -

رضی اہلل عیہ میذ ییان کرن ہی کہ ایاہم رضی اہلل عیہ مذییہ ےک یالن حےص می
ت
ت
دودھ ی الن ےک لی ھنچ گی تےھ۔ آت ﷺ واہن جایا کرن تےھ اور ہم ھی
آت ﷺ ےک ساتھ ہون تےھ۔ آت ﷺگرھمی داجل ہوجانحو دھوین ےس

ترھا ہو یا کیو یکہ دان کا سوہ لواہر تھا۔ ترھ آت ﷺ ا یی ینی کو ےل کر اےس حو می
اور وابس لوت آن۔ عرمو رضی اہلل عیہ کہی ہی حت ایاہم رضی اہلل عیہ یک وفات

صىل اهلل عليه وسلم« :-إن إبراهيم ابين ،وإنه مات
ْ
ُ
َّ
لظْئين تك ِمالن رضاعه يف اجلنة».
يف اثلدي ،وإن هل ِ

ہون بو آت ﷺ ن فمایا کہ ایاہم میا ینیا ہ اور وہ سیحواریگ یک جال ت می
قوت ہوا ہ ،اس ےک لی دو دان مقر ہی حو حیت می اس یک ر
مذت رصاعت کو

بورا کر رہی ہی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أنه ما رأى أحدا
اكن أرحم بال ِعيال واألطفال الصغار من رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن إبراهيم ابن اليب -صىل

اهلل عليه وسلم -ترضعه مرضعة يف قرى عند املدينة،

فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -يذهب وبعض الصحابة
معه لزيوره ،فيدخل ابليت فيجد ابليت يدخن؛ وذلك
ا
ألن زوج مرضعته اكن حدادا ،فاكن اليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -يأخذ إبراهيم فيُقبِّله ثم يرجع ،فلما تويف
إبراهيم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن
إبراهيم ابين ،وإنه مات وهو يف سن الرضاع ،وإن هل
مرضعتني تتمان رضاعه يف اجلنة حىت يتم السنتني؛

وذلك ألن إبراهيم تويف وهل ستة عرش شهرا أو سبعة

عرش شهرا ،فرتضعانه بقية السنتني فإنه تمام
الرضاعة بنص القرآن ،وهذا كرامة هل وألبيه -صىل

اهلل عليه وسلم.-

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ییان کر رہ ہی کہ اتہون ن کون ابسا حص تہی دیکھا
حو ا یی اہل و عیال اور جھون بحون ی رسول اہلل ﷺ ےس ریادہ سقیق اور مرہیان
ہو۔ ینی ﷺ ےک ینی ایاہم رضی اہلل عیہ کو مذییہ ےک فی ت آیاد ایک بسنی یک دان
ت
دودھ ی الیا کرن ھی۔ ینی ﷺ ایاہم یک ریارت ےک لی واہن جایا کرن اور آت
ت
ﷺ ےک ساتھ آت ﷺ ےک کجھ ضجان ھی ہون۔ آت ﷺ گرھ می داجل
ہون بو گرھ دھوین ےس ترھا ہو یا تھا کیو یکہ دان کا سوہ لواہر تھا۔ ینی ﷺ ایاہم
رضی اہلل عیہ کو اتھان ،اتہی ییار کرن اور وابس لوت آن۔حت ایاہم رضی

اہلل عیہ قوت ہون بو رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :ایاہم میا ینیا ہ ،وہ
رس
یحواریگ یک جال ت می قوت ہو گیا ہ ،حیت می دو دان اس یک مذت رصاعت بورا
ْ
م
کرن ےک لی اےس دودھ ی ال رہی ہی یاکہ دو سال کمل ہو جا یی۔ کیو یکہ ایاہم
ت
رضی اہلل عیہ حت قوت ہون بو ان یک عرم سولہ یا سیہ ماہ ھی۔ دو سال می ےس حو
مذت یاق رہ گنی اےس بورا کرن ےک لی وہ دوبون دان اتہی دودھ ی ال رہی تھی
کیو یکہ فآن یک رو ےس مذت رصاعت دو سال ہ۔ ن ایاہم رضی اہلل عیہ اور ان
ےک والذ ﷺ ےک لی اہلل یک رطف ےس بطور راکرام تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
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راوي احلديث :رواه مسلم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

َ
• ُم ْسرت َضعا  :هل مرضعة.
• َع َوايل املدينة  :القرى اليت عند املدينة.
ْ
الظْئ  :يه اليت ترضع ودل غريها ،وزوجها ظْئ ذللك الرضيع ،فلفظة الظْئ تقع ىلع األنىث واذلكر.
• ِ
َ
ا
ا
• قيْنا  :حدادا.

فوائد احلديث:
 .1بيان كريم خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ورمحته للعيال والضعفاء ،وفيه فضيلة رمحة العيال واألطفال وتقبيلهم.
 .2جواز أن ترضع املرأة ودل غريها.
 .3بيان فضيلة إبراهيم ابن اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4وجود اجلنة وأنها خملوقة اآلن.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض
بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،الارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م.

الرقم املوحد)11188( :
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ش
لوگون می اہللےکستےسریادہفیتوہ حصہ ،حو ان میےسسالم
کرن می تہل کر یاہ۔

َ َ
َََ ُ
إن أ ْوَل انلاس باهلل من بدأه ْم بالسالم

 .1114احلديث:

**

 .1114جذیت:

ابو اماہم رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ آت صل اہلل علیہ وسلم ن ارساد
ش
فمایا":لوگون می ےس اہلل ےک ست ےس ریادہ فی ت وہ حص ہ ،حو ان می ےس
س الم کرن می تہل کر یا ہ"۔ یمذی یک روای ت ےک القاظ ن ہی :آت صل اہلل

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أ ْوىل الاس باهلل من
ََُ
بَدأه ْم بالسالم» .ويف رواية للرتمذي :قيل :يا رسول
ََُْ
ْ
َ ُّ
اهللَّ ،
الر ُجالن يَلتَ ِقيَان أي ُه َما يبدأ بالسالم؟ ،قال:
َ ُ
«أ ْواله َما باهلل تعاىل».

علیہ وسلم ےس بوجھا گیا :اے اہلل ےک رسول! حت دو افاد آبس می ملی ہی ،بو کون
س الم می تہل کر یا ہ؟ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا" :حو دوبون می اہلل ےس
ریادہ فی ت ہو یا ہ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
خري الاس وأقربهم طاعة هلل تعاىل :من بادر إخوانه
ْ
بالسالم؛ ألنه بادر إىل طاعة وسارع إيلها رغبَة بما
عند اهلل تعاىل ،فاكن أوىل الاس وأطوعهم هلل تعاىل.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

لوگون می ست ےس تہی اور اہلل ےک اطاعت س عار وہ ییذے ہی ،حو ا یی تھايون
ےس س الم می تہل کرن ہی۔ کیویکہ ن لوگ اہلل یک اطاعت اور محیت یک رطف لیکی
واےل ہون ہی۔ اشی لی ا بےس لوگ ست ےس ریادہ اہلل یک فی ت اور اطاعت
ےک جامل ہون ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :الرواية األوىل رواها أبو داود .الرواية اثلانية رواها الرتمذي.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوىل الاس باهلل  :أي :أحقهم بالقرب منه بالطاعة.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
ُ َ ِّ
والمذك ِر هل بِ ِذكر
 .1إن أقرب الاس من اهلل بالطاعة من بدأ أخاه بالسالم عند مالقاته؛ ألنه السابق إىل ِذك ِر اهلل واملبادر إىل تطييب نفس أخيه
اهلل.
 .2استحباب إفشاء السالم بني املسلمني ،وأن ذلك سبيل لطاعة اهلل وحمبته والقرب منه سبحانه وتعاىل.
خري ُ
ُ .3
المتَالقيني اذلي يبدأ أخاه بالسالم.

املصادر واملراجع:

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

الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .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 - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل
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مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .صحيح اجلامع الصغري
وزياداته :األبلاين دار املكتب اإلساليم -بريوت بلنان.

الرقم املوحد)3621( :
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ت
ت
مذییہ می کجھ ا بےس لوگ ہی کہ حہان ھی تم جےل اور حسوادی کو ھی تمنےط
کیاوہ (ہ ایکےک احر می) تمہارے ساتھ تےھ ،اتہیمضن تمہارے

ََ ُْ
رستُم َم ِس ً
إن باملدينة لَر َج ًاال ما ِ ْ
ريا ،وال قطعتم
ِ
ً
ََ ُ َ َ َ
َوادِيا ،إال اكنوا معكم حبسهم املرض

 .1115احلديث:

ساتھآنےسروکرکھا تھا۔

**

ابو عیذ اہلل جای ین عیذ اہلل ابصاری رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ایک غوہ می
ہم ینی ﷺ ےک ساتھ تےھ۔ آت ﷺ ن فمایا کہ مذییہ می کجھ ا بےس لوگ ہی کہ
ت
ت
حہان ھی تم جےل اور حس وادی کو ھی تم ن ےط کیا وہ ( ہ ایک ےک احر می)
تمہارے ساتھ تےھ ،اتہی مض ن تمہارے ساتھ آن ےس روک رکھا تھا۔ ایک

عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل األنصاري -ريض

اهلل عنهما ،-قال :كنا مع اليب -صىل اهلل عليه
َ َ ا
ُْ
ََ
رستم
وسلم -يف غزا ٍة ،فقال« :إن باملدينة ل ِرجاال ما ِ
َ ْ
ُ
َمس ا
ريا ،وال ق َطعتُم َوا ِدياا ،إال اكنوا َم َعكم َحبَ َسهم
ِ
َ َُ ُ
َ ْ
ُ
املرض» .ويف رواية« :إال رشكوكم يف األج ِر» .وعن
أنس  -ريض اهلل عنه  -قال :رجعنا من غزوة تبوك مع

دورسی روای ت می ہ کہ وہ تمہارے ساتھ احر می رسیک ہی۔ ابس رضی اہلل عیہ
روای ت کرن ہی کہ ہم ینی ﷺ ےک ساتھ غوہ يوک ےس وابس آ رہ تےھ۔
ن
آت ﷺ ن فمایا کہ’’ہمارے جےھ مذییہ می کجھ لوگ ہی۔ ہم حس گھان اور وادی
ت
می ھی ایے وہ ہمارے ساتھ تےھ۔ اتہی عذر ن روک لیا تھا‘‘۔

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :إن أقواما خلفنا
ْ
باملدينة ما سلكنا ِشعبَا ،وال واديا ،إال وهم معنا؛

حبسهم العذر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -عن رجال ما حبسهم
عن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل إال املرض وْنوه من
ُ
األعذار ،فيخرب أنه ما سار الغزاة سريا وال قطعوا
ُ
وكت َ
ب هلؤالء ثواب ذلك العمل.
واديا وال ِشعبا إال ِ

 .1115جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ا بےس لوگون ےک یارے می ییا رہ ہی حو کسی مض یا اس رطخ یک کسی
س
اور محیوری یک وج ےس حہاد ق نیل اہلل می رسیک ن ہو سےک۔ آت ﷺ ییا رہ
ت
ت
ہی کہ حہاد کرن واےل جنیا ھی جےل ہی اور اتہون ن حس وادی اور گھان کو ھی
ت
عیور کیا ہ ان ےک اس عمل کا بوات ان لوگون ےک لی ھی لکھا گیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :حديث جابر -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث أنس -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري.

َاتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• غزاة  :غزوة.
• مسريا  :أي :سريا أو يف ماكن سري.
• قطعتم واديا  :سلكتموه.

• واديا  :الوادي :مفرج ما بني جبال أو تالل أو آكام
• حبسهم  :منعهم.
• رشكوكم  :شاركوكم.

• األجر  :اثلواب.
ْ
• ِشعباا  :الطريق يف اجلبل.
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فوائد احلديث:
 .1من حبسه العذر اكن كأويل الرضر.
 .2أن من صحت نيته ،وعزم ىلع فعل عمل صالح وتركه لعذر ،أن هل مثل أجر فاعله.
 .3ليس ىلع أويل الرضر اكألعىم واملريض حرج.
املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا،

الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (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)4557( :
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ً ََ َ ُ
إن رجاال يتخ َّوضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم

کجھ لوگاہللےک مال می یاحق برصف کرن ہی۔ حیابجہا بےس لوگونےک لی
ح
قیامتےکدن ہنمہ

انلار يوم القيامة

 .1116احلديث:

**

حولہ ابصارن رضی اہلل عہا ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :ی السیہ کجھ لوگ اہلل ےک مال می
ح
یاحق برصف کرن ہی۔ حیابجہ ا بےس لوگون ےک لی قیامت ےک دن ہنم ہ۔‘‘

عن خولة األنصارية -ريض اهلل عنها -قالت :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن رجاال
َ َ
يتَخ َّو ُضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم الار يوم
القيامة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن أناس
يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل ،وأنهم
يأخذونها بغري حق ،ويدخل يف ذلك أكل أموال
ايلتاىم وأموال الوقف من غري مستحقها وجحد

األمانات واألخذ بغري استحقاق وال إذن من األموال

العامة ،وأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن جزاءهم

 .1116جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن حی دی ہ کہ کجھ لوگ مسلمابون ےک اموال می یاجای طور ی برصف
ی
ش
کرن ہی اور اےس یاحق لنی ہی۔ اشی می کسی عی حق دار حص کا ننمون ےک مالون

اور وقف سذہ اموال کو کھایا ،امايون کا ان کار کریا اور عوامی دول ت (ییلک قیذر) ےس
بعی اشحقاق یا اجارت ےک لنیا سامل ہ۔ یی آت ﷺ ن یاحی کیا ہ کہ ا بےس
ح
لوگون یک حرا قیامت ےک دن ہنم ہ۔

الار بذلك يوم القيامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :خولة األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يتخوضون يف مال اهلل  :يترصفون يف أموال املسلمني بابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1حيرم ىلع اإلنسان أن يكتسب املال إال من الوجه احلالل ،ألن اكتسابه من احلرام من اتلخوض فيه واتلرصف بابلاطل.
 .2املال بيد املسلمني وبيد والتهم هو مال اهلل استخلفهم عليه يلنفقوه يف الطرق املرشوعة ،واتلرصف فيه بابلاطل حرام ،وهذا اعم يف الوالة
وغريهم من سائر املسلمني.

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،
ر
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط،
.1422
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َُ ُ َ ُ ٌ
َ
رجل ُمسلم يسأل رات می ایک گرھی ابسیہ حو کسی مسلمانآدمی کو منشآجان،وہاس می
إن يف الليل لساعة ،ال يواف ِقها
ْ
ْ
َ
ً
م ک
عایلاےس اس
اهلل تعاىل خريا من أم ِر ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه دییا اورآحرتےکم عا مےل ی سی تھالن کا سوال کرے بو اہلل ب ّٰ
ُ َّ
إِياه ،وذلك لك َللة
ےسضور بوار یاہ ،اورنگرھیہراتہونہ۔

 .1117احلديث:

**

جای رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہی کہ می ن ینی صل اہلل علیہ وآلہ وسلم کو فمان
ہون سیا’’ :رات می ایک گرھی ابسی ہ حو کسی مسلمان آدمی کو منش آجان ،وہ

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن يف الليل لساعة ،ال
ْ
يُ َواف ُق َها ُ
رجل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل ا
خريا من أم ِر
ِ
ُ َّ
ْ
َ
ادلنيا واآلخرة ،إال أعطاه ِإياه ،وذلك لك يللة».

م کس
م
عایل اےس
اس ی دییا اور آحرت ےک معا مےل ی ی تھ الن کا سوال کرے بو اہلل ب ّٰ
اس ےسضور بوار یا ہ ،اور ن گرھی ہ رات ہون ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف لك يللة ساعة يُستجاب فيها ادلاعء ،فال يصادفها

عبد مسلم ال يدعو فيها بمحرم إال استجاب اهلل
داعءه ،ويه ثلث الليل اآلخر ،كما يف الصوص

الصحيحة األخرى.

 .1117جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
ہ رات می ایک گرھی ابسی ہ حس می دعا قیول ہون ہ۔ حو اگر کسی ییذہ سلم کو
م
عایل اس یک دعا ضور
ل جان اور وہ اس می حرام ےک ماسوا کون دعا کرے بو اہلل ب ّٰ
ض
قیول فمان گا۔ اور ن رات کا آحری تہان حصہ ہ ،جنساکہ دورسے حنح بصوض
می وارد ہوا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ساعة  :فرتة من الزمن.
• يوافقها  :يصادفها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع القيام يف الليل،أي ساعة من سااعته.
 .2إثبات ساعة اإلجابة يف لك يللة ،وذلك يف اثللث األخري منها.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ینیآدمےکدلرجمنیکدو انگلیونےکدرمیانا بےس ہی جنےسوہست ایک
ہیدل ہو اوروہ جنےس جاہیاہان کو یلتدییاہ۔

إن قلوب بين آدم ِّكها بني إصبعني من أصابع
الرمحن ،كقلب واحد ،يرصفه حيث يشاء

 .1118احلديث:

**

عیذ اہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
فمایا:ینیآدمےک دلرجمن یکدوانگلیونےک درمیان ا بےسہیجنےسوہ ستایک

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-

أنه سمع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-يقول:
َّ
َّ
َ
أصابع
قلوب بين آدم لكها بني إصبعني من
«إن
ِ
ُ َ ِّ ُ
َّ
رصفه حيث يشاء» ثم قال
واحد ،ي
كقلب
الرمحن،
ٍ
ٍ
ُ َ ِّ َ
رصف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :امهلل م
رص ْف َ
القلوب َ ِّ
قلوبنا ىلع طاعتك».
ِ

ہی دل ہو اور وہ جنےس جاہیا ہ ان کو یلنیا رہیا ہ۔ ترھ آت ﷺ ن ن دعا فمان
لل
ف فلویَّیا عل طاعیک‘‘ یجمہ :اے اہلل! اے دلون کو
ف القل ر
وت َّض ر ْ
’’ ا ہم م َُّرص ر َّ
تھین واےل! ہمارے دلون کو اینی اطاعت یک رطف تھیے ر کےھ۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل -سبحانه
ِّ
مترصف يف قلوب عباده وغريها كيف شاء،
وتعاىل-
ال يمتنع عليه منها يشء وال يفوته ما أراده ،فقلوب
العباد لكها بني أصابعه سبحانهِّ ،
يوجهها إىل ما يريد

بالعبد حبسب القدر اذلي كتبه اهلل عليه ،ثم داع
ُ َ ِّ َ
لقلوب
رصف ا
اليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل م
ِ
ُ َ ِّ
رص ْف َ
َ ِّ
قلوبنا ىلع طاعتك» أي :يا من تقلب القلوب
وتوجهها حيث تشاءِّ ،
ِّ
وجه قلوبنا إىل طاعتك ،وثبتها
ىلع هذه الطاعة ،وال جيوز تأويل األصابع إىل القوة
وال القدرة وال غريها ،بل جيب إثباتها صفة هلل -

تعاىل -من غري حتريف وال تعطيل ومن غري

تكييف وال تمثيل.

 .1118جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
ینی ﷺ ییا رہ ہی کہ اہلل ب عایل ا یی ییذون اور دیگر جلوفات ےک دلون می حس
ت
رطخ جاہیا ہ برصف کر یا ہ۔ اس یک راہ می اہلل ےک سا می کون ےس ھی
ی
رکاوتتہی ننیاور نہی حسکام ےک کرن کاوہارادہرکھیا ہوہاس یکدسیس
ےس یاہ ہو یا ہ۔حیابجہ ییذون ےک دل سارے ےک سارے اہلل ب عایل یک انگلیون

ےک مایی ہی۔ وہ ییذے ےک بوسیہ بقذی ےک مطابق اس ےس حو جاہ راہ ہو یا ہ
ی لل
ف
اس یک رطف اےس تھی دییا ہ۔ ترھ ینی ﷺ ن ن دعا ما یگ «ا ہم م َُّرص ر َّ

ف فلویَّیا عل طاعیک»۔ یجمہ :اے اہلل! اے دلون کو تھین واےل!
القل ر
وت َّض ر ْ
ہمارے دلون کو اینی اطاعت یک رطف تھیے رکھ۔ بعنی اے وہ دات حو دلون کو
تھین ہ اور اتہی حس رطف کریا جاہنی ہ کر دینی ہ! ہمارے دلون کو اینی
اطاعت می لگا دے اور اتہی اس اطاعت ی یای ت فذم رکھ ۔ انگلیون یک قوت،
فذرت یا کسی اور معنی ےک ساتھ یاویل کریا جای تہی ہ یلکہ بعی کسی برحبف و
تم
بع
طیل اور ییا کسی یکنیف و نیل ےک اُس کا اہلل ب عایل یک صقت ےک طور ی اییات کریا
واحت ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن عم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• مرصف  :من اتلرصيف أي اتلقليب واتلحويل من حال إىل حال أخرى.

فوائد احلديث:
 .1إثبات األصابع هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال تمثيل
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 .2إثبات القدر ،وأن اهلل ِّ
يوجه قلوب عباده حسب القدر اذلي كتبه عليهم
 .3إدامة داعء اهلل -تعاىل -باتلثبيت ىلع اهلدى.

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 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل.
َّ َّ
لسقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م  -صفات اهلل عز وجل
صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر ا
َّ َّ
السقاف دار اهلجرة الطبعة  :اثلاثلة   1426 ،ـه 2006 -م
الواردة يف الكتاب والسنة  :علوي بن عبد القادر
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ہ اُمت کا ایک امی ہو یاہ اور اےمیی امت! ہمارے امی ابو عنیذہ ین
الرحاخ ہی۔

إن لُك أمة أمينا ،وإن أميننا -أيتها األمة -أبو
عبيدة بن اجلراح

 .1119احلديث:

**

َّ
ا
مرفواع« :إن للك
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
َّ
ا
ُ َّ
أمة أ ِمينا ،وإن أ ِميننا -أيتُها األمة -أبو ُعبيدة بن
اجل َ َّراح».

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ ’’ہ
اُمت کا ایک امی ہو یا ہ اور اے میی امت! ہمارے امی ابو عنیذہ ین الرحاخ
ہی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف لك أمة من األمم رجل أمني اشتهر باألمانة أكرث
من غريه ،وأشهر هذه األمة باألمانة أبو عبيدة اعمر

بن اجلراح -ريض اهلل عنه ،-فإنه وإن اكنت األمانة
صفة مشرتكة بينه وبني الصحابة -عليهم الرضوان-

 ،لكن سياق احلديث يشعر بأنه يزيد عليهم يف

ذلك.

 .1119جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
تمام امیون می ےس ہ امت می ایک ابسا حص ہو یا ہ حو امای ت می دورسون
ےس ریادہ مغوف ہو یا ہ۔ امای ت ےک لجاظ ےس اس امت ےک ست ےس ریادہ
ش
مسہور حص ابو عنیذہ عام ین الرحاخ رضی اہلل عیہ ہی۔ اگرج ان می اور دیگر ضجان
ت
رصوان اہلل علن ہم اجمعی می صق ر
ت امای ت ایک مسیک صقت ھی یاہم جذی ت ےک
سیاق ےس ن ییا جلیا ہ کہ ابو عنیذہ رضی اہلل عیہ اس صقت می دورسون ےس یھ کر
تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:
 .1دل هذا احلديث ىلع فضل أيب عبيدة ،وتفوقه ىلع غريه بقدر زائد من األمانة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري
حممد عيون ،الارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،اعم النرش1410 :ه1990 ،م.
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ہ امتیکآرمابسکسین کسی حی میہ اورمیی امتیکآرمابس (فنیہ) مال
میہ۔

ُ
إن لُك أمة فتنة ،وف ِتنة أميت :املال

 .1120احلديث:

**

ض
عایل عیہ ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ می ن رسول
کعت ین عیاض ر ی اہلل ب ّٰ
اہلل ﷺ ےس سیا آت ﷺ فما رہ تےھ کہ "ہ امت یک آرمابس کسی ن کسی حی

عن كعب بن عياض -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
ُ َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن للك أمة
ُ َّ
فتنة ،وفِتنة أميت :املال».

می ہ اور میی امت یک آرمابس (ف نیہ) مال می ہ "۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال كعب بن عياض -ريض اهلل عنه :-سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول( :إن للك أمة فتنة)
ويه ما يمتحنون وخيتربون به من األشياء( .وفتنة

أميت املال) ألنه مانع عن كمال املآل؛ فاللهو باملال

يشغل ابلال عن القيام بالطاعة وينيس اآلخرة.

 .1120جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل عیہ ےس روای ت ہ کہ می ن رسول اہلل ﷺ
کعت ین عیاض رضی اہلل ب ّٰ
ےس سیا آت ﷺ فما رہ تےھ کہ " :ن سک ہ امت کا کون فنیہ ہو یاہ " فنیہ
وہ حیین ہی حو ابسان کو گرماہی اور گیاہون می دال دینی ہی۔ "اور میی امت کا
فنیہ مال ہ۔" کیون کہ مال حصولر اسیاء یک ہوَّس اور تہیین آحرت ےس رکاوت کا
یاعت ہو یا ہ اور مال ےک ساتھ م سعول ہویا ابسان کو اطاعت ےس عافل کر دییا

ہ اور آحرت کو تھ ال دییا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.

اتلخريج :كعب بن عياض -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فتنة  :ما يمتحنون وخيتربون به.

فوائد احلديث:
 .1بيان ملا ابتىل اهلل به هذه األمة ،وهو املال حيث يظهر به صدق الزتامهم وزاكة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غري ذلك.
ا ا
َّ
ِ .2شدة ميل الفوس للمال وهو كما قال اهلل -تعاىل( :-وحتبون املال حبا مجا( .الفجر ).20 :
 .3احلرص ىلع املال واتلعلق به سبب يف فساد ذات ابلني؛ ألنه يورث الشح ،والشح يفيض إىل تقطيع األرحام.
 .4مما جيدر ذكره يف هذا املقام نصيحة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل -اليت ذكرها يف ـالوصية الصغرى ـ  " :ثم ينبيغ هل أن يأخذ املال بسخاوة
نفس؛ يلبارك هل فيه ،وال يأخذه بإرشاف وهلع  ،بل يكون املال عنده بمزنلة اخلالء اذلي حيتاج إيله من غري أن يكون هل يف القلب ماكنة،
والسيع فيه إذا سىع كإصالح اخلالء".

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة الاظرين ،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 عرش   1407ـه1987م .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من
حمفوظه ،مؤلف األصل :حممد بن حبان أبو حاتم ادلاريم البُسيت ،ترتيب :األمري أبو احلسن يلع بن بلبان بن عبد اهلل ،عالء ادلين الفاريس احلنيف،
مؤلف اتلعليقات احلسان :أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :دار با وزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل  1424 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي اليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،الارش :دار
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إحياء الرتاث العريب  -بريوت .سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيىس بن َس ْورة بن موَس بن الضحاك الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج ،)5 ،4الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج
منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو
عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .مشاكة املصابيح ،املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل اتلربيزي،
املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم  -بريوت الطبعة :اثلاثلة .1985 ،صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،املؤلف :أبو عبد الرمحن
حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم.
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ہ ینی کا کونن کون حواری ہو یاہاور میے حواریریی (رضی اہلل عیہ)
ہی۔

إن لُك نيب حواريا ،وحواري الزبري

 .1121احلديث:

**

حرصت جای رضی اہلل عیہ فمان ہی کہ ینی کرتم ﷺ ن غوہ احرات ےک دن
فمایا’’:کون ہ حو دشمن یک حی لن گا؟‘‘ ،حرصت ریی ن فمایا کہ می ۔ ترھ
آتﷺ ن فمایا’’:کون ہ حو دشمن یک حی لن گا۔‘‘ حرصت ریی رضی اہلل

عن جابر -ريض اهلل عنهما -قال :قال اليب -صىل
اهلل عليه وسلمَ « :-من يأتيين خبرب القوم؟» يوم
األحزاب .قال ُّ
الزبري :أنا ،ثم قالَ « :من يأتيين خبرب
القوم؟» ،قال ُّ
الزبري :أنا ،فقال اليب -صىل اهلل عليه
َّ
ارياَ ،
إن للك نيب َح َو ًّ
وح َو ِّ
اري ُّ
الزبري».
وسلم« :-

عیہ ن فمایا:می۔ بو رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’:ہ ینی کا کون ن کون حواری ہو یا
ہ اور میے حواری ریی (ین عوام) ہی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكنت غزوة األحزاب وجاءت قريش وغريهم إىل
املدينة؛ يلقاتلوا املسلمني ،وحفر اليب صىل اهلل عليه

وسلم اخلندق ،بلغ املسلمني أن بين قريظة من ايلهود
نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني ،ووافقوا

قريشا ىلع حرب املسلمني ،فقال اليب صىل اهلل عليه

وسلم :من يأتيين خبرب بين قريظة؟ فقال الزبري بن
العوام :أنا آتيك خبربهم ،ثم قال عليه الصالة

والسالم مرة أخرى :من يأتيين خبرب بين قريظة؟ فقال

الزبري :أنا ،فقال اليب صىل اهلل عليه وسلم حينئذ:
ا
نارصا ،ونارصي هو الزبري.
إن للك نيب

 .1121جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حت غوہ احرات ہوا اور فبس و دیگر قیا یل مسلمابون ےس حیگ کرن ےک لی
آن اور رسول اہلل ﷺ ن حیذق کھذوان بو اس وق ت مسلمابون کو ن اط الع مل کہ

تہود ےک فنیلہ يوفبطہ ن عہذ سکنی کرن ہون مسلمابون ےک ج الف فبس ےک
ساتھ ابجاد کر لیا ہ۔ اس وق ت ینی کرتم ﷺ ن فمایا :کون ہ حو يو فبطہ یک
حی لن گا؟ بو ریی ین عوام رضی اہلل عیہ ن فمایا کہ می آت ﷺ یک ان یک
حیین تہنجاون گا۔ رسول اہلل ﷺ ن ترھ دورسی مییہ بوجھا کہ میے یاس يو
فبطہ یک حی کون لن گا؟ بو ریی رضی اہلل عیہ ن فمایا کہ می لون گا۔ اس وق ت
ینی کرتمﷺ ن فمایا کہ ہ ینی کا کون ن کون یاض (مذد گار یا حواری) ہو یا ہ اور

میے مذدگار ریی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• يوم األحزاب  :هو يوم اخلندق ،واألحزاب اكنوا من قريش وغريهم ،واكن بنو قريظة نقضوا العهد اذلي اكن بينهم وبني املسلمني ،ووافقوا قريشا
ىلع حرب املسلمني.
• َح َواري  :نارصي.

فوائد احلديث:
 .1جواز سفر الرجل وحده ،وأن اليه عن السفر وحده إنما هو حيث ال تدعو احلاجة إىل ذلك.
 .2جواز استعمال اتلجسس يف اجلهاد.
 .3فضيلة للزبري ،وقوة قلبه ،وصحة يقينه.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .إرشاد
الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،الارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه .فتح ابلاري
رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه.

الرقم املوحد)11192( :
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ت
ا گےل ي عمیون کا کالم حو لوگون کو مال اس مین ھیہ کہ حترسم ہینرہی بو
ترھ حو جی جاہوہ کرے۔

إن مما أدرك انلاس من الكم انلبوة األوَل :إذا لم
تستح فاصنع ما شئت

 .1122احلديث:

**

ا
عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َّ
ُ
إن مما َ
الاس من الكم البوة األوىل إذا لم
أدر َك
«
ْ
ْ
فاصنع ما شئ َ
ت».
تستيح
ِ

حرصت ابو م سعود ابصاری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
ت
فمایا” :ا گےل ي عمیون کا ک الم حو لوگون کو م ال اس می ن ھی ہ کہ حت رسم ہی ن
رہی بو ترھ حو جی جاہ وہ کرے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
إن مما أثِ َر عن األنبياء السابقني الوصية باحلياء,
واحلياء صفة يف الفس حتمل اإلنسان ىلع فعل ما
ِّ
جيمل ُ
ويزين ،وترك ما يُ َدنس ويشني ،وهو من خصال
االيمان فإذا لم يمنع َ
ُ
احلياء اذلي هو من اإليمان
املرء
من ارتكاب ما يشينه فما اذلي سيمنعه؟

 .1122جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

گرسیہ ا ینیاء کرام ےس حیا یک وصیت کریا میقول ہ۔ حیا ابسان ےک ایذر ایک ابسی
صقت ہون ہ حو ابسان کو ا جےھ کامون ےک کرن اور ُیے و عیت دار کامون
ےس روکنی ہ۔ ن اتمان یک حصلیون می ےس ہ۔ اگر کسی ابسان کو عیت دار کام
کرن ےس حیا حو کہ اتمان کا ایک حصہہ ما بع ن ہو بو ترھ اور کیا حی ما بع ہو سکنی ہ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• من الكم البوة األوىل  :مما وصل إيلهم من مبادئ األنبياء واملأثور من الكمهم

فوائد احلديث:
 .1فيه تهديد ووعيد ملزنوع احلياء ،فإن احلياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ،ودناءة األخالق ،وحيثه ىلع ماكرم األخالق ومعايلها
 .2أن هذا مأثور عن األنبياء املتقدمني
 .3أن احلياء هو اذلي جيعل املرء املسلم يفعل ما جيمل ويزين ،ويرتك ما يدنس ويشني

املصادر واملراجع:

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

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .تطريز رياض
الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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بورےھ مسلمانیکبوقی کریا ،جاملفآنکا بوقی کریا حت کہوہفآنمی علو
کرنوال اوراسےسروگردان کرنوالن ہو اور عادل یادساہیکغت کریا
بع
مجملہ طوریاہللیک طنم کریاہ۔

إن من إجالل اهلل -تعاىل :-إكرام ذي الشيبة

املسلم ،وحامل القرآن غري الغايل فيه ،واجلايف
عنه ،وإكرام ذي السلطان املقسط

 .1123احلديث:

َ
َ َ
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ُ َ َ ْ َ َّ
ْ َ
ر
َّ
َّ
وسلمِ « :-إن ِم ْن ِإجال ِل
رسول اَّلل َ -صىل اهلل علي ِه
ََ َ
َّ
اىل :-إ ْك َر َ
الشيْبَة ُ
الم ْس ِل ِمَ ،و َحا ِم ِل
ام ِذي
اهلل -تع
ِ
ِ
َ ْ َ َْ
َ
َ
ُْ
ري الغ ِايل ِفيهَ ،واجلَ ِايف عنه ،و ِإكرام ِذي
القر ِ
آن غ ِ
ُّ ْ
ُْ
المق ِسط».
السل َطان

**

ابو موشی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
’’بورےھ مسلمان یک بوقی کریا ،جامل فآن کا احیام کریا حت کہ وہ فآن می علو
کرن وال اور اس ےس رو گردان کرن وال ن ہو اور عادل یادساہ یک غت کریا مجملہ
بع
طور ی اہلل یک طنم کریا ہ‘‘۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن مما حيصل به إجالل اهلل -

سبحانه -وتعظيمه وتوقريه أمور ذكرت يف هذا
احلديث ويه( :إكرام ذي الشيبة املسلم) :أي تعظيم

الشيخ الكبري يف اإلسالم بتوقريه يف املجالس والرفق
به والشفقة عليه وْنو ذلك ،ولك هذا من كمال

تعظيم اهلل حلرمته عند اهلل( .وحامل القرآن) :أي
وإكرام حافظه وسماه حامال ألنه حممول يف صدره

وملا حتمل من مشاق كثرية تزيد ىلع األمحال اثلقيلة،

ويدخل يف هذا اإلكرام املشتغل بالقرآن قراءة

وتفسريا .وحامل القرآن اذلي جاء ذكره يف هذا

احلديث البوي ،جاء تميزيه بوصفني( :غري الغايل):

والغلو التشديد وجماوزة احلد ،يعين غري املتجاوز

احلد يف العمل به وتتبع ما خيف منه واشتبه عليه من

معانيه ويف حدود قراءته وخمارج حروفه .وقيل الغلو:

املبالغة يف اتلجويد أو اإلرساع يف القراءة حبيث
يمنعه عن تدبر املعىن( .واجلايف عنه) :أي وغري
املتباعد عنه املعرض عن تالوته وإحاكم قراءته
وإتقان معانيه والعمل بما فيه ،وقيل يف اجلفاء :أن
يرتكه بعد ما علمه ال سيما إذا اكن نسيه تساهال

وإعراضا .وآخر ما جاء اذلكر البوي باالشتغال
بإكرامه (ذي ُّ
السلطان املقسط) :أي صاحب

 .1123جذیت:

**

اجمایل معنی:

بع
اسجذی تمیاسیاتکاییان ہ کہحیذامور ا بےسہیحن ےس اہلل یک طنموبوقی
لم
ہون ہ۔ ان امور کا دکر اس جذی ت می ہ حو ن ہی ( :اکرام دی السنیہ ا سلم):
بع
بعنی یی عرم ےک مسلمان یرگ یک طنم یاین طور کہ مجالس می اس یک بوقی کریا ،اس
بع
ےس یمی اور سققت ترھا معاملہ کریا وعیہ۔ ن ست اہلل یک کامل طور ی طنم کرن
ش
می آ یا ہ کیو یکہ بورےھ حص کا اہلل ےک یدیک تہت احیام ہ۔ ( وجامل
القآن) :بعنی فآن ےکجاقظکا اکرامکریا۔ اےسجامل فآن کا یاماس لیدیاگیا
م
ت
کیو یکہ فآن اس ےک سنی می ہو یا ہ اور اس لی ھی کہ اس ن تہت سقیی
بع
ت
یداست یک ہون ہی حو یے یے بوجھ ےس ھی ریادہ ہون ہی۔ اس طنم ےک
ش ت
دایے می وہ حص ھی آ یا ہ حو فآن ی ھی اور اس یک بقسی می م سعول رہیا

ہ۔ وہ جامل فآن حس کا اس جذی ت می دکر آیا ہ اس یک دو امنیاری صقات
ش
ییان ہون ہی ( :عی العایل ) :علو کا معنی ہ حنی یییا اور جذ ےس بجاور کریا۔ بعنی وہ
م
جامل فآن حو فآن ی عمل کرن می اور اس ےکمعان می ےس حو اس ی حقی
اورمسنیہ ہون ان یک بوہ می لگی می اور اس یک فات یک جذود اور حروف ےک مجارخ
می جذ ےس بجاور ن کرن وال ہو۔ ایک قول یک رو ےسعلو کا معن ّٰی بحویذ می اور جلذی

ی ھی می میالعہ کریا ہ یاین طور کہ ن یات اس ےک معان ی عور و یذی می آرے آ
جان۔ (والجاق عیہ ) :بعنی اس ےس دور ن ہنی وال اور اس یک ی الوت اور ا جےھ
ایذار می اےس ی ھی ،اس ےک معان می مہارت جاصل کرن اور اس ی عمل

کرن ےس رو گردان ن کرن وال۔ایک اور قول یک رو ےس حقاء کا معن ّٰی ن ہ کہ وہ
اس کا علم جاصل کرن ےک ب عذ اےس جھور دے جاض طور ی حت کہ وہ ُسنی اور
اغاض کرن یک وج ےس اےس تھول جان۔ آحری ےس حس ےک اکرام کرن کا
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السلطة واملنصب اذلي اتصف بالعدل ،فإكرامه

ألجل نفعه العام وإصالحه لرعيته.

جذی ت يوی ﷺ می دکر آیا وہ عادل حکرمان ہ۔ بعنی وہ صاحت اقیذار اور
صاحت میصت حو عذل ےس میصف ہو۔ اس یک غت اس لی ہ کیو یکہ وہ ست
ب
ےک لی بقع حس ہ اور اینی رعایا یکتہیی ےک لی کام کر یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َ
ْ َ
• إِجال ِل اهلل ت َعاىل  :أي من تعظيمه وتبجيله.
ْ
• َوإِك َرام ِذي  :إكرام صاحب.
َّ
َّ ْ
• ِذي الشيبَ ِة  :اذلي ابيض شعره ونفد عمره يف اإلسالم واإليمان.
ا
ُ
حامال ملا َّ
الق ْرآن  :قارئهُ ،
حتمل يف صدره منه أو ما حتمله من ادلروس واملشقة يف تفهمه والعمل بأحاكمه وتدبره.
وس ِيم
• َو َحا ِم ِل
ِ
َ
ْ َ
َ
ََ
َ ُّ
َّ
َ َ
اوز احلد يف التشدد والعمل به وتتبُع ما خ ِيف أو اشتبَه عليه من معانيه.
• الغ ِايل  :املتج ِ
• اجل َ ِايف  :اتلارك للعمل به واهلاجر تلالوته.
ُّ ْ
َ ُّ
السل َطان  :أي امللك والت َسلط.
•
ُْ
• المق ِسط  :العادل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إكرام املسلم املسن ،والشيخ الكبري يف اإلسالم واحلافظ للقرآن الكريم الفقيه العامل واإلمام العادل.
 .2القصد واالعتدال يف األمر وعدم الغلو يف القرآن أو اجلفاء عنه.
 .3دين اهلل -تعاىل -وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه.
َْ َ
 .4الغلو يف األمر َمهلكة تنقطع بسببه األعمال الصاحلة.
ُ
 .5إكرام عباد اهلل الصاحلني املصلحني يليق اجلالل واملهابة ىلع فاعل ذلك حمتسباا.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،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 .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله
ومشالكته للعظيم آبادي ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط،1
كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .مشاكة املصابيح ،للتربيزي.
حتقيق األبلاين .الارش  :املكتب اإلساليم  -بريوت .الطبعة  :اثلاثلة 1985 – 1405 -
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ت
ت
”ینسکبجھ می ا ھی کجھ رمان جاہلیت کا ای یاقہ۔ تمہارے عالم ھی تمہارے
ب
ہ
عایلن اتہی تمہاری ما حنی میدےرکھاہ۔اس لی
تھان ی اگرج اہللب ّٰ
ت
حس کا ھی کون تھان اسےکقیصہ می ہو اےسوہی کھالن حووہ حود کھا یاہ اور
وہی تہیان حووہ حود تہنیاہ اورانیانیکطاقتےسریادہ بوجھن
ت
داےل۔لیک اگر انیکطاقتےسریادہ بوجھدالو بو ترھ انیک حود مذد ھی کردیا
کرو“۔

ْ ُ ُ َ ُ ُ
إنك امرؤ فيك جاهلية هم إِخ َوانك ْم وخ َولك ْم
جعلهم اهلل َتت أيديكم ،فمن اكن أخوه َتت

يده ،فليطعمه مما يأكل ،وَللبسه مما يلبس ،وال
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ
وهمْ
تكلفوهم ما يغلِبهم ،فإِن ِّكفتموهم فأعِين

 .1124احلديث:

**

حرصت مغور ین سویذ ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ می ن ابودر عقاری رضی اہلل
ت
ت
عیہ کو دیکھا کہ ان ےک یذن ی ھی ایک حورا تھا اور ان ےک ع الم ےک یذن ی ھی اشی
قسم کا ایک حورا تھا۔ ہم ن اس کا سنت بوجھا بو اتہون ن یی الیا کہ عہذ رسال ت می

عن املعرور بن سويد ،قال :رأيت أبا ذر -ريض اهلل

عنه -وعليه حلة وىلع غالمه مثلها ،فسأتله عن
ذلك ،فذكر أنه قد َّ
ساب رجال ىلع عهد رسول اهلل -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -ف َع َّريه بأمه ،فقال اليب -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم« :-إنك ام ُرؤ فيك جاهلية هم
َْ ُ ُ ْ َ
وخ َولُ ُ
ك ْم جعلهم اهلل حتت أيديكم،
ِإخوانكم
فمن اكن أخوه حتت يده ،فليُطعمه مما يأكل ،ويلُلْب ْسهُ
ِ
ُ َ
وه ْم َما َي ْغلبُ ُه ْم ،فَإ ْن َلكَّ ْف ُت ُم ُ
كلِّ ُف ُ
وهمْ
مما يلبس ،وال ت
ِ
ِ
فَأَعينُ ُ
وه ْم ».
ِ

ت
ایک دق عہ میی ایک صاحت ےس کجھ گایل گلوخ ہو گنی ھی ،حیابجہ اتہون ن ان یک
ت
مان یک رطف ےس عار دلن۔ اس ی ینی ﷺ ن فمایا” :ن سک بجھ می ا ھی کجھ
ت
عایل
رمان جاہلیت کا ای یاق ہ۔ تمہارے ع الم ھی تمہارے تھان ہی اگرج اہلل ب ّٰ
ب
ت
ن اتہی تمہاری ما حنی می دے رکھا ہ۔ اس لی حس کا ھی کون تھان اس ےک
قیصہ می ہو اےس وہی کھ الن حو وہ حود کھا یا ہ اور وہی تہیان حو وہ حود تہ نیا ہ
اور ان ی ان یک طاق ت ےس ریادہ بوجھ ن داےل۔ لیک اگر ان یک طاق ت ےس ریادہ بوجھ
ت
دالو بو ترھ ان یک حود مذد ھی کر دیا کرو“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع معاملة املمايلك معاملة

حسنة خاصة يف امللبس واملأكل ،وأال يكلفوهم

فوق طاقتهم إال إذا ساعدوهم يف هذا اتللكيف ،وفيه
الوعيد الشديد ملن يعريهم وحيقرهم؛ ألنهم إخوان لا

يف ادلين.

 .1124جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می ع المون ےک ساتھ اجھا معاملہ کرن ی رور دیا گیا ہ جاض کر ان ےک
لیاس اور کھان ےک معا مےل می اور اس یات ی رور دیا گیا ہ کہ ان کو ان یک طاق ت
ت
ےس ریادہ اتہی مکلف ن ییایا جان ،یاہم سویت ھی دیا بو اس کام می ان یک مذد
ش
کرے۔ اور اس جذی ت می اس حص ےک لی شحت وعیذ ہ حو دورسے کو عار
دلن اور ان کو حقی جان ،اس لی کہ وہ ہمارے دینی تھان ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َّ
• ُحلة  :ثوب مركب من ظهارة وبطانة من جنس واحد ،وهو قطعتان.
• غالمه  :مملوكه.
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• مثلها  :أي :حلة مثل حلته.

ا

• فسأتله عن ذلك  :أي :عن سبب مساواته مع عبده يف اللباس خالفا ملألوف الاس من اتلفاوت بينهما.
َّ
ساب  :أي :شاتم.
•
ا
• رجال  :هو بالل –ريض اهلل عنه-.
• عهد  :زمن.
َ
• ف َع َّريه بأمه  :نسب إيله القبح ،حيث قال هل  :يا ابن السوداء.
• فيك جاهلية  :أي :خلق من أخالق اجلاهلية.
ُ
• هم  :أي :األرقاء.
ْ ُ ُ
• إِخ َوانك ْم  :أي :يف ادلين.
َ
َ ُ ُ
• خ َولك ْم  :حشم الرجل وأتباعه ،ويقع ىلع العبد واألمة.
• جعلهم اهلل  :صريهم.

• حتت أيديكم  :تملكون اتلرصف بهم.

• مما يأكل  :من جنس ما يأكل.
ُ َ ِّ ُ ُ ُ
• تكلفوه ْم  :تلزموهم بما فيه لكفة.
َْ
• َما يغ ِلبُ ُه ْم  :ما يعجزون عنه.
َ ْ َ َّ ْ ُ
• ف ِإن لكفتُ ُموه ْم  :أي :ما يغلبهم.
ََ
ُ
• فأ ِعينُوه ْم  :أي :لريتفع عنهم بعض اتلعب.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اتلخلق بأخالق اجلاهلية اكلعصبية واتلفاخر باألنساب.
ا
َّ
 .2حتقيق املساواة يف اإلسالم وأن الاس مجيعا أخوة ،وال تفاضل بينهم إال باتلقوى.
 .3بيان أخطاء املدعو وتوجيهه.
 .4احلث ىلع اإلحسان إىل اخلدم والعمال.
 .5حرص صحابة رسول اهلل ىلع االستجابة ملراد رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطبيق سنته ىلع أنفسهم ومن يعولونهم
 .6لك ما اكن من أمر اجلاهلية فهو مذموم
 .7أن الرجل -مع فضله وعلمه ودينه -قد يكون فيه بعض هذه اخلصال املسماة جباهلية ،وال يوجب ذلك كفره وال فسقه.
 .8اليه عن سب الرقيق وتعيريهم بمن ودلهم ،واحلث ىلع اإلحسان والرفق بهم ،ويلتحق يف الرقيق من يف معناهم من أجري وغريه.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،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-بريوت كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .
بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة
 1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك الجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)6407( :
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میے ب عذ تمیدورسونکویخحدی جانیگ۔ اس لیصیےس کام لنیا،
تہان یک کہ مجھےس حوضیآ ملو۔

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصَبوا حىت تلقوين
ىلع احلوض

 .1125احلديث:

**

اسیذ ین حصی اور ابس ین مالک رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ ایک ابصاری
ش
م ت
آدمی ن غض کیا" :یا رسول اہلل! ف الن حص یک رطخ جےھ ھی آت عامل
ییادین"۔ آت ﷺ ن فمایا" :میے ب عذ تم ی دورسون کو یخح دی جان

عن أسيد بن حضري وأنس بن مالك -ريض اهلل
َ
َّ ُ ا
رجال من األنصار ،قال :يا رسول اهلل ،أال
عنهما -أن
ُ
َّ
ا
ُ
تَستَعملُين كما استَ َ
عملت فالنا ،فقالِ « :إنكم
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ
َ َ َ
لقون بَعدي أث َرة ف ُ
وين ىلع
ست
ِ
ِ
اصربوا حىت تلق ِ
احلَوض».

یگ۔ اس لی صی ےس کام لنیا ،تہان یک کہ مجھ ےس حوض ی آ ملو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وطلب
ا
منه أن جيعله اعمال ىلع منصب من املناصب كبقية
اذلين والهم ،فأخربه اليب -عليه السالم -بأمر وهو
أنه عليه وىلع أصحابه أن يصربوا ىلع ما يلقونه من

ظلم وجور يف املستقبل من حاكم ينفردون باملال
واخلريات دون رعيتهم ،فأمرهم بالصرب حىت يردوا

عليه حوضه -عليه السالم.-

 .1125جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
ایک آدمی ن ینی ﷺ یک جذمت می جاض ہو کر غض کیا کہ آت ﷺ اےس ھی
کسی حکومنی میصت ی فای کر دین ،حس رطخ آت ﷺ ن دیگر لوگون کو حکومنی دہم
ش
داریان سوینی ہی۔ آت ﷺ ن اتھی ییایا کہ وہ حص اور آت ﷺ ےک ضجان
مس
نقیل می حکام یک رطف ےس ینس آن واےل طلم و حور ی صی کا مطاہہ کرین ،حو
اینی رعیت کو مرحوم ر کھی ہونین يہا مال و دول ت ی فابص ہو کر یننھ جا یی ےگ۔
آت ﷺ ن اتھی صی ےس کام لنی یک یلقی یک ،تہان یک کہ وہ حوض ی آت
ﷺ ےس آ ملی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أسيد بن حضري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أال  :أداة عرض.
ا
ُ
َ
ُ
ر
• تستَع ِمل ِين  :تصريين اعمال.
َ
• فالنا  :لفظ يُك َّىن به عن اسم شخص ما ،وهو خاص بالاس دون احليوانات اغبلا.
ََ
• األث َرة  :االنفراد باليشء عمن هل فيه حق.
ُ
• احلوض  :احلوض املورود اذلي خ َّص به نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1معجزة اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلخبار عما سيقع يف املستقبل.
 .2األفضل عدم طلب الوالية إال إذا اكن أهال هلا وليس من أحد ينافسه عليها.
 .3بُعد نظره -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم ترشيحه أحدا لوالية ال يكون كفؤا هلا.
 .4الصرب عند فساد األمور ،وعدم تويلة أصحاب الكفاءة.
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َّ
ََ
واله عليه؛ َّ
َ َ َ َ
فبني -صىل اهلل عليه وسلم -أن ذلك
عدي أث َرة" نيف ظن السائل أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -آثر اذلي
 .5أفاد قوهل "ستلقون ب ِ
ال يقع يف زمانه ،وأنه لم خيصه بذلك ذلاته وإنما ملصلحة املسلمني وإن االستئثار للحظ ادلنيوي إنما يقع بعده.
 .6الصرب ىلع ظلم احلاكم إذا استأثر بدنيا ،وعدم اخلروج عليه ما لم يأت بكفر بَ َواح.

 .7فيه بيان منقبة لألنصار وأنهم ممن يرد احلوض ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،دار طوق الجاة( ،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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3305( :
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إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من تم ا بےس کام کرن ہو حو تمہاری بظمی یالےسریادہ یاریک ہی(تم اےس حقی
َّ
شم
شم
الشعر ،كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل
جھی ہو،یا گیاہ تہی جھی ) حتکہ ہم لوگرسول اہللﷺےکرمان می ان
َّ
عليه وسلم من املوبقات
کامون کو ہالکت حی کام شمار کرن تےھ۔

 .1126احلديث:

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ فمان ہی کہ ’’ تم ا بےس کام کرن ہو حو تمہاری بظ می
شم
یال ےس ریادہ یاریک ہی ( تم اےس حقی جھی ہو ،یا گیاہ تہی بصور کرن ) حت کہ
ہم لوگ رسول اہلل ﷺ ےک رمان می ان کامون کو ہ الک ت حی امور بصور کرن

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :إنكم
َ َ ُّ
َّ ْ
تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشع ِر ،كنا
َ ُّ َ
ن ُعدها ىلع عهد رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
ُ َ
ات».
من الموبِق ِ

تےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خاطب الصحايب اجلليل أنس بن مالك ريض اهلل عنه
مجاعة من املتساهلني يف األعمال قائال :إنكم
ََ
تستهينون ببعض املعايص لعدم نظ ِركم إىل عظم
املعيص بها ،فيه عندكم صغرية جدا ،أما عند
الصحابة فاكنوا يعدونها من املهلاكت لعظم من

يعصونه ،ولشدة خوفهم ومراقبتهم وحماسبتهم

ألنفسهم.

 .1126جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ج
لیل القذر ضجان ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ن ا بےس لوگون کو مجاطت کر ےک فمایا
شم
حو اعمال می ُسنی ی یی ہی کہ تم بعص گیاہون کو جھویا جھی ہو کیو یکہ ان ےک
در بےع حس دات یک معصیت یک جان ہ اس یک عطمت یک رطف تمہاری بظ تہی

جان حیابجہ تمہارے یدیک ن تہت جھون ہون ہی حت کہ ضجان رضی اہلل عہم
اتہی ہ الک کر د یی وایل اسیاء می ےس شمار کرن تےھ کیو یکہ حس دات یک معصیت
ہون ہ اس یک عطمت ےس وہ آگاہ تےھ ،اور ان می تہت ریادہ حوف یایا جا یا تھا

اور وہ ا یی آت ی بظ ر کھی اور اینی دات کا مجاسیہ کرن ر ہی تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أدق  :أصغر.
• املوبقات  :املهلاكت.

فوائد احلديث:
 .1االستخفاف باذلنب يدل ىلع قلة اخلشية من اهلل تعاىل ،ىلع العكس من استعظامه؛ فإنه يدل ىلع كمال اخلشية وعظيم املراقبة هلل تعاىل.
 .2أعلم الاس باهلل تعاىل بعد األنبياء وأكملهم وراع وأشدهم خشية هم أصحاب رسول اهلل ريض اهلل عنهم ،فلقد اكنوا يرون األمور اليت
استهونها غريهم من املهلاكت؛ لعظم شهودهم جالل اهلل وكمال معرفتهم هل.

 .3اتلحذير من ركون املرء إىل أعماهل فيعجب بها ويستخف باملعايص ،فإن حمقرات اذلنوب حتيط به ،فيلَّق اهلل وال يقدر ىلع الفاكك منها فتوبقه
وتهلكه.
 .4فهم الصحابة لكتاب اهلل وسنة رسوهل هو املعترب؛ ألنه سبيل املؤمنني ،فمن سار ىلع نهجهم جنا ،ومن حاد هلك وأهلك.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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)3300( :
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اعمال (یکقیولیت) کادارو مذار ینیون یہ اورہآدمی کووہی مےل گا حسیکاس

إنما األعمال بانليات ،وإنما لُك امرئ ما نوى

 .1127احلديث:

ن يتیک۔

**

ا
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إنما
األعمال ب َّ
اليات ،وإنما للك امرئ ما نوى ،فمن اكنت
ِ
ُ
ُ
هجرته إىل اهلل ورسوهل فهجرته إىل اهلل ورسوهل ،ومن
ُ
كحها فهجرته
اكنت هجرته دلنيا يصيبها أو امرأ ٍة ين ِ

عرم ین حطات رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :اعمال
کا دار و مذار ینیون ی ہ اور ہ آدمی کو وہی مےل گا حس یک اس ن يت یک۔ حس یک

ہرحت اہللب عایل اور اسےکرسول ےک لی ہوبواس یکہرحتاہلل ب عایل اوراس ےک
رسول ےک لی ہ ،اور حس یک ہرحت حصول دییا ےک لی یا کسی عورت ےس

إىل ما هاجر إيله».

سادی کرن ےک لی ہو بو اس یک ہرحت اشی حی ےک لی ہ حس ےک لی اس
ن ہرحت یک۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ر
هذا حديث عظيم الشأن ,وقد عده بعض العلماء

ثلث اإلسالم ,فاملؤمن يثاب حبسب نيته ،وىلع قدر

صالحها ،فمن اكنت أعماهل خالصة هلل فيه مقبولة
ولو اكنت قليلة يسرية برشط موافقة السنة ،ومن

اكنت أعماهل رياء للناس وليست خالصة هلل فيه
مردودة وإن اكنت عظيمة كثرية .ولك عمل ابتُ ِيغ به
غري وجه اهلل ,سواء اكن هذا ُ
المبتىغ امرأة أو ماأل أو
ا
جاها أو غري ذلك من أمور ادلنيا؛ فإن هذا يكون
ًّ
ردا ىلع صاحبه ,ال يقبله اهلل منه ,إذ إن رشيط قبول
ا
خالصا هلل ,وأن
العمل الصالح :أن يكون العمل
ا
يكون موافقا هلدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم.-

 .1127جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ع
ن تہت طنم السان جذی ت ہ۔ بعص علماء بو اےس تہان اس الم گردایا ہ۔ مومن
کو اس یک يت اور اس یک درسییگ ےک مطابق بوات دیا جا یا ہ۔ بس حس ےک

اعمال جالصیاً اہلل ےک لی ہون ،اتہی رسف قیولیت جاصل ہو یگ اگرج وہ تہت
تھورے اور ہلےک ہی کیون ن ہون بشطیکہ وہ سنت ےک مطابق ہون۔ اور حس ےک
اعمال لوگون کو دکھان ےک لی ہون اور جالصیا اہلل ےک لی ن ہون بو وہ رد کر
دن جا یی ےگ اگرج وہ تہت یے اور تہت ریادہ ہی کیون ن ہون۔ ہ وہ عمل
حس ےس اہلل یک رصا ےک بجان کجھ اور مقصود ہو جاہ ن مقصود کون عورت ہو یا ترھ
ع
مالو جاہ یا امور ردییا می ےس کجھ اور بو اےس صاحت مل ی رد کر دیاجا یا ہ اور اس کا
ن عمل اہلل قیول تہی فمان گا۔ حیابجہ معلوم ہوا کہ ییک عمل یک قیولیت یک دو

رسابظ ہی :ایک بو ن کہ عمل جالصیاً اہلل ےک لی ہو اور دورسا ن کہ وہ رسول اہلل
ﷺ یک سنت ےک مواقق ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األعمال  :أي األعمال الرشعية املفتقرة إىل الية
• باليات  :مجع نية ،ويه عزم القلب ،واصطالحا :القصد للعمل تقربا هلل.
• امرئ  :املرء :اإلنسان.

• وإنما للك امريء ما نوى  :فمن نوى بعمله شيئا حصل هل ما نواه.
• هجرته  :انتقاهل من دار الرشك إىل دار اإلسالم
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• إىل اهلل ورسوهل  :بأن يكون قصده باهلجرة طاعة اهلل عز وجل ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم.

• فهجرته إىل اهلل ورسوهل  :ثوابا وأجرا
• دلنيا  :من ادلنو ،أي :القرب .سميت بذلك لسبقها لألخرى ،أو دلنوها إىل الزوال ،ويه ما ىلع األرض مع اهلواء واجلو مما قبل قيام الساعة .وقيل:
املراد بها هنا املال بقرينة عطف املرأة عليها.
ُ ُ
• يصيبها  :حي ِّصلها
• ينكحها  :يزتوجها
• فهجرته إىل ما هاجر إيله  :اكئنا ما اكن

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلخالص ،فإن اهلل ال يقبل من العمل إال ما ابتيغ به وجهه
 .2األفعال اليت يتقرب بها إىل اهلل عز وجل إذا فعلها امللكف ىلع سبيل العادة لم يرتتب اثلواب ىلع جمرد ذلك الفعل وإن اكن صحيحا ،حىت
يقصد بها اتلقرب إىل اهلل
 .3فضل اهلجرة إىل اهلل ورسوهل ،وأنها من األعمال الصاحلة؛ ألنها يقصد بها اهلل.

 .4هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم ،وهلذا قال العلماء :مدار اإلسالم ىلع حديثني :هما هذا احلديث ،وحديث اعئشةَ :
"م ْن
َْ َ َ
ر
َ َ ا َْ
َع ِمل ع َمال لي َس َع ِليْ ِه أم ُرنا ف ُه َو َرد" فهذا احلديث عمدة أعمال القلوب ،فهو مزيان األعمال ابلاطنة ،وحديث اعئشة :عمدة أعمال اجلوارح
 .5جيب تميزي العبادات بعضها عن بعض ،والعبادات عن املعامالت ،وأنه ال ِّ
يفرق بني األعمال املتشابهة يف الصورة إال الية.
 .6العمل اخلايل عن القصد لغو ال يرتتب عليه حكم وال جزاء.
ا
ا
ا
وجزاء ،فعمله يكون صحيحا ،ويرتتب عليه اثلواب إذا حتققت رشوط العمل.
 .7من أخلص يف عمله حصل هل مراده حكما
 .8حبوط العمل بعدم اإلخالص هلل.

 .9حتقري ادلنيا وشهواتها لقوهل( :فهجرته إىل ما هاجر إيله) حيث أبهم ما حيصل ملن هاجر إىل ادلنيا ،خبالف من هاجر إىل اهلل ورسوهل فإنه رصح
بما حيصل هل ،وهذا من حسن ابليان وبالغة الالكم.

املصادر واملراجع:

ا

1-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه -2 .رشح األربعني الووية ،للشيخ

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش -3 .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل 1424 ،ـه2003 -م -4 .الفوائد املستنبطة من األربعني الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض -5 .رشح األربعني
الووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة اثلانية1433 ،ه -6 .األربعون الووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار
الوطن -7 .اجلامع يف رشوح األربعني الووية ،للشيخ حممد يِسي ،ط .دار اليِس -8 .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه -9 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت-10 .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4560( :
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ا جےھ ہم بسی اوریےہم بسییک میال ب عنیہ ابسی ہیہجنےس کہ عظفوس
ت
اور ھنی تھو یکیوال۔ عظفوس یا بو تمہی عظ بحق میدےدے گا یا ترھ تم
اسےسوہ حریذ لوےگ یا ( کم ار کم )تمہی اسےسحوس بو بوآنیگ۔حت کہ

إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء،
كحامل املسك ،ونافخ الكري

ت
ھنی می تھو یکیوال یا بو تمہارےکیے جالداےل گا یا ترھ تمہیاسےس یذبو
آنیگ۔

 .1128احلديث:

ا
مرفواع:
عن أيب موَس األشعري -ريض اهلل عنه-
َ
ََُ
َ
َ
وجليس ُّ
السوءِ ،كحا ِم ِل
يس
ِ
الصالح ِ ِ
«إنما مثل اجل َ ِل ِ
َ َ ُ
ْ
َ
ْ
حا ِمل ال ِم ْس ِك :إما أن
ري ،ف
ال ِمس ِك ،ونافِ ِخ ال ِ
ك ِ
ْ َْ َ
ُْ َ
حي ِذيَك ،وإما أن تب َتاع منه ،وإما أن جتد منه ِرحياا
ا َ ُ
ري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد
طيبة ،ونا ِفخ ال ِ
ك ِ
ْ ا
منه ِرحياا ُمن ِتنَة».

**

ابو موشی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
"ا جےھ ہم بسی اور یے ہم بسی یک میال ب عنیہ ابسی ہی ہ ،جنےس کہ عظ فوس
ت
ت
اور ھنی تھو یکی وال۔ عظ فوس یا بو مھی عظ بحق می دے دے گا یا ترھ تم اس
ت
ت
ےس حریذ لو ےگ یا ( کم ار کم ) مھی ا س ےس حوس بو بو آن یگ ہی۔ حت کہ ھنی می
ت
تھو یکی وال یا بو تمھارے کیے ج ال داےل گا یا ترھ مھی اس ےس یذ بو آن یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َحث رسولا -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
املسلم ىلع رضورة اختيار الصحبة الطيِّبة ،فأخرب -
عليه الصالة والسالم -أن مثل اجلليس الصالح

كحامل املسك :إما يعطيك منه جمانا ،وإما أن تشرتي
منه ،وإما أن جتد منه راحئة طيبة ،أما اجلليس السوء
والعياذ باهلل فإنه كنافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك

بما يتطاير عليك من رشر الار ،وإما أن جتد منه

 .1128جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ج
ہمارے ییارے رسول ﷺ ن اس جذی ت می ا ھی ضحیت اییان یک یعیت
ج
دی اور ییایا کہ ا جےھ ہم بسی یک میال عظ فوس ےک نسی ہ۔ یا بو وہ مقت می

آت کو حوس بو دے دییا ہ یا ترھ آت اس ےس حوس بو حریذ لنی ہی یا ترھ آت کو
ت
اس ےس و بےس ہی حوسنو آن رہنی ہ۔ حت کہ یا ہم بسی ھنی می تھو یکی واےل

یک رطخ ہو یا ہ۔ العیاد یاہلل۔ یا بو ار ار کر آت ی گرن وایل حیگاربون ےس وہ آت
ےک کیے ج ال دالیا ہ یا ترھ آت کو اس ےس یاگوار یذبو آن رہنی ہ۔

راحئة كريهة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الم ْسك ِّ :
الطيب املعروف.
ِ
َّ
كري ِ :ج َراب من جدل ينفخ به احلداد الار.
• ال ِ
َْ َ
• تبتَاع  :تشرتي.
ُْ
• حي ِذيَك  :يعطيك.
ْ
• ُمن ِتنَة  :قبيحة متغرية.
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فوائد احلديث:
 .1جواز رضب األمثال تلقريب املعىن للسامع.
 .2جواز بيع املسك واحلكم بطهارته.
ُ
 .3الرتغيب يف جمالسة من ت ِفيد جمالسته فيهما ،ويتبع ذلك انتقاء األصدقاء.
 .4اليه عن جمالسة من تؤذي جمالسته يف ادلنيا وادلين.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 عرش1407 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة :اثلانية 1399ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
عرش1407 ،ه.
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س عذ ین انوفاضرضی اہلل عیہ کہیہی کہ ہمرسول اہللصل اہلل علیہوسلمےک
ساتھ مکہےس مذییہ جانےک ارادےےس ن کےل ،ہمغورامقامےکفیت
تےھےکآتصل اہللعلیہوسلم واہن ای گی۔آتندوبوناہتھ اتھان

ک
عایلےسدست یذعا رہ ،ترھ شجذے می گریے اورییدی
اور جھدی اہللب ّٰ
یک شجذے می رہ ،ترھ کرھے ہون اوردوبوناہتھ اتھا کر کجھدی یک اہلل

ُُ َ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ َّ
َ
إين سألت ريب ،وشفعت ألم ِيت ،فأعطاين ثلث
ً َ ِّ
ُ َّ َ َ ُ
َْ ُ
ً
شكرا ،ثم رفعت
لريب
أم ِيت ،فخ َر ْرت ساجدا
ُ ُ َ ُ َّ
َ َ ْ ُ ِّ ُ َّ
رأيس ،فسألت َريب ألم ِيت ،فأعطاين ثلث أم ِيت،
ً َ ِّ
َ َ ُ
َْ ُ
لريب شكرا ،ثم رفعت رأيس،
فخ َر ْرت ساجدا
َ
ُّ َ
َ َ ْ ُ ِّ ُ َّ
فسألت َريب ألم ِيت ،فأعطاين اثللث اآلخر،
َ َ َ ْ ُ َ ً ِّ
جدا ل َِريب
فخررت سا ِ

عایلےسدعایک ،ترھ شجذے می گریے اوردی یک شجذے می رہ۔آت
ب ّٰ
ﷺن ابسا یی مییہ کیا اورفمایا”:مین ا ییرتےسدعا کرن
م
ہون اینی امتےک لی سقارسیک ،بو اسن جےھ ایک تہان امتدے
دی ،می ا ییرت کا سکر ادا کرن ہون شجذہری ہوگیا ،ترھرس اتھایا اور اینی
م
امتےک لیدعایک،بو اسن جےھ اینی امت کا ایک تہان اوردےدیا ،می
ترھ ا ییرتکا سکر ادا کرنےک لی شجذہری ہوگیا ،ترھ مینرس اتھایا اور

اینی امتےک لی ا ییرتےک سا میدست سوال درار کیا ،بو اسن یاق
ت م
مایذہ ایک تہان ھی جےھدےدیا ،بو می ا یی رتکا سکرن ادا کرنےک لی
شجذہ ری ہوگیا“۔ اسجذیت کو امامابوداودنروایت کیاہ۔

 .1129احلديث:

**

َّ
عن سعد بن أيب َوقاص -ريض اهلل عنه -قال :خرجنا
ُ
مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من مكة نريد
َََْ َ َ
َّ َّ
اء نزل ثم رفع يديه
فلما كنا قريبا من عزور
املدينة،
َ
ََ َ َ
َ
َ
َّ
ف َد َاع اهلل ساعة ،ثم خر ساجدا ،فمكث طويال ،ثم
َ
قام فرفع يديه ساعة ،ثم خ َّر ساجدا  -فعله ثالثا -
ََ َ ْ ُ ُ
ُُ َ
َ
فأعطاين ثلث
ت أل َّم ِيت،
وقال« :إين َسألت ريب ،وشفع
ُ
َ
َ َ
ِّ
خ َر ْر ُ
رف ْع ُ
ا
ت رأيس،
شكرا ،ثم
ت ساجدا َلريب
أ َّم ِيت ،ف
ُُ َ ُ
َ َ ْ ُ ِّ ُ
َ َ
خ َر ْر ُ
ت
ت َريب أل َّم ِيت ،فأعطاين ثلث أ َّم ِيت ،ف
فسأل
ْ
َ
َ
َ ُ ِّ
ا
ساجدا َلر ِّيب شكرا ،ثم رف ْع ُ
ت َريب
ت رأيس ،فسأل
َ
ُّ َ
ِّ
ُ َّ
َ َ َ ْ ُ َ
اج ادا ل ِ َريب».
ألم ِيت ،فأعطاين اثللث اآلخر ،فخررت س ِ

 .1129جذیت:

سعذ ین ان وفاض رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ہم رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےک ساتھ
مکہ ےس مذییہ جان ےک ارادے ےس ن کےل ،ہم غورا مقام ےک فی ت تےھ ےک
آت صل اہلل علیہ وسلم واہن ای گی۔ آت ن دوبون اہتھ اتھان اور کجھ دی اہلل
عایل ےس دست یذعا رہ ،ترھ شجذے می گر یے اور یی دی یک شجذے می
ب ّٰ
ک
عایل ےس دعا یک ،ترھ
رہ ،ترھ کرھے ہون اور دوبون اہتھ اتھا کر جھ دی یک اہلل ب ّٰ

شجذے می گر یے اور دی یک شجذے می رہ۔ آت ﷺن ابسا یی مییہ
کیا اور فمایا” :می ن ا یی رت ےس دعا کرن ہون اینی امت ےک لی
م
سقارس یک ،بو اس ن جےھ ایک تہان امت دے دی ،می ا یی رت کا سکر ادا
کرن ہون شجذہ ری ہوگیا ،ترھ رس اتھایا اور اینی امت ےک لی دعا یک ،بو اس ن
م
جےھ اینی امت کا ایک تہان اور دے دیا ،می ترھ ا یی رت کا سکر ادا کرن ےک لی
شجذہ ری ہوگیا ،ترھ می ن رس اتھایا اور اینی امت ےک لی ا یی رت ےک سا می
ت م
دست سوال درار کیا ،بو اس ن یاق مایذہ ایک تہان ھی جےھ دے دیا ،بو می ا یی
رت کا سکرن ادا کرن ےک لی شجذہ ری ہوگیا“۔
**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف
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املعىن اإلمجايل:

قال سعد -ريض اهلل عنه :-خرجنا مع اليب -صىل
اهلل عليه وسلم -من مكة ذاهبني إىل املدينة ،فلما
كنا قريبني من موضع بني مكة واملدينة يقال هل

عزوراء نزل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن
راحلته ،ثم رفع يديه فداع اهلل -سبحانه وتعاىل-

ساعة ،ثم سقط بعزمة ساجدا ،وأطال يف سجوده ،ثم

قام من سجوده فرفع يديه لدلاعء ساعة مرة أخرى،
ثم خر ساجدا هلل  -ر
عز وجل ،-ففعل ذلك ثالث
مرات ،وقال :إين سألت ريب -سبحانه وتعاىل-

وشفعت ألميت ،فأعطاين بادلاعء األول أن يدخل

ثلث أميت اجلنة ،فخررت ساجدا لريب -عز وجل-

شكرا ،ثم رفعت رأيس من سجدة الشكر ،فسألت
ريب وشفعت ألميت؛ فأعطاين ثلث أميت أن يدخلوا

اجلنة ،فخررت ساجدا لريب شكرا ،ثم رفعت رأيس
من السجدة اثلانية ،فسألت ريب وشفعت ألميت

فأعطاين اثللث اآلخر أن يدخلهم اجلنة ،فخررت

ساجدا لريب سجدة ثاثلة شكرا هل -سبحانه.-

**

اجمایل معنی:

سعذ ین ان وفاض رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ہم رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےک ساتھ
مکہ ےس مذییہ جان ےک ارادے ےس ن کےل ،حت ہم مےک اور مذ یی ےک درمیان ایک
مقام ےک فی ت تےھ ،حےس غورا کہا جا یا تھا ،بو آت صل اہلل علیہ وسلم اینی سواری
ک
عایل ےس دست یذعا
ی ےس ای گی ،ترھ آت ن دوبون اہتھ اتھان اور جھ دی اہلل ب ّٰ
رہ ،ترھ شجذے می گر یے اور یی دی یک شجذے می یے رہ ،ترھ
ک
عایل ےس دعا یک ،ترھ شجذے می
کرھے ہون اور دوبون اہتھ اتھا کر جھ دی یک اہلل ب ّٰ
گر یے اور دی یک شجذے می یے رہ۔ آت ﷺ ن ابسا ہی یی مییہ کیا

اور فمایا":می ن ا یی رت ےس دعا کرن ہون اینی امت ےک لی سقارس
یک ،بو اہلل غ وجل ن میی تہل دعا قیول کر یل ،وہ ن کہ میی ایک تہان امت کو
حیت می داجل فما دے گا۔ می ا یی رت کا سکر ادا کرن ہون شجذہ ری ہوگیا۔
م
ی
عایل ن جےھ اینی امت کا ایک
ترھ رس اتھایا اور ا نی امت ےک لی دعا یک ،بو اہلل ب ّٰ
تہان اور دے دیا کہ وہ حیت می داجل ہون ےگ۔ حیابجہ ا یی رت کا سکر ادا کرن
ےک لی می ترھ شجذہ ری ہوگیا۔ ترھ می ن اییا رس اتھایا اور اینی امت ےک لی

عایل ن حو ایک تہان یاق بجا تھا،
ا یی رت ےس ترھ دست سوال درار کیا ،بو اہلل ب ّٰ
ت م
اےس ھی جےھ دے دیا کہ وہ حیت می داجل ہون ےگ۔ بو ا یی رت کا سکرن ادا

کرن ےک لی می ینشی مییہ شجذہری ہوگیا"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عزوراء  :اسم موضع قريب من مكة.
• نزل  :توقف عن السري ونزل عن راحلته.

• ساعة  :فرتة من الزمن.
ا
• خر ساجدا  :هبط بنشاط إىل األرض بقصد السجود.
• مكث  :أقام يف سجوده.

• شفعت  :من الشفاعة ،ويه :السؤال عن اتلجاوز عن اذلنوب واجلرائم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة هل أو لغريه.
 .2يستحب تكرار سجود الشكر ،لكما جتددت العمة أو اندفعت نقمة.
 .3شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.
 .4مزيد فضل اهلل -تعاىل -ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وىلع أمته.
ُْ
ُ
 .5أن الطهارة ليس رشطا يف سجود الشكر؛ ألن اإلخبار بما ي ُ َ ُّ
ِس يغلب عليه عنرص المفاجأة ،فإن ذهب وتطهر فات حمله.
 .6بشارة بأن مجيع املؤمنني ال خيدلون يف الار
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 .7استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء.
ا
ُ
َ
ُ َ ُّ
 .8أن سجدة الشكر ىلع الفور ،أي :عند سماع اخلرب ،فإن تأخر عن السجود بما يعد فاصال فال ترشع حينئذ لفوات حملها.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ،
الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
رشح
الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،الارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل
اتلربيزين ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث
ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل
مبارك ،الارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)3708( :
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مین ابصار کودیکھا تھا کہوہ رسول اہللﷺےکساتھ کجھ ابسا کرن تےھ کہ
ق
مین سم کھایل کہ حت ان میےس کسییکضحیت بصیت ہویگ ،می اسیک

إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -شيئا آَلت ىلع نفيس أن ال
ً
أصحب أحدا منهم إال خدمته

 .1130احلديث:

جذمت کرون گا۔

**

ب
ابس ین مالک رضی اہلل عیہ فمان ہی کہ می حری ین عیذاہلل جل رضی اہلل عیہ ےک
ساتھ ایک سق ی تھا۔ وہ میی جذمت کرن تےھ۔ می ن کہا کہ ابسا ن کرو ،بو
اتھون ن کہا :می ن ابصار کو دیکھا تھا کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ کجھ ابسا
م
ق
کرن تےھ کہ می ن سم کھا یل کہ حت جےھ ان می ےس کسی یک ضحیت بصیت ہویگ،
می اس یک جذمت کرون گا۔

جت َ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَ :خ َر ُ
مع
َ
َ
بد اهلل َ
ابل َج ِيل -ريض اهلل عنه -يف َسف ٍر،
َج ِرير
بن ع ِ
ِ
ُ ُ َ
ْ
َ َ َ َْ
َ
فقال :إ ِّين َق ْد َرأَ ُ
يت
لت ُهل :ال تف َعل،
فاكن خي ُد ُم ِين ،فق
ِ
َْ َ َ َ ْ َ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ار تصن ُع ِب َر ُس
األنص
ِ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ا ْ ُ َّ
َ ا َ ُ ََ َْ
شيئا آيلت ىلع نف ِيس أن ال أصحب أحدا ِمنهم ِإال
َ ْ
خ َدمتُه.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-

فيه أنه -ريض اهلل عنه -اكن يف سفر فجعل خيدم
رفقته وهم من األنصار ،ومنهم أنس -ريض اهلل عنه-
ًّ
وهو أصغر سنا منه ،فقيل هل يف ذلك ،يعين :كيف

ختدمهم وأنت صاحب رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم-؟ فقال :إين رأيت األنصار تصنع برسول اهلل -
صىل اهلل عيه وسلم -شيئاا؛ حلفت ىلع نفيس أال

أصحب أحدا منهم إال خدمته ،وهذا من إكرام من

يكرم اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فإكرام
أصحاب الرجل إكرام للرجل ،واحرتامهم احرتام هل،

وهلذا جعل -ريض اهلل عنه -إكرام هؤالء من إكرام

اليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

 .1130جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ب
حری ین عیذاہلل جل رضی اہلل عیہ یک ایک جذی ت می ہ کہ وہ ایک سق می تےھ۔
دوران سق وہ ا یی ساتھ موحود ابصار یک جذمت کرن لےگ۔ ان می ابس رضی اہلل
ت
عیہ ھی تےھ ،حوعرم می ان ےس جھون تےھ۔ حیابجہ ان ےس کہا گیا کہ آت ضجان

رسول ہون ےک یاوحود ان یک جذمت کیون کرن ہی؟ بو اتھون ن کہا :می ن
ابصار کو رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ ابسا (عقیذت میذان) ی یاو کرن ہون دیکھا تھا
ت م
ت
کہ دل می قسم اتھایل ھی کہ جےھ ان می ےس حو ھی مےل گا ،می اس یک جذمت اشی

رطخ کرون گا۔ ن اس کا اکرام ہ ،حو رسول اہللﷺ کا اکرام کر یا تھا۔ کسی ےک
دوسنون کا اکرام در حقیقت اشی کا اکرام اور ان کا احیام اصل می اشی کا احیام ہو یا
ہ۔ اشی لی حری رضی اہلل عیہ ن ابصار ےک اکرام کو ینی کرتم ﷺ کا اکرام
شمج

ھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
َ ِّ
َ
َ
َ َ َ َُْ ُ
ابل َ
بد اهلل َ
ج ِيل -ريض اهلل عنه -خيدم أنسا مع ِصغر سنه عنه.
بن ع ِ
• ف َاك ْن خيدم ِين  :اكن ٌّ ج ِرير ِ
• األن َص َ
ار  :اسم خاص يطلق ىلع أوالد األوس واخلزرج ،وهو اسم إساليم.
َ
آيل ُ
ت  :أقسمت.
•
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فوائد احلديث:
 .1تواضع صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وفضلهم.
 .2توقري الكبري واحرتامه.
 .3فضائل األنصار وسبقهم وخدمتهم لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ر
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -وإحسانه إىل من انتسب إىل قومٍ أحسنوا إيله مع أن جرير اكن
 .4تواضع جرير -ريض اهلل عنه -وفضيلته ،وإكرامه
ا
سيدا يف قومه.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،دار طوق الجاة( ،مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)3043( :
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ُ
ُ
إين ال آلو أن أ َص ِّ َ
يل بكم كما اكن رسول اهلل -
ُ َ ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يصيل بنا

 .1131احلديث:

ت
حسرطخرسول اہللﷺہمی تماریھایا کرن تےھ می یالکل اشیرطخ مھی
ق
تماریھان می کسی سمیککون کمی تہی جھور یا
**

ُ
عن أنس -ريض اهلل عنه -أنه قال« :إين ال آلو أن
ُ ِّ
أ َص َ
يل بكم كما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ََ
ِّ
وسلم -يُ َصيل بنا ،قال ثابت فاكن أنس يصنع شيئا ال

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ وہ ییان کرن ہی کہ’’ :حس رطخ رسول اہلل
ت
ﷺ ہمی تمار یھایا کرن تےھ می یالکل اشی رطخ مھی تمار یھان می کسی
ع
ق
سم یک کون کمی تہی جھور یا۔ یای ت ن ییان کیا کہ ابس رضی اہلل عیہ ایک ابسا مل
کرن تےھ حےس می تمہی کرن تہی دیکھیا۔ حت وہ رکوع ےس رس اتھان بو اینی
ش
دی یک کرھے ر ہی کہ دیکھی وال مجھیا کہ تھول گی ہی اور اشی رطخ حت وہ شجذہ

أراكم تصنعونه :اكن إذا رفع رأسه من الركوع
ْانتَ َص َ
ب قائما ،حىت يقول القائل :قد ن َ ِ َ
يس ،وإذا رفع
َّ ْ
السج َد ِة مكث ،حىت يقول القائل :قد
رأسه من
نَ ِ َ
يس».

ےس اییا رس اتھان (بو دوبون شجذون ےک درمیان اینی دی یک) ترھن تےھ کہ
ش
دیکھی وال مجھیا کہ وہ تھول گی ہی۔’’

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أنس -ريض اهلل عنه -يقول إين سأجتهد فال
َ
أقرص أن أصيل بكم كما اكن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -يصىل بنا ،تلقتدوا به ،فتصلوا مثله .قال
ثابت ابلناين :فاكن أنس يصنع شيئا من تمام الصالة
وحسنها ،ال أراكم تصنعون مثله،اكن يطيل القيَام
بعد الركوع ،واجللوس بعد السجود ،فاكن إذا رفع

رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل -
من طول قيامه -قد ن َ َ
يس أنه يف القيام اذلي بني

الركوع والسجود ،وإذا رفع رأسه من السجدة مكث

حىت يقول القائل -من طول جلوسه :-قد نيس أيضا.

 .1131جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابس رضی اہلل عیہ کہی تےھ کہ می بوری کوش کر یا ہون کہ تمہی و بےس ہی تمار
یھاون جنےس رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ہمی تمار یھایا کرن تےھ یاکہ تم اس یک
ج
ییوی کرسکو اور اشی نسی تمار یھو۔ یای ت ییان کہی ہی کہ :ابس رضی اہلل عیہ تمار
یک حوبصورن اور اتمام می ایک ابسا عمل کرن تےھ حےس می تمہی کرن تہی
دیکھیا ،حت وہ رکوع ےس رس اتھان بو دی یک کرھے ر ہی تےھ اور شجذون ےک
ی
ب عذ دی یک ننےھ ر ہی۔ حیابجہ حت وہ رکوع ےس رس اتھان بو اینی دی یک کرھے
ر ہی کہ آت ےک طولر قیام یک وج ےس کہیوال کہیا کہ آت تھول گی ہی کہ آت

رکوع اور شحود ےک درمیان ےک قیام می ہی ،اور اشی رطخ حت شجذہ ےس رس
ی
اتھان بو (دوبون شجذون ےک درمیان) اینی دی یک ننےھ ر ہی کہ آت ےک طولر
جلوس یک وج ےس کہی وال کہیا کہ تھول گی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > اهلدي البوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• ال آلو  :ال أقرص والغرض حث الاس ىلع األخذ بما يفعل.
• ال أراكم  :اخلطاب ألهل زمان ثابت اذلين اكنوا خيففون القيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني.
• انتصب  :وقف.
• نَ ِ َ
يس  :ذهل عن اهلوي إىل السجود أو السجدة األوىل.
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• مكث  :بيق جالسا.

• الركوع  :اْنناء الظهر.

• السجدة  :اهلوي إىل األرض واضعا عليها اجلبهة واألنف والكفني والركبتني وأطراف القدمني.
• يقول القائل  :يظن املأموم أنه قد ن َ ِ َ
يس.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية تطويل القيام بعد الركوع ،وتطويل اجللوس بعد السجود ،وأنه فعل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حرص الصحابة ىلع اتلمسك بالسنة ،وحث الاس عليها.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،الارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص الارص ،الارش :دار طوق الجاة،
الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
الجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)3227( :

257

َّ
إياكم واحلسد ,فإن احلسد يأكل احلسنات,

حسذےسبحو ،کیون کہ حسذ يکیون کو ا بےس کھا جا یاہ،جنےسآگ لکربونکو کھا جان

كما تأكل انلار احلطب

 .1132احلديث:

ہ۔

**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه مرفواع« :إيَّاكم
َ
ُ
الار
احلسنات ,كما تأكل
واحلسد ,فإن احلسد يأكل
ِ
احل َ َط َ
ب».

 .1132جذیت:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حسذ ےس بحو؛
کیون کہ حسذ يکیون کو ا بےس کھا جا یا ہ ،جنےس آگ لکربون کو کھا جان ہ"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه حتذير من احلسد ،وأن وجوده يذهب

احلسنات ،ويبطل ثوابها ،كما تأكل الار احلطب
ا
فتجعله رمادا.

**

اجمایل معنی:

اےس ابو داود ن روای ت کیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• احلسد  :تمين زوال العمة عن املحسود.

فوائد احلديث:
 .1حتريم احلسد ،وأنه من الكبائر؛ ألنه يذهب باحلسنات ويبطلها بِسعة.
 .2احلسد اذلي نىه عنه هو أن يرى نعمة اهلل عند آخر ،فيتمىن زواهلا منه ،فهذا هو احلسد املذموم.
املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .سنن أيب
داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

الرقم املوحد)5342( :
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َّ
َّ
َّ
الظن أكذب احلديث
والظن ,فإن
إياكم

 .1133احلديث:

گمانےسبحو کیو یکہ گمانستےسجھون یاتہ۔
**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا ’’ :گمان ےس بحو
کیو یکہ گمان ست ےس جھون یات ہ‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
ُ
َّ
َّ
أكذب
الظن
والظن ,فإن
عليه وسلم-قال« :إيَّاكم

احلديث».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث حتذير من الظن اذلي لم يُنب ىلع ديلل،
حبيث يعتمد اإلنسان ىلع هذا الظن ُ
المجرد ويبين
عليه األحاكم ،وأن هذا من مساوئ األخالق ،وأنه

من أكذب احلديث ألن الظان إذا اعتمد ىلع ما ال
يُعتمد عليه وجعله أصال وجزم به صار كذبا بل أشد
الكذب.

 .1133جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت می ا بےس گمان ےس میع کیا ہ حو کسی دلیل ی فاتم ن ہو یاین طور کہ ابسان
ضف اس گمان ی یکیہ کرن ہون اس ی احکام یک ینیاد ر کےھ۔ جذی ت می اس
یات کا ییان ہ کہ ن ایک یی اج الق صقت ہ اور جھون یین یات ہ کیو یکہ

گمان کرن وال حت کسی ابسی یات ی اعماد کر یا ہ حس ی اعماد تہی کریا جا ہی
اور اےس ینیاد ییا کر اس ی بقی کر یا ہ بو ن جھوت ہو یا ہ یلکہ تہت ہی سذیذ قسم کا
جھوت۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• إياكم والظن  :أسلوب حتذير ،ومعناه :حذروا أنفسكم من الظن ،واحذروا الظن.
• الظن  :هو اتلهمة ،وهو ظن السوء باملسلم من غري برهان.

فوائد احلديث:

 .1اتلحذير من الظن اذلي لم يُنب ىلع ديلل.

 .2ال يرض الظن اليسء بمن ظهرت منه عالماته ،كأهل السوء والفسوق.
ُ
 .3املراد اتلحذير من اتلهمة اليت تستقر يف الفس ،ومن اإلرصار عليها ،أما ما يعرض يف الفس وال يستقر فهذا ال يكلف به.

املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428، 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .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 الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)5332( :
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َ َ ُّ َ
َ ْ َ ُ ِّ َ
دل اخل ِص ُم
ال إِىل اهللِ األ
ج
أبغض الر ِ

 .1134احلديث:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
ََ
َ ْ َ ُ ِّ َ
هلل األ ُّدل
ال ِإىل ا ِ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أبغض الرج ِ
اخل َ ِص ُم».

**

**

املعىن اإلمجايل:

اخلصومة اذلي ال يقبل االنقياد للحق.

 .1134جذیت:

عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ ’’اہلل ب عایل ےک
یدیک ست ےس ریادہ یابسیذیذہ وہ آدمی ہ حو شحت جھگرالو ہو‘‘۔

درجة احلديث :صحيح
إن اهلل -تبارك وتعاىل -يبغض شديد اخلصومة ودائم

عایلےکیدیک ستےسریادہ یابسیذیذہوہآدمیہ حو شحت جھگرالو ہو۔
اہلل ب ّٰ

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
عایل کو وہ حص یابسیذ ہ حو شحت جھگرالو ہو اور ہمنش لر یا ہی رہ اور
اہللییارک و ب ّٰ
حق کو قیول ن کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ََ
• األدل  :األ ردل هو الشديد اخلصومة ،اذلي ال يقبل احلق ويديع ابلاطل.
• اخل َ ِصم  :أي دائم اخلصومة أو شديد اخلصومة ،فهو خيصم غريه بابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل -تعاىل -يبغض الرجل كثري اخلصومة واجلدل.
 .2أن اذلي حياج عن حق هل وهو مظلوم بطريق احلجاج الرشيع ،وأصول املرافعات الرشعية ،فهذا ال بأس به ،وال تدخل يف باب اخلصومات
املذمومة.

 .3أن اإلنسان إذا خاصم فإنه البد أن تكون عنده بينة ،يلتوصل إىل حقه ،وال يشد يف اخلصومة.

( .4أبغض الرجال) هذا من باب اتلغليب وإال فإن املرأة مثل الرجل يف احلكم.

 .5أن اذلي يغلب غريه وخيصمه لكن باحلق فهذا حق وصاحبه حمبوب عند اهلل غري مبغوض.

 .6يف احلديث إثبات صفة ابلغض هلل -عزو جل -ىلع الوجه الالئق به -سبحانه-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة  .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية،
الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5474( :

260

ْ ْ َْ
ََْ َ ٌَْ ًَْ
أذنب عبد ذنبا ،فقال :امهلل اغ ِفر يل ذن ِيب ،فقال
ََْ َْ
َ ْ ً َ َ َ َّ
ُ
اهلل تبارك وتعاىل :أذن َب عبدِي ذنبا ،فعل َِم أن هل
َ ًّ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ
ب
ربا يغ ِفر اذلنب ،ويأخذ باذلن ِ

 .1135احلديث:

ایک ییذےن گیاہ کیا ،ترھ کہی لگا :اےاہلل!میا گیاہ م عاف کردے۔ اس
ی اہللییارکوب عایلنفمایا :میے ییذےن گیاہ کیا اوروہ جاییاہ کہ
ت
اسکا ایکرتہحو گیاہ کو م عاف کر دییاہ اور گیاہی گرقت ھی کر یاہ

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن ا یی رت ییارک و ب عایل
ےس حکای ت کرن ہون فمایا کہ :ایک ییذے ن گیاہ کیا ،ترھ کہی لگا :اے اہلل!

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
َْ
عليه وسلم -فيما حي ِيك عن ربه تبارك وتعاىل ،قال:
ْ
ب َعبْد َذ ْنبا
«أَ ْذنَ َ
اغف ْر يل َذنْيب ،فقال ُ
اهلل
امهلل
فقال:
ا،
ِ
َِ
تبارك وتعاىل :أَ ْذنَ َ
ب َعبْ ِدي َذ ْنبااَ ،ف َع ِل َم أ َّن هل َر ًّبا َي ْغ ِفرُ
َ
رَ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ
باذلنْب ،ثم َاع َد َفأَ ْذنَ َ
ب ،فقال :أ ْي َر ِّب
اذلنب ،ويأخذ
ِ
ْ
ب َعبْدي َذ ْنبا،ا
اغف ْر يل َذنْيب ،فقال تبارك وتعاىل :أَ ْذنَ َ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َّ ْ
َْ
َ َ َ َ َّ
َ ًّ َ ْ ُ َّ ْ َ
ب ،قد
فع ِلم أن هل ربا ،يغ ِفر اذلنب ،ويأخذ باذلن ِ
َغ َف ْر ُ
ت ِل َعبْ ِدي فَلْيَ ْف َع ْل ما َش َ
اء»

میا گیاہ معاف کر دے۔ اس ی اہلل ییارک وب عایل ن فمایا :میے ییذے ن
گیاہ کیا اور وہ جاییا ہ کہ اس کا ایک رت ہ حو گیاہ کو معاف کر دییا ہ اور گیاہ ی
ت
گرق ت ھی کر یا ہ۔ اس ییذے ن ترھ دویارہ گیاہ کیا اور کہی لگا کہ :اے رت!
میا گیاہ معاف کر دے۔ اس ی اہللییارک و ب عایل ن فمایا :میے ییذے ن
ب
گیاہ کیا اور اےس علم ہ کہ اس کا ایک رت ہ حو گیاہ کو حس دییا ہ اور گیاہ ی

ت
گرق ت ھی کر یا ہ۔ می ن ا یی ییذے کو معاف کر دیا۔ حیابجہ وہ حو جاہ
کرے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا فعل العبد ذنبا ،ثم قال :امهلل اغفر يل ذنيب ،يقول
اهلل تبارك وتعاىل :فعل عبدي ذنبا ،فعلم أن هل ربا
يغفر اذلنب ،فيسرته ويتجاوز عنه ،أو يعاقب عليه،

ثم اعد فأذنب ،فقال :يا رب اغفر يل ذنيب ،فقال اهلل
تبارك وتعاىل :فعل عبدي ذنبا ،فعلم أن هل ربا يغفر

اذلنب ،فيسرته ويتجاوز عنه ،أو يعاقب عليه ،قد
غفرت لعبدي ،فليفعل ما شاء من اذلنوب ويتبعها
باتلوبة الصحيحة ،فما دام يفعل هكذا ،يذنب

ويتوب أغفر هل ،فإن اتلوبة تهدم ما قبلها.

 .1135جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ب
حت ییذہ کون گیاہ کر یا ہ ،ترھ کہیا ہ :اے اہلل! میا گیاہ حس دے ،بو اس ی

اہللییارک و ب عایل فما یا ہ :میے ییذے ن گیاہ کیا اور وہ جاییا ہ کہ اس کا
ایک رت ہ حو گیاہ کو معاف کر دییا ہ ،اس یک سی بوشی کر یاہ اور اس ےس

درگرر کر یا ہ یا ترھ اس ی رسا دییا ہ۔ ترھ وہ ییذہ دویارہ گیاہ کر یا ہ اور کہیا
ب
ہ :اے میے رت! میا گیاہ حس دے۔ اس ی اہلل ییارک و ب عایل کہیا ہ:
میےییذےن گیاہکیااور اےس علمہ کہاس کاایک رت ہحوگیاہکو معاف
کر دییا ہ ،اس یک یدہ بوشی کر یا ہاوراس ےس درگرر کر یا ہ (اور اگر جاہ بو)
ت
اس ی رسا ھی دییا ہ۔ می ن ا یی ییذے کو معاف کر دیا۔ بو وہ حو جاہ گیاہ
ش
کرے اور اس ےک ب عذ جی بون کرے۔ بو حت یک وہ ابسا کر یا رہ کہ گیاہ کر ےک
بون کر یا رہ بو می اےس معاف کر یا رہون گا۔ کیون کہ بون ا یی ماقیل گیاہون کو
خم کر دینی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :متفق عليه.

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

• يغفر اذلنب  :أي :يسرته ،ويتجاوز عنه.
• يأخذ باذلنب  :أي :يعاقب عليه إن شاء.

• فليفعل ما شاء  :أي :ما دام يفعل هكذا ،يذنب ويتوب أغفر هل ،فإن اتلوبة تهدم ما قبلها.

فوائد احلديث:
 .1عظيم فضل اهلل ورمحته ىلع عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم بيده مقايلدهم إن شاء غفر وإن شاء اعقب.
 .2اتلوبة الصحيحة تكفر اذلنب.
 .3املؤمن باهلل تعاىل يصفو قلبه باتلوبة ويأمل بعفو ربه ،فيبادر إىل الصالح وعمل اخلري ،وإن وقع منه ذنب استدرك ىلع نفسه باتلوبة ولم يرص
ىلع املعصية.

 .4لو تكرر اذلنب من العبد مائة مرة أو أكرث وتاب يف لك مرة؛ قبلت توبته وسقطت ذنوبه ،ولو تاب عن اجلميع توبة واحدة بعد مجيعها صحت
توبته.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .الهاية 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 الجاة (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)4817( :

262

َ ُ ُّ ُ َ
أظنك ْم س ِمعتم أن أبا عبيدة قدم بيش ٍء من

میا حیالہکہ تمن سن لیاہکہ ابوعنیذہ برحینےس کجھےل کرآن ہی۔

ابلحرين

 .1136احلديث:

**

عرمو ین عوف ابصاری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ " رسول اہلل ﷺ ن
ابوعنیذہ ین حراخ رضی اہلل عیہ کو برحین حرن وصول کرن ےک لی تھنجا تھا ۔ حت

عن عمرو بن عوف األنصاري -ريض اهلل عنه -أن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث أبا عبيدة بن
جب ْز َي ِت َها،
اجلراح -ريض اهلل عنه -إىل ابلحرين يأيت ِ ِ
َ
بمال من ابلحرين ،فسمعت األنصار بقدوم أيب
ف ِ
قدم ٍ
َ َ
عبيدة ،ف َواف ْوا صالة الفجر مع رسول اهلل -صىل اهلل

ابوعنیذہ رضی اہلل عیہ برحین کا مال ےل کر آن بو ابصار ن ابو عنیذہ رضی اہلل عیہ یک
آمذ ےک می علق سن لیا۔حیابجہ قرح یک تمار ست لوگون ن ینی کرتم ﷺ ےک ساتھ
یھی۔ حت رسول اہلل ﷺ تمار یھا جےک بو لوگ رسول اہلل ﷺ ےک سا می آن
۔رسولاہلل ﷺاتہیدیکھکر م سکراناور فمایا کہمیاحیالہ کہتمن سنلیا

عليه وسلم -فلما صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -انرصفَ ،فتَ َع َّر ُضوا هل ،فتَ َّ
بسم رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -حني رآهم ،ثم قال« :أَ ُظ ُّن ُ
ك ْم َس ِمعتم
َ
أن أبا عبيدة ق ِدم بيش ٍء من ابلحرين؟» فقالوا :أجل،
ِس ُ
يا رسول اهلل ،فقال« :أبرشوا ِّ
وأملوا ما ي َ ُ ُّ
كم،
َ
َ
الف َ
قر أخىش عليكم ،ولكين أخىش أن
فواهلل ما
ُْ
ُ
َ
تب َسط ادلنيا عليكم كما ب ِسطت ىلع من اكن
َُْ َ
َ
ك ُ
كم كما
قبلكم ،فتَ َنافسوها كما تنَافسوها ،فته ِل
َْ َْ
أهلكت ُه ْم».

ہ کہ ابوعنیذہ برحین ےس کجھ ےل کر آن ہی؟ ابصار ضجان رضی اہلل عہم ن
غض کیا جی اہن اہلل ےک رسول ،آت ﷺ ن فمایا  ،تمہارے لی حوشحیی ہ
اور اس حی ےک لی تم یامیذ رہو۔ حس ےس تمہی حوشی ملی وایل ہ ،لیک اہلل یک
م
قسم ! می تمہارے یارے می محیاجی اور قق ےس تہی در یا۔ جےھ اگر حوف ہ بو اس
یات کا ہ کہ دییا ےک دروارے تم ی اس رطخ کھول دن جا یی ےگ جنےس تم ےس
ت
تہےل لوگون ی کھول دن گی تےھ  ،بس تم ھی ان یک رطخ ایک دورسے
ت
ےسمقایلہ یاری رسوع کردو اور ن مقایلہ یاری تمہی ھی اشی رطخ ییاہ کر دے یگ
جنسا کہ تہےل لوگون کو کیا تھا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعث اليب صىل اهلل عليه وسلم أبا عبيدة ريض اهلل
عنه إىل ابلحرين يلأخذ منهم اجلزية ،فلما قدم أبو
عبيدة ريض اهلل عنه املدينة ،وسمع األنصار بذلك،

جاءوا إىل اليب صىل اهلل عليه وسلم فاجتمعوا عنده
صىل اهلل عليه وسلم يف صالة الفجر ،فلما انرصف

من الصالة تعرضوا هل فتبسم عليه الصالة والسالم؛
ألنهم جاءوا متشوفني للمال .فقال هلم" :لعلكم

سمعتم بقدوم أيب عبيدة من ابلحرين؟" قالوا :أجل يا
رسول اهلل .سمعنا بذلك يعين وجئنا لنال نصيبنا.

فبرشهم اليب صىل اهلل عليه وسلم بما يِسهم.
وأخربهم عليه الصالة والسالم أنه ال خياف عليهم

من الفقر؛ ألن الفقري يف الغالب أقرب إىل احلق من
الغين ،ولكنه خيىش أن تفتح عليهم ادلنيا؛ فيقعون

 .1136جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہللﷺ ن ابوعنیذہ رضی اہلل عیہ کو برحین حرن لنی ےک لی تھنجا۔ حت وہ
وابس مذییہ تہنچ اور ابصار ن ان ےک آن یک حی سنی بو ست تمار قرح می رسول اہلل
ج
ﷺ ےک یاس مع ہو گی۔حت آت ﷺ ن تمار ی ھی ےک ب عذ رخ تھیا بو
ح
ست آت ےک سا می آ گی اس ی آت ﷺ م سکرا دن کیو یکہ وہ مال یک سنحو می
آن تےھ۔آت ﷺ نان ےس بوجھا:لگیاہ کہتمن سنلیاہ کہ ابوعنیذہ

برحین ےس وابس آ گی ہی ؟ وہ کہی لےگ کہ :جی اہن ،اہلل ےک رسول! ہم ن ن سیا
تھابعنیاییاحصہ لنیےک لیہم آن ہی۔حیابجہآتﷺن اتہیاس ےس یک
ت
بسارت دی حو اتہی حوس کرن وایل ھی۔ آت ﷺ ن اتہی ن ییایا کہ آت
ش
ﷺ کو ان ےک یارے می قق کا ایذبش تہی ہ کیو یکہ غی ت حص عام طور ی امی
ش
حص ےس ریادہ حق ےک فی ت ہو یا ہ ۔ یلکہ اگر ایذبش ہ بو اس یات کا کہ دییا
ےک دروارے ان ی کھول دن جا یی اور وہ اس ےک حصول می ایک دورسے
ےس مقایلہ یاری رسوع کردین ۔ اس وق ت ابسان کو حو کجھ مل راہ ہوگا اےس وہ کاق
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يف اتلنافس فيها ،وال يكيف املرء حينئذ ما يأتيه ،بل
يريد أكرث وأكرث ،بأي طريق حيصل منه ىلع املال ،ال

يبايل حبالل وال حرام ،وال شك أن هذا من اتلنافس

املذموم املؤدي إىل اإلقبال ىلع ادلنيا وابلعد عن
اآلخرة ،فيهلك كما هلك من اكن قبلهم.

شم
تہی جےھ گا یلکہ وہ ریادہ ےس ریادہ یک حرض ر کےھگا اور اےس کون قکر تہی ہویگ کہ
اےس مال کس رط بق ےس مل راہ ہ اور ن ہی وہ ج الل و حرام یک یواہ کرے گا۔اس
می کون سک تہی کہ اس رطخ یک مقایلہ آران مذموم ہ حو دییا یک رعیت دلن اور
ش
آحرت ےس ن گان کردے اور اس می ین وال حص اشی رطخ ہ الک ت کا س کار
ہوجان جنےس اس ےس تہےل لوگ ہون تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عمرو بن عوف األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعث  :أرسل
• اجلزية  :املال اذلي يعقد للكتايب عليه لذلمة.
َ َ
• ف َوافوا  :اجتمعوا وحرضوا.
• فتعرضوا هل  :سألوه باإلشارة دون ترصيح.

• أملوا  :من األمل  :أي الرجاء .معناه  :اإلخبار حبصول املقصود.
• تبسط  :توسع.

• فتنافسوها  :اتلنافس  :املسابقة إىل اليشء وكراهة أخذ غريه هل ،وهو  :أول درجات احلسد.
• فتهلككم  :فتذهب بدينكم.

فوائد احلديث:
 .1حتذير من فتحت عليه ادلنيا من سوء اعقبتها ورش فتنتها.
 .2اتلنافس يف ادلنيا قد جير اإلنسان إىل فساد يف ادلين؛ ألن املال مرغوب فيه فرتتاح الفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة املقتضية للمقاتلة
املفضية إىل اهلالك.

 .3عدم االطمئنان إىل زخارف احلياة ادلنيا وشهواتها وعدم اتلنافس فيها.
 .4جواز مصاحلة أهل الكتاب ىلع اجلزية واملجوس يُسن فيهم سنة أهل الكتاب.
 .5ينبيغ ىلع العامل أن يأيت باملال مجيعه إىل إمام املسلمني يلرصفه كما أمر اهلل.

 .6رسوخ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف معاجلة الفوس البرشية بما يصلحها ،فقد عرف ما يريد األنصار فبرشهم وأملهم تلطمنئ نفوسهم
وتسكن قلوبهم ملا أرادت ،فال يضطرب إيمانها وال خياجلها شك وقلق.

 .7جواز احللف من غري استحالف.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياضالصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة -الطبعة الرابعة 1425ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف الووي :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ،

الرقم املوحد)3768( :
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"یذیینجھوتنہکہ ابسان ابسیےسےک(حوات یا ییذاری می)دیکھی کا
یک
دعوی کرے ،حو اسیک آیکھوننند ھی ہو۔"

َْ
َ َ
ُ
أف َرى ال ِف َرى أن ي ِر َي الرجل عينيه ما لم ت َريا

 .1137احلديث:

**

عیذ اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن
فمایا":یذیین جھوت ن ہ کہ ابسان ابسی ےس ےک (حوات یا ییذاری می) دیکھی
یک
ی
کا دعوی کرے ،حو اس یک آ کھون ن ن د ھی ہو۔"

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال اليب -صىل
َْ
اهلل عليه وسلم« :-أف َرى ال ِف َرى أن يُ ِر َي الرجل عينيه
َ
ما لم ت َر َيا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من أكذب
ر
الكذب أن يديع اإلنسان أنه رأى شيئاا يف منامه أو

يقظته وهو يف احلقيقة اكذب يف دعواه هذه؛ ألنه لم
ير ا
شيئا ،والكذب يف رؤيا املنام أعظم من الكذب يف
رؤيا ايلقظة؛ ألن ما يراه اإلنسان يف منامه من الرؤى

إنما هو من اهلل -تعاىل -إذا اكنت رؤيا ،وذلك بواسطة
امللك ،فالكذب يف هذه احلالة كذب ىلع اهلل -تعاىل-

 ،أما األحالم فتكون من الشيطان ،وحديث الفس

 .1137جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی صل اہلل علیہ و سلم وصاحت فما رہ ہی کہ ست ےس یا جھوت ن ہ کہ ابسان
ن دعوی کرے کہ اس ن کسی ےس کو حوات می یا جال ت ییذاری می دیکھا ہ،
یک
حت کہوہ ا یی اس دعوی می جھویا ہو ،کیویکہ اس ن کون ےس د ھی ہی تہی۔ ینیذ

یک جال ت می دیکھی ےس می علق جھوت جال ت ییذاری می دیکھی ےس می علق جھوت
ےس ریادہ یا ہ۔ کیویکہ ابسان حوات می حو کجھ دیکھیا ہ ،وہ دراصل اہلل یک رطف
ےس ہو یا ہ۔ حیابجہ اس جال ت می جھوت بولیا درحقیقت اہلل ی جھوت یایذھیا

ہ۔

من الفس ،فما يراه الائم ىلع هذه األنواع اثلالثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أفرى الفرى  :أكذب الكذبات ،وال ِف َرى مجع فِ ْرية ،ومعناه :أشد الكذب أن يقول اإلنسان :رأيت شيئاا يف املنام ،وهو لم ير شيئاا.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اختالق الصور الاكذبة يف ايلقظة واملنام.
 .2الكذب يف رؤيا املنام كذب ىلع اهلل -تعاىل ،-فالكذب فيها أعظم من الكذب يف رؤيا ايلقظة.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق الجاة.
 كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممدبن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ُ
َ ٌ ُْ ُ ُ
ار ين ِفقه الرجل :دِينار ين ِفقه ىلع
أفضل دِين ٍ
َ َّ
َ
َ
َ ٌ ُْ ُ ُ
يل اهللِ،
عِي ِاهلِ ،ودِينار ين ِفقه َىلع دابت ِ ِه ِيف سبِ ِ
َ
َ ٌ ُْ ُ ُ
ْ َ
يل اهللِ
ودِينار ين ِفقه ىلع أصحاب ِ ِه يف سبِ ِ

 .1138احلديث:

ستےس اقصلدییاروہہ حوآدمی ا یی اہلو عیالی حرخ کر یاہ اور حو
اہللیکراہ می اینی سواریےکجابوری حرخ کر یاہییوہ دییار حو اہللیکراہ می
ا ییدوست احیاتی حرخ کر یاہ۔

**

بویان  -رضی اہلل عیہ -حو رسول اہلل ﷺ ےک آراد کردہ ع الم ہی روای ت کرن ہی
کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :ست ےس اقصل دییار وہ ہ حو آدمی ا یی اہل و
عیال یحرخکر یا ہ،اورحواہلل یک راہمیاینی سواری ےکجابور یحرخ کر یا ہیی

عن ثوبان  -ريض اهلل عنه -موىل رسول اهلل -صىل
َ َ َ َ
ُ َّ َ ر ُ َ ْ
اهلل َعلي ِه
اهلل عليه وسلم -قال :قال رسول اَّلل -صىل
َ َّ
ُُ
وسلمَ« :-أفضل دينار ينُ ِفقه الرجل :دينار ينفقه ىلع
َ
عياهل ،ودينار ينفقه ىلع دابَّ ِت ِه يف سبيل اهلل ،ودينار

وہ دییار حو اہلل یک راہ می ا یی دوست احیات ی حرخ کر یا ہ۔

ينفقه ىلع أصحابه يف سبيل اهلل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفضل األموال اليت ينفقها الرجل يف سبيل اخلري ،مال

ينفقه ىلع عياهل ،وهم لك من يعوهل ،أي يتوىل معيشته
من ابن وبنت وزوجة وخادم وغري ذلك ،ومال ينفقه

ىلع دابته اليت حتمله يف طاعة اهلل -عز وجل -من
جهاد وغريه ،ومال ينفقه ىلع أصحابه يف طاعة اهلل -

 .1138جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

تھ الن ےک کامون می حرخ کی جان اموال می ےس ست ےس اقصل مال وہ ہ
حےس آدمی ا یی گرھ والون یحرخ کر یا ہ اور اس جابور ی حرخ کر یا ہ حو حہاد
وعیہ جنےس اہلل ب عایل یک اطاعت گراری ےک کامون می اس یک سواری کا کام دییا ہ

اور وہ مال حو وہ اہلل یک راہ می ا یی دوست احیات ی حرخ کر یا ہ۔

عز وجل ،-والقول اآلخر أن (يف سبيل اهلل) هو اجلهاد

فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينفقه الرجل  :يدفعه يف سبيل اخلري ،ويشمل املرأة أيضا ،لكنه خرج خمرج الغالب.
• عياهل  :من تلزمه نفقتهم.
ُ
• دابته  :اليت يركب عليها ،أو اليت حيمل عليها يف اجلهاد.
• ىلع أصحابه  :اذلين يركبون معه يف سبيل اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1ترتيب الفقة يف الفضل ىلع الوجه اذلي ذكر ،وبيان أولوية الفقة ىلع العيال يف الفضل ىلع غريها.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
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1425ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .بهجة الاظرين
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.

الرقم املوحد)3267( :
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َ ُّ
أل ِظوا بـ ياذا اجلالل واإلكرام

 .1139احلديث:

(اینیدعا می) کیتےک ساتھ’’یادا الجاللو الکرام‘‘ کہا کرو۔
**

َ َ َ َ ُ ُ
رسول اهلل -صىل
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال
ْ
َ َ
ُّ
اهلل عليه وسلم« :-أ ِلظوا بـ (يَاذا اجلال ِل واإلكرامِ )».

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ (اینی دعا می)
کیت ےک ساتھ ’’یا دا الج اللر و الک ر
رام‘‘ کہا کرو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أمر(ألظوا) ،بمعىن الزموا هذه ادلعوة

وأكرثوا منها ،فاملراد داوموا ىلع قولكم ذلك يف

داعئكم واجعلوه ىلع لسانكم وقد اشتمل ىلع اسم
من أسماء اهلل قيل إنه االسم األعظم ،لكونه يشمل

مجيع صفات الربوبية واأللوهية.

 .1139جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ر
جذی ت می "ال ُطوْا" ےک لقظ ےک ساتھ حکم دیا گیا ہ حس کا معنی ہ یاییذی اور
کیت ےک ساتھ ن دعامایگو۔ ماد نہ کہ اینی دعا می ہمنش ن القاظ کہو اوراتہی اینی
ریان ی جاری رکھو۔ ان القاظ می اہلل ےک اشماء می ےس ایک اشم ہ حس ےک
ع
یارے می کہا جا یا ہ کہ وہ اشم ا طم ہ کیو یکہ وہ ربويت اور الوہیت ےس می علق
مس
تمام صقات ی نمل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم يف اذلكر
الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وأمحد.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ألظوا  :بكِس الالم وتشديد الظاء املعجمة ،معناه :الزموا هذه ادلعوة وأكرثوا منها.
ا
ا
• اجلالل  :استحقاق اهلل وصف العظمة عزا وتكربا فجالهل -تعاىل -صفة استحقها ذلاته.

• اإلكرام  :أخص من اإلنعام ،إذ اإلنعام قد يكون ىلع غري املكرم اكلعايص ،واإلكرام ملن حيبه ويعزه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلكثار من ادلاعء بهذه اللكمات الواردة؛ ملا فيها من اثلناء اتلام هلل -تعاىل -ووصفه بصفات الكمال.
 .2من آداب ادلاعء اثلناء ىلع اهلل.
املصادر واملراجع:

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

املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا  -الطبعة األوىل1430 ،ه .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد
عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض  -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.

الرقم املوحد)3167( :
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َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ َ
َب الكبائ ِِر
أال أنبئكم بِأك ِ

 .1140احلديث:

ت
کیا می مھی ستےسیا گیاہن ییاون؟
**

ْ َ
عن أيب بَك َرة -ريض اهلل عنه  -عن اليب -صىل اهلل
َ
َْ ْ َ
َ ُ َ ِّ ُ
رب الكبَائِر؟»-
عليه
وسلم -أنه قال« :أال أنبئكم بِأك ِ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
رش ُ
ثَالثا -قلنَا :بَىل يا رسول اهلل ،قال« :اإل َ
اك بِاهلل
ِ
ََُْ
َ
ُ َّ ا َ
ُُ ُ
كئا ف َجلسَ ،وقال :أال وقول
َوعقوق الوادلين ،واكن مت ِ
َ
َ
َ َ َ
ُ َ
اد ُة ُّ
الزور» ،فما زال يُك ِّر ُرها حىت قلنا:
الزور ،وشه
َ
َ
يلْتَه َسكت.

ابو یکرہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا" :کیا می
ت
مھی ست ےس یا گیاہ ن ییاون؟ یی مییہ آت صل اہلل علیہ وسلم ن ن فمایا۔
ہم ن غض کیا :کیون تہی ،ضور ییا یی اے اہلل ےک رسول! بو آت صل اہلل

علیہ وسلم ن فمایا” :اہلل ےک ساتھ رسک کریا اور والذین یک یافمان کریا“۔ ینی کرتم
صل اہلل علیہوسلماسوق تییک لگان ہون تےھ۔ترھ آت سیذےھیننھ گیاور
فمایا ":آگاہ ہو جاو! جھون یات کہیا اور جھون گواہی دییا"۔ ینی کرتم صل اہلل علیہ
مس
وسلم اےس لسل دہان رہ ،حنی کہ ہم ا یی جی می کہی لےگ کہ کاس!ینی کرتم
صل اہلل علیہ وسلم جاموس ہوجا یی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال ألصحابه:
أال أنبئكم أي أخربكم بأكرب الكبائر فذكر هذه

اثلالث اليت يه اإلرشاك باهلل ،وهو اعتداء ىلع مقام

األلوهية ،وأخذ حلقه سبحانه وتعاىل ،وإعطاؤه ملن ال
يستحقه من املخلوقني العاجزين ،وعقوق الوادلين

ذنب فظيع؛ ألنه ماكفأة لإلحسان باإلساءة ألقرب
الاس ،وشهادة الزور َّ
اعمة للك قول ُم َّ
زور ومكذوب
يراد به انتقاص َمن وقع عليه بأخذ من ماهل أو
اعتداء ىلع عرضه أو ْنو ذلك.

 .1140جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
ینیکرتمﷺ ن (اسنقساری ایذار می)ا یی ضجانےس فمایا کہکیامی مھیست
ےس یے گیاہ یک یای ت حی ن دون؟ ترھ آت ﷺ ن ان یی کنیہ گیاہون کا دکر
ک
ح
عایل یک
فمایا؛ ایک ن کہ اہلل ےک ساتھ سی کو رسیک کیا جان ،حو در قیقت اہلل ب ّٰ
مس
الوہیت ےک مقام و م یی یک یامایل اور اس ےک حق کو عی نحق ،عاحر و ن بس
م
جلوق ےک حواےل کریا ہ۔ دورسا ک نیہ گیاہ ن ہ کہ والذین یک یافمان یک جان،
ف
حو ايہان ننح گیاہ ہ؛ کیون کہ اس می ا یی فی ت یین ر سی دار ےک احسان کا
یذیین یذےل ہ۔ ینشا کنیہ گیاہ جھون گواہی دییا ہ ،حس می ہ وہ دھوکہ یاری
ش
و جھوت سامل ہ ،حس ےک در بےع کسی مقذےم می تھنےس ہون حص ےک مال کو
ہت لنی یا اس یک غت و آیو ی دست دراری کرن یا اس رطخ یک دیگر حق
یلقیان مقصود ہون ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
• أال أنبئكم  :أال أخربكم
• اإلرشاك باهلل  :هو اختاذ العبد من دون اهلل ندا يسويه برب العاملني.
َ
ْ
• َو ُعقوق ال َوادلين  :اإلساءة ِإيل ِهما.
ْ َ ا َ
ُ
ْ
ََُْ َ َ َ َ ْ َ ْ
ت  :ت َمنَينَا أن ي َ ْسكت ِإشفاقا َعليْ ِه ملا رأينا من انزاعجه.
• يلته سك
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فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من هذا احلديث إبالغ األحاكم الرشعية بطريقة العرض "أال أنبئكم".
َ َ
َ َ ََْ
َْ
َ
ك ل َمنْ
ُ
ُ
 .2أن أعظم اذلنوب الرشك باهلل ،ألنه جعله صدر الكبائر وأكربها ،ويؤكد هذا قوهل تعاىل {إن اهلل ال يغ ِفر أن يرشك به ويغ ِفر ما دون ذل ِ ِ
َ
يشاء}.

 .3عظم حقوق الوادلين ،إذ قرن حقهما حبق اهلل -تعاىل-.

 .4خطورة شهادة الزور ،وآثارها السيئة ىلع حياة املجتمع املسلم؛ سواء ىلع املستوى األخاليق أو غري ذلك من مظاهر احلياة االجتماعية.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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 - .عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلملعبد 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 السلف - .1414 ،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،10
مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه - .أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الاجية املنصورة حلافظ بن أمحد احلكيم،
حتقيق :حازم القايض ،ط ،2وزارة الشؤون اإلسالمية1422 ،ه.

الرقم املوحد)2941( :
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َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
أما إِنه ل ْو س ََّّم لكفاك ْم

 .1141احلديث:

ب
اگر اسن سم اہللیھی ہون بووہ تمہارے لی کاق ہو جا یا۔
**

ُ
هلل -صىل
عن اعئشة -ريض ْاهلل عنها -اكن رسول ا ِ
اهلل عليه وسلم -يَأ ُك ُل َط َع ا
اما يف س َّتة م ْن أَ ْص َ
حابِ ِه،
ِ ٍ ِ
ُ
َ َ َ َ ْ َ ٌّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ
هلل -صىل
ا
رسول
فقال
،
ني
ِ
فجاء أعر ِايب ،فأكل َه بِلقمت ِ
َ
َّ ُ َ
َ
َ
ُ
اهلل عليه وسلم« :-أ َما ِإنه ل ْو َس َّىم لكفاك ْم».

عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن ا یی جھ ضجان ےک
ل
ساتھ کھایاییاول فما رہ تےھ۔ ا بےس می ایک اغان آیا حس ن دو ہی قمون می
ب
سارا کھایا کھا لیا۔ اس ی آت ﷺن فمایا کہ ’’اگر اس ن سم اہلل یھی ہون بو وہ
تمہارے لی کاق ہو جا یا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل مع ستة من
أصحابه ،فجاء أعرايب فدخل معهم فأكل ابلايق

بلقمتني ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أما إنه
لو سىم لكفاكم ،لكنه لم ي ُ َس ِّم فأكل ابلايق لكه

بلقمتني ،ولم يكفه ،وهذا يدل ىلع أن اإلنسان إذا
ُ
لم ي ُ َس ِّم ن ِز َعت الربكة من طعامه.

 .1141جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ا یی جھ ضجان ےک ساتھ کھایاییاول فما رہ تےھ۔ اس دوران می ایک
ل
دتہان آ کر ان ےک ساتھ سامل ہو گیا اور اس ن دو ہی قمون می کھایا خم کر دیا۔
آت ﷺ ن فمایا کہ اگر ن بسم اہلل یھ لنیا بو ن تمہارے لی کاق ہو جا یا لیک اس

ل
ن بسم اہلل تہی یھی اور یاق کھایا سارے کا سارا دو قمون می کھا گیا اور وہ اس
ےک لی کاق ن ہوا۔ ن اس یات یک دلیل ہ کہ ابسان حت بسم اہلل تہی یھیا بو
اس ےک کھان ےس یک ت اتھا یل جان ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• يف ستة  :أي :مع ستة.
• بلقمتني  :اللقمة :ما يهيئه اإلنسان من الطعام بللعه.

• لكفاكم  :ألغناكم واستغنيتم به عن غريه ،بأن يبارك اهلل فيه فتأكلون ويأكل ويكيف اجلميع.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن اهلل يبارك يف الطعام إذا ذكر اسم اهلل عليه ،وأن الربكة ترفع برتك التسمية عليه.
 .2جواز املشاركة يف الطعام بعد أخذ اإلذن منهم.
ا
 .3استحباب االجتماع ىلع الطعام وإن اكن قليال.

املصادر واملراجع:

-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 ،ـه 1975 -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 - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن-مصطىف ابلغا-ميح ادلين مستو-يلع
الرشبيج-حممد أمني لطيف-مؤسسة الرسالة-بريوت –بلنان-الطبعة الرابعة عرشة  - .1407بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم بن عيد
اهلاليل دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل  - .1418ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها:
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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 الجار)-الارش :دار ادلعوة - .خمترص الشمائل املحمدية -حممد بن
عيىس الرتمذي ،الارش :املكتبة اإلسالمية  -عمان – األردن -اخترصه وحققه حممد نارص ادلين األبلاين.

الرقم املوحد)4209( :
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ْ
َ َ َ ََْ َ ْ َ َ ُ
َْ ْ
ك
واب
ك،
يت
ب
ك
ع
س
ي
ل
و
،
ك
ان
ِس
ل
عليك
ك
أم ِس
ِ
َ
َ
َ
ىلع خ ِطيئتِك

 .1142احلديث:

اینی ریان کو فابو می رکھو ،ا یی گرھکولرم یکرو اور ا یی گیاہونیرویا کرو۔
**

ُْ
عن عقبَة بن اعمر -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا
َْ ْ
َ َ
ال َ
رسول اهلل ما َّ
جاة؟ قال« :أم ِسك عليك ل ِ َسانك،
َ َ َ
ََْ َ ْ َ
ك بَ ُ
يتك ،وابْ ِك ىلع خ ِطيئ ِتك».
وليسع

حرصت عقیہ ین عام  -رضی اہلل عیہ  -ےس روای ت ہ کہ می ن اہلل ےک رسول
ﷺ ےس بوجھا بجات کس حی میہ؟ آت ﷺ ن فمایا کہ اینی ریان کو فابومی
رکھو ،ا یی گرھ کو لرم یکرو اور ا یی گیاہون ی رویا کرو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
يف هذا احلديث :سأل ُعقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه-
اليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
عما ينجيه يف اآلخرة،
وهذه اغية لك مسلم َحريص ىلع آخرته .فقال هل -
َْ ْ
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم" :-أم ِسك عليك ل ِ َسانك" أرشده
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُمسك عليه َ
لسانه؛

وذلك لعظم خطره وكرثة رضره ،فيتعني ىلع املسلم
أن ُي ْمسك عليه لسانه ،ويؤثر َّ
الص ْم َ
ت ىلع الالكم إال
ِ
ََْ َ ْ َ
ُ
َ
فيما ينفعه يف اآلخرة" .وليسعك بيتك" أي يلزم
َّ
اإلنسان بيته ،وال خيرج منه إال لرضورة ،وال يَضجر

من اجللوس فيه ،بل جيعله من باب الغنيمة ،فإنه
سبب اخلالص من الرش والفتنة" .وابْ ِك ىلع
َ
َْ
َ َ َ
خ ِطيئ ِتك" أي :ابك إن تقدر ،وإال فتَبَاك نادما ىلع
معصيتك ،وتب إىل اهلل -تعاىل -مما قد حصل منك،

 .1142جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می عقیہ ین عام  -رضی اہلل عیہ  -ن آت ﷺ ےس آحرت می بجات
ےک یارے می بوجھا۔ ن ہ اس مسلمان کا مقصذ ہو یا ہ حو آحرت یک قکر رکھیا ہو۔
آت ﷺ ن فمایا کہ اینی ریان کو فابو می رکھو۔ آت ﷺ ن رہمان فمان کہ
اینی ریان کو فابو می رکھو۔ اس لی کہ ریان ےک حظات یے اور اس کا بقصان
ریادہ ہو یا ہ۔ مسلمان ی ن لرم ہ کہ وہ اینی ریان کو ا یی کنیول می ر کےھ اور

ش خ
ل
م
بس
ک یَّن ُیک
جامو ی کو ی ح دے ما سوا ا ی یاتےک حو آحرت ی فایذہ دے۔ " َّو ْن َّسَّعْ َّ
ی
" بعنی ا یی گرھ کو لرم یکرو اور ضورت ےک ع الوہ اس ےس ن ن ک ال کرو۔ گرھمی ننھی
شم
ع
ےس یذ دل ن ہو ،یلکہ اس کو ننمت جھو۔ اس لی کہ ن رس اور فنیہ ےس بحی کا درب عہ

ہ۔ " وای ر ع ح ر
ک " بعنی اگر ہو سےک بو رویا کرو ورن بو اینی حطاون ی رون یک
ک ل َّطین َّی ر َّ
ْ
ت
ک
سک
ح
ل
ب
ص
ہ
ح
ک
ج
عایل ےک ور ون
ل ییا لیا رو اور و ھ م ےس رسرد وگیا ہ اس ےک ی اہلل ب ّٰ
عایل ا یی ییذون یک بون قیول کرےک ان ےک گیاہ معاف کر یا ہ۔
کرو ۔ اہلل ب ّٰ

فإن اهلل -تعاىل -يقبل اتلوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريجُ :عقبة بن اعمر اجل ُ َه ِين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما الجاة؟  :ما سبب الوصول إىل الجاة؟
• أمسك عليك لسانك  :احفظه.
ا
• أبك ىلع خطيئتك  :اندم ىلع ذنبك باكيا.

• وليسعك بيتك  :أي اشتغل بما هو سبب يف لزوم ابليت من طاعة اهلل تعاىل.
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فوائد احلديث:

ال َ
ال َ
جاة ،وتعلم اخلري؛ فهذا الصحايب يسأل عن َّ
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع معرفة سبيل َّ
جاة بللوغها.

 .2احلث ىلع حفظ اللسان وانشغال اإلنسان بنفسه إذا عجز عن نفع غريه ،أو خاف الرضر ىلع ِدينه ونفسه إذا خالطه الاس.
َ
لكم اليت أوتيها اليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فقد مجع للسائل أسباب جنَاته يف ثالث لكِمات.
 .3هذا احلديث من جوامع ال ِ

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل 1428 ،ه - .بهجة

الاظرين 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 عرش 1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي
القاري  -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه 2002 -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 2001 -م.

الرقم املوحد)3602( :
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َ َّ
َ َ
ََ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا َرفع
أن
َ ْ ً َ ً َ ِّ ً ُ َ َ ً
َ َ َُ
َْ ُ
اراك
احلمد هللِ محدا كثِريا طيبا مب
مائ ِدته ،قال:
َ ْ َ َ ْ ر َ ُ َّ
َ ُ ْ َْ ً َُْ
ِفَ ،وال م َود ٍعَ ،وال مستغىن عنه
فِي ِه ،غري مك ِ
َ َّ َ
ربنا

 .1143احلديث:

لج رج َّکن ر
ین
ب
س ح ت
ح
یا طَّنریًا مُیَّا َّرکًا
یﷺ ت اییاد ی وانا ھان وفمان’’:ا َّ ْدمُہلل َّ ْدمًا ً
ر عَّ م ر
مس
ر
ی َّکْقیٍَّ ،ولَّ م ُوَّدَّعٍ َّ ،ولَّ ُ ْ نَّعْنًی عَّی ْہ َّریَّیَّا‘‘۔
قیہَّ ْ ،
ُ
**

 .1143جذیت:

ابو اماہم رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ینی ﷺ حت اییا
ر عَّ م ر
دسی حوان اتھان بو فمان’’ :الجَّدم ہللرجَّدما َّکن ر طَّ ر
ر
ی َّکْقیٍَّ ،ولَّ مُوَّدَّعٍ ،
یا نیًا مُیَّا َّرکًا قیہَّ ْ ،
ُْ ًْ ً
مس
ب
َّولَّ ُ ْ نَّعْنًی عَّیْہ َّریَّیَّا‘‘۔ یجمہ:ست بغبف اہلل ےک لی ہ ،ا سی بغبف حو تہت
ُ
ریادہ،یاکیہاوریا یک تہ اسجال می کہاس یکدات کسی یکمحیاختہیاور نہی
اس کو جھورا جا سکیا ہ اور ن اس ےس ن ییاری ین جاسکنی ہ ،اے ہمارے

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
َ َ
َََ َ ََُ
ْ ُ
هلل
عليه وسلم -اكن إذا رفع مائِدته ،قال« :احلَمد ِ
َ
ََْ ْ
َ ْ ا َ ا َ ِّ ا ُ َ َ ا
َّ
ري َمك ِ ٍّ
يفَ ،وال ُم َود ٍع،
اراك ِفي ِه ،غ
محدا ك ِثريا طيبا مب
َ
ْ َْ
َ
َّ
َوال ُم ْستَغ اىن عن ُه َربنا».

رت!

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
يعلم أصحابه السنة بأقواهل وأفعاهل ،ومن األذاكر

املأثورة عنه عند االنتهاء من طعامه أنه اكن "إذا رفع
مائدته" أي إذا فرغ من أكله ،وبدأ يف رفع آنية

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

بع
جذی ت کا مقہوم :ینی ﷺ ا یی ضجان کو اقوال و اق عال ےک در بےع سنت یک لنم
د یی۔ آت ﷺ ےس حو ادکار مذکور ہی ان می ےس ایک ن ہ کہ کھان ےس

فارع ہون ےک ب عذ حت آت ﷺ ا یی سا می موحود کھان ےک یین اتھان
بو فمان'' :الجدم ہلل " اس کا معنی ن ہ کہ ہ قسم یک بغبف اور سکر در حقیقت

الطعام اليت أمامه "قال :احلمد هلل" ومعناه أن اثلناء
ا ضف اور ضف اہلل ہی ےک لی ہ اور اس ےک ع الوہ کون اور اس کا رساوار
والشكر لكه يف احلقيقة هلل وحده دون سواه" .محدا
ا
تہی۔ "جدماً کنیاً "۔ بعنی یکیت بغبف حو اس یک عطمت اور جمال و کمال ےک
كثرياا" أي ا
ثناء كثريا يليق جبالهل ،ومجاهل وكماهل،
ب
ا
ا
جزيال يوازي نعمه اليت ال حتىص ،ومنته اليت سایان سان ہ اور ابسا سکر حو اس یک ان گیت عمیون اور یافایلر اجاطہ احسان ےک
وشكرا
ب
ب
ُ
ر
ُ
َ
ع
ت
ی
َ
ر
ح
ْ
َ
ْ
م
َ
َّ
ْ
ُّ
ب
ُ
َ
ُ
ہ
ی
ص
ک
گ
ش
ج
ع
َ
ر
َّ
َّ
اَّلل ال حتصوها) وقوهل :مقا ل ہ۔ ( َّوا ْن ب عُ ُذوا ْ َّم َّہ اللہ لَّ ْ ُ وہَّا) ی مہ :ا ر م اہلل یک ون کا مار ریا جا و
ال تستقىص (و ِإن تعدوا نِعمة ِ
ا
ا
ا
ب
ب
ع
ع
ح
ن
ن
س
"طيبا" أي :خالصا من الرياء والسمعة" .مباراك" أي بو ن کر کو ےگ۔ ''طنیا'' ی حو ریا اور جذن یاموری ےس یاک ہو۔ " میارکاً " ی س
ا
مقرتنا بالقبول اذلي ال يرد؛ ألن الربكة معناها اخلري .می قیولیت ہو حےس رد ن کیا جان۔ کیو یکہ یک ت کا معنی ہ حی۔ اور حو عمل مقیول
َ ْ
م ر
والعمل اذلي ال يقبل ال خري فيه" .غري مك ِيف" أي تہی ہو یا اس می کجھ حی تہی ہون۔ " عی َّکْقی " بعنی ہم اہلل غ وجل یک بغبف
م
ْنمده -عز وجل -حال كونه هو الاكيف لعباده ،وال کرن ہی اس جال می کہ وہی ا یی ییذون یک کقای ت کرن وال ہ ،اس یک جلوق
يكفيه أحد من خلقه؛ ألنه ال حيتاج إىل أحد" .وال می ےس کون اس یک کقای ت کرن وال تہی کیو یکہ اےس کسی یک ضورت تہی۔ " ول
مودع" حال أخرى أي وْنمده -سبحانه -حال كونه
مودع " بعنی ہم اہلل شجان و ب عایل یک جدم ییان کرن ہی اس جال می کہ اےس جھورا
ا
إيله.
غري مرتوك ،أي ال يرتكه منا أحد حلاجتنا مجيعا
ج
ہ
ہ
تہی جا سکیا اور ن ہی م می ےس کون اےس ھور یا ہ کیو یکہ م ست اس ےک محیاخ
ہی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
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راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو أمامة ُصدي بن عجالن ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلمد  :نقيض اذلم ،وهو اثلناء.
• طيبا  :مزنها عن لك ما ينقصه من رياء وسمعة.

• مباراك فيه  :الربكة :يه الزيادة والماء.
• غري مكيف  :أي :غري حمتاج ألحد من خلقه ،فهو اذلي ُي ْطع ُم وال ُي ْط َعمُ.
ِ
• وال مودع  :أي :غري مرتوك.
• وال ُم ْستَ ْغ اىن عنه َّ
ربنا  :أي :أن لك خلقه حمتاجون إيله.

فوائد احلديث:
 .1استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام تأسيا برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اهلل -تعاىل -وحده املستحق للحمد دون غريه؛ فهو صاحب العم.
 .3ال أحد يسد حاجات العباد إال اهلل -تعاىل-.
 .4العباد لكهم حمتاجون إيله وهو مستغن عنهم متفضل عليهم.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش:
دار ابن اجلوزي ,ادلمام1415 ,ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .تاج العروس
من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار
ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط  1410ه.

الرقم املوحد)4828( :
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ْ
َ َ
َ َّ
َّ
ىه
ن
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
ن
أ
عن انلَّفخِ
ِ
َّ َ
اب
يف الرش ِ

 .1144احلديث:

رسول اہللﷺن یان می تھویک مارنےسمیعفمایا۔
**

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن یان می تھویک
م
ش
مارن ےس میع فمایا۔ اس ی ایک حص ن سوال کیا کہ اگر جےھیان می کون ي کا بظ آ

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن اليب -
َّ ْ
ر
الفخ يف الرشاب،
عن
صىل اهلل عليه
وسلم -نىه ِ
َ
َ ْ َْ
َ
َ
َ
فقال رجل :القذاة أ َراها يف اإلناء؟ فقال« :أه ِرقها».
ََ
َ
ِّ
ََ
قالِ :إين ال أ ْروى من نفس واحد؟ قال« :فأبِ ِن القدح
ا
إذا عن ِفيك».

جا یا ہ بو ؟ آت ﷺ ن فمایا :اےس ایذیل دو۔ اس ن میذ بوجھا کہ می ایک
سابس می سیات تہی ہو یا یا ہون؟ آت ﷺ ن فمایا کہ حت تم سابس لو ،بو
ییالہ ا یی میہ ےس ہیا دو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الفخ يف
الرشاب ،فسأهل رجل ،فقال :يا رسول اهلل القذاة
تكون يف الرشاب فينفخها اإلنسان من أجل أن

خترج ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-صب املاء
اذلي فيه القذاة وال تنفخ فيه ثم سأهل :أنه ال يروى

بنفس واحد ،فأمره اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
يبعد اإلناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعود فيرشب.

 .1144جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن یان می تھویک مارن ےس میع فمایا۔ ایک آدمی ن آت ﷺ
ےس دریاق ت کیا کہ یا رسول اہلل! بعص اوفات یان می کون ي کا ہو یا ہ اور اےس
ن کا لیےک لی ابسان تھویک مار یا ہ ،اس کا کیا حکم ہ؟ آتﷺ ن

فمایا :حس یان می ي کا وعیہ ہو ،اس می تھویک ن مارو؛ یلکہ اےس ایذیل دو۔ اس
ش
حصنمیذبوجھا کہوہاگرایک سابسمی سیاتتہی ہو یا،بوترھکیاکرے؟ اس
ی ینی ﷺ ن اس ےس فمایا کہ وہ یین کو ا یی میہ ےس ہیا کر سابس ےل اور ترھ
دویارہ ن ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد ومالك وادلاريم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الفخ يف الرشاب  :إخراج اهلواء من فمه يف الرشاب.
َ َ ُ
• القذاة  :ما يقع يف العني والرشاب واملاء من تراب وغري ذلك.

• أهرقها  :من اإلراقة ،أي :اسكب من الرشاب ما فيه تلك القذاة وال تنفخ فيه.
َ
• ال أروى  :أي :ال حيصل يل الري من املاء يف تنفس واحد.
َ
• فأبِن القدح  :أي :أبعده.
• القدح  :اإلناء اذلي يُرشب فيه.
• فيك  :فمك.

فوائد احلديث:
 .1اليه عن الفخ يف الرشاب أثناء الرشاب أو بعده ،حىت ولو اكن إلبعاد وسخ وما شابهه.
 .2إذا وجد يف الرشاب وسخ سكب منه إلزالة هذا الوسخ.
 .3حرص اإلسالم ىلع الصحة ،وعدم تعريض اجلسم لألمراض واألوساخ واملستقذرات.
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املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز
إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
موطأ اإلمام مالك ،ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،اعم النرش 1406 :ـه1985 -م .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد
ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش:
املكتب اإلساليم .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م.

الرقم املوحد)5453( :
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ایکآدمی رسول اہللﷺےک یاس یننھا یا ییاہتھےس کھاراہ تھا۔آتﷺ
ن اےسفمایا :ا ییدا ییاہتھےس کھاو۔ اسن حواتدیا کہ :می(دا یی

َ َّ َ ُ َ َ َ
َ َْ
َ َ
َ َ ُ
ول اهللِ -صىل اهلل علي ِه
أن رجال أكل عِند رس ِ
َ
َ َّ
َ ُْ َ
َ
َوسل َم -ب ِ ِشم ِاهلِ ،فقال :لك بِي ِمينِك ،قال :ال
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ
َ ْ َ
أست ِطيع .قال :ال استطعت ،ما منعه إِال الكَِب
ََ َََ َ
فما َرفعها إِىل فيه.

 .1145احلديث:

اہتھےس) تہی کھا سکیا۔ اسیآتﷺن(اےس یذدعاد یی ہون)
م
ت
فمایا(:ات) بو ابسا کر ھی تہی سکیا۔ اسن حصیکییکوجےسان کار کیا تھا
حیابجہ ترھوہ ا ییاہتھ کو (سل ہوجانیکوجےس) ا یی میہ یکن اتھا سکا۔

**

ََ
عن سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه :-أن رجال أكل

 .1145جذیت:

سلمہ ین اکوع  -رضی اہلل عیہ  -ےس روای ت ہ کہ ایک آدمی رسول اہلل ﷺ ےک
یاس یننھا یا یی اہتھ ےس کھا راہ تھا۔ آت ﷺ ن اےس فمایا :ا یی دا یی اہتھ ےس

عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بشماهل ،فقال:
ُْ
استط ْع َ
َ
ت» ما
«لك بيمينك» قال :ال أستطيع .قال« :ال
َ
َََُ
ك ْرب فما َرف َع َها إىل ِفي ِه
منعه إال ال ِ

کھاو۔ اس ن حوات دیا کہ :می(دا یی اہتھ ےس) تہی کھا سکیا۔ اس ی آت ﷺ
م
ت
ن (اےس یذدعا د یی ہون) فمایا :بو ابسا کر ھی ن سےک۔ اس ن حص یکی یک
وج ےس ان کار کیا تھا حیابجہ ترھ وہ ا یی اہتھ کو (سل ہوجان یک وج ےس) ا یی میہ
یک ن اتھا سکا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أكل رجل عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
بشماهل تكربا؛ فقال هل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

" :لك بيمينك" فقال يف ِعناد :ال أستطيع .وهو غري

صادق يف هذا؛ فداع عليه اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بقوهل" :ال استطعت" .فما استطاع أن يرفع يده
إىل فمه ،وذلك أنها أصيبت بشلل بداعء اليب -صىل

اهلل عليه وسلم -عليه؛ تلكربه ورده لألمر البوي.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
رسول اہلل ﷺ ےک یاس یننھا ایک حص ارراہیکی یا یی اہتھ ےس کھا راہ تھا۔ آت
ﷺ ن اےس کہا کہ :ا یی دا یی اہتھ ےس کھاو۔ اس ن رسکسی دکھان ہون
کہا کہ :می ابسا تہی کر سکیا۔ جال یکہ وہ اینی اس یات می شجا تہی تھا۔ (بعنی اگر وہ

ت
دا یی اہتھ ےس کھایا جاہیا بو اس می کون یات ما بع تہی ھی۔)۔ اس ی آت ﷺ
ش
ن اس کو یذ دعا د یی ہون فمایا کہ :بو ن کر سےک۔ حیابجہ ترھ وہ حص ا یی اہتھ کو
ا یی میہ یک ن اتھا سکا کیو یکہ اس ےکیکی اور ینی ﷺ ےک حکم کو رد کرن یک ییا ی
ت
آت ﷺ ن اس ےک ج الف حو یذدعا یک ھی اس یک وج ےس وہ مقلوخ ہو ح کا تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ ْ
َ َ
اتلخريجَ :سل َمة ب ْ ِن األك َو ِع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ما منعه إال الكرب  :أي :فعل ذلك تكربا فحسب.
• ال استطعت  :داعء عليه الستكباره عن اتباع احلق ومتابعة السنة.
• فيه  :فمه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب األكل بايلمني ،وحرمة األكل بالشمال من غري عذر.
ُ ُّ
رشيف ،ينبيغ مبارشته بايلمني وهذه قاعدة الرشع يف األمور املعظمة ويف باب اآلداب.
أمر
ٍ
 .2لك ٍ
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 .3االستكبار عن تطبيق األحاكم الرشعية يستحق فاعله العقوبة.

 .4إكرام اهلل لبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم -بإجابة دعوته.
ْ
 .5جواز الصح للمرء ىلع املال إذا اكن فيه خري للجميع.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،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 الاظرين 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 األوىل1417 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه

الرقم املوحد)3372( :

280

َ َّ ُ َ
ْ َ ََ
أن َرسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اصطنع
َ َ ً ْ َ َ
ب
ه
خاتما مِن ذ ٍ

 .1146احلديث:

ت
رسول اہللﷺنسونیک ایک ایگو ھی يوان
**

عیذاہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن
ہ
ت
سون یک ایک ایگو ھی يوان ،آت ﷺ اےس تہنی وق ت اس کا یگنیہ اینی ھیل ےک
ت
ایذرون رطف کرلیا کرن تےھ۔ حیابجہ لوگون ن ھی اشی رطخ یک ایگوتھیان
يوالی ،ترھ (ایک دن) آت صل اہلل علیہ و سلم منی ی بشبف فما ہون اور اےس
ت
ا یار دیا اور فمایا‘‘ :می اس ایگو ھی کو تہنیا تھا اور اس کا یگنیہ ایذرون رطف رکھیا
تھا‘‘ ،ترھ آت صل اہلل علیہ و سلم ن اےس تھنیک دیا ،اور فمایا’’ :اہلل یک قسم! می
ت
ک
اس کو ھی تہی تہیون گا۔‘‘ بس لوگون ن ھی اینی ایگوتھیان تھنیک دین۔ ایک
روای ت می ن القاظ ہی’’ :آت ﷺ اےس ا یی دا یی اہتھ می تہیا کرن تےھ۔‘‘

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما« -أن رسول
ْ َ َ َ
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -اص َطن َع خات اما من
َ ِّ
َ ُ
َ ُ
ذهب ،فاكن جيعل ف َّصه يف باطن كف ِه إذا ل ِب َسه ،فصنع
َََ ُ
زن َعه فقال:
الاس كذلك ،ثم إنه جلس ىلع املنرب ف
َْ
َ
َ ُ
إين كنت ألبَ ُس هذا اخلَات َم  ,وأجعل ف َّصه من داخل,
َْ
َ َ
فرىم به ثم قال :واهلل ال ألبَ ُس ُه أبدا فنَ َبذ الاس
َخوات َ
يم ُه ْم» .ويف لفظ «جعله يف يده ايلمىن».
ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصنع هل خاتم
من ذهب ،واكن إذا لبسه جعل فصه يف باطن كفه

ايلمىن ،فتبعه الصحابة ىلع ذلك وصنعوا كما صنع،

ثم بعد فرتة جلس اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

املنرب لرياه الاس ،ثم قال :إين كنت ألبس هذا اخلاتم،

وأجعل فصه يف داخل كيف ،ثم رماه وقال :واهلل ال

ألبسه أبدا ،واكن ذلك بعد حتريمه ،فرىم الصحابة

خواتيمهم اقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

.

 .1146جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
ینی صل اہلل علیہ و سلم ن حکم دیا کہ آت ےک لی سون یک ایک ایگو ھی يوان
ہ
ت
جان۔ آت ﷺ ایگو ھی کو تہنی وق ت اس کا یگنیہ اینی ھیل ےک ایذرون رطف کر
لنی ،ضجان کرام رضی اہلل ع ہم ن آت صل اہلل علیہ و سلم یک ییوی می وبسا ہی کیا
جنسا آت صل اہلل علیہ و سلم ن کیا۔ ترھ ایک غصہ ےک ب عذ ینی صل اہلل علیہ و سلم
ی
ت
منی ی ننےھ یاکہ لوگ آت کو دیکھ سکی ترھ آت ﷺ ن فمایا :می ن ایگو ھی تہنیا
ہ
تھا اور اس کا یگنیہ اینی ھیل ےک ایذرون رطف رکھیا تھا ،ترھ آت صل اہلل علیہ و سلم
ک
ن اےس ا یار تھنی کا اور فمایا :اہلل یک قسم! می ات اےس ھی تہی تہیون گا ،اور ن
اس یک حرمت یارل ہون ےکب عذکا واق عہہ،حیابجہضجان کرام رضی اہلل عہم ن
ت
ھی رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم یک ییوی می اینی اینی ایگوتھیان تھنیک دین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اصطنع  :أي أمر أن يُصنع هل.
َ ُ
• ف َّصه  :الفص هو ما جيعل يف اخلاتم ،وسيم بذلك ألنه ليس من نفس اخلاتم ،بل هو ملصق به.
• من داخل  :أي :يكون الفص من داخل كيف.
َ َ َ َ َّ ُ َ
خ َوات َ
يم ُه ْم  :رموها وتركوها تأسيا به.
• فنبذ الاس
ِ
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فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلختم ،وأنه من زينة اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2جعل فصه من قبل الراحة يلقبض عليه يف املحال القذرة ،إذا اكن فيه اسم اهلل -تعاىل-.
 .3أن اتلختم خباتم اذلهب اكن مباحا للرجال أوال ،ثم نسخ.
 .4حتريم اتلختم خباتم اذلهب للرجال ،وديلله نزع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اخلاتم اذلهيب ورميه به وقسمه أال يلبسه أبدا.
 .5فضل الصحابة ،ورسعة اقتدائهم باليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ نزعوا خواتيمهم ساعة نزع خاتمه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .6أن يكون اتلختم بايلد ايلمىن ،ألن ايلمني للك طيب ،والشمال معدة ملبارشة األشياء غري املستطابة.
 .7الزجر عن لبس خواتم اذلهب ،وبيان أن عمل بعض من الاس ايلوم بتختمهم باذلهب مناف للرشع.
 .8إطالق لفظ اللبس ىلع اتلختم.
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 قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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 ،نرش :مطبعة السعادة ،الطبعة :اثلانية  1392ـه1972م.

الرقم املوحد)2951( :
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ََْ
َ ْ
َ ُ
ج ُز أحدكم أن يك ِس َب يف لك يوم ألف
ع
أي ِ
ُ َ َ
حسنة؟! فسأهل سائل من جلسائ ِه :كيف
َ َ َ
ُ
َ ْ ُ
يك ِسب ألف حسنة؟ قال :يسبح مائة تسبيحة؛ "آدمیہار يکیان کنےس کما سکیاہ؟"۔آتﷺنفمایا" :وہ سودق عہ
ُ
ُ َ ُّ
في ْك َت ُ
ہ
ل
ک
ألف
عنه
ط
حي
أو
حسنة،
ألف
هل
ب
ل
ش
ک
ي
جان اہلل ےہ،اسےک ی ایکہار کیان ھدی جان ی یا اسےک ایک
َ
خ ِطيئة
ہار گیاہ م عاف کردن جان ہی۔
ش
کیا تم میےس کون حص اس یاتےس عاحرہ کہہدن ایکہار يکیان کما
ش
ی
ےل؟"۔آتﷺےک ساتھ ننےھ لوگون میےس ایک حصن بوجھا:

 .1147احلديث:

**

َّ
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :كنا
ََ ْ
عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أيع ِج ُز
َ ْ
َ ُ
كس َ
ب يف لك يوم ألف حسنة؟!»
أحدكم أن ي ِ
َ ْ
كس ُ
ُ َ َ
ب ألف
فسأهل سائل من جلسائِه :كيف ي ِ
ُ ْ
ُ
كتَ ُ
ب هل ألف
َح َسنَة؟ قال« :يُسبح مائة تسبيحة؛ في
ُ
َ
حسنة ،أو حيَ ُّط عنه ألف خ ِطيئة».

ی
سعذ ین ان وفاض رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ ہم رسول اہلل ﷺ ےک حصور ننےھ
ش
تےھ کہ آت ﷺ ن فمایا ":کیا تم می ےس کون حص اس یات ےس عاحر ہ کہ
ی
ہ دن ایک ہار يکیان کما ےل؟"۔ آت ﷺ ےک ساتھ ننےھ لوگون می ےس ایک
ش
حص ن بوجھا" :آدمی ہار يکیان کنےس کما سکیا ہ؟"۔ آت ﷺ ن فمایا:

"وہ سو دق عہ شجان اہلل کےہ ،اس ےک لی ایک ہار يکیان لکھ دی جان ہی یا اس
ےک ایک ہار گیاہ معاف کر دن جان ہی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يسأل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه :أال

يستطيع أحدكم أن حيصل يف لك يوم ىلع ألف
َ
حسنة؟! فسأهل سائل من ُجل َسائِه :كيف يتحصل
املرء ىلع ألف حسنة بسهولة؟ .قال :يقول سبحان اهلل
مائة مرة؛ فيُكتب هل ألف حسنة؛ ألن احلسنة
ُ
الواحدة بعرش أمثاهلا ،وت ْم ََح عنه ألف سيئة من
سيئاته.

 .1147جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ینی ﷺ ا یی ضجان ےس بوجھ رہ ہی کہ کیا تم می ےس کون حص اس یات یک
اسنطاعت تہی رکھیا کہ وہ ہ دن ایک ہار يکیان جاصل کر ےل؟۔ آت ﷺ
ی
ےک ساتھ ننےھ لوگون می ےس کسی ن بوجھا کہ آدمی آسان ےک ساتھ ایک ہار
يکیان کنےس جاصل کر سکیا ہ؟ آت ﷺ ن فمایا :وہ ایک سو دق عہ شجان اہلل یھ
ےل ،اس ےک لی ایک ہار يکیان لکھ دی جان ہی؛ کیویکہ ایک یییک ی اس رطخ یک
دس يکیون کا بوات ملیا ہ اور اس ےک یذےل می اس ےک گیاہون می ےس ایک
ہار گیاہ معاف کر دن جان ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حيط  :يسقط ويميح.

فوائد احلديث:

َّ
َ َّ
 .1يستحب للعالم الرباين أن حيُض تالميذه وأصحابه ىلع الفضائل؛ ألنها ُسلم الطااعت.
 .2مبادرة الصحابة إىل فعل اخلريات دون تأخري.

 .3مضاعفة احلسنات إىل عرش أمثاهلا ،وذلك مثل قوهل تعاىل( :من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا) ،وهذا أقل درجات اتلضعيف ،وإال فقد ورد إىل
سبعمائة ضعف.
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املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار
الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل1422 :ه2002 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء،
اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة 1404ه.

الرقم املوحد)3762( :

284

ُ
ُ
أعطينا من ادلنيا ما أعطينا ،قد خشينا أن
ُ ُ ِّ
تكون حسناتنا عجلت نلا

 .1148احلديث:

ہمیدییا اینی عطا کردی گنیہ حوطاہہ۔ ہمی بودرہ کہ کہیدییا ہی می
ہماریيکیون کاجلذی یذلہ بو تہیدےدیا گیا
**

ایاہم ین عیذالرجم ّٰن ین عوف رجمہ اہلل ےس روای ت ہ کہ عیذالرجم ّٰن ین عوف
رضی اہلل عیہ ےک یاس کھایا لیا گیا حت کہ آت رورے ےس تےھ۔ آت ن فمایا:
مصعت ین عمی رضی اہلل عیہ شہیذ کر دن گی اور وہ مجھ ےس تہی تےھ۔ ان ےک

عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ،أن عبد الرمحن
ُ
ا
صائما،
بن عوف -ريض اهلل عنه -أيت بطعام واكن
ُ
فقال :ق ِتل ُمصعب بن عمري -ريض اهلل عنه -وهو
َّ
خري مين ،فلم يوجد هل ما يُكفن فيه إال بُردة إن
ُ
ُ
ْ
َ
غ ِّط َي بها رأسه بَدت ِرجاله؛ وإن غ ِّط َي بها رجاله بدا
ُ ْ
رأسه ،ثم ب ُ ِسط لا ِم َن ادلنيا ما ب ُ ِسط ،أو قال :أع ِطينا
ُ
َ
ُ
عطينا ،قد خ ِشينَا أن تكون َح َسنَاتنا
من ادلنيا ما أ ِ
ُ ِّ َ
جلت لا ،ثم جعل يبيك حىت ترك الطعام.
ع

کقن ےک لی ضف ایک جادر منش آن ،حس ےس اگر ان کا رس دھاییا جا یا بوان ےک
یی کھل جان اور اگر یی دھا یی جان بو رس کھ ال رہ جا یا۔ ترھ ہمارے لی دییا
فاخ کردی گنی حو تم دیکھ رہ ہو ،یا ن فمایا :ہمی دییا اینی عطا کردی گنی ہ حو
طاہ ہ۔ ہمی بو در ہ کہ کہی دییا ہی می ہماری يکیون کا جلذی یذلہ بو تہی
ت
دے دیا گیا؟ ترھ رون لےگ تہان یک کہ کھایا ھی جھور دیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن عبد الرمحن بن عوف ريض
ا
صائما ،وملا حان وقت
اهلل عنه اكن يف يوم من األيام
اإلفطار يجء هل بالطعام ،والصائم يشتيه الطعام اعدة،
ولكنه ريض اهلل عنه تذكر ما اكن عليه الصحابة

األولون ،وهو ريض اهلل عنه من الصحابة األولني من
ا
احتقارا لفسه
املهاجرين ريض اهلل عنهم ،لكنه قال
قال :إن مصعب بن عمري ريض اهلل عنه اكن خريا
مين تواضعا وهضما لفسه ،أو من حيثية اختيار

الفقر والصرب ،وإال فقد رصح العلماء بأن العرشة

املبرشة أفضل من بقية الصحابة .ومصعب ريض اهلل

عنه اكن قبل اإلسالم عند وادليه بمكة واكن وادلاه
أغنياء ،وأمه وأبوه يلبسانه من خري اللباس :بلاس

الشباب والفتيان ،وقد دلاله دالال عظيما ،فلما أسلم
هجراه وأبعداه ،وهاجر مع اليب صىل اهلل عليه
وسلم ،فاكن مع املهاجرين ،واكن عليه ثوب مرقع

بعدما اكن يف مكة عند أبويه يلبس أحسن اثلياب،

لكنه ترك ذلك لكه مهاجرا إىل اهلل ورسوهل .وأعطاه
اليب صىل اهلل عليه وسلم الراية يوم أحد ،فاستشهد

ريض اهلل عنه ،واكن معه بردة -أي ثوب -إذا غطوا به

 .1148جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :عیذالرجم ّٰن ین عوف رضی اہلل عیہ ایک دن رورے ےس تےھ۔
حت اقطار کا وق ت آیا بو ان ےک لی کھایا لیا گیا۔ رورہ دار کو عام طور ی کھان یک
جاہت ہون ہ۔ لیک عیذ الرجم ّٰن ین عوف رضی اہلل عیہ ن اولی ضجان کرام

ت
ےک احوال کو یاد کیا۔ عیذ الرجم ّٰن ین عوف رضی اہلل عیہ حود ھی اولی اور مہاحرین
شم
ضجان می ےس تےھ ،لیک اتہون ن ا یی آت کو کم ی جھی ہون فمایا کہ:
مصعت ین عمی رضی اہلل عیہ بواصع اور ایکسار ربقس می مجھ ےس تہی تےھ ،یا وہ قق
اور صی کو اجنیار کرن ےک اعنیار ےس مجھ ےس تہی تےھ۔ ورن علماء ن اس یات یک
ت
برص بح یک ہ کہ عشہ منشہ (اتہی می ےس عیذ الرجمن ین عوف رضی اہلل عیہ ھی
ہی) یاق ضجان ےس اقصل ہی۔ مصعت ین عمی رضی اہلل عیہ اس الم لن ےس قیل
ا یی والذین ےک ساتھ مکہ می ر ہی تےھ اور ان ےک والذین تہت مالذار تےھ۔ ان
ےک مان یات اتہی بو حوان لرکون ےک تہیین لیاس تہیان تےھ۔ اتہون ن
تہت لد ییار ےس اتہن یال تھا ،لیک حت وہ اس الم لن بو والذین ن اتہی جھور دیا

اور ا یی ےس دور کردیا۔ ن مہاحرین می ےس تےھ ،ان ےک یذن ی يویذ لےگ کیے
ر ہی تےھ ،حت کہ تہےل ن ا یی والذین ےک ساتھ مکہ می تہیین کیے تہیا کرن
تےھ ،لیک اتہون ن اہلل اور اس ےک رسول یک جارط ہرحت کرےک ن ست حیین
جھور دین۔ اُجذ ےک دن ینی صل اہلل علیہ وسلم ن اتہی جھیذا دیا اور وہ اس می شہیذ
ت
ہو گی۔ ان ےک یاس ایک جادر ھی ،اس ےس حت ان کا رس دھاییا جا یا بو کیا جھویا
285

رأسه بدت رجاله -وذلك لقرص اثلوب -وإن غطوا
رجليه بدا رأسه ،فأمر اليب صىل اهلل عليه وسلم أن

يسرت به رأسه وأن تسرت رجاله باإلذخر؛ نبات
معروف .فاكن عبد الرمحن بن عوف يذكر حال هذا

الرجل ،ثم يقول :إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح اهلل به
من ادلنيا ىلع من بعدهم من املغانم الكثرية ،كما قال

تعاىل ( :ومغانم كثرية يأخذونها ) [الفتح .]19 :ثم قال
عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه :قد خشينا أن
تكون حسناتنا عجلت لا" أي :خفنا أن ندخل يف
زمرة من قيل فيه( :من اكن يريد العاجلة عجلنا هل

فيها ما نشاء ملن نريد ثم جعلنا هل جهنم يصالها
ا
ا
مدحورا) [اإلرساء ]18 :أو قوهل تعاىل:
مذموما
(أذهبتم طيباتكم يف حياتكم ادلنيا واستمتعتم

بها) [األحقاف . ]20 :كما جاء عن عمر ريض اهلل
عنه ،وهذا ملا اكن اخلوف اغبلا عليهم فخيش ريض

اهلل عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت هلم يف هذه

ادلنيا ،فبىك خوفا وخشية أن ال يلحق بمن تقدمه من
الصاحلني ،ثم ترك الطعام ريض اهلل عنه.

ہون یک وج ےس ان ےک یی بظ آن ،اور اگر ان ےک یی دھا یی جان بو رس
کھل جا یا۔ بو آت صل اہلل علیہ وسلم ن حکم دیا کہ اس ےس ان کا رس دھای ت دیا
جان اوران ےک یی ادحر گھاس ےس دھای ت دن جا یی۔ ادحر ایک مغوف
گھاس ہ۔ جذی ت مذکور می عیذالرجم ّٰن ین عوف رضی اہلل عیہ ان کا جال یاد فما

رہ ہی۔ ترھ فمان ہی کہ وہ لوگ جےل گی اور ان ےک ب عذ ےک لوگون ی اہلل ن
ع
حو دییا ےک مال و ننمت یک فاجی کردی ہ اس ےس وہ لوگ محقوظ ہو گی ۔ جنسا کہ
ع نن
اہلل ب عایل ن فمایا” :وم عاترم َّکن ر
ی ًہ یَّ ْا ُجذُوتَّہَّا“ (اور تہت شی میی خہی وہ جاصل
ّٰ
َّ َّ َّ َّ َّ
ل
ق
ج
ن
ہ
کرین ےگ) [ا ح ]19 :ترھ عیذ الر م ّٰن ین عوف رضی اہلل عیہ ن فمایا ’’ :می
اس یات کا حوف ہ کہ کہی دییا ہی می ہماری يکیون کا جلذی یذلہ بو تہی دے دیا
گیا؟ بعنی ہمی حوف ہ کہ کہی ہم ان لوگون ےک رمے می بو تہی داجل ہو گی

حنےکیارےمی کہاگیاہ":من کان ییذ العاجلہعجلیالہفہامابساءلمن ییذ تمح علیا
ح
لہ ہنم بص الاہ مذمومًا مذحو ًرا( ".حس کا ارادہ ضف اس جلذی وایل دییا (قوری فایذہ) کا
ہی ہو اےس ہم تہان حس فذر حس ےک لی جاہی رسدست د یی ہی ،یالآحر اس ےک

ح
لی ہم ہنم مقر کرد یی ہی حہان وہ یے جالون دھی کارا ہوا داجل ہوگا)
ہ
عایل کا ن فمان ہ" :اد ننم طنیایکم ق
[الرساء ]18 :یا حن ےک یارے می اہلل ب ّٰ
شمی
حیایکم الذییا وا عنم تہا" (تم ن اینی يکیان دییا یک ر یذیگ می ہی ییاد کر دین اور
ان ےس فایذے اتھا جےک) [الحقاف . ]20 :جنسا کہ عرم رضی اہلل عیہ ےس میقول

ہ۔ ان ست یک وج ےس حت ان ی حوف عال ت رہیا تھا بو آت رضی اہلل عیہ کو در
لحق ہوا کہ کہی ان یک يکیون کا یذلہ اتہی دییا ہی می جلذی ن دے دیا گیا ہو۔ اشی
لی وہ اس حوف اور جذےس ےس رون لےگ کہ کہی ابسا ن ہو کہ وہ تہےل ییک لوگون
ےک ساتھ سامل ن ہوسکی۔ ترھ آت رضی اہلل عیہ ن کھایا جھور دیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسري األعالم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بسط  :وسع .
• حسناتنا  :أعطينا جزاء أعمالا الصاحلة يف ادلنيا فلم يبق لا يشء مدخر لآلخرة.
• الربدة  :الشملة املخططة ،وقيل كساء أسود مربع فيه صور ،تلبسه األعراب.

فوائد احلديث:
 .1تواضع الصحابة -ريض اهلل عنهم -وكمال فضلهم حيث اكن أحدهم يرى نفسه آخر الاس ،وإال فعبد الرمحن بن عوف من املرشين باجلنة،
وهو أفضل من مصعب ال سيما أن غناه اكن وسيلة لفع املسلمني -ريض اهلل عنهم أمجعني-.

 .2احلذر من اتلوسع يف ادلنيا من االشتغال بها واتلقصري عن الواجبات بسببها  ،وعدم شكر املنعم عليها برتك أداء ما وجب فيها من حقوق.
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 .3استحباب تذكر ِس َري الصاحلني والزهاد يلقلل اإلنسان من تمسكه بادلنيا
 .4بيان فضل السابقني األولني كمصعب بن عمري ومحزة بن عبد املطلب وغريهما ممن قتل يف سبيل اهلل يف أول األمر.

 .5ينبيغ ىلع املرء أن يذكر أصحابه وإخوانه جبميل فعاهلم وحسن مناقبهم وأن يستغفر هلم وأن يتجنب ذكر ما يسوؤهم أو يتنقصهم.

 .6احلث ىلع اتلقلل من ادلنيا وزينتها  ،واحلذر من اتلوسع فيها واالشتغال بها واتلقصري عن الواجبات بسببها.

 .7شدة خوف الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-فهذا عبد الرمحن بن عوف وهو أحد املبرشين باجلنة اكن صائما ،وها هو يتذكر إخوانه من السابقني،
وهو خيىش ىلع نفسه أال يتقبل منه ،وأن تكون حسناته قد عجلت هل يف ادلنيا.

 .8ينبيغ ىلع املرء أن ينظر يف الطاعة إىل من فوقه ،ويف أمور ادلنيا بمن دونه يلبَّق حريصا ىلع االستكثار من الطاعة شاكرا ألنعم اهلل وجزيل
فضله.
 .9فيه ما اكن عليه بعض الصحابة -ريض اهلل عنهم -من الفقر.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف ،املحقق :حممد زهري بن نارص الارص ،الارش :دار طوق الجاة (مصورة
عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .بهجة الاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت ،الطبعة األوىل:
  1397ـه 1977م ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة:
األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،املؤلف :يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،الارش :دار
الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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کیا تم جا یی ہو کہ عنیت کیا ہونہ؟ ضجان کرامنغضکیا کہ اہلل اوراس
ےکرسول ہی تہی جا یی ہی۔آتﷺنفمایا( :عنیتنہ کہ) تم

أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل ورسوهل أعلم ،قال:
ُ
ذكرك أخاك بما يكره

 .1149احلديث:

ا یی تھان کادکر اسرطخےس کروحو اےس یا بسیذ ہو۔

**

 .1149جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’:کیا تم جا یی
ہو کہ عنیت کیا ہون ہ؟‘‘ ،ضجان کرام ن کہا کہ اہلل اور اس ےک رسول ہی تہی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -قال« :أتدرون ما ال ِغيبَة؟» ،قالوا :اهلل
ورسوهل أعلم ،قالُ « :
ذكرك أخاك بما يكره» ،قيل:

جا یی ہی۔ آت ﷺ ن فمایا( :عنیت ن ہ کہ) تم ا یی تھان کا دکر اس ایذار
أرأيت إن
اكن يف أيخ ما أقول؟ قال« :إن اكن فيه ما می کرو حو اےس یا بسیذ ہو‘‘۔ بوجھا گیا کہ اگر وہ یات میے تھان می ق الوا قع موحود ہو
َْْ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
تقول فقد اغتبته ,وإن لم يكن فقد بهته».
ت
ی ت ھی؟ آت ﷺ ن فمایا”:حو تم ییان کر رہ ہو اگر وہ اس می موحود ہ بو
تم ن اس یک عنیت (ح عل) یک اور حو تم ییان کر رہ ہو اگر وہ اس می موحود تہی
ہ بو تم ن اس ی تہمت یایذھی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني اليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقيقة الغيبة،
ويه :ذكر املسلم الغائب بما يكره ،سواء اكن من
ْ
ُ
صفاته اخلَلقية أو اخللقية ولو اكنت فيه تلك الصفة،
وأما إذا لم تكن فيه الصفة اليت ذكرت فقد مجعت

إىل الغيبة املحرمة ابلهتان واالفرتاء ىلع اإلنسان بما

ليس فيه.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ عنیت یک حقیقت ییان فما رہ ہی۔ عنیت ن ہ کہ عی موحود مسلمان
ےک یارے می ابسی یا یی کہی جا یی حو اےس یابسیذ ہون جاہ ان کا ب علق اس یک
ییذابسی صقات ےس ہو یا اج الق صقات ےس بشطیکہ اس می ن صقت موحود ہو۔ اگر
وہ صقت اس می موحود ہی ن ہو حس کا آت ن دکر کیا ہ بو آت ن عنیت جنےس
ت
حرام ق عل ےک ساتھ ساتھ ابسان ی ابسی یات یک تہیان یاشی اور اقیا یداری کا ھی
ت
ارن کات کیا حو اس می موحود تہی ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• الغيبة  :ذكر الغائب بما يكره.
• َب َه َّته  :كذبت وافرتيت عليه.

فوائد احلديث:
 .1بيان معىن الغيبة وأنها ذكرك ألخيك املسلم بما يكره.
 .2أن الاكفر ال حترم الغيبة يف حقه ،ألن احلديث قيد الغيبة بغيبة األخ ،واملراد به املسلم.
 .3إذا اكنت الغيبة بوصف اإلنسان بما ليس فيه فهو ابلهتان.
 .4حسن تعليم اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث يُليق املسائل ىلع طريقة السؤال.
 .5حسن أدب الصحابة مع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-حني قالوا :اهلل ورسوهل أعلم.
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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،
ر
َ
لوغ َ
لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
 2003م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5326( :

289

ش
ع
اس حصےک یارے میآت کا کیا حیالہ حو ییک مل کر یاہ اورلوگ
اسیاسیک بغبف کرن ہی؟آتصل اہللعلیہوسلمنفمایا'' :ن مومن
ی
ےک لی نسیگ حوس حییہ۔''

َ
أرأيت َّ
الرجل اذلي يعمل العمل من اخلري،
َ ُ
مده انلاس عليه؟ قال :تلك اعجل ب ُ ْ َ
رشى
وحي
ِ
املؤمن

 .1150احلديث:

**

ابو در رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےس دریاق ت کیا گیا کہ اس
ش
ع
حص ےک یارے می آت کا کیا حیال ہ حو ییک مل کر یا ہ اور لوگ اس ی اس
ی
یک بغبف کرن ہی؟ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا'' :ن مومن ےک لی نسیگ

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قيل لرسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم :-أرأيت َّ
الرجل اذلي يعمل
َ
وحي ُ
مده الاس عليه؟ قال« :تلك
العمل من اخلَري،
اعجل ب ُ ْ َ
رشى املؤمن».
ِ

حوس حیی ہ۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن َّ
الر ُجل يعمل عمال صاحلا هلل ال
يقصد به الاس ،ثم إن الاس يمدحونه ىلع ذلك.
يقولون فالن كثري اخلري فالن كثري الطاعة فالن
كثري اإلحسان إىل اخللق وما أشبه ذلك فقال -صىل

اهلل عليه وسلم" :-تلك اعجل برشى املؤمن" وهو
اثلناء عليه؛ ألن الاس إذا أثنوا ىلع اإلنسان ا
خريا
فهم شهداء اهلل يف أرضه وهلذا ملا َم َّرت َجنازة من
عند اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه أثنوا
عليها خريا قال وجبت ،ثم َّ
مرت أخرى فأثنوا عليها
ا
رشا قال وجبت فقالوا يا رسول اهلل ما وجبت قال" :أما

األول فوجبت هل اجلنة وأما اثلاين فوجبت هل الار أنتم

شهداء اهلل يف األرض" .فهذا معىن قوهل" :تلك اعجل

برشى املؤمن" .والفرق بني هذه وبني الرياء أن املرايئ
ال يعمل العمل إال ألجل أن يراه الاس ويثنون عليه

فيكون يف هذه احلال قد أرشك مع اهلل غريه ،وأما هذا
فنيته خالصة هلل عز وجل ولم يطرأ ىلع باهل أن

يمدحه الاس أو يذموه فإذا علموا بطاعته ومدحوه

وأثنوا عليه فهذا ليس برياء هذا اعجل برشى،
ُ
والفرق بني هذا وبني ما ذكر يف احلديث فرق عظيم.

 .1150جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :ییذہ اہلل یک جارط کون ییک عمل کر یا ہ اور اس کا مقصذ لوگون کو
دکھایا تہی ہو یا ہ ترھ لوگ اس ی اس یک بغبف کرن ہون کہی ہی کہ ف الن
ش
ش
حص تہت ریادہ تھ الن کرن وال ہ ،ف الن حص تہت ریادہ یییک کرن وال ہ،

ش م
ف الن حص جلوق ےک ساتھ تہت احسان کرن وال ہ اور اشی رطخ یک دیگر سیابس
ی
ترھی یا یی کہی ہی ،بوآت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا'' :ن مومن ےک لی نسیگ
ی
حوس حیی ہ۔''بعنی اس یک مذخ و سیابس اس ےک لی نسیگ بسارت ہ; کیو یکہ
ش
لوگ حت کسی حص یک بغبف کرن ہی بو وہ رمی ی اہلل ےک گواہ ہون ہی۔ اشی
لی حت ایک حیارہ ینی ﷺ ےک یاس ےس گررا اور آت ﷺ ےک ضجان کرام

ن اس کا دکر حی کیا ،بو آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا'' :واحت ہوگنی'' ،ترھ
ایک دورسا حیارہ گررا بو لوگون ن اس کا یے طور ی دکر کیا ،بو آت صل اہلل علیہ
ع ج
وسلم ن فمایا'' :واحت ہوگنی'' ،حیابجہ ضجان کرام رصوان اہلل لنہم ا معی ن

دریاق ت کیا :اے اہلل ےک رسول صل اہلل علیہ وسلم! کیا حی واحت ہوگنی؟ آت صل
اہلل علیہ وسلم ن فمایا کہ تہےل حیارے ےک لی حیت واحت ہوگنی اور دورسے
ح
ےک لی ہنم واحت ہوگنی,تم رمی ی اہللےک گواہ ہو۔'' آت ﷺ ےک فمان'':ن
ی
مومن ےک لی نسیگ حوس حیی ہ۔'' کا مطلت تہی ہ۔ اس می اور ریاکاری
ش
می فق ن ہ کہ ریاکار حص عمل ہی اس لی کر یا ہ کہ لوگ اےس دیکھ کر اس یک
بغبف کرین ،اس صورت می وہ اہلل ےک ساتھ کسی اور کو رسیک کرن ےک گیاہ کا
ش
میکت ہو یا ہ۔ حت کہ اس دورسے حص یک يت جالصیا اہلل غوجل ےک لی

ہون ہ اور اس ےک دہن می ن حیال یک تہی گرر یا کہ لوگ اس یک بغبف یا یان
کرین۔ ات اگرلوگون کو اس ےک ییک اعمال کا علم ہوجان اور وہ اس ی اس یک
290

ی
مذخ و سیابس کرین بو ن ریا کاری تہی ہ ،یلکہ نسیگ حوس حیی ہ۔ اس ےک اور
جذی ت می حس صورت کا ییان ہ اس ےک مایی یا فق ہ۔ رسخ ریاض
ع
الصالجی لین ننمی()354-355/6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أرأيت  :أخربين.
• اعجل ب ُ ْ َ
رشى املؤمن  :اخلرب السار اذلي يكون يف ادلنيا قبل اآلخرة.
ِ

فوائد احلديث:

ُ ِّ
 .1أن اإلخالص هلل -تعاىل -وقصد َّ
اتلقرب إيله ال ي َعكره ثناء الاس عليه ،بل إن إطالق اهلل -تعاىل -أللسنة الاس باثلناء عليه ،ديلل ىلع
القبول ،وشهادة صادقة وبرشى اعجلة بالفوز والفالح.
 .2ال يدخل يف الرياء عمل العبد إذا أخلص عمله هلل تعاىل ومحده الاس عليه.

 .3ديلل ىلع رضا اهلل وحمبته هلذا العبد ،و أنه حيبب فيه اخللق إلخالصه وذللك يكتب هل القبول يف األرض.
ْ
َّ .4
اتلعرض ملدح الاس مذ ُموم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش 1426 ،ه.

الرقم املوحد)8900( :
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جالنس حصلیی حن میستےس اع ّٰلو ار قعدودھد ییوایل یکری کا ہذن کریا
ش
ت ع
ہ۔ ابسی ہی کہ حو حص ان میےس ایک حصلتی ھی مل ییا ہوگا بواتیک
يتےس اور اہللےکوعذے کو شجا شمج
ھ
ب
ہ
ب
عایل اسیکوجےس
اہلل
و
،
ون
ی
ّٰ
اےس حیت میداجل کرے گا۔

َ ْ َ
ُ َ
َ
أربعون خصلة :أعالها منيحة العزن ،ما من
َ
َ ْ
اعمل يعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق
َ ُ
م ْوعودِها ،إال أدخله اهلل بها اجلنة

 .1151احلديث:

**

ابو مجدم عیذاہلل ین عرمو ین عاض رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ح
ن فمایا’’:جالنس صلیی حن می ست ےس اع ّٰل و ار قع دودھ د یی وایل یکری کا ہذ
ش
ت ع
ن کریا ہ ـ ابسی ہی کہ حو حص ان می ےس کسی ایک حصلت ی ھی مل ییا ہوگا
بوات یک يت ےس اور اہلل ےک وعذے کو شجا شمج
ھ
ب
ہ
ب
عایل اس یک وج
اہلل
و
،
ون
ی
ّٰ
ےس اےس حیت می داجل کرے گا۔‘‘

عن أيب حممد عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض

اهلل عنهما ،-قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ ْ َ
ُ
نيحة َ
العزن ،ما من
وسلم« :-أربعون خصلة :أعالها َم
َ ْ
اعمل يَعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق
َم ْو ُعو ِدها ،إال أدخله اهلل بها اجلنة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
رغب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته ببذل
املعروف وذكر العدد وأنه أربعون خصلة ،وأبهم

الوع غري خصلة واحدة يه أعالها ،ويه :أن

يكون عند اإلنسان غنم فيمنح أنثاها لفقري يلنتفع
حبليبها ،فإذا قىض حاجته منها أرجعها إىل صاحبها.

يلفهم أن هذه األعمال يسرية وكثرية ،يلتنافس الاس

يف عمل اخلري.

 .1151جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ن امت کو یییک ی اتھارا ہ اور اس کا عذد ییان کرن ہون فمایا
کہوہجالنسحصلییہی یاہمان یکبوع نیونکو مہم رکھاہ سوانایک حصلتےک
حو ان می ست ےس یلیذ ی ہ وہ ن ہکہ کسی ابسان ےک یاس (دودھ د یی وایل)

یکری ہو اور وہ اےس ققی کو ہذن کر دے یاکہ وہ اس ےک دودھ ےس فایذہ جاصل
کرے۔ حت اس یک ضورت بوری ہو جان بو مالک کو وابس کر دے۔اس ےس ن
ش
مجھایا گیا ہ کہ اس رطخ تہت سارے آسان اعمال ہی کہ حس می لوگ حی ےک
معا مےل می ایک دورسے ےس سنقت لنی یک کوش کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• خصلة  :جزء.
• املنيحة  :يه أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها ،وكذلك إذا أعطاه يلنتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها.
• العزن  :األنىث من املعز.

• اعمل  :شخص مسلم يعمل.

• موعودها  :ما وعد اهلل عليها من اثلواب.

فوائد احلديث:
 .1فضل اهلل -تعاىل -بتكثري أعمال اخلري وتنويعها ،وقبول ما قل منها وما صغر.
 .2وجوب اقرتان العمل باإليمان واالحتساب.
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 .3مرشوعية منيحة العزن  ،ويقاس عليه لك ما ينتفع به املسلم.

 .4أن منيحة العزن أىلع خصال اخلري األربعني املبهمة يف هذا احلديث ،وهذا حيمل ىلع األزمنة السابقة ؛ العتنائهم بهذه األمور وحاجتهم هلا واكن
الاس يف شدة فرغب اليب صىل اهلل عليه وسلم باملنائح َ ،
ويقرب من ذلك حديث " :بيت ال تمر فيه جياع أهله "  ،أما اآلن فكثري من الاس ال
يملكون بهيمة األنعام وليسوا حباجة إيلها؛ ألن عندهم ما يكفيهم من القوت.
 .5ترغيب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ببذل املعروف.

 .6تفاوت أجر األعمال األخروية.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .بهجة
الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
خلن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
ا ِ
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میییادین،ییی امایت اوریییر یذیگےکآحری اعمال کو اہللےک سید
کر یا ہون۔

أستودع اهلل دينك ،وأمانتك ،وخواتيم عملك

 .1152احلديث:

**

َ َ َ
َاك َن ُ
ريض اهلل عنهماَ -ي ُقول ل ِ َّ
ابن َ
عمر َ ِ -
لر ُجل ِإذا أ َراد
ُ
ُ
َ َ َ
َ
ْ ُ
َسف ارا :ادن ِم ِّين َح َّىت أ َّو ِد َعك ك َما اكن رسول اهلل -
َّ
َّ
ُ
ر َُ َ ُ
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -يُ َو ِدعنا ،فيقول« :أستَ ْو ِدع اهلل
َ َ َََ ََ َ َ َ َ َ َ َ
يم ع َم ِلك» .وعن عبد اهلل بن
ِدينك ،وأمانتك ،وخوا ِت
َ َ
ُ
يزيد اخلطيم ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -
َّ
َّ
َ َ َ َ ْ ِّ َ
َ
صىل اهلل عليه وسلمِ -إذا أ َراد أن يُ َودع اجلَيش ،قال:
ََْ ُ
َََ َ
َ
انتَ ُ
ع اهلل دينَ ُ
وخ َوا ِت َ
يم
كم،
كم ،وأم
«أستو ِد
ِ
َ ْ
ُ
أع َما ِلكم».

حت کون آدمی سق کا ارادہ کر یا بو این عرم رضی اہلل عہما اس ےس کہی ،مجھ ےس
فی ت ہو جاو یاکہ می تمہی ا بےس رحصت کرون حس رطخ ینی ﷺ ہمی رحصت
رن
س
ک ت
ت
ک»
کَّ ،وحَّوَّا َّم ع ََّّملر َّ
کَّ ،و َّامَّای َّ َّی َّ
کرن ےھ حیابجہ وہ ہی ےھَّ « :ا ْنَّوْدرعُ اہلل دریی َّ َّ
بعنی (میییا دین،ییی امایت اورییی ر یذیگ ےک آحری اعمال کو اہلل ےک سید
ح
کر یا ہون)۔ عیذاہلل ین ییذ طمی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ر
َّ
حت کسی ل سکر کو رحصت فمان بو کہی « َّا ْسنَّودرعُ اہلل دريَّکُمَّ ،و َّامَّايَّکُم ،وحَّوَّان َّم
ر
َّاع َّْمالکُم» بعنی (می تمہارے دین ،تمہاری امای ت ،اور تمہاری ر یذیگ ےک آحری
اعمال کو اہلل ےک سید کر یا ہون)۔

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

َ َ َ
َاك َن ُ
ريض اهلل عنهماَ -ي ُقول ل ِ َّ
ابن َ
عمر َ ِ -
لر ُجل ِإذا أ َراد
ُ
ُ
َ َ َ
َ
ْ ُ
َسف ارا :ادن ِم ِّين َح َّىت أ َّو ِد َعك ك َما اكن رسول اهلل -
َّ
َّ
ر
صىل اهلل عليه وسلم -يُ َو ِد ُعنَا ،وهذا من ابن عمر

بيان لكمال حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع

الزتام هدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقوهل:
(إذا ودع رجال) أي مسافرا( ،أخذ بيده فال يدعها):
وهذا ما جاء يف بعض الروايات ،أي :فال يرتك يد ذلك

الرجل من اغية اتلواضع ونهاية إظهار املحبة والرمحة.

ويقول -صىل اهلل عليه وسلم :-أي للمودع" :أستودع
اهلل دينك" أي أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك.

و"أمانتك" أي حفظ أمانتك ،ويه شاملة للك ما

استحفظ عليه اإلنسان من حقوق الاس وحقوق
اهلل من اتلاكيلف ،وال خيلو الرجل يف سفره ذلك من

االشتغال بما حيتاج فيه إىل األخذ واإلعطاء واملعارشة

 .1152جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

این عرم رضی اہلل عہما اس آدمی ےس کہی تےھ حو سق کریا جاہیا ،مجھ ےس فی ت ہو
جاو یاکہ می تمہی ا بےس رحصت کرون حس رطخ ینی ﷺ ہمی رحصت کیا کرن

تےھ۔ ن این عرم رضی اہلل عہما یک رطف ےس ییان ہ حس ےس معلوم ہو یا ہکہ
ع ج
ضجان کرام رصوان اہلل لنہم ا معی کس فذر ینی مکرم ﷺ یک سنت ےک اییان کا
اہمام فمان تےھ۔ اور ان کا کہیا (ادا ودع رج ال) حت کسی آدمی کو رحصت کیا
کرن تےھ بعنی مساف کو۔ (اجذ ییذہ ف ال یذعہا) اس ےک اہتھ کو یکرے ر ہی اور تہی
جھورن تےھ ،جنسا کہ بعص روایات می مذکور ہ بعنی ینی مکرم ﷺ ايہا درج
ش
یک بواصع اور سققت و محیت کا اظہار فمان ہون اس حص ےک اہتھ کو یکرے
تہ ج
ت
کہ سن ر
ح
ہ
ہ
ک
اہلل
ر ی اور ی ھورن ےھ  ،اور اُےس ر صت رن ون ی’’ا ودعُ َّ
ک“بعنی می اہلل ےس تمہارے دین یکحقاطت طلت کر یا ہون۔ ”واماییک‘‘بعنی
دیی َّ
تمہاری امای ت یک حقاطت ،ن ہ اس حی کو سامل ہ حس یک حقاطت ابسان ےس
مطلوت ہون ہ حواہ وہ لوگون ےک حقوق ہون یا اہلل ےک مکلف کردہ حقوق۔ حو یکہ
آدمی حت سق می ہو یا ہ بو لوگونےک ساتھ ضوری لی دین اور لوگون ےک ساتھ

مع الاس ،فداع هل حبفظ األمانة واالجتناب عن
معام الت می م سعول ہو یا ہ حس یک ییاء ی اس ےک لی امایت داری یک دہم داری
اخليانة ،ثم إذا انقلب إىل أهله يكون مأمون العاقبة
ا کا حیال کرن ےک ساتھ ساتھ حیای ت ےس بحی ےک لی دعا فمان ہ ،ترھ حت وہ
عما يسوءه يف ادلين وادلنيا .واكن هذا من هديه أيضا
ا یی گرھ لون گا بو وہ ان تمام ییا بح وعواق ت ےس محقوظ ہو گا حو اےس دین اور دییا
صىل اهلل عليه وسلم -إذا أراد توديع اجلماعةاخلارجة للقتال يف سبيل اهلل يودعهم بهذا ادلاعء ےک اعنیار ےس یابسیذ ہون۔ تہی ینی مکرم ﷺ کا رطبقہ تھا کہ حت آت کسی
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اجلامع يلكون أدىع إىل إصابتهم اتلوفيق والسداد

واتلغلب ىلع األعداء واحلفاظ ىلع فرائض اهلل يف

الغزو.

جماعت کو حیگ ےک لی رحصت فمان تےھ بو اس جامع دعا ےک درب عہ رحصت
کرن تےھ یاکہ وہ تھ الن اور کامیانےس ہمکیار ہوسکی اور دشمیون ی عال ت رہی اور
ت
میذان حیگ می ھی اہلل ےک فابص یک حقاطت کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > احلروب والغزوات
َ
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود ،والرتمذي واللفظ هل ،وابن ماجه والنسايئ وأمحد .احلديث اثلاين :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
عبد اهلل بن يزيد اخلطيم -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ُ
• َادن  :اقرتب.
ُ
َ َ
كْ :
أستَح ِفظ وأطلب منه حفظ دينك.
• أ ْستَ ْو ِدع اهلل ِدين
َ َ َ
• َوأ َمانتَك  :أي حفظ أمانتك فيما تزاوهل من األخذ واإلعطاء ومعارشة الاس يف السفر ،وقيل املراد :األهل واألوالد .وقيل :اتلاكيلف لكها.
َ َ َ َ َ َ
يم ع َم ِلك  :حسن اخلاتمة.
• وخوا ِت
ا
َّ
• إذا أراد سفرا  :أي هم به وأخذ يف مقدماته.
• اجليش  :هم اجلماعة اخلارجون للقتال يف سبيل اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1استحباب توديع املسافر ،كما صنع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حرص أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هديه يف أمورهم لكها.
 .3استحباب داعء املسلم ألخيه املسلم يف اكفة أحواهل ،سواء اكن بظهر الغيب أو يف وجهه.
 .4أعظم ما يملك املرء يف حياته وخيىش ضياعه هو ادلين.
ِّ .5
تمين املسلم ألخيه خاتمة اخلري كما يتمىن لفسه أن خيتم هل بعمل صالح.
 .6أن اخلاتمة احلسنة منوطة بالزتام اتلقوى واملحافظة ىلع األمانات الرشعية.
 .7اتلوفيق بيد اهلل -تعاىل ،-فعىل املسلم أن يطلب ذلك بتحري أسبابه وقرع بابه.
 .8استحباب توديع ويل األمر جيشه عند اذلهاب للقتال وتوصيته بمثل هذه اللكمات السابقة.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه.
جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط،1
حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين ،ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،ه .سنن
أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية،
فيصل عيىس ابلايب احلليب .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422 ،ه .كشف املشلك
من حديث الصحيحني ،البن اجلوزي ،حتقيق :يلع حسني ابلواب ،دار الوطن ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن
نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.
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ت
اےمیےجھون تھان! اینیدعا می ہمی ھی ساملرکھیا

أِشكنا يا أيخ يف داعئك

 .1153احلديث:

**

ْ
استَأ ْ َذنْ ُ
ت
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ
َ
اليب -صىل اهلل عليه وسلَّم -يف ُ
َّ
العمرة ،فأ ِذن ِيل،
ِ
ُ
َ
َ
ا
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
يخ م ْن ُد َ
وقال« :ال تَن َسنَا يَ
َّ
لك َمة َما
ال
ق
ف
»
ك
ئ
اع
أ
ا
ِ
ِ
ِ
ادلنيَا .ويف رواية :وقال« :أَ ْرش ْكنَا ياَ
ِسين أر رَن َّيل ب َها ُّ
َ ُ ُّ
ِ ِ
ِ
يُ ِ
َ َّ ُ َ
يخ ِيف د َاعئِك».
أ

 .1153جذیت:

عرم ین حطات رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ ،وہ ییان کرن ہی کہ "می ن ینی
ﷺ ےس عرمہ کرن یک اجارت ما ییگ ،بو آت ﷺ ن اجارت د یی ہون
فمایا" :اے میے جھون تھان! اینی دعا می ہمی ن تھولیا"۔ آت ﷺ ن
م
ر
ت
ابسی یات فمان کہ اس ےک یذےل می جےھ بوری دییا کا مل جایا ھی بسیذ تہی"۔ ایک
ت
اور روای ت می ہ" :اے میے جھون تھان! اینی دعا می ہمی ھی سامل
رکھیا"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

أراد عمر -ريض اهلل عنه -أن يعتمر فأذن هل اليب -
عليه السالم -بذلك ،ثم إنه -عليه الصالة والسالم-

طلب من عمر -ريض اهلل عنه -أن يرشكه يف ادلاعء
هل إذا ذهب إىل مكة ،وهذا منه عليه السالم يلنتفع

عمر بذلك ادلاعء وتؤمن املالئكة ىلع داعئه ،وقد

فرح عمر -ريض اهلل عنه -بهذا الطلب من رسول
ا
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعده رشفا هل.

**

اجمایل معنی:

عرم رضی اہلل عیہ ن عرمہ کرن کا ارادہ کیا ،بو ینی ﷺ ن اتھی اس یک اجارت
دے دی۔ ترھ آت ﷺن عرم رضی اہلل عیہ ےس فمایا کہ وہ حت مکہ جا یی ،بو
اینی دعا می آت ﷺ کو سامل رکھی۔ آت ﷺ ن ابسا اس لی فمایا یا کہ عرم

رضی اہلل عیہ کو اس دعا ےس فایذہ تہنچ اور ف سی ان یک دعا ی آمی کہی۔ عرم رضی اہلل
عیہ رسول اہلل ﷺ یک اس فمابس ی تہت حوس ہون اور اتھون ن اےس ا یی
لی یاعت رسف گردایا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبوداود واللفظ هل ،والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• أ َ َّ
يخ  :تصغري أيخ وهو تصغري تعطف وتلطف.

فوائد احلديث:
 .1داعء املسافر مستجاب.
 .2جواز طلب ادلاعء من الصاحلني ،برشط أال يكرث من الطلب وأال يرتك ادلاعء اعتمادا ىلع داعء الاس وأال يغلب ىلع ظنه حصول عجب ملن
يطلب منه ادلاعء.

 .3جواز طلب املقيم من املسافر ادلاعء ،ووصيته هل بادلاعء يف مواطن اخلري ،ولو اكن املقيم أفضل من املسافر.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط،2
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل
محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار
املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط،4
حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض
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الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه.
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ِّ
أفضل اذلكر :ال هلإ إال اهلل

 .1154احلديث:

**

 .1154جذیت:

ستےس اقصلدکر "ل الّٰہ الاہلل"ہ۔
َّ

جای رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ہون سیا
ہ کہ ست ےس اقصل دکر "ل الہ ال اہلل" ہ۔

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل -
ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :أفضل اذلكر :ال هلإ إال
اهلل».

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

خيربنا اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أفضل اذلكر:
"ال هلإ إال اهلل" ويف حديث آخر" :أفضل ما قلت أنا

والبيون قبيل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل" .وال
شك أن هذه اللكمة لكمة عظيمة ،قامت بها األرض
والسماوات ،وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات ،وبها

أرسل اهلل -تعاىل -رسله ،وأنزل كتبه ،ورشع رشائعه،
وألجلها نُصبت املوازينُ ،
وو ِض َعت ادلواوين ،وقام
سوق اجلنة والار ،ومعناها ال معبود حبق إال اهلل،
ورشوطها سبعة :العلم وايلقني والقبول واالنقياد

والصدق واإلخالص واملحبة ،وعنها يسأل األولون
واآلخرون ،فال تزول قدما العبد بني يدي اهلل حىت

يسأل عن مسأتلني :ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم

املرسلني؟ فجواب األوىل بتحقيق "ال هلإ إال اهلل"
ا
ا
ا
وإقرارا وعمال .وجواب اثلانية بتحقيق "أن
معرفة
ا
ا
ا
ا
وإقرارا وانقيادا وطاعة .قال
حممدا رسول اهلل" معرفة
صىل اهلل عليه وسلم ( :-بُين اإلسالم ىلع َخس:ا
شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل.)..

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ہمی ییا رہ ہی کہ ست ےس اقصل دکر "ل الہ ال اہلل" ہ۔ ایک اور
جذی ت می ہ کہ ست ےس اقصل کلمہ حو می ن اور مجھ ےس تہےل ا ینیاء ن کےہ وہ
ع
" ل الہ ال اہلل وجذہ ل رسیک لہ" ہ۔ ن سک ن کلمہ تہت ہی طنم کلمہ ہ حس

م
ےسرمیوآشمانفاتمہی اوراشی یک وجےستمام جلوفاتییذا یکگییاور اشیےک
ساتھ اہلل ن ا یی رسولون کو تھنجا ،اینی کیایی یارل فما یی ،اینی رسبعییوصع کی
اور اشی یک وج ےس میان بصت ہون ،اعمال یاےم می ت کی گی اور اشی ےک
ح
لی حیت و ہنم کا یارار فاتم ہو گا۔اس کا معنی ہ کہ ’’اہلل ےک سوا کون معیود یحق
تہی‘‘۔ اس یک سات رسابظ ہی :علم ،بقی ،قیول ،فمان یداری ،صذق ،اج الض
ب
اور محیت۔ ا گےل اور جھےل ست لوگون ےس اس ےک یارے می بوجھا جان گا۔
ییذے ےک فذم اہلل ےک سا می ےس اس وق ت یک تہی ہیی ےگ حت یک اس
ےس دو سوال ن کر لی جا یی؛ تم کس یک عیادت کرن تےھ؟اور تم ن رسولون کو
کیا حوات دیا؟۔ تہےل سوال کا حوات ’’ل الہ ال اہلل‘‘ ہ یاین طور کہ اس یک مغق ت
ت
ت
ت
ھی ہو ،افار ھی اور اس ی عمل ھی۔ دورسے سوال کا حوات ’’ان مجدما رسول اہلل‘‘
ت
ت
ہ یاین طور کہ اس یک مغق ت ھی ہو ،افار ھی اور فمان یداری اور اطاعت
ت
ھی۔رسول اہلل ﷺ ن فمایا ہ کہ اس الم یک ینیاد یا بح حیون ی ہ :اس یات
یک شہادت دییا کہ اہلل ےک سوا کون معیود یحق تہی اور ن کہ مجدم ﷺ اہلل ےک رسول
ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف الكربى وابن ماجه.

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

فوائد احلديث:
 .1أن لكمة اتلوحيد أفضل الالكم؛ ألنها إثبات للوحدانية ،ونيف للرشاكء ،ويه أفضل ما قاهل األنبياء ،ومن أجلها بعثوا ،وحتت رايتها قاتلوا ،ويف
سبيلها استشهدوا ،ويه مفتاح اجلنة واخلالص من الار.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .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 .زاد املعاد يف هدي خري العباد ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت الطبعة :السابعة
والعرشون  1415 ,ـه1994/م
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ییذہ ا ییرتےکستےسریادہفیت شجذہیکجالت می ہو یاہ لہّٰذا تم
(شجذے می) حوتدعا کیا کرو۔

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،
فأكرثوا ادلاعء

 .1155احلديث:

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا:
ییذہ ا یی رت ےک ست ےس ریادہ فی ت شجذہ یک جال ت می ہو یا ہ لہّٰذا تم
(شجذے می) حوت دعا کیا کرو۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم -قال« :أق َر ُب ما يَكون العبد ِم ْن َر ِّب ِه
وهو ساجد ،فَأَ ْكرثوا ُّ
ادلاعء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو
ساجد" ،وذلك ألن اإلنسان إذا سجد ،فإنه يضع

أرشف ما به من األعضاء يف أماكن وضع األقدام
ا
اليت توطأ باألقدام ،وكذلك أيضا يضع أىلع ما يف
جسده حذاء أدىن ما يف جسده -يعين :أن وجهه أىلع

ما يف جسده وقدميه أدىن ما يف جسده ،-فيضعهما يف
ا
ا
ا
مستوى واحد خضواع وتذلال وتواضعا هلل -عز

وجل ،-وهلذا اكن أقرب ما يكون من ربه وهو

ساجد ،وقد أمر اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

باإلكثار من ادلاعء يف حال السجود ،فيجتمع يف ذلك
ا
اهليئة واملقال تواضعا هلل -عز وجل ،-وهلذا يقول
اإلنسان يف سجوده :سبحان ريب األىلع ،إشارة إىل أنه

جل وعال -وهو العيل األىلع يف ذاته ويف صفاته ،وأناإلنسان هو السافل الازل بالنسبة جلالل اهلل -

تعاىل -وعظمته.

 .1155جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن
ابوہیہ رضی اہلل ب ّٰ
فمایا’’ :ییذہ ا یی رت ےس ست ےس ریادہ فی ت شجذہ یک جال ت می ہو یا ہ۔‘‘
اوراس یک وج ن ہ کہ ابسان حت شجذہ کر یا ہ بو ا یی حسم ےک ست ےس اقصل
حےص کو اس جگہ ی رکھیا ہ حےس لوگ ا یی فذمون ےس رویذن ر ہی ہی اور اشی
رطخ ا یی حسم ےک ست ےس یلیذ حےص کو حسم ےک ست ےس بجےل حےص ےک مقایل
می رکھیا ہ بعنی اس کا حرہہ حسم کا ست ےس یلیذ حصہ ہ اور اس ےک دوبون فذم

حسمےک ستےس بجےل حےصہیبووہ اہللرت العالمیےک سا می حسوعوحصوعاور
عاحریوایکساریکا اظہار کرن ہونا یی حرہے اور ا یی فذمون کوایک یایی
می رکھیا ہ ،اشی لی وہ جال ت شجذہ می ا یی رت ےس ست ےس ریادہ فی ت
ہو یا ہ۔ اور ینی صل اہلل علیہ وسلم ن شجذے یک جال ت می کیت دعا کا حکم اس
لی دیا ہ کہ اس جال ت می ییذے یک طاہی ہنیت اور اس یک دعا دوبون اہلل رت
العالمی ےک لی عاحری اور ایکساری کا مطرہ ہوا کرن ہی ،اشی لی ییذہ شجذے
می شجان رن الع ّٰل کہیا ہ حس میاس یات یک رطف اسارہ ہ کہ اہلل غوجل اینی
عایل یک عطمت وج الل ےک مقایل
دات وصقات می یلیذ ویی ہ حیکہ ابسان اہلل ب ّٰ
می ايہان نجا اور کمی ہ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1استحباب كرثة ادلاعء يف السجود ،وألنه من مواطن اإلجابة.
ا
 .2الطاعة تزيد العبد قربا من اهلل سبحانه وتعاىل.
 .3لكما ازداد العبد طاعة استجاب اهلل داعءه.
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 .4حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته اخلري وأسبابه وأبوابه.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ,ت :الفحل ,دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ,الطبعة :األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ,ملحمد بن صالح بن
حممد العثيمني ,دار الوطن للنرش ,الطبعة1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز املبارك ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزير آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل1423 ،ه .صحيح اإلمام مسلم ,ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1418
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کیاآتصل اہللعلیہوسلمےکضجان می مصاقجہ کا م عمول تھا؟آترضی اہلل عیہ

أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم

 .1156احلديث:

نفمایا:اہن۔

**

ُْ ُ ََ
َ َ
ت
ان
أك
:
س
ِ
عن أيب اخلطاب قتادة ،قال :قلت ألن ٍ
َ َ َ ُ
ْ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اب
ِ
املصافحة يف أصح ِ
َ َ َ
وسلم-؟ ،قال :ن َعم.

 .1156جذیت:

ابوالحطات قیادہ کہی ہی کہ می ن ابس رضی اہلل عیہ ےس بوجھا کہ کیا آت صل اہلل
علیہ وسلم ےک ضجان می مصا قچ کا م عمول تھا؟ آت رضی اہلل عیہ ن فمایا:اہن۔

**

درجة احلديث :صحيح

ضح
جذی ت کا درج :نح

املعىن اإلمجايل:

قوهل :أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل ،أي:

**

ثابتة وموجودة فيهم حال مالقاتهم بعد السالم زيادة
للمودة واإلكرام ،واملصافحة تكون بايلد ايلمىن،

اجمایل معنی:

"اکای ت المصاقجہ ق اضجات رسول اہلل" بعنی کیا ضجان کرام می م الفات ےک وق ت
س الم ےک ب عذ محیت اور اکرام یک ریادن ےک لی مصاقجہ کرن کا م عمول تھا؟ مصاقجہ

ایل دوبون
دا ہی اہتھ ےس ہو یا ہ۔ مصاقجہ کرن ےک ب عذ جُذا ہون ےس تہےل اہلل ب ع ّٰ
ےک گیاہ معاف کردییا ہ۔ ن جذی ت م الفات ےک وق ت مصاقجہ کرن یک قصیلت ی

وإذا حصل ذلك فإنه يغفر هلما قبل أن يفرتقا ،وهذا

يدل ىلع فضيلة املصافحة إذا القاه ،وهذا إذا اكن

دلل ت کرن ہ۔ ن اس وق ت ہ کہ حت م الفات ےک وق ت یات حیت وعیہ
کرن کا ارادہ ہو۔ حہان یک یارار وعیہ می ضف م الفات کا ب علق ہ ،بو ن ضجان
یک سنتتہی۔بعنیحتتمیارارمیلوگونےکیاسےس گررو ،بوتمھارے لی ان

القاه يلتحدث معه أو ما أشبه ذلك ،أما جمرد املالقاة
يف السوق فما اكن هذا من هدي الصحابة ،يعين إذا

مررت بالاس يف السوق يكيف أن تسلم عليهم.

کو س الم کریا ہی کاق ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املصافحة  :اإلفضاء بصفحة ايلد إىل صفحة ايلد.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املصافحة؛ ألنها اكنت موجودة فيما بني الصحابة.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛
لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5384( :

302

ت
لوگوآگاہ رہو!دییا ملعونہ اور حو کجھ اسمیہوہ ھی ملعونہ ،سواناہلل
عایلےکدکر اور اسےسمی علق حیونےک،ییدینی علومےس ترہہوراور اس
ب ّٰ
کا علم جاصل کرنواےلےک۔

ٌ
َ
َ
أال إن ادلنيا ملعونة ،ملعون ما فيها ،إال ذكر
ً
ً
اهلل -تعاىل -وما َواالهُ ،واعلما ومتعلما

 .1157احلديث:

**

 .1157جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ہون
ت
سیا" :لوگو آگاہ رہو! دییا ملعون ہ اور حو کجھ اس می ہ وہ ھی ملعون ہ،
عایل ےکدکراور اس ےس می علق حیون ےک ،یی دینی علوم ےس ترہہ ور
سواناہلل ب ّٰ
اور اس کا علم جاصل کرن واےل ےک۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :أال إن ادلنيا
لعونةَ ،م ُ
َم ُ
ذكر اهلل تعاىل ،وما َو ُ
لعون ما فيها ،إال َ
االه،
ُ ِّ
ومتَ َعل َما».
واعملا
**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ادلنيا وما فيها من زينة مبغوضة مذمومة إىل اهلل

تعاىل؛ ألنها مبعدة اخللق عما خلقوا هل من عبادة اهلل
تعاىل والقيام برشعه ،إال ذكر اهلل تعاىل وما وااله من

العبادات ،وكذا تعليم العلم وتعلمه ،مستثىن مما

يبغضه اهلل؛ ألن هذا هو املقصود من إجياد اخللق.

**

اجمایل معنی:

ر
سامان آرابس و رییابس اہلل ےک اہن یابسیذیذہ اور مذموم ہی؛
دییا اور اس می موحود
ب
کیو یکہ ن لوگون کو ان ےک مقصذ ر جلیق اہلل یک عیادت اور اس یک رسبعت ےکقیام ےس
عایل کا دکراور اس ےس ب علق ر کہی وایل عیاد یی ،اشی
يگان کرد یی ہی۔ مگر اہلل ب ّٰ
مسی
رطخ علم دین کا سیکھیا اوراےس سکھایا ان حیون ےس ننی ہی حو اہلل کو یابسیذ ہی؛
ب
کیو یکہ جلیق ابسان ےس تہی مقصود ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.

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

معاين املفردات:

• ملعونة  :ساقطة مبغوضة ،وأصل اللعن الطرد.
• ملعون ما فيها  :من األموال واألمتعة والشهوات وغريها.
• وما وااله  :وما هو قريب منه مما حيبه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز لعن ادلنيا مطلقا؛ لورود أحاديث تنىه عن ذلك ،ولكن جيوز لعن ما يبعد منها عن اهلل تعاىل ويشغل عن طاعته وعليه حيمل حديث
ابلاب يف جواز لعن ادلنيا.

 .2لك ما يف ادلنيا؛ فهو لعب وهلو إال ذكر اهلل وما اكن سببا يف ذلك.

 .3بيان فضل العلم وأهله وطالبه.

 .4الاس يف طلب العلم قسمان :اعلم أو متعلم ،وهما ىلع سبيل رشد وجناة ،وال تكن إمعة فتهلك.

املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
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دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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م
کیا می تمہی کجھ ا بےس کلماتنسکھادون حورسول اہللﷺن جےھ سکھان
ت
تےھ۔ اگر تمہارے اوی تہاریای ھیفض ہوگا بو اہلل تمہاریرطفےساسیک
ل ْرر
ادایییگےک اسیات منش کردے گا؟بون کہا کرو (:ا ل ہم اکقنی بجاللکعن
َّ ر ر
واعْننی بقصلک عَّم َّ ْن رسوَّاک) یجمہ:اےاہلل!حن اسیاء کو بونحرام کیا
حرامک،
انےسبجان ہون اینی جالل کردہ اسیاء کو میے لی کاق کردےاور ا یی
م
قصلےس جےھ ا یی سواہ کسیےسن ییار کردے۔

َ َّ َ َّ ُ ُ
ُ َ ِّ ُ َ َ
مات علمنِيهن رسول اهلل -صىل
أال أعلمك ِّك ِ ٍ
َْ َ َ َ َْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ً
اهلل عليه وسلم -لو اكن عليك مِثل جب ٍل دينا
َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
اهلل عنك؟ قل :امهلل اكفين حباللك عن
أداه
حرامك ،وأغنين بفضلك عمن سواك

 .1158احلديث:

**

َ َ
عن يلع  -ريض اهلل عنه :-أن ُماكتباا جاءه فقال :إين
ََ
ج ْز ُ
َع َ
ت عن كتابيت فأ ِع ِّين ،قال :أال أعلمك لكمات
َّ
ُ
يه َّن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لو اكن
َعل َم ِن
ِ
َ
َ ْ َ َّ
جبل ديناا أد ُاه اهلل عنك؟ قل« :امهلل
عليك مثل
ٍ
ْ
َ ْ
َ
اك ِف ِين حباللك عن حرامك ،وأغ ِن ِين بفضلك ع َّم ْن
س َو َ
اك».
ِ

 .1158جذیت:

عل رضی اہلل عیہ ےک یارے می آ یا ہ کہ ایک مکای ت ع الم ان ےک یاس آیا اور
کہی لگا کہ :می اییا ’مالر کیای ت‘ د یی ےس عاحر آ گیا ہون ،میی کجھ مذد کرین۔ اس
ی آت رضی اہلل عیہ ن فمایا ":کیا می تمہی کجھ ا بےس کلمات ن سکھا دون حو رسول
م
ت
اہلل ﷺ ن جےھ سکھان تےھ۔ اگر تمہارے اوی تہار یای ھی فض ہوگا بو اہلل
ل
تمہاری رطف ےس اس یک ادایییگ ےک اسیات مہیا کر دے گا؟ بون کہا کرو’’ :ا لہم
ع رر
ْ رر
اکقنی بج اللک عن حرامکَّ ،وا ْننی بقصلک عَّم َّ ْن رسوَّاک‘‘۔ یجمہ :اے اہلل! حن اسیاء کو
بو ن حرام کیا ان ےس بجان ہون اینی ج الل کردہ اسیاء کو میے لی کاق کر
م
دے اور ا یی قصل ےس جےھ ا یی سوا ہ کسی ےس ن ییار کردے۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث يأيت ماكتب ،وهو شخص قد اكتب
سيده ىلع أن يشرتي حريته منه بمبلغ من املال
ا
َّ
مقس اطا ،ولكن هذا العبد لم جيد ماال ليك يسدد
سيده؛ فلجأ إىل يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-

يسأهل أن يساعده يف قضاء دينه ،فأرشده -ريض اهلل

عنه -إىل العالج الرباين ،وهو داعء علمه إياه اليب -
ا
خملصا قىض اهلل عنه
صىل اهلل عليه وسلم ،-إذا قاهل

دينه ولو اكن مثل اجلبل ،فقال هل :قل« :امهلل اكفين

حباللك عن حرامك ،وأغنين بفضلك عمن سواك».

واملعىن :اجعل يل كفاية يف احلالل ،تغنيين بها عن
ا
احلاجة للحرام ،واجعل يل رزقا من فضلك تغنيين به

عن سؤال الاس.

**

اجمایل معنی:

ش
اس جذی ت می ایک مکای ت ع الم کا دکر ہ۔ مکای ت وہ حص ہو یا ہ حس ن
ا یی آفا ےس کجھ ق سظ وار ادا کی جان واےل مال ےک عوض اینی آرادی حریذن

کا معاہذہ کر لیا ہو۔ لیک اس ع الم ےک یاس ا یی آفا کا فض ادا کرنےک لی مال
تہی تھا حیابجہ اس ن عل ین ان طال ت رضی اہلل عیہ یک رطف رحوع کیا اور ان ےس
درحواست یک کہوہ فض یک ادایییگمی اس یکمذد کرین۔حرصت علرضی اہلل عیہن

ت
اس یک ایک ریان ع الخ یک رطف رہ مان فمان حو ایک دعا ھی حےس ینی ﷺ ن
اتہی سکھایا تھا کہ اگر وہ بورے اج الض ےس ن دعا ما یےگ بو اس یک رطف ےس اہلل اس

کا فض ادا کر دے گا اگرج وہ تہار یای ہی کیون ن ہو۔ عل رضی اہلل عیہ ن اس ع الم
ل
ع
ےس فمایا کہ بون کہا کرو’’ :ا لہم اکقنی بج اللک عن حرامک ،وا ننی بقصلک عمن
سواک‘‘ یجمہ :اے اہلل! حن اسیاء کو بون حرام کیا ان ےس بجان ہون اینی ج الل
م
کردہ اسیاء کو میے لی کاق کر دے اور ا یی قصل ےس جےھ ا یی سوا ہ کسی ےس
ن ییار کردے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

مفرقاا ىلع أقساط ،فإذا أداه صار ًّ
• ماكتباا  :من الكتابة ويه :أن يشرتي العبد نفسه من سيده ىلع مال يؤديه إيله َّ
حرا ،وسميت كتابة؛ ألن العبد
يكتب ىلع نفسه ملواله ثمنه ،ويكتب مواله هل عليه العتق.
• كتابيت  :املال اذلي اكتب به السيد عبده.
• أداه  :قضاه.

• عجزت عن كتابيت  :لم أتمكن من السداد ولزمين ادلين؛ بسبب كتابيت.
• اكفين  :اجعل يل كفاية.

فوائد احلديث:
 .1مشاورة وطلب رأي أهل العلم وادلين.
 .2ىلع أهل العلم وادلاعة إىل اهلل -تعاىل -داللة املدعوين وإرشادهم إىل ما يعينهم ىلع ما يعرض هلم من مشالكت.
 .3احلث ىلع إاعنة املاكتب.
 .4ادلاعء بهذه اللكمات؛ ألن بركتها تظهر يف وفاء ادلين ،واالستغناء باهلل عن الاس.
ا
كثريا.
 .5الرزق احلالل وإن قل خري من املال احلرام وإن اكن
ا
 .6الفضل لكه هلل  -تعاىل ،-فال ينسب خري إال هل -تعاىل -ولغريه تبعا.
 .7ينبيغ ىلع العبد أن يستعني باهلل -تعاىل -وحده فيما ال يقدر عليه إال اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز
إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009،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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن
حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف،
1422ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري املؤلف :عبد الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل .1356 ،مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)5884( :
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ْ َ
ُ َ ِّ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ
أال أنبئك ْم ِخبريِ أعمال ِكم ،وأزاكها عند
ُ
َ
ملِيكِكم

 .1159احلديث:

کیا می تم کو تمہارےستےس تہی اور تمہارےرتےکاہنستےس یاکیہ
ع
ملےک یارے مین ییاون؟
**

َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
عن أيب
ُ
َْ
َ
ِّ ُ ُ ْ
ري
صىل اهلل عليه وسلم« :-أال أنبئكم ِخب َِْ
ْ َ
ُ
ْ َ ُ
َ
وأرف ِع َها يف
ككم،
أعما ِلكم ،وأزاكها عند م ِلي ِ
َْ
َ
ُ
د َر َجاتِك ْم ،وخري لكم من إنفاق اذلهب والفضة،
َْ َ
َ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ
رض ُبوا أعناق ُه ْم
وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فت ِ
َْ َ
َ ْ
اق ُ
كم؟» قالوا :بىل ،قال« :ذكر اهلل -
رضبوا أعن
وي ِ

ابو درداء رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :کیا می تم کو
ع
تمہارے ست ےس تہی اور تمہارے رت ےک اہن ست ےس یاکیہ مل ،حو

تمہارے درجات کو ست ےس ریادہ یلیذ کرن وال ،تمہارے لی سون اور جایذی
ت
ت
ےکحرخ کرن ےس ھیتہیاوراس ےس ھیتہیہ کہتمہارادشمیون ےس مذتھی ہو
اور تم ان یک گرد یی مارو اور وہ تمہاری گرد یی کایی؟ ضجان ن کہا کیون تہی ،آت
عم
عایل کا دکر'' ہ۔
ﷺ ن فمایا وہ ل ''اہلل ب ّٰ

تعاىل.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال اليب صىل اهلل عليه وسلم :أال أخربكم خبري
أعمالكم ،وأكرثها ثوابا وأطهرها عند ربكم،

وأزيدها يف رفع درجاتكم ،وخري لكم من أن تنفقوا
اذلهب والفضة يف سبيل اهلل ،وخري لكم من أن

تلقوا الكفار يف معرتك احلرب فترضبوا أعناقهم
إلعالء لكمة اهلل تعاىل .فقال الصحابة :بىل يا رسول

اهلل .قال :ذكر اهلل تعاىل

 .1159جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن فمایا کیا می تم کو تمہارے ست ےس تہی عمل ےک یارے می ن
ییاون حو ریادہ بوات کا یاعت ،تمہارے رت ےک اہن ست ےس یاکیہ ،ست ےس

ریادہ تمہارے درجات یک یلیذی کا درب عہ ،اہلل ےک را سی می سویا اور جایذی ےک
حرخ کرن ےس تھی تہی اور می ر
ذان حہاد می اہلل ےک دین یک رسیلیذی ےک لی
ت
دشمن یک گرد یی اران ےس ھی تہی ہ؟ ضجان کرام ن حوات می فمایا کیون
عم
عایل کا دکر'' ہ۔
تہی؟ ضور ییا یی۔ بو آت ﷺ ن فمایا وہ ل ''اہلل ب ّٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه.
َّ َ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أزاكها  :أطهرها وأنماها وأكرثها بركة.
• مليككم  :املليك :صاحب ُ
الملك .ومليك اخللق :ربهم ومالكهم.
• أرفعها  :أرشفها وأعالها قدرا.

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل ظاهرا وباطنا من أعظم القرب ،وأنفعها عند اهلل تعاىل.

 .2مجيع األعمال رشعت إقامة ذلكر اهلل تعاىل ،وذللك ؛ فالغاية أرشف من الوسيلة.
 .3اثلواب ال يرتتب ىلع قدر َّ
ال َصب يف مجيع العبادات ،بل قد يعطي اهلل تعاىل ىلع قليل العمل أكرث مما يعطي ىلع كثريه.

 .4فيه أن اذلكر أفضل من الصدقة واجلهاد.
ْ
 .5فيه احلث ىلع ِذكر اهلل تعاىل ،وأنه من أفضل األعمال.
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املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،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 الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418 -ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430 -ه.

الرقم املوحد)3575( :
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أال أخَبك بأحب الالكم إىل اهلل؟ إن أحب الالكم

کیا می تمہی اہللےکیدیک ستےس بسیذیذہ کالمےس یا حین کردون؟

إىل اهلل سبحان اهللِ وحبم ِده ِ

 .1160احلديث:

**

ابودر رضی اہللعیہےسموی ہ کہینیصل اہللعلیہوسلمنفمایا‘‘:کیامیتمہی
اہلل ےک یدیک ست ےس بسیذیذہ ک الم ےس یا حی ن کردون؟ ن سک اہلل ےک
یدیک ست ےس بسیذیذہ ک الم ‘‘ :شجان اہلل وبجدمہ’’ (اہلل یاک ہ اینی بغبقون ےک

عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل
َ ُ ْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ
ب الالكمِ ِإىل
اهلل عليه وسلم -قال« :أال أخ ِربك بِأح
َّ َ َ َّ
وحبمد ِه».
هلل
ِ
هلل؟ إن أحب الالكم ِإىل اهلل  :سبحان ا ِ
ا ِ

ساتھ) ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
دل احلديث ىلع أن التسبيح أحب الالكم إىل اهلل -

عز وجل-؛ ألن معىن التسبيح اتلزنيه هل سبحانه عن
لك ما ال جيوز عليه من املثل والشبه والقص ،ولك ما
أحلد فيه امللحدون من أسمائه ،وقول القائل (حبمده)
اعرتاف بأن ذلك التسبيح إنما اكن حبمده سبحانه

فله املنة فيه ،وجيوز أن يكون املعىن :أسبحه
ا
متلبسا حبمدي هل من أجل توفيقه يل ،فاكنت سبحان
اهلل وحبمده أحب الالكم إىل اهلل ،الشتماهلا ىلع

اتلقديس واتلزنيه ،واثلناء بأنواع اجلميل.

 .1160جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت اس یات ی دلدل ت کر رہی ہ کہ اہلل رت العالمی کو ست ےس بسیذیذہ ک الم
بس
بس
اس یک ننح ییان کریا (شجان اہلل کہیا) ہ ،اس لی کہ ننح کا معنی اہلل رت العالمی

کو ہ اس حی ےس میہ و یاک فار دییا ہ حو اس ےک لی یا میاست ہ ،جاہ وہ
م
اہلل یک سان می کون بقص ہو یا اہلل کو کسی جلوق ےس مسان اور ماییذ فاردییا ہو ،یا اہلل
ےک یامون می کح روی اجنیار کریا ہو۔ اور (بجدمہ) کہی واےل کا قول اس یات کا
بس
ت
اعیاف ہ کہ وہ ننح اہلل شجان یک جدم ےک ساتھ ھی،بس اس می اشی کا احسان
ت
ہ۔ یی اس کا ن ھی مقہوم ہو سکیا ہ کہ :می اہلل یک بوقیق دہی ےس اس یک جدم وییا
کرن ہون اس یک یایک ییان کر راہ ہون۔ اشی لی ’’شجان اہلل وبجدمہ‘‘ اہلل ،رت
العالمی کو تہت ریادہ محیوت ہ کیون کہ اس می اہلل رت العالمی یک یایک و بقذبس
اور ہ رطخ ےک احسان ےک ساتھ بغبف سامل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1أحب الالكم إىل اهلل ذكره املشتمل ىلع تزنيهه وتقديسه واثلناء عليه بما هو أهله.
 .2عظيم ثواب هذه األذاكر.
 .3اتلعليم بصيغة السؤال واجلواب.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري -دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح صحيح مسلم ،لإلمام حميي ادلين الووي ،دار الريان للرتاث ،القاهرة،
الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .اإلفصاح عن معاين
الصحاح ،يلحىي بن ُهبَ ْ َ
رية ،املحقق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الوطن ،سنة النرش1417 :ه.

الرقم املوحد)5402( :
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م
م
ت
کیا می تمہیوہ یاتن ییاون حس کا حوف جےھ تمی سنحدجالےس ھی ریادہ
أال أخَبكم بما هو أخوف عليكم عندي من
ہ؟ ضجان کرامرضی اہللع ہمنغضکیا:یارسول اہلل! کیون تہی؟ (ضور
املسيح ادلجال؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال:
ش
یی ال یی)۔آتﷺنفمایا:وہہ"رسک حقی"۔ کہ کون حص تمارےک
ک ش
الرشك اخلِف ،يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ل ک ہ ین ت ک م
ح
س
ح
ی
ل
ک
ن
ک
ی رھا و اور ا ی مار و ص اس ی وار ریےھکہ ون صاےسد ھراہ
ملا يرى من نظر رجل
ہ۔

 .1161احلديث:

**

ا
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :أال
َ ْ ُ
أخربكم بما هو أخ َوف عليكم عندي من املسيح

 .1161جذیت:

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :کیا می
م
ت
مس
تمہی وہ یات ن ییاون حس کا حوف جےھ تم ی نح دجال ےس ھی ریادہ ہ؟‘‘ ،ضجان
کرام رضی اہلل ع ہم ن غض کیا:یارسول اہلل! کیون تہی؟ (ضور یی ال یی)۔ آت

ادلجال؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :الرشك اخليف
ََ
يقوم الرجل فيصيل فَ ُ َ
زي ِّي ُن صالته ملا َ
يرى من نظ ِر
َر ُج ٍل".

ش
ﷺ ن فمایا :وہ ہ "رسک حقی"۔ کہ کون حص تمار ےک لی کرھا ہو اور اینی
ش
م
تمار کو حص اس لی سنوار کر یےھ کہ کون حص اےس دیکھ راہ ہ‘‘۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

َ
اكن الصحابة يتذاكرون فتنة املسيح ادلجال
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -أن
ويتخوفون منها ،فأخربهم -صىل
ا
خوف فتنة
هناك حمذورا خيافه عليهم أشد من
ِ
ادلجال وهو الرشك يف الية والقصد اذلي ال يظهر
للناس ،ثم َّ
فِسه بتحسني العمل اذلي يُبتىغ به وجه
اهلل من أجل رؤية الاس.

**

اجمایل معنی:

م
ضجان کرام یاہم سنح دجال ےک فنی کا دکر کر رہ تےھ اور اس ےس حوف کا اظہار کر
رہ۔ ینیﷺ ناتہیییایا کہایکابسیممیوعہےس ہ حسکاآت ﷺکو ان
ت
ےک سلسےل می دجال ےک فنی ےس ھی ریادہ در ہ  ،اور وہ ہ يت اور ارادے
میرسککا ارن کات کریا۔حولوگون ےک سا میطاہتہی ہو یا۔ترھ آت ﷺ ن
اس یک وصاحت کرن ہون فمایا کہ اس ےس ماد ن ہ کہ کسی ا بےس ع مل کو حس
ےس مقصود اہلل یک حوسنودی ہو لوگون کودکھان لی حوت سنوار کر کیا جان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ا
• أخوف  :أي :أشد خوفا.
ا
• املسيح  :صاحب الفتنة العظىمُ ،س ِّيم مسيحا؛ ألن عينه ممسوحة ،أو ألنه يمسح األرض أي :يقطعها بِسعة.
• ادلجال  :كثري َ
ادلجل أي :الكذب.
ا
• الرشك اخليف  :سماه خفيا؛ ألن صاحبه يُظهر أن عمله هلل وهو يف ابلاطن قد قصد به َ
غريه.
ُ ُ
• ِّ
يزين صالته ِّ :
ويطيلها وْنو ذلك.
حيسنها

فوائد احلديث:

َّ
َ َّ َّ ُ َ
ُ
ونصحه هلم.
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم -ىلع أمته
 .1يف احلديث شفقته -صىل
 .2أن الرياء أخوف ىلع الصاحلني من فتنة ادلجال.
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ا
 .3احلذر من الرياء ومن الرشك عموما.

 .4شدة خطر الرياء ىلع صاحبه خلفائه وعِس اتلخلص منه وقوة ادلايع إيله.
 .5بيان خطر املسيح ادلجال واتلحذير منه.

املصادر واملراجع:

فتح املجيد رشح كتاب اتلوحيد ،مطبعة السنة املحمدية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة :السابعة 1377 ،ـه1957 -م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد،
دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،الارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح اجلامع ،طبعة املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3333( :

312

ش
ح
ح
کیا می تمہی ا بےس حصیک حیندون حو ہنمیکآگی حرامہ یا حسی ہنمیک
أال أخَبكم بمن حيرم ىلع انلار؟ أو بمن َترم
ش
ح
آگ حرامہ؟ ہنمیکآگہاس حصی حرامہحو لوگونےکفیت ر ہی
عليه انلار؟ َترم ىلع لك قريب ،هني ،لني ،سهل
شہ
ہ
ح
ک
والہ،آسان رنوالہ،یم و اور لماخ و یاہ۔

 .1162احلديث:

**

ا
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أال أخربكم

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا
ش
ح
ح
کیا می تمہی ا بےس حص یک حی ن دون حو ہنم یک آگ ی حرام ہ یا حس ی ہنم یک آگ
ش
ح
حرام ہ؟ ہنم یک آگ ہ اس حص ی حرام ہ حو لوگون ےک فی ت ر ہی وال،

بمن حيرم ىلع الار؟ أو بمن حترم عليه الار؟ حترم
َ ر َ ِّ
ني سهل».
ني ل ٍ
ىلع لك قريب ه ِ ٍ

آسان کرن وال ،یم حو اور شہل ماخ ہو یا ہ ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
أال أخربكم بمن يُمنع عن الار ،أو تمنع عنه ،تمنع

ىلع لك قريب من الاس بمجالستهم يف أماكن

الطاعة ومالطفتهم قدر االستطاعة ،ولك حليم لني
اجلانبَ ،س ْم ٍح يف معاملة الاس.

 .1162جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ح
"کیا می تمہی اےس حص ےک یارے می ن ییاون حےس ہنم ےس دور رکھا جانگا یا
ش
ک
ک
ح
ح
حس ےس ہنم دور ر ھی جانیگ ؟ ہنم ہ ا بےس حص ےس دور ر ھی جان یگ حو

طاعت گراری ےک مقامات ی لوگون می اتھیا یننھیا ہ (لوگون ےس فی ت ہو یا
ہ) اور مقذور ترھ ان ےس لطف و مرہیان ےس ینس آ یا ہ اور اشی رطخ ہ یدیارو
ک
ت ح
یم ماخ اور لوگون ےک ساتھ کسادیگ کا معاملہ کرن واےل ےس ھی ہنم دور ر ھی
جان یگ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َّ
ار  :هو اذلي ال يقرب منها.
• بمن حيرم ىلع ال ِ
• لك قريب  :أي حمبب إىل الاس حلسن معاملته هلم.
• هني  :متواضع
• لني  :حسن املعاملة.

• سهل  :أي يقيض حواجئهم ويسهل أمورهم.

فوائد احلديث:
 .1ماكنة األخالق احلسنة وأنها منجاة من الار.
 .2استحباب مالطفة الاس ،وتسهيل اجلانب هلم وقضاء حواجئهم.
 .3حسن األخالق مع الاس من اإليمان.
 .4استخدام ادلايع أسلوب الرتغيب يؤدي إىل قبول احلق واثلبات عليه.
 .5ينبيغ تنبيه املتعلم أو السامع ىلع األمور اليت هلا شأن.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل
مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز
رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك الجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ،الطبعة األوىل1423 ،ه .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.
مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري ،دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)4943( :

314

کیا می تمہی ابسی حین ییاون حسےس اہللب عایل گیاہون کو میا اوردرجات کو یلیذ
َْ ُ
أال أدلكم ىلع ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع
ت
ہ
ک
ض
ی
ک
ردییاہ؟ جانن کہا ون ی اہللےکرسولﷺ؟آتﷺن
به ادلرجات ،قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،قال :إسباغ
ج
فمایا:یاگواریےک یاوحود ا ھیرطخوصو کریا ،مسجذ یکریادہ فذم جلیا اور ایک
َُ
الوضوء ىلع املاكره ،وكرثة اخلطا إىل املساجد،
تمارےک ب عذدورسیتمار کا ايطار کریا اور ت ہیریاظ(دشمیونےسحقاطتےک
ُ
ِكم ِّ
الرباط
وانتظار الصالة بعد الصالة فذل
لیرسجذیک ترہہداری کریا )ہ۔

 .1163احلديث:

**

 .1163جذیت:

حرصت ابو ہیہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہللﷺ ن فمایا’’:کیا می تمہی
ابسی حی ن ییاون حس ےس اہلل ب عایل گیاہون کو میا اور درجات کو یلیذ کر دییا ہ؟

عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم« :-أال أَ ُد ُّل ُ
كم ىلع ما َي ْم ُ
حو اهلل به اخلطايا

ويرفع به َ
ادلرجات؟» قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،قال:
َْ ُ
َ
َ َ
وك ْ َ
اغ ُ
رث ُة اخل ُ َطا إىل املساجد،
الماك ِره،
الو ُضوء ىلع
« ِإسب
وانتظار الصالة بعد الصالة فذل ُ
ُ
كم ال ِّرباط».
ِ

ضجان ن کہا کیون تہی اہلل ےک رسولﷺ؟ آتﷺ ن فمایا:یاگواری ےک
ج
یاوحود ا ھی رطخ وصو کریا ،مسجذ یک ریادہ فذم جلیا اور ایک تمار ےک ب عذ دورسی تمار
کا ايطار کریا اور تہی ’ریاظ( دشمیون ےس حقاطت ےک لی رسجذ یک ترہہ داری کریا )
ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عرض اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه
ا
عرضا ،وهو يعلم ماذا سيقولون يف جوابه ،وهذا من
حسن تعليمه عليه الصالة والسالم ،أنه أحيانا
يعرض املسائل عرضا ،حىت ينتبه اإلنسان ذللك،
ويعرف ماذا سيلَّق إيله ،قال :أال أدلكم ىلع ما

يمحو اهلل به اخلطايا ،ويرفع به ادلرجات؟ .قالوا :بىل

يا رسول اهلل ،يعين :أخربنا فإننا نود أن ختربنا بما نرفع
به ادلرجات ونمحو به اخلطايا ،قال :أوال :إتمام

الوضوء يف حال كراهة الفس ذللك ،مثل أيام الشتاء؛

ألن أيام الشتاء يكون املاء فيها باردا ،فإذا أتم
اإلنسان وضوءه مع هذه املشقة ،دل هذا ىلع كمال

اإليمان ،فريفع اهلل بذلك درجات العبد وحيط عنه

خطيئته .ثانيا :أن يقصد اإلنسان املساجد ،حيث
رشع هل إتيانهن ،وذلك يف الصلوات اخلمس ،ولو َب ُعد
املسجد .ثاثلا :أن يشتاق اإلنسان إىل الصلوات ،لكما

فرغ من صالة ،فقلبه متعلق بالصالة األخرى

ينتظرها ،فإن هذا يدل ىلع إيمانه وحمبته وشوقه هلذه

الصلوات العظيمة .فإذا اكن ينتظر الصالة بعد

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ایک دق عہ ینی کرتم ﷺ ن ا یی ضجان ےک سا می ایک یات ینس یک اور
بع
آتﷺ کو علم تھا کہ وہ اس کا کیا حوات دین ےگ۔ ن آت ﷺ کا لنم و یيت
ک
ےک حواےل ےس تہیین رطبقہ کار تھا کہ آت ﷺ ھی کھار حود ضجان ےک سا می
ت
ت
کون مسیلہ ینس کرن۔ اس ےس لوگ میوج ھی ہو جان ہی اور ان کو ن ھی ییہ ہو یا
تھا کہ ان یک رطف ےس حوات کیا آن گا۔ آتﷺ ن فمایا:کیا می تمہی ابسی
حی ن ییاون حس ےس اہلل ب عایل گیاہونکو میا اور درجات کو یلیذ کر دییا ہ؟ ضجانن
کہا کیون تہی اہلل ےک رسولﷺ؟ بعنی آت ہمی ییا یی اور ہم ن جا ہی ہی کہ
آت ہمی ابسی حی ےک می علق ییا یی کہ حس ےس ہم درجات یک یلیذی جاصل کرین

اور ا یی گیاہون کو خم کر سکی۔بو آتﷺ ن فمایا :اولً :یاگواری ےک یاوحود
ج
ا ھی رطخ وصو کریا جنسا کہ رسدی ےک دبون می ہو یا ہ۔ کیون کہ رسدبون می یان
ج
سذیذ تھیذا ہو یا ہ اور وصو کرن می یی م سقت ہون ہ۔ بو ن (ا ھی رطخ وصو
ح
عایل ییذے ےک درجات یلیذ کر یا ہ
کریا) کمالر اتمان یک ع المت ہ س ےس اہلل ب ّٰ
اور اس ےک گیاہون کو میا دییا ہ۔ یاییاً :ابسان کا مسجذون یک رطف قصذ کریا ،اس
لی کہ اس ےک لی مسجذ آیا مشوع کیا گیا ہ۔ اور ن نحوقیہ تمارون ےک لی،
مسجذ یک دوری ےک یاوحود مسجذ آیا ہ۔ یالیاً :ایک تمار ےس فارع ہو کر ابسان کا
دورسی تمار (یک ادایییگ) کا سوق رکھیا اور دورسی تمار ےک لی دل معلق رہ اور
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ج ع
تمار کا ايطار کرے۔ ن حی اس ےک اتمان ،محیت اور تمار نسی طنم عیادت ےک
سوق یک دلیل ہ۔ اگر ایک تمار ےک ب عذ دورسی تمار کا ايطار کر یا ہ بو اس ےس

الصالة ،فإن هذا مما يرفع اهلل به ادلرجات ،ويكفر

به اخلطايا .ثم أخرب اليب صىل اهلل عليه وسلم أن

املواظبة ىلع الطهارة والصالة والعبادة اكلرباط يف

عایل اس ےک درجات یلیذ فما یا ہ اور اس ےک گیاہون کو میا دییا ہ۔ اس
اہلل ب ّٰ
ےک ب عذ رسول اہلل ﷺ ن ییایا کہ ظہارت ،تمار اور عیادت کا اہمام کریا ا بےس ہی

سبيل اهلل تعاىل.

ہ جنےس اہلل ےک را سی (حہاد) می دشمیون ےس حقاطت ےک لی رسجذ یک ترہہ
داری کریا ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• يمحو  :يغفر.
• ادلرجات  :املنازل يف اجلنة.

• إسباغ الوضوء  :استيعاب أعضائه بالغسل.

• املاكره  :ما يكرهه اإلنسان ،ويشق عليه كشدة الربد وألم اجلسم وْنو ذلك.
• انتظار الصالة  :تعلق القلب والفكر بها ولو اكن يف بيته أو شغله.

• الرباط  :مالزمة ثغور العدو وحراستها ،وسيم انتظار الصالة رباطا ؛ ألن فيه جهاد الفس وحبسها عن الشهوات.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم
• الوضوء  :اتلعبد هلل عز وجل بغسل األعضاء األربعة ىلع صفة خمصوصة.

فوائد احلديث:
 .1ينبيغ تربية الاس ىلع صغار العلم قبل كباره ،فاذلي ال يستطيع انتظار الصالة وحبس نفسه فرتة يف بيوت اهلل ال يستطيع املرابطة يف اثلغور؛
حلماية بيضة املسلمني ودفع اغئلة وصائل الاكفرين.

 .2فضل تعلق القلب ببيوت اهلل تعاىل ،ويه عبادة بمفردها.

 .3فضل ادلار ابلعيدة عن املسجد ىلع القريبة ،فلكما بعدت ادلار كرثت اخلطا.

 .4ما ورد يف األحاديث من تكفري اذلنوب ،إنما هو يف شأن ما يتعلق حبقوق اهلل تعاىل ،وأما ما يتعلق حبقوق العباد ،فال بد من أدائها
ألصحابها،أو اتلحلل واالسترباء منها.
 .5هذه األمور وسيلة للمغفرة واتلقرب إىل اهلل عز وجل.

 .6العبادة جهاد وإعداد للجهاد ملا فيه من صرب وجدل وحتمل،وما فيها من بذل اجلهد وكبح الفس عن املعايص.

 .7املحافظة ىلع صالة اجلماعة يف املسجد ،واالهتمام بالصلوات وعدم التشاغل عنها.

 .8احلث ىلع إسباغ الوضوء وحتسينه ،ولو اكن يف شدة،كربد شديد أو احتياجه إىل املاء او السيع يف حتصيله أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة
الرابعة1425ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.
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کیا تم سن تہیرہ ہو؟ کیا تم سن تہیرہ ہو؟ سادہ لیاشی اتمانیکع المت
ہ ،سادہ لیاشی اتمانیک عالمتہ۔

أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن ابلذاذة من
اإليمان ،إن ابلذاذة من اإليمان

 .1164احلديث:

**

 .1164جذیت:

ابو اماہم ایاس این ب علیہ ابصاری جارن رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان
کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ن ایک دن آت ﷺ ےک یاس دییا کا
دکر کیا۔ اس ی آت ﷺ ن فمایا کہکیا تم سن تہی رہ ہو؟ کیا تم سن تہی رہ

عن أيب أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -

ريض اهلل عنه -قال :ذكر أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يوما عنده ادلنيا ،فقال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم« :أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن
َ َ ََ
َ َ ََ
ابلذاذة من اإليمان» قال
ابلذاذة من اإليمان ،إن
اتل ُّ
الراوي :يعين َّ
قحل.

ہو؟ سادہ لیاشی اتمان یک ع المت ہ ،سادہ لیاشی اتمان یک ع المت ہ۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّسن لعیہ

درجة احلديث :حسن لغريه

املعىن اإلمجايل:

تكلم نفر من أصحاب اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يف ادلنيا فقال هلم اليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-أال
تسمعون) أي :اسمعوا وكرر للتأكيد ،إن اتلواضع يف
اللباس والزينة من أخالق أهل اإليمان ،واإليمان هو

ابلاعث عليه.

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ےک ضجان می ےس کجھ لوگون ن دییا ےک یارے می گقیگو یک۔ ینی ﷺ
ن اتہی فمایا" :کیا تم سن تہی رہ ہو؟" بعنی سنو۔ یاکیذ ییذا کرن یک غض
ےس آت ﷺ ن اےس دہایا۔ لیاس اور ريت می بواصع اجنیار کریا اہلر اتمان
ےک اج الق کا ایک حر ہ حس کا سنت اتمان ہی ہوا کر یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو أمامة إياس بن ثعلبة األنصاري احلاريث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ابلذاذة  :يه رثاثة اهليئة وترك فاخر اللباس.
• اتلقحل  :هو الرجل ايلابس اجلدل من خشونة العيش وترك الرتفه.

فوائد احلديث:

ا
 .1استحباب حتويل حديث املجلس إذا اكن الالكم مثقال بمتاع ادلنيا وشهواتها وزخرفها ويصد القلوب عن ذكر اهلل.
 .2احلث ىلع اتلواضع واتلقليل من ادلنيا ألن ذلك يبعث اهلمم ىلع العبادة والطاعة.
َّ
 .3ال يفهم من احلديث ترك الظافة،فإن اإلسالم حث عليها ويه من دوايع اإليمان فالطهور شطر اإليمان.

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 -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 - .مراعة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح-املؤلف :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري -إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند-الطبعة:
اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-
الرتغيب َو َّ ْ
يح َّ ْ
دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -مَ - .صح ُ
الرت ِهيب-حممد نارص ادلين األبلاين-
ِ
ِ

317

َ ْ
َ
َ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م- .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني –
مكتبة المعارف لِلن ِ
سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل .1418
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ش
ق
اماب عذ،اہللیک سم!می کسی حص کو دییا ہون اور کسی کو جھوردییا ہون۔حت کہ
م
ش
حےس می جھور دییا ہون،وہ جےھ اس حصےسریادہ محیوت ہو یاہ ،حےس می

ُ
َ
َ ُ
أما بعد ،فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل،
ُ
ُ
أدع ُّ
أحب إيل من اذلي أعطي
واذلي

 .1165احلديث:

دییا ہون۔

**

عن َع ْم ُرو بن َت ْغل َ
ب ـ ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َبمال أو س ٍيب فق َّسمه،
يت
ٍ
َّ
ا
َ َ
َ
اذلين ت َرك
فأعطى رجاال ،وترك رجاال ،فبلغه أن ِ
َ
عتَبُوا ،فحمد اهلل ،ثم أثىن عليه ،ثم قال« :أما بعد،
ُ
َ
ُ
َ ُ
فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل ،واذلي أدع
ُ
ُ
ا
ُّ
أقواما
أحب إيل من اذلي أعطي ،ولكين إنما أعطي
ََ َ ُ
والهلعَ ،وأ ِكل أقواما إىل
ملا أرى يف قلوبهم من اجل َ َزع
ُُ
َ
َ
ما َج َعل اهلل يف قلوبِهم من ال ِغ َىن واخل َ ْري ،منهم ع ْم ُرو
ب» قال عمرو بن تغلب :فواهلل ما أُ ُّ
بن َت ْغل َ
حب أن يل
ِ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
بكلمة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -محر العم.

 .1165جذیت:

عرم ین ب علت رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ےک
بق
یاس کجھ مال یا قیذی لن گی ،حےس آت ن سنم کردیا۔ کجھ لوگون کو آت ن
تہن
ان می ےس دیا اور کجھ کو تہی دیا ۔ ترھآت صل اہلل علیہ و سلم یک ن یات جی کہ
آت صل اہلل علیہ و سلم ن حن کو تہی دیا ،اتہون ن یاراصیگ کا اظہار کیا ہ ۔ اس

یآت صل اہلل علیہو سلمن اہلل یکجدموییاکرن ےک ب عذ فمایا":اماب عذ۔اہلل یکقسم
ش
! می کسی حص کو دییا ہون اور کسی کو جھور دییا ہون ۔ حت کہ حےس می جھور دییا ہون
م
ش
وہ جےھ اس حص ےس ریادہ محیوت ہو یاہ ،حےس می دییا ہون ۔می کجھ لوگون ےک
دلون می حو ن صیی یا یاہون ،اس یک وج ےس اتہی دییاہون اور کجھ لوگون کو اس
ک
ن ییاری اور تھ الن ےک سید کردییا ہون ،حو اہلل ن ان ےک دلون می ر ھی ہ ۔
عرمو ین ب َّعلرت اتہی لوگون می ےس ہی" ۔ عرمو ین ب َّعلرت کہی ہی کہ  :اہلل یک قسم!
م
م
جےھ ن بسیذ تہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم یک اس یات ےک یذےل می جےھ رسخ
م
ت
اوی تملجا یی۔ (بعنی آت یک ن یات جےھرسخ اويونےکملی ےس ھی ریادہبسیذ

ہ) ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيدثنا َع ْم ُرو بن َت ْغل َ
ب ريض اهلل عنه" :أن اليب -
ِ
ُ
ْ
ُ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
يت بمال أو بس ٍيب" وهو ما يؤخذ
من العدو يف احلرب من األرسى عبيدا أو إماء
ا
ا
"فقسمه ،فأعطى رجاال ،وترك رجاال" أي :أعطى
بعض الاس تأيلفا لقلوبهم ،وترك ابلعض اآلخر ثقة
بهم ،ملا َمنَ َ
ح ُهم اهلل من قوة اإليمان وايلقني " ،فبَلغه

أن اذلين ترك َعتَبُوا " أيُ :
الموا عليه فيما بينهم  ،ظناا

منهم ـريض اهلل عنهم -أنه -صىل اهلل عليه وسلم:-

ملزية يف دينهم .فجمعهم اليب -
إنما أعطى أوئلك ِ

صىل اهلل عليه وسلم -وقام فيهم خطيبا ،فحمد اهلل

ثم أثىن عليه بما هو أهله  ،ثم قال :أما بعد  ،فواهلل
ْ
إين ألعطي الرجل وأدع الرجل ،واذلي أدع أحب إيل

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عرمو ین ب علت رضی اہلل عیہ ہمی ییا رہ ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےک
یاس کجھ مال یا قیذی لن گی۔ "سنی" ےس ماد دشمن ےک وہ قیذی ہی ،خہی
حیگمیگرقیار کرےک ع المیایذیییالیا جا یاہ۔آت صل اہلل علیہوسلمن اتہی
بق
سنم کردیا۔ کجھ لوگون کو دیا اور کجھ کو تہی دیا؛ بعنی کجھ لوگون کو ان یک یالیف فلت
ےک لی دیا اور کجھ لوگون کو اہلل ب عایل ن حو قوت اتمان اور بقی عطا کیا تھا ،اس ی
اعماد کرن ہون دن بعی ہی جھور دیا۔ ترھآت صل اہلل علیہ وسلم یک ن یات
تہن
جی کہ حن کو آت صل اہلل علیہ وسلم ن تہی دیا تھا ،اتھون ن یاراصیگ کا اظہار کیا
ہ۔ بعنی اتھون ن آبس می آت صل اہلل علیہ وسلم ےک اس عمل یکجھ یاگواری
ےک ایذار می یا یی کی ،ن گمان کرن ہون کہ آت صل اہلل علیہ وسلم ن ان
لوگون کو ان ےک کسی جاض دینی امنیار یک وج ےس دیا ہ۔ اس ی آت صل اہلل علیہ
ج
وسلم ن اتھی مع کرےک حطیہ دیا۔ اہلل ب عایل ےک سایان سان جدم وییا ییان کرن
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من اذلي أعطي " أي :ليس املعىن :أنين إذا أعطيت

بعضهم ولم أعط اآلخر ديلل ىلع حمبيت هلم دون
ُ
ُّ
أحب
اآلخرين ،بل إن اذلين أدعهم وال أعطيهم هم

إيل ممن أعطيهم .ثم بَ َّ َ
ني هلم سبب إعطاء بعضهم

دون بعض فقال " :ولكين إنما أعطي أقواما ملا أرى
ََ
والهلع " أي :من شدة األلم
يف قلوبهم من اجل َ َز ِع
َّ
والض َ
جر اذلي يُصيب نفوسهم لو لم يعطوا من

الغنيمة ،فأعطيهم تأيلفا لقلوبهم ،وتطييبا لفوسهم.
َ ُ
"وأ ِكل أقواما إىل ما جعل اهلل يف قلوبهم من ال ِغىن"
أي :وأترك أقواما فال أعطيهم ألين أ ِكلهم إىل ما وضع
اهلل يف قلوبهم من القناعة وغىن الفس" ،واخلري" أي

وقوة اإليمان وايلقني "منهم عمرو بن تغلب" أي :من
َّ
الاس اذلين أمنع عنهم العطاء اتكاال ىلع ما
َ
"ع ْم ُرو بن َت ْغل َ
ب" .ويف احلديث
عندهم من اإليمان
ِ
َ
اآلخر" :إين ألعطي الرجل وغريه أحب َّ
إيل منه ،خشية
َ
أن يكب يف الار ىلع وجهه" رواه مسلم قال ع ْم ُرو
ـريض اهلل عنه -عندما سمع اليب -صىل اهلل عليه
وسلم -يثين عليه" :فواهلل ما أحب أن يل بكلمة
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمْ ُ -
محر َّ
ال َعم" أي:
أقسم باهلل ال أرىض بهذا اثلناء اذلي كرمين به اليب

صىل اهلل عليه وسلم -بديال ولو أعطيت أنفسأموال العرب اليت يه اجلمال احلُمر.

ش
ق
ےک ب عذ فمایا" :اہلل یک سم! می کسی حص کو دییا ہون اور کسی کودن بعیہی جھور
م
ش
دییاہون۔ حےس می دن بعی جھور دییا ہون ،وہ جےھ اس حص ےس ریادہ محیوت
ہ ،حےس می دییاہون" ۔ ن ماد تہی کہ حت بعص لوگون کو دون اور بعص کو ن
دون ،بو ن اس یات یک دلیل ہویگ کہ می دورسون ےک مقا یےل می ،ان ےس محیت
م
کر یا ہون۔ یلکہ حن کو می دن بعی جھور دییاہون ،وہ جےھ ان لوگون ےس ریادہ محیوت
ہی ،خھی می دییا ہون۔ ترھ آت صل اہلل علیہ وسلم ن بعص کود یی اور بعص کو
ن د یی یک وج ییان کرن ہون فمایا :می بعص لوگون کو ان ےک دلون می یان

جان وایل نصیی اور یبسان یک وج ےس دییا ہون،حو اتہی اس وق تلحق ہون
ع
ہ ،حت اتھی مال ننمت می ےسحصہ ن دیا جان۔ حیابجہ می ان یک یالیف فلت
اور اتھی حوس کرن ےک لی دییا ہون۔ "بعص لوگون کو می اس ن ییاری ےک
ک
حواےل کردییا ہون ،حو اہلل ب عایل ن ان ےک دلون می ر ھی ہ"۔ بعنی کجھ لوگون
ک
ےکدلونمی اہلل ب عایلنحوقیاعت اورنییاریر ھیہ ،اتھیاس ےک سید
کرن ہون تہی دییا۔ "تھ الن" ےس ماد قوت اتمان و بقی ہ۔ "عرمو ین
ب علت اتہی لوگون می ےس ہی"۔ بعنی وہ لوگ حن ےک اتمان ییکیہ کرن ہون
می اتھی تہی دییا ،ان می ےس ایک "عرمو ین ب علت " ہی ۔ ایک اور جذی ت می
ش
آ یاہ کہ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا" :می کسی حص کو دییا ہون ،حت ےک
ش م
دورسا حص جےھ اس ےس ریادہ محیوت ہو یاہ"۔ ابسا می اس ایذ بےس یک وج ےس
ض م
کر یاہون کہ کہی وہ اویذےھ میہ آگ می ن دال دیا جان۔ ( حنح سلم) عرمو رضی

اہلل ن حت رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم کو اینی بغبف کرن ہون سیا بو کہا :اہلل
م
م
یک قسم! جےھ ن بسیذ تہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم یک اس یات یک بجان جےھ
رسخ اوی ت مل جا یی ۔ بعنی اہلل یک قسم! رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن اینی اس

م
م
ییا یک یذول ت مییحویکرتم یک ،اس کاکون یذیل جےھ بسیذ تہی ہ ،جاہ جےھ غت
کا ست ےس بقنس مال ،رسخ اوی ت ہی کیون ن دن جا یی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجَ :ع ْم ُرو بن َت ْغل َ
ب -ريض اهلل عنه-
ِ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• سيب  :نساء وصغار الكفار املحاربني املأخوذون يف احلرب.
• عتبوا  :من العتب وهو اللوم وخماطبة اإلدالل.
• أدع  :أترك إعطاءه.

• اجلزع  :شدة األلم يف القلب واخلوف.
• اهللع  :احلرص والشح.
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• أكل  :أترك.

• الغىن واخلري  :الرىض والقناعة.
• محر العم  :يه :اإلبل احلُمر ،ويه :أنفس أموال العرب ،برضب بها املثل يف نفاسة اليشء وأنه ليس هناك يشء أعظم منه.

فوائد احلديث:

 .1السنة يف اخلُطبة ابلدء باحلمد واثلناء ىلع اهلل بما هو أهله.
 .2املال واملتاع ليس مقياس كرامة اإلنسان وماكنته.

 .3حكمة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف تأيلف القلوب وإنقاذها من اهلالك.

 .4ترصف اإلمام يف املال والعطاء حسب املصلحة العامة.

 .5احلث ىلع الرضا بما يأيت املسلم من رزق دون سؤال أو إحلاح.

 .6رسور املؤمن وفرحه بما يبدو منه من خري.
 .7فضيلة َع َمرو بن َت ْغل ْ
ب ريض اهلل عنه.
ِ
ِ
 .8جواز احللف من غري استحالف.
 .9تأيلف القلوب باملال.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة
عرشة   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه منار القاري ،تأيلف :محزة
حممد قاسم  ،الارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش  1410 :ـه املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،تأيلف :حميي ادلين حيىي الووي ،الارش :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.

الرقم املوحد)3729( :
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َ
َ ََْ
َّ
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أ َم َر بلع ِق رسول اہللصل اہلل علیہوسلمن(کھانےک ب عذ) انگلیان اور یلیت جات لنی
َّ ْ َ
َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
َ َ
األصابِعِ والصحفةِ ،وقال :إِنكم ال تدرون ِيف کا حکمدیا ،اورفمایا کہ تمہی تہی م علوم کہ ان میےسکس (کھان) مییکت
َ ِّ َ َ َ ُ
ة
أيها الَبك
ہ۔

 .1166احلديث:

**

َّ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما ،-أن رسول
َْ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بَلع ِق األصابع
َ ِّ
َّ ْ َ
َّ
والصحف ِة ،وقال« :إنكم ال تدرون يف أي َها الربكة».
ُْ ُ
ويف رواية« :إذا وقعت لق َمة أحدكم فليأخذها،
َْ
فليُ ِم ْط ما اكن بها من أذى ،ويلأكلها وال يدعها
ْ
ْ
يل حىت يَل َع َق أصابعه
للشيطان ،وال
يمسح يده بال ِمن ِد ِ
َ
ِّ
فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة» .ويف رواية« :إن

جای ین عیذاہلل رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن
(کھان ےک ب عذ) انگلیان اور یلیت جات لنی کا حکم دیا ،اور فمایا" :تم تہی جا یی

کہ ان می ےس کس (کھان) می یک ت ہ۔" ایک دورسی روای ت می ہ کہ:
"حت تم می ےس کسی کا لقمہ گر جان بو اےس اتھا ےل اور اس می لیگ ہون گیذیگ کو
صاف کرےک کھاےل اور اےس س نطان ےک لی ن جھورے ،اور ا یی اہتھ کو رومال
ب
ےس ن بو جےھ تہان یک اینی انگلیان جات ےل ،اس لی کہ وہ تہی جاییا کہ اس ےک
کس کھان می یک ت ہ۔" ایک اور روای ت می ہ کہ" :ی السیہ سنطان

الشيطان حيرض أحدكم عند لك يشء من شأنه،

تمہارے یاس تمہارے ہ کام ےک وق ت جاض رہیا ہ حنی کہ کھان ےک وق ت
ت
ھی موحود رہیا ہ۔ لہّٰذا اگر تم می ےس کسی کا لقمہ گر جان بواےس (اتھاکر) اس می
لیگ ہون گیذیگ کو صاف کرےک کھاےل اور اےس سنطان ےک لی ن جھورے۔"

حىت حيرضه عند طعامه ،فإذا سقطت من أحدكم
رُ ْ ُ َ ْ
اللق َمة فليُ ِم ْط ما اكن بها من أذى ،فليأكلها وال
يدعها للشيطان».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نقل جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن اليب
-صىل اهلل عليه وسلم -آداباا من آداب األكل ،منها:

أن اإلنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه

ويلعق الصفحة ،يعين يلحسها حىت ال يبَّق فيها أثر

الطعام ،فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة.
كذلك ا
أيضا من آداب األكل :أن اإلنسان إذا سقطت

لقمه ىلع األرض فإنه ال يرتكها؛ فالشيطان حيرض
لإلنسان يف مجيع شؤونه ،فيأخذ اللقمة؛ ولكن ال

يأخذها وْنن ننظر ،ألن هذا يشء غييب ال نشاهده،
ولكننا علمناه خبرب الصادق املصدوق عليه الصالة

والسالم يأخذها الشيطان فيأكلها ،وإن بقيت أمامنا
ح ًّ
سيا ،لكنه يأكلها غيباا ،هذه من األمور الغيبية اليت
ِ
جيب أن نصدق بها.

 .1166جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جای ین عیذاہلل رضی اہلل عہما ن ینی کرتم ﷺ ےس کھان ےک کجھ آدات بقل
کی ہی۔ اتہی آدات می ےس ایک ن ہ کہ :ابسان حت کھان ےس فارع ہو
ج
جانبواینیانگلیون اوریلیتکوا ھیرطخجاتےلتہان یک کہاسمی کھانکا

کون ای یاق ن رہ جان ،کیو یکہ تمہی تہی معلوم کہ تمہارے کس کھان می یک ت
ت
ہ۔ اشی رطخ کھان ےک آدات می ےس ن ھی ہ کہ :حت ابسان کا لقمہ رمی
ی گر جان بو اےس ن جھورے۔ کیو یکہ سنطان ابسان ےک تمام امور می موحود رہیا

ہ۔ (اگر وہ لقےم کو بون ہی گرا ہوا جھور دے گا) بو سنطان اےس اتھا ےل گا ،لیک
ت
ع
ابساتہیہ کہوہ اےس اتھان ہونہمیبظ ھی آن۔ کیو یکہ نایک ننیمعاملہ
ہ حس کا ہم مساہذہ تہی کرن ،لیک صادق و مصذوق ﷺ ےک حی د یی ےس
ہمی ن یات معلوم ہون کہ سنطان اےس اتھا کر کھا لنیا ہ ،اگرج طاہی طور ی وہ
ع
(لقمہ) ہمارے سا می ہی موحود رہیا ہ ،لیک وہ اےس ننی طور ی کھالنیا ہ۔ ن
ع
ان ننی امور می ےس ہ حس یک بصذبق کریا ہم یواحت ہ۔۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• لعق  :حلْس.
ْ
• الصحفة  :إناء من آنية الطعام.
• الربكة  :اخلري الكثري.
• فليُمط  :فلينح َ َ
ولزيل.

• من أذى  :من غبار أو تراب أو أي وسخ.
• يدعها  :يرتكها.

فوائد احلديث:
 .1الطعام اذلي يأكله اإلنسان فيه بركة وال يدري يف أي طعامه توجد.
 .2ينبيغ ىلع املرء أن حيرص ىلع هذه الربكة.
 .3الرتغيب يف لعق األصابع ولعق الصحون بإصبعه ،ويف ذلك املحافظة ىلع العمة واتلخلق باتلواضع.
 .4أكل ما وقع ىلع األرض بعد ختليصه من الوسخ.
ُ ِّ
 .5إثبات وجود الشياطني وأنهم يأكلون ،وْنن نسلم بهذا وإن كنا ال نراهم ،وال نعرف كيفية أكلهم ،تصديقا خلرب اليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .6الشيطان يرقب العبد يف لك حراكته وسكناته.
 .7الرشيعة اإلسالمية تبني حقيقة ما جيلب املصالح ويدرأ املفاسد.
 .8اإلسالم دين الظافة واالحرتاز من األذى.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة باحثني نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض
الصاحلني ،ارشاف محد العمار نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن
اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10103( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا تكلم ینیﷺ حت کون یات کہی ،بواےس یی یاردوہان ،یاکہآتﷺیک
ً
ش
بكلمة أاعدها ثالثا حىت تفهم عنه ،وإذا أىت ىلع یات کو بوریرطخ مجھ لیا جان اور حت کجھ لوگونےک یاسآ کر سالمکرن،
ً
ت
ی
ھ
ا
قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالث
ک
ب
س
و ا ی ی یار الم رن۔

 .1167احلديث:

َ
َّ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أ َّن الَ َّ
يب -صىل
َّ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َا
َ
اهلل عليه وسلم -اكن ِإذا تكل َم بِك ِل َم ٍة أ َاعدها ثالثا
رَ
َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
يهم َسل َم
حىت تفهم عنه ،و ِإذا أىت ىلع قومٍ فسلم عل ِ
ََ
َ َا
يهم ثالثا.
عل ِ

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ حت کون یات کہی بو اےس
ش
یی یار دہان یاکہ آت ﷺ یک یات کو بوری رطخ مجھ لیا جان اور حت کجھ
لوگون ےک یاس آ کر س الم کرن بو اتہی یی یار س الم کرن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا تكلم باللكمة أاعدها

ثالثا حىت تفهم عنه .فقوهل" :حىت تفهم عنه" يدل ىلع
أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه ال يكررها .لكن
إذا لم يفهم اإلنسان؛ بأن اكن ال يعرف املعىن جيدا

فكرر عليه حىت يفهم ،أو اكن سمعه ثقيال ال يسمع،

أو اكن هناك ضجة ،فهنا يستحب أن تكرر هل حىت

يفهم عنك .واكن -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سلم ىلع
قوم "سلم عليهم ثالثا" يعين :أنه اكن ال يكرر أكرث
من ثالث :يسلم مرة فإذا لم جيب سلم اثلانية ،فإذا
لم جيب سلم اثلاثلة ،فإذا لم جيب تركه .وكذلك يف

االستئذان اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يستأذن ثالثا،

يعين إذا جاء لإلنسان يستأذن يف ادلخول ىلع بيته،
ُ
يدق عليه ابلاب ثالث مرات ،فإذا لم جيب انرصف،

فهذه سنته -عليه الصالة والسالم -أن يكرر
األمور ثالثا ثم ينتيه.

 .1167جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابسینمالک رضیاہلل عیہ یکجذی ت میاسیاتکاییان ہ کہینیﷺ حتکون
یات کرن ،بو اےس یی دق عہ دوہان ،یاکہ آت ﷺ یکیات کو بوری رطخ ےس
ش
مجھ لیا جان۔ ابس ین مالک رضی اہلل عیہ کہی ہی " :یاکہ آت ﷺ یک یات
ش
ش
بوری رطخ مجھ یل جان"۔ ن اس یات یک دلیل ہ کہ اگر بعی دہان یات مجھ
می آ جان ،بو ترھ یات کرن وال اینی یات کو ن دہان۔ یاہم اگر ابسان کو یات
ش
ج
مجھ می ن آن ،یاین طور کہ وہ اس کا معنی ا ھی رطخ ےس ن جاییا ہو اور اےس
ش
مجھان ےک لی وہ یات کو دوہان یا اس یک قوت شماعت کرمور ہو اور اس وج

ےس وہ سن ن یان یا ترھ سور رسان ہو ،بو ان صوربون می مسنحت ہ کہ آت اینی
ش
یات کو دوہا یی ،یا کہ وہ مجھ می آ جان۔ ینی ﷺ حت کجھ لوگون کو س الم
کرن ،بو یی دق عہ س الم کرن۔ بعنی آت ﷺ یی ےس ریادہ دق عہ س الم تہی
ش
کرن تےھ۔ آت ﷺ ایک دق عہ س الم کرن ،اگر وہ حص س الم کا حوات ندییا ،بو
دورسی دق عہ س الم کرن۔ وہ اگر حوات ن دییا ،بو ترھ ینشی دق عہ س الم کرن اور
ت
ت
ترھ ھی اگر وہ حوات ن دییا ،بو اےس جھور د یی۔ اجارت ما یگی ےک یارے می ھی
آت ﷺ کا تہی م عمول تھا کہ آت ﷺ یی دق عہ اجارت مانگا کرن تےھ۔ بعنی
آت ﷺ حت کسی ےک یاس آن ،بو اس ےک گرھ می داجل ہون ےک لی
ک
اجارت جا ہی اور یی دق عہ دروارہ ھیکھیان۔ اگر وہ حوات ن دییا بو وابس لوت
ت
جان۔ ن آت ﷺ یک سنت ھی کہ آت ﷺ امور کو یی دق عہ دوہان اور ترھ
جھور د یی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
ُ
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > الكمه صىل اهلل عليه وسلم
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راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أَ َاع َد َها َّ :
كررها.

فوائد احلديث:
 .1اتلكرار ثالث مرات اغية ما يقع به ابليان.
 .2االقتصار ىلع اثلالث إشعار بأن مراتب الفهم كذلك ،أىلع وأوسط وأدىن.
 .3بيان حلسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -ومزيد شفقته ورمحته بالعباد.
 .4توجيه املعلمني إىل أسلوب اخلطاب والالكم.
 .5بيان أسلوب اخلطاب والالكم يف اتلعليم والوعظ.
 .6تكرار السالم والالكم عند خشية عدم السماع أو الفهم أمر مستحب.
ِّ
 .7إعطاء العذر ملن لم يرد السالم بانشغاهل ،وعدم انتباهه وسماعه للمسلم.
 .8االستئذان اعدة يكون قبل السالم ،وقد يكون معه.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه 2002 -م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)3463( :
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س ظَّہُو رر
ینیﷺ حت کسییک عیادتےک لی جان ،بوآتﷺ کہی”لَّ یَّ ْا َّ
ا ر ْن سَّاءَّال َّلہ“ بعنی قکریک کون یات تہی ،ا ر ْنساء اہلل(نمض) گیاہونےس یاک
ُ
ہ
ک
رنوال و گا۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا دخل
ىلع من يعوده قال :ال بأس طهور إن شاء اهلل

 .1168احلديث:

**

ر
عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن اليب -
َ
ٍّ َ ُ
أعرايب ي ُعوده ،واكن
صىل اهلل عليه وسلم -دخل ىلع
َ ََ
ُ
إذا دخل ىلع َمن يَعوده ،قال« :ال بأس؛ َط ُهور إن شاء

عیذاہلل ین عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ ،کہ ینی ﷺ ایک اغان یک
عیادت کرن ےک لی گی ،اور ینیﷺ حت کسی یک عیادت ےک لی جان ،بو
س ظَّہُو رر ا ر ْن سَّاءَّ ال َّلہ“ بعنی قکر یک کون یات تہی،ا ر ْن ساء اہلل (ن
آت ﷺ کہی ”لَّ یَّ ْا َّ
ُ
مض) گیاہون ےس یاک کرن وال ہو گا۔

اهلل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -دخل ىلع أعرايب يزوره يف مرضه ،واكن
إذا دخل ىلع مريض يزوره ،قال" :ال بأس؛ طهور إن

شاء اهلل" ،يعين :ال شدة عليك وال أذى ،وأن يكون
ا
وأيضا
مرضك هذا مطهرا ذلنبك ،مكفرا لعيبك،
سببا لرفع ادلرجات يف العقىب.

 .1168جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

این عیاسرضی اہلل عہما ےسروای ت ہ کہینیﷺ ایک اغان ےک نمار ہون
ی اس یک عیادت کرن ےک لی گی اور ینی ﷺ حت کسی مبص یک عیادت ےک
ش
س ظَّہُو رر ا ر ْن سَّاءَّ ال َّلہ“ بعنی کون حنی اور ن کلیف یک یات تہی
لی جان ،بو کہی ”لَّ یَّ ْا َّ
ُ
اور تمہارا ن مض تمہارے گیاہون ،عنیون کو ان ساء اہلل یاک کرن وال ہو گا ،یی
ت
آحرت می یلیذی درجات کا سنت ھی یی گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• طهور  :أي :مطهر لك من ذنوبك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بما يبرشه باألجر ،واتللكم بما يطمئنه.
 .2كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -املتضمن لرأفته ورمحته وتعليما ألمته.
 .3ال نقص ىلع اإلمام يف عيادة بعض رعيته ولو أعرابيا جافيا.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار
كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت،
الطبعة األوىل1412 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6009( :
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ب
حییل علیہ السالمر سمےک سی یکرے می عابشرضّٰی اہللعہایک بصویےل کر
ینیﷺیکجذمت می آن اورفمایا:ندییا اورآحرت میآتیکيوی

أن جَبيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير

خرضاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال:

ہی۔

هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة

 .1169احلديث:

**

َّ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-أن جربيل جاء
َ
بصورتها يف ِخ ْرقة َحرير خرضاء إىل اليب -صىل اهلل
ُ
زوجتك يف ادلنيا واآلخرة».
عليه وسلم ،-فقال« :هذه

اور فمایا :ن دییا اور آحرت می آت یک يوی ہی۔

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعائشة -ريض اهلل عنها -يف قطعة حرير خرضاء،
واملراد إتيان منايم وليس يف احلقيقة ،فقال للنيب -

صىل اهلل عليه وسلم :-هذه املرأة يه زوجتك يف ادلنيا

واآلخرة.

بس

ام المومیی عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ حییل علیہ الس الم ر م ےک سی
یکرے می ان (عابش رضی اہلل عہا) یک بصوی ےل کر ینیﷺ یک جذمت می آن

**

جاء جربيل يف املنام إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1169جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حییل علیہ الس الم حوات می ینی ﷺ ےک یاس آن۔ ان ےک ساتھ سی ریگ ےک
ب
ت
ر سمی کیے ےک یکرے می ام المومیی عابش رضی اہلل عہا یک بصوی ھی۔ تہان
ماد حوات می آیا ہی ہ؛ حقیقت می تہی۔ حییل علیہ الس الم ن ینی ﷺ ےس
کہا کہ ن وہ عورت ہ حو دییا و آحرت می آت یک روج ہویگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

َ
• ِخ ْرقة  :قطعة من اثلوب.

فوائد احلديث:
 .1فيه فضيلة ظاهرة لعائشة -ريض اهلل عنها-.
 .2فيه أن املرأة إذا تويف عنها زوجها ولم تزتوج بآخر ،تكون زوجة هل يف اآلخرة؛ لقول اليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-املرأة آلخر أزواجها".
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
اثلاثلة 1985م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الرقم املوحد)11177( :
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ً
أن رجال استأذن ىلع انليب -صىل اهلل عليه
َُْ
ْ َ ُ َ
الع ِش َ
رية
وسلم -فقال :ائذنوا هل ،بِئس أخو

 .1170احلديث:

ش
ایک حصن ینیﷺےسایذرآنیک اجارت جاہی۔آتﷺن
ش
فمایا :اےسآنیک اجارتدےدو۔ن ا یی فنیےل کا تہت ہییا حصہ۔
**

ا
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رجال استأذن ىلع
َُْ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ائذنوا هل ،بئس
َ
العش َ
ري ِة؟».
أخو ِ

ش
عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ ایک حص ن ینی ﷺ ےس ایذر آن یک
اجارت جاہی۔ بو آت ﷺ ن فمایا” :اےس آن یک اجارت دے دو۔ ن ا یی
ش
فنیےل کا تہت ہی یا حص ہ۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

استأذن رجل ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
ْ
"ائذنوا هل ،بِئس أخو العشرية ،أو ابْن العشرية" ،فلما
َ َّ
جلس تطلق اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف وجهه
ْ
وانبَسط إيله ،فلما انطلق الرجل قالت هل اعئشة :يا
رسول اهلل ،حني رأيت الرجل قلت هل كذا وكذا ،ثم
ْ
َت َطلَّ ْق َ
ت يف وجهه وانبَسطت إيله؟ فقال رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم" :-يا اعئشة ،مىت َع ِهدتِ ِين
َ َّ ا
اشا ،إن َ َّ
رش الاس عند اهلل مزنلة يوم القيامة من
فح
تركه الاس اتقاء رشه" فهذا الرجل من أهل الفساد

والرش وهلذا ذكره -صىل اهلل عليه وسلم -يف غيبته
بما يستحقه فقال بئس ابن قبيلته هو من أجل أن

حيذر الاس فساده ،حىت ال يغرتوا به ،فإذا رأيت
وَغ لكنه قد َس َ
ا
شخصا ذا فساد َ ٍّ
حر الاس بفصاحته،

فإنه جيب عليك أن تبني أن هذا الرجل فاسد؛ ألجل
َ ْ َّ
ْ
كم من إنسان َطليق اللسان
أال يغرت الاس به،
فصيح ابليان إذا رأيته يعجبك جسمه وإن يقل تسمع

لقوهل ،ولكنه ال خري فيه ،فالواجب بيان حاهل .وأما

عن مالطفته -صىل اهلل عليه وسلم -للرجل فذلك
المدارة وأهل العلم يقررون أن ُ
من باب ُ
المداراة
مطلوبة ،يعين يف اتلعامل مع اآلخرين ،خبالف
الم َداهنةُ ،
ُ
الم َداهنة اليت يرتتب عليها تنازل عن

واجب ،أو ارتكاب حمظور ،هذا ال جيوز حبال ،لقوهل
َ ْ
َ ُّ َ ُ ْ
َ
(ودوا ل ْو تد ِه ُن ف ُيد ِهنُون ) [سورة القلم،]9 :
-تعاىل:-

 .1170جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ایک آدمی ن ینی ﷺ ےس ایذر داجل ہون یک اجارت جاہی بو آت ﷺ ن
ش
فمایا" :اےس آن دو ،ن ا یی فنیےل کا تہت ہی یا حص ہ ،یا آت ﷺ ن احو
العسیہ یک بجان ایْن العسیہ فمایا"۔حت وہ آ یننھا بو آت ﷺ اس ےک ساتھ
تہت حیذہ رون اور حوس ماجی ےس ی نس آن۔ اس آدمی ےک جےل جان ےک ب عذ
حرصت عابش رضی اہلل عہا ن آت ﷺ ےس کہا" :اے اہلل ےک رسول! حت

آت ن اس آدمی کو دیکھا تھا بو آت ن ا بےس کہا تھا حت کہ ب عذ اران آت اس
ےس تہت حیذہ رون اور حوس ماجی ےس ینس آن ہی( ،اس یک کیا وج ہ؟)۔
م
اس ی رسول اہلل ﷺ ن فمایا” :اے عابش! تم ن جےھ یذ گو ک ت یایا ہ؟
ش
قیامتےک دناہلل ےک یدیک ست ےس یا حصوہ ہوگاحسےس لوگاس ےک رس
ش
ےس بحی ےک لی کیارہ کسی کرلی۔“ ن حص قسادی اور فنیہ ایگی لوگون می ےس تھا
اس لی آت ﷺ ن اس یک عی موحودیگ می اس کا دکر اس ایذار می کیا حس کا وہ
ش
حق دار تھا اور فمایا کہ وہ ا یی فنیلہ کا یذیین حص ہ۔ آت ﷺ ن لوگون کو
اس یک فنیہ ایگیی ی مینیہ کرن ےک لی ن فمایا یا کہ وہ اس ےس دھوکہ ن کھا
ی
ش
ت
ی
ننھی۔حیابجہ حت آت ھی کسی ا بےس حص کو د کھی حو یا اور گرماہ ہو لیک اس ن
م
اینی قصاحت یک یذول ت لوگون کو سحور کر رکھا ہو بواس صورت می آت ےک لی ن
ش
ییان کریا ضوری ہ کہ ن حص یاہ یاکہ لوگ اس ےس دھوکہ ن کھا لی۔ کنی ہی
ق
ا بےس حرت ریان اور صنح الک الم لوگ ہون ہی حن کا دیل دول آت کو تہت تھا یا

ہاورحتوہکونیاتکرنہی بواےس آت بعور سنیہیلیکانمی حی یام یک
کون حی تہی ہون۔ ا بےس شحص یک حقیق ر
ت جال کو ییان کریا واحت ہ۔ یاق راہ آت
ش
ﷺ کا اس حص ےک ساتھ یمی ےک ساتھ ینس آیا بو ن مذارات (دل رکھیا) ےک
ف
نیل ےس تھا۔ اہل علم ےکیدیک دورسون ےک ساتھ ی یاو می مذارات ضوری
ہ بج الف مذاہیت ےک۔ اس ےس ماد وہ مذاہیت ہ حس یک وج ےس کسی واحت
328

أما ُ
المداراة واتلعامل مع الاس بما حيقق املصلحة
وال يرتتب عليه أدىن مفسدة ،فإن هذا أمر رشيع.

ح
ےس دسنیدار ہویا یے یا ترھ کسی ممیوعہ کام ےس سم بوشی ہو یا کسی حرام کا ارن کات
تہ
م
کس تھ
ک
ہو۔ ابسا کریا ی ی صورت ی جای ی ہ یو یکہ اہلل ب عایل کا فمان ہَّ :ودُوا لَّو ْ
ہ
رہی
ون۔[سورہ القلم ]9 :یجمہ :وہ بو جا ہی ہی کہ کہی آت یمی کرین بو
ُی ْذ ُرن قَّیُ ْذ ُ َّ
ت
وہ ھی یمی کرین۔ حت کہ مذارات اور لوگون ےک ساتھ اس ایذار می ی یاو کریا حس
ت
م
ےس صلحتکاحصول ہواوراس ےسکون یان ھیمی ت ن ہون ہوبو نایکمشوع
ع
مل ہ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أخو العشرية  :أخو القبيلة ،وبئس أي قبُح ،واملراد أنه رجل يسء.

فوائد احلديث:

 .1جواز ِغيْبَة أهل الفساد وأهل ِّ
ا
حتذيرا من االغرتار بظواهرهم.
الريب؛

 .2قول اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أمته باألمور اليت يسميهم بها ،ويضيفها إيلهم من األمور املكروهة ،ليست من الغيبة.
َْ
 .3من َعلم فُ ْش ا
حا يف غريه ورأى أن ثاثلا سيَغرت بهذا الفاحش ،فعليه أن ينصحه ويعظه ،وحيذره منه.

املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)3688( :
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ً
م
ش
أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -ایک حصن ینیﷺےسغض کیا کہ جےھ کون بصنحتفما یی۔آتﷺ
َ ْ َ ْ َّ
فرد َد م ً
ِرارا ،قال ال
 :أوصين ،قال ال تغضب
نفمایا کہ’’عصہن کیا کرو‘‘۔ اسنن سوال یار یاردہایا اورآتﷺ ت ہی
َْ َ ْ
تغضب
فمانرہکہ عصہن کیا کرو۔

 .1171احلديث:

**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال قال للنيب
َْ َ ْ
صىل اهلل عليه وآهل وسلم :-أوصين ،قال ال تغضبَّ
َْ َ ْ
فرد َد م ا
رارا ،قال ال تغضب».
ِ

 .1171جذیت:

ش
ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ ایک حص ن ینی ﷺ ےس
م
ب
غض کیا کہ جےھ کون صنحت کرین۔ آت ﷺ ن فمایا کہ ’’ عصہ ن کیا کرو‘‘۔ اس
ن ن سوال یار یار دہایا اور آت ﷺ ن تہی فمان رہ کہ عصہ نکیا کرو۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جذی ت کا درج :حنح

املعىن اإلمجايل:

طلب أحد الصحابة -رضوان اهلل عليهم -من اليب

**

صىل اهلل عليه وسلم -أن يأمره بيشء ينفعه يف ادلنياواآلخرة ،فأمره أال يغضب ،ويف وصيته "ال تغضب"

دفع ألكرث رشور اإلنسان.

اجمایل معنی:

ایک ضجان ن ینی ﷺ ےس غض یک کہ آت ﷺ اتہی ایک ابسی حی کاحکم دین
ب
حو دییا و آحرت می ان ےک لی بقع حس ہو۔ آت ﷺ ن ان ےس کہا کہ ’’عصہ ن
کیا کرو‘‘۔ آت ﷺ ن حو ن وصیت فمان کہ عصہ ن کیا کرو ،اس ےس ابسان می
موحود اکی یايون کا سذریات ہو جا یاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أوصين  :يقال :أوىص فالنا باليشء :أمره به وفرضه عليه.
• ال تغضب  :ال تتعرض ملا جيلب الغضب ،وال تفعل ما يأمرك به ،والغضب :ضد الرضا.
• فردد  :كرر ذلك الرجل قوهل( :أوصين).

فوائد احلديث:

َ
وص ْ
ين".
ِ
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ماينفع ،لقوهل" :أ ِ

 .2معاجلة لك ذي مرض بما يناسب مرضه ،إن صح أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خص هذا الرجل بهذه الوصية ،ألنه اكن غضوبا.

 .3اتلحذير من الغضب فإنه مجاع الرش ،واتلحرز منه مجاع اخلري.

 .4األمر باألخالق اليت إذا ختلق بها املرء وصارت هل اعدة دفعت عنه الغضب عند حصول أسبابه ،اكلكرم والسخاء ،واحللم واحلياء ،وغري ذلك.
 .5من حماسن ادلين اإلساليم أنه ينىه عن مساوئ األخالق.

 .6جواز طلب الوصية من العالم.

 .7جواز االسزتادة من الوصية.

 .8فيه شاهد لقاعدة سد اذلرائع.
ُ
 .9فيه شاهد ملا خص به اليب من جوامع اللكم.

 .10اليه عن اليشء نيه عن أسبابه ،وأمر بما يعني ىلع تركه.
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املصادر واملراجع:

ا

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .األربعون الووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن .اجلامع يف رشوح األربعني الووية ،للشيخ حممد يِسي ،ط .دار اليِس .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة اثلانية .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش :دار اهلداية.

الرقم املوحد)4709( :
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ایکآدمین کسی عورت کو بوسہےل لیا۔ (احساسر یذامتےس م علوت
ً
ُ ًَ
أن رجال أصاب من امرأ ٍة ق ْبلة ،فأىت انليب -صىل ہون ہون)وہآتﷺےک یاسآیا اورآتﷺ کواسےک یارے می
ییایا۔اسیاہلل ب عایلننآیت یارلفمان کہ’’واقم الصالہرطق الہار ورلقا
اهلل عليه وسلم -فأخَبه ،فأنزل اهلل تعاىل:
ل
(وأقم الصالة طريف انلهار وزلفا من الليل إن
من ا لیل ان الحسیات یذہی السنیات‘‘۔ (ہود)114 :۔یجمہ:دنےک
ت
احلسنات يذهنب السيئات)
دوبون ررسون می تمار فاتم کرواورراتیک کنی گرھبون می ھی ،بقنیاً يکیان
یايون کوخم کر دینی ہی۔

 .1172احلديث:

**

ا
ا
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع :أن رجال
ُ َا
أصاب من امرأ ٍة قبْلة ،فأىت اليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -فأخربه ،فأنزل اهلل تعاىل( :وأقم الصالة َط َر ِيف
وزلَ افا م َن اللَّيل إ َّن احل َ َس َنات يُ ْذه َ
نب َّ
ال َهار ُ
َّ
الس ِي َئات)
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
[هود ]114 :فقال الرجل :أيل هذا يا رسول اهلل؟ قال:
ُ
ُ ِّ
يع أ َّم ِيت لك ِهم».
« ِجل َ ِم ِ

 .1172جذیت:

این م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ایک آدمی ن کسی عورت کو بوسہ ےل
لیا۔ (احساس یذامت ےس معلوت ہو کر) وہ آتﷺ ےک یاس آیا اور آتﷺ

کواس ےک یارے می ییایا ۔ اس ی اہلل ب عایل ن ن آی ت یارل فمان کہ ’’واقم
ل
الص الہ رطق الہار ورلقا من ا لیل ان الحسیات یذہی السنیات‘‘۔ (ہود)114 :۔
ت
یجمہ :دن ےک دوبون ررسون می تمار فاتم کرو اور رات یک کنی گرھبون می ھی ،بقنیاً
ش
يکیان یايون کو دور کر دینی ہی۔ اس حص ن بوجھاکہ کیا ن ضف میے لی
ہ؟ آت ﷺ ن حوات دیا کہ "ن میی ساری یک ساری امت ےک لی ہ
"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا ابن مسعود ريض اهلل عنه أن رجال من
أصحاب اليب صىل اهلل عليه وسلم يسىم أبو اليِس
َّ
قبل امرأة أجنبية ،فندم ىلع ما وقع منه "فأىت اليب
صىل اهلل عليه وسلم فأخربه" بما وقع فيه "فأنزل اهلل
عز وجل" يف شأنه "أقم الصالة طريف الهار" أي صل

الصلوات اليت يف طريف الهار ،وهما الصبح والظهر
والعرص "وزلفا من الليل" أي وصل أيضا الصالتني
اللتني يف أول الليل وهما املغرب والعشاء "إن

احلسنات يذهنب السيئات" أي فإن هذه الصلوات

اخلمس كفارة لصغائر اذلنوب ،ومنها ما فعلت "فقال
الرجل :أيل هذا ؟" أي هل يه كفارة يل خاصة أو
للناس اعمة "قال جلميع أميت" أي أن هذه الصلوات

اخلمس كفارة ملن فعل ذلك من مجيع أميت .وقد روى
أبو اليِس قصته هذه مفصلة ،فقال :أتتين امرأة تبتاع

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مقہوم جذی ت :این م سعود رضی اہلل عیہ ہمی ییا رہ ہی کہ رسول اہللﷺ ےک
ش
ج
ضجان می ےس ایک حص حس کا یام ابوبش تھا ایک ا ننی عورت کا بوسہ ےل یننھا اور
ع
ترھاینیاس لطی یبسنمان ہوکرینی کرتمﷺ یکجذمتافذسمیجاض ہوا اورحوکجھ
ہوا تھا وہ ست آتﷺ کو ییا دیا۔ اس ی اہلل ب عایل ن اس ےک یارے می ن
آی ت یارل فمان کہ "اقم الص الہ رطق الہار" بعنی حکم دیا کہ دن ےک دوبون ارطاف

ل
می حو تمارین ہی بعنی صح  ،ظرہ اور عرص اتہی ادا کرو اور " ورلقا من ا لیل " بعنی وہ دو
ت
تمارین ھی یھوحورات ےکاییذان حےصمیآنہی بعنی مغتو عساء۔ اورفمایا کہ
" ان الحسیات یذہی السنیات " بعنی ن یا بح تمارین صعیہ گیاہون کا کقارہ ینجان ہی

ش
اور بو ن حو گیاہ کیا ہ وہ اتہی میےس ہ ۔ اس ی اس حص ن سوال کیا کہ کیا ن
تمارین ضف میے لی کقارہ ہی یا ست لوگون ےک لی؟ آتﷺ ن
ت
حوات دیا کہ ن میی بوری امت ےک لی ہ ۔ بعنی میی امت می ےس حو ھی
ی
اس رطخ کا کون کام کر ننےھ گا اس ےک لی ن یا بح تمارین کقارہ ین جا یی
ب
یگ۔ابوالن ُش ن اییا ن قصہ قصیل ےس ییان کیا ہ۔ وہ کہی ہی کہ ایک عورت ان
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ا
تمرا فقلت :إن يف ابليت تمرا أطيب منه  ،فدخلت
ميع يف ابليت فأهويت إيلها فقبلتها  ،فأتيت أبا بكر

فذكرت ذلك هل قال اسرت ىلع نفسك وتب وال خترب
أحدا فلم أصرب فأتيت عمر فذكرت ذلك هل فقال

اسرت ىلع نفسك وتب وال خترب أحدا فلم أصرب فأتيت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكرت ذلك هل فقال

أخلفت اغزيا يف سبيل اهلل يف أهله بمثل هذا حىت
تمىن أنه لم يكن أسلم إال تلك الساعة حىت ظن أنه
من أهل الار قال وأطرق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم طويال حىت أوىح اهلل إيله (وأقم الصالة طريف
الهار وزلفا من الليل) إىل قوهل (ذكرى لذلاكرين)

قال أبو اليِس  :فأتيته فقرأها يلع رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول اهلل أهلذا خاصة

أم للناس اعمة قال ( :بل للناس اعمة) .رواه الرتمذي

( ،)3115وحسنه الشيخ األبلاين يف صحيح وضعيف
الرتمذي ،برقم ( ،)3115ويف احلديث اآلخر( :ما من
مسلم يذنب ذنباا ثم يتوضأ فيصيل ركعتني ثم يستغفر
اهلل تعاىل ذللك اذلنب إال غفر هل) ،وقرأ هاتني
اآليتني( :ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر

اهلل جيد اهلل غفورا رحيما) (واذلين إذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ) اآلية .رواه أمحد برقم ()47

وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر .وهذا من سعة

رمحة اهلل تعاىل بعباده أن جعل الصلوات اخلمس
ونوافل الصالة كفارة ذلنوبهم ،وإال هللكوا.

ک
ک
ےکیاس ھحورحریذن آن۔می ن اُسےسکہاگرھمیاس ےسریادہاجھا ھحوررکھا
ہوا ،وہ میے ساتھ گرھ ےک ایذر آگنی۔می اس ی جھکا اور اس کو بوسہ ےل لیا۔
(بسنمان ہون اور) می ابویکر رضی اہلل عیہ ےک یاس آیا اور ان ےس ماحرا کہہ سیایا،
اتھون ن کہا اےس ا یی یک مجذود رکھو ،بون کرو  ،کسی دورسے کو مت ییایا ،لیک
ت
مجھ ےس صی ن ہو سکا۔ می عرم رضی اہلل عیہ ےک یاس آیا ،اُن کو ھی سارا ماحرا سیایا۔
ت
اتھون ن ھی تہی کہا کہ اےس ا یی یک مجذود رکھو ،بون کرو  ،کسی دورسے کو مت

ییایا ،لیک مجھ ےس صی ن ہو سکا۔ می رسول اہلل ﷺ ےک یاس آیا اور آت ےک
سا می سارا معاملہ دکر کیا۔ آت ﷺ ن فمایا ،تم ن اہلل ےک را سی می ن کےل
ت
ہون ایک عاری یک يوی ےک ساتھ ابسی حرک ت یک۔ ضجان ن سوجا کاس می ا ھی
حہ
اتمان لیا ہو یا ( یاکہ اس گیاہ کا مواجذہ ن ہو یا) اتھون ن گمان کیا سایذ وہ نمیون می
ےس ہو گی ہی۔ اہلل ےک رسولﷺ ن دی یک اییا رس جھکان رکھا ،تہان یک
ل
کہ اہلل ب عایل ن وجی یارل یک ’’واقم الص الہ رطق الہار ورلقا من ا لیل‘‘ آی ت کرتمہ
’’دکری للذاکرین‘‘ یک۔ ترھ می آت ﷺ ےک یاس آیا۔ اہلل ےک رسول ﷺ
م
ن جےھ ن آی ت یھ کر سیان ،اس ی ضجان ن بوجھا اے اہلل ےک رسول! کیا اس

آی ت کا حکم ضف ارس (ابوالنش) ےک لی جاض ہ یا سارے لوگون ےک لی
عام ہ؟ آت ﷺ ن فمایا جاض تہی ست ےک لی عام ہ۔ (یمذی ن
ض
اس یک روای ت یک ہ۔ جذی ت تمی)3115:۔ ع الہم الیان ن ’’ حنح و صعیف
یمذی‘‘ می جذی ت تمی ( )3115ےک بحت اےس حسن فار دیا ہ۔ ایک دیگر
م
ب
قی
روای ت می ہ ’’ما من سلم یذی ت دییًا تم يوصا صل رکعیی تم سنعق اہلل ب عایل
ب
ب
ب
لذلک الذی ت ال عقلہ‘‘،وفا اہ یی الآییی(:ومن عمل سوءااو طلمبقش تم سنعق
بق
اہلل بجذ اہلل عقوراً رخما)۔ ( والذین ادا ق علوا فاحش او طلموا ا سہم) ال آن‘‘.۔یجمہ :کون
ی
ت
ھی مسلمان اگر کون گیاہ کر ننےھ ،ترھ وصو کرےک دو رکعت تمار یےھ اور اہلل ےس
ب
معقت طلت کرے بو اہلل ب عایل اس ےک گیاہ کو حس دییا ہ۔ ن کہہ کر آت ﷺ
ب
ب
نف ر
آن یاک یک دو آییی ی الوت کی۔ (:1ومن عمل سوءا او طلم بقش تم
ش
ب
سنعق اہلل بجذ اہلل عقورا رخما) بعنی حو حص کون یان کرے یا اینی جان ی ﻇلم کرے
ب
ترھ اہلل ےس اسنعقار کرے بو وہ اہلل کو حسی واﻻ ،مرہیان کرن واﻻ یان گا۔ (سورہ
بق
النساء)110:۔  -2والذین ادا ق علوا فاحش او طلموا ا سہم ) ا لح بعنی حت ان ےس کون
ی
یاسابسیہ کام ہو جان یا کون گیاہ کر ننھی بو قوراً اہلل کا دکر اور ا یی گیاہون ےک لی
ب
ق
عایل ےک سوا اور کون گیاہون کو حس سکیا ہ؟ اور
اسنعقار کرن ہی ،ق الوا ع اہلل ب ّٰ
وہ لوگ یاوحود علم ےک کسی یے کام ی ار تہی جان۔ (سورہ آل
عرمان)135:۔ امام اجدم ن اس یک روای ت یک ہ ،جذی ت تمی )47(:اور شح
بض
اجدم ساکر ن اس یک حنح یک ہ۔ ن ییذون ےک ساتھ اہلل ب عایل یک رجمت یک کسادیگ یک
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دلیل ہ کہ اُس ن یا بح تمارون اور بقل صلوات کو ان ےک گیاہون کا کقارہ ییادیا
ہ ورن وہ ہ الک ہوجان۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• طريف الهار  :غدوة وعشية.
• زلفا من الليل  :سااعت منه قريبة من الهار.

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1الصالة تكفر صغائر اذلنوب.
 .2هذا احلديث يؤكد أن العربة بعموم احلكم ال خبصوص السبب.
ُ
َّ
ْ
والغم ُز ال حد فيها ،وإنما تستوجب اتلعزير.
 .3القبْلة واللمس
 .4فيه أن النساء أعظم فتنة ىلع الرجال ،ما خال رجل بامرأة إال والشيطان ثاثلهما.
املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .بهجة الاظرين
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
 رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزةحممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410 -ـه 1990 -م.
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ً
عن
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
سأل
أن رجال
ش
س
م
ص
ایک حصنآت ل اہلل علیہو لمےسسق میرورہ ر کھیےک ی علق
َ ُ
الصيام يف السفر فقال :إن شئت فصم ،وإن
ک
ک
ََْ
بوجھا ،بوآتﷺنفمایا :اگر جاہو بورورہ ر ھو اور اگر جاہو بو رورہن ر ھو۔
شئت فأف ِط ْر

 .1173احلديث:

**

س
ام المومیی عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ جرمہ ین عرمو ا لمی رضی اہلل عیہ
ن ینی کرتم صل اہلل علیہ وسلم ےس بوجھا کیا می سق می رورہ رکھون؟  -اور وہ تہت
ریادہ رورے ر کھی تےھ ،-بو ینی کرتم صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا:اگر جاہو بو رورہ

َْ َ
َ ْ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها" : -أن مح َزة بن عم ٍرو
َ َ
األ ْسل ِ َّ
يم قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-أصوم يف
شئت ُ
َ
فصم،
السفر؟  -واكن كثري الصيام -فقال" :إن
ََْ
وإن شئت فأف ِط ْر".

رکھو اور اگر جاہو بو رورہ ن رکھو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
َ َ
أخربت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن محْ َزة بن ع ْم ٍرو
َ َ
األ ْسل ِ َّ
يم -ريض اهلل عنه -سأل اليب -صىل هلل عليه
وسلم -عن الصوم يف السفر؟ فخريه اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بني الصيام والفطر ،فقال" :إن شئت

فصم ،وإن شئت فأفطر" .ومراده بالصوم هنا :صوم
ْ
الفريضة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يه ُرخ َصة
من اهلل" .وهذا يشعر ؛ بأنه سأل عن صيام الفريضة،

ويدل ذللك ما أخرجه أبو داود  ،قال ريض اهلل عنه :
ُ
ُ َ ْ ُ
َ
َ َُ َ
ول َّ ِّ َ
ب ظه ٍر أ َاع ِجل ُ ُه أ َسا ِف ُر َعليْ ِه
اح
يا رس
اَّلل إِين ص ِ
ِ
َ ْ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ
َوأك ِري ِه و ِإنه ربما صادف ِين هذا الشهر يع ِين رمضان
ََ َ
ُْ َ
َوأنا أ ِج ُد الق َّوة "..احلديث .وحيتمل أنه سؤال عن
ا
الصوم مطلقا الواجب والفل؛ لقوهلا( :واكن كثري

الصيام) .ومن هذا يتبني ،أن الفطر يف السفر رخصة

من اهلل  ،فمن أخذ بالرخصة أصاب ومن صام جاز
ا
هل ذلك ،واعترب صيامه مؤديا للواجب عليه.

 .1173جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

س
ام المومیی عابش رضی اہلل عہا ن ییا رہی ہی کہ جرمہ ین عرمو ال لمی رضی اہلل عیہ
ن آت صل اہلل علیہ وسلم ےس ن بوجھا کہ کیا می سق می رورے رکھون؟ آت
صل اہلل علیہ وسلم ن اتہی اجنیار دیا کہ اگر جاہو بو رورہ رکھو اور اگر جاہو بو رورہ ن
رکھو۔ تہان ی رورہ ےس ماد فض رورہ ہ۔ اس لی کہ آت صل اہلل علیہ وسلم کا
فمان ہ کہ ن اہلل یک رطف ےس رحصت ہ۔'' اس ےس معلوم ہو یا ہ کہ جرمہ
رضی اہلل عیہ کا ن سوال فض رورون ےک یارے می تھا۔ اس یک دلیل ابو داود یک
س
روای ت کردہ ن جذی ت ہ کہ۔ جرمہ ین عرمو ا لمی رضی اہلل عیہ ن بوجھا :اے
س
ت سواری ہون ،حےسمی اسن عمالمیل یا
اہلل ےکرسول صلاہللعلیہو لم!می صاح ر
ک
ک
ہون ،ھی اس ی حود سق کر یا ہون،اور ھی اےس کران ی دییا ہون۔ اور بسا اوق ت
ر
دوران سق) ن مہنیہ بعنی رمصان آجا یا ہ اور می (رورہ ر کھی یک) طاق ت رکھیا
(
ت
ہون ...الجذی ت۔ اس یات کا ھی اخمال ہ کہ ن سوال مطلق رورہ ر کھی ےک

یارے می تھا ،جاہ وہ واحت ہو یا بقل ،کیون کہ عابش رضی اہلل عہا کا قول ہ:
''اور وہ تہت ریادہ رورے ر کھی واےل تےھ۔'' اس ےس ن واضح ہو یا ہ کہ سق
می رورہ ن ر کھی یک اجارت ہ۔ حس ن رحصت کو ےل لیا ،اس ن درست کیا
اور حس ن رورہ رکھا اس ےک لی ن جای ہ۔ اور اس ےک رورہ کو واحت کا ادا
ش
کرن وال مجھا جان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصيام > ما جيوز للصائم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• أصوم  :حذفت همزة االستفهام  ،فالصحايب يستفهم من اليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم الصوم الواجب يف السفر.
• أصوم يف السفر  :املراد به :صوم رمضان .والصوم  :إمساك عن املفطرات حقيقة أو حكما يف وقت خمصوص من شخص خمصوص مع الية.

فوائد احلديث:
 .1اتلخيري بني الصيام والفطر ،ملن عنده قوة ىلع الصيام.
 .2صحة صوم رمضان يف السفر.
 .3يِس الرشيعة اإلسالمية.
 .4إثبات املشيئة للعبد.
 .5الرخصة يف الفطر يف السفر؛ ألنه مظنة املشقة.
 .6حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع أخذ العلم يلعملوا به.
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 الجيم :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 الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
الكويت  -الطبعة( :من  1427 - 1404ه).

الرقم املوحد)4507( :
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أن رجلني من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه

ینیﷺےکضجان میےسدوآدمیآتﷺےک یاسےسایک یاریک
رات می ن کےل اور انےکآےگدوحراعونیک ماییذ کجھ تھا۔

وسلم -خرجا من عند انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف َللة مظلمة ومعهما مثل املصباحني
بني أيديهما

 .1174احلديث:

**

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ےک ضجان می ےس دو آدمی آت
ﷺ ےک یاس ےس ایک یاریک رات می ن کےل اور ان ےک آےگ دو حراعون یک ماییذ
کجھ تھا۔ حت وہ ایک دورسے ےس جذا ہون بو ان می ےس ہ ایک ےک ساتھ ایک
ت
ایک حراع رہ گیا ،حو (اس ےک ساتھ راہ ،تہان یک کہ وہ) ا یی گرھ والون یک ہنح

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن رجلني من أصحاب
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خرجا من عند اليب -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -يف يللة مظلمة ومعهما مثل

املصباحني بني أيديهما ،فلما افرتقا ،صار مع لك

واحد منهما واحد حىت أىت أهله.

گیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف كرامة ظاهرة لرجلني من

أصحاب اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد جاء يف
ُ
بعض طرق احلديث أنهما :عبَاد بن برش ،وأسيد بن

حضري -ريض اهلل عنهما .-وذلك أن هذين
الصحابيني اجلليلني اكنا عند اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف يللة ذات ظالم شديد ال يستطيع اإلنسان
اعدة السري فيها بسهولة؛ فأكرمهما اهلل تعاىل
بكرامة عجيبة؛ ويه أنه جعل أمامهما نورا يشبه

ضوء ملبة الكهرباء ييضء هلما الطريق اذلي يسريان

فيه ،فلما افرتق هذان الصحابيان اجلليالن أصبح مع

لك واحد منهما ضوء مستقل يلصل لك واحد منهما

 .1174جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می ینی ﷺ ےک ضجانمی ےس دو آدمیون یک ایک واضح کرامت کا ییان
ہ۔ جذی ت ےک بعص رطق می آیا ہ کہ ن دوبون عیاد ین بش اور اسیذ ین حصی
ج
رضی اہلل عہما تےھ۔ ہوا بون کہ ن دوبون لیل القذر ضجان ایک ابسی شحت یاریک
رات می ینی ﷺ یک جذمت افذس می تےھ ،حس می عموما ابسان آسان ےک ساتھ
تہی جل سکیا۔ حیابجہ اہلل ب عایل ن اتھی ایک عحیت کرامت ےس بوارا؛ ان ےک
ب
ت
سا می ایک ابسی روسنی ییذا فمادی ،حو جل ےک لمت یک ماییذ ھی اور وہ ان ےک
ت
ج
لی اس را سی کو روسن کر رہی ھی ،حس ی وہ جل رہ تےھ۔ حت ن دوبون لیل
مس
القذر ضجان جذا ہون ،بو ہ ایک ےک لی ایک نقل روسنی ییذا ہوگنی؛ یاکہ ان می
ت
ےس ہ ایک آسان اور اظمنیان ےک ساتھ ا یی گرھ یک ہنح سےک۔

إىل بيته بسهولة واطمئنان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مظلمة  :ذات ظلمة.
• مثل املصباحني  :مثل ملبة الكهرباء تيضء هلما الطريق.

فوائد احلديث:
 .1كرامة الصحابيني عباد بن برش وأسيد بن حضري؛ بأن اهلل تعاىل قد أنار هلما طريقهما يف يللة مظلمة ال نور فيها.
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 .2اهلل سبحانه يعني لك من خرج من بيته يف سبيل مرضاته سبحانه والقيام بما حيبه ويرضاه.

 .3الور احليس اذلي أظهره اهلل هلذين الصحابيني يتضمن نورا معنويا ،وهو أن اهلل يفتح ىلع من يشاء من عباده بأنوار اهلداية واالستقامة والعلم
وغريها لرضاه عنهما.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض

الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،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)3466( :
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رسول اہللﷺ حت ا یی بسیی لینی بو ا ییاہتھون می تھویک مارن اور
معودات(سورہ اجالض ،سورہ فلق اور سورہ یاس)ی ھی اوردوبوناہتھون کو
ح
سمی تھی لنی۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا
ُ َ ِّ َ
ات،
أخذ مضجعه نفث يف يديه ،وقرأ بالمعوذ ِ
ومسح بهما جسده

 .1175احلديث:

**

عابش رضی اہلل عہا ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ حت ا یی بسی ی لینی بو ا یی
دوبون اہتھون می تھویک مارن اور معودات (سورہ اج الض ،سورہ فلق اور سورہ
ح
یاس) ی ھی اور دوبون اہتھون کو سم ی تھی لنی۔ ایک دیگر روای ت می ہ کہ ہ
ہ
رات ینی ﷺ حت ا یی بسی ی جان بو اینی ھیلیون کو م ال کر ان می تھویک
مارن اور ان ی " فل ہو اہلل اجذ"" ،فل اعود یت القلق " اور"فل اعود یت الیاس

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن اليب -صىل اهلل عليه
َ ْ َ ُ ََ َ
ج َعه نفث يف يديه ،وقرأ
وسلم -اكن إذا أخذ مض
ُ َ ِّ َ
ات ،ومسح بهما جسده .ويف رواية :أن اليب
بالمعوذ ِ
َ
اش ِه لك
صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أ َوى إىل فِ َر َِ َ َ َّ
ََ َ
مج َع كفيْ ِه ،ثم نفث فيهما فقرأ فيهما« :قل هو
يللة
اهلل أحد ،وقل أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب

" ی ھی اور ترھ دوبون اہتھون کو حہان یک ہو سکیا حسم ی تھی لنی۔ آت ﷺ ا یی
رس ،حرہے اور حسم ےک سا می ےک حےص ےس (اہتھ تھین یک) اییذاء کرن اور

الاس» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ،يبدأ
َْ َ
بهما ىلع رأسه ووجهه ،وما أق َبل من جسده ،يفعل

یی دق عہ ابسا کرن۔

ذلك ثالث مرات.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تروي لا أم املؤمنني زوجة نبينا -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -يف ادلنيا واآلخرة :هذه السنة البوية الرشيفة،

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لك يللة إذا أخذ
ا
ا
مضجعه يضم كفيه ا
معا ثم ينفخ فيهما نفخا لطيفا
بال ريق ،ويقرأ فيهما" :قل هو اهلل احد" و"قل أعوذ
ا
برب الفلق"  ،و"قل أعوذ برب الاس" ،سواء نفح أوال

ثم قرأ ،أو قرأ أوال ثم نفخ ال يرض؛ ألن احلديث ال

يدل ىلع الرتتيب واتلعقيب ،ثم يمسح بهما ما
استطاع من جسده يبدأ بهما ىلع رأسه ووجهه ،وما

أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات من القراءة

والفخ واملسح.

 .1175جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

دییااور آحرتمیینی ﷺ یکروج اُمالمومیی(عابش) رضی اہلل عہاہمارے لی
اس يوی سنت میارکہ کو ییان کر رہیہی کہ ہ رات رسول اہلل ﷺ حتا یی بسی
ہ
ہ
ی بشبف ےل جان بو اینی ھیلیون کو یاہم م ال کر ان می ی ال تھوک لیک شی تھویک
مارن اور ان می " فل ہو اہلل اجذ"" ،فل اعود یت القلق " اور"فل اعود یت
الیاس " ی ھی۔ اس می کون حرخ تہی کہ ی ھی وال تہےل تھویک مار ےل اور ترھ
یےھ یا ترھ تہےل یھ ےل اور ترھ تھویک مارے کیون کہ جذی ت (ان سوربون کو)

یيت ےک ساتھ یا یےک ب عذ دیگرے ی ھی یدلل ت تہی کرن۔ ترھ آت ﷺ
حہان یک ہو سکیا ا یی اہتھون کو ا یی حسم ی تھی لنی اور رس ،حرہے اور سا می
ےک حےص ےس آعار کرن۔ آت ﷺ یی دق عہ ی ھی ،یی دق عہ تھو یکی اور یی
دق عہ (حسم ی اہتھ) تھین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه ابلخاري بالروايتني.

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

معاين املفردات:

• نفث يف يديه  :الفث :نفخ لطيف بال ريق.
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• املعوذات  :املراد بها " :قل اهلل هو اهلل أحد" ،و" قل أعوذ برب الفلق" ،و" قل أعوذ برب الاس" ،وأطلق ىلع اثلالثة اسم "املعوذات" من باب
اتلغليب.

فوائد احلديث:

ا
 .1قول اعئشة -ريض اهلل عنها" :-اكن إذا أوى إىل فراشه لك يللة" يدل ىلع أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حمافظا ىلع ذلك.

 .2تفاضل بعض آيات وسور القرآن ىلع بعض ،فآية الكريس أعظم آية يف كتاب اهلل -تعاىل ،-وسورة الفاحتة يه أفضل سور القرآن ،والسور اليت
وردت يف احلديث يدل ىلع فضلها ورشفها هذا احلديث.
 .3بيان ما للقرآن من تأثري يف حفظ اإلنسان بإذن اهلل -تعاىل -من اجلن وسائر األمراض.

 .4املسح بايلد عند الرقية أقوى يف الفع.

 .5هذا اذلكر مع تضمنه للحفظ وحتصني العبد فهو عبادة وقرىب هلل -تعاىل ،-وعمل صالح خيتم به املسلم يللته.

 .6يعلمنا اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث بالقول والعمل ما نقوهل ونفعله إذا أردنا الوم ،ويف ذلك اللجوء اتلام هلل تعاىل والجاة من
لك رضر.

املصادر واملراجع:

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

بهجة الاظرين 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 الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم؛ مسلم بن
احلجاج القشريي اليسابوري ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا،
الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.

الرقم املوحد)5879( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يسأل مض الموت میرسول اہللﷺ بوجھیر ہی تےھ کہ”کل میا قیام کہان ہو گا،
کل میا قیام کہان ہو گا؟“آتﷺعابش (رضی اہلل عہا)یک یاریےک منیظ
يف مرضه اذلي مات فيه ،يقول« :أين أنا غدا،
أين أنا غدا» يريد يوم اعئشة ،فأذن هل أزواجه
تےھ ،ترھآتیکيوبوننآتیک جاہتےک مطابقآت کو اُنےکاہن
يكون حيث شاء

 .1176احلديث:

قیامیک اجارتدےدی۔

**

 .1176جذیت:

عابش رضی اہلل عہا ےس موی ہ کہ مض الموت می رسول اہلل ﷺ بوجھی ر ہی
تےھ کہ ”کل میا قیام کہان ہو گا ،کل میا قیام کہان ہو گا؟“ آت ﷺ عابش (رضی

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل
َُ
عليه وسلم -اكن ي َ ْسأل يف مرضه اذلي مات فيه،
َ ا
َ ا
يقول« :أيْن أنا غدا ،أيْن أنا غدا» يُريد يوم اعئشة،
َ َ
فأ ِذن هل أزواجه يكون حيث شاء ،فاكن يف بيْت

اہلل عہا) یک یاری ےک منیظ تےھ ،ترھ آت یک يوبون ن آت یک جاہت ےکمطابق
م
قیام یک اجارت دے دی ،ترھ آت ﷺ عابش رضی اہلل عہا ہی ےک اہن قنم رہ

اعئشة حىت مات عندها ،قالت اعئشة :فمات يف ايلوم
ََ
َّ
اذلي اكن يدور َّ
يلع فيه ،يف بييت ،فقبَ َضه اهلل وإن
َ
ُ
ََْ َ َْ
َ ْ
َ َ
ييق ،ثم
رأسه بلني ْنري وسحري ،وخالط ِريقه ِر ِ
َ
دخل عبد الرمحن بن أيب بكر َ
ومعه ِسواك
قالت:
ي َ ْس َ ُّ
نت به ،فنظر إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
 ،فقلت هل :أع ِطين هذا السواك يا عبد الرمحن،
ْ
ََ
ْ
ََ ْ
فأع َطا ِنيه ،فق َض ْمتُه ،ثم َم َضغتُه ،فأع َطيته رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلمْ -فاس َ َّ
نت به ،وهو ُم ْست ِند إىل
صدري.

تہان یک کہ اتہی ےک یاس آت ﷺ ن وفات یان۔ عابش رضی اہلل عہا ن
ییانکیا کہآت ﷺ یکوفاتاشی دن ہونحس دن فاعذہ ےکمطابق میےتہان
ت
آت ےک قیام یک یاری ھی ،وفات ےک وق ت رس رمیارک میے گردن و يت ےک
درمیان بعنی سنی ی تھا اور میا لعات آت ﷺ ےک لعات ےک ساتھ م ال تھا۔ ترھ
اتہون ن ییان کیا کہ عیذالرجم ّٰن ین ابو یکر داجل ہون اور ان ےک ساتھ (اہتھ می)

ت
مسواک ھی حس ےس وہ مسواک کر رہ تےھ۔ آت ن ان یک رطف دیکھا بومی ن
م
م
کہا :اے عیذالرجم ّٰن! ن مسواک جےھ دے دو۔اتہون ن مسواک جےھ دے دی۔ می
ج
ن اےس یاسا ترھ ا ھی رطخ حیا کر (یم کیا) اور آت ﷺ کو دی ،ترھ آت ﷺ
ن اس ےک درب عہ مسواک کیا ،اس وق ت آت ﷺ میے سنی ےس ییک لگان
ہون تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب اعئشة -ريض اهلل عنها -عن األيام األخرية يف
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم ,-وأنه اكن يف
حياة رسول اهلل -صىل
ا
مرضه اذلي مات فيه يسأل ,ويقول( :أين أنا غدا أين

أنا ا
غدا؟) وهذا االستفهام تعريض لالستئذان من

أزواجه أن يكون عند اعئشة ,وذلا فهمن ذلك فأذن
هل ,فبيق فيه حىت مات ,وذكرت اعئشة -ريض اهلل

عنها -أنه مات يف نوبتها ,يف بيتها ,وأن اهلل -تعاىل-

قبضه ورأسه ىلع صدرها ,بني سحرها -أي رئتها أو

أسفل بطنها ,-وْنرها -أي موضع القالدة من العنق-

 ,ثم ذكرت أن ريقها خالط ريق رسول اهلل -صىل اهلل

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عابش رضی اہلل عہا رسول اہلل ﷺ یک ر یذیگ ےک آحری ایام کو ییان کر رہی ہی کہ
ت
آت ﷺ اس مض می تےھ حس می آت یک وفات ہون ھی ،آت ﷺ سوال
کرن ہون کہہ رہ تےھ کہ ”کل میا قیام کہان ہو گا؟ ،کل میا قیام کہان ہو
گا؟“ن سوال اینی يوبون ےس عابش رضی اہلل عہا ےک یاس جان ےک لی اجارت
ش
لنی کا اسارہ تھا ،تہی وج ہ کہ وہ ن یات مجھ گیی اور آت ﷺ کو اس یک اجارت
دے دی ،آت ﷺ اتہی ےک جرحے می رہ تہان یک کہ آت یک وفات ہو

گ
عایل ن آت ﷺ یک روخ قیص کریل اس جال می کہ آت ﷺ کارس ان
نی ،اہلل ب ّٰ
ےک سنی ی تھا( ،یی شرحھا) بعنی سنیہ ےک یالن یا يت ےک بجےل حےص ےک مایی اور
(وبرحھا) بعنی گردن می اہر تہنی یک جگہ ،ترھ اتہون ن ییان کیا ہ کہ مسواک ےک
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عليه وسلم -بسبب السواك؛ وذلك أن عبد الرمحن بن

أىب بكر-ريض اهلل عنه أخا اعئشة -دخل ىلع اليب

-صىل اهلل عليه وسلم -يف حال الزنع ومعه سواك

رطب ،يدلك به أسنانه ,فلما رأى اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -السواك مع عبد الرمحن مد إيله برصه،
اكلراغب فيه ،ففطنت اعئشة -ريض اهلل عنها-

فأخذت السواك من أخيها ،وقصت رأس السواك
ا
ا
املنقوض ،ونقضت هل رأسا جديدا ومضغته ويلنته,

ثم ناوتله اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاستاك به,
فاكنت اعئشة -ريض اهلل عنها -مغتبطةُ ،
وحق هلا

ذلك ،بأنه -صىل اهلل عليه وسلم -تويف ورأسه ىلع
صدرها.

درب عہ ان کاتھوکرسول اہلل ﷺ ےک تھوکےک ساتھمل گیاتھا،وہاس رطخ کہاشی
وق ت جال ر
ت یع می عابش رضی اہلل عہا ےک تھان عیذ الرجم ّٰن ین ابو یکر ینی ﷺ
ےک یاس جاض ہون اور ان ےک یاس ایک ی مسواک تھا ،حس ےس ا یی دايون

ےس رگر رہ تھا ،حت ینی ﷺ ن عیذ الرجم ّٰن ےک اہتھ می مسواک دیکھا بو اس
ش
جای ت نگاہ اتھان گویا اس یک رعیت ر کھی ہون ،عابش رضی اہلل عیہ اےس مجھ گیی
اور ا یی تھان ےس مسواک کو ےل لیا ،اور مسواک ےک یی ہون رسے کو یاسا،
اور ییا رسا ییایا ،اےس حیا کر حوت یم کیا ،ترھ ینی ﷺ کو ینس کیا حس ےس آت

ﷺ ن مسواک کیا ،بو گویا عابش رضی اہلل عہا فایل رسک اور حوس قسمت تھی اور
ان ےک لی ن لرم تھا ،کہ ینی ﷺ یک وفات اس جال می ہون کہ آت ﷺ کا رس
میارک ان ےک سنی ی تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية البوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أين أنا غدا  :هذا االستفهام لالستئذان منهن أن يكون عند اعئشة ,وذلا فهمن ذلك فأذن هل.
• ْنري  :الحر :موضع القالدة.
َ ْ
حري َّ :
السحر :الرئة ،وقيل أسفل ابلطن.
•س
• وخالط ريقه رييق  :أي بسبب السواك.
• يسنت به  :يُ ِم ُّر السواك ىلع أسنانه ،كأنه حيددها.
َ
• فق ِضمته  :كِسته وقطعته.
• مضغته  :عضته بأسنانها ،يللني.

فوائد احلديث:
 .1بيان وجوب العدل يف القسم بني الزوجات ،وعدم تفضيل بعضهن ىلع بعض يف املبيت وغريه.
 .2أن القسم واجب حىت يف حالة املرض؛ ألن الغرض منه املبيت والعرشة ،ال نفس اجلماع.
 .3أن اهلوى الفيس واملحبة القلبية إىل بعض الزوجات ال تنايف القسم والعدل؛ ألن هذا ليس يف وسع اإلنسان ،وإنما هو أمر يملكه اهلل -تعاىل-
وحده.
َّ
 .4أن الزوجة األخرى أو الزوجات إذا أ ِذن للزوج أن يبيت عند من يشاء منهن جاز هل ذلك؛ ألن احلق هلن وأسقطنه برضاهن.

 .5حسن عرشة زوجات اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وريض اهلل عنهن ،وإيثارهن ما حيبه ىلع حمبة أنفسهن؛ فقد علمن رغبة إقامته -صىل اهلل
عليه وسلم -يف بيت اعئشة ،فتنازلن عن حقهن؛ يلمرض يف بيتها.

 .6فضل اعئشة -ريض اهلل عنها ،-فلو لم يكن عندها من حسن العرشة ولطف اخلدمة وكمال اخللق ملا آثرها ىلع غريها بالرغبة يف املقام
عندها.
ُ َ ِّ َ
ا
 .7جيوز لإلنسان أن يعرض برغبته باليشء ملن يريد منه قضاءها ،وال يعترب هذا اتلعريض من اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرا يشينه؛ ألنهن

يعرفن ذلك فيه.
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 .8أن األفضل لإلنسان أن يفعل اذلي هو خري ،ولو لم جيب عليه؛ فالقسم بني الزوجات ليس واجباا ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-خصوصية
هل ،ومع هذا رااعه حىت يف هذه احلالة الشديدة عليه.

 .9استحباب االستياك بالسواك الرطب ,وإصالح السواك وتهيئته.

 .10جواز االستياك بسواك غريه بعد تطهريه وتنظيفه.
ُ
 .11أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -برش جتري عليه أحاكم البرشية ,فيمرض وجيوع ويربد وحيرت وينىس ,وأنه إنما فضل ىلع اخللق بالرسالة.
ا
ًّ
حقيقيا ,وهذا املوت موت ابلدن ,وأما يف الربزخ فهو ٌّ
يح -صىل اهلل عليه وسلم -أكمل احلياة.
 .12أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -مات موتا

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,أمحد بن حممد بن أىب بكر بن
عبد امللك القسطالين القتييب املرصي ,الارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ,الطبعة :السابعة  1323 ،ـهالكواكب ادلراري يف رشح صحيح
ابلخاري ,حممد بن يوسف بن يلع بن سعيد ،شمس ادلين الكرماين ,دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ,طبعة أوىل 1356 :ـه1937 -م .توضيح
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ,حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة
الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط:
السابعة  1424 ،ـهاملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيويم  ,املكتبة العلمية  -بريوت.
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َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -م َّر يف
ُُ ٌ َ ْ
ُ ْ ٌَ
املسجد يوماَ ،وعصبة من النساء قعود ،فأل َوى

رسول اہللصل اہلل علیہوسلم ایکدنمسجذےس گررے۔واہن عوربونیک ایک
ت
ی نن
جماعت ھی ہون ھی۔ حیابجہآتن اتھی ا ییاہتھےک اسارےےس

بيده بالتسليم

 .1177احلديث:

سالم کیا۔

**

 .1177جذیت:

اشما يت ییذ رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ایک دن
ت
ی نن
مسجذ ےس گررے۔ واہن عوربون یک ایک جماعت ھی ہون ھی۔ حیابجہ آت ن
م
اتھی ا یی اہتھ ےک اسارے ےس س الم کیا۔ ن اسیات ی جمول کیاجان گا کہ آت

عن أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها :-أن رسول اهلل
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ -م َّر يف املسجد يوماَ ،و ُعصبَةَ ْ
ُ
من النساء ق ُعود ،فأل َوى بيده بالتسليم .وهذا حممول

ج
صل اہلل علیہ وسلم ن لقظ اور اسارہ دوبون کو مع کیا۔ ابو داود یک روای ت اس یک یاییذ
کرن ہ ،حس می ہ کہ (ینی ﷺن) ہمی س الم کیا۔

ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم -مجع بني اللفظ
واإلشارة ،ويؤيده أن يف رواية أيب داود :فسلم علينا.

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
مر
ا
ا
باملسجد فوجد مجعا من النساء قعودا ،فأشار إيلهن

بالسالم  ،وهذا حممول ىلع أنه لم يكتف بالسالم

عليهن باإلشارة من غري نطق ،لرواية أيب داود اليت

أشار إيلها الووي -رمحه اهلل -ادلالة داللة واضحة
ىلع أنه ألَّق عليهن السالم لفظا( :ويه فسلم علينا)

ولعله -صىل اهلل عليه وسلم -مجع بني اإلشارة بايلد
واللفظ بلعده عنهن .وإلقاء السالم ىلع النساء
املحارم سنة ال إشاكل فيها والرد واجب ،وأما إلقاء

الرجل السالم ىلع مجاعة النساء ،فال حرج فيه

لظاهر احلديث لكن برشط أمن الفتنة .أما إذا
ِّ
اكنت املرأة لوحدها فال يسلم عليها إال أن تكون

عجوزا غري مشتها ٍة فال حرج ألمن الفتنة وأما إذا

خشيت الفتنة فال يسلم ،وهلذا جرت اعدة الاس
ِّ
ايلوم أن اإلنسان ال يسلم ىلع املرأة إذا القاها يف
السوق وهذا هو الصواب ،ولكن لو أتيت بيتك

ووجدت فيه نساء من معارفك وسلمت فال بأس وال
حرج برشط أمن الفتنة ،ومىت أمنت الفتنة فإن ذلك

سائغ ،وأما مع احتمال الفتنة واحتمال الرضر ،فال
ِّ
ِّ
يسلم ،والنساء كذلك ال يسلمن ىلع الرجال .قال
الووي -رمحه اهلل" :-وأما النساء فإن كن مجيعا

**

اجمایل معنی:

جذی ت کامعنی:آت صل اہلل علیہ وسلم مسجذےس گررے،بوعوربون کجماعت
کویننھاہوایایا،آتﷺن اسارہ کرےک اتھی س الم کیا۔اس جذی ت کو اس
م
ی جمول کرین ےگ کہ ضف اہتھ ےس اسارہ کرےک بعیالقاظ کےہ س الم تہی کیا،یلکہ
ت
س الم ےک القاظ ھی ادا فماے،ج نسا کہ ابو داودیک روای ت می ہ۔ ع الہم بووی رجمہ
ق
اہلل ن اس یک رطف اسارہ فمایا ہ کہ ابو داودےک القاظ ”وہی سلم علنیا“اس یات
ت
ی وصاحت ےک ساتھ دلل ت کرن ہی کہ آت ن س الم ےک القاظ ھی کےہ۔ سایذ
دوری یک وج ےس آت صل اہلل علیہ وسلم ن اہتھ ےس اسارہ کرےک س الم ےک القاظ

کےہ۔ مرحم عوربون کو س الم کریا مسنون ہ ،اس می کون اس کال تہی اوراس کا
حوات دییاواحت ہ۔حہان یک عوربون یک جماعت کو س الم کرن کا ب علق ہ ،بو
طاہرجذی ت یک وج ےس اس می کون حرخ تہی،بشےط کہ فنی کا حوف ن ہو۔ اہن

اکیل عورت کو س الم کریا جایتہی۔ال نیہ اگروہ بورھی ہو،شہوت (بقسان حواہس) ن
ک
ت
ر ھنی ہواور فنی کاحوف ھی ن ہو،بو س الم کرن می کون حرخ تہی۔ لیک اگر فنی
کاحوف ہو،بو س الم ن کرے۔اشی لی آخ لوگون یک ن عادت ہ کہ حت یارارمی
ت
عوربون ےس ملی ہی،بو اتھی س الم تہی کرن،تہی درست ھی ہ۔لیک
ی
اگرآت ا یی گرھ می داجل ہون اورجا یی وایل عوربون کو د کھی اور فنی کا حوف
ن ہو ،بو س الم کرن یک گجابس ہ اورکون حرخ تہی ہ۔لیک حہان فنی کاایذبش
ت
ہواور بقصان کااخمال ہو،بو س الم ن کرین۔ اشی رطخ عور یی ھی مدون کو س الم ن
ک
کرین۔ ع الہم بووی رجمہ اہلل علیہ ن فمایا":اگر تہت ساری عور یی ا ھی ہون،بو
ج
اتھی س الم کرے۔ا ننی عورت اگربورھی اوربعی شہوت وایل ہو،بو اےس س الم
344

َّ
سلم عليهن  ...وأما األجنيب فإن اكنت عجوزا ال

تشتىه استحب هل السالم عليها واستحب هلا السالم

عليه ومن سلم منهما لزم اآلخر رد السالم عليه وإن

اكنت شابة أو عجوزا تشتىه لم يسلم عليها األجنيب
ِّ
ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جواباا"

انتىه.

ت
م
م
کریا سنحت ہ اوراس بورھی جابون ےک لی ھی مدکو س الم کریا سنحت ہ۔ان
دوبون می ےس ایک س الم کرے،بودورسے ی حوات دییا لرم ہ اوراگر عورت
ج
شہوت(حواہس جماع) وایل ہو،حواہ حوان ہو یابورھی،ا ننی مد اےس س الم ن کرے
اورن ہی عورت مدکوس الم کرے۔اگران می ےس کسی ن س الم
کرلیا،بودورسے یاس کاحوات دییالرم تہی"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وابن ماجه.

اتلخريج :أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العصبة من الاس  :اجلماعة من الاس ،من العرشة إىل األربعني.
• ألوى بيده  :أشار بيده.

فوائد احلديث:
 .1جواز السالم باإلشارة مع اتللفظ بالسالم عند التسليم ىلع من اكن بعيدا ،أما االقتصار ىلع اإلشارة فمكروه وذلك بديلل اليه عن التسليم
باإلشارة يف حديث آخر وأنه من فعل غري املسلمني.
ا
 .2جواز سالمه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع النساء لعصمته من الفتنة ،أما غريه فال ،إال أن تكون عجوزا غري مشتهاة فال حرج ألمن الفتنة.

 .3جواز جلوس النساء مع بعضهن يف ماكن ال يؤدي إىل فتنة أو رضر باملارة.

املصادر واملراجع:

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

الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـهسنن 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 ،ـه2001 -
م  -سنن ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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345

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه أن
َ ْ َ َ َّ ُ
الرجل قائما
ينت ِعل

 .1178احلديث:

رسول اہللﷺناس یاتےسمیعفمایا کہآدمی کرھا ہو کر حو یا تہی
**

جای رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ:رسول اہلل ﷺ ن
اس یات ےس میع فمایا کہ آدمی کرھا ہوکر حو یا تہی۔

عن جابر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
الر ُجل ا
عليه وسلم -نىه أن يَنْتَع َل َّ
قائما.
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اليه عن لبُس العال قائما؛ ألن
لبُسها وهو قاعد أسهل وأمكن ،وهذا احلكم

خمتص فيما إذا اكن َّ
العل حيتاج إىل معاجلة يف إدخاهل
ِّ ْ
جل؛ ألن اإلنسان لو انتعل قائما َّ
والعل حيتاج
يف الر

إىل معاجلة فربما يسقط إذا رفع رجله يلصلح َّ
العل،
أما الِّعال املعروفة اآلن فال بأس أن ينتعل اإلنسان
وهو قائم وال يدخل ذلك يف اليه؛ ألن نعالا املوجودة

يسهل خلعها ولبسها من غري حاجة إىل اجللوس .وال

فرق بني الرجل واملرأة يف احلكم؛ ألن األحاكم
َّ
الرشعية ال تفرق بني الرجل واملرأة إال ما دل ادليلل
ىلع اتلخصيص .وأما ختصيص احلديث هنا َّ
بالر ُجل؛
فألن الرجال هم أكرث خروجا وبروزا من املرأة فذللك

خصهم باذلكر.

 .1178جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می کرھے ہو کر حو یا تہنی یک ممابعت ہ کیو یکہ یننھ کر اےس تہنیا ریادہ
آسان اور ممک ہ۔ ن حکم اس صورت ےک ساتھ جاض ہ حت حون کو یاون
می دا لی ےک لی اہتھ کو اسن عمال کرن یک ضورت ہو کیو یکہ ابسان اگر کرھا ہو کر
حو یا تہی اور حو یا ابسا ہو کہ اےس (یاون می) دا لی ےک لی اہتھ ےک اسن عمال یک
ضورت ہو بو امکان ہ کہ حت وہحو یا درست کرن ےک لی اییا یاون اتھان بو
گر جان۔ حت کہ آخ کل ےک مغوف حوبون کو کرھے ہون یک جال ت می تہنی

می کون حرخ تہی ہ اور ن ممابعت ےک دایے می تہی آن کیو یکہ ہمارے
ی
موحودہ حوبون کو ننےھ بعی آسان ےس ا یارا اور تہیا جا سکیا ہ۔ اس حکم می مد و

عورت ےک مایی کون فق تہی ہ کیو یکہ رسعی احکامات مد ورن ےک مایی کون
ب
فق تہی کرن سوان اس ےک کہ کون ابسی دلیل موحود ہو حو حصیص ی دلل ت
کرے۔ یاہم جذی ت می بطور جاض مد کا دکر اس لی ہ کیو یکہ عورت یک ینسنت

اکی مد ہی یاہ ن کلی ہی اس لی جاض طور ی اتہی کا دکر کیا۔ رسخ ریاض الصالجی
ع
لین ننمی( )388/6علیہ ریادہ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.

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

معاين املفردات:

ْ
ْ
جلَه يف َّ
العل.
• يَنتَ ِعل  :يدخل ِر

فوائد احلديث:
 .1كراهة لبس العل حال القيام ،واستحباب القعود حني االنتعال ،وذلك إذا اكن حيتاج إىل االستعانة بيده يف لبسه ،فإذا لم حيتج لالستعانة بيده
فال كراهة.

 .2اهتمام اإلسالم باآلداب حىت يف كيفية لبس العل ،يلبدو املسلم ىلع أحسن حال.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن
األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
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الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص
ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
الطبعة  1426 :ـه
احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه سنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،الارش :الارش :دار إحياء الكتب
العربية.

الرقم املوحد)8944( :
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عیذاہللین مسعود رضی اہلل عیہےک یاس ایکآدمی کولیا گیا اور کہا گیا:ن فالن
ش
حصہ۔اسیکدارھیےسرسات يکنیہ!بو (عیذاہللین مسعودرضی اہلل

ُ
ُ
ُ
َْ ُ
أنه أ ِيت برجل فقيل هل :هذا فالن تقطر حليته
ُ َْ
َ ُّ
َْ
مخ َرا ،فقال :إنا قد ن ِهينا عن اتلَّجس ِس ،ولكن
َ ْ َ ُ
َ
ِش ٌء ،نأخذ به
إن يظهر نلا

 .1179احلديث:

عیہن) کہا :ہمی بوہ می ینےسروکا گیاہ۔ النیہ اگر کون حی ہمارے
سا می کھل کرآجان ،بو ہم اس کا مواجذہ کرینےگ۔

**

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه :-أنه أُيت ُ
برجل فقيل
ِ
َْ
ُ
ُ َْ
َْ
هل :هذا فالن تق ُطر حليته َخ ارا ،فقال :إنا قد ن ِهينا عن
َ ْ َ ُ
اتل َ
َّ
يشء ،نأخذ به.
ج ُّس ِس ،ولكن إن يَظهر لا

ش
عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےک یاس ایک آدمی کو لیا گیا اور کہا گیا  :ن ف الن حص
ہ۔ اس یک دارھی ےس رسات يکنی ہ! بو (عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ن)
کہا  :ہمی بوہ می ین ےس روکا گیا ہ۔ النیہ اگر کون حی ہمارے سا می کھل کر
آجان ،بو ہم اس کا مواجذہ کرین ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َ
َّ
إن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أيت هل بِ َر ُجل قد رشب
َ
اخلمر وقرينة احلال تدل ىلع ذلك ،ويه :أن حليته
ْ
َ
ا
ا
رشاع عن
َخرا ،فأجابهم بأننا َمنهيون
تقطر
اتل َ
َّ
ج ُّسس ىلع اآلخرين؛ ألن ظاهر حال َ
الرجل أنه
ِ
رشبه متخفيا ،ولكن هؤالء القوم جتسسوا عليه
َ
حىت أخرجوه ىلع هذه احلالة ،لكن إذا ظهر لا يشء
َْ
ََ
وتبني وثبت بالشهود العدول أو أق َّر ىلع نف ِسه من
َ
َ
ٍّ
غري جتَ ُّس ٍس عليه ،فإننا نعامله بمقتضاه من َحد أو
ْ
ْ َ
استَرت ب ِ َسرت اهلل فال نؤاخذه.
تعزير ،ومن

 .1179جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےک یاس ایک ا بےس آدمی کو لیا گیا ،حو رسات یی
ہون تھا۔ رسات ینی کا علم ققظ فییہ جال ےس ہو راہ تھا؛ کیون کہ اس می ہ
ت
"اس یک دارھی ےس رسات ییک رہی ھی" ۔ اتھون ن حوات دیا کہ رسعی طور ی
ب
ہمی حسس ےس روکا گیا ہ؛ کیون کہ اس آدمی یک طاہی جال ت ییا رہی ہ کہ اس
ن جھت کر ییا ہ۔ لیک لوگ اتھی بوہ لگا کر اسجال ت می ن کال لن ہی۔ النیہ

ت
اگر کونحی واضح ہوجاناورعادلگواہون یکگواہی ھیملجانیابوہ لگان بعی وہ
افار کر ےل ،بو ہم اس ےک حرم ےک مطابق جذ یا رسا یافذ کرین ےگ۔ لیک حو ا یی
معا مےل کو بوسیذہ ر کےھ گا ،ہم اس کا مواجذہ تہی کرین ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف واليه عن املنكر > رشوط األمر باملعروف واليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اتل َ
ج ُّسس  :اتلفتيش عن بَواطن األمور وأكرث ما يقال يف َ ِّ
• َّ
الرش.

فوائد احلديث:

اتل َ
 .1اليه عن َّ
ج ُّسس ىلع املسلمني.

 .2حرص الصحابة ىلع االلزتام بأوامر اإلسالم ونواهيه.
ِّ
 .3عدم إقامة احلَد بالشبهة واتلأكد قبل إقامته من وقوع ما يوجبه.
ُ
َ
 .4من جاء بدعوى ىلع غريه ُمتَ َ
ج ِّس َسا عليه لم تقبل دعواه.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي ،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة
سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،الارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن
صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)8880( :
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ق
جننی لوگونیک یی سمی ہی :ایک بووہ جاکم حو عذلو ابصاف کرنوال اور
أهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط موفق،
ش
صاحت بوقیق ہو،دورساوہ حص حورخم ہو اورفایتدارون اور مسلمابونےک
ورجل رحيم رقيق القلب لُك ذي قرىب ومسلم،
ش
لییمدل ہو اور ینشا وہ حص حوما یگیےس بچ ،حرامےسدوررہاور اہل
وعفيف متعفف ذو عيال
ب
ع
ن
ہ
ک
ح
ہ
و عیالوال و ( ی انی رخ ر یا و۔)

 .1180احلديث:

**

ا
عن عياض بن محار -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أهل
َّ
ْ
اجلنة ثالثة :ذو سلطان ُمق ِسط ُم َوفق ،ورجل رحيم
ِّ
رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم ،وعفيف ُمتَ َعفف

ج
عیاض ین جمار رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :ننی
ق
ت
لوگون یک یی سمی ہی’’:ایک بو وہ جاکم حو عذل و ابصاف کرن وال اور صاح ر
ش
بوقیق ہو ،دورسے وہ حص حو رجم کرن وال ہو ،فای ت دارون اور مسلمابون ےک
ش
لی یم دل ہو ،ینشا وہ حص حو ما یگی ےس بچ ،حرام ےس دور رہ اور اہل و
عیال وال ہو (بعنی ان ی حرخ کر یا ہو)۔

ذو عيال».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع إقامة العدل بني الاس ملن

 .1180جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ت اقیذار حص کو لوگون ےک مایی عذل و ابصاف فاتم کرن یک
اس جذی ت می صاح ر
ج
ش
یعیت دی گنی ہ اور اس حص کو رجم دیل ،یمی اور سققت نسی صقات اییان
یاتھارا گیا ہ حس ےک رجمی ر سی دار ہون اور حس کا لوگون ےس تہت ریادہ میل

اكن صاحب سلطة ،واحلض ىلع اتلخلق بصفات
الرمحة والعطف والشفقة ملن اكن صاحب َر ِح ٍم
ا
وقرابة ويكرث خمالطة الاس فريمحهم ،وأيضا
ش
ی
ن
حولرہیا ہو کہوہان ےس یمی ےس س آن۔اشیرطخ اسمی اس حصکولوگون
الرتغيب يف ترك سؤال الاس واملبالغة يف ذلك ملن
ےک سا می دست سوال درار ن کرن اور ما یگی می میالعہ ن کرن یک یعیت دی
اكن صاحب عيال أي أناس يعوهلم وينفق عليهم،
گنی ہ حو اہل و عیال وال ہو بعنی حس ےک ری یورس کجھ لوگ ہون اور ان ی وہ حرخ
َّ
وأن جزاء من اتصف بذلك من اثلالثة اجلنة.
ومفهوم العدد غري معترب فليس للحرص ،وإنما يُذكر کر یا ہو اور اس جذی ت می اس یات کا ییان ہ کہ حو کون ان ینیون صقات می ےس
من أجل اتليسري ىلع السامع ومسارعة فهمه وحفظه کسی صقت ےس میصف ہو یا ہ اس یک حرا حیت ہ۔ تہان عذد ےک مقہوم مجالف
للالكم.

کا اعنیار تہی کیا جان گا۔ ن عذد حرص ےک لی تہی ہ۔ اس کا دکر ضف سامع یک
ش
آسان ےک لی کیا جا یا ہ یا کہ وہ جلذ مجھ جان اور یات کو دہن بسی کر ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عياض بن محار املجاشيع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أهل اجلنة  :أي :من أهل اجلنة.
• ثالثة  :أي :ثالثة أصناف.
• ذو سلطان  :صاحب والية.
• مقسط  :اعدل.

• موفق  :يوفقه اهلل تعاىل ملا فيه مرضاته من العدل وغريه.
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• رقيق القلب  :دليه حنان وشفقة.

• عفيف  :دليه عفة عن السؤال.
ر
• متعفف  :اكف عن احلرام ،ومبالغ يف عدم سؤال الاس.

• ذو عيال  :صاحب العيال ،والعيال هم من يعوهلم ،أي :ينفق عليهم.

فوائد احلديث:
 .1فضل الوايل العادل القائم بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل.
 .2احلث ىلع معاملة الاس برفق ولطف.
 .3فضل اتلعفف عن السؤال ،وحتصيل الرزق باالكتساب.
 .4العدل واالحسان والعفة من ماكرم األخالق اليت توجب اجلنة.
 .5الصرب ىلع ابلالء من أسباب دخول اجلنة.
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  .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 الجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل
محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة الاظرين 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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ُ َ َ ِّ
أين المتأيل ىلع اهلل ال يفعل املعروف

 .1181احلديث:

ق
کہانہاس یاتیاہللیک سم کھانوالکہوہ تھ الن تہی کرے گا؟
**

عابش رضی اہلل عہا روای ت کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ن دروارے ی لرن
ش
واےل دو اشجاض یک یلیذ آوارین سنی حن می ےس ایک حص دورسے ےس کہہ راہ تھا
کہ وہ یا بو اےس (فض می ےس کجھ) معاف کردے یا اس ےک ساتھ کجھ یمی کرے۔
ش
ق
حت کہ دورسا حص کہہ راہ تھا کہ اہلل یک سم می ابسا تہی کرون گا۔ بس رسول اہلل
ق
ﷺ یاہ بشبف لے اور فمایا" :کہان ہ اس یات ی اہلل یک سم کھان وال کہ

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :سمع رسول اهلل
ا
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -صوت خ ُصومٍ بابلاب اعيلةََْ َْ ُ ُ
أصواتُهما ،وإذا أَ ُ
رت ِفقه يف
حدهما ي َ ْستَ ْو ِض ُع اآلخر ويس
يشء ،وهو يقول :واهلل ال أفعل ،فخرج عليهما رسول
ُ َ ِّ
المتَأيل ىلع
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :أين
اهلل ال يفعل املعروف؟» ،فقال :أنا يا رسول اهلل ،فله

وہ تھ الن تہی کرے گا"؟ بو اس ن کہا" :می ہون اے اہلل ےک رسول"۔ اور (کہا
کہ) ارس ےک لی وہی ہ حو ن بسیذ کرے۔

أي ذلك أحب.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمع
صوت خصمني يتنازاعن يف أمور مايلة ،وقد ارتفعت
أصواتهما حىت وصلت إىل مسامع اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -يف بيته ،فأصىغ اليب -صىل اهلل عليه
وسلم -إىل هذه األصوات ،وإذا به يسمع أحد الرجلني

"يستوضع اآلخر ويسرتفقه يف يشء" أي يطلب منه أن
يضع عنه شيئاا أو أن يرفق به "وهو يقول :واهلل ال
أفعل ،فخرج عليهما رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -فقال أين ُ
المتأيل ىلع اهلل أن ال يفعل
املعروف؟" أي :أين احلالف باهلل ىلع عدم فعل

املعروف فقال :أنا يا رسول اهلل ،فله أي ذلك أحب"
َ ْ
أي أنا اذلي حلفت ،وخلصيم ما َ
أح َّ
الوضع من
ب من
َّ
ادليْن أو الرفق به ،ويف رواية ألمحد ( )24405وابن
َ
ُ
وضعت ما نقصوا ،وإن
شئت
حبان (" :)5032إن
َ
فوضع ما نقصوا" ،سىع اليب -
شئت من رأس املال،

صىل اهلل عليه وسلم -يف الصلح بني املتخاصمني ،إما
بالوضع أو الرفق ،ويف ابلاب قصة مشابهة هلذا

احلديث رواها ابلخاري ( )2424ومسلم ( ،)1558عن

كعب بن مالك ريض اهلل عنه ،أنه اكن هل ىلع عبد
ْ
اهلل بن أيب َحد َرد األسليم دين ،فلقيه ،فلزمه فتلكما
حىت ارتفعت أصواتهما ،فمر بهما اليب -صىل اهلل

 .1181جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا معنی ن ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن دروارے ی لرن واےل دو اشجاض یک
آوارین سنی حو کسی مایل ییارےع ی الجھ رہ تےھ۔ ان یک آوارین اینی یلیذ ہو یی کہ
ان یک آوارین ینی ﷺ ےک کابون می یین حت کہ آت ﷺ ا یی گرھ می
ش
بشبف فما تےھ۔ ینی ﷺ ان یک آوارون ی میوج ہون بو ان می ےس ایک حص
کو سیا کہ وہ دورسے ےس مطالیہ کر راہ تھا کہ وہ یا بو اےس (فض می ےس کجھ) معاف
کردے یا اس ےک ساتھ کجھ یمی کرے۔ بعنی وہ کجھ فض کم کرن اور اس ی آسان
ش
کرنکا مطالیہ کر راہ تھا ،حت کہ دورسا حص کہہ راہ تھا کہ اہلل یک قسم می ابسا تہی
کرون گا۔ بس رسول اہلل ﷺ یاہ بشبف لے اور فمایا" :کہان ہاس یات ی
اہلل یک قسم کھان وال کہ وہ تھ الن تہی کرےگا"؟ بعنی کہان ہ وہ حو اہلل کا قسم کھا

راہ ہ کہ یییک تہی کرون گا؟ بو اس ن کہا" :می ہون اے اہلل ےک رسول"۔ اور
ارس ےک لی وہی ہ حو ن بسیذ کرے۔ بعنی می ہی ہون حس ن اہلل یک قسم اتھان
(لیک اتمی)ا یی لرن واےلکو فضمی ےسکجھ معاف کرنیااس می یمی
کرن می ےس کسی ایک حی کا اجنیار دییا ہون حو اےس بسیذ ہو۔ اجدم یک روای ت تمی
( )244059اور این حیان یک روای ت تمی ( )5032می القاظ کجھ بون ہی" :اگر

ج
تم جاہو بو ننی رقم کم ہ وہ معاف کردییا ہون یا اصل رقم می ےس کجھ کم کردییا
ت
ہون۔ بو اس ن حو رقم کم ھی وہ معاف کردی‘‘۔ اس جذی ت کو اس یات می
ص
لن یک ایک وج ن ہ کہ ینی ﷺ ن دو لرن والون می لح یک س عی فمان،
جاہ وہ (فض یک کجھ رقم) معاف کرد یی ےس ہو یا (اس می) یمی ےک در بےع۔
ت
اور اشی یات می اس رطخ کا ایک اورقصہ ھی ہ حس کو امام بجاری ن جذی ت تمی
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عليه وسلم -فقال" :يا كعب" وأشار بيده ،كأنه يقول:
الصف ،فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا" .فينبيغ

للمسلم أن حيرص ىلع فعل اخلري ومن ذلك اإلصالح

بني الاس ،فإذا رأى شخصني أو مجاعتني أو قبيلتني

بينهما نزاع وشقاق وتباغض واقتتال سىع لإلصالح
بينهم إلزالة لك ما يؤدي إىل الفرقة واتلباغض ،وحيل
حمله اإلخاء وتسود املحبة ،فإن يف ذلك اخلري الكثري
واثلواب اجلزيل ،بل ذلك أفضل من درجة الصائم

القائم املتصدق ،قال -عليه الصالة والسالم" :-أال

أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟

قالوا :بىل ،يا رسول اهلل قال :إصالح ذات ابلني "..رواه

أبو داود برقم ( )4919وصححه األبلاين يف صحيح أيب
داود ،برقم (.)4919

م
( )2424اور امام سلم ن جذی ت تمی ( )1558می ییان کیا ہ۔ کعت ین
س
مالک ےس روای ت ہ کہ ان کا عیذ اہلل ین ان جذرد ال لمی ی کجھ فض تھا۔ حت

دوبون یک م الفات ہون بو اتہون ن فض کا مطالیہ کیا حو بحت یک صورت اجنیار کرگیا
اور ان دوبون یک آوارین یلیذ ہو گیی۔ ینی ﷺ ان دوبون ےک یاس ےس گررے بو
فمایا" :اے کعت! اور ا یی اہتھ ےس اسارہ کیا -گویا وہ کہہ رہ ہون "آدھا"۔ بو
اتہون ن (فض) کا آدھا حصہ ےل لیا اور آدھا جھور دیا۔ بس مسلمان کو جا ہی کہ
ص
ت
یییک کرن ی حربص ہو اور ایک یییک ن ھی ہ کہ لوگون ےک ما یی لح کرا دی
ی
جاے۔ بس اگر دو لوگون ،گروہون یا فنیلون ےک مایی لران جھگرا اور بقت د کھو بو
ص
ان ےک درمیان لح یک کوش کرو یاکہ ہ اس حی کا جاتمہ ہو سےک حو دوری اور بعص
کا یاعت ہ۔ اور اس یک جگہ تھان جارے اور محیت کا راخ ہو۔ ن سک اس می

تہت حی اورحوت بوات ہ۔ یلکہ نعمل دن کو رورہ ،رات کو قیام اور صذفہ کرن
ت
ےس ھی ریادہ قصیلت کا جامل ہ۔ ینی اکرم ﷺ ن ارساد فمایا" :کیا می تمہی
ت
رورہ ،تمار اور صذفہ و حیات ےس ھی اقصل عمل ن ییاون"؟ (ضجان ن غض کیا)
کیون تہی اے اہلل ےک رسول (ضور ییا یی)! ،بو آت ﷺ ن فمایا( :آبس یک
ص
یاراصیگ می لح کرایا)۔ اس جذی ت کو امام ابو داود ن روای ت کیا ہ۔ جذی ت تمی
ض
ض
()4919۔ اور شح الیان ن " حنح ان داود" می اس کو حنح کہا ہ۔ جذی ت تمی
()4919۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• هل أي ذلك أحب  :أي يلخرت الرفق به  ،أو وضع يشء من ادلين عنه.
• املتأيل  :اذلين حيكمون ىلع اهلل ،ويقسمون.
• يستوضع ويسرتفق  :يطلب أن ينقص عند السداد من دينه.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع الرفق بالغريم واإلحسان إيله بالوضع عنه.
 .2الزجر ىلع احللف ىلع ترك اخلري ،والسيع لإلصالح بني املتخاصمني.
 .3ال جيوز احللف ىلع ترك فعل اخلري.
 .4السيع لإلصالح بني اخلُصوم :قربة إىل اهلل -تعاىل-.
 .5استحباب الصفح عما جيري بني املتخاصمني من اللغط ورفع الصوت عند القايض.
 .6جواز طلب املدين من ادلائن اإلنظار أو الوضع  ،لكن برشط أن ال ينتيه إىل اإلحلاح وإهانة الفس أو اإليذاء وْنو ذلك إال من رضورة.
 .7وجوب إنظار املعِس والرفق به ،قال -تعاىل( :-وإن اكن ذو عِسة فنظرة إىل ميِسة).
 .8استحباب تدخل اإلمام لإلصالح بني اخلصمني.
 .9اإلنكار ىلع من حلف ال يفعل ا
خريا.
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 .10فيه الشفاعة إىل أصحاب احلقوق وقبول الشفاعة يف اخلري.

 .11حرص اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلصالح بني ذات ابلني.
 .12جواز املطابلة بادلين يف املسجد.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة الاظرين ،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 .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،الارش :دار ابن كثري للطباعة
والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق الجاة ،الطبعة  :األوىل،
1422ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.
الكتاب :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت،
الطبعة :اثلانية .1392 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،
املؤلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان اتلمييم البُسيت ،املحقق :شعيب األرناؤوط ،الارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت الطبعة :اثلانية- 1414 ،
 .1993منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون ،الارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية ،اعم النرش  1410 :ـه1990 -
م .سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.

الرقم املوحد)3728( :
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ش
کیگ
ایک حص ایک حورا تہن کر کیوغور میرسمست،رسےک یالون می ھی
کی ہون اکر کر ایا یا ہوا جاراہ تھا

بينما رجل يميش يف حلة تعجبه نفسه مرجل
رأسه

 .1182احلديث:

**

ش
ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ(’’ :ینی ارساییل می) ایک حص
کیگ
ایک حورا تہن کر کی و غور می رس م ست  ،رس ےک یالون می ھی کی ہون اکر کر
عایل ن اےس رمی می دھنسا دیا۔ ات وہ قیامت یک اس
ایا یا ہوا جا راہ تھا کہ اہلل ب ّٰ
می دھنسیا رہ گا‘‘۔

ا
مرفواع« :بينما رجل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ََْ ُ
ِّ
َّ ُ ْ ُ َ ْ ُ
يميش يف ُحل ٍة تع ِجبُه نف ُسهُ ،م َرجل رأسه ،خيتال يف
ََ َ ْ َ ُ
َم ْشيَته ،إذ َخ َس َف ُ
جل يف األرض
اهلل به ،فهو يتجل
ِ

إىل يوم القيامة".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن رجال اكن
يميش متكربا وهو يلبس ثيابا حسنة ،وممشط شعره،

فخسف اهلل به األرض ،فانهارت به األرض وانغمس
فيها ،واندفن فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة؛ ألنه

-والعياذ باهلل -ملا صار عنده هذا الكربياء وهذا اتليه

وهذا اإلعجاب خسف به .وقوهل" :يتجلجل يف

األرض" ،حيتمل أنه يتجلجل وهو يح حياة دنيوية،
ا
ا
فيبَّق هكذا معذبا إىل يوم القيامة ،معذبا وهو يف
جوف األرض وهو يح ،فيتعذب كما يتعذب األحياء،
وحيتمل أنه ملا اندفن مات كما يه سنة اهلل عز وجل،
مات ولكن مع ذلك يتجلجل يف األرض وهو ميت

فيكون جتلجله هذا جتلجال برزخيا ال نعلم كيفيته،
واهلل أعلم املهم أن هذا جزاؤه والعياذ باهلل.

 .1182جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن ییایا کہ ایک آدمی حوت صورت لیاس می ملیوس یالون کو سنوارے
ہون میکیان ایذار می جل راہ تھا کہ اہلل ن اےس رمی می دھ نسا دیا۔ حیابجہ رمی
گ
اس ےک لی تھت گنی ،وہ اس می ھس گیا اور آیکھون ےس اوجھل ہو گیا۔ حیابجہ

قیامت یک وہ اس می دھنسیا رہ گا؛ کیون کہ اس ن کی و غور اور گھمیذ کیا بو
اےس دھنسا دیا گیا۔ آت ےک فمان‘‘ :وہ قیامت یک اس می دھنسیا رہ گا ’’ کا
ایک مطلت ن ہو سکیا ہ کہ وہ ديون ر یذیگ یک رطخ ر یذہ جال ت می دھنسیا رہ گا،
اشی رطخ قیامت یک عذات دیا جا یا رہگا ،رمی ےک ایذر ر یذہ جال ت می عذات

ک سامیا کر یا رہ گا اور ر یذون یک رطخ اس کا دکھ جھیلیا رہ گا۔ دورسا مطلت ن
ہو سکیا ہ کہ حت وہ رمی ےک ایذر ج ال گیا ،بو مگیا ،جنسا کہ اہلل غ وجل یک عام سنت
ہ۔ لیک وہ من ےک یاوحودرمی می دھنسیا رہ گا اور اس کا ن دھنسیا عالم
یرخ کا ایک حصہ ہ ،حس یک کیقیت ہم تہی جا یی۔ یلکہ اہلل ہی تہی جاییا ہ۔
فایل دکر یات ن ہ یک ن اس ےک عمل کا یذلہ ہ۔ العیاد یاہلل!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ُحلة  :إزار ورداء ،وال تسىم إال إذا اكنت ثوبني.
• خيتال  :يتكرب.
ر
• خسف اهلل به  :غيبه يف األرض.
• مرجل رأسه  :أي :ممشطه.

• يتجلجل  :أي :يغوص ويزنل.
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فوائد احلديث:
 .1حرمة الكرب واخليالء ،وسوء اعقبة من اتصف بهما.
 .2املبالغة يف امللبس واتلأنق يدخل يف نفس العبد االختيال والعجب ،ولكن اتلجمل دون مبالغة ودون عجب جائز.
 .3إثبات عذاب القرب.
املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر
الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح
ابلخاري ،لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،لإلمام
مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة
أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5905( :
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دودعا یی رد تہییک جا یی ،یا (فمایا ):کم ہیردیک جان ہی :ادانےکوقتیک
ثنتان ال تردان ،أو قلما تردان :ادلاعء عند انلداء
گ
دعا اور لرانےکوقتیکدعا حت کہدوبونفبق ایکدورسےےس ھم گھا ہو
َ ُْ َْ ُ ُ َْ ً
ح ُم بعضه بعضا
وعند ابلأس حِني يل ِ
ی
جا ی۔

 .1183احلديث:

**

ا
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ثنتان
ُ َ َّ
ان ،أو قلما تردان :ادلاعء عند الداء وعند
ال ترد ِ
َ ْ
ْ ُ ْ ا
ني يُل ِح ُم َبع ُضه َبعضا».
ابلأس ِح

شہل ین سعذ رضی اہلل عہما ےس مقوعاً روای ت ہ کہ" :دو دعا یی رد تہی یک
جا یی،یا(فمایا):کمہیرد یکجانہی:ادان ےکوق ت یک دعااور لرانےک وق ت یک
گ
دعا حت کہ دوبون فبق ایک دورسے ےس ھم گھا ہو جا یی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل حيث

يستجيب اهلل -تعاىل -دلاعء املجاهد وهو يف املعركة،
ا
وفيه أيضا بيان فضل األذان حيث يستجيب اهلل -

تعاىل -دلاعء املسلم عند األذان وحىت إقامة الصالة.

 .1183جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

سنی
ق
عایل مغکہ کار رار می
اس جذی ت می حہاد ق ل اہلل یک صیلت کا ییان ہ کہ اہلل ب ّٰ
مجاہذ یک دعا کو رس ر
ف قیولیت ےس بوار یا ہ ،اشی رطخ اس جذی ت می ادان یک
ت
ق
عایل ادان ےس ےل کر تمار کرھی ہون یک مسلمان
صیلت کا ھی ییان ہ کہ اہلل ب ّٰ
یک دعا قیول فما یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ثنتان  :دعوتان.
• ال تردان  :يُستجاب فيهما ادلعوة.
َ َّ
• قلما  :من ال ِقلة.
• الداء  :األذان.

• ابلأس  :احلرب.
َ ُْ ُ َْ ُ ُ َْ
ا
• ِحني يل ِحم بعضه بعضا  :يقرتبون ويلتصق حلم بعضهم ببعض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء يف هذين الوقتني ملا هلما من فضيلة اإلجابة.
َّ
 .2أن ادلاعء من أقوى األسباب يف دفع املكروه وحصول املطلوب.
 .3أهمية أداء صالة اجلماعة يف املسجد.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة
1425ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين ،
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مؤسسة غراس ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)5035( :
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جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عل
ینیﷺیکجذمت می جاض ہوا،اسن”السالم یکم“ کہا ،ینیﷺن
َ َ َّ
َ
لس،
ج
ثم
عليه
د
فقال :السالم عليكم ،فر
اسکا حواتدیا اور حتوہ یننھ گیا بوفمایادس(يکیان)،دورساآیا اوراسن
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-عرش ،ثم
عل
ت
َ َ َّ ”السالم یکم ورجمہ اہلل” کہا ،ینیﷺناس کا ھی حواتدیا اورحتوہ یننھ
جاء آخر ،فقال :السالم عليكم ورمحة اهلل ،فرد
ی
ن
ب
گیا وفمایا س۔
عليه فجلس ،فقال :عرشون

 .1184احلديث:

**

ْ
عن عمران بن احلُ َصني -ريض اهلل عنهما ،-قال :جاء

 .1184جذیت:

عرمان ین حُصی رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ وہ کہی ہی کہ ایک آدمی ینی ﷺ
عل
یک جذمت می جاض ہوا ،اس ن ”الس الم یکم“ کہا ،ینی ﷺ ن اس کا حوات دیا
عل
اور حت وہ یننھ گیا بو فمایا دس (يکیان) ،دورسا آیا اور اس ن ”الس الم یکم ورجمہ

رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :السالم
َ َّ
عليكم ،ف َرد عليه ثم َجلس ،فقال اليب -صىل اهلل
ْ
عليه وسلمَ « :-عرش» ثم جاء آخر ،فقال :السالم
َ َّ
عليكم ورمحة اهلل ،ف َرد عليه فجلس ،فقال:

ت
اہلل” کہا ،ینی ﷺ ن اس کا ھی حوات دیا اور حت وہ یننھ گیا بو فمایا ینس ،ترھ ینشا
عل
ت
آیا اور اس ن ”الس الم یکم وجمہ اہلل ویکان“ کہا ،ینی ﷺ ن اس کا ھی حوات
دیا اور حت وہ یننھ گیا بو فمایا ینس۔

«عرشون» ثم جاء آخر ،فقال :السالم عليكم ورمحة
َ َّ
اهلل وبراكته ،ف َرد عليه فجلس ،فقال« :ثالثون».

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال
َ َّ
السالم عليكم ف َرد عليه ،ثم جلس فأخرب اليب -
صىل اهلل عليه وسلم -أن هل عرش حسنات ،وهو أجر

من جاء بهذه اجلملة يف السالم ،وقد يضاعفها اهلل هل

إن شاء ،ثم جاء آخر فقال :السالم عليكم ورمحة
َ َّ
اهلل ،ف َرد عليه اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فجلس،

فأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن هل عرشين حسنة،
ألنه زاد ىلع األول( :ورمحة اهلل) ثم جاء آخر فقال:
َ َّ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته ،ف َرد عليه

فجلس فأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن هل ثالثني
حسنة ،وهو آخر صيغ السالم.

**

اجمایل معنی:

عل
ینیﷺ ےکیاسایک آدمیآیا  ،اسن کہا ’’الس الم یکم ‘‘ آت ﷺ ناس
لک
کا حوات دیا ترھ وہ یننھ گیا بو ینی ﷺ ن حی دیا کہ اس ےک لی دس يکیان ھی گنی
ش
ہی ،حو حص اس جمےل کو کےہ گا اس ےک لی ن احر ہ ،اگر اہلل ب عایل جاہ بو اےس
اینی رطف ےس میذ دے سکیا ہ ،ترھ دورسا آدمی آیا اور اس ن کہا ’’الس الم
عل
یکم ورجمہ اہلل‘‘ آت ﷺ ن اس کا حوات دیا وہ یننھ گیا ینی ﷺ ن فمایا اس
ش
لک
ےک لی ی نس يکیان ھی گنی ہی ،کیو یکہ اس ن تہےل حص ےک مقا یےل ’’ورجمہ
عل
اہلل‘‘ کا اصافہ کیا ،ترھ ینشا آدمی آیا اس ن کہا ’’الس الم یکم ورجمہ اہلل ویکان‘‘
آت ن اس کا حوات دیا وہ یننھ گیا ینی ﷺ ن فمایا اس ےک لی ینس يکیان
لک
ھی گنی ہی  ،تہی س الم ےک صیعون کا آحری حصہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم.
ُ
اتلخريج :أبو جنَيد عمران بن حصني اخلزايع -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1أن القادم يبدأ اجلالسني بالسالم.
 .2أن اثلواب يزداد بقدر السالم.
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 .3مراتب السالم والرد متفاوتة واألجر متفاوت.

 .4تعليم الاس اخلري وتنبيههم ىلع حتصيل األفضل.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 :ـهبهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن
رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،الارش :دار الكتاب العريب .مسند
اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط غريه ،الارش :الارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن أيب داود ،
تأيلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد
اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،الارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1412 ،ه.
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ایکآدمی ینیﷺیکجذمت میجاض ہوا اور کہی لگا":اے اہللےکرسول
م
ﷺ! می سقی جانکا ارادہ رکھیا ہون۔ جےھ کجھراد رراہ عیایتفما یی"۔
ب
ی کاراد رراہدے"۔
آتﷺنفمایا":اہلل جےھ بقو ّٰ

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فقال :يا رسول اهلل ،إين أريد ً
سفرا ،فزودين،
فقال :زودك اهلل اتلقوى

 .1185احلديث:

**

 .1185جذیت:

ابس این مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ایک آدمی ینی ﷺ یک جذمت می
جاض ہوا اور کہی لگا" :اے اہلل ےک رسول ﷺ! می سق ی جانکا ارادہ رکھیا
ب
م
ی کا
ہون۔ جےھ کجھ راد ر راہ عیای ت فما یی"۔ آت ﷺ ن فمایا" :اہلل جےھ بقو ّٰ
ش
راد رراہ دے"۔ اس حص ن غض کیا" :کجھ میذ اصافہ کرین"۔ آت ﷺ ن
فمایا" :اور وہ ییے گیاہ معاف کرے"۔ وہ کہی لگا" :کجھ میذ اصافہ کرین"۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل

إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
َ
َ ْ
َ
إين أريد َسف ارا ،ف َز ِّود ِين ،فقالَ « :ز رَود َك اهلل اتلقوى»
َ َ َ َ ََْ َ
ْ
ك» قال :ز ْدين ،قال« :وي َ َّ َ
ِس
قالِ :زد ِين قال« :وغفر ذنب
ِ ِ
اخلري َحيْثُ َما َ
لك َ
كنت».

ت
آت ﷺ ن فمایا" :بو حہان ھی ہو اہللییے لی حی کو آسان کر دے"۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّسن غی ت

درجة احلديث :حسن غريب

املعىن اإلمجايل:

ا
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رجال جاء

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يريد السفر ،فجاء
مستأذناا للسفر ا
طابلا الزاد؛ فداع هل اليب -صىل اهلل
ا
داعء يكون نفعه اكلزاد ،أن يكون
عليه وسلم-
زاده امتثال األوامر واجتناب الوايه .ثم َّ
كرر طلب

الزيادة؛ رجاء اخلري وبركة ادلاعء ،فأجابه -صىل اهلل

عليه وسلم -يف طلبه الزيادة؛ تطييبا لقلبه ،فقال:
وغفر ذنبك .ثم َّ
كرر طلب الزيادة رجاء اخلري وبركة

ادلاعء؛ فما اكن من املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
إال أن ختم هل خباتمة مجيلة جامعة للرب والفالح،
فداع هل أن َّ
يسهل هل خري ادلارين يف أي ماكن حل،
ويف ِّ
أي زمان نزل.

**

اجمایل معنی:

ابس این مالک رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ ایک آدمی ینی ﷺ یک جذمت می
جاض ہواحوسق یجان کا ارادہرکھیاتھا۔وہآت ﷺ ےس سق یجان یک اجارت
لنی اور رادہر راہ ما یگی آیا۔ آت ﷺ ن اس ےک حق می ابسی دعا فمان حو ا یی

ت
بقع ےک اعنیار ےس راد راہ یک رطخ ھی اور وہ ن کہ احکام یک ابجام دہی اور ممیوعات
ےس یہی اس کا راد ر راہ ہو۔ دعا یک حی و یک ت یک جاہت می اس ن اصافہ یک
درحواست یک۔ آت ﷺ ن اس ےک اصاق یک درحواست ےک حوات می اس
ت جارط ےک لی فمایا :اور وہ تمہارے گیاہ معاف کرے۔ دعا یک حی و یک ت
یک طی ر
یک جاہت می اس ن دویارہ اصافہ ےک درحواست یک بو ینی ﷺ ن ا بےس
حوبصورت ایذار می دعا کا اجنیام فمایا حو تمام قسم یک يکیون اور کامیايون کو جامع

ہ۔ آت ﷺن اس ےک لی دعافمان کہ ہجگہاور ہوق تاہللاس ےک لی
دوبون حہابون یک حی کو آسان کر دے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر لألمور العارضة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وادلاريم.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا
• فزودين  :أعطين زادا ،وهو ما أنتفع به يف السفر ،واألصل إطالقه ىلع الطعام والرشاب.

فوائد احلديث:
 .1استحباب أن يدعوا اإلخوة ألخيهم املسافر بما ورد يف هذا احلديث أو جبوامع اخلري ،وأن يزيدوه مىت طلب منهم ذلك تطييبا لقلبه.
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 .2أعظم ما يويص به العبد أخاه املسلم تقوى اهلل.

 .3استحباب االسزتادة من ادلاعء.

 .4استحباب زيادة اخلري باستكثار ادلاعء من أهل الصالح.

 .5استحباب استئذان الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف السفر وإعالمه بذلك.

 .6حرص الصحابة  -ريض اهلل عنهم -ىلع داعء الرسول -صىل اهلل عليه وسلم هلم-.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي،
حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،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 .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض
الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سنن
ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة 1407ه .اللكم الطيب/تيق ادلين ابن تيمية -حتقيق :حممد نارص ادلين
األبلاين-املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلاثلة 1977 -م.
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ش
ایک حص ینی اکرمﷺےک یاسآیا اور کہا کہ اےاہللےکرسولﷺ! مجھ
ی جذواحت ہو گنیہ لہذا مجھی جذ جاری کحی۔

جاء رجل إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
حدا ،فأقمه َّ
لع
فقال :يا رسول اهلل ،أصبت

 .1186احلديث:

**

ا
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع :جاء رجل إىل اليب
صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهللَ ،أصبْ ُ
ت
را َ
حدا ،فَأقِ ْمه َّ
يلع ،وحرضت الصالة ،فصىل مع رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
فلما قىض الصالة ،قال:
يا رسول اهلل ،إين َ
أصبْ ُ
ت َح ًّدا فأقم َّ
يف كتاب اهلل .قال:
ُ
َ َ ْ َ
رضت َم َعنَا الصالة»؟ قال :نعم .قال« :قد غ ِفر
«هل ح

ش
ابس رضی اہلل عیہ ےس مقوعا روای ت ہ کہ :ایک حص ینی اکرم صل اہلل علیہ وسلم
ےک یاس آیا اور کہا کہ اے اہلل ےک رسولﷺ! مجھ ی جذ واحت ہو گنی ہ لہذا مجھ ی
جذ جاری کردین۔ ترھ تمارکا وق ت ہون ی رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ تمار می سامل
ہوا۔ تمار خم کرن ےک ب عذ اس ن ترھ کہا اے اہلل ےک رسول ﷺ! مجھ ی جذ
واحت ہوگنی ہ آت کیات اہلل ےک حکم ےک مطابق مجھ ی جذ جاری کردین۔آت
ﷺ ن بوجھا "کیا تم ہمارے ساتھ تمار می جاض تےھ"؟ اس ن کہا جی اہن۔ بو
ت
آت ﷺ ن فمایا " مھی معاف کر دیا گیا ہ"۔

لك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل فقال :يا رسول اهلل ،إين فعلت شيئا يوجب
احلد ،فأقمه يلع :أي :احلد ،واملراد به حكم اهلل .قال
أنس (ولم يسأهل عنه) :ولم يسأل عنه أي :لم يسأل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الرجل عن موجب
احلد ما هو؟ قيل :ألنه عليه الصالة والسالم عرف

ذنبه وغفرانه بطريق الويح .وحرضت الصالة فصىل
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :أي :إحدى

الصلوات أو العرص فلما أداها وانرصف عنها قام
الرجل فقال :يا رسول اهلل ،إين أصبت حدا فأقم يف.

أي :يف حيق كتاب اهلل  :أي :حكم اهلل من الكتاب
والسنة ،واملعىن :اعمل بما دل عليه يف شأين من حد

أو غريه ،قال صىل اهلل عليه وسلم" :أليس قد صليت
معنا؟" قال :نعم ،قال " :فإن اهلل قد غفر لك ذنبك،

أو حدك " شك من الراوي أي :سبب حدك .واملراد

باحلد العقوبة الشاملة للتعزير ،وحيتمل أن يكون
غريه ،وليس املراد باحلد حقيقته االصطالحية،
اكلزىن ورشب اخلمر ،وهو ما أوجب عقوبة مقدرة،
وحكمة كونه عليه الصالة والسالم لم يسأهل عنه أنه

علم هل نوع عذر ،فلم يسأهل عنه حىت ال يقيمه عليه،
إذ لو أعلمه لوجب عليه إقامته عليه وإن تاب ; ألن

 .1186جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ایک حص آت ﷺ ےک یاس آیا اور کہا کہ اے اہلل ےک رسول مجھ ےس ابسا گیاہ
رسرد ہوا ہ حس ی جذ جاری ہون ہ۔ بس آت مجھ ی جذ یافذ کردین۔ جذ ےس ماد
اہلل کا حکم ہ۔ حرصت ابس کہی ہی آت ن اس ےس کجھ ن بوجھا بعنی آت ﷺ
ش
ن اس حص ےس جذ ےک واحت کرن یک وج دریاق ت تہی فمان۔ کہا گیا کہ آت
ﷺ وجی ےک در بےع اس ےک گیاہ اور معقت ےک سنت کو جان جےک تےھ۔ "اور
ترھ تمارکا وقت ہون ی اُس ن رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ تمار یھی" بعنی :کون

تمار یا عرص یک تمار اور حت وہ تمار کا ادا کرح کا اور اس ےس وابس ہون بو وہ ترھ کرھا ہوا
اور کہا کہ اے اہلل ےک رسول مجھ ی جذ واحت ہوگنی بس آت مجھ ی جذ یافذ کردین۔ اہلل
یککیات ےکحکم ےک مطابق ،بعنی اہللب عایل کاحکمحو فآناور سنتمیہ۔معنی
ن ہ کہ آت میے حق می اس یعمل کحی حس ی ن دلل ت کرے جاہ جذ ہو یا

اس یکع الوہکون دورسی ےس۔ آت ﷺن بوجھا:کیاتمن ہمارے ساتھتمار
تہی یھی؟ بو اس ن کہا :جی اہن یھی ہ۔ بو آت ﷺ ن فمایا کہ " اہلل ن
تمہارے گیاہ یا جذ کو معاف کردیا ہ"۔ تہان راوی کو سک ہ۔ مطلت "تمہاری
جذ ےک موحت کو معاف کردیا ہ"۔ جذی ت ےک طاہ ےک می اس کال ہ اور وہ ن
کہجذکاموحت کنیہگیاہ ہو یاہحتکہآتﷺ ن ا یی ساتھتمار ی ھی یاس
یک معقت یک ضاحت ےک ساتھ دکر فمایا ہ بو اس یات کا اخمال ہ کہ ن وہی
ش
حص ہ حس کا دکر دیگر روایات می ہوا ہ اور جذ ےس اس کا مقصود ابسی رسا ہو
ش
حس می بغی سامل ہو۔ یا اس یات کا اخمال ہ کہ ن کون اور حص ہو اور جذ کا لقظ
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اتلوبة ال تسقط احلدود إال حد قاطع الطريق لآلية،
وكذا حد زنا اذليم إذا أسلم .وىلع لك فليس يف

احلديث ترصيح بأن الصالة كفرت كبرية ،بل لو

فرض ذلك وجب تأويله لإلمجاع السابق.

ح
قیقی معنی می ہو۔ اورگیاہ یک معقت یک وج اس ی بظ آن واےل بون ےک ایات
ہون۔ اور آت ﷺ ےک ن بوجھی می ن حکمت ہو یگ کہ آت ﷺ اس ےک عذریک

بوعیت جان جےک تےھ بو آت ن اس ن بوجھا یاکہ جذ ن لگا یی۔ حت کہ اگر آت
ت
ﷺ جا یی ہون بو اس ی جذ لرم ھی جاہ وہ بون ہی کیون ن کرلنیا کیو یکہ بون جذ
کو ساقظ تہی کرسکنی سواے اس جذ کہ حو کسی آی ت ےک مقایل آجاے اور اشی رطخ
دمی ےک ر یا یک جذ حت وہ اس الم قیول کرےل۔ ترہجال جذی ت می ن ضاحت موحود
تہی ہ کہ تمار کنیہ گیاہ کا کقارہ ہ۔ اور اگر ابسا قول ضوری ہو بو سابقہ اجماع یک
روسنی می اس یک یاویل یک جاے یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أصبت حدا  :معصية توجب اتلعزير ،وليس املراد احلد الرشيع احلقييق كحد الزنا واخلمر وغريهما ،فإن هذه احلدود ال تسقط بالصالة ،وال
جيوز لإلمام تركها.
• املغفرة  :اتلجاوز عن اذلنب والسرت.
• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1أن من وقع يف معصية فقد أصاب حدا من حدود اهلل.
 .2أن الصالة مكفرة لصغائر اذلنوب.
 .3رغبة الصحابة يف تطهري أنفسهم من آثار اذلنوب يف ادلنيا.
 .4املبادرة يف اتلوبة من املعايص.
 .5فيه يِس الرشيعة اإلسالمية ورمحتها بامللكفني.
ُ
 .6رفق اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأهل املعايص ،وقذ قال صىل اهلل عليه وسلم( :لم يكن الرفق يف يشء إال زانه وما نزع من يشء إال شانه).
 .7فيه السرت ىلع العايص اتلائب؛ ألن اليب صىل اهلل عليه وسلم لم يعزره  ،بل ولم يستفصل منه.
 .8أن اتلائب من اذلنب كمن ال ذنب هل.
َّ
 .9أن صغائر اذلنوب ال حد فيها.
َّ
َّ
 .10أن ما وقع فيه هذا الصحايب معصية ال توجب احلَد ،ولو اكنت توجب احلَد ملا تركه -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن ذلك من حق اهلل -تعاىل-.
 .11أن الشيطان حريص ىلع غواية بين آدم.
 .12أن الصاحلني-ولو يف زمن الويح -قد يقع منهم أحيانا معايص ،ويه ظلم الفس ،لكنهم ال يرصون عليها ،بل يذكرون اهلل عقب وقوعها،
فيستغفرونه ويتوبون إيله منها

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
ا
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .جامع العلوم واحلكم يف رشح َخسني حديثا من جوامع اللكم عبد الرمحن بن بن رجب بن احلسن احلنبيل  -حتقيق:
ادلكتور حممد األمحدي أبو الور دار السالم للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة :اثلانية  1424 ،ـه 2004 -م - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛
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تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3658( :
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ح
ہنم کو حواہساتےسدھایتدیا گیا اور حیت کو یاگوار حیونےسدھایتدیا گیا

َ َ
ُ
ُ
جبت انلار بالشهوات ،وحجبت اجلنة بالماكره
ح ِ

 .1187احلديث:

ہ۔

**

ح
ابوییہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہللﷺ ن فمایا " :ہنم کو
حواہسات ےس دھای ت دیا گیا اور حیت کو یاگوار حیون ےس دھای ت دیا گیا ہ" ۔
ضح م
نح سلم یک روای ت می «جُحریت» یکبجان «حُق َّت» (بعنی گھی دی گنی ہ) کا لقظ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قالُ « :ح ِجبت الار بالشهوات،
َ َ
َّ
ُ
بالماكره» .ويف رواية ملسلمُ « :حفت»
وحجبت اجلنة
بدل « ُح ِجبت».

آیاہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن الطريق املوصلة إىل اجلنة حمفوف

بأمور يكرهها اإلنسان؛ ألن األصل يف الفس أنها
تميل إىل الراحة .وهكذا الار ال يدخلها إال إذا هتك
ما بينه وبينها بارتكاب املحرمات وابلعد عن

الطااعت ،فمن هتك احلجاب وصل إىل املحجوب،

فهتك حجاب اجلنة باقتحام املاكره وهتك حجاب

الار بارتكاب الشهوات ،فأما املاكره فيدخل فيها
االجتهاد يف العبادات واملواظبة عليها والصب ىلع

مشاقها وكظم الغيظ والعفو واحللم والصدقة
واإلحسان إىل امليسء والصرب عن الشهوات وْنو

ذلك .فالفس قد تكره املواظبة ىلع الصالة؛ ألجل

ما فيها من بذل اجلهد وقطع ما تهواه الفس من أمور

ادلنيا ،قد تكره اجلهاد قد تكره الصدقة باملال؛ ألن
الفس جمبولة ىلع حب املال ،وغري ذلك من

الطااعت ،فإذا كِس اإلنسان شهوته وخالف ما تهواه

نفسه ،بامتثال األوامر واجتناب الوايه ،اكن ذلك:
سببا دلخول اجلنة وابلعد عن الار .وأما الشهوات

اليت الار حمفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات املحرمة
اكخلمر والزنا والظر إىل األجنبية والغيبة واستعمال

املاليه وْنو ذلك ،وأما الشهوات املباحة فال تدخل

يف هذه لكن يكره اإلكثار منها خمافة أن جير إىل

املحرمة أو يقيس القلب أو يشغل عن الطااعت أو

حيوج إىل االعتناء بتحصيل ادلنيا.

 .1187جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مقہوم جذی ت :حیت یک ےل جان وال رسیہ ابسی اسیا ےس ی ہ ،خھی ابسان
ح
یابسیذ کر یاہ؛ کیویکہ بقس آرام وسکون کو جاہیاہ۔ تہی جال ہنم کا ہ۔ ابسان

اس می اس وق ت داجل تہی ہو یا ،حت یک اس ےک اور ا یی مایی موحود یدے
ش
کو ،حرام کردہ اسیا ےک ارن کات اور طاعات ےس دور ہوکر جاک ن کردے۔ حو حص
ت
یدہ جاک کردییا ہ ،وہ اس ےس یک ہنح جا یاہ ،حس ییدہ یا ہوا تھا۔ حیت ےک
ح
گرد یا ہوا یدہ یاگوار کامون کو کرن ےس جاک ہو یاہ اور ہنم ےک گرد یا ہوا یدہ ی
ج
لذتحیون ےکارن کات ےستھنیا ہ۔ عیادبونمی دل م عی ےک ساتھ مرصوف
ہم
ہویا اور ان ی نسیگ یییا اور اس سلسےل می ینس آن وایل م سقیون کو یداست کریا ،
عےصکودیایا،عقوو یدیاری ےسکام لنیا ،یےایذار ےسینس آن واےل ےک ساتھ

اجھان اور احسان کا معاملہ کریا اور شہوبون ےس گری کریا وعیہ ،ن ست ان یاگوار
یابون می داجل ہ (حن ےک کرن ےس ابسان حیت یک تہنحیاہ)۔ بقس تماری
مواطیت کو یابسیذ کر یاہ؛ کیون کہ اس می محیت ضف ہون ہ اور بقس ےک
بسیذیذہ ديوی امور ےس قطع ب علق کریا ی یا ہ۔ اشی رطخ بقس حہاد اور صذفہ کرن
کو یابسیذ کر یاہ؛ کیون کہ اس یک قظت می حت مال ہ۔ اشی رطخ دیگر طاعات
ت
می ھی اےس یاگواری ہون ہ۔ حت ابسان اوام کو بجا لن ہون اور بواہی ےس
ق
گری کرن ہون اینی شہوت کا فلع مع کردے اور ہواے بقس یک مجالقت کرے ،بو
ح
اس وج ےس وہ حیت می داجل ہوجا یاہ اور ہنم ےس دور ہت جا یاہ۔ لذ یی،
ح
حن ےس ہنم دھیک ہون ہ ،ان ےس ماد وہ لذات ہی ،حو حرام ہی ،می ال رسات
ج
بوشی  ،ر یا  ،ا ننی عورت کو دیکھیا ،عنیت اور گان بجان ےک آلت کو اسن عمال

کریا وعیہ۔ وہ لذ یی حو جای ہی ،وہ ان می سامل تہی۔ یاہم کیت ےک ساتھ ان
می م سعول ہویا مکروہ ہ ،اس ایذ بےس یک وج ےس کہ کہی ن کسی حرام ےس یک ن
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ےل جا یی ،دل کو شحت ن کردین ،طاعیون ےس ن گان ن کردین یا ترھ دییا جاصل
کرن می مگ ن کردین۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• حجبت  :بمعىن حفت  :أي بينه وبينها هذا احلجاب فإذا فعله دخلها.
• حفت  :أحيطت.
• الشهوات  :ما يستذل من أمور ادلنيا مما منع الرشع من تعاطيه.

• املاكره  :ما أمر امللكف بمجاهدة نفسه فيه فعال وتراك ،اكإلتيان بالعبادات ىلع وجهها ،واجتناب املنهيات قوال وفعال ،وأطلق عليها املاكره
ملشقتها ىلع العامل وصعوبتها عليه.

فوائد احلديث:
 .1سبب الوقوع يف الشهوات هو تزيني الشيطان املنكر والقبيح ،حىت تراه الفس حسنا فتميل إيله.
 .2قد تكره الفس اليشء مع ما فيه من اخلري الكثري ،قال تعاىل  ( :كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خري
لكم وعىس أن حتبوا شيئا وهو رش لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون ) (ابلقرة.)216 :

 .3ال بد من جماهدة هو الفس وفطامها عن شهواتها ،ومألوفاتها.

 .4اجلنة والار موجودتان خملوقتان.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،اجلامع الصحيح ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل،

1422ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حيىي بن رشف الووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة:
اثلانية1392 ،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة،
1425ه - .بهجة الاظرين 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.

الرقم املوحد)3702( :
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ُّ
ٌّ
ُ
ُّ ُ
سلم مخس :رد السالم،
سلم ىلع الم ِ
حق الم ِ
وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة َّ
ادلعوة،
َ
ُ
وتشميت العاطِس

 .1188احلديث:

مسلمانےک مسلمانی یا بح حقوقہی :سالمکا حواتدییا ،نماریک عیادت
کریا ،حیارونےک ساتھ جایا،دعوتقیول کریا اور جھنیک کا حواتدییا۔
**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :مسلمان
ےک مسلمان ی یا بح حقوق ہی :س الم کا حوات دییا ،نمار یک عیادت کریا ،حیارون

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
ُ
ُّ ُ
سلم
سلم ىلع الم ِ
اهلل عليه وسلم -قال«:حق الم ِ
ُّ
َُ
ٌّ
َخس :رد السالم ،و ِع َيادة املريض ،واتباع اجلنائز،
َ
ُ
وإجابة َّ
العاطس».
شميت
ادلعوة ،وت
ِ

ےک ساتھ جایا ،دعوت قیول کریا اور جھنیک کا حوات دییا‘‘۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان بعض حقوق املسلم ىلع أخيه
املسلم ،وحقوق املسلم ىلع أخيه كثرية ،لكن اليب

-صىل اهلل عليه وسلم -أحيانا يذكر أشياء معينة من

أشياء كثرية؛ عناية بها واحتفاء بها ،فمن ذلك ما

ذكره أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صيل
اهلل عليه وسلم -أنه قال" :حق املسلم ىلع املسلم
َخس :رد السالم" يعين إذا سلم عليك فرد عليه ،ويف

احلديث اآلخر"حق املسلم ىلع املسلم ست :إذا لقيته
فسلم عليه" .فهذه احلقوق من قام بها يف ر
حق
املسلمني ىلع وجهها ،اكن قيامه بغريها أوىل ،وحصل

هل أداء هذه الواجبات واحلقوق اليت فيها اخلري الكثري
واألجر العظيم من اهلل إذا احتسب ذلك عند اهلل.

فأول هذه احلقوق" :إذا لقيته فسلم عليه" ويف
ُّ
احلديث اآلخر "رد السالم" .احلق اثلاين :عيادة
املريض إذا مرض وانقطع عن الاس يف بيته أو يف

املستشىف أو غريهما ،فإن هل حقا ىلع إخوانه
املسلمني يف زيارته .أما احلق اثلالث :فهو اتباع

اجلنائز وتشييعها ،فإن من حق املسلم ىلع أخيه أن

يتبع جنازته من بيته إىل املصىل -سواء يف املسجد أو

يف ماكن آخر -إىل املقربة .احلق الرابع :إجابة ادلعوة،
فمن حق املسلم ىلع أخيه إذا داعه أن جييبه .احلق
اخلامس :تشميت العاطس :ذلك أن العطاس نعمة

من اهلل؛ خلروج هذه الريح املحتقنة يف أجزاء بدن

 .1188جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می ان حقوق می ےس کجھ کا ییان ہ حو مسلمان ےک ا یی مسلمان تھان
ی واحت ہون ہی۔ مسلمان ےک ا یی تھان ی تہت ےس حقوق لرم ہون ہی
لیک ینی ﷺ بعص اوفات کجھ معی یابون کو ان ی حصوضی بوج د یی اور ان کو شمار

کرن ےک لی ضف اتہی کا دکر فما د یی ہی۔ ان می ےس کجھ حیین وہ ہی حن کا
دکر ابوہیہ رضی اہلل عیہ ن رسول اہلل ﷺ ےس روای ت کرن ہون کیا کہ آت
ﷺ ن فمایا :مسلمان ےک مسلمان ی یا بح حقوق ہی :س الم کا حوات دییا۔ بعنی

ش
حت آت کو کون حص س الم کرے بوآت اس ےک س الم کا حوات دین۔ ایک اور
جذی ت می ہ کہ "ایک مسلمان ےک دورسے مسلمان ی جھ حقوق ہی :ایک ن کہ
ش
حتتماس ےسملوبواس ےس س الم کرو۔۔۔۔"۔حو حصمسلمابونےک سلسےلمی
ان حقوق یک یاسذاری کرے گا وہ دیگر حقوق کو یذرج اویل بورا کرے گا۔ اس رطخ

ےس وہ ان واحیات و حقوق کو بورا کرے گا حن می تہت ریادہ تھ الن مضرم ہ اور
تہت یا احر ہ بشطیکہ وہ اہلل ےس احر کا امیذوار رہ۔ ان حقوق می ےس ست
ےس تہ ال حق ن ہ کہ "حت تم دورسے مسلمان ےس ملو بو اےس س الم کرو۔ "۔ ایک
ش
اور جذی ت می ہ کہ "س الم کا حوات دییا‘‘۔ دورسا حق :حت کون حص نمار ہو کر
ا یی گرھ می میغل ہوجان بو اس یک نمار داری کریا۔ اس کا ا یی مسلمابون
ن
تھايون ی ن حق ینیا ہ کہ وہ اس یک ریارت کرین۔ ینشا حق :حیارے ےک جےھ
جلیااوران ےک ساتھ ساتھجایاہ۔مسلمانکاا ییتھان ی ن حقہ کہوہاس ےک
گرھ ےس ےل کر حیارہ گاہ یک اس ےک حیارے ےک ساتھ ساتھ جان جاہ حیارہ گاہ
کون مسجذ ہو یا ترھ کون اور مقام اور واہن ےس قیسیان جان۔ حوتھا حق :دعوت
قیول کریا ہ ۔ مسلمان کا ا یی تھان ی ن حق ہ کہ حت وہ اےس دعوت دے بو وہ
اس یک دعوت کو قیول کرے۔یابحوان حق :جھنیک کا حوات دییا ہ۔ کیو یکہ جھنیک
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اإلنسان ،يِس اهلل هلا منفذا خترج منه فيسرتيح
العاطس ،فرشع هل أن حيمد اهلل ىلع هذه العمة،

ورشع ألخيه أن يقول هل" :يرمحك اهلل" ،وأمره أن

جييبه بقوهل" :يهديكم اهلل ويصلح بالكم" ،فمن لم
حيمد اهلل لم يستحق التشميت ،وال يلومن إال نفسه.

ج
آیا اہلل یک ب عمت ہ اس لی کہ اس ےس ابسان ےک احران یذن می مع سذہ ہوا
جارخ ہون ہ۔ اہلل ب عایل اس ےک ن کلی ےک را سی کو کھول دییا ہ اور بون
جھنیک لنی واےل کو راحت جاصل ہون ہ۔ حیابجہ اس ےک لی مشوع ہ کہ

وہ اس ب عمت ی اہلل کا سکر ادا کرے اور اس ےک تھان ےک لی ن مشوع ہ کہ وہ
اس ےکحواتمی"یجمک اہلل" کےہاور اےس نحکمدیا کہوہ اس ےکحواتمی ن
بص
کےہ"تہذیکماہلل و لحیالکم"۔حواہلل یکجدمییانتہی کر یاوہبسمیت(یج مکاہللکہہ
ت
کر جھنیک کا حوات دییا) کا ھی حق دار تہی ہ اور اےس جا ہی کہ وہ کسی اور ےک
بجان بس ا یی آت ہی کو م المت کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• حق املسلم  :األمر الواجب املتعني.
• تشميت العاطس  :التشميت :ادلاعء باخلري والربكة.

• عيادة املريض  :زيارته.
ر
ر
• املسلم  :اإلسالم :وهو االستسالم هلل برشيعة اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقط ظاهرا وباطنا.

فوائد احلديث:
 .1بيان حق املسلم ىلع املسلم ،فمنها :واجب ،ومنها :مندوب .وخيتلف ذلك باختالف األحوال واألشخاص.
ُ َّ
ُّ
ا
ا
مجيعا.
واحدا ،وفرض كفاية إذا اكنوا
المسلم عليه
 .2رد السالم فرض عني إذا اكن
 .3عيادة املريض فرض كفاية.
 .4اتباع اجلنازة فرض كفاية ،وهو تشييعها من حملها أو حمل الصالة إىل ماكن دفنها.
 .5إجابة ادلعوة إىل ويلمة العرس برشوطها املقررة يف كتب الفقه واجبة ،ويف سائر الوالئم سنة مؤكدة.
ا
 .6تشميت العاطس بعد أن حيمد اهلل ،قال بعض العلماء :إنه واجب وجوبا عينيا إن لم يكن غريه ،ووجوب كفاية ىلع اجلماعة ،وقال آخرون:
إنه مستحب.

 .7عظمة اإلسالم يف توثيق عرى األخوة واملحبة بني املسلمني.

 .8ال جيوز تشميت العاطس ،وال رد السالم ،واإلمام خيطب؛ ألن الك منهما الكم ،والالكم حمرم يف اخلطبة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418 ،ـه1997 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه.
الوطن ،الرياض1426 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل1428 ،ه2007 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حققه ورقمه حممد
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فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .بهجة قلوب األبرار ،عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسيم
ال ادلريين ،الارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3706( :
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َ َْ
خرج معاوية -ريض اهلل عنه -ىلع حلق ٍة يف
َ ْ َ َ
املسجد ،فقال :ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا

م عاونرضی اہللعیہ مسجذ می لوگونےک ایک جلقےک یاسآن اور بوجھا":
ی
تم تہان کس لی ننےھ ہو؟"۔ اتھوننحواتدیا ":ہم اہللکادکر کرنےک
ی
لی ننےھ ہی۔

نذكر اهلل

 .1189احلديث:

**

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ معاون رضی اہلل عیہ مسجذ می لوگون
ی
ےک ایک جلق ےک یاس آن اور بوجھا ":تم تہان کس لی ننےھ ہو؟"۔ اتھون ن

عن أيب سعيد اخلدري –ريض اهلل عنه -قال :خرج
َْ
معاوية -ريض اهلل عنه -ىلع َحلق ٍة يف املسجد ،فقال:
َ ْ َ
ما أجل َسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل ،قال :آهلل ما
ْ َ ُ
أجل َسكم إال ذاك؟ قالوا :ما أجلسنا إال ذاك ،قال:
ر
َ ْ ْ ُ ُْ ا
كم ته َمة لكم ،وما اكن أحد
أما إين لم استح ِلف
َ َّ
بمزنليت من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أقل
ا
َّ
عنه حديثا ِم ِّين :إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ َ
َْ
َ
خ َر َج ىلع َحلق ٍة من أصحابه فقال« :ما أجل َسكم؟»
َْ
َ
قالوا :جلسنا نذكر اهلل وْن َم ُد ُه ىلع ما ه َدانا لإلسالم؛
ْ
أجلَ َس ُ
َ
كم إال ذاك؟»
وم َّن بِ ِه علينا ،قال« :آهلل ما
ر
قالوا :واهلل ما أجلسنا إال ذاك ،قال« :أما إين لم
ُْ ا
أستحلفكم ته َمة لكم ،ولكنه أتاين جربيل
َُ
ايه بكم املالئكة».
فأخربين أن اهلل يب ِ

ی
حوات دیا ":ہم اہلل کا دکر کرن ےک لی ننےھ ہی"۔ معاون رضی اہلل عیہ نکہا:
ی
ق
" سم کھاو کہ تم ضف اس غض ےس ننےھ ہو؟"۔ اتھون ن کہا" :ہم ضف اشی
ی
غض ےس ننےھ ہی"۔ اس ی معاون رضی اہلل عیہ نکہا کہ می ن اس وج ےس تم
م
ش ت
ےس قسم تہی اتھوان کہ جےھ تم ی سک تھا۔کون حص ھی ابسا تہی حو( رسول اہلل

ﷺ ےس) اجادی ت کو روای ت کرن می مجھ ےس کم ہو۔ رسول اہلل ﷺ ا یی
ی
ضجانےک ایک جلقےکیاس آناورفمایا":تمکس لی ننےھ ہو؟"۔ اتھون ن
ی
حوات دیا":ہم ننےھ اہلل کا دکر کر ر ہ ہی اور اس ن دین اس الم یک رطف ہذای ت
ب
حس کر ہم ی حو احسان کیا اس یاس یک جدم ییان کر رہ ہی"۔ آت ﷺ ن
ی
فمایا" :قسم کھاو کہ تم اشی غض ےس ننےھ ہو"۔ اتھون ن کہا" :اہلل یک قسمہم اشی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من األحاديث اليت تدل ىلع فضيلة

االجتماع ىلع ذكر اهلل -عز وجل ،-وهو ما رواه أبو
سعيد اخلدري عن معاوية -ريض اهلل عنهما -أنه
خرج ىلع حلقة يف املسجد فسأهلم ىلع أي يشء

اجتمعوا ،فقالوا :نذكر اهلل ،فاستحلفهم -ريض اهلل

عنه -أنهم ما أرادوا جبلوسهم واجتماعهم إال اذلكر،
فحلفوا هل ،ثم قال هلم :إين لم أستحلفكم تهمة لكم
ًّ
وشاك يف صدقكم ،ولكين رأيت اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -خرج ىلع قوم وذكر مثله ،وأخربهم أن

اهلل -عز وجل -يبايه بهم املالئكة ،فيقول مثال:
انظروا إىل عبادي اجتمعوا ىلع ذكري ،وما أشبه ذلك،

 .1189جذیت:

**

ی
غض ےس ننےھ ہی"۔ آت ﷺ ن فمایا" :می ن اس وج ےس تم ےس قسم
م
تہی اتھوان کہ جےھ تم ی سک ہ۔ یلکہ میے یاس حیاییل علیہ الس الم آن اور
ت
مج
عایل فسنون ےک سا می تم ی قرح کر ن ہی"۔
ا ھون ن ےھ ییایا کہ اہلل ب ّٰ
ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ج
ن جذی ت ان اجادی ت می ےس ایک ہ حو اہلل غ و جل ےک دکر ےک لی مع ہون
یک قصیلت ی دلل ت کرن ہی۔ اس جذی ت کو ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ن معاون

رضی اہلل عیہ ےس روای ت کیا ہ کہ وہ مسجذ می لےگ ایک جلق ےک یاس آن اور
ج
ج
ان لوگون ےس بوجھا کہ وہ کس لی مع ہی؟ اتھون ن کہا کہ ہم مع ہو کر اہلل کا دکر کر
رہ ہی۔ معاون رضی اہلل عیہ ن ان ےس اس یات ی قسم اتھوان کہ وہ اہلل کا دکر

ی
ج
کرن ےک لی ننےھ ہی اور ضف اشی مقصذ ےک لی مع ہون ہی۔ اس یات ی
اتھون ن قسم اتھا یل۔ ترھ امی معاون رضی اہلل عیہ ن ان ےس کہا کہ می ن تم
م
ےس اس وج ےس قسم تہی اتھوان کہ جےھ تمہاری شجان می کجھ سک تھا یلکہ می ن
رسول اہلل ﷺ کو دیکھا کہ آت ﷺ کجھ لوگون ےک یاس آن اور ان ےس بوجھا کہ
ج
ج
وہ کس لی مع ہی؟ اتھون ن کہا کہ ہم مع ہو کر اہلل کا دکر کر رہ ہی؟ آت ﷺ
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مما فيه املباهاة ،ولكن ليس هذا االجتماع أن

جيتمعوا ىلع اذلكر بصوت واحد ،ولكن يذكرون أي
يشء يذكرهم باهلل -تعاىل -من موعظة وذكرى أو
يتذكرون نعمة اهلل عليهم بما أنعم عليهم من نعمة

اإلسالم واعفية ابلدن واألمن ،وما أشبه ذلك ،فإن

ذكر نعمة اهلل من ذكر اهلل -عز وجل ،-فيكون يف هذا
ديلل ىلع فضل جلوس الاس يلتذاكروا نعمة اهلل

عليهم.

ق
ق
ن ان ےس اشی رطخ سم اتھوان بو اتھون ن سم کھا یل۔ آت ﷺ ن اتہی
ییایا کہ اہلل غ و جل ان ی فسنون ےک سا می قرح کر یا ہ ،می الً وہ کہیا ہ :میے
ج
ی
ییذون کو د کھوکہ وہ میا دکر کرن ےک لی مع ہون ہی یا ابسی ہی کون اور یات
کہیا ہ حس ےس اظہار رقرح ہو یا ہ۔ لیک جنسا کہ ہم ن تہےل دکر کیا کہ ن کون ابسا
ج
اخماع تہی تھا حس می وہ یک آوار ہو کر دکر کرن ےک لی مع ہون ہون یلکہ وہ
ب
ہاسحیکا دکر کر رہ تےھحو اتہی اہلل یکیاددلنجنےس کون صنحتو موعطتیاترھ
ت
اہلل ن اتھی حس ب عمت اس الم ،حسمان عاقیت اور امن ےس بوارا ھح ،اےس یاد کر
رہ تےھ۔ اہلل یک کسی ب عمت کا دکر کریا حود اہلل غ و جل کا دکر کریا ہ۔ اس جذی ت
ب
می لوگون کا ا کےھ ہو کر آبس می ان ی ہون وایل اہلل یک عمیون کا دکر کرن یک
قصیلت کا ییان ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
• َحلق ٍة  :لك يشء مستدير خايل الوسط ويقصد به هنا جملس العلم واذلكر.
ا
• آهلل  :يسأهلم مستحلفا باهلل -تعاىل-.
ا
ُْ ا
• ته َمة لكم  :شاك يف صدقكم.
• َم َّن  :أنعم وأعطى.
َُ
َُ
اخر.
• يب ِ
ايه  :يف ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل معاوية -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف تبليغ العلم.
 .2جواز االستحالف من غري تهمة للتنبيه ىلع أهمية اخلرب.
 .3فضل جمالس اذلكر والعلم وأن اهلل حيبها ويبايه بها املالئكة.
 .4السنة ويح اكلقرآن اكن يزنل بها جربيل ىلع اليب -عليه الصالة والسالم ،-ولكنها غري متعبد بتالوتها وإنما بالعمل بأحاكمها.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق -
بريوت ،ط األوىل1428 :ه .نزهة املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة الاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة1418 ،ه .كنوز رياض الصاحلني حلمد نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ط1430 :ه.
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ب
ک ج
مومنےک ایذردو حصلیی ھی مع تہی ہو سکیی؛ ایک جل اوردورسی یذ

خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن :ابلخل ,وسوء
اخللق

 .1190احلديث:

ا
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ُ ُ
ُ
َ ْ ََ
وسوء اخلُل ِق».
ان ال جيتمعان يف مؤمن :ابلخل,
«خصلت ِ

اجالق۔

**

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :مومن
ب
ک ج
ح
می دو صلیی ھی مع تہی ہو سکیی؛ ایک جل اور دورسی یذ اج الق"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني

اذلميمتني ،وهما :ابلخل ،وسوء اخللق ،ومفهوم

 .1190جذیت:

**

اجمایل معنی:

اےس امام یمذی ن روای ت کیا ہ۔

احلديث أنهما قد جيتمعان فيمن حرم نعمة اإليمان،

ألنه فقد اإليمان اذلي يمنع صاحبه من يسء

األخالق .واملقصود باملؤمن اذلي ال جتتمع فيه هاتان
اخلصلتان املؤمن احلق ،ومن اجتمعت فيه دل ىلع

نقص إيمانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خصلة  :صفة.
• ابلخل  :يف الرشع :منع الواجب ،وهو ضد الكرم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن املؤمن ال جيمع هاتني اخلصلتني ،وهما :ابلخل ،وسوء اخللق.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة 1424 ،ه .منحة العالم يف رشح
ر
َ
لوغ َ
بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م.
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ً
کھن
ُ
َّ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خ ُطوطا ،ینی کرتم صل اہللعلیہوسلمن حیذ لکیین نجی اورفمایا کہن ابسانہ اورن
خط
فقال :هذا اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك اسیکموتہ،ابسان اشی جالت میرہیاہ کہفیتوایل لکی (موت)
ت
إذ جاء اخلط األقرب
اس یک ہنح جانہ۔

 .1191احلديث:

**

ابس رضی اہلل عیہ ن ییان کیا کہ ینی کرتم صل اہلل علیہ وسلم ن حیذ حطوظ (لکیین)
کھ
ننچ اور فمایا ":ن ابسان ہ اور ن اس یک موت ہ ،ابسان اشی جال ت می رہیا
تہ
ہ کہ فی ت وایل لکی (موت) اس یک نح جان ہ"۔ عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل
کھ ن
عیہنییانکیا کہینی کرتم صلاہللعلیہ وسلمنحوکھیالکیین نجی۔ترھ ان ےک
کھ ن ن
ت
درمیان ایک لکی جی ،حو حو کھی ےک درمیان می ھی۔ اس ےک ب عذ درمیان وایل
ت
لکی ےک اس حےص می ،حو حو کھی ےک درمیان می ھی ،جھون جھون تہت شی لکیین
کھ ن
نجی اور ترھ فمایا":ن ابسان ہ اور ن اس یک موت ہ ،حو اےس گھیے
ہون ہ -یا ن کہا کہ اےس گھی رکھا ہ-اور ن حو ( نح یک) لکی یاہ ن کل ہون ہ،
اس یک امیذ ہ اور جھون جھون لکیین اس یک دییاوی م س ک الت ہی۔ بس ابسان
ت
حت ایک (م س کل) ےس بح کر ن کلیا ہ ،بو دورسی می ھنس جا یا ہ اور دورسی
ت
ےس ن کلیا ہ ،بو ینشی می ھنس جا یا ہ۔

عن أنس -ريض اهلل عنه -قالَّ :
ُّ
اليب -صىل اهلل
خط
ا
ُ
ُ
عليه وسلم -خ ُطوطا ،فقال" :هذا اإلنسان ،وهذا
ْ
َ
َ
َ ُُ
كذلك إذ َ
جاء اخل َ ُّط األق َر ُب" .عن
أجله ،فبينما هو
ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قالَّ :
ُّ
اليب -صىل
خط
ا
اهلل عليه وسلم -خطا ا مربعااَّ ،
الوسط
وخط خطا يف
ِ
ا
ا
ا
َّ
وخط خططا صغارا إىل هذا اذلي يف
خارجا منه،
الوسط ،فقال« :هذا
جانبه اذلي يف
الوسط من
ِ
ِ
ِ
ا
ُ
ُ
ُ
َ
اإلنسان ،وهذا أجله حميطا بِه -أو قد أحاط بِه -وهذا
ُ
ِّ
الص َغ ُ
ار
اذلي هو خارج أمل ُه ،وهذه اخل ُ َط ُط
َ َ
َْ ُ
اض ،فإن َ
أخط ُأه هذا ،ن َهش ُه هذا ،وإن أخ َط ُأه
األعر
َ َ
هذا ،ن َهش ُه هذا».
**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

يف احلديثني مثال أمل اإلنسان وأجله واألعراض

اليت تعرض عليه ،وموته عند واحد منها ،فإن سلم
منها فيأتيه املوت عند انقضاء أجله ،وهذه اخلطوط

اآلفات العارضة هل فإن سلم من هذا لم يسلم من

هذا ،وإن سلم من اجلميع ولم تصبه آفة من مرض أو

فقد مال أو غري ذلك بغته األجل ،واحلاصل إن من لم
يمت بالسبب مات باألجل ،فبينما اإلنسان كذلك يف

هذه اآلفات "إذ جاءه اخلط األقرب" وهو األجل .وفيه

إشارة إىل احلض ىلع قرص األمل واالستعداد بلغتة

األجل ،وعرب بالهش وهو دلغ ذات السم مبالغة يف

اإلصابة واإلهالك.

 .1191جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :ن جذی ت اینی دوبون روایات ےک اعنیار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

م
ان دوبون جذيون می ابسان یک امیذون ،اس یک موت اور اےس دری نس صینیون یک
ت
میال ییان یک گنی ہ ،حن می ےس کسی ےس ھی اس یک موت ہو سکنی ہ ،اگر وہ
ان ےس بح ن کلیا ہ ،بو اس کا وق ت بورا ہون ی اےس موت آ جان یگ۔ جذی ت
می مذکور حطوظ ےس ماد درینس مصای ت ہی ،آدمی ان می ےس ایک ےس بح ن کےل بو
دورسے ےس بح تہی یا یا اور اگر ست ےس بح جاے ،اےس کون آق ت جنےس
ش
نماری ،مایلییاہی وعیہ لحق ن ہو ،بو یالآحر موت آ گھیے یگ۔ ج الصہ ن کہ حو حص
م
کسی سنت ےس ن مے ،وہ مقرہ وق ت ی مے گا ،ابسان بون ہی صی نیون می
گرھا ہوا ہوگا کہ اےس فینی لکی بعنی موت آ تہنچ یگ۔ اس جذی ت می امیذ کم کرن

اوراجایک آن وایل موت یک ییاری می لےگ ر ہی یک رطف اسارہ ہ۔ جذی ت
می "الہس" کا لقظ اسن عمال کیا گیا۔ حس ےک معن ّٰی ہی رہی ال د یک۔ ن ن کلیف اور
ہ الک ت می میالعہ ےس کیان ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :حديث أنس :رواه ابلخاري ولفظه يف ابلخاري" :هذا األمل" ،بدل" :هذا اإلنسان" .حديث ابن مسعود :رواه ابلخاري.
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ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ا

ا
• حميطا به  :حافا به.
• األعراض  :مجع عرض ،وهو ما ينتفع به يف ادلنيا يف اخلري ويف الرش.
• نهشه  :أصابه وأهلكه.

فوائد احلديث:
 .1حتذير اإلنسان من فجأة املوت وهو ىلع غري استعداد هل بالعمل الصالح.
 .2ىلع املؤمن املسارعة للتوبة والعمل الصالح ،وال يغرت بطول األمل.
 .3جواز رضب املثل واختاذ وسائل اإليضاح عند اتلعليم ،يلكون أبلغ يف اتلصور عند اتلليق.
املصادر واملراجع:

1-بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د.

ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-4 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل
حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه-5 .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة-بريوت-6 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-7 .معارج القبول
برشح سلم الوصول إىل علم األصول؛ للشيخ حافظ احلكيم ،ضبط عمر بن حممود ،دار ابن القيم-ادلمام ،الطبعة اثلاثلة1415 ،ه-8 .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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اہللےکاہن(فذرو میلتےک اعنیارےس)ستےس تہییندوستوہہ حو
ا ییدوستےک لی اجھا ہو اوراہللےکیدیکستےس تہیینیوشیوہ

خري األصحاب عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خريهم لصاحبه،
ِ
وخري اجلريان عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خريهم جلاره
ِ

 .1192احلديث:

ہ حو ا یییوشیےک لی اجھا ہو۔

**

عیذ اہلل ین عرمو رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :اہلل
ےک اہن (فذر و میل ت ےک اعنیار ےس) ست ےس تہیین دوست وہ ہ حو ا یی

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمُ « :-
األصحاب
خري
ِ
ُ
عند اهلل تعاىل ُ
اجلريان عند
وخري
خريهم لصاحبه،
ِ
اهلل تعاىل ُ
خريهم جلاره».

دوست ےک لی اجھا ہو اور اہلل ےک یدیک ست ےس تہیین یوشی وہ ہ حو ا یی
یوشی ےک لی اجھا ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خري األصحاب عند اهلل مزنلة وثوابا أكرثهما نفعا
لصاحبه ،و كذلك خري اجلريان عند اهلل أكرثهم نفعا

جلاره.

 .1192جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

مس
اہلل ےک اہندوسنونمی ےسست ےسریادہ فذرو میل ت اور نحق بواتوہہحو
ب
ت
ان می ےس ا یی سا ھی ےک لی ست ےس ریادہ بقع حس ہو اور اشی رطخ یوسنون
ب
می ےس ست ےس تہی اہلل ےک اہن وہ ہ حو ا یی یوشی ےک لی بقع حس ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وأمحد ،وادلاريم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتصيل الفع لألصدقاء واجلريان واحلرص ىلع دفع األذى عنهم.
 .2احلث ىلع تعظيم الصحبة اإليمانية وتعزيزها.
 .3حرص اإلسالم ىلع تقوية أوارص املحبة بني املسلمني.
 .4السيع إىل حتصيل الصاحب الصالح واجلار الصالح.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن
رشف الووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه،
الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة اثلانية1395 ،ه .مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر الارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم
أسد ادلاراين ،الارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ج م
ستےس ا ھی جلسوہہ حو ستےسریادہ کسادہ ہو۔

خري املجالس أوسعها

 .1193احلديث:

**

َّ
ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ
َ ْ َ َ
اَّلل َ -صىل
عن أ ِيب س ِع ٍ
يد اخلد ِري ،قال :س ِمعت رسول ِ
َّ َ ُ ُ
ُ َْ
اهلل َعلي ِه َو َسل َم ،-يقول«:خري املجالس أوسعها».

 .1193جذیت:

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان سیا کہ ’’
ج م
ست ےس ا ھی جلس وہ ہ حو ست ےس ریادہ کسادہ ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح ىلع رشط ابلخاري

جذیت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع فضل سعة املجالس ,فإن املجالس

الواسعة من خري املجالس؛ ألنها إذا اكنت واسعة

محلت أناسا كثريين وصار فيها انرشاح وسعة صدر,

وهذا ىلع حسب احلال فقد يكون بعض الاس
ُح َ
ج ُر بيته ضيقة ،لكن إذا أمكنت السعة فهو
أحسن؛ ملا سبق.

**

اجمایل معنی:

ن جذی ت ،بس ست گاہون می کسادیگ و کسابس ییذا کرنیک قصیلت ی دلل ت کرن
ہ کیو یکہ کسادہ مجالس حی یک مجالس می شمار ہون ہی اس لی کہ ن کسادہ ہون بو
ین
تہت ےس افاد یک بسسنون و نھکون ےک فایل ہون یگ اور اس می دلون یک وسعیی
ک
ت
ھیکھلجانہی اور ن یاتمقیصان جالےکمطابق ہویگکیو یکہ ھیکجھلوگون ےک
گرھون ےک کرمےییگ دامنی کا سکوہ کرن ہی لیک اگر اس می کسادیگ کا امکان ہو
ت
بو وہییگ کرمے ھی اینی سابقہ جال ت ےس ریادہ عدمہ مجالس ین جان ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبوداود وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب سعة املجلس ملا فيه من راحة اجلالسني.
 .2أن ضيق املجالس قد يفيض إىل الكراهية وابلغض بني اجلالسني.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن أيبداود ,أبو داود سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت - .تطريز رياض الصاحلني,
لفيصل بن عبد العزيز الجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
 رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممديلع بن حممد ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،الارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .مشاكة املصابيح،
املؤلف :حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري ،اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،الارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
 رياض الصاحلني ،أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل ،الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرشواتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
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ل
ش
ع ت
لوگون میےسستےس اجھاوہ حصہ حسیکعرم منی ہو اور مل ھی اجھا
ہو۔

خري انلاس من طال عمره وحسن عمله

 .1194احلديث:

**

س
عیذاہلل ین بش ا لمی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ن ارساد
ل
ش
ع ت
فمایا " لوگون می ےس ست ےس اجھا وہ حص ہ حس یک عرم منی ہو اور مل ھی اجھا

ُْ
ِس األسليم -ريض اهلل عنه-
عن
عبد اهلل بن ب ٍ
ا
ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُُ
مرفواع« :خري الاس من َطال عمره ،وحسن عمله».

ہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث  :أن اإلنسان لكما طال عمره يف
طاعة اهلل ازداد قربا من اهلل؛ ألن لك عمل يعمله فيما
زاد فيه عمره ،فإنه يقربه إىل ربه -عز وجل  -فخري

الاس من وفق هلذين األمرين :طول العمر وحسن
العمل .فطول العمر ليس ا
خريا لإلنسان إال إذا حسن
ا
عمله يف طاعة اهلل؛ ألنه أحيانا يكون طول العمر
ا
ا
ورضرا عليه ،كما يف احلديث اآلخر ،أي
رشا لإلنسان
الاس خري ،قال « :من طال عمره ،وحسن عمله »،

قال :فأي الاس رش؟ قال « :من طال عمره وساء عمله

» ،رواه أبو داود والرتمذي ،وصححه األبلاين يف
صحيح الرتمذي ( )330/5برقم ( .)2330وقال اهلل -

تبارك وتعاىل( :-وال حيسنب اذلين كفروا أنما نميل
هلم خري ألنفسهم إنما نميل هلم لزيدادوا إثما وهلم

عذاب مهني)( ،آل عمران ،)178 :فهؤالء الكفار

يمىل اهلل هلم ،أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر
وابلنني والزوجات ،ال خلري هلم ولكنه رش هلم ،والعياذ
باهلل ألنهم سوف يزدادون بذلك إثما .قال الطييب -

رمحه اهلل  :-إن األوقات والسااعت كرأس املال
للتاجر ،فينبيغ أن يتجر فيما يربح فيه ،وَّكما اكن

رأس املال كثريا اكن الربح أكرث ،فمن مىض لطيبه فاز
وأفلح ،ومن أضاع رأس ماهل لم يربح وخِس خِسانا

مبينا".

 .1194جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
ت
عایل یک اطاعت می منی
اس جذی ت کا مطلت ن ہ کہ حت ھی ابسان یک عرم اہلل ب ّٰ
ہون ہ (گررن جان ہ) بو وہ اہلل ب عایل ےس ریادہ فی ت ہو یا جا یا ہ کیو یکہ اس کو
ت
ت
کون ھی عمل کرن کا مو قع ملی می اس یک عرم ھی یھ جان ہ اور وہ عمل اےس
ش
ا یی اہلل ےس اور ریادہ فی ت کر دییا ہ  ،بس لوگون می ےس تہیین ہ وہ حص
ل
ل
حےس ن دوبون حیین عطا یک گنی ہون بعنی منی عرم اور اجھا عمل۔ ترہ جال منی عرم کسی
شح
عایل یک اطاعت اور عمل
ابسان ےک لی حی یک صامن تہی ہ ال ن کہ وہ ص اہلل ب ّٰ
ل
دوبون می اجھا ہو؛ کیو یکہ بعص اوفات منی عرم ابسان ےک لی فنی اور بقصان کا
یا رعت ہون ہ جنسا کہ ایک اور جذی ت می آ یا ہ کہ آت ﷺ ےس بوجھا گیا کہ

لوگون می ےس ست ےس ریادہ اجھا کون ہ؟ بو آت ﷺ ن فمایا "حس یک عرم
ل
ش
منی اور عمل اجھا ہو" بوجھا گیا کہ لوگون می ےس ست ےس ریادہ یذ ی حص کون ہ؟
ل
ع
بو فمایا "حس یک عرم منی ہو اور مل یا ہو"۔ اس جذی ت کو امام ابو داود اور امام یمذی
ض
ن روای ت کیا ہ اور شح الیان ن اےس حنح یمذی ( )330/5می جذی ت تمی
ض
( )2330ےک بحت حنح فار دیا ہ۔ اہللییارک وب عایل کا فمان ہ" :کاف لوگ
شم
ہماری دی ہون مہلت کو ا یی حق می تہی ن جھی ،ن مہلت بو اس لی ہ کہ وہ
گیاہون می اور یھ جا یی ان ہی ےک لی دلیل کرن واےل عذات ہ۔" (آل
عایلندھیلدی ہون ہ کہ اتھی رر رقواف
عرمان)178:۔ ان کافون کواہلل ب ّٰ
 ،عاقیت  ،دراری عرم اور يوی بچ عطا کر ر کےھ ہی ،اس می ان ےک لی کون

تھ الن تہی ہ یلکہ ن ان ےک لی یاع ر
ت فنیہ ہ۔ اہلل یک ییاہ! کہ اس فاوان ےس
ر
ط
وہ میذ گیاہون می گرھ جا یی ےگ۔ ننی رجمہ اہلل کہی ہی کہ " اوفات اور گرھیان یاحر
ب
ےک ینیادی رسمان (بو جی) یک رطخہی بس جا ہی کہ بجارت اس رطخ یکجان کہ
ت
حصولر بقع ےکیاعت ہو،رسمان جنیا یھیاجانگابقع ھیریادہ ہو یاجانگا ،حواہلل
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عایل یک رصا ےک مطابق ر یذیگ بش کرے وہ کامیات ہو گا اور ف الخ یان گا اور حس
ب ّٰ
ب
ن اییا رسمایا (بو جی) صا بع کیا وہ بقعتہی یان گا اور شحت گھان می رہ گا‘‘۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم.
ُْ
ِس األسليم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عبد اهلل بن ب ٍ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حسن عمله  :أىت به مستوفيا للرشوط واألراكن واآلداب قاصدا به وجه اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1فضل طول العمر إذا اقرتن حبسن العمل ،فإنه يزتود من الطااعت اليت تقربه إىل اهلل ،ورش الاس من طال عمره وساء عمله.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني  -تايلف د سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -حميي ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني  -مدار الوطن للنرش  -طبع اعم 1426ه.
األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
رياض الصاحلني  -د .ماهر بن ياسني الفحل  -الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت .الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .سنن
الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي  -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف،
الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص -الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد
بن حممد بن حنبل  -املحقق :شعيب األرناؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون  -إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك  -الارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ادلاريم ،املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين -الارش:
دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي  -املؤلف :حممد نارص ادلين
األبلاين  -مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية .رشح
الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن)  -املؤلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب  -املحقق :د .عبد احلميد
هنداوي  -الارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة  -الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه1997 -م.
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ل ْع ر
ل ْع ر ْلج ر
ت ال ْ َّغ ْ ر
س ا َّطن رم،لَّ ارلَّہ ا ر َّل
یبسانیکدعا”:لَّ ارلَّہ ا ر َّل ال َّلہ ا َّطن ُم ا َّلن ُم،لَّ ارلَّہ ا ر َّل اللَّہ َّر
ُ
َّ
َّ ُ
َّ ُ
ت
ر
ل
ر
ک
ْک
ت ال َّسمَّو َّ ر
ت ْال َّ ْر ر
ت ال ْ َّغ ْ ر
س ا َّر م“۔یجمہ :اہللےک سوا ون
ضَّ ،و َّر ُ
ات َّو َّر ُ
داعء الكرب :ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم ،ال هلإ ال َّلہ ُ َّر ُ
إال اهلل رب العرش العظيم ،ال هلإ إال اهلل رب معیود ریحق تہی حو عطمتوال اوریدیارہ،اہللےکسوا کون معیودیحق تہی حو
ع
السماوات ،ورب األرض ،ورب العرش الكريم غس طنم کا رتہ،اہللےک سوا کون معیودیحق تہی حوآشمابون،رمی اور
غس کرتم کارتہ۔

 .1195احلديث:

**

 .1195جذیت:

عیذاہلل ین عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ یبسان ےک
ل ْع رط ْلجل ر
ت ال ْ َّغْ ر
س
وق ت ن دعا یھا کرن تےھ” :لَّ ارلَّہ َّ ا ر َّل ال َّلہ ُ ا َّ ن ُم ا َّ ن ُم ،لَّ ارلَّہ َّ ا ر َّل ال َّلہ ُ َّر ُ
ل ْع رط
ت ال َّسمَّو َّ ر
ت ْال َّ ْر ر
ت ال ْ َّغْ ر
س ال ْکَّررت رم“۔ یجمہ :اہلل
ضَّ ،و َّر ُ
ات َّو َّر ُ
ا َّ ن رم ،لَّ ا ر َّلہ َّا ر َّل ال َّلہ ُ َّر ُ
ےک سواکونمعیود ریحق تہی حوعطمت وال اور ُیدْیار ہ ،اہلل ےک سواکونمعیود ریحق
ع
تہی حو غس طنم کا رت ہ ،اہلل ےک سوا کون معیود ریحق تہی حو آشمابون ،رمی

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول عند الكرب:

«ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم ،ال هلإ إال اهلل رب
رب السماواتُّ ،
العرش العظيم ،ال هلإ إال اهلل ُّ
ورب
األرض ،ورب العرش الكريم» .

اور غس کرتم کا رت ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
دل احلديث ىلع أن الكرب والغم ال يزيله إال اهلل،
وهذه اللكمات املذكورة إذا قاهلا عبد مؤمن عند

خوفه وكربه؛ آمنه اهلل -عز وجل ،-فذكر اهلل -تعاىل-

وداعؤه يسهل الصعب ،وييِس العسري ،وخيفف

املشاق ،فما ذكر اهلل -عز وجل -ىلع صعب إال هان،

وال ىلع عسري إال تيِس ،وال مشقة إال خفت ،وال

شدة إال زالت ،وال كربة إال انفرجت .وحكمة
ر
أن كرب املؤمن ا
اغبلا إنما هو
ختصيص احلليم باذلكر،
نوع من اتلقصري يف الطااعت ،أو غفلة يف احلاالت،

وهذا يشعر برجاء العفو املقلل للحزن.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ن جذی ت اس یات ی دلل ت کرن ہ کہ یبسان اور عم ضف اہلل یک دات دور کرن
ہ۔حوف اور یبسان ےک عالممی حتمومنییذہ انکلماتکا وررد کر یا ہبو اہلل
عایل کا دکر اور اس ےس دعا کریا م س کل کو آسان کر یا
عایل اےس مامون کر یا ہ۔ اہلل ب ّٰ
ب ّٰ
ت
ہ اوریییگ کو دور کر یا ہ اور م س ک الت کو ہلکا کر یا ہ۔ کسی ھی م س کل وق ت می
اہلل کا دکر کرن ےس وہ حی آسان ہوجان ہ ،ہ یییگ دور ہو جان ہ ،م سقت کم
ش
ج
ہوجان ہ ،حنی خم ہوجان ہ اور عم دور ہوجا یا ہ۔ اہلل یک صقت لنم کو
حصوصیت ےک ساتھ دکر کرن می حکمت ن ہ کہ مومن ییذے یک یبسان کا عام
سنت يکیون می کو یاہی اور جالت می اہلل یک دات ےس عقلت ہون ہ۔ حو اس
عایل ےس معاق یک امیذ یک جان حو کہ یبسان می کمی کا
یات یک میقاضی ہ کہ اہلل ب ّٰ
لع
یاعت ہ۔ رسخ ریاض الصالجی ار مجدم ین صا لح ین مجدم ا ننمی( :خ،)56 /6
مفاہ المقا نح رسخ م س کاہ المصا نح ار فاری( :خ -1677 /4بظی ریاض الصالجی

()288 /2۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

ا
• الكرب  :هو األمر يشق ىلع اإلنسان ويمأل صدره غيظا.
• احلليم  :اذلي يؤخر العقوبة مع القدرة.
• العظيم  :اذلي ال يشء يعظم عليه.
ا
• الكريم  :املعطي فضال.

فوائد احلديث:

ا
 .1إن ادلواء من الكرب توحيد اهلل -عز وجل ،-وعدم الظر إىل غريه أصال.
 .2وجه تكرير الرب باذلكر من بني سائر األسماء احلسىن ،هو كونه مناسباا لكشف الكرب اذلي هو مقتىض الرتبية.
 .3استحباب ادلاعء بهذا ادلاعء عند الكرب.

 .4ووجه ختصيص العرش باذلكر ،كونه أعظم خملوقات العالم  ،فيدخل اجلميع حتته دخول األدىن حتت األىلع.
 .5خص السموات واألرض باذلكر؛ ألنهما من أعظم املشاهدات.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .بهجة الاظرين
رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،
ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة،
الرياض 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت،
 1425ه .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 ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .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)5141( :
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ذكر نعيم القَب وعذابه يف حديث الَباء بن

ب
قییک عمیون اور عذاتکادکریاء ین عارترضی اہلل عیہیکجذیت میہ۔

اعزب -ريض اهلل عنهما-

 .1196احلديث:

عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه ،-قال :خرجنا مع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف جنازة رجل من
ولما يُلْ َ
األنصار ،فانتهينا إىل القرب َّ
حد ،فجلس رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وجلسنا حوهل كأنما ىلع
رءوسنا الطري ،ويف يده عود يَ ُ
نكت به يف األرض ،فرفع

رأسه ،فقال« :استعيذوا باهلل من عذاب القرب» مرتني،
َْ
أو ثالثا ،زاد يف رواية" :وإنه ليسمع خف َق نعاهلم إذا
َّ
ْ
َولوا ُمدبِرين حني يقال هل :يا هذا ،من ربك؟ وما
دينك؟ ومن نبيك؟" قال هناد :قال" :ويأتيه ملاكن
فيُج ِلسانه فيقوالن هل :من ربك؟ فيقول :ريب اهلل،
فيقوالن هل :ما دينك؟ فيقول :ديين اإلسالم ،فيقوالن
هل :ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟" قال" :فيقول:
هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيقوالن :وما
ُ
قرأت كتاب اهلل فآمنت به
يُدريك؟ فيقول:

وصدقت« ،زاد يف حديث جرير» فذلك قول اهلل -عز
وجل{ -يُثَبِّ ُ
ت ُ
اهلل اذلين آمنوا} [إبراهيم "]27 :اآلية -
ثم اتفقا -قال" :فينادي ُمناد من السماء :أن قد صدق

عبدي ،فأفرشوه من اجلنة ،وافتحوا هل بابا إىل اجلنة،
َ
وطيبها»
وألبسوه من اجلنة" قال« :فيأتيه من ر ْوحها ِ
َّ
وي َ
قالُ « :
فتح هل فيها مد برصه» قال« :وإن الاكفر» فذكر
ُ
موته قال" :وتعاد روحه يف جسده ،ويأتيه ملاكن
َ َ َ
فيُجلسانه فيقوالن :هل من ُّ
ربك؟ فيقول :هاهْ هاهْ هاهْ،
َ َ
ال أدري ،فيقوالن هل :ما دينك؟ فيقول :هاهْ هاهْ ،ال
أدري ،فيقوالن :ما هذا الرجل اذلي بُعث فيكم؟
َ َ
فيقول :هاهْ هاهْ ،ال أدري ،فينادي مناد من السماء :أن
كذب ،فأفرشوه من الار ،وألبسوه من الار ،وافتحوا
هل بابا إىل الار" قال« :فيأتيه من َح ِّرها َ
وس ُمومها» قال:

وي َّ
« ُ
ضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه» زاد يف
َُ
َ َ
حديث جرير قال« :ثم يق َّيض هل أعىم أبْكم معه
ِم ْر َز ربة من حديد ،لو ُرضب بها جبل لصار ترابا» قال:

**

 .1196جذیت:

یاء ین عارت رضی اہلل عہما کہی ہی کہ ہم رسول اہللﷺ ےک ساتھ ابصار ےک
ش
ت
ت
ایک حص ےک حیارے می ن کےل ،ہم قی ےک یاس تہنچ ،وہ ا ھی یکییار ن ھی ،بو
ت
رسول اہلل ﷺ یننھ گی اور ہم ھی آت ےک اردگرد یننھ گی گویا ہمارے رسون ی
ت
ی نن
حریان ھی ہی ،آت ﷺ ےک اہتھ می ایک لکری ھی ،حس ےس آت رمی کریذ
رہ تےھ ،ترھ آت ﷺ ن رس اتھایا اور فمایا” :قی ےک عذات ےس اہلل یک ییاہ

طلت کرو“ اےس دو یار یا یی یار فمایا ،ایک روای ت می اییا اصافہ ہ” :اور وہ
(میت) ان ےک حوبون یک آوار سن راہ ہو یا ہ حت وہ یننھ تھی کر لو یی ہی ،اس

وق ت اس ےس بوجھا جا یا ہ :اے ف الن! تمہارا رت کون ہ؟ تمہارا دین کیا
ہ؟ اور تمہارا ینی کون ہ؟“ ہیاد یک روای ت ےک القاظ ہی ،آت صل اہلل علیہ
وسلم ن فمایا” :اس ےک یاس دو ف سی آن ہی ،اےس نھان ہی اور اس
ےس بوجھی ہی :تمہارا رت کون ہ؟ بو وہ کہیا ہ :میا رت اہلل ہ۔ ترھ وہ
دوبون اس ےس بوجھی ہی :تمہارا دین کیا ہ؟ وہ کہیا ہ :میا دین اس الم ہ۔
ت
ترھ وہ دوبون اس ےس بوجھی ہی :نکون ہ حو تم می ھنچ گی تےھ؟ وہ کہیا ہ:

وہ اہلل ےک رسول ﷺ ہی۔ ترھ وہ دوبون اس ےس کہی ہی :تمہی ن کہان ےس
معلوم ہوا؟ وہ کہیا ہ :می ن اہلل یک کیات یھی اور اس ی اتمان لیا اور اس کو شح
شم
عایل ےک قول «ینیت اہلل
جھا“ حری یک روای ت می تہان ی ن اصافہ ہ” :اہلل ب ّٰ
الذین آمیوا» ےس تہی ماد ہ“ (ترھ دوبون یک روايون ےک القاظ ایک جنےس ہی)
آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا” :ترھ ایک ن کارن وال آشمان ےس ن کار یا ہ:
ب
میے ییذے ن شح کہا لہّٰذا تم اس ےک لی حیت کا جھویا بجھا دو ،اور اس ےک
لی حیت یک رطف کا ایک دروارہ کھول دو ،اور اےس حیت کا لیاس تہیا دو“ آت صل
اہللعلیہوسلمفمانہی” :ترھحیت یک ہوااوراس یکحوسنوآنلگنی ہ ،اور یاجذ
نگاہ اس ےک لی قی کسادہ کر دی جان ہ“۔ اور راہ کاف بو آت صل اہلل علیہ وسلم

ن اس یک موت کا دکر کیا اور فمایا” :اس یک روخ اس ےک حسم می لویا دی جان
ہ ،اس ےک یاس دو ف سی آن ہی ،اےس اتھان ہی اور بوجھی ہی :تمہارا
م
رت کون ہ؟ وہ کہیا ہ :اہ اہ! جےھ تہی معلوم ،وہ دوبون اس ےس بوجھی ہی :ن
م
آدمیکون ہحوتممیتھنجاگیاتھا؟وہ کہیاہ :اہن اہن! جےھ تہی معلوم،ترھوہ
م
دوبون اس ےس بوجھی ہی :تمہارا دین کیا ہ؟ وہ کہیا ہ :اہن اہن! جےھ تہی
معلوم ،بو ن کارن وال آشمان ےس ن کار یا ہ :اس ن جھوت کہا ،اس ےک لی
ح ب
ح
ح
ہنم کا جھویا بجھا دو اور ہنم کا لیاس تہیا دو ،اور اس ےک لی ہنم یک رطف دروارہ
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کھول دو ،بو اس یک ینس اور اس یک رہیل ہوا (لو) آن لگنی ہ اور اس یک قیییگ
کر دی جان ہ تہان یک کہ اس یک بسلیان ادرھ ےس ادرھ ہو جان ہی“ حری یک

«فيرضبه بها رضبة يسمعها ما بني املرشق واملغرب إال
َ
ُ
اثلَّقلني ،فيصري ترابا» قال« :ثم تعاد فيه الروح».

روای ت می ن اصافہ ہ” :ترھ اس ی ایک ایذھا گونگا (فسیہ) مقر کر دیا جا یا ہ،
ت
ت
اس ےک ساتھ لوہ کا ایک گرر ہو یا ہ اگر وہ اےس کسی تہار ی ھی مارے بو وہ ھی

جاک ہو جان ،حیابجہ وہ اےس اس یک ایک ضت لگا یا ہ حس کو مشق و مغت
س
م
ےکدرمیان یک ساری جلوق سوان آدمیوحنےک ننیہ اوروہمنی ہوجا یاہ“
آت صل اہلل علیہ وسلم فمان ہی” :ترھ اس می روخ لویا دی جان ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك الرباء بن اعزب أنهم خرجوا مع رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يف جنازة رجل من األنصار،
فوصلوا إىل القرب قبل أن يُدفن ،فجلس رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -وجلسوا حوهل صامتني ،ال
يتلكمون من هيبته -صىل اهلل عليه وسلم ،-ويف يده

صىل اهلل عليه وسلم -عود يرضب به يف األرض كمايفعل املتفكر املهموم ،فرفع رأسه فقال :اطلبوا من
ِّ
اهلل أن جينبكم وخيلصكم من عذاب القرب ،قال
ذلك مرتني أو ثالث مرات ،ثم أخربهم أن امليت
يسمع صوت نعال مشيعيه إذا انرصفوا عنه ،وأنه يف
هذا الوقت يأتيه ملاكن فيجلسانه ،فيقوالن هل :من

ربك؟ فيقول :ريب اهلل .فيقوالن هل :ما دينك؟ فيقول:
ديين اإلسالم .فيقوالن هل :ما هذا الرجل اذلي بُعث
فيكم؟ فيقول :هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .فيقوالن هل :وما يدريك بذلك؟ فيقول :قرأت كتاب
اهلل فآمنت به وصدقت به .وجريان لسانه باجلواب

املذكور هو اتلثبيت اذلي تضمنه قوهل -تعاىل:-

{يثبت اهلل اذلين آمنوا بالقول اثلابت} [إبراهيم]27 :

اآلية .ثم قال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-فينادي
مناد من السماء :أن صدق عبدي فيما يقول ،فإنه

اكن يف ادلنيا ىلع هذا االعتقاد؛ فهو مستحق لإلكرام،

فاجعلوا هل فرشا من فرش اجلنة ،وألبسوه من ثياب
أهل اجلنة ،وافتحوا هل بابا إىل اجلنة ،فيُفتح هل فيأتيه
من نسيمها وراحئتها الطيبة ،ويوسع هل يف قربه مسافة

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

یاء ین عارت رضی اہلل عیہ بقل کرن ہی کہ وہ اہلل ےک رسول صل اہلل علیہ وسلم
ش
ےک ساتھ ایک ابصاری حص ےک حیارے می ن کےل ،دقن ےس تہےل وہ قی ی تہنچ۔
ت
آت صل اہلل علیہ وسلم یننھ گی اور ضجان ھی آتﷺ ےک ارد ےک گرد جاموس
یننھ گی ،آت صل اہلل علیہ وسلم یک ہنیت یک وج ےس وہ یا یی تہی کرن تےھ،
ت
آت ےک اہتھ می ایک لکری ھی حس ےک در بےع آت رمی کُریذ رہ تےھ جنےس
مہ
ت
عایل
ایک موم اور قکر میذ آدمی کر یا ہ۔ آت ن اییا رس اتھایا اور فمایا م اہلل ب ّٰ
ےس قی ےک عذات ےس بجاو اور جھی کارا مایگو ،آت ن ن دو یا یی مییہ فمایا ،ترھ
آت صل اہلل علیہ وسلم ن ییایا کہ ُمدہ حیارا حوان یک فذمون یک آہت سنیا ہ حت
وہ وابس لو یی ہی۔ اس وق ت اس ےک یاس دو ف سی آن ہی اور اس کو نھا
د یی ہی اور اس ےس کہی ہی تمہارا رت کون ہ؟ وہ کہیا ہ اہلل میا رت ہ۔
ف سی کہی ہی تمہارا دین کیا ہ؟ وہ کہیا ہ میا دین اس الم ہ۔ ف سی کہی ہی
ش
ن حص کون ہ حےس تمہاری رطف تھنجا گیا ہ؟ وہ کہیا ہ وہ اہلل ےک رسول ہی،
ف سی کہی ہی تم اس ےک یارے می کنےس جا یی ہو؟ وہ کہیا ہ می ن اہلل یک

کیات یھی ،بو می اس ی اتمان لیا اور اس یک بصذبق یک۔ ُمدے یک ریان ی اس
عایل ن ف ر
آن کرتم می ییان فمایا
حوات کا جاری ہویا وہ یایت فذمی ہ حےس اہلل ب ّٰ
{ینیت اہلل الذین آمیوا یالقول الیای ت} [ایاہم ]27 :ال آن۔ ترھ آت صل اہلل علیہ
وسلم ن فمایا آشمان ےس ایک میادی آوار دییا ہ کہ میے ییذے ن حو کہا
مس
شح کہا۔ ن دییا می اشی عقیذے ی فاتم تھا ،حیابجہ وہ اکرام کا نحق ہ۔ اس ےک

لی حیت کا فس ییا لو ،حینیون کا لیاس تہیا دو اور حیت کا دروارہ اس ےک لی کھول
دو ،سو حیت کا دروارہ اس ےک لی کھول دیا جان گا حس ےس ہوا اور یاکیہ حوسنو
آن یگ۔ اس ےک لی قی یاجذ رنگاہ وسنع کردی جان یگ۔ حہان یک کاف کا ب علق
ش
ہ بو آت صل اہلل علیہ وسلم ن اس یک موت یک جال ت ،اس یک حنی اور دقن ےک
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ما يمتد إيله برصه .وأما الاكفر فذكر -صىل اهلل عليه

وسلم -حال موته وشدته ،وأنه تعاد روحه بعد ادلفن
يف جسده ،ويأتيه ملاكن ،فيجلسانه فيقوالن هل :من

ربك؟ فيقول متحريا :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن هل:

ما دينك؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن هل :ما
تقول يف حق هذا الرجل اذلي بُعث فيكم أنيب أم ال؟
فيقول :هاه هاه ال أدري ،فينادي مناد من السماء :أن

كذب هذا الاكفر؛ لعدم إيمانه وجحوده اذلي اكن
سبباا يف قوهل هذا؛ وألن دين اهلل -تعاىل -ونبوة حممد

صىل اهلل عليه وسلم -اكن ظاهرا يف مشارق األرضومغاربها ،فاجعلوا هل فرشا من فرش الار ،وألبسوه

من ثياب أهل الار ،وافتحوا هل بابا إىل الار ،فيأتيه
من حر الار ،ويضيق عليه قربه حىت تتداخل

أضالعه ،وتزول عن هيئتها املستوية اليت اكنت
َّ
عليها ،ثم يُسلط عليه ملك أعىم أخرس ال يتلكم،
معه مطرقة كبرية من حديد ،لو ُرضب بها جبل لصار

ترابا ،فيرضبه بها رضبة يسمعها لك ما بني املرشق
واملغرب إال اجلن واإلنس ،فيصري ترابا ،ثم يعاد فيه

ح
ب عذ سم می اس یک روخ کا لوییا ییان کیا ہ ،دو ف سی آ کر اےس نھان ہی اور کہی
ہی تمہارا رت کون ہ؟ وہ حیان ہو کر کہیا ہ اہن اہن می تہی جاییا ،ف سی

کہی ہی تمہارا دین کیا ہ؟ وہ کہیا ہ اہن اہن می تہی جاییا ،ف سی کہی ہی
ش
اس حص ےک یارے می تم کیا کہی ہو حس کو تمہاری رطف تھنجا گیا آیا وہ ینی ہ یا
تہی؟ وہ کہیا ہ اہن اہن می تہی جاییا ،آشمان ےس ایک میادی آوار دییا ہ
کہ کاف ن جھوت بول ،ن اس ےک اتمان ن لن اور اس ےس ان کار کرن یک وج

ےس ہ۔ اس لی کہ اہلل کا دین اور مجدم صل اہلل علیہ وسلم یک يوت رمی ےک مشق
ت
ح
و مغت می طاہ اور عال ت ھی۔ اس ےک لی ہنم کا فس بجھا دو ،اےس آگ کا
ح
لیاس تہنیا دو ،اس ےک لی ہنم کا دروارہ کھول دو ،حہان ےس اےس آگ یک گرمی تہنچ
گ
یگ اور اس یک قی اس ی اینیییگ ہوجان یگ کہ اس یک بسلیان آبس می ھس جا یی یگ
ت
اوروہ اینی اصل ہنیت حس ی وہ ھی خم ہوجان یگ ،ترھ اس ی ایک ایذھا اور گونگا
فسیہ مسلظ کیا جان گا ،اس ےک یاس لوہ کا ایک یا ہھورا ہوگا ،اگر اس کو تہار ی
مارا جان بو تہار ریہ ریہ ہوجان ،اس ےک ساتھ ایک ضت مارے گا حےس مشق

و مغت ےک درمیان حیات و ابسابون ےک سوا ہ حی سی یگ ،وہ منی منی ہو جان
گا ،ترھ اس می روخ دویارہ لویان جان یگ یاکہ وہ عذات جھےک گا اور قی می اےس
مس
لسل عذات ہون رہ گا۔

الروح؛ يلذوق العذاب ،ويستمر العذاب عليه يف

قربه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أهوال القبور
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :ال ْ َ َ
ربا ِء ب ْ ِن َاع ِز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ولما يُلْ َ
• َّ
حد  :قبل أن يُلحد ،أي :يُدفن.
• يَ ُ
نكت به يف األرض  :يرضب بطرفه األرض.
َ ْ
• خفق نعاهلم  :رضبها باألرض.
َّ ْ
• َولوا ُمدبِرين  :انرصفوا عنه راجعني.
• َر ْوحها  :نسيمها.
َّ
• مد برصه  :مقدار ما يمتد إيله ابلرص ،وهو يف قربه.
• َس ُمومها  :شدة حرارتها.

• ختتلف فيه أضالعه  :تزول عن اهليئة املستوية اليت اكنت عليها من شدة الضغطة ،وانعصار أعضائه ،وجتاوز جنبيه من لك جنب إىل جنب
آخر.
ُ َّ
َُ
َّ
• يقيض  :يسلط.
َ َ
• أبْكم  :أخرس.
• ِم ْر َز ربة  :املطرقة الكبرية اليت تكون للحداد.
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• اثلَّقلني  :اجلن واإلنس.

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان ما يلَّق به املؤمن من الكرامة بعد موته يف قربه.
 .2فيه بيان ما يلقاه الاكفر من اذلل واهلوان بعد موته يف قربه.
 .3إثبات عذاب القرب ،وسؤال امللكني فيه.
 .4يسمع عذاب القرب لك من ىلع األرض إال اجلن واألنس.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة
املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر
بمساعدة فريق عمل ،الارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم
َ َّ
الول ِوي ،الارش :دار
املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» ،حممد بن يلع اإلثيويب
املعراج ادلويلة للنرش ،دار آل بروم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل .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 .إكمال املعلم بفوائد مسلم ،عياض
بن موَس ايلحصيب السبيت ،املحقق :حيىي إسماعيل ،الارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل1419 ،ه1998 ،م.

الرقم املوحد)11212( :
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ُْ
ُْ
ُْ
َرغ َِم أنف ،ثم َرغ َِم أنف ،ثم َرغ َِم أنف من أدرك
َ
دخل
أبويه عند الكَِب أحدهما أو ِِّكيهما فلم ي ِ

ش
یاک جاکآلود ہو ،ترھ یاکجاکآلود ہو ،ترھ یاکجاکآلود ہو اس حصیک حس
ن ا ییوالذین کویھان می یایا ،ان میےسکسی ایک کو یادوبون کو ،اور
ت
ترھ ھی (انیکجذمت کرےک) حیت می داجلن ہوسکا

اجلنة

 .1197احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای تہ کہ ینی کرتم ﷺ ن فمایا ’’ :یاک جاک آلود
ش
ہو ،ترھ یاک جاک آلود ہو ،ترھ یاک جاک آلود ہو اس حص یک حس ن ا یی والذین کو
ت
یھان می یایا ،ان می ےس کسی ایک کو یا دوبون کو ،اور ترھ ھی (ان یک جذمت

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
ُْ
ُْ
عليه وسلم -قالَ « :ر ِغ َم أنف ،ثم َر ِغ َم أنف ،ثم َر ِغ َم
ُْ
كرب ،أحدهما أو ِلكيهما
أنف من أدرك أبويه عند ال ِ
فلم يدخل اجلنة».

کرےک) حیت می داجل ن ہوسکا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حق الوادلين عظيم ،قرنه اهلل -سبحانه وتعاىل -حبقه
اذلي خلق من أجله اثلقلني" :واعبدوا اهلل وال
ا
ترشكوا به شيئا وبالوادلين إحسانا" فأمر اهلل بعبادته

وأوىص األوالد وعهد إيلهم برب وادليهما واإلحسان
ا
ا
إيلهما قوال وعمال؛ وذلك لقيامهما عليهم وتربيتهم
والسهر ىلع راحتهم ،وهل جزاء اإلحسان إال
اإلحسان .ومعىن هذا احلديث :أن اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -داع ثالث مرات ىلع من أدرك أبويه أو
أحدهما ولم يدخل اجلنة لعدم بره بوادليه واإلحسان
إيلهما وطاعتهما باملعروف ،فطاعة الوادلين وبرهما
واإلحسان إيلهما من األسباب الواقية من دخول

الار ،وعقوقهما من أسباب دخول الار إن لم تدركه

رمحة اهلل -تعاىل.-

 .1197جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عط ن
عایل ن ا یی اس حق ےک ساتھ دکر کیا ہ
والذین کا حق تہت م ہ ،حےس اہلل ب ّٰ
ب
حس یک وج ےس اس ن حن وابس یک جلیق یک ہ( ،ارساد فمایا)" :واعیذوا اہلل ول

بشکوا ن سنیا ویالوالذین احسایا " یجمہ :اہلل یک عیادت کرو اور اس ےک ساتھ کسی حی
ح س
ت
عایل ناینی
کورسیک ن ھرہاو اور والذین ےک ساتھ سن لوککرو۔‘‘حیان جاہلل ب ّٰ
عیادت کا حکم دیا ہ اور اولد کو ا یی والذین ےک ساتھ قول و عمل می یییک اور حس ر
ن
سلوک یک یاکیذ یک ہاور اتہی اس یکدہم داری سوینی ہ۔ کیو یکہ والذین ن ان یک
دیکھ تھال اور یيت یک ہ اور ان ےک آرام وراحت یک جارط رابون یک ی نیذ حرات
یک ہ۔ تھ ال یییک کا یذلہ یییک ےک سوا کجھ اور ہوسکیا ہ؟ جذی ت کا مقہوم ن ہ کہ:
ش
ینی ﷺ ن اس حص ےک لی یی دق عہ یذ دعا فمان ہ حس ن ا یی والذین کو
یا ان می ےس کسی ایک کو یایا لیک ان ےک ساتھ یییک اور حسن سلوک ،یی تہل یابون
می ان یک فمان یداری ن کرن یک وج ےس حیت می داجل ن ہوسکا۔ حیان ج
ح
والذین یک اطاعت اور ان ےک ساتھ یییک اور حسن سلوک ہنم می داجل ہون ےس
بجان واےل اسیات می ےس ہ اور ان یک یافمان اور ان ےک ساتھ یذسلویک دحولر
ح
ہنم ےک اسیات می ےس ہ ،اگراہلل یک رجمت اس ےک سامل جال ن ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• رغم  :لصق بالراغم وهو تراب خمتلط برمل.

386

فوائد احلديث:
 .1بر الوادلين واجب ولو يف حال شبابهما ،وإنما خص كربهما باذلكر ملزيد اتلأكيد عليه ؛ ألن حاجتهما إىل الرب وقت كربهما تكون أشد.
 .2عقوق الوادلين من الكبائر اليت يستحق بها اإلنسان الطرد من رمحة اهلل والعذاب يف الار.
 .3ينبيغ ىلع املسلم أن يرايع الضعفاء وكبار السن ويرفق بهم ويرمحهم.
 .4البشارة ملن بر بوادليه بدخول اجلنة ،خصوصا عند كربهما وضعفهما

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين ،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 ،ـه1977 -م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين ادلين حممد املدعو بعبد
الرؤوف املناوي ،الارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص  -الطبعة األوىل .1356 ،رياض الصاحلني  -الووي  -حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل،
الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت  -الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
اليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
حيىي بن رشف الووي ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت الطبعة :اثلانية.1392 ،

الرقم املوحد)3718( :

387

َ
َ ْ ُ
َّ َ ْ َ َ
أغَب َمدف ٍ
وع باألبواب لو أقسم ىلع
ُرب أشعث
اهلل َألَبَ َّرهُ

 .1198احلديث:

**

تہت سارےیاگیذہ یالواےل،لوگونےکدھی کارے ہونا بےس ہی کہ اگر
ق
قس ل
عایل اُنیک سم بوریفمادے۔
اہلل ب عایلی م کھا ی بو اہلل ب ّٰ

 .1198جذیت:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل  -ابو ُہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ن فمایا کہ ”تہت
َ َ ُْ
ُ َّ َ ْ َ َ
ہ
ب
ہ
گ
ل
گ
ٍ
وع
ف
د
م
أغرب
ث
صىل اهلل عليه وسلم « :-رب أشع
ھ
ب
سارے یاگیذہ یال واےل ،و ون ےک د ی کارے ون ا ےس ی کہ ا ر اہلل عایل ی
ََ
َ
ألبَ َّر ُ
ق
ق
س
س
ل
».
ه
اهلل
ىلع
قسم
باألبواب لو أ
ب
ب
عایل اُن یک م وری فما دے‘‘۔
م کھا ی و اہلل ب ّٰ
ضح
درجة احلديث :صحيح
جذی ت کا درج :نح
**

املعىن اإلمجايل:

"رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل
ألبره" :وأشعث من الشعث وهو من صفات الشعر،

وشعره أشعث يعين ليس هل ما يدهن به الشعر ،وال

ما يرجله ،وليس يهتم بمظهره ،وأغرب يعين أغرب
اللون ،أغرب اثلياب ،وذلك لشدة فقره" .مدفوع

باألبواب" :يعين ليس هل جاه ،إذا جاء إىل الاس
يستأذن ال يأذنون هل ،بل يدفعونه بابلاب؛ ألنه ليس

هل قيمة عند الاس لكن هل قيمة عند رب العاملني،
لو أقسم ىلع اهلل ألبره ،لو قال :واهلل ال يكون كذا لم
يكن ،واهلل يلكونن كذا لاكن ،لو أقسم ىلع اهلل

ألبره ،لكرمه عند اهلل -عز وجل -ومزنتله ،لو أقسم
ىلع اهلل ألبره .و املزيان يف ذلك تقوى اهلل -عز وجل-

 ،كما قال اهلل -تعاىل( :-إن أكرمكم عند اهلل
أتقاكم)[ ،احلجرات ،]13 :فمن اكن أتَّق هلل فهو
أكرم عند اهلل ،ييِس اهلل هل األمر ،جييب داعءه،
ويكشف رضه ،ويرب قسمه .وهذا اذلي أقسم ىلع

اهلل لن يقسم بظلم ألحد ،ولن جيرتئ ىلع اهلل يف
ملكه ،ولكنه يقسم ىلع اهلل فيما يريض اهلل ثقة باهلل

-عز وجل ،-أو يف أمور مباحة ثقة باهلل -عز وجل.-

**

اجمایل معنی:

"رت اسعت اعی مذقوع یالبوات لو اقسم عل اہلل لیہ" تہان ’اسعت‘ ال سعت ےس
ماحود ہ ،ن یالون یک ایک صقت ہ۔ ’’سغہ اسعت‘‘ بعنی اس ےک یاس یالون
کیگ
می لگان ےک لیییل موحود تہی ،اور ن ہی ھی کرن ےک لی کجھ ہ اور ن

ہی ان ےک طاہی مطرہ کا حیال رکھا گیا ہ۔ اعی بعنی عیار آلود ریگ وال ،گُریذہ
کیون وال۔ اور ن ست کجھ ریادہ قق یک وج ےس ہو یا ہ۔ "مذقوع یالبوات" بعنی
ش
وہ حص حس کا کون رییہ اور مییہ تہی ہ ،حت لوگون ےک یاس آن یک اجارت
ما یےگ بو اےس اجارت ن مےل ،یلکہ دروارون ےس وابس کر دن جا یی۔ اس لی کہ
لوگون ےک اہن اس یک کون فذر و فمت تہی ہ ،یاہم رت العالمی ےک اہن ان کا
مقام ومییہ ہو یا ہ ،اگر وہ اہلل ی قسم کھا لی بو اہلل اےس بوری کر دییا ہ۔ اگر وہ
کےہ کہ واہلل ابسا تہی ہوگا بو تہی ہو یا ہ ،واہلل ابسا ہوگا بو ابسا ہی ہو یا ہ ،اگر وہ
ق
اہلل ی سم کھالیبواہلل ےک اہناس ےکرسفاورم یی یکوجےساہلل اس یکاینی

ق
ق
یہ
سمی بوری کر دییا ہ۔ ’’لو ا سم عل اہلل لیہ‘‘۔ اہلل ےک اہن میان بقو ّٰ
ل
عایل ن فمایا ہ ”ا ر َّن َّاکْ َّرمَّک ُ ْم رعی َّذ ال َّـل رہ َّاب ْ َّقاک ُ ْم“ [ا جرحات(]13 :یجمہ:
جنسا کہ اہلل ب ّٰ
اہللےک یدیک تمستمی یاغتوہہحوستےسریادہدرنواﻻ ہ۔)،حو
اہلل ےک اہن ست ےس ریادہ میقی ہوگاوہ اہلل ےک اہن ست ےس ریادہ غت وال ہوگا،
اہلل اس کا معاملہ آسان فمان گا ،دعا قیول کرے گا ،ن کلیقی دور کرے گا اور اس یک
ش
قسم بوری کرے گا۔ وہ حص اہلل ی حو قسم کھا یا ہ وہ کسی ی طلم کرن یک قسم تہی
م
م
عایل ی حرات کرن ی ننی قسم ہون ہ ،یلکہ اہلل غ
ہون ،ن ہی اہلل یک لکیت می اہلل ب ّٰ
وجل ی اعماد کرن ہون اس یک رصامیذی ےک کامون یا اہلل ی اعماد کرن ہون
جای کامون می قسم کھا یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األشعث  :ملبد الشعر غري مدهون وال مرجل.
ِّ
• أغرب  :لونه لكون الغبار لقلة تعاهده بالظافة بسبب فقره وحاجته.

• مدفوع باألبواب  :ال قدر هل عند الاس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا هل؛ بسبب فقره ورثاثة ثيابه.
ا
• لو أقسم ىلع اهلل  :لو حلف يمنيا حبصول أمر.
• أبره  :ألعطاه ما حلف عليه.

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل ال ينظر إىل صورة العبد ولكن ينظر إىل القلوب واألعمال.
 .2ىلع اإلنسان أن يعتين بعمله وطهارة قلبه أكرث من عنايته جبسمه وملبسه.
 .3مزيان الرجال باألعمال ال باملظاهر واألنساب واألموال.
 .4اتلواضع هلل واتلذلل هل سبب يف إجابة ادلاعء ،وذللك ؛ فاهلل سبحانه يرب قسم األتقياء األخفياء.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة الاظرين ،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 األوىل1397 ،ه 1977 -م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني  -الارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني  -د .ماهر بن ياسني الفحل  -الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري  -املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.
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َ
َ ْ ٌ ْ ُّ ْ َ َ
َ ُ َْ
ادلنيا َوما
يل اهلل خري مِن
ِرباط يومٍ ِيف سبِ ِ
َ ََْ
عليها

 .1199احلديث:

س
حہادق نیل اہلل می ایکدنیکترہےداریدییاو ما فہاےس تہیہ۔
**

ا
مرفواع« :ر َب ُ
اط
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه-
ِ
ادل ْنيَا َو َما َعلَيْ َهاَ ،و َم ْوضعُ
يَ ْومٍ يف َسبيل اهلل َخ ْري م ْن ُّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ َّ َ ْ ْ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ ْ َ َ ُ
َ
ْ
سو ِط أح ِدكم ِيف اجلن ِة خري ِمن ادلنيا وما عليها،
َْ ْ ُ َْ
َ َّ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ
َ
يل اهلل َوالغد َوة خري ِم ْن
والروحة يروحها العبد ِيف س ِب ِ
ادل ْنيَا َو َما ف َ
ُّ
يها».
ِ

شہل ین سعذ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حہاد ق
س
نیل اہلل می ایک دن یک ترہے داری دییا و ما فہا ےس تہی ہ ،اور تم می ےس کسی

ےک کورے ےک یای حیت می جگہ دییا و ما فہا ےس تہی ہ ،اور ییذے کا ایک سام
یا ایک صح اہلل ےک را سی می ن کلیا دییا و ما فہا ےس تہی ہ"۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأن مقام يوم يف
الرباط أو غدوة يف سبيل اهلل وموضع سوط الواحد
منهم يف اجلنة لك ذلك خري من ادلنيا وما عليها ،ذلك
ألن اجلنة باقية وادلنيا فانية وقليل ابلايق خري من

كثري الفاين.

 .1199جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن فمایا کہ ایک دن ترہے داری ی کرھے رہیا یا ایک صح اہلل یک راہ می
ن کلیا اور حیت می کسی ےک کورے ےک یای جگہ  ،ن ست دییا و مافہا ےس تہی ہی

کیون کہ حیت یاق ر ہی وایل جگہ ہ حت کہ دییا فان ہ اور تھوری یاق ر ہی وایل
حی تہت ریادہ قیا ہوجان وایل حی ےس تہی ہون ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
َ ُ َْ
هلل  :الرباط :هو مالزمة املاكن اذلي بني املسلمني والكفار ،حلراسة املسلمني منهم.
يل ا ِ
• ِرباط يومٍ يف س ِب ِ
• َس ْوط  :أداة رضب ،تشبه السلك الغليظ بطول العصا.
• َّ
الروحة  :السري من زوال الشمس إىل الليل ،ويراد بها املرة الواحدة.
َ ْ
• الغد َوة  :السري يف أول الهار إىل الزوال ،ويراد بها املرة الواحدة.

فوائد احلديث:
 .1فضل الرباط يف سبيل اهلل ،ملا فيه من املخاطرة بالفس ،بصيانة اإلسالم واملسلمني؛ ذلا فإن ثواب يوم واحد ،خري من ادلنيا وما فيها.
 .2حقارة ادلنيا بالنسبة لآلخرة ،ألن موضع السوط من اجلنة ،خري من ادلنيا وما فيها.
 .3فضل اجلهاد يف سبيل اهلل ،وعظم ثوابه ،ألن ثواب الروحة الواحدة أو الغدوة ،خري من ادلنيا وما فيها.
ا
 .4رتب هذا اثلواب العظيم ىلع اجلهاد ملا فيه من املخاطرة بالفوس ،طلبا لرضا اهلل -تعاىل ،-وملا يرتتب عليه من إعالء لكمة اهلل ونرص دينه،
ونرش رشيعته ،هلداية البرش.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،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،
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لعبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 -ه .تأسيس األحاكم ،للنجيم ،ط دار املنهاج،
1427ه.
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َ
ُ
ُ
رأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل مینرسول اہللﷺ کودیکھا کہآتﷺ یی انگلیونےس کھایا کھایا کرن
َ
َ َ َ َ َ
َ َ
بثالث أصابِع ،فإذا ف َرغ ل ِعقها
ِ
تےھ اور حت کھانےس فارع ہون بو اتھی جات لیا کرن تےھ۔

 .1200احلديث:

**

ُ
رأيت
عن كعب بن مالك -ريض اهلل عنه -قال:
َ
ُ
بثالث
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل
رسول ا ِ
ِ
َ
َ َ َ َ
أ َصابِ َع ،فإذا ف َرغ ل ِعق َها.

کعت این مالک -رضی اہلل عیہ -ےسروای ت ہی ییان کرن ہی کہ :مین رسول
اہلل ﷺ کو دیکھا کہ آت ﷺ یی انگلیون ےس کھایا کھایا کرن تےھ اور حت
کھان ےس فارع ہون بو اتھی جات لیا کرن تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل بثالث

أصابع ،ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام ،وهذا يدل
ىلع عدم َّ َ
الرشه َّ
وال َهم يف األكل ،وإذا فرغ من أكله
حلس أصابعه ،فاملستحب أن يكون األكل بثالث

أصابع إال إذا اكن الطعام ال يمكن تناوهل بثالث

أصابع فيأكل بما يتيِس.

 .1200جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ یی انگلیون ےس کھایا ییاول فمایا کرن تےھ۔ ن یی انگلیان درمیان
انگل ،بسہذ یک انگل اور ایگوتھا ہو یا تھا۔ اس رطخ ےس کھایا للجان ہون ایذار می ن
کھان یک دلیل ہ۔ حت آت ﷺ کھان ےس فارع ہو جان بو اینی انگلیون کو

جات لیا کرن تےھ۔ حیابجہ مسنحت ہ کہ یی انگلیون ےس کھایا جان سوان اس
ےک کہ کھایا ابسا ہو حےس یی انگلیون ےس کھایا ممک ن ہو۔ اس صورت می و بےس کھایا
جان جنےس شہول ت ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :كعب بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لعقها  :حلسها.

فوائد احلديث:

 .1استحباب األكل بثالث أصابع ويه الوسطى واملسبحة واإلبهام؛ ألن األكل بأقل منها يدل ىلع اتلكرب ،وبأكرث منها يدل ىلع َّ َ
الرشه.

 .2األكل بثالثة أصابع يدل ىلع عدم احلرص ىلع الطعام ،ومن فعل خالف هذا يوشك أن يكرث الطعام يف فمه؛ فزيدحم مع جمراه من املعدة
فيتأذى.
 .3استحباب لعق األصابع ،ومثلها املالعق قبل غسلها أو مسحها ،وكراهة ترك يشء من آثار الطعام عليها.

 .4استحباب لعق األصابع يكون بعد الفراغ من الطعام ،أما أثناؤه فال.

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 الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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مینآت کو قیلہیک بجاندورسیرطفمیہ کرےک تماری ھی ہوندیکھا
ہ۔ اتھوننحواتدیا کہ اگر میرسول اہللﷺکو ابسا کرنندیکھیا بو
ت
می ھین کر یا۔

رأيتك تصيل لغري القبلة؟ فقال :لوال أين رأيت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعله ما
فعلته

 .1201احلديث:

**

ْ َ َ َ ََ
قبلنا أن اسا ِحني ق ِدم ِمن
عن أنس بن سريين قال« :است
َ َ َ ُ ُ ُ َ ِّ
َّ
ََ َ َ
َ
َّ
مر ،فرأيته يصيل ىلع ِمحار،
الشام ،فل ِقيناه بِع ِ
ني اتل ِ
َ
ََ ُُ
ََ
َ َ
ار ال ِقبلة -فقلت:
و َوجهه ِمن ذا اجلانِب -يعين عن يس ِ
َ َ ِّ
َ
َ ُ ُ َ ِّ َ
أين َر ُ
أيت رسول
ري ال ِقبلة؟ فقال :لوال
رأيتك تصيل ِلغ ِ
َْ ُ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف َعله ما ف َعلتُه».
َ

 .1201جذیت:

ابس ین سیین روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ابس رضی اہلل عیہ سام ےس
حت وابس ہون ،بو ہم ان ےس عی الرم می مےل۔ می ن دیکھا کہ آت گذےھ ی

سوار ہو کر تمار یھ رہ تےھ اور آت کا میہ قیلہ ےس یا یی رطف تھا۔ اس ی می ن
کہا کہ می ن آت کو قیلہ یک بجان دورسی رطف میہ کر ےک تمار ی ھی ہون دیکھا
ہ۔ اتھون ن حوات دیا کہ اگر می رسول اہلل ﷺ کو ابسا کرن ن دیکھیا ،بو می
ت
ھی ن کر یا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قدم أنس بن مالك الشام ،وجلاللة قدره وسعة علمه،
استقبله الاس ،وهكذا رواية مسلم (قدم الشام)

ولكن معناها :تلقيناه يف رجوعه حني قدم الشام،

وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به؛ ألنهم خرجوا من

ابلرصة للقائه حني قدم من الشام .فذكر الراوي -وهو
َّ
أحد املستقبلني -أنه رآه يصىل ىلع محار ،وقد جعل
القبلة عن يساره ،فسأهل عن ذلك ،فأخربهم أنه رأى

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل ذلك ،وأنه لو لم

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ع
ابس ین مالک سام بشبف لن۔ ان یک ج الل ت فذر اور لمی وسعت یک وج ےس
اہل سام ن ان کا اسنقیال کیا۔ راوی حو کہ اسنقیال کرن والون می سامل تےھ ،کا
ییان ہ کہ اتھون ن دیکھا کہ آترضی اہلل عیہ گذےھ ی تمار یھ رہ تےھ ،یاین
طور کہ قیلہ ان ےک یا یی جای ت تھا۔ راوی ن ان ےس اس ےک یارے می بوجھا بو
اتھون ن لوگون کو ییایا کہ اتھون ن ینی ﷺ کو ابسا کرن ہون دیکھا تھا اور ن
ت
کہ اگر اتھون ن آت ﷺ کو ابسا کرن ہون ن دیکھا ہو یا ،بو وہ ھی ابسا ن
کرن۔

يره يفعل هذا ،لم يفعله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع
راوي احلديث :متفق عليه
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أنس بن سريين  :أخو اإلمام الكبري واتلابيع الشهري حممد بن سريين.
• ب َع ْني َّ
اتل ْم ِر  :بدلة ىلع حدود العراق الغربية ،يكرث فيها اتلمر.
ِ ِ
ََْْْ
َ
• استقبلنا  :خرجنا ملقابلته.
َ ْ َ ُ ِّ
• َرأيتُك ت َصيل  :أبرصتك ،واملراد بهذه الصالة :صالة اتلطوع؛ والغرض من هذه اجلملة :استيضاح مستند أنس بن مالك يف فعله ذلك ،والصالة
يف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.
ُ
• أَ ِّين َرأَي ْ ُ
ت  :أبرصت.
َْ ُُ
• يف َعله  :أي :الصالة لغري القبلة.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب تليق املسافر.
َّ
 .2أن قبلة املصىل ىلع الراحلة ،حيث توجهت به راحلته.
 .3جواز صالة الافلة ىلع الراحلة ،يف السفر ،ولواكن املركوب عليه محارا.
 .4حسن أدب ابن سريين ،ويظهر ذلك يف تلطفه يف سؤال أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-.
 .5أفعال اليب -صىل اهلل عليه وسلم -حجة.
 .6العمل باإلشارة؛ يف قوهل :من ذا اجلانب.
ِّ
 .7طهارة احلمار ألن مالمسته مع اتلحرز عنه متعذرة.
 .8سؤال الطالب العالم عن مستند فعله ،وجواب العالم بادليلل.
 .9حسن اقتداء الصحابة -ريض اهلل عنهم -باليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .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 الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ُ َ ْ َ
رحِم اهلل َرجال سمحا إذا باع ،وإذا اشُتى ،وإذا
َْ َ
اقتض

 .1202احلديث:

ش
اہللا بےس حصی رجم کرے ،حو نحی وقت ،حریذنوقت اور بقاصا کرن
وقت قیاضی اوریمیےسکام لنیاہ۔
**

ش
جای رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :اہلل ا بےس حص ی
رجم کرے ،حو نحی وق ت ،حریذن وق ت اور بقاصا کرن وق ت قیاضی اور یمی ےس

عن جابر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
ْ
رحم اهلل َر ُجال َسم َحا إذا باع ،وإذا
عليه وسلم -قالِ « :
ْ َ
اشرتى ،وإذا اق َتىض».

کام لنیا ہ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"رحم اهلل َر ُجال" هذا داعء بالرمحة للك
معىن احلديثِ :

من اتصف بالسماحة يف بيعه ورشائه واقتضائه

اثلمن ،أي أخذ ادليون ،سواء اكن رجال أو امرأة،
واتلنصيص ىلع الرجل خرج خمرج الغالبَ .
"س ْم َحا
ا
إذا باع" أي سهال يف بيعه ،فال يشدد ىلع املشرتي يف
سعرها ،بل ويضع عنه من ثمنها ،ويف رواية عند أمحد

والنسايئ من حديث عثمان بن عفان -ريض اهلل
ا
ا
عنه( :-أدخل اهلل -عز وجل -اجلنة رجال اكن سهال
ا
ا
مشرتيا وبائعا" .)..وإذا اشرتى" أي سهال إذا اشرتى،
فال جيادل وال يماكس يف سعرها ،بل يكون سهال
ْ َ
مساحما" .وإذا اق َتىض" أي يكون سمحا سهال حال

َ
طلب ديْ ِنه من غريمه ،فيطلبه بالرفق واللطف ال
بالعنف .ويف رواية عند ابن حبان ،من حديث جابر

ريض اهلل عنه -زيادة( :سمحا إذا قىض) أي سمحاسهال حال قضاء ادليون اليت عليه ،فال يماطل وال
يتهرب مما عليه من احلقوق ،بل يقضيها بسهولة

وطيب نفس .فهؤالء األصناف األربعة داع هلم اليب

صىل اهلل عليه وسلم -بالرمحة مىت اكنوا متساحمنييف بيعهم ورشائهم وقضاء ما عليهم واقتضاء ما هلم

من ديون ىلع غريهم.

 .1202جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ر
ش
جذی ت کا مقہوم" :رجم اہلل َّرجُال"۔ ن ہ اس حص ےک لی دعاے رجمت ہ ،حو
حریذ و فوحت اور فمت کا بقاصا بعنی فض وصول کرن می کسادیگ اور یمی کا معاملہ

کرے ،جاہ وہ مد ہو یا عورت۔ تہان آدمی کا دکر ب علنیا ہوا ہ۔ " َّش ْمجَّا ادا یاع"
ش
م
بعنی نحیمی یمی کرے ،بعنی نیع یکفمتےک سلسےلمی حریذار ی حنی نکرے،یلکہ
اس یک فمت کو کجھ کم کردے۔ مسیذ اجدم اور سی بسان می عمان ین عقان رضی اہلل
عیہ ےس موی ایک روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا":اہلل غ وجل اس
آدمی کو حیت می داجل کرے ،حو یمی ےک ساتھ معاملہ کر یا ہ ،جاہ وہ حریذار ہو
یا نحی وال"۔ "وادا اسیی" بعنی حت حریذے ،بو یمی ےک ساتھ معاملہ کرے۔ بعنی

اس یک فمت کوکم کران ےک لی بحت اور سودا یاری ن کرے یلکہ اس سلسےل می
یمی و قیاضی کا رون اییان۔ "وادا اقْی َّ َّ
ضی"۔ اشی رطخ حت فض دار ےس فض
ت
طلت کرے ،بو اس می ھی یمی اور کسادیگ ین ،یمی ےک ساتھ ما یےگ اور سذت
ض
ےس کام ن ےل۔ حنح این حیان می حرصت جای رضی اہلل عیہ ےس موی جذی ت می
ن القاظ رایذ ہی کہ( :شمجا ادا قضی) بعنی حت ا یی اوی واحت الدا فصون یک ادایییگ
کرے ،بو اس می قیاضی اور یمی ےس کام ےل۔ یال میول ن کرے اور ا یی دےم
واحت الداء حقوق کو ادا کرن ےس ن تھاےگ ،یلکہ شہول ت اور حوس دیل ےک ساتھ ادا
کرے۔ بو ن جار اقسام ےک لوگ ہی ،حن ےک حق می ینی ﷺ ن رجمت یک دعا
یک ،حت وہ اینی يع و رسا اور دورسون ےک واحت الداء فصون یک ادایییگ می یمی
اور قیاضی ےس کام لی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

395

معاين املفردات:

• سمحا  :سهال جوادا سخيا
• اقتىض  :طلب قضاء حقه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب املساحمة يف ابليع والرشاء؛ وذلك بأن يرتك لك من ابلائع واملشرتي ما يسبب ضجر اآلخر وإزاعجه.
 .2احلث ىلع الليونة يف طلب قضاء احلقوق ،واستحباب اتلنازل عن يشء منها.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،:ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،الارش:
دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة:
األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،الارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني،
الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426ه.

الرقم املوحد)3716( :

396

َ َ
َ َ ُ
رضا اهلل يف رضا الوادلين ،وسخط اهلل يف سخ ِط
الوادلين

 .1203احلديث:

اہللیک حوسنودیوالذینیکرصا میذی میہ اوراہللیک یاراصیگوالذینیک
یاراصیگ میہ۔
**

 .1203جذیت:

عیذاہلل ین عرمو  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن
فمایا’’:اہلل یک حوسنودی والذین یک رصا میذی می ہ اور اہلل یک حقیگ والذین یک

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -عن اليب

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :رضا اهلل يف رضاَ
َ َ
وسخ ُط اهلل يف َسخ ِط الوادلين».
الوادلين،

یاراصیگ می ہ‘‘۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّسن لعیہ

درجة احلديث :حسن لغريه

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث جعل اهلل تعاىل رضاه من رضا

الوادلين ،وسخطه من سخطهما ،فمن أرضاهما فقد
أرىض اهلل تعاىل ،ومن أسخطهما فقد أسخط اهلل

تعاىل.

**

اجمایل معنی:

عایل ن اینی حوسنودی اور حقیگ کو والذین یک رصا میذی اور
اس جذی ت می اہلل ب ّٰ
ش
یاراصیگ ےک یا بع فاردیا ہ۔ سو حس حص ن ا یی والذین کو حوس کیا اس ن
ا یی اہلل کو حوس کر لیا اور حس ن ان دوبون کو یاراض کیا اس ن ا یی اہلل کو
یاراض کر دیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• رضا اهلل  :صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه ،ويه تستلزم املحبة واالختيار.
• سخط اهلل  :صفة من صفاته اليت تليق به سبحانه ،ويه تعين الغضب.

فوائد احلديث:
 .1وجوب إرضاء الوادلين ،وحتريم إسخاطهما.
 .2اجلزاء من جنس العمل ،فمن أرىض وادليه ،ريض اهلل عنه ،والعكس بالعكس.
 .3إثبات الرضا صفة هلل سبحانه ،وكذلك السخط.
املصادر واملراجع:

تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
ر
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ذي اجلالل واالكرام
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض،
الطبعة :السابعة1424 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.

الرقم املوحد)5361( :

397

َ
ُ ُْ ُ ًْ
َ
ِشبا
س ِاِق الق ْو ِم آخِرهم

 .1204احلديث:

قومےک ساق کوستےس احی می ینیا جا ہی۔
**

ابو قیادہ ابصاری اور این ان اوق رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ن فمایا” :قوم ےک ساق کو ستےس احی می ینیا جا ہی“۔

عن أيب قتادة األنصاري وابن أيب أوىف -ريض اهلل
ا
َ
الق ْومِ آخ ُر ُه ْم ُ ْ
رش ابا».
عنهما -مرفواعَ « :س ِايق
ِ

درجة احلديث:

حديث أيب قتادة :صحيح حديث

**

جذیت کا درج:

ابن أيب أوىف :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو قهوة أو شاياا أو غري

ذلك هو آخر من يرشب.

 .1204جذیت:

**

اجمایل معنی:

ش
حو حص لوگون کو یان ،دودھ ،کاق یا جان وعیہ ی ال راہ ہو ،وہ حود ست ےس آحر می
یی گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم .حديث ابن أيب أوىف -ريض اهلل عنه :-رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع األنصاري -ريض اهلل عنهَ -عبْ ُد اهلل ُ
بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
ِ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سايق القوم  :اذلي يسيق القوم ماء أو بلنا أو غري ذلك.

فوائد احلديث:

َ
آخ َر من يأكل أو يرشب.
 .1من األدب لمن يقدم رشابا ،أو يوزع فاكهة جلماعة :أن يكون ِ

 .2من ويل شيئا من أمر األمة؛ فعليه السيع فيما ينفعهم ،ودفع ما يؤذيهم ،وتقديم مصلحتهم ىلع مصلحته.

 .3يدل احلديث ىلع أدب اإليثار؛ فإن الفس يف مثل هذه املواطن تطلب وتشتيه ،وتقديم غريها عليها داللة اإليثار.

 .4تعويد الفس ىلع الصرب واتلواضع لآلخرين.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)4299( :

398

َ ََ َُ ُ َ
سبق المف ِّردون

 .1205احلديث:

مقدون سنقتےل گی
**

ابو ہیہرضیاہلل عیہےسروای ت ہ کہرسولاہللﷺ نفمایامقدون سنقت
ےل گی۔ ضجان ن غض کیا اے اہلل ےک رسول! مقدون کون ہی؟ آت ﷺ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
َُ ُ َ
المف ِّردون» قالوا :وما
صىل اهلل عليه وسلم« :-سبقَُ ُ َ
المف ِّردون ؟ يا رسول اهلل قال « :اذلاكرون اهلل كثريا
واذلاكرات».
ِ

ن فمایا” :کیت ےس اہلل کا دکر کرن واےل مد و عور یی‘‘۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اذلاكرين اهلل كثريا واذلاكرات قد
انفردوا عن غريهم وسبقوهم باألجور بسبب كرثة
ْ
انشغاهلم بِذكر اهلل تعاىل ،فهم قد عملوا أكرث من
غريهم؛ فاكنوا أسبق إىل اخلري .قال تعاىل( :واذلاكرين
اهلل كثريا واذلاكرات أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا

عظيما) .فقوهل "اذلاكرين اهلل كثريا " أي :يف أكرث

األوقات ،خصوصا أوقات األوراد املقيدة ،اكلصباح
واملساء ،وأدبار الصلوات املكتوبات.

 .1205جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مطلت ن ہ کہ کیت ےس دکر کرن واےل مد و عور یی دورسون ےس
میقد لوگ ہی اور ن اہلل ب عایل ےک دکر می کیت ےس م سعول ر ہی ےک سنت بوات

می دورسون ےس سنقت ےل گی ہی۔ ان ےک اعمال دورسون ےس ریادہ ہی۔
ر
عایل کا ارساد ہ ” َّوالذَّاکررین ال َّلـہ
بو ن حی یک رطف ریادہ ی ھی واےل ہون۔ اہلل ب ّٰ
َّ َّ
َّکن ر
َّ ک ر ر َّ ل َّ ل َّہ مَّع ْ ر
ق ًہ َّواَّح ْ ًرا ع رَّطن ًما“ (یجمہ :یکیت اہلل کا دکر کرن
یا َّوالذا َّرات اعَّ َّذ ا لـہ ُ ُم َّ
ً
عایل ن (وسنع) معقت اور
واےل اور دکر کرن والیان ان (ست ےک) لی اہلل ب ّٰ
یا ﺛوات ییار کر رکھا ہ)۔ " الذاکرین اہلل کنیاً " بعنی اکی اوفات می دکر کرن
واےل ،جاض طور ی ان اوفات می حو دکر ےک ساتھ مقیذ ہی جنےس صح ،سام اور فض

تمارون ےک ب عذ ےک اوفات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• املفردون  :املفردون -بتشديد الراء املكسورة -مجع ُم ِّ
فرد ،ومعناه املنفرد عن غريه واملتمزي ،وهم اذلاكرون اهلل كثريا واذلاكرات.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اذلكر واالنشغال به عن اتباع الشهوات ،فإن السبق يف اآلخرة إنما يكون بكرثة الطااعت ،واإلخالص يف العبادات.
 .2من لزم اذلكر سبق أقرانه ولم يلحقه أحد ،إال رجل جاء بمثله أو بأفضل منه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :ه .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،تأيلف :عبد
الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،ه .بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل،
الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مِن زم َزم،
سقيت
َ
َ َ َ
رشب وهو قائ ٌِم.
ف ِ

 .1206احلديث:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قالَ :س َقيْ ُ
َّ
اليب
ت
َ
ْ ََْ َ َ َ
رش َب وهو قائِم.
صىل اهلل عليه وسلمِ -من زمزم ،فِ
َ
َ
الزنال بن َس ْ َ
عن َّ َّ
رب َة -ريض اهلل عنه -قال :أىت َ ٌّ
يلع -
ِ
ِ
ِ
ِّ
َ
َ َ رَ َ َ َ َ
رش َب قائِ اما ،وقالِ :إين
ريض اهلل عنه -باب الرحب ِة ،ف ِ
َ َ َ
َ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ف َعل ك َما
رأيت رسول ا ِ
ت .عن عمرو بن ُش رعيْ
َرأَ ْيتُ ُموين َف َعلْ ُ
ب ،عن أبيه ،عن
ٍ
ِ
َ
َ ِّ
ُ
هلل -صىل
جدهِ -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول ا ِ
َ
َْ َ َ
رش ُب قائِ اما وقا ِع ادا.
اهلل عليه وسلم -ي
حديث ابن عباس :صحيح

مین ینیﷺ کورمم کا یان یالیا۔ بوآتﷺن کرھےہو کر ییا۔
**

این عیاس رضی اہلل عہما ییان کرن ہی کہ می ن ینی ﷺ کو رمم کا یان ی الیا۔
بو آت ﷺ ن کرھے ہو کر ییا۔ یال ین سیہ رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہی کہ
عل رضی اہلل عیہ یات الرحیہ ی آن اور آت ن کرھے ہو کر یان ییا اور فمایا :می

م
ن رسول اہلل ﷺ کو ا بےس ہی کرن ہون دیکھا جنےس تم ن جےھ کرن ہون
دیکھا ہ۔ عرمو ین سعیت رضی اہلل عیہ ا یی والذ ےس اور وہ ان ےک دادا رضی اہلل
عیہ ےس روای ت کرن ہی کہ می ن رسول اہلل ﷺ کو کرھے اور یننھ کر دوبون
ہی جالیون می یان ینی دیکھا۔

**

درجة احلديث :حديث الزنال :صحيح حديث
عبد اهلل بن عمرو :حسن

جذیت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

أخرب ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه سَّق اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -من ماء زمزم فرشب وهو قائم،
وقد رشب يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -ا
قائما
وقال :إن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعل كما

رأيتموين فعلت ،وكذلك أخرب عبد اهلل بن عمرو -

ريض اهلل عنهما -أنه رأى اليب -صىل اهلل عليه
ا
وسلم  -يرشب ا
وقاعدا.
قائما

 .1206جذیت:

**

اجمایل معنی:

آت رممی الیا۔
اینعیاس رضیاہلل عہماےسمویہ کہاتہون نینیﷺ کو ر
ت
بوآت ﷺ ن اےسکرھے ہو کرییا۔اور علاین انطال ت رضی اہلل عیہ ن ھی
م
ت
کرھے ہو کر یان ییا اور فمایا کہ ینی ﷺ ن ھی ابسا ہی کیا تھا جنسا تم ن جےھ
کرن ہون دیکھا ہ۔ اشی رطخ عیذ اہلل ین عرمو رضی اہلل عیہ ن ییان کیا کہ
اتہون ن ینی ﷺ کو کرھے ہو کر اور یننھ کر دوبون جالیون می یان ینی ہون
دیکھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه .حديث الزنال -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث عبد اهلل بن عمرو -ريض
اهلل عنهما :-رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
الزنال بن سربة -ريض اهلل عنه-
َ
عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من زمزم  :من بْئ زمزم.
• الرحبة  :رحبة الكوفة (اسم ماكن) ،والرحبة يف اللغة الساحة.

فوائد احلديث:
 .1جواز الرشب قائما مع الكراهة ،لورود أحاديث أخرى يف اليه عن ذلك.
ُ
 .2ينبيغ ىلع العالم إذا رأى الاس اجتنبوا أمرا أو شيئا هو يعلم جوازه أن يوضح هلم وجه الصواب فيه؛ خشية أن يطول األمر فيظن حتريمه.

400

 .3استحباب بيان احلكم قوال وعمال.

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 الاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (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 .سنن الرتمذي ،نرش :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 .مشاكة املصابيح ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.

الرقم املوحد)4300( :
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یاکییگ ییان کر یا ہون اہللیک اینی جننی اُسنآشمان می حیین ییذایکہی اور
یاکییگ ییان کر یا ہون اہللیک اینی جننی اسنرمی می حیین ییذایکہی ،اور

ُ ْ َ
سبحان اهلل عدد ما خلق يف السماء ،وسبحان
َ َ
اهلل عدد ما خلق يف األرض ،وسبحان اهلل عدد

یاکییگ ییان کر یا ہون اسیک اینی جننی کہ اندوبونےکدرمیان حیین ہی ،اور
یاکییگ ییان کر یا ہون اسیک اینی اسیاءےک بقذر جننی کہوہ (آییذہ) ییذا کرن

ما بني ذلك ،وسبحان اهلل عدد ما هو خالق،

واهلل أكَب مثل ذلك ،واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال

والہ اور اشی فذر می اسیکیانییان کر یا ہون اور اینی ہیمقذار می اسیک
جدم ییان کر یا ہون ،اور اینی ہی ب عذاد میل الہ ال اہللکہیا ہون اور اینی ہی بعذاد می

هلإ إال اهلل مثل ذلك ،وال حول وال قوة إال باهلل
مثل ذلك

 .1207احلديث:

ل حولول قوہ ارل یاہلل کہیا ہون۔

**

َّ
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -أنه دخل مع

 .1207جذیت:

سعذ ین انوفاض رضیاہلل عیہروای تکرن ہونییان کرنہی کہوہرسولاہلل
ک
ﷺ ےک ساتھ ایک عورت ےک یا س گی ،اس ےک آےگ ھحور یک گھلیان تھی یا
بس
ت
کیکریان تھی حن ی وہ ننح گریا کرن ھی۔ آت ﷺ ن اس ےس فمایا ’’کیا می

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع امرأة وبني
َ َ ا ُ
ُ ْ
َ
خ ُ
رب ِك بما هو
يَ َديْها ن َو اى -أو ح
ىص -تسبح به فقال« :أ ِ
ِس عليك من هذا  -أو أفضل» فقالُ « :سبْ َ
أي ْ َ ُ
حان اهلل
ِ
َ َ
عدد ما خلق يف السماء ،وسبحان اهلل عدد ما خلق

تمہی اس ےس آسان رطبقہ ن ییادون‘‘؟ یا آت ﷺ ن فمایا ’’کیا اس ےس
ش
قص تہ
ان ال َّل رہ عَّ َّذدَّ مَّا َّجلَّ َّق رق ال َّس َّم ر
ای،
ا ل و ی رطبقہ ن ییادون‘‘؟ اور وہ ن ہ ْ ُ '' :ج َّ َّ
ر
ضَّ ،و ُشْجَّان ال َّل رہ عَّ َّذدَّما یَّ ْی َّدل ر َّ ش
ش
ان ال َّل رہ عَّ َّذدَّمَّا َّجلَّ َّق رق ال َّ ْر ر
ان ال َّل رہ عَّ َّذدَّ مَّا ہُو َّ َّجال رق،
کَّ ،و ُ ْج َّ َّ
َّ
َّو ُ ْج َّ َّ
َّ َّ
ر
ر
ر
ر میْ
ل ر میْ
وال َّلہ َّاکْ میْ
ک''۔ یجمہ:
کَّ ،ول َّح َّو ْ َّ
ل َّول َّقُو َّ َّہ ال َّیرال َّل رہ َّل َّدل ر َّ
کَّ ،وا ْ ج َّ ْدمُ ل َّل رہ َّل َّدل ر َّ
ی َّل َّدل ر َّ
َّ ُ َّ ُ
ج
یاکییگ ییان کر یا ہون اہلل یک اینی ننی اس ن آشمان می حیین ییذا یک ہی۔ اور
ج
یاکییگ ییان کر یا ہون اہلل یک اینی ننی اس ن رمی می حیین ییذا یک ہی اور یاکییگ

يف األرض ،وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك ،وسبحان
اهلل عدد ما هو خالق ،واهلل أكرب مثل ذلك ،واحلمد

هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك ،وال حول وال

قوة إال باهلل مثل ذلك».

ج
ییان کر یا ہون اس یک اینی ننی کہ ان دوبون ےک درمیان حیین ہی ،یی یاکییگ
ج
ییان کر یا ہون اس یک اینی اسیاء ےک بقذر ننی کہ وہ (آییذہ) ییذا کرن وال ہ اور
اشی فذر می اس یک یان ییان کر یا ہون اور اینی ہی مقذار می اس یک جدم ییان کر یا

ہون ،اور اینی ہی ب عذاد می ل الہ ال اہلل کہیا ہون اور اینی ہی ب عذاد می ل حول و ل قوہ ال
یاہلل کہیا ہون۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

َّ
يذكر سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه دخل ىلع امرأة
تذكر اهلل تعاىل وحتيص ذلك بالوى ،ويه اعئشة ابنة

سعد ،والوى :ما يكون داخل اتلمر أو باحلىص،
ُ
ْ
وهذا شك من الراوي ،هل اكنت حتيص ِذكر اهلل تعاىل

بالوى أو باحلىص .فقال هلا -صىل اهلل عليه وسلم:-
ُ ْ
خ ُ
رب ِك بما هو أي ْ َ ُ
ِس عليك من حيث املشقة وعدم
أ ِ

**

اجمایل معنی:

سعذ ین ان وفاض رضی اہلل عیہ ییان کر رہ ہی کہ وہ ینی ﷺ ےک ساتھ ایک
گ
ت
عورت ےک یاس آن حو اہلل ب عایل کا دکر کر رہی ھی اور اےس ھیلیون ےک در بےع
ت
شمار کر رہی ھی۔ ن عورت عابش يت سعذ تھی۔ "بوی" اس ےس کو کہی ہی حو
ک
ت
ھحور ےک ایذر ہون ہ۔ یا ترھ وہ کیکربون ےک در بےع شمار کر رہی ھی۔ راوی کو اس
ر
یات می سک ہ کہ کیا وہ اہلل ب عایل ےک دکر کو گھلیون ےک در بےع گ ْن رہی تھی یا
کیکربون ےک در بےع۔ ینی ﷺ ن ان ےس کہا کہ می تمہی ابسی یات ییا یا ہون حو
402

اتلعب ،ومع ذلك فهو أفضل لك وأرفع يف درجاتك،
ُ ْ
"سب َحان اهلل عدد خلقه"...؛ ألنها لكمات
فقال هلا:

جامعة وخمترصة ومعناها واسع .لكن هذا احلديث
َ
قد ضعفه مجع من العلماء ،وقد سبق نظريه أو قريب
منه ،وهو :حديث أم املؤمنني جويرية بنت احلارث -

ريض اهلل عنها ،-وهو  :أن اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -قال هلا عندما رآها تسبح ،وقد أطالت املقام،
فأىت هلا بما جيمع هلا لك ما قاتله يف لكمات يسريات:

وزنة
"سبحان اهلل وحبمده عدد خل ِقه ورضاء نفسه ِ
عرشه و ِم َداد لكماته" رواه مسلم.

تمہارے لی کم م سقت اور کم تھکاوت وایل ہو یگ اور اس ےک یاوحود وہ ریادہ اقصل
اور تمہارے لی ریادہ یلیذی درجات کا یاعت ہویگ ۔ آت ﷺ ن اتہی ن
ی ھی ےک لی کہاُ " :شْجَّان اہلل عذد جلقہ.ا لح" کیو یکہ ن جامع اور محیرص کلمات ہی اور
ان کا معنی تہت وسنع ہ۔ یاہم اس جذی ت کو تمام علماء ن صعیف فار دیا ہ۔
اشیرطخ یکایکاور جذی تیااس ےسملنیجلنیایکجذی ت تہےل گرر جیک ہحو کہا ُُم
المومیی حوین يت جارت رضی اہلل عہا ےس موی ہ کہ ینی ﷺ ن اتہی
ل
بس ن
حت نح ی ھی ہون دیکھا اور وہ منی مذت یک کرن رہی بو آت ﷺ ن اتہی
ا بےس محیرص کلمات ییان حن می وہ ست کجھ تھا حو وہ یھ رہی تھی۔ وہ کلمات ن

م
ر
ہ
ش َّور ر َّنَّ َّغ رس رہ َّوم ر َّذادَّ کَّلرم ر
ش
صا بَّق ْ ر ر
انر“۔ اےس امام سلم
ان ال َّل رہ َّوبج َّ ْدمرہر عَّ َّذدَّ َّجلْقر رہ َّور ر َّ
َّ
یْ ُ ”:ج َّ َّ
ْ
ن روای ت کیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر املطلقة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ُ
َ
 .1أن اإلتيان بهذه األلفاظ ىلع ْنو ما ورد يف احلديث أفضل من استعمال احلَىص أو السبحة؛ ألن قوهل عدد ما خلق وما ذكر بعد يكتب هل به
َ
ثواب بعدد املذكورات وما عده باحلَىص والوى قليل بالنسبة ذللك الكثري اذلي ال يعلم عدده إال اهلل .وسبق أن احلديث ضعيف ،مع ذكر ما يقوم
مقامه.
 .2فيه ديلل ىلع أن التسبيح بغري األصابع جائز ،لكنه دهلا ىلع ما هو أفضل منه

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون ،مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،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 .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه .رشح رياض
الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)3712( :
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ُ
ِسباب املسلم فسوق ,وقتاهل كفر

 .1208احلديث:

مسلمان کو گایل دییا قسق اور اسےسلر یا کقہ۔
**

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
’’مسلمان کو گایل دییا قسق اور اس ےس لر یا کق ہ‘‘۔

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن اليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :س ُ
باب املسلم فسوق,
ِ
وقتاهل كفر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع عظم حق املسلم حيث حكم ىلع
سب املسلم أخاه بالفسوق وهو اخلروج عن طاعة
اهلل ،وأن من قاتل أخاه املسلم فإنه يكفر كفرا

خيرجه عن امللة إذا اكن يعتقد حل قتال املسلم ،وأما
إذا قاتله ليشء يف نفسه أو دلنيا دون أن يعتقد حل
دمه فإنه يكون اكفرا كفرا أصغر ال خيرجه عن
امللة ،ويكون إطالق الكفر عليه مبالغة يف

اتلحذير.

 .1208جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ن جذی ت مسلمان ےک حق یک عطمت یک دلیل ہ یاین طور کہ اس می مسلمان ےک
ا یی تھان کو گایل د یی کو قسق فار دیا گیا ہ۔قسق کا معنی ہ :اہلل یک اطاعت
گراری کو جھور دییا اور ن کہ حو ا یی مسلمان تھان ےس لران کر یا ہ وہ ا بےس کق کا
میکت ہو یا ہ حو اےس دایہ اس الم ےس جارخ کر دییا ہ حت کہ وہ مسلمان ےس
شم
لرن کو ج الل جےھ۔ اور حت وہ اینی کسی دان وج ےس یا ترھ کسی ديوی غض ےس
لران کرے اور اس ےک حون تہان کو ج الل حیال ن کر یا ہو بو ترھ وہ کق راصغ کا
میکت ہو گا حو مل ر
ت اس الم ےس احراخ کا یاعت تہی ہو یا۔ اور اس صورت می اس
ی کق ےک لقظ کا اط الق ممابعت می میالعہ و سذت ییذا کرن ےک لی ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ِسباب  :السب هو الشتم وهو اتللكم يف عرض اإلنسان بما يعيبه.
• فسوق  :فجور وخروج عن احلق.

• قتاهل  :مقاتلته.
ُ
• كفر  :لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة ،بل إنما أطلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير.

فوائد احلديث:
 .1مفهوم احلديث جواز سب الاكفر ،وهذا إذا اكن اكفرا حماربا ،أما من بيننا وبينه عهد فقد جاءت الصوص بتحريم أذيته ،ومن أذيته سبه.
 .2وجوب احرتام عرض املسلم.
ُ
 .3لم يُرد حقيقة الكفر اذلي هو خروج عن امللة ،بل إنما أطلق عليه الكفر زجرا؛ للتحذير ،فاإلمجاع منعقد من أهل السنة ىلع أن املؤمن ال
يكفر بالقتال ،وال بفعل معصية أخرى.

 .4سب املسلم من املعايص اليت نىه اهلل عنها وحرمها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج اليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي.
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ر
َ
لوغ َ
ط1428 1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م.

الرقم املوحد)5333( :
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ع
مین ینیﷺےسبوجھا کہ کون سا مل اہلل کو ستےسریادہ بسیذہ؟"۔
سألت انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أي العمل
آتﷺنفمایا":تمار کو اسےکوقتی ادا کریا"۔ مین بوجھا:
أحب إىل اهلل؟ قال :الصالة ىلع وقتها .قلت :ثم
ع
"اسےک ب عذ کون سا ملریادہ بسیذہ؟"۔آتﷺنفمایا:
أي؟ قال :بر الوادلين
ح
س
س
ی
ک
ل
ت
"والذ نےک سا ھ ن وک ریا"۔

 .1209احلديث:

**

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ ،وہ کہی ہی" :می ن ینی ﷺ
ع
ےس بوجھا کہ کون سا مل اہلل کو ست ےس ریادہ بسیذ ہ؟"۔ آت ﷺ ن فمایا:
ع
"تمار کو اس ےک وق ت ی ادا کریا"۔ می ن بوجھا :اس ےک ب عذ کون سا مل ریادہ
بسیذ ہ؟۔آت ﷺ نفمایا":والذین ےک ساتھحسن سلوککریا"۔"می ن
بوجھا کہ اس ےک ب عذ کون سا عمل ریادہ محیوت ہ؟ "۔آت ﷺ ن فمایا" :اہلل
ےک را سیمی حہاد کریا"۔ عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ ن وہ اعمال

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال:
اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أَ ُّي َ
َ
(سأَ ُ
َّ
الع َم ِل
لت
ِ
َ
َّ َ ُ َ
أَ َح ُّ
الصالة َىلع َوق ِت َها .قلت :ثم أ ُّي؟
ب إىل اهلل؟ قال:
ادلين .قلت :ثم أَ ُّي؟ قال :اجل َه ُ
اد يف َ
ُّ َ َ
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ
قالِ :بر الو ِ ِ
َّ َ
اهلل .قالَ :حدث ِين بِ ِه َّن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ ََُْ َ َ
زتدت ُه ل َزاد ِين).
وسلم -ولو اس

م
ہی ،حو رسول اہلل ﷺ ن جےھ ییان۔ اگر می آت ﷺ ےس اور ریادہ بوجھیا ،بو
م
آت ﷺ جےھ اور ریادہ ییان۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل ابن مسعود -ريض اهلل عنه -اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن الطااعت هلل ،أيها أحب إىل اهلل -

تعاىل-؟ فلكما اكن العمل أحب إىل اهلل ،اكن ثوابه
أكرث .فقال -صىل اهلل عليه وسلم -مبيناا :إن أحبها

إىل اهلل -تعاىل ،-الصالة املفروضة يف وقتها ،اذلي
حدده الشارع ألن فيه املبادرة إىل نداء اهلل تعاىل
وامتثال أمره ،واالعتناء بهذا الفرض العظيم .ومن

رغبته -ريض اهلل عنه -يف اخلري ،لم يقف عند هذا،
بل سأهل عن ادلرجة اثلانية ،من حمبوبات اهلل -تعاىل-

قال :بر الوادلين .فإن األول حمض حق اهلل ،وهذا
حمض حق الوادلين ،وحق الوادلين يأيت بعد حق اهلل،

بل إنه -سبحانه -من تعظيمه هل يقرن حقهما وبرهما
مع توحيده يف مواضع من القرآن الكريم ،ملا هلما من

احلق الواجب ،مقابل ما بذاله من التسبب يف إجيادك
وتربيتك ،وتغذيتك ،وشفقتهما وعطفهما عليك .ثم

إنه -ريض اهلل عنه -اسزتاد من ال يبخل ،عن ادلرجة
اتلايلة من سلسلة هذه األعمال الفاضلة ،فقال:

 .1209جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

این م سعود رضی اہلل عیہ ن ینی ﷺ ےس اہلل یک جارط کی جان واےل ییک
اعمال ےک یارے می دریاق ت کیا کہ اہلل ب عایل کو ان می ےس کون سا ییک عمل ست
ےس ریادہ محیوت ہ؟ کیون کہ عمل جنیا ریادہ اہلل ب عایل کا محیوت ہو گا ،اییا ہی اس کا

بوات ریادہ ہو گا۔ آت ﷺ ن وصاحت کرن ہون فمایاکہ اہلل ےک یدیک
ست ےس ریادہ محیوت عمل فض تمار کو اس ےک سارع یک رطف ےس مقر کردہ
وق ت می ادا کریا ہ؛ کیون کہ ن اہلل ب عایل ےک ی الوے کو قیول کرن می ی نس فذمی،
ع
بع
اہلل ےک حکم یک میل اور اس طنم فض ےک اہمام کا مطرہ ہ۔ این م سعود رضی
اہلل عیہ ےک یییک می رعیت ر کھی یک وج ےس اتھون ن اس ی اکیقا ن کیا ،یلکہ آت
ﷺ ےس اہلل ےک بسیذیذہ اعمال می ےس دورسے درج ےک ییک عمل ےک
یارے می بوجھا بو آت ﷺ ن فمایا :والذین یک فمان یداری کریا۔ تہ ال ییک
م
م
عمل حصاہلل کاحق ہ،حت کہدورسا حص والذینکا حق ہاور والذین ےکحق کا

درج اہلل ےک حق ےک ب عذ آ یا ہ۔ یلکہ اہلل شجان و ب عایل ن بو اےس اینی اہمیت دی
ہ کہ فآن کرتم ےک کنی مقامات ی اہلل ب عایل والذین ےک حق اور ان ےک ساتھ حسن
سلوک کو اینی بوحیذ ےک ساتھ م ال کر دکر کیا ہ؛ کیون کہ آت ےک وحود کا سنت ہون،
آت یک یيت اور یورس اور آت ی سققت و مرہیان کرن یک وج ےس والذین کا ن
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اجلهاد يف سبيل اهلل ،فإنه ذروة سنام اإلسالم وعموده،
َ
اذلي ال يقوم إال به ،وبه تعلو لكمة اَّلل وينرش دينه.

وبرتكه -والعياذ باهلل -هدم اإلسالم ،واْنطاط أهله،
وذهاب عزهم ،وسلب ملكهم ،وزوال سلطانهم

ودوتلهم .وهو الفرض األكيد ىلع لك مسلم ،فإن من
ْ
لم يغ ُز ،ولم حيدث نفسه بالغزو ،مات ىلع شعبة من

الفاق.

حق واحت ہ۔ این م سعود رضی اہلل عیہ ن ینی ﷺ ےس میذ سوال کیا ،حو (حی یک
ب
یات ییان می) جل تہی کرن کہ اہم یین ییک اعمال ےک اس سلسےل می اس
ع
ےک ب عذ وال درج کس ییک مل کا ہ؟ آت ﷺ ن فمایا :اہلل یک راہ می حہاد
کریا۔ ن اس الم یک حون اور اس کا سنون ہ۔ اشی ےس اس الم کا وحود ہ اور اشی ےس
اہلل کا حکم رس یلیذ ہو یا ہ اور اس کا دین تھیلیا ہ۔ اس کو جھور د یی می اس الم کا
اتہذام ہ ،مسلمان روال و ابحطاظ کا س کار ہون ہی ،ان یک غت جان رہنی ہ،
ان کا اقیذار جھن جا یا ہ اور ان یک سلطیت و حکومت روال یذی ہو جان ہ۔ حہاد ق
س
نیل اہلل ہ مسلمان ی یاکیذ ےک ساتھ فض ہ۔ بس حس ن حہاد ن کیا اور ن ہی
اس ےک دل می جذن حہاد ییذا ہوا ،گویا وہ بقاق یک ایک ساخ ی ما۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > فضل الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ ُ َ ْ
الصالة َىلع َوق ِت َها  :يريد بها الصالة املفروضة ،ألنها يه املرادة عند اإلطالق.
•
• ُّ
أي  :استفهامية.
ْ
• ال َع َم ِل  :األعمال ابلدنية الظاهرة.
َ َ ُّ َ َّ
اَّلل  :أشد حبا إيله.
• أحب إىل ِ
َ
• َىلع َوق ِت َها  :ىلع وقتها املطلوب فعلها.
• ثم أي  :أي :ثم أي العمل أفضل بعد الصالة ىلع وقتها.
ُّ َ َ
ين  :األم واألب ،والرب :كرثة اإلحسان بكل نوع من أنواع اإلحسان.
• بِر الو ِادل ِ
• َ ُ َ
يل اهلل  :بذل اجلهد يف قتال أعداء اهلل؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
ِ
اجلهاد يف س ِب ِ
ْ ََُُْ
• اسزتدته  :طلبت الزيادة منه.

• الصالة  :يف اللغة :ادلاعء ،ويف الرشع :عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ،أوهلا اتلكبري وآخرها التسليم.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم وطلب الفضائل.
 .2أحب األعمال إىل اهلل -تعاىل ،-الصالة يف أوقاتها ،ثم بر الوادلين ،ثم اجلهاد يف سبيل اهلل ،وذلك بعد وجود أصل اإليمان ،فإن العبادات فروعه
وهو-أصل اإليمان -أساسها.

 .3فضل الصالة ىلع وقتها ،وهو مقصود ابلاب.

 .4يقصد بهذا السؤال األعمال ابلدنية ،بقرينة ختصيص اجلواب بالصالة وبر الوادلين واجلهاد ولم يدخل يف السؤال وال جوابه يشء من أعمال
القلوب اليت أعالها اإليمان.

 .5األعمال ليست يف درجة واحدة يف األفضلية ،وإنما تتفاوت حسب تقريبها من اهلل تعاىل ،ونفعها ،ومصلحتها ،فسأل عما ينبيغ تقديمه منها.

 .6األعمال تفضل عن غريها من أجل حمبة اهلل هلا.

 .7إثبات صفة املحبة هلل -تعاىل ،-إثباتا يليق جبالهل.

 .8فضل السؤال عن العلم ،خصوصا األشياء اهلامة .فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما.

 .9ترك بعض السؤال عن العلم بلعض األسباب؛ كمخافة اإلضجار واهليبة من املسؤول.
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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 ،ـه صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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)3365( :
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ً
سمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يثين

ش
ینی کرتمﷺن ایک حص کو کسی یک بغبف کرن سیا،وہ اسیکبغبف
می میال عہ کر راہ تھا،آتﷺنفمایا تمن ہالک کردیا یافمایا تمن اس

ىلع رجل ويطريه يف املدحة ،فقال :أهلكتم -أو
قطعتمَ -ظ ْهر َّ
الرجل

 .1210احلديث:

آدمییک کرم بوردیہ۔

**

ش
ابو موش ّٰی اسغی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن ایک حص کو
کسی یک بغبف کرن سیا ،وہ اس یک بغبف می میالعہ کر راہ تھا ،آت ﷺ ن
فمایا تم ن بو اُےس ہ الک کردیا یا فمایا تم ن اس آدمی یک کرم بوردی ہ۔

عن أيب موَس األشعري  -ريض اهلل عنه -قال :سمع
ُْ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يث ِين ىلع رجل
ََْ ْ
ْ
َ ْ
َ ْ
ُ
وي ْط ِري ِه يف ال ِمد َح ِة ،فقال« :أهلكتُ ْم -أو ق َطعتُ ْم -ظه َر
الرجل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ا
ا
سمع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يصف رجال
ًّ
باخلري ،ويبالغ جدا يف وصفه بما ليس فيه من
الصفات احلميدة ،فنهاه اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،وأخرب أن هذا قد يكون سببا يف هلكته؛ ألن ذلك

يوجب أن هذا املمدوح يرتفع ويتعاىل.

 .1210جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ینی کرتم ﷺ ن ایک حص کو سیا حو کسی یک بغبف کرراہ تھا اور اس یک بغبف می
ت
تہت ریادہ میالعہ کرراہ تھا حو اس یک صقات کا حصہ تہی ھی ،آت ﷺ ن اےس میع

کیا اور فمایا ن اس یک ہ الک ت کا یاعت ہ ،اس لی کہ اس بغبف یک وج ےس اس
مییکی اور یکی ییذا ہو یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يثين ىلع رجل  :أي :يصفه باخلري.
• يطريه  :اإلطراء :املبالغة يف املدح.

• املدحة  :اسم هيئة ،واملدح :اثلناء ىلع الشخص بما هل من الصفات.

• قطعتم ظهر الرجل  :كناية عن إيقاعه يف اهللكة ،ملا حيمله ذلك ىلع العجب املهلك لصحابه.

فوائد احلديث:
 .1املدح يف الوجه مظنة االغرتار بالفس والوقوع يف العجب ،وهذه الصفات مهلكة دلين العبد.
 .2احلث ىلع القصد وعدم مدح الشخص الشخص يف وجهه إال باالعتدالل ،وعدم اتلملق وحتري احلق.
 .3تفقد أحوال الاس ،وتصحيح األخطاء ،وبيان الصواب يف املدح.
 .4اتباع هدي اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مدح الشخص.
 .5استشعار أمانة اللكمة وترك مدح غري املستحقني هل.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
2009م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م .رياض الصاحلني من الكم
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سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5734( :

410

ولمہ کا وہ کھایا یذیین کھایاہ حسمیضف مالدارون کو اسیکدعوتدی
جان اور محیاحون کون کھالیا جاناور حسنولمہیکدعوتقیول کرنےس

ِش الطعام طعام الوَلمة ،يدىع هلا األغنياء

ويُتك الفقراء ،ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل
ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1211احلديث:

ان کار کیا اسناہلل اوراسےکرسولیک یافمانیک۔

**

ابوہیہ رضی اہلل عیہ فمایا کرن تےھ کہ ’’ولمہ کا وہ کھایا یذیین کھایا ہ حس می
ضف مال دارون کو اس یک دعوت دی جان اور محیاحون کو جھور دیا جان اور حس

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه اكن يقول« :رش
ُ
طعام الويلمة ،يُدىع هلا األغنياء ُ
ويرتك
الطعامِ
َ
الفقراء ،ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل -

ن ولمہ یک دعوت قیول کرن ےس ان کار کیا اس ن اہلل اور اس ےک رسول یک

صىل اهلل عليه وسلم.»-

یافمان یک‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا األثر عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،واذلي
هل حكم الرفع كما أنه قد روي من قوهل -عليه

الصالة والسالم -أن رش الطعام هو طعام الويلمة

اذلي يصنع للزفاف لكنه خمصوص بدعوة األغنياء
ا
احتقارا هلؤالء الفقراء،
فقط دون الفقراء ،وذلك
وكون القصد من دعوة هؤالء األغنياء هو الرياء

والسمعة وطلب الشهرة ،فلهذا صارت بهذا القصد
من رش الطعام ،لكن لو شملت ادلعوة الفريقني
زالت الرشية عنها ،وإال فأصل الويلمة مرشوع

إظهارا لشكر اهلل ىلع نعمة الاكح ،ثم أفاد احلديث

أن من ترك إجابة دعوة الويلمة من غري عذر اكن
َّ
اعصياا هلل ورسوهل ،ألن األمر بها متحتم ملا يف إجابتها
من املصالح.

 .1211جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس موی اسایـ حو کہ مقوع ےک حکم می ہ جنےس ن قول حود
ینی ﷺ ہی ےس ن قول موی ہو ـ ےس ن قوایذ مسنقاد ہون ہی کہ بقنیاً یذیین کھایا،
اس ولمہ کا کھایا ہ حو دلہن یک رفاف ےک موق عہ ی ییار کیا جا یا ہ لیک ن (وعیذ)
م
ت حینیت افاد ہی کو مذعو کیا جان اور
اشی صورت می ہ حت اس می حص صاح ر
ت
محیاحون و ققیون کو بوجھا ھی ن جان۔ کیو یکہ ابسا کرن می ان محیاحون و ققیون کو
م
ش
حقی و کمی مجھا جا یاہ اور ان مال دارون کو دعوت د یی کا مقصود حص دکھاوا ،یام
و تمود اور شرہت طلنی ہو یا ہ لہذا اس مقصذ ےک بحت کھ الیا جان وال کھایا یذیین

ت
ہوگا لیک اگر اس دعوت می دوبون فبق ھی رسیک ہوجا یی بو اس ولمہ ےس
یذیین ہون یک صقت خم ہوجان یگ ،ورنولمہ یک اصل ن ہ کہ وہ مشوع وجای
عم
عایل یک یارگاہ می ن کاخ یک اس ب عمت ی سکر کا اظہار ہو۔ یی اس
ل ہ یاکہ اہلل ب ّٰ
ت
جذی ت ےس ن مسیلہ ھی مسنقاد ہو یا ہ کہ حس ن ی الکسی عذر ،ولمہ یک دعوت کو
عایل اور اس ےک رسول ﷺ کا یافمان ہوگا ،کیو یکہ دعوت کو
قیول ن کیابو وہ اہلل ب ّٰ
مص
قیول کرن می یان جان وایل لحیون یک ییاء ی ن حکم خمی بوعیت (وحوت) کا
جامل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
مرفواع ا
ا
أيضا إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
راوي احلديث :متفق عليه ،ورواه مسلم

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

معاين املفردات:

• رش الطعام  :ليس املراد بذلك ذم الطعام يف ذاته وحاهل ,وإنما ذم الفعل اذلي هو دعوة األغنياء وترك الفقراء.
• الويلمة  :الطعام اذلي يصنع للعرس خاصة.
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• ومن ترك ادلعوة  :أي من غري عذر ،وهذا القيد مستفاد من عمومات الرشيعة.

فوائد احلديث:
 .1إذا اكنت الويلمة يدىع إيلها األغنياء ويرتك دعوة الفقراء اكنت من رش الطعام.
ا
 .2وجوب إجابة ادلعوة إىل الويلمة؛ ألن اليب -عليه الصالة والسالم -جعل تارك اإلجابة بال عذر اعصيا هلل ورسوهل والوجوب مذهب مجهور
العلماء.

 .3أن أمر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر من اهلل -تعاىل ،-ألن األمر باإلجابة لم يرد إال يف السنة.

 .4استحباب دعوة الفقراء واملحتاجني ،كما أن فيه احلث ىلع أن تؤلك الويلمة وال ترتك تلضيع ويرىم بها يف املزابل ملا فيه من اإلرساف
واتلبذير.
َ
ْ
 .5جواز قر ِن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مع اهلل -تعاىل -يف األحاكم الرشعية دون األحاكم الكونية القدرية.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد
اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427سبل السالم رشح بلوغ املرام ،ملحمد بن إسماعيل
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ق
ق
دورخوالونیکدو سمی ابسی ہی کہ خہی مین تہیدیکھا ،ایک سم بو ان
َ
ِص ْن َفان من أهل انلار لم أ َر ُهما :قوم معهم ِس َياط لوگونیکہکہ حنےک یاسییلونیکدمونیکرطخ کورے ہونےگحسےس
َ َْ
ق
وہ لوگون کو مارن ترھینےگ اوردورسی سم ان عوربونیکہ حو لیاس تہنی
اب ابلَقر يرضبون بها انلاس ،ونساء
كأذن ِ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
اك ِسيات اعريات م ِميالت مائ ِالتُ ،رؤوسهن
ےک یاوحود یییگ ہونیگ،وہمدونکو اینیرطف ما یل کرینیگ اور حودمدونیک
َْ ُ ْ
ََْ َ ُ ْ
َ َّ
ب
ی
ج
ح
ن
ت املائ ِلة ال يدخلن اجلنة
كأسنِم ِة ابلخ ِ
رطف ما ل ہونیگ،ان عوربونےکرس ُ ی اويونیکرطخ ایکرطف ھےک
ہون ہیوہ عور یی حیت میداجل تہی ہونیگ۔

 .1212احلديث:

**

ابو رھیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ن فمایا” :دورخ
ق
والون یک دو سمی ابسی ہی کہ خہی می ن تہی دیکھا ،ایک قسم بو ان لوگون یک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
َْ
صىل اهلل عليه وسلمِ « :-صنفان من أهل الار لمَ
َ ْ
أذنَاب َ
ابلقر يرضبون بها
أ َر ُهما :قوم معهم ِس َياط ك
ِ
اكسيَات اعريات ُم ِميَالت َمائِالت،
الاس ،ونساء ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
وس ُه َّن َكأَ ْسن َ
ُر ُؤ ُ
ُ
ت املائِلة ال يَدخلن اجلَنة ،وال
خ
ابل
ة
م
ِ
ِ
ِ
َجي ْدن رحيها ،وإن رحيها يلُ َ
وجد من َم ِسرية كذا وكذا».
ِ

ہ کہ حن ےک یاس ییلون یک دمون یک رطخ کورے ہون ےگ حس ےس وہ لوگون کو
مارن ترھین ےگ اور دورسی قسم ان عوربون یک ہ حو لیاس تہنی ےک یاوحود یییگ
ہون یگ۔ وہ مدون کو اینی رطف ما یل کرین یگ اور حود مدون یک رطف ما یل ہون یگ،
ب
ان عوربون ےک رس ُحنی اويون یک رطخ ایک رطف جھےک ہون ہون ےگ وہ
عور یی حیت می داجل تہی ہون یگاور ن ہی حیت یکحوسنو یاسکی یگ جال یکہحیت یک
حوسنو اینی اینی مساق ت (بعنی دور) ےس محسوس یک جاسکنی ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
َْ
"صنفان من أهل الار لم أ َر ُهما" أي
معىن احلديثِ :

لم يرهما يف عرصه لطهارة ذلك العرص ،بل حدثا بعده
َ َّ
وهذا من ُ
المعجزات اليت أيْد اهلل بها نبيه -صىل اهلل
عليه وسلم :-األول" :قوم معهم ِسيَاط َكأ ْذنَاب َ
ابلقر
ِ
ُ
يرضبون بها الاس" قال العلماء وهؤالء هم الرشط
اذلين يرضبون الاس بغري حق معهم ِسيَاط كأذناب
ابلقر يعين َسوط طويل يرضبون به الاس بغري حق.
اثلاين" :نساء اكسيات اعريات ُم ِميالت مائالت"
واملعىن :قيل :اكسيات بثيابهن كسوة ِح ِّسية اعريات
من اتلقوى؛ ألن اهلل -تعاىل -قال ( :وبلاس اتلقوى
ذلك خري ذلك) وىلع هذا فيشمل هذا احلديث لك
امرأة فاسقة فاجرة وإن اكن عليها ثياب فضفاضة؛

ألن املراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة اثلياب
اعريات من اتلقوى؛ ألن العاري من اتلقوى ال شك

 .1212جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مطلت ن ہ کہ " رصیْق َّان من اہل الیار لم َّا َّر ُہما " بعنی می ن ان کو ا یی
رمان می تہی دیکھا ،اس رمان یک یاکییگ یک وج ےس ،ب عذ می ن روتما ہون۔ ن

ی
مع
عایل ن آت
اہلل ےک نی ﷺ ےک رحات می ےس ہ ،حن ےک در بےع اہلل ب ّٰ
م
ات الیَّق برصبون تہا الیاس" علماء کہی
ﷺ یک یاییذ فمان۔ " قوم عہم رسیَّاظ کَّادْی َّ ر
ہی کہ ن وہ بولنس واےل ہی حو لوگون کو یاحق گان یک دُمون ےک ماییذ ا یی کورون
ےس مارن ترھین ےگ بعنی لمی کورون ےس لوگون کو یاحق مارن ہی۔ دورسی
قسم "بساء کاسیات عاریات م ُ رمی الت ما ی الت ".ہ۔ اس کا مطلت بعص علماء ن
ن ییان کیا ہ کہ عور یی یاریک کیے تہیی یگ حو کہ بقوے ےس جایل ہون یگ۔
ی َّدّٰل ر َّ حَّ
ی“ (یجمہ:اور تہیین لیاس
اس الیَّقْو َّ ّٰ
عایل ن فمایا ” َّولری َّ ُ
اس لی کہ اہلل ب ّٰ
ک ْر
ی کا لیاس ہ )۔ اشی لی ن جذی ت ہ فاسق و فاحر عورت کو سامل ہ ،اگرج
بقو ّٰ
اس ن دھیےل دھاےل کیے تہن ر کےھ ہون ،اس لی کہ ’ تہی ہون‘ ےس ُماد
طاہی حسم ی کیون کا تہنیا ہ حت کہ وہ بقوے ےس جایل ہون یگ۔ اس لی کہ
ج
ی
اس الیَّقْو َّ ّٰ
عایل کا فمان ہ ” َّولری َّ ُ
بقوی ےس جایل ہویا بقنیاً يگا ہویا ہ نےس اہلل ب ّٰ
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أنه اعر كما قال -تعاىل( -وبلاس اتلقوى ذلك خري)،
وقيل :اكسيات اعريات أي عليهن كسوة ِح ِّسية
َّ
خلف ِتها تكون رقيقة
لضيقها وإما ِ
لكن ال تسرت ،إما ِ

ما تسرت  ،وإما لقرصها .لك هذا يقال للمرأة اليت
تلبس ذلك إنها اكسية اعريةُ .
"م ِميَالت" يعين تميل
املشطة كما فِسها بعضهم بأنها املشطة املائلة اليت
جتعل املشطة ىلع جانب ،فإن هذا من امليل؛ ألنها
مميالت بمشطتهن وال سيما أن هذا امليل اذلي جاءنا

إنما وردنا من النساء الكفار وهذا والعياذ باهلل ابتىل
به بعض النساء فصارت تفرق ما بني الشعر من
جانب واحد فتكون هذه مميلة أي قد أمالت

مشطتها ،وقيل :مميالت أي فاتنات غريهن ملا خيرجن
به من اتلربج والطيب وما أشبه ذلك فهن مميالت

لغريهن ولعل اللفظ يشمل املعنيني؛ ألن القاعدة أن
الَ َّص إذا اكن حيتمل معنيني وال مرجح ألحدهما،
فإنه حيمل عليهما مجيعا وهنا ال مرجح وال منافاة

الجتماع املعنيني فيكون شامال هلذا وهذا .وأما قوهل
َ
"مائالت" فمعناه منحرفات عن احلق َّ
وعما جيب
ِ :
َ
َ
حلشمة جتدها يف السوق تميش
عليهن من احلَياء وا ِ
مشية الرجل بقوة وجدل حىت إن بعض الرجال ال

يستطيع أن يميش هذه املشية لكنها يه تميش كأنها
جندي من شدة مشيتها ورضبها باألرض وعدم
مباالتها كذلك أيضا تضحك إىل زميلتها وترفع

صوتها ىلع وجه يثري الفتنة وكذلك تقف ىلع صاحب
ادلاكن تماكسه يف ابليع والرشاء وتضحك معه وما

أشبه ذلك من املفاسد وابلالء وهؤالء مائالت ال شك
"ر ُؤ ُ
أنهن مائالت عن احلق نسأل اهلل العافيةُ .
وس ُه َّن
ََْ َ ُ ْ
ت املائِلة" ابلخت  :نوع من اإلبل هلا
خ
كأس ِنم ِة ابل ِ
سنام طويل يميل يمينا أو شماال هذه ترفع شعر رأسها
ا
يسارا كأسنمة ابلخت
حىت يكون مائال يميناا أو
املائلة ،وقال بعض العلماء ،بل هذه املرأة تضع ىلع
رأسها عمامة كعمامة الرجل حىت يرتفع اخلمار

ويكون كأنه سنام إبل من ابلخت .وىلع لك حال

فهذه جتمل رأسها بتجميل يفنت ال يدخلن اجلنة وال
جيدن رحيها نعوذ باهلل يعين ال يدخلن اجلنة وال

َّدّٰل ر َّ َّح
ی“۔ بعص علماء کا کہیا ہ کہ ’’کاسیات عاریات‘‘ بعنی اتہون ن کیے بو
ک ْر
تہی ہون ےگ لیک ان ےس سی تہی جھی گا یا بو ییگ ہون یک وج ےس یا یاریک
ہون یک وج ےس یا جھون ہون یک وج ےس۔ ان می ےس ہ رطخ ےک کیے

ت
تہنی وایل عورت کیے تہن کر ھی یییگ ہ۔ "م ُ رمی َّالت" بعنی آری مایگ ن کا لی
وایل (حو رس ےک ایک جای ت کو ن کایل جان ہ) جنسا کہ بعص حرصات ن اس یک
بقسی یک ہ کہ ایک جای ت مایگ ن کا لی وایل عورت ’’ما یلہ‘‘ کہ الن ہ اور اس کا

ع
رطر ر مل ’’میل‘‘ کہ ال یا ہ ،اس لی کہ ن عور یی اینی ایک جای ت مایگ ن کال کر
ج
ا ننی مدون کو ما یل کرن وایل ہون ہی۔ ن می الن جاض کر کقار یک عوربون می یایا
ت
جا یا ہ۔ اور اس می بعص مسلمان عور یی ھی منی ال ہی ،اہلل یک ییاہ۔ رس ےک
یالون کو ایک رطف یکھی دینی ہ۔ابسی عور یی ’’ممیلہ‘‘ بعنی اینی مایگ کو ایک
رطف ما یل کرن وایل کہ الن ہی۔ بعص علماء کا کہیا ہ ’’ممی الت‘‘ کا مطلت ہ

دورسون کو فنی می دا لی وایل عور یی ،یاین طور کہ وہ ییےگ رس اور حوسنو وعیہ
ےک ساتھ ن کلنی ہی ،اس رطخ دورسون کو اینی رطف ما یل کرن ہی۔سایذ ن لقظ دو
مس
معیون کو سامل ہ۔ اس لی کہ فاعذہ ن ہ کہ حت بص دو معیون ی ن مل ہو اور
م
کسی ایک معنی یک وجر یخح ن ہو ،بو اےس دوبون معیون ی جمول کیا جا یا ہ۔ تہان ی
ج
ت
ھیکسیایک معنیےک لیکونوجر یخحتہیاور نہیدوبونمعیون ےک مع ہون
می کون ممابعت ہ ،اس لی ن دوبون معیون کو سامل ہوگا۔ "مَّا ی رالت" بعنی حق
ےس اور ا یی اوی لرم رسم و حیاء ےس ابرحاف کرن وایل عور یی ،جنےس آخ کل
یارارون می مدون یک جال جلی وایل عور یی ہی کہ وہ ابسی قوت اور ترھییل ےس
ک
قوحیون یک رطخ رمی ی رور ےس یاون ر ھنی ہون اور ن یواہی ےس جلنی ہی کہ کجھ
ب
ت
مد ھی اس رطخ تہی جل سکی ،میذ ن کہ وہ اینی شہیلیون ےک ساتھ او جی آوار می
ہ
اس رطخ نسی مذاق کرن ہی کہ فنی کا سنت ین جان ہی ،اشی رطخ دکان واےل ےک
ساتھ کرھی ہو کر ہنسی ہون لی دین کرن ہی اور دیگر تہت ساری حرايون اور
ُیايون کا ارن کات کر یی ہی۔ ن عور یی ما ی الت ہی ،بقنیاً ن حق ےس دور ہی ،ہم
ب
عایل ےس عاقیت ما یگی ہی۔ " ُروُو ُشہُ َّن کَّا َّْشرم رہ الح ُ ْ ر
ت الما یرلہ " ( ان ےک رس حنی
اہلل ب ّٰ
َّ
اوی ت یک کواہن یک رطخ ایک رطف جھےک ہون )۔ الحت :ایک قسم کا اوی ت ہو یا

ل
ج
ت
ہ حس یک منی کواہن دا یی یا یا یی رطف ھیک ہون ہ ،ن عورت ھی ا یی رس
ب
ےک یال اتھا کر حنی اوی ت یک رطخ دا یی یا یا یی جھکا دینی ہ۔ بعص علماء کا کہیا
ک
ہ کہ ن وہ عورت ہ حو ا یی رس ی مدون یک رطخ یگری ر ھنی ہ یاکہ اس کا
ب
دوییہ اوبجا رہ ،ن حنی اوی ت ےک کواہن یک رطخ ہ۔ ترہجال ن عورت رس یک
ی
ابسی ری ت و ريت کرن ہ حو فنی کا یاعت ننی ہ ،ن حیت می تہی جان یگ
اور ن ہی حیت یک حوسنو سویگھ سےک یگ -اہلل یک ییاہ ،-بعنی ن عور یی حیت می تہی
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يقربنها وإن رحيها يلوجد من مسرية كذا وكذا من
مسرية سبعني ا
اعما أو أكرث ومع ذلك ال تقرب هذه
املرأة اجلنة والعياذ باهلل؛ ألنها خرجت عن الرصاط

فيه اكسية اعرية مميلة مائلة ىلع رأسها ما يدعو إىل

الفتنة والزينة.

ت
جا یی یگ یلکہ اس ےک فی ت ھی تہی ہون یگ ،جال یکہ حیت یک حوسنو سی سال یا اس
ت
ت یگ
ےس ریادہ دور مساق ت ےس ھی سو ھی جاسکنی ہ۔ ن عورت حیت ےک فی ت ھی
تہی جان یگ- ،اہلل یک ییاہ ،-اس لی کہ ن راہر راست ےس تھیک جیک ہون یگ ن
ت
کیے تہنی ےک یاوحود ھی یییگ ہون یگ ،ما یل کرن وایل اور ا یی رس کو ابسا ما یل
ہون وایل ہون یگ حو فنی اور ريت کا یاعت ہ۔ مفاہ المقا نح ()2302 /6
ع
رسخ ریاض الصالجی لین ننمی()372/6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

أهل الار  :أي ممن يعذبون يف الار.
•
َ ُ
• لم أ َرهما  :أي لم يوجد يف عهده _ صىل اهلل عليه وسلم_
• ِسيَاط  :ما يُ َ
رضب به.
ُْ
َْ
َْ
• كأذناب ابلقر  :أي :تش ِبه أذناب ابلقر.
َ
ا
ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ
ت  :أي :يكربنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو ْنوها ،ويضاف هل أيضا حشو الشعر ووصله بغريه يلظهر كثريا.
• رؤوسهن كأس ِنم ِة
ابلخ ِ
ُ ْ
ابلخت  :نوع من اإلبل طويلة األعناق.
•
َ
ْ
َ
• اك ِسيات  :أي :من نعمة اهلل
• َاع ِر َيات  :من شكرها ،وقيل معناه :تسرت بعض بدنها ،وتكشف بعضه إظهارا جلماهلا وْنوه .وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها
َ
• مائِالت  :عن طاعة اهلل وما يلزمهن حفظه
ُ َ
• مميالت  :يعلمن غريهن فعلهن املذموم ،وقيل :مائالت يمشني متبخرتات ،مميالت ألكتافهن ،وقيل :مائالت يمتشطن املشطة امليالء :ويه
مشطة ابلغايا ،و «مميالت» يمشطن غريهن تلك املشطة.

فوائد احلديث:

ري وكشف يف نسائهاَ ،
 .1إنذار ووعيد لألمة اليت وقعت فيما أخرب عنه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من ُع ٍّ
وميَاعة وختنث يف رجاهلا.
 .2حتريم رضب الاس وإيذائهم دون إثم فعلوه أو ذنب اقرتفوه.

 .3حتريم إاعنة الظلمة ىلع ظلمهم.

 .4اتلحذير واتلنفري من اتلهتك واخلروج عن احلشمة وسلخ احلجاب اذلي أمر اهلل به املرأة املسلمة وجعله عنوان رشفها ورمز كرامتها وسياج
حفظها وصيانتها.
 .5حث املرأة املسلمة ىلع االلزتام بأوامر اهلل وابلعد عن لك ما يسخطه وجيعلها تستحق العذاب األيلم واجلحيم املقيم يوم القيامة.
ُ
َ
 .6حتريم اللباس الضيق والشفاف اذلي يصف العورة أو جيَ ِّسمها.

 .7احلديث من دالئل نبوته -عليه الصالة والسالم ،-حيث أخرب -عليه الصالة والسالم -عن األمور املغيبة اليت لم تقع إال يف أزمنة متأخرة
وبعيدة عن القرون الفاضلة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
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 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،الارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8903( :
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تہےلرور کا کھایا حقہ،دورسےرور کا کھایا سنتہ اور ینشےرور کا
طعام أول يوم حق ،وطعام يوم اثلاين سنة ،وطعام کھایا بو محصدکھاوا اور تماب
ک
ح
ب
عایل اےس اسیک
اہلل
گا،
رے
ی
اکار
ی
ر
و
اور
ہ
س
ّٰ
يوم اثلالث سمعة ،ومن سمع سمع اهلل به
ریاکارییکرسادےگا۔

 .1213احلديث:

**

 .1213جذیت:

عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺن فمایا کہ " تہےل رور کا
م
کھایا حق ہ ،دورسے رور کا کھایا سنت ہ اور ینشے رور کا کھایا بو حص دکھاوا
ب
عایل اےس اس یک ریاکاری یک رسا دے
اور تما س ہ اور حو ریاکاری کرے گا ،اہلل ب ّٰ
گا"۔

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم« :-طعام أول يوم حق ،وطعامْ
يوم اثلاين سنة ،وطعام يوم اثلالث ُسم َعة ،ومن َس َّم َع
ُ
َس َّم َع اَّلل به».
**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

احلديث -إن صح -فيه تقسيم حلكم الويلمة،
ًّ
فتكون حقا ،أي واجبة متحتمة يف أي يوم ،فيه
ضيافة واجبة ،وتكون طريقة متبعة يسري عليها

اغلب الاس ،وهذا يف ايلوم اثلاين ،وتكون للرياء
والشهرة يف ايلوم اثلالث ،وحمل الكراهة أو اتلحريم

يف ايلوم األول واثلاين واثلالث ،فيعاقب صاحبها يوم

القيامة بأن يفضحه اهلل ىلع رؤوس اخلالق ألن
اجلزاء من جنس العمل ،إال أنه قد ثبت يف صحيح
السنة ما يدل ىلع جواز اإليالم فوق اثلالثة أيام إذا

دعت إيله حاجة.

**

اجمایل معنی:

ض
ق
اس جذی ت می (بشظ ن کہ جذی ت حنح ہو) ولمہ ےک حکم یک سمی ییان یک گنی ہی کہ
ک
ت
ق
اس یک ایک قسم حق یک حینیت ر ھنی ہ بعنی کسی ھی دن کیا جان وال ن ولمہ ط عی

وحوت کا جامل ہو یا ہ ،حیابجہ ن لرمی بوعیت یک صیاق ت و مہمان بواری ہون ہ
اور دورسی قسم کا ولمہ وہ ہ حو ا بےس موج رطبقہ ی ہو یا ہ حس کو اکی و ینسی لوگ
اییان ہی اور ن دورسے دن ہو یا ہ اور ینشی قسم کا ولمہ وہ ہو یا ہ حو

ینشے دن ،دکھاوا اور یام و تمود یک غض ےس کیا جا یا ہ۔ تہےل ،دورسے اور
ینشےدن ہون واےلولمہ یککراہیتیاحرمتکاتہلوتہی (دکھاوا اور یام وتمود)
شح
عایل اس کو ساری
ہ اور رور قیامت ا بےس ص کو بون رسادی جان یگ کہ اہلل ب ّٰ
م
جلوق ےک سا می دلیل و رسوا کرے گا کیو یکہ عمل یک حراء ،اشی جنےس عمل ےک مطابق
ض
ت
دی جان ہ ،النیہ حنح سنت ےس ن یات ھی یای ت ہ حو اس یات ی دلل ت کرن

ہ کہ بقذر رضورت ،یی دن ےس رایذ ولمہ کریا جای ہ ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :يبوغ املرام.

معاين املفردات:

• حق  :واجب عند بعض العلماء واجلمهور ىلع أن (حق) بمعىن سنة مؤكدة.
ر
• ُسنَة  :طريقة متبعة جرت به اعدة الاس ،وليس املراد سنة اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ا
حراما واإلجابة إيلها كذلك.
• سمعة  :طلب إسماع الاس ،فيكون فعلها

ْ
• سمع اهلل به  :فضحه اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق؛ ألنه عمل هذه الويلمة لغري وجه اهلل فاكنت عقوبته فضحه ىلع املال.
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فوائد احلديث:
 .1أن ادلعوة إىل الويلمة تكون يف ايلوم األول ،فإن اكنت فيما بعده من األيام لم جتب ادلعوة؛ فيف ايلوم اثلاين :مستحبة ،ويف ايلوم اثلالث
تكره :أو حترم.
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
 .2أن الويلمة يف ايلوم األول واجبة ،ويف ايلوم اثلاين سنة مستحبة ،أما يف ايلوم اثلالث فيه رياء وسمعة؛ فتكون حمرمة ،فتجب ىلع املدعو
ُ
اإلجابة يف َّ
ُ
وحترم يف ايلوم اثلالث ،وهذا مذهب مجهور العلماء.
األول ،وتستَحب يف ايلوم اثلاين،
ا
 .3اتلحذير من أن يكون اإلنسان مسمعا بعمله ،يقصد أن يمدحه الاس.

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 :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن
اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
  2003م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - 1427ضعيف سنن الرتمذي -حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه :زهري الشاويش  -توزيع :املكتب االساليم – بريوت-
الطبعة :األوىل  1411 ،ـه 1991 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58115( :
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ش
شح
ون)ہ حےس اییا عیت لوگونےک عیوت
اس صےک لی حو حیی(یا ط ّٰ
ےس يگان کردے

طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب انلاس

 .1214احلديث:

**

ا
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواعُ « :طوىب ملن شغله
عيبُه عن عيوب الاس».
درجة احلديث :ضعيف جدا

ا

ش
شح
ب ض
ون)
ا س ر ی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :اس ص ےک لی حو حیی(یا ط ّٰ
ہ حےس اییا عیت لوگون ےک عیوت ےس يگان کر دے۔‘‘

**

جذی ت کا درج :صعیف جذاً (ن جذی ت تہت صعیف ہ)۔

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث توجيه رشيد وحث لإلنسان ىلع أن

يشغل وقته بإصالح نفسه ،وذلك باتلحيل بماكرم

األخالق ،واتلخيل عن رذائل اذلنوب،فهذا هو املنهج

السليم اذلي يسلم فيه اإلنسان من االشتغال بعيوب
الاس وتتبع عوراتهم ،فمن فعل ذلك استحق جائزة

(طوىب) اليت يه شجرة يف اجلنة ،أو مزنلة اعيلة فيها،
واحلديث ضعيف ،ولكن الوصف املذكور مندوب

إيله ألدلة صحيحة أخرى.

 .1214جذیت:

**

اجمایل معنی:

ج
اس جذی ت می ابسان ےک لی ایک تہت ا ھی راہمان ہ اور اےس اس یات ی
اتھارا گیا ہ کہ وہ ا یی وق ت کو حود اینی اص الخ می ضف کرے ،یاین طور کہ ا جےھ
اج الق ےس مین ہو اور گیاہون یک یايون ےس جھی کارا جاصل کرے۔ تہی وہ محقوظ
رطبقہ ہ حس می ابسان لوگون ےک عیوت وبقابص می ین اور ان یک جامیون یک
ش
مس
بوہ می لگی ےس یار رہیا ہ۔ حو حص ابسا کر یا ہ وہ ''طون'' ےک اب عام کا نحق ہو

جا یا ہ حو کہ حیت می ایک درحت یا اس می ایک یلیذ مییہ ہ۔ ن جذی ت صعیف
ہ ،لیک اس می حس یات کا ییان ہ وہ مسنحت ہ کیو یکہ اس ےک یارے می
ض
دیگر حنح دل یل آن ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الزبار
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند الزبار

معاين املفردات:

• طوىب  :اسم شجرة يف اجلنة ،وقيل :عيش طيب هل يف اآلخرة ،وحياة طيبة.

فوائد احلديث:

ا
جاهدا اتلخلص منها ،فيسلم من تبعة
 .1يف احلديث توجيه رشيد ملن يريد السري إىل اهلل -تعاىل ،-بأن ينشغل بالظر يف عيوب نفسه ،وحياول
تتبع عورات الاس.

املصادر واملراجع:

ضعيف اجلامع الصغري وزيادته،للشيخ األبلاين .دار النرش  :املكتب اإلساليم :بريوت  -الطبعة  :اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م .مسند الزبار ،لإلمام الزبار.
الارش  :مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة .الطبعة  :األوىل .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.
ر
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ر
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر.
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار الفلق – الرياض .الطبعة :السابعة 1424 ،ه.

الرقم املوحد)5362( :
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میے ییذےن ا ییآت کومیے یاسلن میجلذییکحیابجہ می
ن اسی حیت حرام کردی۔

َْ
َْ
َ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َّ
َ َ
اجلنة
عبدِي باد َر ِين بِنف ِس ِه ،حرمت علي ِه

 .1215احلديث:

**

َ َ َ َ
ُُْ ُ
هلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -قال :قال
جندب بن عبد ا ِ
َ ُ ُ َّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم « :-اكن فيمن اكن
رسول ِ
ِّ
ُ ْ َ َ َ
سكينا َ
فح َّز بها
ج ِزع؛ فأخذ
قبلكم رجل به جرح ف
ََ
يده ،فما َرقأ ادلم حىت مات ،قال اهلل -عز وجل:-
َ
عبدي بَاد َر ِين بنفسه ،حرمت عليه اجلنة».

 .1215جذیت:

ب
حیذت ین عیذ اہلل جل رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ نفمایا:
"تم ےس تہےل لوگون می ایک آدمی تھا حےس ایک رجم لحق تھا۔ وہ اےس یداست ن کر

سکا حیابجہ اس ن ایک جرھی یل اور اس ےس اییا اہتھ کات لیا۔ حون ن ر کی یک وج
ےس وہ م گیا۔اہلل غ و جل ن فمایا :میے ییذے ن ا یی آت کو میے
یاس لن می جلذی یک حیابجہ می ناس ی حیت حرام کر دی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جذی ت کا درج :حنح

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
حدث اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابَه عن
َ َ
رجل اكن فيْ َمن قبلنا من األمم املاضية فيه ُج ْرح
ٍ
َ
َ
َ
مؤلم ج ِزع منه ،فأيِس من رمحة اهلل -تعاىل -وشفائه،
َ
لضعف دايع اإليمان
رجاء ثوابه؛
ولم يصرب ىلع أمله
ِ
ا
وايلقني يف قلبه ،فأخذ سكينا فقطع بها يده ،فأصابه
ْ
نزيف يف دمه ،فلم يرقأ وينقطع حىت مات .قال اهلل

**

تعاىل -ما معناه :هذا عبدي استبطأ رمحيت وشفايئ،ولم يكن هل َج َدل ىلع باليئ؛ َ
إيل َ
فع َّجل َّ
نفسه جبنايته
وظن أنه َّ
َّ
قرص أجله بقتله نفسه؛ ذلا فقد
املحرمة،

حرمت عليه اجلنة ،ومن حرم اجلنة؛ فالار مثواه .وال

شك يف علم اهلل -تعاىل -السابق ومشيئته وقضائه

لفعل هذا القاتل.

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن ا یی ضجان کو ہم ےس تہےل گرر جان وایل قومون می ےس ایک آدمی
ےک یارے می ییایا حو ایک تہت ہی المیاک قسم ےک رجم می منی ال تھا حےس وہ یداست
ن کر سکا۔ ا یی اتمان اور بق ر
ی فلت یک کرموری یک وج ےس وہ اہلل یک رجمت اور اس
یک سقا ےس مابوس ہو گیا اور ن ن کر سکا کہ اہلل ےس بوات یک امیذ ر کھی ہون اس رجم

یک ن کلیف ی صی کر یا۔ حیابجہ اس ن ایک جرھی ےل کر اس ےس اییا اہتھ کات لیا۔
خ یک وج ےس اس کا حون تہیا رسوع ہو گیا حو رکا ہی تہی تہان یک کہ اس یک موت
ق گ
عایل ن فمایا :اس ییذے ن میی رجمت اور سقا کو بعیذ
وا ع ہو نی۔ اس ی اہلل ب ّٰ
جایا اور میی رطف ےس آن وایل آرمابس ی صی و اسنق الل کا مطاہہ ن کیا اور اس
تھ
ق علر حرام کا ارن کات کرن ہون اینی روخ کو میی رطف نحی می جلذی یک اور ن

گمانکیا کہحودکومارکرےکاسن ا یی ر
مذت عرمکوکم کردیاہحیابجہمین(اس
حرم یک یاداس می) اس ےک لی حیت حرام کر دی۔ اس لی دورخ اس کا تھکان
ی
ہ۔ اس می کون سک تہی کہ اہلل یک نسیگ علم اور اس یک مسنیت و قصا می اس
فا یل کا ن ق عل تہےل ےس موحود تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َ
ْ
ألم اجلرح.
• فج ِزع  :فلم يصرب ىلع ِ
َ
• فَ َ
ح َّز بِ َها يَ َد ُه  :أي :ق َط َعها.
َْ
َ ُ
َ
• َف َما َرقَأَ َّ
ادل ُم َح َّىت َمات  :أي :ما انق َط َع د ُمه حىت مات.

• اجلنة  :ادلار اليت أعدها اهلل يف اآلخرة فيها ملن أطاعه ،وجعل فيها من العيم ما ال خيطر ىلع بال.

420

فوائد احلديث:

َ
َ
ُ َّ
اكلياحة ،أو فعل ،اكل َّ ْ
ُْ
لط ِم وشق اجليوب ،وكقتل الفس.
ول،
رب عند
املصائب عما يس ِخط اهلل -تعاىلِ -من ق ٍ
ِ
 .1وجوب الص ِ
ٍ
ِّ
َ
َ
األشياء قبل وجودها ،وأطلقت عليه املبادرة بوجود صورتها.
 .2ليس يف قوهل" :عبدي باد َرين بِنفسه" منافاة ِلقضاء اهلل وقدره السابق؛ فاهلل مقدر
ْ
َّ
َّ
 .3حتريم قتل اإلنسان نفسه؛ ألنها ليست ِملكه وإنما يه ِملك خالقها.
ُ
 .4اتلحديث عن األمم املاضية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،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 .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،
1988م.
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َ ْ َ
ََْ
َ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ َ ْ
ح
ني بكت من خشية دوآیکھون کو ہنمیکآگ تہی جھونیگ؛ایکوہ آیکھ حو اہللےکدرےسی ہون
ان ال تمسهما انلار :ع
عين ِ
َ ْ ٌ َ َ َْ ُ
َ
ني باتت َت ُرس يف سبِيل اهلل
اهلل ،ع
ہو اور ایکوہآیکھ حسنراہ رحہاد می ترہہد یی ہونراتگراریہو۔

 .1216احلديث:

**

ا َ َْ َ
ان ال
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :عين ِ
َ ْ
َْ
ْ
َ ْ
تَ ُّ
مس ُه َما َّ
الارَ :عني بَكت من خشيَة اهلل ،وعني
َ َْ
بَاتت حت ُر ُس يف َس ِبيل اهلل».

ای ر
ن عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ن فمایا کہ ”دو
ح
ی
آ کھون کو ہنم یک آگ تہی جھون یگ؛ ایک وہ آیکھ حو اہلل ےک در ےس ی ہون ہو اور
ایک وہ آیکھ حس ن راہرحہاد می ترہہ د یی ہون رات گراری ہو“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ا َ َ
ك ْ
ت خوفا
معىن احلديث :أن ا َّلار ال ت َم ُّس عينا ب

من اهلل تعاىل ،فعندما يتذكر اإلنسان عظمة اهلل

وقدرته ىلع عباده ويتذكر حاهل وتقصريه يف حق اهلل
َ
َ َ
وسخطه،
تعاىل؛ فيبيك رجاء رمحته وخوفا من ِعقابه
فهذا موعود بالجاة من الار .وعني أخرى ال تمسها
َ
الار ،ويه :من بَاتت حترس يف سبيل اهلل تعاىل يف
اثلغور ومواضع االقتتال حفاظا ىلع أرواح املسلمني.

وقوهل" :ال تمسهما الار" هذا من إطالق لفظ اجلزء
َ
َ
وإرادة اللك ،واملراد :أن من بَكى من خشية اهلل
َ
تعاىل ومن بات حيرس يف سبيل اهلل ،فإن اهلل تعاىل
ُحيَ ِّرم َج َس َدهما ىلع َّ
الار.

 .1216جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ح
جذی ت کا مطلت ن ہ کہ ہنم یک آگ اس آیکھ کو تہی ج ُھون حو اہلل ےک حوف ےس
رون ہ ،بعنی حت ابسان اہلل یک عطمت اور ییذون ی اس یک فذرت کو یاد کر یا ہ
ی
عایل ےک حق می اینی کو یاہی دیکھیا ہ ،بو اہلل یک رجمت یک
اور ا نی جال ت اور اہلل ب ّٰ
امیذ ر کھی ہون اور اس ےک عذات اور یاراصیگ ےس درن ہون رو یا ہ ،اس
ح
عایل کا وعذہ ہ کہ ن آیکھ ہنم یک آگ ےس بجات یان یگ۔ دورسی
ےک ساتھ اہلل ب ّٰ
ح
آیکھ حےس ہنم یک آگ تہی ج ُھون یگ وہ ہ حو اہلل ےک را سی می رسجذون ی اور
لران ےک موقعون ی اہل اس الم یک حقاطت ی مامور ہو کر ترہہ دینی ہ۔ "ل تمسہما
ف
الیار" ن جملہ حُر ْبول کر کُ ْل ُماد لنی یک نیل ےس ہ۔ اس ےس ُماد ن ہ کہ حو
شح
عایل ان
ص اہلل ےک حوف ےس رو یا ہ اوراہلل ےک را سی می ترہہ دییا ہ ،اہلل ب ّٰ
ح
ح
ےک سمون ی ہنم یک آگ حرام کر دییا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• خشية اهلل  :اخلوف من جالهل وعظمته.

فوائد احلديث:
 .1فضل ابلاكء من خشية اهلل واحلراسة يف سبيل اهلل ملا فيهما من صدق اإليمان وكمال املراقبة.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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 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 ،ـه 1975 -م مشاكة املصابيح ،ملحمد
بن عبد اهلل اخلطيب العمري أبو عبد اهلل ويل ادلين اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم – بريوت -الطبعة :اثلاثلة.1985 ،
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422

َّ ُ َّ ُ َ َ ْ َ
ُ َ ْ
َ
لع َ
ت َ َ َّ
ِ
اجلنة وانلار ،فلم أر
ع ِرض
اكَلوم يف اخلريِ
َْ َُ َ َ ْ َُ َ َ ْ ُْ َ ً
حكتم قلِيال
والرش ،ولو تعلمون ما أعلم لض ِ
ِ
َو َبلَ َك ْي ُت ْم َكثِرياً

 .1217احلديث:

ُ
َ َ ََ
هلل -
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :خطبنا رسول ا ِ
ُ ا
َ
ُ
سمعت مثلها ق ُّط،
صىل اهلل عليه وسلم -خ ْطبَة ما
ََْ َ َ َْ َ َ ْ َ ا َ َْ
فقال« :لو تعل ُمون ما أعل ُم ،لض ِحكتُ ْم ق ِليال َو َبلكيتُ ْم
ريا»َ .ف َغ َّطى أَ ْص َح ُ
َكث ا
هلل -صىل اهلل عليه
اب
رسول ا ِ
ِ
ِ
َ
َََ
َ
ُ ُ َ
ُ
وسلم -وجوههم ،وهلم خ ِنني .ويف رواية :بلغ رسول
َ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن أ ْص َحاب ِه َ ْ
يشء
ا ِ
ِ
ُ َ ْ َ ََّ
َ َ
َ
ار ،فَلَ ْم أَرَ
َ
وال ُ
يلع اجل َ َّن ُة َّ
فخطب ،فقال« :ع ِرضت
ْ
ََْ َ َ َْ َ
والرش ،ولو تعل ُمون ما أعل ُم ل َض ِحكتُ ْم
اخلري
اكيلومِ يف
ِ
ِ
َ ا َََ َ ُْ ْ َ
ََ
ا
هلل
أصحاب
ق ِليال وبلكيتم ك ِثريا» .فما أىت ىلع
رسول ا ِ
ِ
ِ
صىل اهلل عليه وسلم -يوم أَ َش ُّد منْ ُهَ ،غ َّطوا ُر ُء َوس ُهمْ
ِ
َ
وهلم خ ِنني.

میے سا می حیت اوردورخ کو ینس کیا گیا۔ مینآخجننی حی اوررس
یک
ک
یک
د ھیہ اینی ھی تہید ھی۔ اگر تموہ کجھ جا یی ہون حو می جاییا ہون بو
تم ہنسی کم اور رونریادہ۔
**

ابس رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ایک دق عہ ینی ﷺ ن
ک
ابسا حطیہ دیا کہ ھی ابسا حطیہ تہی دیا تھا۔ آت ﷺ ن فمایا :اگر تم وہ کجھ جان لو
حو می جاییا ہون بو تم ہنسو کم اور روو ریادہ۔ اس ی رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ن

ا یی حرہون کو دھای ت لیا اور وہ سسکیان ترھ ترھ ےک رو رہ تےھ۔ ایک اور
تہن
روای ت می ہ کہ رسول اہلل ﷺ یک ا یی ضجان ےس می علق کون یات جی۔
آت ﷺ ن فمایا :میے سا می حیت اور دورخ کو ینس کیا گیا۔ می ن آخ
یک
ک
یک
ج
ننی حی اور رس د ھی ہ اینی ھی تہی د ھی۔ اگر تم وہ کجھ جا یی ہون حو می
جاییا ہون بو تم ہنسی کم اور رون ریادہ۔ رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ی اس ےس ریادہ
شحت دن کون تہی گررا۔ اتہون ن ا یی رس دھای ت ر کےھ تےھ اور سسکیان ترھ

ترھ کر رو رہ تےھ۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

وعظ اليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه موعظة لم
يسمعوا مثلها قط ،واكن من مجلتها أن قال :عرضت
يلع اجلنة والار ،فلم أر خريا أكرث مما رأيته ايلوم يف

اجلنة ،وال رشا أكرث مما رأيته ايلوم يف الار ،ولو
ُ
تعلمون ما أعلم من أهوال اآلخرة وما أ ِعد يف اجلنة

من نعيم ويف الار من العذاب األيلم لضحكتم قليال
وبكيتم كثريا ،فما جاء ىلع أصحاب اليب صىل اهلل

عليه وسلم يوم أشد منه؛ فبكوا بكاء شديدا.

 .1217جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ک
ینی ﷺ ن ا یی ضجان کو ایک ابسا وعظ فمایا کہ اس رطخ کا وعظ تہےل ھی تہی
فمایا تھا۔ آت ﷺ ن اس می فمایا :میے سا می حیت اور دورخ کو ینس کیا
یک
ک
یک
ج
گیا۔ می ن حیت می آخ ننی حی د ھی اس ےس ریادہ می ن ھی تہی د ھی اور
ک
ن ہی می ن اییا رس ھی دیکھا ہ جنیا می ن آخ دورخ می دیکھا ہ۔ اگر تم
ب
آحرت یک ہولیاکیون کو اور حیت یک عمیون اور دورخ می حو عذات ہو گا اس کو و بےس
جان لو جنےس می جاییا ہون بو تم ہنسو کم اور روو ریادہ۔ رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ےک
لی اس ےس ریادہ شحت دن کون تہی تھا۔ وہ رار و قطار رو رہ تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خطبة  :موعظة.
• قط  :ظرف الستغراق ما مىض من الزمان.

• ما أعلم  :أي :من أهوال اآلخرة ،وما أعد يف اجلنة من نعيم ويف الار من العذاب األيلم.
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• خنني  :نوع من ابلاكء ،وأصله :خروج الصوت من األنف.

• لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا  :أي :حلصل من اإلشفاق ابلليغ ما يقل ضحككم ويكرث بكاؤكم.
• أىت  :جاء.

• غطوا  :أي :سرتوا.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ابلاكء خوفا من عقاب اهلل ،وعدم إكثار الضحك؛ ألنه يدل ىلع الغفلة وقسوة القلب.
 .2تأثر الصحابة -ريض اهلل عنهم -باملوعظة ،وشدة خوفهم من عقاب اهلل -عز وجل-.
 .3استحباب تغطية الوجه عند ابلاكء.
 .4اجلنة والار خملوقتان وموجودتان اآلن.
 .5من اطلع ىلع حقائق اآلخرة لم يضحك إال قليال ،واكن بكاؤه كثريا لألهوال واألحوال اليت ال يعلمها إال اهلل.
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 الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .الهاية 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 الجاة (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)4814( :
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اہللغوجل کو ان لوگونی ب عحت ہو یاہ حو ییبون می حکرے حیت میداجل
ہون ہی۔

عجب اهلل -عز وجل -من قوم يدخلون اجلنة
يف السالسل

 .1218احلديث:

**

ک
ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےک یارے می آ یا ہ کہ اتہون ن ن آی ت یھی :ننم حی
ت للیاس۔ (سورہ آل عرمان)110 :۔ یجمہ’’:تم تہیین امت ہو حو
اہم ا ُْحررح َّ ْ
لوگون ےک لی ییذا یک گنی ہ‘‘۔ اور فمایا :لوگون ےک لی ست ےس تہی لوگ وہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال{ :كنتم خري أمة
ُ ْ
ُ َ
َ
َّ
ْ
"خ ْ ُ
ري َّ
اس يَأتون بهم
أخ ِر َجت للناس} قال:
اس للن ِ
ال ِ
ْ ُ ُ
َْ
َّ
الس ِل يف أعناقِ ِه ْم حىت يَدخلوا يف اإلسالم".
يف الس ِ
وعنه أيضا -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قالَ « :عج َ
ب اهلل -عز وجلِ -م ْن قوم
ِ
َْ ُ ُ َ
َّ
الس ِل».
يدخلون اجلنة يف الس ِ
صحيحان ،واحلديث األول

 .1218جذیت:

ہی حو ان یک گردبون می ربحیین داےل اتہی ےل کر آن ہی تہان یک کہ وہ
اس الم قیول کر لنی ہی۔ ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ہی ےس روای ت ہ کہ ینی ﷺ ن
فمایا کہ "اہلل غ و جل کو ان لوگون ی ب عحت ہو یا ہحو ییبون می حکرے حیت می
داجل ہون ہی"۔

**

درجة احلديث :موقوف ىلع أيب هريرة ،واثلاين
مرفوع

جذیت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

َع ِجب اهلل -سبحانه -لقوم يُقادون إىل اجلنة
بالسالسل ،وهم قوم اكنوا من الكفار يأرسهم
املسلمون يف اجلهاد ،ثم يُسلمون فيكون هذا األرس

**

سبباا يف إسالمهم ودخوهلم اجلنة ,ويعترب احلديث

اثلاين اكتلفسري وابليان للحديث املوقوف األول ,وقد

وصف هؤالء اآلرسون يف أثر أيب هريرة -ريض اهلل
عنه -بأنهم خري الاس للناس ,إذ اكنوا سبباا يف هداية
ر
هؤالء املأسورين ,وصدر -ريض اهلل عنه -الكمه
باآلية؛ ألن هذا مظهر من املظاهر اذلي تتجىل فيه

خريية هذه األمة.

اجمایل معنی:

عایل ان لوگون ی می عحت ہو یا ہ خہی یاییذ ر س السل حیت ےک رطف
اہلل شجان و ب ّٰ
ےل جایا جان گا۔ ن وہ کاف لوگ ہی خہی مسلمان دوران حہاد قیذی ییا ل نی ہی اور
ب عذاران وہ مسلمان ہو جان ہی اور اس رطخ ےس ن قیذ ان ےک قیولر اس الم اور
دحولر حیت کا سنت ین جان ہ۔ ن دورسی جذی ت تہل وایل موقوف جذی ت یک
شمج
بقسیاوروصاحت ھیجانہ۔ ابو ہیہرضیاہلل عیہےس میقولجذی ت میییایا
گیا ہ کہ ن لوگ دورسے لوگون ےک حق می ست ےس تہی لوگ ہی کیو یکہ وہ ان
قیذبون یک ہذای ت کا سنت ینی ہی۔ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ن ا یی ک الم ےک آعار
می ن آی ت ی الوت یک کیو یکہ ن یات اس امت ےک تہیین امت ہون ےک مطاہ
می ےس ایک مطرہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :رواهما ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أخرجت للناس  :أظهرت للناس.
• َع ِجب  :هذه صفة من صفات اهلل -تعاىل -اليت يثبتها أهل السنة واجلماعة ىلع الوجه الالئق به -عز وجل ،-ويه تدل ىلع حمبة اهلل -تعاىل-
هلذا الفعل اذلي هو حمل اتلعجب ،وتعجبه -سبحانه -ليس كتعجب املخلوق.
• يأتون بهم يف السالسل  :يأتون بهم أرسى مقيدين باألغالل.

• اجلنة  :يه ادلار اليت أعدها اهلل ملن اطاعه ،فيها من العيم املقيم ما ال خيطر ىلع بال.
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فوائد احلديث:
 .1خري األمم وأنفع الاس للناس يه أمة اإلسالم اذلي جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2اجلهاد يف سبيل اهلل اغيته إخراج الاس من ظلمات الكفر والرشك إىل نور اتلوحيد واإلسالم.
 .3أن من وجوه أفضلية أصحاب الرسول وخرييتهم للناس أنهم يأرسون األرسى ويدعونهم لدلخول يف اإلسالم؛ فيسلمون فيكونون من أهل
اجلنة ,وذلك منتىه الفضل والعمة.

 .4فضل دعوة الاس لإلسالم واحلرص ىلع هدايتهم.

 .5بيان رمحة اهلل بعباده املؤمنني وفضله يف إدخاهلم اجلنة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،الطبعة األوىل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)4932( :
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ت
مومن کا م عاملہ ھی عحیتہ۔ اسےکہکام می اسےک لی حی ہی حی
ہ۔ اگر اےسآسودہ جایل ملنیہاور اسیوہسکر کر یاہ بون سکر کریا اس
ےک لی یاعت حی ہوہ اور اگراےس کونیییگلحق ہونہ اوراسیصی

عجبا ألمر املؤمن إن أمره ِّكه هل خري ،وليس

ذلك ألحد إال للمؤمن :إن أصابته رساء شكر

فاكن خريا هل ،وإن أصابته رضاء صَب فاكن خريا

ت
کر یاہ بونصی کریا ھی اسےک لی یاعت حیہ۔

هل

 .1219احلديث:

**

ا
عن ُصهيب بن ِسنان الرويم -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َا َ
َّ َ ُ َّ
ألمر ُ
أمره لكه هل خري ،وليس ذلك
المؤ ِمن إِن
«عجبا ِ
ْ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ِأل َحد إِال لِلمؤ ِمن :إِن أصابته رساء شكر فاكن خريا
ََ
هل ،وإ ْن أَ َصابته ر َّ
رضاء َص َرب فاكن خريا هل».
ِ

ضہیت ین سیان رومی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہکہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
ت
"مومن کا معاملہ ھی عحیت ہ۔ اس ےک ہ کام می اس ےک لی حی ہی حی ہ۔
اگر اےس آسودہ جایل ملنی ہ اور اس ی وہ سکر کر یا ہ بو ن سکر کریا اس ےک لی
یاعت حی ہو ہ اور اگر اےس کونیییگ لحق ہون ہ اور اس ی صی کر یا ہبو ن صی
ت
کریا ھی اس ےک لی یاعت حی ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الع َ
أظهر الرسول -عليه الصالة والسالمَ -
جب ىلع

وجه االستحسان لشأن املؤمن؛ ألنه يف أحواهل

وتقلباته ادلنيوية ال خيرج عن اخلري والجاح

والفالح ،و هذا اخلري ليس ألحد إال املؤمن .ثم أخرب
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -أن املؤمن ىلع لك حال قدرهاهلل عليه ىلع خري ،إن أصابته الرضاء صرب ىلع أقدار

اهلل ،وانتظر الفرج من اهلل ،واحتسب األجر ىلع اهلل؛
فاكن ذلك ا
خريا هل .وإن أصابته رساء من نعمة دينية؛
اكلعلم والعمل الصالح ،ونعمة دنيوية؛ اكملال وابلنني

واألهل شكر اهلل ،وذلك بالقيام بطاعة اهلل -عز

وجل ،-فيشكر اهلل فيكون خريا هل.

 .1219جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ن بسیذیذیگ ےک ایذار می مومن ےک جال ی ب عحت کا اظہار فمایا؛
کیون کہ وہ ا یی تمام احوال اور دییاوی ا یار حرھاو می حی و ف الخ اور کامیان ہی می
رہیا ہاور ن حی ضف اور ضف مومن ہی کو جاصل ہون ہ۔ ترھ ینی ﷺ ن
ییایا کہ اہلل ب عایل ن مومن ےک ہ جال می اس ےک لی حی ہی مقذر رکھا ہ۔ اگر
تہن
اےس کونیییگ ومصنیت حنی ہ اور وہ اہلل یک بقذی ی صی کر یا ہ اور اہلل یک رطف

ےس کسادیگ کا منیظ اور اس ےس احر و بوات کا امیذوار رہیا ہ ،بو ن یات اس ےک
لی یاع ر
ت حی ہون ہ۔ اور اگر اےس کون حوس کن یات ینس آن می ال کون دینی

ب عمت کا حصول ہو ،جنےس علم یا عمل صا لح یا ترھ کون ديوی ب عمت مےل ،ج نےس مال،
اولد یییہ اور اہل و عیال ،بو اس ی سکر گرار ہو یا ہ ،یاین طور کہ اہلل غ و جل یک
اطاعت ی کارییذ رہیا ہ ،حیابجہ اہلل اس یک فذر کر یا ہ ،بو ن یات اس ےک لی
یاع ر
ت حی ہون ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجُ :صهيب بن ِسنان الرويم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ
عجباا  :واتلعجب إنما حيصل لإلنسان من عظم موقع اليشء وخفاء سببه عليه.
• َ
أمره  :شأنه.
• ُ
المؤ ِمن  :الاكمل اإليمان ،وهو العالم باهلل الرايض بأحاكمه ،العامل ىلع تصديق موعوده.
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• َ َّ
رساء  :ما يِس اإلنسان.

• شكر  :عرف قدر نعمة اهلل عليه.
• ر َّ
رضاء  :ما يرض ابلدن ،أو ما يتعلق به من أهل أو ودل أو مال.
• َ
صرب  :احتسب عند اهلل ثوابه وريض به.

فوائد احلديث:
 .1فضل الشكر ىلع الِساء والصرب ىلع الرضاء ،فمن فعل ذلك حصل هل خري ادلارين ،ومن لم يشكر ىلع العمة ،ولم يصرب ىلع املصيبة ،فاته
األجر ،وحصل هل الوزر.

 .2حياة املسلم بما فيها من مِسة ومرضة لكها خري وأجر عند اهلل.

 .3املؤمن الاكمل يشكر اهلل -تعاىل -يف الِساء ،ويصرب ىلع الرضاء ،فينال خري ادلارين ،أما ناقص اإليمان فإنه يتضجر ويتسخط من املصيبة،
فيجتمع عليه املصيبة ووزر سخطه ،وال يعرف للنعمة قدرها ،فال يقوم حبقها وال يشكرها ،فتنقلب العمة يف حقه نقمة.

 .4األجر يف لك حال ال يكون لغري أهل اإليمان.

 .5يف احلديث احلث ىلع اإليمان ،وأن املؤمن دائما يف خري ونعمة.

 .6احلث ىلع الشكر عند الِساء؛ ألنه إذا شكر اإلنسان ربه ىلع نعمة فهذا من توفيق اهلل هل ،وهو من أسباب زيادة العم.

 .7احلث ىلع الصرب ىلع الرضاء ،وأن ذلك من خصال املؤمنني.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .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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مبصیک عیادت کرو ،تھوےککو کھایا کھالو اور قیذی کوآراد کراو۔

عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين

 .1220احلديث:

عن أيب موَس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
ُ
املريضْ ،
وأط ِع ُموا
صىل اهلل عليه وسلمُ « :-عودوا
َ َ ُ ُّ
كوا َ
الع ِاين».
اجلائِع ،وف

**

ابو موشی رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا کہ"مبص یک
عیادت کرو ،تھوےککو کھایا کھ الو اور قیذی کو آراد کراو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بزيارة املريض،
ا
ا
مسلما
وإطعام اجلائع ،وأن إذا اختطف الكفار رجال
وجب ىلع املسلمني أن يفكوا أرسه.

 .1220جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن مبص یک عیادت کرن ،تھوےک کو کھایا کھ الن کا حکم دیا اور فمایا کہ
ش
اگر کقار کسی مسلمان حص کو قیذی ییا کر ےل جا یی بو مسلمابون ی واحت ہ کہ اےس
قیذ ےس راہ کرا یی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه ابلخاري ويف لفظه تقديم وتأخري ،وهذا لفظ أيب عوانة.
َّ
َ
اتلخريج :أبو ُموَس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عودوا  :من العيادة ويه زيارة املريض.
• اجلائع  :من آديم وغريه.
• فكوا  :أطلقوا رساحه.

• العاين  :األسري ولك من وقع يف ذل واستاكنة وخضوع.

فوائد احلديث:
 .1اإلسالم دين اتلعاون ،وهذه األمور املذكورة من اتلعاون بني املسلمني.
ا
 .2احلث ىلع إطالق األرسى ،وقضاء ادليون عن الغارمني ،وختليص من وقع يف ملمة؛ ألنه من فك العاين معنويا.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ُ ْ ْ
َ َ
َ َْ ُ
واذ ُك ُروا َ
اسم اهللِ،
فاجت ِمعوا ىلع طعامِكم،
َُ َ ْ َ ُ
ارك لك ْم فِي ِه
يب

 .1221احلديث:

اییا کھایا ا کےھ ہو کر کھایا کرو اور اہللکا یام لیا کرو ،اس می تمہارے لییکت
دالدیجانیگ۔

**

َ َّ
َ
عن َو ْح ِ ِّ
أصحاب
بن َح ْر ٍب -ريض اهلل عنه :-أن
يش
ِ
َ
هلل،
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالوا :يا رسول ا ِ
رسول ا ِ
ِ
َ
َّ َ ْ ُ ُ
ْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ُ
رتقون» قالوا:
ِإنا نأكل وال نشبع؟ قال« :فلعلكم تف ِ
ُ ْ ْ ُ
َ َ
َ َْ ُ
َ
هلل،
نعم ،قال«:فاجت ِمعوا ىلع طعا ِمكم،واذك ُروا اسم ا ِ
َُ َ ْ َ ُ
ارك لك ْم ِفي ِه».
يب

 .1221جذیت:

وحسی ین حرت رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ن
غض یک کہ یا رسول اہلل! ہم کھان ہی لیک سی تہی ہون۔؟ آت ﷺ ن

فمایا :سایذ تم الگ الگ کھان ہو؟ اتہون ن حوات دیا جی اہن۔ آت ﷺ ن
فمایا’’:اییا کھایا ا کےھ ہو کر کھایا کرو اوراہلل کا یام لیا کرو ،اس می تمہارے لی
یک ت دال دی جان یگ‘‘۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

قال الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم :-إنهم
يأكلون وال يشبعون ،فأخربهم اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أن ذللك أسبابا منها :اتلفرق ىلع الطعام؛ فإن
ذلك من أسباب نزع الربكة؛ ألن اتلفرق يستلزم أن

لك واحد جيعل هل إناء خاص فيتفرق الطعام وتزنع

بركته ،ومنها أيضا :عدم التسمية ىلع الطعام؛ فإن
اإلنسان إذا لم يسم اهلل ىلع الطعام أكل الشيطان معه

ونزعت الربكة من طعامه.

**

اجمایل معنی:

ع ج
ضجان کرام رصوان اہلل لنہم ا معی ن رسول اہلل ﷺ ےس کہا کہ وہ کھان بو ہی
لیک سیتہی ہون۔اس یینی ﷺن اتہیییایا کہاسےککجھاسیات نہی:

الگ الگ ہو کر کھایا کھایا۔ کیو یکہ ن یک ت اتھ جان کا ایک سنت ہ اس لی کہ
الگ الگ کھان کا لرمی یننجہ ن ہ کہ ہ کسی کا جاض یین ہو۔ اس ےس کھایا یت

ت
جان گا اور یک ت اتھ جان یگ۔ اس یک ایک اور وج کھان ی بسم اہلل ن یھیا ھی
ہ۔ ابسان حت کھان ی اہلل کا یام تہی لنیا بو سنطان اس ےک ساتھ کھا یا ہ اور
کھ
اس ےک کھان ےس یک ت ننح یل جان ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :وحيش بن حرب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تفرتقون  :أي :تأكلون متفرقني.
• واذكروا اسم اهلل  :أي :قولوا باسم اهلل عند أكله.
• يبارك  :الربكة :يه الزيادة والماء.

فوائد احلديث:
لشبع من أكله.
 .1االجتماع للطعام والتسمية عند األكل سبب حلصول الربكة يف الطعام ،وحصول ا ِ
 .2الفرقة لكها رش،واالجتماع لكه خري.
 .3االجتماع ىلع الطعام يدل ىلع وحدة األمة فيما سوى ذلك.
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 - .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 - .صحيح اجلامع
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الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار املكتب اإلساليم ،بريوت – بلنان - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .نزهة املتقني برشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة
الرسالة-بريوت –بلنان -الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي – الطبعة
األوىل1418 ،ه - .ديلل 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 ،ـه2004 -م.
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ُ
فارجع إىل وادليك ،فأحسن صحبتهما

 .1222احلديث:

تم لوتجاو ا یی مان یاتیکجذمت می رہ کر انےک ساتھ ییک سلوک کرو۔
**

َ
عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -قال :أقبَل

 .1222جذیت:

عیذاہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ےس مقوعاً روای ت ہ کہ اہلل ےک ینی
ﷺ ےک یاس ایک آدمی آیا اور کہی لگا کہ می آت ےک اہتھ ی ہرحت اور حہاد ےک

رجل إىل نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
َ
ُ
َ
أبَايِ ُعك ىلع اهلجرة واجلهاد أ ْب َت ِيغ األجر من اهلل -
ََ َ َ
ك من َو َ
ادليك أحد ٌّ
يح؟» قال:
تعاىل -قال« :فهل ل
ِ

لی يعت کر یا ہون اور اہلل ےس اس کا احر جاہیا ہون ۔ ینی اکرم ﷺ ن بوجھا کیا
تمہارے مان یات می ےس کون ایک ر یذہ ہ؟ اس ن کہا کہ جی اہن یلکہ دوبون

نعم ،بل الكهما ،قال« :فتبتيغ األجر من اهلل تعاىل؟»
ََ ْ
َ ْ
ارجع إىل َو َ
ادليك ،فأح ِسن
ِ
قال :نعم ،قال« :ف ِ
ْ
ُصحبَتَ ُه َما» .ويف رواية هلما :جاء رجل فاستأذنه يف
َ
َ
اجلهاد ،فقال« :أ َ ٌّ
يه َما
ف
ف
«
قال:
نعم،
قال:
،
»
وادلاك؟
يح
ِ
ِ
فجاهد».

ر یذہ ہی ۔ آت ﷺ ن فمایا کیا تم واق عی ﷲ ےس (اینی ہرحت اور حہاد کا) یذلہ
جا ہی ہو؟ اس ن کہا کہ جی اہن (می اہلل ےس احر جاہیا ہون) ،ینی اکرم ﷺ ن
ارساد فمایا ۔ تم لوت جاو ،ا یی مان یات یک جذمت می رہ کر ان ےک ساتھ ییک
ض م ض
ش
سلوککرو۔ حنح سلمو حنح بجاری یکایکاورروای تمیہ کہایک حصن آکر
آت ﷺ ےس حہاد می رسیک ہون یک اجارت جاہی ۔ آت ن بوجھا  :کیا
تمہارے والذین ر یذہ ہی؟ اس ن حوات دیا :جی اہن ۔آت ﷺ ن فمایا :ان
دوبون یک جذمت کر ےک حہاد کرو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيربه
برغبته وحبه للجهاد واهلجرة يف سبيل اهلل -تعاىل،-
واكن هذا الرجل قد ترك خلفه وادلاه ،وجاء يف رواية

أيب داود  " :يبكيان " ،خوفا عليه من اهلالك ،فسأهل

اليب -صىل اهلل عليه وسلم ":-هل لك من وادليك
أحد ٌّ
يح؟" قال :نعم ،بل الكهما ،قال" :فتبتيغ األجر

من اهلل تعاىل؟" قال :نعم ،قال" :فارجع إىل وادليك،
ْ
فأحسن ُصحبتهما" ،ويف رواية أيب داود" :ارجع
عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" .فرده اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -ملا هو أوىل وأوجب يف حقه،
وهو الرجوع إىل وادليه وأن حيسن صحبتهما ،فإن

ذلك من جماهدة الفس يف القيام خبدمتهما
وإرضائهما وطاعتهما ،كما جاء يف رواية ابلخاري

ومسلم " :ففيهما فجاهد" .وقد رصح يف حديث آخر

بأن بر الوادلين وطاعتهما واإلحسان إيلهم أفضل من
اجلهاد يف سبيل اهلل كما جاء يف رواية عن ابن عمر -

ريض اهلل عنهما -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل -صىل

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ایک حص ینی ﷺ یک جذمت می آیا اور اہلل یک راہ می حہاد اور ہرحت کرن یک
ن
ش
حواہس کا اظہار کرن لگا۔ ن حص ا یی جےھ ا یی والذین کو جھور کر آیا تھا ۔ ابوداود
یک روای ت می ہ کہ "وہ رو رہ تےھ " اس ایذ بےس یک وج ےس کہ وہ مارا جان گا۔
ش
(ن حص گویا آت ﷺ ےس ا یی اس ق عل یک بصذبق جاہیا تھا)۔ رسول اہللﷺ

ناس ےسبوجھا کہکیاتمہارےوالذینمی ےسکونر یذہ ہ؟ اس نحواتدیا
 :جی اہن ۔ یلکہ دوبون ر یذہ ہی۔ آت ﷺ ن میذ بوجھا :کیا تم واق عی اہلل ب عایل
ےس احر جا ہی ہو؟ اس ن حوات دیا :جی اہن۔ اس ی آتﷺ ن فمایا :ا یی
والذین ےک یاس لوت جاو اور ان ےک ساتھ حسن سلوک کرو۔ ابوداود یک روای ت می

ہ کہ آتﷺ ن فمایا :ان ےک یاس لوت جاو اور اتہی اشی رطخ ہنساو حس
رطخ ےس تم ن اتہی رلیا ہ ۔ حیابجہ رسول اہللﷺ ن اےس اس کام یک
رطف لویا دیا حس کا کریا اس ےک لی ریادہ لبق اور ریادہ ضوری تھا۔ بعنی والذین
ےک یاس جا کر ان ےک ساتھ حسن سلوک کریا۔ اس ےس ماد ان یک جذمت  ،رصا حون
م
اور فمان یداری می جذ وحہذ کریا ہ ۔ جنسا کہ بجاری و سلم یک روای ت می آیا ہ
کہ آت ﷺ ن فمایا :ان دوبون یک جذمت می حہاد کرو۔ اس جذی ت می ن
ضاحت ہ کہ والذین ےک ساتھ حسن سلوک اور ان یک اطاعت اور ان ےک ساتھ یییک
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اهلل عليه وسلم -فسأهل عن أفضل األعمال فقال:
"الصالة" قال :ثم مه :قال" :اجلهاد" قال :فإن يل وادلين،

فقال" :برك بوادليك خري" أخرجه ابن حبان ،فقد دل

هذا احلديث ىلع أن بر الوادلين أفضل من اجلهاد ،إال
إذا اكن اجلهاد فرض عني ،فإنه يُقدم ىلع طاعتهما؛
تلعينه.

س
ع
کا معاملہ کریا حہاد ق نیل اہلل ےس تہی مل ہ ۔ جنسا کہ این عرم رضی اہلل عہما ےس
ش
موی جذی ت می ہ کہ ایک حص ن آت ﷺ یک جذمت می جاض ہو کر ست
ع
ےس اقصل مل ےک یارے می سوال کیا کہ وہ کون سا ہ؟ آت ﷺ ن حوات
ع
دیا :تمار۔ اس ن بوجھا  :اس ےک ب عذ کون سا مل ہ ؟ آت ﷺ ن فمایا:
حہاد۔ وہ کہی لگا کہ میے بو والذین ہی ۔ آت ﷺ ن فمایا :والذین ےک ساتھ
حسن سلوک کریا ریادہ تہی ہ ۔ اس جذی ت کو این حیان ن دکر کیا ہ اور اس می
س
دلیل ہ کہوالذینےک ساتھحسن سلوکحہادق نیلاہللےس اقصل ہ۔ماسوااس
وق ت ےک حت حہاد فض عی ہوجان کیو یکہ فض ہون یک وج ےس اےس والذین
یک فمان یداری ی مقذم رکھا جان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم ِرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

رشة ُّ :
• ال ِع ْ َ
الصحبة.
• أبتيغ  :أطلب.

ْ
• فاستأذنه  :طلب إِذنه ِفي ِه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اهلجرة واجلهاد.
 .2بر الوادلين من أوجب الواجبات.
 .3ال جيوز اجلهاد إال بإذن األبوين؛ ألمره -صىل اهلل عليه وسلم -برجوعه إىل وادليه وأخذ إذنهما ،كما يف رواية أيب داود" :ارجع فاستأذنهما ،فإن
أذنا لك فجاهد ،وإال فربهما".

 .4تقديم بر الوادلين ىلع فروض الكفاية واتلطوع.

 .5املستشار مؤتمن؛ فينبيغ أن يشري بالصيحة املحضة.

 .6جيوز للملكف أن يستفصل عن األفضل من أعمال الطاعة؛ يلعمل به.

 .7فضل بر الوادلين ،وتعظيم حقهما ،وكرثة اثلواب ىلع برهما.

 .8إذا اكن املسلم يستطيع املحافظة ىلع دينه وتقواه مع بر أبويه فهذا حسن ،ومن لم يستطع إال بالفرار بدينه قدم دينه كما صنع السابقون
األولون من املهاجرين.

املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد
عيون الارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية،اعم النرش 1410 :ـه1990 -م.
بهجة الاظرين ،لسليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سيعد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب،
حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1397،ـه1977 -م ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف:
حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب .رياض
الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه-
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2007م .صحيح ابلخاري ،حممد بن اسماعيل ابلخاري ،دار طوق الجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن
القشريي اليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3260( :

434

ح
فاظمہ (رضی اہلل عہا) میے سم کا یکراہ ،حسن اےس یاراض کیا اس
م
ن جےھ یاراض کیا-

فاطمة بضعة مين ،فمن أغضبها أغضبين

 .1223احلديث:

**

ا
مرفواع:
عن املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-
«فاطمة بَ ْضعة مينَ ،
فمن أغضبها أغضبين».

حرصت مسور ین مرحہم  -رضی اہلل عیہ  -فمان ہی کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا
ح
’’فاظمہ(رضی اہلل عہا) میے سم کا یکرا ہ ،حس ن اےس یاراض کیا اس ن
م
جےھ یاراض کیا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ابنته فاطمة
جزء منه ،فمن أغضبها فكأنه أغضبه -صىل اهلل

عليه وسلم.-

 .1223جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ی
ینیکرتم ﷺ نحیدے رہہی کہان یک ننیفاظمہ-رضیاہللعہا -انکاحصہ ہ
لہذا حس ن اتھی یاراض کیا گویا کہ اس ن رسول اہلل ﷺ کو یاراض کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :املسور بن خمرمة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ْ
• بَضعة  :ابلضعة القطعة من اليشء.

فوائد احلديث:

 .1فضل السيدة فاطمة -ريض اهلل عنها ،-وماكنتها عند اليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ لكونها ا
جزءا منه.
 .2لك من وقع منه يف حق فاطمة يشء فتأذت به؛ فاليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتأذى به.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،الارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،الارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .منار القاري
رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،الارش :مكتبة دار ابليان،
دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)11168( :
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ُ
َّ
َ َ َّ َ
فإين رسول اهلل إَلك بأن اهلل قد أحبك كما
َ ْ ََُْ
أحببته فيه

 .1224احلديث:

ت
می تمھارے یاساہللکا ي عامےلکرآیا ہون کہ اہلل ھی تمےسو بےس ہی محیت
کر یاہ ،جنےس تم اہللیکجارطاسےس محیت کرن ہو۔
**

ش
ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :ایک حص
ا یی تھان یک ریارت ےک لی دورسی بسنی گیا ،بو اہلل ن اس ےک را سی ی ایک
ش
ف سی کو یننھا دیا ،حت وہ حص اس جگہ تہنجا ،بو ف سی ن بوجھا کہ کہان کا ارادہ
ہ؟ اس ن حوات دیا کہ اس بسنی می میا ایک تھان رہیا ہ ،اُشی ےس ملی جا راہ
ہون۔ ف سی ن بوجھا کہ کیا تمھارے اوی اُس کا کون احسان ہ ،حےس تم ح کا یا
م
جا ہی ہو؟ اُس ن کہا :تہی ،می حص اہلل ےک لی اس ےس محیت رکھیا ہون۔
ت
ف سی ن کہا کہ می تمھارے یاس اہلل کا ي عام ےل کر آیا ہون کہ اہلل ھی تم ےس
و بےس ہی محیت کر یا ہ ،جنےس تم اہلل یک جارط اس ےس محیت کرن ہو"۔

ا
مرفواع« :أن رجال َز َ
ار
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ا
َ َ
أخا هل يف قرية أخرى ،فأ ْر َصد اهلل -تعاىل -ىلع
َا
ْ
َمد َر َج ِت ِه َملاك ،فلما أىت عليه ،قال :أين تريد؟ قال:
ا
أريد أخا يل يف هذه القرية ،قال :هل لك عليه من
َ ْ ْ ُ
نعم ٍة تَ ُر ُّب َها عليه؟ قال :الَ ،
غري أين أحبَبتُه يف اهلل -
ُ
َ َ
َّ
تعاىل ،-قال :فإين رسول اهلل إيلك بأن اهلل قد أ َح َّبك
َ ْ ْ
كما أحبَبتَ ُه فيه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن رجل من األمم
السابقة زار أخا هل يف قرية أخرى؛ فهيأ اهلل هل ملاك يف

طريقه حيفظه ويراقبه ،فسأهل امللك أين هو ذاهب؟
فأخربه أنه ذاهب لزيارة أخ هل يف اهلل يف هذه القرية،

فسأهل امللك هل هو مملوكك ،أو ودلك ،أو غريهما ممن

تلزمهم نفقتك وشفقتك ،أو لك عنده مصلحة؟
فأخربه أن ال ،ولكين أحبه يف اهلل ،وأبتيغ بزياريت
مرضاة اهلل ،فأخربه امللك بأنه رسول من اهلل؛ يلخربه

أن اهلل حيبه كما أحب أخاه يف اهلل.

 .1224جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ سابقہ امیون می ےس ایک آدمی ےک یارے می ییا رہ ہی کہ وہ ایک
دورسی بسنی می ا یی تھان یک ریارت ےک لی گیا۔ اہلل ب عایل ن اس ےک را سی
می اس یک حقاطت اور یگران ےک لی ایک فسیہ می عی کر دیا۔ اس ف سی ن اس

ےس بوجھا کہ وہ کہان جا راہ ہ؟ اس ن اےس ییایاکہ وہ اہلل یک جارط اس بسنی می
ر ہی واےل ا یی ایک تھان ےسملی جا راہ ہ۔ف سی ن اس ےس بوجھا کہ کیا وہ
تمھارا ع الم ہ یا ینیا ہ یا تمھارا کون اور ب علق دار ہ ،حس کا بققہ اور حس ےک ساتھ

ت
ش
سققت ترھا سلوک کریا تم ی واحت ہو یا ترھ مھی اس ےس کون کام ہ؟ اس حص
م
ت
ن ف سی کو ییایا کہ ابسی کون ھی یات تہی ہ؛ یلکہ می بو حص اہلل ےک لی اس
ےس محیت کر یا ہون اور اس ریارت ےس میا مقصود ضف اور ضف اہلل یک حوس

بودی ہ۔ اس ی ف سی ن اےس ییایا کہ اےس اہلل یک رطف ےس اس ےکیاس تھنجا
ت
گیا ہ ،ن ییان ےک لی کہ اہلل ھی اس ےس و بےس ہی محیت کر یا ہ ،جنےس وہ
ا یی تھان ےس اہلل یک جارط محیت کر یاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

ََ
َّ
• فأ ْر َص َد  :أي :وَّكه اهلل حبفظه.
ْ
• َمد َر َج ِته  :الطريق.
ْ َ
• نِع َم ٍة ت ُر ُّبها  :تقوم بها ،وتسىع يف صالحها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة اإلخوان يف اهلل.
ُ
 .2األخ َّوة يف اهلل فوق روابط ادلم والنسب واملصالح.
 .3من أحب يف اهلل فقد أحبه اهلل.
 .4ديلل ىلع عظم فضل احلب يف اهلل والزتاور فيه.
 .5إثبات حمبة اهلل لعباده من أهل طاعته.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،ادلمام ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،املحقق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3136( :
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ت
ق
اہللیک سم! اہللےکیدیکدییا اسےس ھی ریادہ حقیہ ،جنیان تمھارے
یدیک حقیہ۔

ُّ ْ َ
ُ
لدلنيا أهون ىلع اهلل من هذا عليكم
فواهلل

 .1225احلديث:

**

 .1225جذیت:

جای رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ایک یارار ےس گررے اور
آت ﷺ ےک دا یی یا یی جای ت لوگ تےھ۔ آت ﷺ کا گرر یکری ےک ایک

عن جابر -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل
َْ
َََََ
جبد ٍي
عليه وسلم -مر بالسوق والاس كنفتي ِه ،فمر ِ
َ َّ
أ َسك ميت ،فتناوهل فأخذ بأذنه ،ثم قال« :أيكم حيب

مدہ بچ ی ےس ہوا ،حس ےک کان جھون تےھ۔ آت ﷺ اس کا کان یکر کر
بوجھی لےگ" :تممیےس کون اےسایکدرہمےک عوضمیحریذیابسیذ کرےگا؟"
ت
لوگون ن حوات دیا کہ ہم کسی ھی ےس ےک یذےل می اےس حریذیا تہی جا ہی اور
ت
ت
ہماسکا کرین ےگ ھیکیا؟۔ آت ﷺن ترھبوجھا":کیاتمجا ہی ہو کہ ن مھی
ت
مل جان؟" لوگون ن حوات دیا :اہلل یک قسم! اگر ن ر یذہ ہو یا،ی ت ھی عیت دار
تھا۔ ن بو مدہ ہ۔ آت ﷺ ن فمایا" :اہلل یک قسم! اہلل ےک یدیک دییا اس

أن يكون هذا هل بدرهم؟» فقالوا :ما ْنب أنه لا
بيشء وما نصنع به؟ ثم قال« :أحتبون أنه لكم؟»

قالوا :واهلل لو اكن حيا اكن عيبا ،إنه أسك فكيف وهو
ميت! فقال« :فو اهلل لدلنيا أهون ىلع اهلل من هذا

عليكم».

ت
ےس ھی ریادہ حقی ہ ،جنیا ن تمھارے یدیک حقی ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا جابر -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل
عليه وسلمَّ -
مر يف السوق جبدي أسك ،واجلدي من

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

م
اس جذی ت کو امام سلم ن روای ت کیا ہ۔

صغار املاعز ،وهو أسك :أي مقطوع األذنني ،فأخذه

اليب -عليه الصالة والسالم -ورفعه وقال" :هل أحد
منكم يريده بدرهم؟" قالوا يا رسول اهلل ،ما نريده

بيشء قال" :هل أحد منكم يود أن يكون هل؟ قالوا:

ال .قال :إن ادلنيا أهون عند اهلل -تعاىل -من هذا
اجلدي" .أراد اليب صىل اهلل عليه وسلم أن يبني

ألصحابه وألمته من بعده أن ادلنيا أهون وأحقر عند

اهلل -تعاىل -من هذا اجلدي األسك امليت ،اليت
ترغب عنه الفوس السليمة ،فهذا حال ادلنيا
بالنسبة لآلخرة ،ال قيمة هلا عند اهلل وال تزن جناح

بعوضة ،كما يف حديث سهل بن سعد -ريض اهلل

عنه -عن اليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-لو اكنت
ادلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما سَّق اكفرا

منها رشبة ماء) .رواه الرتمذي برقم ( )2320وصححه

الشيخ األبلاين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي

برقم ( .)2320وأراد اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
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حيث أصحابه وأمته من بعده ىلع أن جيعلوا ادلنيا

وسيلة إىل الوصول إىل مراد اهلل ،ال أن تكون اغيتهم
ومقصدهم ،فإن يف ذلك هالكهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َ َ
• كنَفتَيْ ِه  :جانبيه.
ْ
• اجل َدي  :اذلكر من أوالد املعز ،واألنىث عناق.
• َ
األسك  :صغري األذن.
• درهم  :قطعة نقدية من الفضة.
ْ
• أه َون ىلع اهلل  :أذل وأحقر.

فوائد احلديث:
 .1ملس الجس إذا لم تكن رطوبة من أحد اجلانبني ال ينجس.
 .2ادلنيا أذل وأحقر عند اهلل تعاىل من هذا اجلدي امليت عند الاس.
 .3رضب األمثال للناس بما يعقلونه يقرب املراد ويوضح القصد ،ويؤكد الفهم  ،ويوقفهم ىلع حقائق األشياء.
 .4ينبيغ ىلع أهل العلم وادلاعة تذكري الاس حبقارة ادلنيا  ،وحثهم ىلع الزهد فيها وحتذيرهم من الركون إيلها.
املصادر واملراجع:

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

الاظرين 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؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)4178( :
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َّ
َّ
ُْ ُ
قمت ىلع باب اجلنة ،فإذا اعمة من دخلها
َ ِّ َ ْ ُ ُ َ
اجلد حمبوسون
املساكني ،وأصحاب

 .1226احلديث:

می حیتےکدروارہی کرھا ہوا بواس می اکیداجل ہونواےل مساکی تےھ
اور مالوعطمتوالون کوروکدیا گیا۔
**

اساہم رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہللﷺ ن فمایا کہ " می حیت ےک
دروارے ی کرھا ہوا بو اس می اکی داجل ہون واےل مساکی تےھ اور مالوعطمت
والون کو روک دیا گیا النیہ دورخ والون ےک لی دورخ می داجل ہون کا حکم دیا گیا

عن أسامة -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل اهلل
َّ
َّ
عليه وسلم -قالُ « :ق ْم ُ
ت ىلع باب اجلنة ،فإذا اعمة من
َ ِّ َ ْ ُ ُ َ
وسون ،غري أن
دخلها املساكني ،وأصحاب اجلد حمب
ُ
ْ
َ
الار ،وقم ُ
الار قد أُ ِم َر بهم إىل َّ
أصحاب َّ
ت ىلع باب
َّ
َّ
الار فإذا َاعمة من دخلها النساء».

ح
اور می ہنم ےک دروارے ی کرھا ہوا بو اس می اکی داجل ہون وایل عور یی
تھی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الفقراء واملساكني يدخلون اجلنة قبل األغنياء؛
ا
وإكراما
وذلك ألنهم فقراء ال مال هلم حياسبون عليه،
ا
وتعويضا هلم ىلع ما فاتهم من نعيم
من اهلل تعاىل هلم،

ادلنيا وزينتها ،أما أصحاب احلظ الفاين من أرباب

األموال واملناصب فهم حمبوسون يف عرصات القيامة

لطول حسابهم يف املتاعب بسبب كرثة أمواهلم،

وتوسيع جاههم ،وتذلذهم بهما يف ادلنيا ،وتمتعهم ىلع

وفق شهوات الفس واهلوى ،فإن حالل ادلنيا

حساب وحرامها عقاب ،والفقراء من هذا براء،
وأكرث من يدخل الار النساء؛ ألنهن يكرثن

الشاكية وينكرن مجيل األزواج.

 .1226جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ققاء اور مساکی حیت می مالذارون ےس تہےل داجل ہون ےگ کیو یکہ وہ ققی تےھ اور
ان ےک یاس کون ابسا مال ن تھا حس کا حسات ہویا ہو حیابجہ اہلل یک رطف ےس بطور
ب
اغار اور دییا یک حن عمیون اور ری ت و ريت ےس وہ مرحوم رہ اس ےک یذےل
می (اتہی حیت می تہےل داجل کردیا جان گا)۔ ان ےک مقا یےل می اضجات مال
وجاہ خہی دییان فان ےس حصہ م ال ہوگا اتہی میذان محش می روک لیا جان گا
اورکی ر
ت مال ،کسادیگ جاہ  ،ان ےس لذت ایذور ہون اور ہوان بقس اور اس یک
شہوات یک ییوی ےک سنت ان کا حسات لمیا ہوگا اور وہ شحت م س کل می ہون ےگ ۔
دییا می حو ےس ج الل ہ اس کا حسات ہویا ہ اور حو ےس حرام ہ اس ی عذات
ح
ہویا ہ اور ققی لوگ ان دوبون ےس یی ہون ہی ۔ ہنم می داجل ہون والون
می اکیی ت عوربون یک ہویگ کیو یکہ ن تہت ریادہ سکوے س کای ت کرن ہی اور ا یی
سوہون ےک حس ر
ن سلوک یک یاسکری کرن ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اجلد  :الغىن.
• حمبوسون  :أي لم يؤذن هلم بعد يف دخول اجلنة إما لوقوفهم للحساب ،وإما ليسبقهم إيلها صاحلو الفقراء.

فوائد احلديث:
 .1إخبار اليب صىل اهلل عليه وسلم باملغيبات بأحوال أهل اجلنة والار.
ا
إكراما هلم ىلع ما فاتهم من نعيم ادلنيا.
 .2أول من يدخل اجلنة املساكني والفقراء،
 .3ال ينفع مال وال بنون يوم القيامة إال من أىت اهلل بقلب سليم.
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 .4النساء الاليت يعصني ربهن وينكرن اجلميل ويكفرن العشري يدخلن الار.

 .5املال مسؤويلة كبرية عند اهلل تعاىل ،فينبيغ ىلع مالكه أن يضعه حيث أمر اهلل يلكون حسابه يوم القيامة يسريا.

 .6فضل الفقراء الصابرين ىلع الرضاء.

 .7أن اذلين يؤدون حقوق املال ،ويسلمون من فتنته هم األقلون ،وأن الكفار يدخلون الار وال حيبسون عنها.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم
ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3745( :
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ک
اہلل ب عایلنفمایا " :مین ا یی ییک ییذونےک لیوہ حیییارکر ر ھی
ج
ہ کہن کسیآیکھناس( نسیکسی حی) کودیکھاہ،ن کسی کانن اس

قال اهلل -تعاىل :-أعددت لعبادي الصاحلني ما

ےک یارے سیاہ اورنکسی ابسانےکدل می اسکا حیال ہیآیاہ۔ اگر
تم اس یاتیک بصذبق جاہو ،بونآیتیھو(:ف َّ َّال ب َّعْ َّل ُم بَّق ْ رس ما اُحْ رق َّی ل َّہ ُْم مرن ُفہ ر
َّ
ْ َّ
ی
ک
اَّع ُ ٍ
ْی)(السجذہ)17 :یجمہ”:کونبقس تہی جاییا حو کجھ ہمن انیکآ ھون
ک
یک تھیذک ،انےک لی بوسیذہ کر ر ھیہ،وہ حو کجھ کرن تےھن اسکا یذلہ

ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر ىلع

قلب برش ،واقرؤوا إن شئتم :فال تعلم نفس ما
أخِف هلم من قرة أعني جزاء بما اكنوا يعملون

ہ۔“

 .1227احلديث:

**

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا کہ
ک
اہلل ب عایل ن فمایا" :می ن ا یی ییک ییذون ےک لی وہ حیییار کر ر ھی ہ کہ
ج
ن کسی آیکھ ن اس ( نسی کسی حی) کو دیکھا ہ ،ن کسی کان ن اس ےک یارے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-قال اهلل -تعاىل :-أَ ْع َد ْد ُ
ت
ْ َ
ُُ
لعبَادي َّ
الصاحلني ما ال َعني رأت ،وال أذن َس ِم َعت،
ِ
ْ
َ
َْ ُ
َ
َ
ََ
ُ
ْ
َ
وال خطر ىلع قلب برش ،واقرؤوا إن ِشئتم{ :فال تعلم
ُ ْ
خيف هلم من قُ َّرة أَ ْع ُ
ني َج َزاء بما اكنوا
ِ
نفس ما أ ِ
يعملون} [السجدة .»]17 :عن سهل بن سعد -ريض
َ
اهلل عنه -قال :شهدت من اليب -صىل اهلل عليه
َْ
َ
َّ
وسلم -جم ِل َسا َو َصف فيه اجلَنة حىت انتىه ،ثم قال يف
ْ َ
ُُ
آخر حديثه« :فيها ما ال َعني رأت ،وال أذن َس ِم َعت،
َ
َ
َ
وال خ َطر ىلع قلب بَرش» ثم قرأ{:تتجاىف ُجنُوبهم عن
ُ ْ
َ
اجع} إىل قوهل -تعاىل{:-فال تعلم نفس ما أخ ِيف
الم َض
ِ
ُ َّ َ ْ ُ
ني} [السجدة.]17 - 16 :
هلم من قرة أع ِ

می سیاہاور نکسی ابسانےک دل میاسکاحیالہی آیا ہ۔اگرتماس یات یک
ب ب ہ ب ی ھ ف َّ َّ ب َّعْ َّل بَّق ْ حْ رق ل َّہ رم ُ
فہر اَّع ُ ٍ
ْی)(السجذہ)17:
صذ ق جا و و ن آ ت ی و ( :ال ُم رس م َّا اُ َّی ُْم ْن َّ
یجمہ” :کون بقس تہی جاییا حو کجھ ہم ن ان یک آیکھون یک تھیذک ،ان ےک لی

ک
بوسیذہ کر ر ھی ہ ،وہ حو کجھ کرن تےھ ن اس کا یذلہ ہ۔“ شہل ین سعذ رضی اہلل
م
عیہ ییان کرن ہی کہ می ینی صل اہلل علیہ و سلم یک ایک جلس می موحود تھا۔ اس می
حیت کا دکر ہوا۔ حت آت صل اہلل علیہ و سلم گقیگو بوری فما جےک ،بو آحر می

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أعد اهلل -تعاىل -ل ِعبَاده الصاحلني،
ْ
وهم من امتثل األوامر واجتنب الوايه" :ما ال َعني
ُُ
رأَت" من َ
المحاسن واجلمال َ
ابلاهر" ،وال أذن َس ِم َعت"
َ
من األصوات ُ
واألوصاف املعجبة ،وخص
المطربة،
ِّ
َّ
والسمع باذلكر؛ ألنه يُدرك بهما أكرث
الرؤية،
َّ
َّ
َّ
ْ
َ ْ
َ
َ
المح ُسوسات ،واإلدراك باذلوق والشم ،وأما اللمس
َ
َ
ُ َّ
فأقل من ذلك" .وال خطر ىلع قلب بَرش" يعين :ما أ ِعد
العيم ُ
هلم يف اجل َ َّنة من َّ
المقيم ال خيطر ىلع قلب أحد،

 .1227جذیت:

**

فمایا":اس می وہ کجھ ہ ،حےس ن کسی آیکھ ن دیکھا ہ ،ن کسی کان ن سیا
ہ اور ن ہی اس کا حیال ہی کسی آدمی ےک دل ی گررا ہ۔ " ترھ آت صل اہلل علیہ
و سلم ن آی ت" :نجاق حُیُوتہم عن المَّصَّاحرع" ےس ےل کر اہلل ب عایل ےک فمان" :ف ال
ب عل بق ُحْ رق لہ م ُ
فہ َّاع ُ ر
ْی [السجذہ ]17 - 16 :یک ی الوت فمان۔
م س ما ا ی م ن َّ

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جذی ت کا مقہوم :اہلل ب عایل ن ا یی ییک ییذون بعنی ان لوگون ےک لی،حو اس
ےک احکامات بجا لن ہی اور اس یک میع کردہ یابون ےس اجنیات کرن ہی ،وہ
ک
مجاسن اور حیہ کر د یی وایل حوت صورت اسیاییار کر ر ھی ہی ،خھی کسی آیکھ ن
تہی دیکھا۔اور ابسی ن حود کرد یی وایل آوارین اور من بسیذ اوصاف ییار کر
جھورے ہی،خھی کسی کان ن تہی سیا۔تہان بطور جاض آیکھ اور شماعت کا
دکر کیا،کیویکہ اتہی دوبون ےک در بےع ریادہ ی محسوسات کاادراک ہو یا ہ۔حکھی،
سویگھی اور جھون ےک در بےع ان ےس کم ادراک ہو یا ہ۔ "ول حَّظ عل َّفلت بَّش"
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َ
َّ
ولك ما جاء ىلع باهلم ،فإن ما يف اجلَنة أفضل مما خطر
َ
ىلع قلوبهم؛ ألن البَرش ال خيطر ىلع باهلم إال ما
َ
يعرفونه ويقرب إىل خياهلم من األشياء اليت عرفوها،
َّ
ونعيم اجلَنة فوق ذلك ،وهذا من إكرام اهلل هلم ىلع
امتثاهلم ألوامر اهلل ،واجتنابهم نواهيه ،وحتمل

املشقة يف سبيل اهلل ،فاكن اجلزاء من ِجنس العمل.
ََ
ْ
ْ ُ
"واق َرؤوا إن ِشئتُ ْم" ويف رواية" :ثم اقرتأ هذه اآلية (فال
َ
ََْ َْ
َ ُ ْ
َ ُ
يف ل َ ُه ْم ِم ْن ُق َّر ِة أ ْع ُني َج َز ا
خَِ
اء بِ َما اكنوا
تعل ُم نفس ما أ
ٍ
َ ََْ
َْ ُ َ
يع َملون) [السجدة ]17 :ومعىن قوهل( :فال تعل ُم
َْ
نفس) يدخل فيه مجيع نفوس اخللق؛ لكونها نكرة
َ ُ ْ َ َ
يف ل ُه ْم ِم ْن
يف
سياق اليف .أي :فال يعلم أحد (ما أخ ِ
َ
ُ َّ ْ ُ
ني) من اخلري الكثري ،والعيم الغزير ،والفرح
قر ِة أع ٍ
والِسور ،والذلة واحلبور ،فكما أنهم صلوا يف الليل،

ودعوا ،وأخفوا العمل ،جازاهم من جنس عملهم،
َ ُ َْ ُ َ
فأخىف أجرهم ،وهلذا قالَ :
(ج َز ا
اء بِ َما اكنوا يع َملون).

بع
بعنی ان ےک لی حیت می حو داتمی میی ییار ہی،ان کا حیال یک کسی ےک دل
یےس تہی گررا۔ہ وہ ےس حس کا حیال ابسان ےک دل می آ یا ہ،حیت می اس

ےس تہی ان ےک لی موحود ہ۔کیویکہ ،ابسان ےک دل ی ضف اتہی اسیا کا حیال
آ یا ہ،خھی وہ جا یی ہی اور ان ےک حیال ےک فی ت وہی اسیا آن ہی،حن یک
بع
وہ تہجان ر کھی ہی۔حت کہ حیت یک میی ان ےس کہی یی ہی۔ن ست کجھ اہلل یک
رطف ےس ان ےک لی بطور یکرتم ہوگا۔کیویکہ اتھون ن اہلل ےک احکامات یک

بجاآوری یک ہویگ،اس یک حرام کردہ یابون ےس اجنیات ی یا ہوگا اور اس ےک را سی
ب عم ہ ج ن
م
ہ
ْ
س
م م سق
وافوُوا
ی ر ت یدا ت یک ویگ۔ حیا جہ یذلہ ل ی یک س ےس ےس ےل گا۔ " َّ
س
ان نْن ُ ْم"۔ ایک اور روای ت می ہ کہ":ترھ آت صل اہلل علیہ و سلم ن ن آی ت
ی الوت فمان(:ف َّ َّال ب َّعْ َّل ُم بَّق ْ رس ما ُاحْ رق َّی ل َّہ ُْم رمن ُفہر َّاع
ْی حَّرَّاءً ت رما کَّابُوا ب َّع ْ َّملُ
ٍ
ون)
ُ
َّ
َّ
َّ
ْ َّ
ب َّ
ب
م
ق
ہ
م
ک
ب
ی
ق
ت
[السجذہ( "]17:ف َّال عْ َّل ُم بَّق ْ رس) :اس ی مام وس سا ل ی۔ ویکہ سیاق ی
می یکرہ عموم کا معنی دییا ہ۔بعنی کسی کو ن معلوم تہی کہ(:ما ُاحْ رق َّی ل َّہ ُْم رمن ُفہر
َّ
ْ َّ
ب
ک
ش
ح
َّاع ُ ٍ
ْی)بعنی ان ےک لی نسیحی کنی،ن شمار عمیی،فخ ورسور اورلذتو و ی
ک
ر ھی ہون ہ۔حس رطخ اتھون ن رابون کو تمار یھی ،دعا یی کی اور ا یی
م
ت
اعمال کو حقی رکھا،اشی رطخ اہلل ن ھی اتھی ان ےک عمل یک جنس ےس یذلہ
ح ک محق
ی
ش ل
ب ُ ب َّعْم ُل
ح
ون)۔
دیا۔یا ن طور کہ ان ےک ا ر و ی رکھا۔ا ی ی فمایاَّ ( :رَّاءً ت َّرما کَّا وا َّ َّ
یجمہ:وہ حو کجھ کرن تےھ ،ن اس کا یذلہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة والار
راوي احلديث :حديث أيب هريرة متفق عليه .حديث سهل بن سعد رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :صحيح مسلم وصحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ ْ ْ ُ َ
• أع َددت  :ه َّيأت.
َ
• وال خطر  :وال َم َّر.
َْ ُ
ُ ْ
َ
ْ َ
خيف هلم من قُ َّرة أَ ْع ُني َ
ُْ ْ
ج َزاء بما اكنوا يعملون)
ِ
• اقرؤوا إن ِشئتم  :أي :اقرؤوا ِمصداق هذا احلديث يف قوهل -تعاىل( : -فال تعلم نفس ما أ ِ
[السجدة.]17 :
ُ
• من قُ َّرة أَ ْع ُ
ني  :أي :ما تِس به العيون.
ِ

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اجلَنة َموجودة اآلن ،وأن اهلل تعاىل قد أعدها ل ِعباده الصاحلني.
 .2أن االستقامة يف ُّ
ادلنيا ىلع أوامر اهلل تعاىل من أسباب الفوز بالعيم املقيم.

َّ
َّ
ُ َّ
َْ
وسنة رسوهل ىلع لك ما يف اجلَنة ،وأن ما لم نعلمه أعظم مما َع ِلمناه.
 .3أن اهلل تعاىل لم يُطلعنا يف كتابه
َ
َ
َ
َّ
 .4أن نعيم اجلَنة خارج تصور ُعقول البَرش ،وال يمكن اإلحاطة حبقيقته وكيفيته.
َ
َ
 .5بيان كمال نعيم اجل َ َّنة ،وأن أهلها َجيدون من َ
الم َ َّ
ِسات اخلَايلة من كدر أو قلق.
ُ
 .6أن َمتَاع ادلنيا زائل واآلخرة خري وأبَّق.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
نزهة املتقني رشح رياض
2009م .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه.
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا
حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه 2011 ،م .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،زين
ادلين حممد عبد الرؤوف املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة :األوىل 1356ه .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان ،عبد الرمحن بن
نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420ه.

الرقم املوحد)10404( :
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اہلل ب عایل کافمانہ":مییجارط ایکدورسےےسمحیت کرنوالون،
ی
مییجارط ایکدورسےےک ساتھ مل ننھیوالون،میی جارط ایک

قال اهلل -تعاىل :-وجبت حمبيت للمتحابني يف،

دورسےیکریارت کرنوالوناور میی جارط ایکدورسےےسب عاون
کرنوالونےک لیمیی محیتواحت ہوگنی"۔

واملتجالسني يف ،واملزتاورين يف ،واملتباذلني يف

 .1228احلديث:

**

عن أيب إدريس اخلوالين -رمحه اهلل -قالَ :د َخلْ ُ
ت
َم ْسج َد د َم َ
شقَ ،فإ َذا فَ اىت بَ َّراق اثلَنَايَا َوإ َذا َّ
الاس َم َعه،
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َْ
ََُْ ُ َ
َ
َ َ ََُْ
َ
َ
ُ
َ
ف ِإذا اختلفوا ِيف يشءٍ ،أسندوه إِيل ِه ،وصدروا عن رأيِ ِه،
َ َ
َ َ َْ ُ َ ْ َ
ت عن ُه ،ف ِقيل :هذا ُم َعاذ ْب ُن َجبَ ٍل -ريض اهلل
فسأل
ََ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ
َّ
عنه -فلما اكن ِمن الغ ِد ،هجرت ،فوجدته قد س ِبق ِين
َْ
ِّ َ َ ُ
ُ
َ َ
اتله ِجريَ ،و َو َجدت ُه يُ َصيل ،فانتَظرت ُه َح َّىت قىض
بِ
َ ََ ُ
َ َ ْ
ُ
ُ
جههَ ،ف َسلَّ ْم ُ
ت َعلَيهُ ،ثمَّ
َّ
صالته ،ثم ِجئته ِمن ِقب ِل و ِ ِ
َ
ِّ َ ُ ُّ َ
ك ََّّللَ ،ف َقال :آهلل؟ ف ُق ُ
ُ ُ
لت :آهلل،
قلتَ :واهلل ِإين أل ِحب ِ
َ َ َ
ََ َ َ َ
ُ
َ
فقلْ ُ
ج َبذ ِين
ت :آهلل ،فأخذ ِين حبَبْ َو ِة ِرد ِايئ ،ف
هلل؟
فقال :آ ِ
َ
ِّ
َ
إ َيلهَ ،ف َقال :أبْرش! فإين َسم ُ
عت رسول اهلل -صىل اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َ
َ َ َ ََ
َّ
عليه وسلم -يقول« :قال اهلل -تعاىل :-وجبت حمب ِيت
َّ َ ُ َ َ
ُ َ َ ِّ
َ َّ َ ُ َ َ
زتاور َ
ين ِ َّ
يف،
لِلمتحابني ِيف ،والمتجال ِ ِسني ِيف ،والم ِ ِ
المتَبَاذل َ
َو ُ
ني ِ َّ
يف».
ِِ

ابو ادربس حولن رجمہ اہلل ییان کرن ہی کہ می دمسق یک جامع مسجذ می داجل ہوا ،بو
ی
دیکھا کہ واہن جمک دار دايون وال ایک حوان ہ ،حس ےک ساتھ لوگ ننےھ ہی۔
حت ان کا کسی یات می احی الف ہوجا یا ،بو وہ اس یک رطف رحوع کرن اور حو ران
بس
وہدییا ،اےس لنم کر لنی۔می ن اسحوان ےکیارےمی بوجھا کہوہکون ہ؟
بو ییایا گیا کہ وہ معاد ین حیل رضی اہلل عیہ ہی۔ حت اگ ال دن آیا ،بو می ن جلذی یک،
ت
لیک (حت مسجذ تہنجا بو) می ن دیکھا کہ وہ مجھ ےس تہےل ہی ہنح جےک ہی اور تمار یھ

رہ ہی۔ می ان کا ايطار کرن لگا ،تہان یک کہ اتھون ن اینی تمار بوری کر یل۔
می ان ےک سا می یک رطف ےس ان ےک یاس آیا اور اتھی س الم کرن ےک ب عذ می
ن کہا" :اہلل یک قسم! می اہلل یک جارط آت ےس محیت کر یا ہون"۔ اتھون ن کہا:
"اہلل یک قسم کھان ہو؟"۔ می ن کہا" :می اہلل یک قسم کھا یا ہون"۔ اتھون ن
ترھ کہا" :اہلل یک قسم کھان ہو؟"۔ می ن حوات دیا " :می اہلل یک قسم کھا یا
کھ
م
ہون"۔ اس ی اتھون نمیی جادر ےک تہلو ےس جےھ یکرا اور اینی رطف ننحی
ہون فمایا :حوس ہو جاو! می ن رسول اہلل ﷺ کو فمان ہون سیا کہ اہلل ب عایل
فما یا ہ" :میی جارط ایک دورسے ےس محیت کرن والون ،میی جارط ایک
ی
دورسے ےک ساتھ مل ننھی والون ،میی جارط ایک دورسے یک ریارت کرن
والون اور میی جارط ایک دورسےےس ب عاون کرن والون ےک لی میی محیت
واحت ہوگنی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث فضل اتلحابب يف اهلل ،واملراد أن
فاعل لك هذه األمور من اجلانبني كما يدل عليه

صيغة اتلفاعل إذا اكن لوجه اهلل -تعاىل -ال لعرض

فان ،وال لغرض فإنه جتب هل حمبة مواله ،وهذا أعظم
ٍ
اجلزاء فيدل ىلع رشف هذا ،وقد ورد «من أحبر

وأبغض وأعطى ومنع فقد استكمل اإليمان» .فيف
قوهل" :فقلت واهلل إين ألحبك هلل قال :آهلل فقلت:

 .1228جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می اہلل ےک لی یاہم محیت کرن یک قصیلت کا ییان ہ۔ ماد ن کہ ن
تمامامور رطفی ےس ہون،جنےس کہبقاعلیاتکاصی عہ دلل ت کر یا ہاور اہلل یکرصا
ش
یک ےک لی ہون ،ن کہ کسی عارضی غض یک ییا ی۔ ا بےس حص ےک لی اس ےک
ع
ش
مویل یک محیت واحت ہو جان ہ ،حو کہ طنم یین حرا ہ اور اس حص یک یلیذی
مییہ یک دلیل ہ۔ جذی ت می آیا ہ کہ" :حس ن اہلل ےک لی محیت یک ،اشی

ےک لی بقت یک ،اشی یک جارط دیا اور اشی یک جارط روک لیا ،بو اس ن اییا اتمان
445

آهلل" ديلل ىلع أن األيمان اكنت جتري ىلع ألسنتهم

ىلع معىن حتقيق اخلرب ويؤكد بتكرارها واستداعء
تأكيدها .وقوهل" :فأخذ حببوة ردايئ" يريد بما حيتيب
به من الرداء وهو طرفاه .وقوهل" :وجبذين إىل نفسه"

ىلع معىن اتلقريب هل واتلأنيس وإظهار القبول ملا
أخرب به وتبشريه بما قاهل اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ملن فعل ذلك .فقال هل" :أبرش" يريد بما أنت عليه،

فإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:

قال اهلل -عزو جل -ىلع معىن إضافة ما يبرشه إىل
خرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو الصادق
املصدوق عن ربه -تبارك وتعاىل ،-ليستيقن أبو

إدريس وتتم هل البرشى بهذا اخلرب ,حيث إنه من قول

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ربه ,ال من اجتهاد

معاذ -ريض اهلل عنه .-وقوهل عزو جل" :وجبت
"للمتحابني

حمبيت" يريد ثبتت حمبيت هلم.
واملتجالسني َّ
يف" يريد أن يكون جلوسهم يف ذات

اهلل -عزو جل -من اتلعاون ىلع ذكر اهلل -تعاىل-

وإقامة حدوده والوفاء بعهده والقيام بأمره وحبفظ

رشائعه واتباع أوامره واجتناب حمارمه .وقوهل -
تبارك وتعاىل" -واملزتاورين َّ
يف" :يريد -واهلل أعلم -أن
يكون زيارة بعضهم بلعض من أجله ويف ذاته

وابتغاء مرضاته من حمبة لوجهه أو تعاون ىلع طاعته.
وقوهل -تبارك وتعاىل" :-واملتباذلني َّ
يف" :يريد يبذلون
أنفسهم يف مرضاته من االتفاق ىلع جهاد عدوه وغري

ذلك مما أمروا به ويعطيه ماهل إن احتاج إيله.

ق
مک
مل کر لیا"۔ ابو ادربس حولن رجمہ اہلل کہی ہی" :اہلل یک سم! می اہلل یک جارط آت
ق
ےس محیت کر یا ہون"۔ اتھون ن فمایا" :کیا تم سم کھان ہو؟"۔ن دلیل ہ کہ
ق
ق
وہ یات ےک اییات ےک لی سمی کھا ن تےھاور یار یار سم کھا کر اور اتھوا کر یات
ت
یک یاکیذ یک جان ھی۔ ابو ادربس حولن رجمہ اہلل کہی ہی" :اتھون ن میی جادر
م
ےک تہلو ےس جےھ یکرا"۔ اس ےس ماد جادر کا وہ حصہ ہ ،حس ےس "اجنیاء "کیا جا یا
م
ہ بعنی اس ےک دوبون کیارے۔ ا ن کا کہیا ہ" :اتھون ن جےھ اینی رطف
ک
ھننجا"۔ ابسا اتھون ن اتہی ا یی فی ت اور مابوس کرن اور حو یات وہ ییا رہ
تےھ ،اس ی اظہار رصامیذی اور اتھی وہ حوس حیی سیان ےک لی کیا ،حو ینی
ش
ﷺ ن ہ اس حص ےک لی دی ہ ،حو ا بےس کر یا ہ۔ حیابجہ اتھون ن
فمایا" :حوس ہو جاو"۔ بعنی اینی اس جال ت ی حوس ہو جاو۔ می ن رسول اہلل
ﷺ کو فمان ہون سیا کہ "اہلل ب عایل فما یا ہ"۔ ابسا اتھون ن اینی رطف

ےس دی جان وایل اس حوس حیی کو ینی صادق و مصذوق ﷺ ےک وا سےط ےس
رت ب عایل سان یک رطف منسوت کرن ےک لی کہا؛ یا کہ ابو ادربس رجمہ اہلل کو بوری
م
رطخ بقی ہو جان اور اس یات ےک در بےع ےس اتھی کمل حوس حیی مےل (ن

جان کر) کہ ن ینی ﷺ ےک وا سےط ےس ان یک رت یک یات ہ ،ن کہ معاد رضی اہلل
عیہ کا اییا دان اخہاد۔ اہلل غ و جل ن فمایا" :میی محیت واحت ہو گنی"۔ بعنی ان
بق
ےک لی میی محیت ننی ہو گنی۔ "میی جارط ایک دورسے ےس محیت کرن
ی
والون اور میی جارط ایک دورسے ےس مل ننھی والون ےک لی"۔ ماد ن کہ ان
کا یننھیا اہلل غ و جل یک دات ےک لی ہو ،یاین طور کہ وہ اہلل ےک دکر ،اس یک جذود کو
فاتم کرن ،اس ےک وعذے کو بورا کرن ،اس ےک حکم یکیاس داری کرن ،اس

ےک مشوع کردہ احکامات و اوام کو بجا لن اور اس یک حرام کردہ اسیا ےس اجنیات
کرن می ایک دورسی ےک ساتھ ب عاون کرین۔ اہلل ییارک و ب عایل ن فمایا:
"میی جارط ایک دورسے یک ریارت کرن والون ےک لی"۔ بعنی ان کا ایک
دورسے ےس ملیا اہلل یک جارط اور اس یک دات اورحوس بودی ےک لی ہو ،یاین طور
کہ وہ اس یک رصا ےک لی محیت کرین یا اس یک اطاعت گراری می ایک دورسے یک

مذد کرین۔ اہلل ییارک و ب عایل ن فمایا" :میی جارط ایک دورسے ےس ب عاون
کرن والون ےک لی"۔ حو اہلل یک حوس بودی ےک لی ین و روخ لگا د یی ہی،
یاین طور کہ اس ےک دشمن ےک ج الف حہاد اور اس ےک ع الوہ دیگر حکم کردہ معام الت
مییاہممجذ ہوجانہییاترھاگردورسےکومال یک ضورت ہو،بووہاییامالاےس

دے دییا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه مالك وأمحد.

اتلخريج :أبو إدريس اخلوالين -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َبَ َّراق اثلَنَايَا ُ :م ِيضء األسنانَ ،ح َسن اثلغر ،ال يرى إال مبتسما.
َُْ ُ َ
وه إِيل ِه  :سألوه.
• أسند
َ َ ُ َ ْ َْ
• صدروا عن رأيِ ِه  :رجعوا عنه وأخذوا به.
َّ
ُ
َ
• ه َّجرت  :بكرت.
َ َ
َ َ َ
فجذبَين.
جبَذ ِين :
•ف
َْ
البشارة :ويه اخلرب السار ،وتستعمل يف الرش تهكما.
• أب ِرش  :من ِ
َ
َ
• حبَبْ َو ِة ِرد ِايئ  :أخذ بردايئ من عند رسيت.
لمتَ َ
•ل ُ
حابِّني ِ َّ
يف  :أي من أجيل.
ِ
َ
َ
َ
• وجبت  :من الوجوب وهو اثلبوت :أي ذلك اكئن ال حمالة.
المتَبَاذل َ
• ُ
ني  :املتعاونني واملنفقني من أجيل.
ِِ

فوائد احلديث:

َ ْ ُ
حيب بمح َّب ِته.
املحب من ِ
 .1يستحب إخبار ِ

 .2من أىت مشغوال بالعبادة فيستحسن أال يشغله عما هو فيه حىت يفرغ.

 .3من قصد إنسانا يف حاجة فليأته من تلقاء وجهه حىت ال يفزع.

 .4ال بد للناس من اعلم يسوسهم بكتاب اهلل وسنة رسوهل؛ إيله يرجعون ،وعن فتواه يصدرون.
 .5السالم قبل الالكم.

 .6جواز استحالف الرجل من غري تهمة.

 .7بيان عظيم لفضل املحبة يف اهلل.

 .8من ثمار املحبة يف اهلل :الزتاور واتلباذل واتلاكفل ،وَّكها أوارص توثق عرى املحبة يف اهلل.

 .9أن األدب قصد اإلنسان من قبل وجهه.

 .10فضل اتلحاب واتلجالس والزتاور يف اهلل.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،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 الرتغيب والرتهيب،
ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز
إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .املنتَّق رشح املوطأ ،أليب الويلد ابلايج ،ط ،1مطبعة السعادة ،مرص1332 ،ه .املوطأ ،لإلمام مالك بن أنس ،حتقيق:
حممد مصطىف األعظيم ،ط ،1مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،اإلمارات1425 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3362( :
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آتﷺنفمایا کہ بون کہا کرو(:اللہم ف ر
ت
ارط السماواتوالرض عال َّم العی ر
َّ
ب
ق
والسہادہ؛ َّ کُ َّش ر
س
م
ع
ک نرس ر یورس ر
قال قل :امهلل فاط َِر السماوات واألرض اعلم
رت رل یءٍومَّلیکَّہَّ ،ا ْشہذانل الہ ال ایت ،ا ودُ ی َّ
َ َ َ
َّ ُ ِّ َ
ِيكه ،أ ْشهد السنطان ر
ورسک ر رہ)۔"اےاہلل!،اےآشمابون اوررمیےک ییذا کرنواےل،
ل
وم
ء
ِش
الغيب والشهادة؛ رب لك
ٍ
ِ
ْ
ِّ
ِّ
أن ال هلإ إال أنت ،أعوذ بك من ِش نفيس وِش اے عیتو جاض کو جا ییواےل،اےوہدات حوہےسیکرت اور مالک
الشيطان ِ ْ
وِشك ِ ِه
ہ! می گواہی دییا ہون کہییےسوا کون معیود ریحق تہی۔ می ا یی بقسےک
رسےس اورسنطانےکرساوراسےکرسکےسییی ییاہ میآ یا ہون‘‘۔

 .1229احلديث:

**

 .1229جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ابو یکر صذبق رضی اہلل عیہ ن غض
م
کیا":یا رسول اہلل! جےھ کجھ ا بےس کلمات ییا یی خھی می صح سام یھون"۔آت
لل ہ ر
ب
ک
ت والسہادہ؛
ارط السماوات والرض عال َّم العی ر
ﷺ ن فمایا کہ ون کہا رو(:ا م ف َّ
ب
رت کُ رل َّشیءٍ ومَّلریکَّہَّ ،ا ْش ُہذ ان ل الہ ال ای ت ،اعود یک من رس ر قسی ورس رالسنطان
َّ
ر
ورسک ر رہ) یجمہ":اے اہلل،اے آشمابون اور رمی ےک ییذا کرن واےل ،اے
ْ
عیت و جاض کو جا یی واےل،اے وہ دات حو ہ ےس یک رت اور مالک ہ! می

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن أبا بكر الصديق
ريض اهلل عنه -قال :يا رسول اهلل ُمرين بكلماتُ ُ
َ
أمس ُ
أصب ُ
حت وإذا َ
يت ،قال« :قل :امهلل
أقول ُه َّن إذا
فاط َر السماوات واألرض اعلم الغيب والشهادةَّ ،
رب
ِ
ِ
ُ ِّ َ
َ َ َْ
لك يش ٍء وم ِليكه ،أشهد أن ال هلإ إال أنت ،أعوذ بك
ورش الشيطان ْ
رش نفيس ِّ
من ِّ
ورش ِك ِه» قال« :قلها إذا
ِ
ْ َ
ت َم ْض َ
ج َعك».
أصبحت ،وإذا أمسيت ،وإذا أخذ

گواہی دییا ہون کہ ییے سوا کون معیود ر یحق تہی۔ می ا یی بقس ےک رس یی
سنطان ےک رس اور اس ےک رسک ےسییی ییاہ می آ یا ہون‘‘۔ آت ﷺ ن
ت
فمایا’’:حت صح کرو ی ت ن (دعا) یھو ،حت سام کرو ی ت ھی یھو اور حت ا یی

ت
بسی ی جاو اس وق ت ھی یھو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا اذلكر من األذاكر اليت تقال يف الصباح واملساء،
َّ
واذلي علمها اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بكر

ريض اهلل عنه -حيث قال :علمين .فعلمه اليب -ا
صىل اهلل عليه وسلم -ا
وداعء يدعو به لكما
ذكرا

أصبح وَّكما أمىس ،وأمره أن يقول :امهلل فاطر
السماوات واألرض يعين :يا اهلل يا فاطر السماوات

واألرض وفاطرهما ،يعين أنه خلقهما عز وجل ىلع

غري مثال سبق ،بل أبدعهما وأوجدهما من العدم ىلع
غري مثال سبق .اعلم الغيب والشهادة أي :اعلم ما

اغب عن اخللق وما شاهدوه؛ ألن اهلل تعاىل يعلم

احلارض واملستقبل واملايض .رب لك يشء ومليكه،

يعين :يا رب لك يشء ومليكه ،واهلل تعاىل هو رب لك

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

بع
ن دکر ان ادکار می ےس ہ خہی صح و سام کیا جا یا ہ اور حس یک لنم ینی ﷺ
م
ن ابویکر صذبق رضی اہلل عیہ کو دی حت اتھون ن غض کیا کہ " :جےھ
سکھا یی"۔ حیابجہ ینی ﷺ ن اتھی صح و سام کیا جان وال دکر اور دعا سکھان اور
لل ہ
کی
ب
ر
ارط الس
ماوات وال ر
رض"۔ بعنی اے اہلل،
ان ےس کہا کہ وہ ون کہا ر ن " :ا م ف َّ
اے آشمابون اور رمی دوبون ےک ییذا کرن واےل!۔ "فارط" کا مطلت ن ہ کہ
ی
اہلل ن اتھی بعی کسی سابقہ تمون ےک ییذا کیا اور ییا کسی نسیگ میال ےک اتھی

ت
م
عذم ےس وحود بحسا۔ "عالم العیت و السہادہ"۔ بعنی ان اسیاء کو ھی جاییا ہ حو جلوق
ت
یک نگاہون ےس اوجھل ہی اور ان کو ھی جاییا ہ خھی وہ دیکھی ہی کیون کہ اہلل
مس
عایل جال ،نقیل اور ماضی ست ےس واقف ہ۔ "رت کل شی و ملیکہ"۔ بعنی
ب ّٰ
اے ہحیےک رتاور ہحیےکمالک!۔اہللب عایل ہحیےکرتاورمالکہی۔
"اشہذ ان ل الہ ال ای ت"۔ می اینی ریان اور دل ےس اس یات کا اعیاف کر یا ہون
448

يشء وهو مليك لك يشء .أشهد أن ال هلإ إال أنت:

أعرتف بلساين وقليب أنه ال معبود حق إال أنت ،فلك
ما عبد من دون اهلل فإنه باطل ال حق هل يف العبودية

وال حق يف العبودية إال هلل وحده -عز وجل .-قوهل:
أعوذ بك من رش نفيس؛ ألن الفس هلا رشور كما

قال -تعاىل( :-وما أبرئ نفيس إن الفس ألمارة
بالسوء إال ما رحم ريب) ،فإذا لم يعصمك اهلل من
رشور نفسك فإنها ترضك وتأمرك بالسوء ،ولكن

اهلل إذا عصمك من رشها وفقك إىل لك خري .وختم

اليب -عليه الصالة والسالم -بقوهل" :ومن رش
الشيطان ْ
ورشكه" ويف لفظ َ َ
ورشكه ،يعين :تسأل اهلل
ِ
أن يعيذك من رش الشيطان ومن رش ِرشكه ،أي :ما
ِّ
رشكهَ َ ،
الرشك أو َ َ
والرشك :ما يصاد به
يأمرك به من
احلوت والطري وما أشبه ذلك؛ ألن الشيطان هل َ
رشك
يصطاد به بين آدم إما شهوات أو شبهات أو غري ذلك،
سوءا ،أي أجر ىلع نفيس ا
وأن أقرتف ىلع نفيس ا
سوءا
أو أجره إىل مسلم .فهذا اذلكر أمر اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أبا بكر أن يقوهل إذا أصبح وإذا أمىس
وإذا أخذ مضجعه.

ت
کہییے سواکونمعیود ریحقتہی۔ اہللےک ع الوہحس یک ھیبوجا یکجانہوہیاطل
ہ اور عیودی ت می اس کا کون حق تہی۔ عیودی ت ےک حق دار ضف اور ضف
ب
اہلل غ و جل ہی۔ آت ﷺ ن فمایا" :اعود یک من رس قسی"۔ کیون کہ بقس یک
ب
ل
ہ
عایل کا فمان ہ ’’وما ایی قسی ان ا یقس لمارہ
رس ایگییان ہون ی جنسا کہ اہلل ب ّٰ
یالسوء ال ما رجم رن‘‘ (بوسف)53 :۔ یجمہ" :اور می ا یی بقس کو یاک تہی کہیا،
ن سک بقس بو یان سکھا یا ہ ارل ن کہ حس ی میا رت مرہیان کرے"۔ حت اہلل
آت کو آت ےک بقس یک رس ایگیبون ےس ن بجان بو وہ آت کو بقصان تہنجا یا ہ
اور یان ی اکسا یا ہ۔ لیک اگر اہلل آت کو اس ےک رس ےس محقوظ کر دے بو آت کو
ہ یییک یک بوقیق دییا ہ۔ ینی ﷺ ن اینی دعا کا اجنیام ان القاظ ےک ساتھ فمایا:
ر
م
م
ل
َّ
رسکہ" ےک القاظ ہی۔ بعنی
" و ن رس ا سنطان ْ
ورسکہ"۔ ایک اور روای ت ی " و َّ
آت اہلل ےس دعا ما یگی ہی کہ وہ آت کو سنطان ےک رس اور اس رسک ےس ییاہ
ح
ل
ب
شک" اس حی کو کہا جا یا
دے س ی وہ اکسا یا ہ یا اس ےک جال ےس جان۔ "ا َّ َّ
ہ حس ےس مجھلیان اور ی یذے وعیہ س کار کی جان ہی۔ کیو یکہ شہوات و
شہات وعیہ سنطان ےک جال ہی حن ےس وہ ابسابون کا س کار کر یا ہ۔ " وان
ب
ف عل قسی سوءا"۔ بعنی حود ا یی آت ےک ساتھ کجھ یا کرون یا ترھ کسی مسلمان
اَّقی ُ
کو یانتہنجاون۔ینیﷺ ن ابویکر رضیاہلل عیہکوحکمدیا کہوہاسدکرکو صحو سام
اور اس وق ت کیا کرین حت ا یی بسی یلیت جا یی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الوم واالستيقاظ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.

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

معاين املفردات:

فاط َر  :خالق ىلع غري مثال سبق.
• ِ
الغيب والشهادة  :ما اغب وما يشاهد فال يغيب عنه يشء سبحانه.
•
ِ
َ َ
• م ِليكه  :مالكه.
• ْ
رش ِك ِه  :ما يدعو إيله من اإلرشاك باهلل.
ِ
َ ْ
َ
َ
• مضجعك  :ماكن اضطجاعك وهو ماكن نومك ورقادك.

فوائد احلديث:
 .1فضل اذلكر يف الصباح واملساء وهما أرشف األوقات.
 .2اخللق واألمر بيد اهلل -سبحانه وتعاىل-.
 .3احلذر من رش الفس والشيطان.
 .4ينبيغ ىلع العبد املوفق املداومة ىلع مثل هذه األذاكر املتضمنة ملعاين اتلوحيد والعبودية هلل -تعاىل -واملحذرة من خطورة الشيطان.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ،لألبلاين ،مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،ط ،األوىل ،ملكتبة املعارف .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق ماهر الفحل ،ط ،األوىل 1428ه ،دار ابن كثري ،دمشق -بريوت .نزهة
املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة الاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة
1418ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص1395 ،ه .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،
 ـه 2001 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه.

الرقم املوحد)3006( :
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ت
ایک تہودین ا یی سا ھیےس کہا کہ جلو ہم اسینیےک یاس جلی ہی

قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا انليب

 .1230احلديث:

**

 .1230جذیت:

ت
ایک تہودی ن ا یی سا ھی ےس کہا کہ جلو ہم اس ینی ےک یاس جلی ہی ،ترھ دوبون
رسول اہلل ﷺ ےک یاس آن اوران دوبون ن آت ےس (موشی علیہ الس الم کو
ک
دی گنی) بو ھل ہون بسايون ےک می علق بوجھا۔ ترھ بوری جذی ت اس قول یک ییان

ْ
ٌّ
لصاحبه :اذهب بِنا إىل هذا اليب ،فأتيا
يهودي
قال
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فسأاله عن تِسع
ََ
َ
ِّ
آيات بَينات  ...فذكر احلديث إىل قوهل :فق َّبال يَد ُه
ْ َ
َ ُ َّ
شهد أنك نيب.
ورجله ،وقاال :ن
ِ

یک :ان دوبون ن آت ﷺ ےک اہتھ اور یی حوےم اور دوبون ن کہا :ہم گواہی
د یی ہی کہ ن سک آت ینی ہی۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ا
حديث صفوان بن عسال -ريض اهلل عنه -أن رجال
ا
يهوديا قال لصاحبه :اذهب بنا إىل هذا الرجل يعين

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -نسأهل عن هذه اآلية:
{ولقد آتينا موَس تسع آيات} ،فذكر اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -هلم تسع آيات ،فقبال يده ورجله ،وقاال:
نشهد أنك نيب.

**

اجمایل معنی:

ت
صقوان ین عسال رضی اہلل عیہ یک جذی ت ہ کہ ایک تہودی ن ا یی سا ھی ےس
کہاکہ آو ہم اس آدمی بعنی ینی ﷺ ےک یاس جلی ہی ،اس ےس اس آی ت ےک
می علق سوال کرن ہی" :اور ہم ن موش ّٰی کو بو بساییان دین" بو ینی ﷺ ن ان
بو بسايون کو ییان کیا ،حس یک وج ےس ان دوبون ن آت ﷺ ےک اہتھ اور یی
حوےم اور دوبون ن کہا :ہم گواہی د یی ہی کہ ن سک آت ینی ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :صفوان بن ر
عسال -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• آيات  :مجع آية :العالمة واألمارة.
• بينات  :مجع بينة :واضحة.

فوائد احلديث:
 .1جواز تقبيل يد الرجل الصالح.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبواعت
اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني
من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض،
الطبعة األوىل1430 ،ه .حتقيق رياض الصاحلني ،لألبلاين ،املكتب اإلساليم  -بريوت.

الرقم املوحد)6110( :

451

قالت أم أنس هل :ال ختَبن برس رسول اهلل -صىل
ق
رسول اہللﷺکا رارہ گر کسی کونییایا۔ ابسرضی اہلل عیہن کہا کہاہللیک سم
ً
اهلل عليه وسلم -أحدا ،قال أنس :واهلل لو
ت
م
ک
اے یایت! اگر مینرار سی کو ییا یا بو ھی ییادییا۔
ً
حدثت به أحدا حلدثتك به يا ثابت

 .1231احلديث:

**

عن ثابت عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :أىت َ َ َّ
يلع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا أَلْ َع ُ
ب مع
َ َّ
َ ْ ُ
َْ
ان ،ف َسل َم علينا ،فبعثين إىل حاجة ،فأ ْب َطأت ىلع
ال ِغلم ِ
َ
أيم ،فلما جئْ ُ
ت ،قالت :ما َحبَ َسك؟ فقلت :بعثين
ِ

 .1231جذیت:

یای ت رجمہ اہلل ،ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت کرن ہی کہ اتھون ن ییان کیا:
ک
می لرکون ےک ساتھ ھیل راہ تھا کہ رسول اہلل ﷺ میے یاس بشبف لن۔
م
م
آت ﷺ ن ہمی س الم کیا اور جےھ ایک ضوری کام ےس تھنجا۔ جےھ اینی والذہ

ےک یاس آن می دی ہو گنی۔ حتمی آیا بو میی والذہ ن بوجھا :کسوج ےس تم
م
ن آن می دی کردی؟ می ن حوات دیا :جےھ رسول اہلل ﷺ ن کسی ضوری

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حلاجة ،قالت :ما
ُ
ُْ َ
رب َّن ب ِّ
ٌّ
ِس رسول
حاجته؟ قلت :إنها ِرس ،قالت :ال خت ِ ِ ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ا
أحدا ،قال أنس :واهلل لو
ا ر ْ َ
َح َّدثْ ُ
أحدا حل َ َدثتُك به يا ثابت.
ت به

کام ےس تھنجا تھا۔ اتھون ن دریاق ت کیا کہ آت ﷺ کا ضوری کام کیا تھا؟ می
ن کہا :ن ایک رار ہ۔ اس ی اتھون ن کہا :رسول اہلل ﷺ کا رار ہ گر کسی کو
ن ییایا۔ ابس رضی اہلل عیہ ن فمایا :اہلل یک قسم اے یای ت! اگر می ن رار کسی کو
ت
ییا یا بو مھی ضور ییادییا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ثابت عن أنس خادم رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم :-أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -مر به وهو
أنسا اكن ًّ
يلعب مع الصبيان؛ ألن ا
ا
صغريا ،فسلم
صبيا
ىلع الصبيان وهم يلعبون ،ثم داع أنس بن مالك -

ريض اهلل عنه -وأرسله يف حاجة ،فتأخر ىلع أمه،
فلما جاء إيلها سأتله :ما اذلي أبطأ بك؟ ،قال :أرسلين

اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف حاجة ،قالت :ما
حاجته؟ قال :ما كنت ألخرب بِس رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم ،-يعين ال أخرب بهذا الِس أحدا،

فقالت :ال ختربن أحدا بِس رسول اهلل -صىل اهلل
ا
ا
تأييدا هل وتثبيتاا هل وإقامة للعذر هل؛ ألنه
عليه وسلم-؛

أىب أن خيربها بِس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ا
مالزما هل :لو
 ،ثم قال أنس تللميذه ثابت ابلناين واكن

خمربا ا
ا
أحدا باحلاجة اليت أرسلين اليب -صىل
كنت
اهلل عليه وسلم -بها ألخربتك بها.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

یای ت رجمہ اہلل ،ج ر
ادم رسول ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت کرن ہی کہ ینی ﷺ
ک
کا ان ےک یاس ےس گرر ہوا حت کہ وہ لرکون ےک ساتھ ھیل رہ تےھ کیو یکہ ابس
ک
رضیاہلل عیہجھون بچ تےھ۔ آت ﷺن ھیلیواےل ان بحونکو س المکیااور
ت
ترھ ابس این مالک رضی اہلل عیہ کو ی ال کر اتھی کسی ضوری کام ےک لی ھنح دیا۔
اتھی اینی والذہ ےک یاس آن می کجھ دی ہو گنی۔ حت وہ اینی والذہ ےک یاس آن
م
بو اتھون ن بوجھا :تمہی کس وج ےس دی ہو گنی؟ اتھون ن حوات دیا کہ جےھ ینی
ت
ﷺ ن کسی ضوری کام ی ھنح دیا تھا۔ وہ بوجھی لگی کہ آت ﷺ کا وہ ضوری
کام کیا تھا ؟ ابس رضی اہلل عیہ ن حوات دیا کہ می رسول اہلل ﷺ کا رار کسی کو تہی
ت
ییا سکیا۔بعنی می کسی کو ھی اس رار ےک یارے می تہی ییاون گا۔ اس ی ان یک
والذہ ن ان یک یاییذ ،اتھی ان یک یات ی یایت فذم ر ہی اور ان ےک عذر کو قیول
ت
کرن ہونکہا کہ :رسول اہلل ﷺکا رار ہگر ھی کسی کو ن ییایا۔ کیون کہ ابس رضی
اہلل عیہ ن اینی والذہ کو رسول اہلل ﷺ کا رار ییان ےس ان کار کر دیا تھا۔ ترھ ابس
رضی اہلل عیہ ن ا یی ساگرد یای ت النیان رجمہ اہلل ےس فمایا حو ہمنش ان ےک ساتھ
م
ر ہی تےھ کہ ینی ﷺ ن جےھ حس ضوری کام ےس تھنجا تھا اس ےک یارے می
اگر می کسی کو ییا یا بو وہ تم ہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

املفردات:
معاين
َ ْ

َ
ُ
• فأ ْب َطأت  :تأخرت وطالت غيبيت.
َ
• َما َحبَ َسك؟  :ما منعك؟
• إ َىل َح َ
اجة  :إىل أمر يطلبه.
ِ
َ
• َب َعث ِين  :أي :أرسلين.
رس  :ر
• إ َّن َها ٌّ
الِس :هو ما يكتم.
ِ ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السالم ىلع الصبيان.
ا
ًّ
 .2فضل أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-وعظيم لطفه ،وصدق أمانته ووفائه ،وكتمان رس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حيا وميتا.
 .3حسن تربية أم أنس البنها؛ فإنها أوصته بعدم اتلحدث بِس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4كتم رس اإلخوان وعدم إفشائه من كرم األخالق واآلداب اإلسالمية.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين الووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه.
كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه .رشح رياض الصاحلني،
حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار
طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3502( :
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ریذ ین جارنرضی اہلل عیہ مذییہ آن حت کہ رسول اہللﷺمیےگرھ می
تےھ۔

قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يف بييت

 .1232احلديث:

**

 .1232جذیت:

عابش رضی اہلل عہا ییان فمان ہی کہ ریذ ین جارن رضی اہلل عیہ مذییہ آن حت کہ
رسول اہلل ﷺ میے گرھ می تےھ ،ریذ آت ﷺ ےک یاس آن اور دروارہ
گ
ک
ھیکھیایا ،ینی ﷺ ا یی کیے ھسی نی ہون ان یک رطف گی ،ان ےس معابقہ کیا
اور ان کو بوسہ دیا۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :قدم زيد بن
َ
حارثة املدينة ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
ََ َ َ َ
َ
ابلاب ،فقام إيله اليب -صىل اهلل
بييت ،فأت ُاه فق َرع
َُ َ ُ ْ ََ ُ َ َُ
جي ُّر ث ْو َبه ،فاعتَنقه وق َّبله.
عليه وسلم-
**

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد

جذی ت کا درج :اس یک سیذ صعیف ہ۔

املعىن اإلمجايل:

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -يف قدوم زيد بن

**

حارثة -ريض اهلل عنه -حني جاء إىل اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -واستأذن ،فقام الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم -إيله جير ثوبه ،وذلك للفرح واالستبشار
بقدوم زيد بن حارثة ،وتعجيله للقائه حبيث لم

يتمكن من تمام الرتدي بالرداء حىت جره ،فاعتنقه

وقبله.

اجمایل معنی:

عابش رضی اہلل عہا یک جذی ت حو ریذ ین جارن رضی اہلل عیہ ےک مذییہ آن ےس می علق
ہ ،حت ریذ رضی اہلل عیہ ینی ﷺ ےک یاس آن اور اجارت طلت یک بو رسول
گ
اہلل ﷺا یی کیے ھسینی ہون انےک اسنقیالےک لیکرھے ہون ،ابسا
ریذ رضی اہلل عیہ ےک آن ی ینی ﷺ یک حوشی ومشت اور ان ےس م الفات کرن
م
ت
می جلذی کرن یک وج ےس ہوا کہ آت ﷺ کمل طور ی جادر کو اورھ ھی ن یان
گ
اور اےس ھسینی لےگ اور ان ےس معابقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• قدم  :اعد من سفر.
• قرع  :طرق ودق.

• جير ثوبه  :لم يضعه موضعه من جسمه ،وهو ديلل اإلرساع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قصد القادم أول قدومه إىل من يعز عليه.
 .2جواز االستئذان بالقرع.
 .3استحباب املعانقة واتلقبيل عند الرجوع من السفر من األصحاب واألقارب.
 .4اإلرساع إىل مالقاة من حيب إذا شعر بقدومه.
املصادر واملراجع:

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر .تطريز رياض
الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-
؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛
لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،للشيخ حممد نارص ادلين
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األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .املسند ،لإلمام أمحد
بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .مشاكة املصابيح ،تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين
األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6111( :
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قصة وفاة الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه-

رییین عوامرضی اہللعہیہیکوفات اورانےکفضےک ادایییگ کاواق عہ

ووفاء دينه

 .1233احلديث:

عن أيب خبيب -بضم اخلاء املعجمة -عبد اهلل بن

الزبري -ريض اهلل عنهما ،-قال :ملا وقف الزبري يوم
َّ ُ َ
اجلمل داعين فقمت إىل جنبه ،فقال :يا بينِ ،إنه ال
ُ
ُْ ُ
يقتَل ايلوم إال ظالم أو مظلوم ،وإين ال أ َر ِاىن إال سأقتل
َ ََ
ايلوم مظلوما ،وإن من أكرب هيم دليين ،أفرتى ديْننا
َ
يُبيق من َم ِالا شيئا؟ ثم قال :يا بين ،بِ ْع َما لا واقض
ديين ،وأوىص باثللث وثلثه بلنيه ،يعين بلين عبد اهلل
بن الزبري ثلث اثللث .قال :فإن َف َض َل من َم ِ َ
الا بعد
قضاء ادلين يشء فثلثه بلنيك .قال هشام :واكن بعض
ُ
َ
ودل عبد اهلل قد َو َ
ازى بعض بين الزبري خبَيْب وع َّباد،
وهل يومئذ تسعة بنني وتسع بنات .قال عبد اهلل:
فجعل يوصيين بدينه ويقول :يا بين ،إن عجزت عن

يشء منه فاستعن عليه بموالي .قال :فواهلل ما دريت
ما أراد حىت قلت :يا أبت من موالك؟ قال :اهلل .قال:
فواهلل ما وقعت يف كربة من دينه إال قلت :يا موىل

الزبري اقض عنه دينه فيقضيه .قال :فقتل الزبري ولم
يَ َدع دينارا وال درهما إال أَ َرض َ
ني  ،منها الغابة
ِ
وإحدى عرشة دارا باملدينة ،ودارين بابلرصة ،ودارا

بالكوفة ،ودارا بمرص .قال :وإنما اكن دينه اذلي اكن
عليه أن الرجل اكن يأتيه باملال ،فيستودعه إياه،

فيقول الزبري :ال ،ولكن هو سلف إين أخىش عليه
َّ َ
الضيْ َعة ،وما ويل إمارة قط وال جباية وال خراجا وال
شيئا إال أن يكون يف غزو مع رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أو مع أيب بكر وعمر وعثمان -ريض
اهلل عنهم -قال عبد اهلل :فحسبت ما اكن عليه من
ادلين فوجدته أليف ألف ومئيت ألف! فليق حكيم بن

حزام عبد اهلل بن الزبري ،فقال :يا ابن أيخ ،كم ىلع
أيخ من ادلين؟ فكتمته وقلت :مائة ألف .فقال

حكيم :واهلل ما أرى أموالكم تسع هذه .فقال عبد
اهلل :أرأيتك إن اكنت أليف ألف ومئيت ألف؟ قال :ما
أراكم تطيقون هذا ،فإن عجزتم عن يشء منه

**

 .1233جذیت:

ج
ابو جنیت عیذ اہلل این ریی رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ حیگ مل ےک مو قع ی
م
حت ریی رضی اہلل عیہ کرھے ہون بو اتہون ن جےھ ی الیا۔ می ان ےک تہلو می جا
کر کرھا ہو گیا۔ اتہون ن کہا ینی! آخ یک لران می طالم مارا جان گا یا مطلوم۔ می
ش
م
مجھیا ہون کہ آخ می مطلوم قیل کیا جاون گا اور جےھ ست ےس ریادہ قکر ا یی فصون
یک ہ۔ کیا تمہی کجھ ایذارہ ہ کہ فض ادا کرن ےک ب عذ ہمارا کجھ مال بح رہ گا؟
ترھ اتہون ن کہا :ینی! ہمارا مال فوحت کر ےک اس ےس میا فض ادا کر دییا۔
اس ےک ب عذ اتہون ن ایک تہان یک وصیت یک اور اس تہان ےک ینشے حےص یک

وصیت عیذ اہلل این ریی رضی اہلل عیہ ےک بحون ےک لی یک۔ اتہون ن کہا کہ اگر
فض یک ادایییگ ےک ب عذ ہمارے اموال می ےس کجھ بح جان بو اس ےک تہان کا
ینشا حصہ تمہارے بحون ےک لی ہو گا۔ ہسام راوی ن ییان کیا کہ عیذاہلل رضی

اہلل عیہ ےک بعص لرےک ریی رضی اہلل عیہ ےک لرکون ےک ہم عرم تےھ۔ جنےس جنیت
اور عیاد۔ اور ریی رضی اہلل عیہ ےک اس وق ت بو لرےک اور بو لرکیان تھی۔ عیذاہلل
م
ین ریی رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ ترھ ریی رضی اہلل عیہ جےھ ا یی فض ےک
سلسےل می وصیت کرن ہون فمایا کہ ینیا! اگر فض ادا کرن ےس عاحر ہو جاو بو
میے مول ےس اس یک ادایییگ می مذد جاہیا۔ عیذ اہلل رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ :اہلل یک
ش
قسم! می ان یک یات ن مجھ سکا (کیو یکہ مول کا لقظ دومعنی ہ) می ن بوجھا کہ ایا

جان! آت ےک مول کون ہی؟ اتہون ن حوات دیا :اہلل! عیذاہلل رضی اہلل عیہ کا کہیا
ت
ہ کہاہلل یک قسم! انکا فض ادا کرنمیحت ھیدسواریی نس آنبو مین اشی
رطخ دعا یک کہ :اے ریی ےک مول! ان یک رطف ےس ان کا فض ادا کرا دے اور اہلل
فض یک ادایییگ یک صورت ییذا فما دییا۔ حیابجہ حت ریی رضی اہلل عیہ (اشی مو قع ی)
شہیذ ہو گی بو اتہون ن یکہ می درہم و دییار تہی جھورے یلکہ ان کا یکہ کجھ
ت
ت
آراضی یک صورت می تھا اور اشی می عان یک رمی ھی سامل ھی اس ےک ع الوہ گیارہ
مکایات مذییہ می تےھ ‘ دو مکان برصہ می تےھ ‘ ایک مکان کوفہ می تھا اور ایک مرص

می تھا۔ عیذاہلل ن ییان کیا کہ ان ی حو اییا سارا فض ہو گیا تھا اس یک صورت ن ہون
ش
ت
ھی کہ حت ان ےک یاس کون حص اییا مال ےل کر امای ت ر کھی آ یا بو آت اےس کہی
کہمیامای تتہیرکھسکیا النیہاسصورتمیرکھسکیا ہون کہ نمیےدےمبطور
م
فض رہ (ن کہ بطور امای ت کیو یکہ امای ت یک ضمان تہی ہون)۔ اس لی کہ جےھ

ایذبش ہ کہ کہی ن صا بع ن ہو جان۔ حرصت ریی رضی اہلل عیہ کسی ع الق ےک
ک
ک
امی ھی تہی یی تےھ۔ ن ہی وہ يکس اور حراخ وصول کرن ی ھی مقر ہون
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فاستعينوا يب ،قال :واكن الزبري قد اشرتى الغابة
بسبعني ومئة ألف ،فباعها عبد اهلل بألف ألف

وستمئة ألف ،ثم قام فقال :من اكن هل ىلع الزبري يشء

فليوافنا بالغابة ،فأتاه عبد اهلل بن جعفر ،واكن هل ىلع
الزبري أربعمئة ألف ،فقال لعبد اهلل :إن شئتم تركتها

لكم؟ قال عبد اهلل :ال ،قال :فإن شئتم جعلتموها
فيما تؤخرون إن إخرتم ،فقال عبد اهلل :ال ،قال:
فاقطعوا يل قطعة ،قال عبد اهلل :لك من هاهنا إىل

هاهنا .فباع عبد اهلل منها فقىض عنه دينه وأوفاه،

وبيق منها أربعة أسهم ونصف ،فقدم ىلع معاوية
ْ َ
وعنده عمرو بن عثمان ،واملنذر بن الزبري ،وابن َزم َعة
ُ ِّ َ
ت الغابة؟ قال :لك سهم
 ،فقال هل معاوية :كم قوم ِ
بمئة ألف ،قال :كم بيق منها؟ قال :أربعة أسهم
ونصف ،فقال املنذر بن الزبري :قد أخذت منها سهما
بمئة ألف ،قال عمرو بن عثمان :قد أخذت منها
سهما بمئة ألف .وقال ابن زمعة :قد أخذت سهما

بمئة ألف ،فقال معاوية :كم بيق منها؟ قال :سهم
ونصف سهم ،قال :قد أخذته خبمسني ومئة ألف.

قال :وباع عبد اهلل بن جعفر نصيبه من معاوية

بستمئة ألف ،فلما فرغ ابن الزبري من قضاء دينه ،قال
بنو الزبري :اقسم بيننا مرياثنا ،قال :واهلل ال أقسم

بينكم حىت أنادي باملوسم أربع سنني :أال من اكن هل

ىلع الزبري دين فليأتنا فلنقضه .فجعل لك سنة ينادي
يف املوسم ،فلما مىض أربع سنني قسم بينهم ودفع

اثللث .واكن للزبري أربع نسوة ،فأصاب لك امرأة ألف
ألف ومئتا ألف ،فجميع ماهل َخسون ألف ألف

ومئتا ألف.

ک
اور ن ھی کون دورسا عہذہ ان ےک یاس راہ تھا۔النیہ اتہون ن رسول اہللﷺ ےک
ساتھ اور ابویکر و عرم اور عمان رضی اہلل عہم ےک ساتھ حہاد می ضوررسک ت یک
ت
ھی۔ عیذاہلل ین ریی رضی اہلل عہما کہی ہی کہ حت می ن اس رقم کا حسات کیا حو
ح
ت
ان ی فض ھیبو نیا ینس لکھینی۔ کنم ینحرام رضیاہلل عیہ،عیذاہلل ینرییرضی

اہلل عہما ےس مےل بو دریاق ت کیا :ینی! میے (دینی) تھان ی کنیا فض ہ؟
ح
عیذاہلل رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ن جھیایا جااہ اور کہہ دیا کہ ایک لکھ۔اس ی کنم
ش
ق
رضی اہلل عیہ ن کہا :سم اہلل یک! می بو تہی مجھیاکہ تمہارے یاس موحود رسمان
ےس ن فض ادا ہو سےک گا۔ عیذاہلل رضی اہلل عیہ ن اس ی کہا کہ اگرفض یا ینس لکھ
ہو بو ترھ آت یک کیا ران ہو یگ؟ اتہون ن فمایا ترھ بو ن اےس ادا کریا تمہاری
ت
یداست ےس ھی یاہ ہ۔ حی اگر کون دسواری ینس آن بو مجھ ےس مذد طلت کریا۔
عیذاہلل این رییرضی اہلل عیہ کا ییان ہ کہ حرصت ریی رضی اہلل عیہ ن عان یک
ت
جاییذاد ایک لکھ سی ہار می حریذی ھی لیک عیذاہلل رضی اہلل عیہ ن وہ سولہ لکھ
ن
می جی۔ ترھ اتہون ن اع الن کیا کہ حرصت ریی رضی اہلل عیہ ی حس کا فض ہو وہ

عانمیآکرہم ےسمل ےل۔حیابجہعیذاہلل ینحعق ینانطال ت رضی اہللعیہآن
حن کا ریی رضی اہلل عیہ یجار لکھ روییہفض تھا۔ اتہون ن بو عیذاہلل این ریی رضی
اہلل عیہ کو ینس کس یک کہ اگر تم جاہو بو می ن فض جھور سکیا ہون۔ لیک عیذاہلل رضی
اہلل عیہ ن حوات دیا کہ :تہی۔ ترھ اتہون ن کہا کہ اگر تم جاہو بو میے فض کو تم
ت
ت
آحر می دے دییا۔ عیذاہلل رضی اہلل عیہ ن اس ی ھی تہی کہا کہ یاحی یک ھی کون

ضورت تہی۔ آحر اتہون ن کہا کہ ترھ اس رمی می میے حےص کا قطعہ مقر کر
دو۔ عیذاہلل رضی اہلل عیہ ن کہا کہ آت تہان ےس تہان یک ےل لحی۔ (راوی کا )
ییان ہ کہ ریی رضی اہلل عیہ ن اس جایذاد کو فوحت کر ےک ریی رضی اہلل عیہ کا
ت
سارا فض ادا کر دیا۔ اور اس می ےس سارھ جار حےص ترھ ھی بح رہ۔ ترھ عیذاہلل
رضی اہلل عیہ ،معاون رضی اہلل عیہ ےک تہان (سام) بشبف ےل گی۔ واہن ان
ت
ےک یاس عرمو ین عمان ‘ میذر ین ریی اور این رمعہ ھی موحود تےھ۔ معاون رضی
ت
ک
اہلل عیہ ن ان ےس دریاق ت کیا کہ عان یک جاییذاد یک فمت ننی لیگ ھی؟ اتہون ن
ت
ییایا کہ ہ حےص یک فمت ایک لکھ مقر ہون ھی۔ معاون رضی اہلل عیہ ن دریاق ت کیا
کہ ات یاق کنی حےص رہ گی ہی؟ اتہون ن ییایا کہ سارےھ جار حےص۔ اس ی میذر
ین ریی ن کہا کہ می ایک حصہ ایک لکھ می لنیا ہون۔ عرمو این عمان ن کہا کہ
ایک حصہ ایک لکھ ےک عوض می لنیا ہون۔ این رمعہ ن کہا کہ ایک حصہ ایک لکھ
می می لنیا ہون۔ اس ےک ب عذ معاون رضی اہلل عیہ ن بوجھا کہ ات کنی حےص یاق

بچ ہی؟ اتہون ن کہا کہ دیھ حصہ! معاون رضی اہلل عیہ ن کہا کہ ترھ اےس می دیھ
لکھ می ےل لنیا ہون۔ راوی کا ییان ہ کہ عیذاہلل ین حعق رضی اہلل عیہ ن اییا
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حصہب عذمیمعاونرضی اہللعیہکوجھ لکھمی نحدیا۔ترھحتعیذاہللینریی رضیاہلل
عہما فض یک ادایییگ کر ےک فارع ہو جےک بو ریی رضی اہلل عیہ یک اولد ن کہا کہ ات
بق
ب
ہماری میات ہم می سنم کر د جنی۔ لیک عیذاہلل رضی اہلل عیہ ن کہا کہ :اہلل یک
بق
ق
سم! می ی ت یک تمہارے مایی میات سنم تہی کرون گا حت یک جار سال
ش
ت
ی ک ای ر
ام جح می اع الن ن کرا لون کہ حس حص کا ھی ریی رضی اہلل عیہ ی فض ہو وہ
ہمارے یاس آن ،ہم اس کا فض ادا کرین ےگ۔ حیابجہ عیذاہلل این ریی رضی اہلل
عیہ ن ات ہ سال ایام جح می اس کا اع الن کرایا رسوع کیا اور حت جار سال گرر
بق
گی بو اتہون ن ان ےک مایی میات سنم کر دی اور تہان حصہ ادا کردیا۔ ریی

رضی اہلل عیہ یکجار يویان تھی حنمی ےس ہ يوی ےک حےص مییارہ لکھ یک رقم آن
اور حرصت ریی رضی اہلل عیہ یک کل جایذاد یا بح کرور دو لکھ مالیت یک ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال الزبري بن العوام البنه عبداهلل ملا اكن يوم اجلمل
وهو قتال جرى بسبب تسليم قتلة عثمان :ما أراين
َّ
ا
ا
مظلوما ،وإن ما يهمين ديوين اليت
شهيدا
إال سأقتل
ا
ْ
ُ
ركبتين ،فاق ِضها عين .واكنت ديونه مستغرقة جلميع
َ
َْ
ماهل ،ومع ذلك أ ْوىص بلين ابنه .ألنه اكن يعلم أنهم
نصيب ،لكون ابنه حياا ،فجعل
اإلرث
ٍ
ليس هلم يف ِ
ُْ َ ُُ
ُ
الاس
ث الوصية ،وتسع اللك ،واكن
هلم ثلث ثل ِ
َ
ا
يستو ِدعون أمواهلم عنده ،فيأىب أن يأخذها وديعة
ا
َ
خمافة الضياع ،ويقول :ليست تلك وديعة ،ولكنها
ا
ا
َ ُ
َسلَف وقَ ْر ُض ر
يل
يلع،
واكن رجال زا ِهدا أمينا ،لم ِ
ا
ُ
َ
اإلمارة ،وال شيئاا مطلقا ،فلما تويف ،وقىض عنه ابنُه
ِ
َ
َ
َ
ديْنه ،وفضل ِمن ماهل فاضل ،طلب منه الورثة أن
َْ
يق ِسمه بينهم ،فأىب أن يفعله ،إال بعد أن يُنادي يف
ْ
فإن ظهر أنه لم يبق أحد ِم َّمن يكون هل
موسم احلجِ ،
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
قسمه بينهم ،ففعل ،وملا لم يبق من دينه
دين عليه ي ِ
يشء إال وقد قضاه ،أعطى َّ
اثلمن ألزواجه ،وذلك
هن من الرتكة ،وهل يومئذ ُ
نصيبُ َّ
أربع نسو ٍة.
ٍ

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

حیگجملےکمو قع یحو کہفا یلیعمانرضی اہللعیہےک سید کرنےک معا مےل ی
ت
ہون ھی ،ریی ین عوام رضی اہلل عیہ ن ا یی ینی عیذ اہلل رضی اہلل عیہ ےس کہا:
ش
م
"می مجھیا ہون کہ می مطلوم شہیذ کر دیا جاون گا۔ جےھ حس حی یک یواہ ہ وہ

میے فض ہی حو میے اوی حرےھ ہونہی ،ل ّٰھذا تم اتھی میی رطف ےس
ادا کر دییا۔" ریی ین عوام رضی اہلل عیہ ےک فض ا یی ریادہ تےھ کہ وہ ان ےک
ت
سارے مال کو محیظ تےھ۔ لیک ترھ ھی اتہون ن ا یی ینی ےک بحون (بوبون) ےک
لی وصیت یک۔ اس لی کہ وہ جا یی تےھ کہ ورای ت می ان کا کون حصہ تہی ہ
کیو یکہ ان کا ینیا ر یذہ ہ۔ اس لی اتہون ن تہان مال یک وصیت کا ایک تہان حصہ
م
ان ےک لی حیص کر دیا حو سارے مال کا بوان حصہ ینیا ہ۔ لوگ اییا مال ان ےک
یاس بطور امای ت ر کھی ےک لی آن ،بو وہ اس ایذ بےس ےک بحت بطور امای ت

اےس لنی ےس ان کار کر د یی کہ کہی وہ صا بع ن ہو جان اور فمان" :ن امای ت
ش
تہی یلکہ مجھ ی فض ہ۔" ریی ین عوام رضی اہلل عیہ ایک راہذ و امای ت دار حص
ت
ک ت
تےھ۔ اتہون ن ھی ھی کسی حکومنی عہذہ یا کسی ھی ےس یک دےم داری تہی اتھان
ت
ھی۔ حت ان یک وفات ہو گنی اور ان ےک ینی ن ان یک رطف ےس ان کا فض ادا
ت
کر دیا اور ان کا کجھ مال بح ھی گیا بو ور یاء ن ان ےس مطالیہ کیا کہ وہ یاق مایذہ کو ان
بق
ےک مایی سنم کر دین۔ لیک عیذاہلل ین ریی رضی اہلل عیہ ن ن کہی ہون اےس
بق
بق
سنم کرن ےس ان کار کر دیا کہ وہ ایام جح می اع الن کران ےک ب عذ ہی اےس سنم
ش
کرین ےگ۔ اگر ن یالکل واضح ہو گیا کہ کون ابسا حص یاق تہی راہ حس کا ان ےک والذ ی
بق
فض ہو بو وہ اےس ان می سنم کر دین ےگ۔ حیابجہ اتہون ن ا بےس ہی کیا۔ حت
458

سارا فض ادا کر جےک بو آتھوان حصہ ریی ین عوام رضی اہلل عیہ یک يوبون کو دے دیا
حو یےک می ان کا حصہ ینیا تھا۔ ریی ین عوام رضی اہلل عیہ یک اس وق ت جار يویان
تھی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > الرتاجم وسري األعالم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ
• اقض  :ويف.
• وازى  :ساوى.

• استعن  :االستعانة يه طلب العون.
• كربة  :حزن يأخذ بالفس.
• يدع  :يرتك.

• الغابة  :أرض عظيمة من عوايل املدينة البوية.
• سلف  :أي :قرض.

• أخىش عليه الضيعة  :أي :خياف عليه الضياع.
ا
• ويل إمارة قط  :أي :والية .وقط :معناه مطلقا.
• ِجباية  :استخراج األموال من مظانها.
ا
• خراجا  :أي :خراج األرض من اثلمار.

• غزو  :اخلروج مع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -للقتال.
• فكتمته  :أخفيت عنه احلقيقة.
• تطيقون  :تستطيعون.
• يوافنا  :فليأتنا.

• قومت الغابة  :أي :ثمنها اذلي تستحقه.

• لك سهم  :أي :قسم األرض ألقسام ولك قسم منها يسىم سهم.
• فرغ  :انتىه.

• املوسم  :مأخوذ من الوسم وهو العالمة ,واملراد موسم احلج.
• دفع اثللث  :أعطى اثللث.

• للزبري أربع نسوة  :أي :زوجاته اليت مات عنهن.

• أصاب لك امرأة  :أي :اكن من نصيب لك امرأة وحظها.
• أرأيتك  :لو أخربتك.
• أفرتى  :أي :تظن.

• عجزت  :لم تستطع.

• موالي  :لكمة املوىل تطلق ىلع معان خمتلفة منها الرب واملالك والسيد واملنعم ،واملراد الرب.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوصية عند احلرب ألنه قد يفيض إىل املوت.
 .2كمال الوثوق باهلل عز وجل واالستعانة به يف لك حال.
 .3جواز االستقراض.
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 .4وجوب وفاء ادلين من ورثة امليت قبل تنفيذ الوصية وقبل قسمة الرتكة.
 .5جواز ملك ادلور واألرض مهما كرثت إذا اكن ذلك من وجه رشيع.

 .6املحافظة ىلع األمانات.
ا
ا
ا
 .7الربكة إذا وضعت يف يشء جعلت القليل كثريا وإذا نزعت من يشء اكن وباال خطريا.

املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ,دار طوق الجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,الارش :دار املعرفة ,ط  4اعم  1425فيض ابلاري ىلع
صحيح ابلخاري ,تأيلف :أمايل حممد أنور شاه الكشمريي اهلندي ,حتقيق :حممد بدر اعلم املريتيه ,الارش :دار الكتب العلمية ,ط 1اعم  1426تيسري
العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد ,تأيلف :سليمان بن عبداهلل آل الشيخ ,حتقيق :زهري شاويش ,اتلارش :املكتب اإلساليم ,ط 1اعم  1323تعليق
ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري  ،ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،
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َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ
َ َ َ ْ َُ ُ َ َ ُ
ول اَّللِ -صىل اَّلل علي ِه
اكن أكرث داعءِ رس ِ
ْ
َ َّ
ْ
ُّ َ َ َ َ ً
َّ َ َ
َوسل َمَ -ربنا آت ِنا ِيف
ادلنيا حسنةَ ،و ِيف اآلخ َِرة ِ
َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ار
حسنة وق ِنا عذاب انل ِ

 .1234احلديث:

الذیْیَّا ح َّ َّسی َّ ًہَّ ،و رق ْالآح ر َّرہ رح َّ َّسی َّ ًہ َّوقریَّا
آتﷺاکیندعا کیا کرن تےھ” َّریَّیَّاآیریَّا رق ُ
ات الیَّار ر“۔ (اےاہلل!ہمی دییا می تھ الن عطا کر اورآحرت می تھالن عطا
عَّذ َّ َّ
کر اور ہمیدورخےس بجا )۔
**

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ آت ﷺ اکی ن دعا کیا کرن تےھ ” َّریَّیَّا آیریَّا
ر
ر
اتالیَّار ر“۔ (اے اہلل!ہمیدییامی تھ النعطا کر
رق ُ
الذیْیَّاح َّ َّسی َّ ًہَّ ،و رق ْالآح َّرہرح َّ َّسی َّ ًہ َّوقیَّاعَّذَّ َّ
اور آحرت می تھ الن عطا کر اور ہمی دورخ ےس بجا)۔

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن أكرث داعء اليب

صىل اهلل عليه وسلم« :-امهلل آتنا يف ادلنيا حسنة،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب الار.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو بهذا ادلاعء،
هو آية كريمة من القرءان ،ويكرث من ادلاعء به

جلمعه معاين ادلاعء لكه من أمر ادلنيا وأمر اآلخرة،

فاحلسنة هنا يه العمة ،فسأل نعيم ادلنيا واآلخرة،
والوقاية من الار ،فمن حسنة ادلنيا سؤال لك مطلوب

ومرغوب ،ومن حسنة اآلخرة العمة الكربى ويه

رضا اهلل ودخول جنته ،وأما الوقاية من الار فإنها

 .1234جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن دعا مانگا کرن تےھ ،ن فآن یک ایک آی ت کرتمہ ہ ،آت ن دعا
کیت ےس کیا کرن تےھ ،اس لی کہ اس ےک معان دییا اور آحرت ےک تمام امور
کو جامع ہی۔ اس دعا می ’’حسیہ‘‘ ےس ماد ب عمت ہ ،آت دییا اور آحرت دوبون
ب
ح
یک عمیی اور ہنم ےس بجات یک دعا مانگا کرن تےھ ،دییا یک تھ الن ہ مطلوت و
معوت حی کو مایگیا ہ اور آحرت یک تھ الن ب عم ر
ی بعنی اہلل یک رصامیذی اور
ت کی ّٰ
ب
ح
حیت می دحول ،ہنم ےس بجات بعنی کامل عمیی ،حوف اور یبسان کا خم ہویا ہ۔

كمال العيم وذهاب اخلوف والكرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اإلكثار من هذا ادلاعء تأسيا باليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ا
 .2ال حرج ىلع اإلنسان أن يدعو خبري ادلنيا لكن ليس ىلع حساب اآلخرة بل جيعل هلا نصيبا من داعئه.
 .3األكمل أن جيمع اإلنسان يف داعئه بني صالح ادلنيا واآلخرة.
 .4إثبات اآلخرة وإثبات الار.
ا

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ 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 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.
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ش
تمےس تہل امیون می ایک حص تھا ،حسن ییابوے قیل کی تےھ۔ اس
ن بوجھا کہ رمیےک لوگون می ستےسریادہ عالم کونہ؟ اےسایک

َ َ َ ْ َ َ ََْ ُ
ك ْم َر ُج ٌل َق َت َل ت ِْس َع ًة َوت ِْسع َ
ني
اكن فِيمن اكن قبل
ِ
َ ْ ً َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ
نفسا ،فسأل عن أعل ِم أه ِل األر ِض فدل ىلع
راہتےک یارے می ییایا گیا،وہ اسےک یاس گیا اور کہا کہ اسن ییابوے
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ً َ ْ َ َ ْ ً
ني نفسا،
ِب ،فأتاه فقال :إِنه قتل ت ِسعة وت ِس ِع
َراه
ٍ
س
ی
ق
ک
ََْ َ ْ َ َ ََ َ َ
ل کی ہی ،کیا اسیکبون قیول ہو نیہ؟راہتن کہا کہ تہی!(ییی
فهل هلُ مِن ت ْوب ٍة؟ فقال :ال ،فقتله
ت
بونقیولن ہویگ) بو اسناسراہت کو ھی ماردال۔

 .1235احلديث:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن نيب اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اكن فيمن اكن قبلكم
رجل قتل تسعة وتسعني ا
نفسا ،فسأل عن أعلم أهل
َ َّ
األرض ،ف ُدل ىلع راهب ،فأتاه فقال :إنه قتل تسعة
وتسعني نفسا فهل هل من توبة؟ فقال :ال ،فقتله َّ
فكمل
َ َّ
به مئة ،ثم سأل عن أعلم أهل األرض ،ف ُدل ىلع رجل

اعلم ،فقال :إنه قتل مائة نفس فهل هل من توبة؟ فقال:
َ َ ُ
ْ
وم ْن حيُول بينه وبني اتلوبة؟ ان َط ِل ْق إىل أرض
نعم،
كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اهلل -تعاىل -فاعبد

اهلل معهم ،وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء،
َ َ
َ
الطريق أتاه املوت،
فانطلق حىت إذا ن َصف
فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب،
ْ
فقالت مالئكة الرمحة :جاء تائباُ ،مق ِبال بقلبه إىل
اهلل -تعاىل ،-وقالت مالئكة العذاب :إنه لم يعمل

خريا قط ،فأتاهم ملك يف صورة آديم فجعلوه بينهم -
َ
ا
حكما -فقال :ق ُ
يسوا ما بني األرضني فإىل أيَّ ِت ِه َما
أي
ِ
اكن أدىن فهو هل ،فقاسوا فوجدوه أدىن إىل األرض اليت
أراد ،فقبضته مالئكة الرمحة» .ويف رواية يف

الصحيح« :فاكن إىل القرية الصاحلة أقرب بشرب

فجعل من أهلها» .ويف رواية يف الصحيح« :فأوىح اهلل
ََ
تعاىل -إىل هذه أن َتبَ َاع ِدي ،وإىل هذه أن تق َّر ِيب،
وقال :قيسوا ما بينهما ،فوجدوه إىل هذه أقرب بشرب
َ َ
ُ
فغ ِف َر هل» .ويف رواية« :فنَأى بصدره ْنوها».

**

 .1235جذیت:

ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :تم
ش
ےس تہل امیون می ایک حص تھا ،حس ن ییابوے قیل کی تےھ۔ اس ن بوجھا
کہ رون رمی ی ست ےس یا عالم کون ہ؟ حیابجہ اےس ایک راہت ےک یارے
می ییایا گیا۔ وہ اس ےک یاس گیا اور کہا کہ اس ن ییابوے قیل کی ہی ،کیا اس یک
بون قیول ہو سکنی ہ؟ راہت ن کہا کہ تہی! (اس یک بون قیول ن ہو یگ) بو اس ن

ت
اس راہت کو ھی مار دال اور بون سو ( )100قیل بورے کر دن۔ ترھ اس ن
لوگون ےس بوجھا کہ رمی می ست ےس یا عالم کون ہ؟ لوگون ن ایک عالم ےک
یارے می ییایا (بو وہ اس ےک یاس گیا) اور بوجھا کہ اس ن سو قیل کی ہی ،کیا

اس ےک لی بون ہ؟ وہ بول کہ اہن ہ اور آحر بون کرن می کون شی ےس جا یل
ک
سک
عایل یک عیادت کرن
ہو نی ہ؟ بو ف الن ع الق می جا ،واہن جھ لوگ ہی ،حو اہلل ب ّٰ
ت
ہی۔ بو ھی جا کر ان ےک ساتھ عیادت کر اور ا یی ع الق می وابس ن جایا؛ کیون کہ
وہ یی جگہ ہ۔ حیابجہ وہ اس ع الق یک رطف جل یا ،حت آدھا سق ےط کر لیا ،بو
اس کو موت آ گنی۔ ات عذات ےک فسنون اور رجمت ےک فسنون می جھگرا
ہوگیا۔ رجمت ےک فسنون ن کہا کہ ن بون کر ےک صذق دل ےک ساتھ اہلل یک رطف
ک
میوج ہو کر آ راہ تھا۔ حت کہ عذات ےک فسنون ن کہا کہ اس ن ھی کون یییک تہی
یک! آحر ایک فسیہ آدمی یک صورت می آیا اور دوبون فسنون ن اےس حکم مان لیا۔

اس ن کہا کہ دوبون رطف یک رمی یابو ،ن جذرھ ےس فی ت ہوگا ،اےس ادرھ ہی کا
مان لیا جان گا۔ سو اتھون ن رمی کو یایا بو اےس اس رمی ےس ریادہ فی ت یایا،
حس کا اس ن ارادہ کیا تھا۔ حیابجہ رجمت ےک ف سی اس کو ےل گی"۔ ایک اور
روای ت می ہ" :وہ اس صا لح بسنی ےس ایک یال ست یک مقذار ریادہ فی ت تھا۔

حیابجہ اےس اتہی لوگون می سامل کر دیا گیا"۔ بجاری رسبف یک روای ت می ہ کہ
اہلل ب عایل ن اس رمی کو یذرب عہ وجی حکم دیا کہ بو دور ہو جا اور اس رمی کو حکم دیا کہ بو
فی ت ہو جا۔ اور کہاکہ ان دوبون ےک مایی یک مساق ت کو یابو۔ حت اتھون ن یایا بو
معلوم ہوا کہ وہ اس رمی ےس ایک یال ست یک مقذار ریادہ فی ت ہ۔ حیابجہ اس یک
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کھ ن
معقت کر دی گنی"۔ ایک روای ت می ہ" :اس ن ا یی سنی کو نح کر اس
رمی یک رطف کر دیا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-اكن يف أمة من
األمم قبلنا رجل قتل تسعة وتسعني ا
نفسا ،ثم إنه ندم

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

میقق علیہ

وسأل عن أعلم أهل األرض يسأهل :هل هل من توبة؟
فدل ىلع رجل ،فوجد ا
اعبدا ولكنه ليس عنده علم،
فلما سأهل قال إنه قتل تسعة وتسعني ا
نفسا ،فهل هل من
توبة؟ فاستعظم الراهب هذا اذلنب وقال :ليس لك

توبة! فغضب الرجل وانزعج وقتل الراهب ،فأتم به
مائة نفس ،ثم إنه سأل عن أعلم أهل األرض ،فدل

ىلع رجل اعلم فقال هل :إنه قتل مائة نفس فهل هل من

توبة؟ قال :نعم! ومن اذلي حيول بينه وبني اتلوبة؟

باب اتلوبة مفتوح ،ولكن اذهب إىل القرية
الفالنية؛ فإن فيها ا
قوما يعبدون اهلل ،واألرض اليت
اكن فيها كأنها -واهلل أعلم -دار كفر فأمره هذا

العالم أن يهاجر بدينه إىل هذه القرية اليت يعبد فيها
ا
ا
مهاجرا
نادما
اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فخرج تائبا
بدينه إىل األرض اليت فيها القوم اذلين يعبدون اهلل

عز وجل ،ويف منتصف الطريق أتاه املوت،

فاختصمت فيه مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة،
ا
نادما تائباا،
تقول مالئكة الرمحة :إنه تاب وجاء
ا
فحصل بينهما خصومة ،فبعث اهلل إيلهم ملاك
يلحكم بينهم ،فقال :قيسوا ما بني األرضني فإىل

أيتها اكن أقرب فهو من أهلها .فإن اكنت أرض
الكفر أقرب إيله فمالئكة العذاب تقبض روحه،

وإن اكن إىل بدل اإليمان أقرب فمالئكة الرمحة

تقبض روحه .فقاسوا ما بينهما؛ فإذا ابلدل اليت اجته

إيلها -ويه بدل اإليمان-أقرب من ابلدل اليت هاجر
منها بنحو شرب -مسافة قريبة -فقبضته مالئكة

الرمحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
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راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• راهب  :املتخيل عن أشغال ادلنيا واتلارك ملالذها والزاهد فيها ،واملعزتل ألهلها للعبادة.
• توبة  :االعرتاف باذلنب والدم واإلقالع والعزم ىلع أال يعاوده.
• من حيول  :من يمنعك؟
• أرض كذا وكذا  :روي أن اسمها برصى.
• نصف الطريق  :أي :بلغ نصفها.

• األرضني  :أي :اليت خرج منها واليت ذهب إيلها.
• أدىن  :أقرب.

• نأى  :نهض جبهد ومشقة رغم ثقل ما أصابه من املوت.
• قبضته  :أخذته.

فوائد احلديث:
 .1حسن أسلوب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -واستعماهل أسلوب القصة يف اتلوجيه واملوعظة.
 .2جواز اتلحدث عن األمم السابقة مما لم يأت اإلسالم بما خيالفه.
ا
 .3الفوس اليت فيها استعداد للخري واحلق ترجع إىل االستقامة وإن اْنرفت بها األهواء حينا عن طريق اهلدى.
 .4فضل العلم مع قلة العبادة ىلع كرثة العبادة مع اجلهل.
 .5العالم يهتدي بنور احلق والعلم فيوفق للهدى فينتفع وينفع.
ُ
ُ
 .6باب اتلوبة مفتوح ،واتلائب مقبول مهما عظم منه اذلنب وكرث.
 .7ىلع ادلايع إىل اخلري أن يكون ذا حكمة بالغة؛ حبيث يفطن إىل ما يصلح الفوس ،ويسلك بها سبيل األمل وفتح باب الرجاء.
 .8قبول توبة القاتل ا
عمدا.
 .9جمانبة أهل املعايص ومقاطعتهم ما داموا ىلع حاهلم ،ومصاحبة أهل اتلقوى والعلم والصالح.
 .10حب اهلل تعاىل تلوبة عباده وإخباره املالئكة بذلك مباهاة بهم.
 .11بذل اجلهد وحتمل املشقة من أجل اللحاق بالصاحلني ،وفعل عمل املقربني ديلل صدق الرغبة يف اتلوبة إىل اهلل -عز وجل-.
 .12قدرة املالئكة ىلع التشلك.
 .13إذا تعارضت األدلة واألحوال وتعددت ابلينات عند احلاكم ،فله أن يستدل بالقرائن ىلع الرتجيح.
 .14جواز اتلحكيم.
 .15من خرج مهاجرا يف سبيل اهلل فقد وقع أجره ىلع اهلل.
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- .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م- .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية- .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق الجاة (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)4310( :
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حسیک تمنعنیتیک ہو اسکا کقارہنہ کہ تم اسےک لی معقتیکدعا
کرو۔

ََ ُ َ ْ
اغ َتبْ َت ُه َأ ْن ت َ ْس َت ْغ ِف َر َهلُ
كفارة م ِن

 .1236احلديث:

**

 .1236جذیت:

ابسینمالکرضی اہللعیہےسروای تہ کہرسولاہللﷺ نفمایا کہ ’’حسیک
تم ن ع نیت یک ہو اس کا کقارہ ن ہ کہ تم اُس ےک لی معقت یک دعا کرو‘‘۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن اليب -صىل
ْ ْ ُ َْ
اهلل عليه وسلم -قال« :كفارة من اغتَبتَه أن تستغفر

هل».

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

من اغتاب أخاه املسلم ووقع يف هذه الكبرية وأراد أن

**

يتخلص منها ويتحلل؛ فإن كفارتها أن يستغفر ملن

اغتابه.

اجمایل معنی:

ش
ی
حو حص ا یی کسی مسلمان تھان یک عنیت کر ننےھ اور اس گیاہ کنیہ کا ارن کات کر ےل
اور وہ اس ےس بجات یایا اور یی ہویا جاہیا ہو بو اےس جا ہی کہ وہ اس ےک کقارے
ش
ےک طور ی اس حص ےک لی دعان معقت کرے حس یک اس ن عنیت یک ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه احلارث بن أسامة كما يف بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اغتبته  :الغيبة :يه ذكرك أخاك بما يكره ،وإن اكن فيه ما اغتبته.
• أن تستغفر هل  :أي تدعو هل ،وتذكر حماسنه.

فوائد احلديث:
 .1أن ال ِغيْبَة يه أن تذكر أخاك بما يكره يف حال غيبته.
 .2أن الواجب حبق املغتاب أن يستغفر ملن اغتابه ويدعو هل.
 .3حتريم الغيبة ،وأنها من كبائر اذلنوب.
املصادر واملراجع:

-بغية ابلاحث عن زوائد مسند احلارث ،البن أيب أسامة ،املنتيق :نور ادلين اهليثيم -املحقق :د .حسني أمحد صالح ابلاكري- ،مركز خدمة السنة

والسرية البوية -املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل - .1992 – 1413 ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 /م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل
الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل 1428ه - .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)5506( :
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ہ
می کسرطخ نسی حوشیرہ سکیا ہون حت کہصور تھو یکیوال (فسیہ) صور کو میہ
می لی ہونہ اوراہللیک اجارتیکان لگان ہونہ کہ کت اےس
(صور) تھو یکی کا حکمدیا جان اوروہ صور تھو یےک

َ
ُ َ
ََْ َْ َ
َ َ َ
َ
ِب الق ْر ِن ق ِد اتلَق َم الق ْرن،
كيف أنع ُم! وصاح
ْ ََُْ ُ
ْ َََ ْ َ ََ ُْ َ
اإلذن مىت يؤم ُر بانلَّفخِ فينفخ
واستمع ِ

 .1237احلديث:

**

ا
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َ
ََ
َ
َ َ
« َكيْ َف أَ ْن َع ُم! َ
وصاح ُ
اتلق َم الق ْرن،
ب الق ْر ِن ق ِد
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ
بالف ِخ فيَنفخ» ،فكأن ذلِك
اإلذن مىت يؤمر
واستمع ِ
ََُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
أصحاب
ثقل ىلع
رسول ا ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ ْ َُ ُ ْ َ َ ُ
الو ِكيل».
فقال هلم« :قولوا :حسبنا اهلل ونِعم

 .1237جذیت:

ہ
ابو سعیذ جذری رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ :می کس رطخ نسی حوشیرہ سکیا
ہون حت کہ صور تھو یکی وال (فسیہ) صور کو میہ می لی ہون ہ اور اہلل یک
اجارت ی کان لگان ہون ہ کہ ک ت اےس (صور) تھو یکی کا حکم دیا جان اور وہ

صور تھو یےک۔‘‘ بو ن یات رسول اہلل ﷺ ےک ضجان ی گویا گران گرری ،حیابجہ آت
ﷺ ن ان ےس فمایا( :گھیاو تہی یلکہ) کہو :حسنیا اہلل وب عم الوکیل۔ ’’ہمی اہلل

کاق ہ اوروہ تہت اجھا کار سار ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :كيف أفرح
وامللك املولك بالفخ يف الصور قد وضع فاه عليه،

يستمع وينتظر اإلذن مىت يؤمر بالفخ فينفخ فيه.

فكأن ذلك ثقل ىلع أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم واشتد عليهم  ،فقال هلم رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،قولوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل أي

هو اكفينا.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

رسولاہلل ﷺ نفمایا کہمی کنےسفحتایذور ہوسکیا ہونحت کہصورتجال ن
ہ کہوہفسیہحوصورتھو یکی یمامورہاس نا یی میہکواس یرکھا ہواہ اور
اجارت کا منیظ ہ کہ ک ت اےس حکم دیا جان اور وہ صور تھویک دے۔ بوگویا رسول
اہلل ﷺ ےک ضجان ی ن یات تہت گران گرری۔ حیابجہ آت ﷺ ن ان ےس
فمایا کہ تم بون کہا کرو :حسنیا اہلل وب عم الوکیل۔ بعنی ہمی اہلل کاق ہ اور وہ تہت

اجھا کار سار ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األذاكر اليت تقال يف أوقات الشدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أنعم  :من العمة ،ويه املِسة والفرح ،أي :كيف أطيب عيشا.
• القرن  :الصور اذلي قال اهلل تعاىل عنه{ :ونفخ يف الصور}.

• صاحب القرن  :امللك املولك بالفخ فيه ،وهو إرسافيل عليه السالم.
• قد اتلقم القرن  :أي :وضع فمه عليه؛ يعين قرب قيام الساعة.
• ثقل  :عظم.

• حسبنا  :اكفينا.

• الوكيل  :أي :املوكول إيله.

فوائد احلديث:
 .1اخلوف من قيام يوم القيامة.
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 .2احلث ىلع االستعانة باهلل تعاىل ،واالتلجاء إيله ،واملسارعة إىل العمل الصالح.

 .3من وظائف املالئكة الفخ يف الصور.

 .4املالئكة ال تترصف إال بأمر اهلل ،وذللك ألقت السمع تنتظر األمر من اهلل عز وجل.
ُ
 .5من ثقل عليه يشء ،فليقل :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.

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 الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل  1418املعجم الوسيط ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية،
 1395ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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َ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ َّ َ
ُ ْ
ك َغر ٌ
يل
ب
س
ر
ب
اع
أو
يب
كن يف ادلنيا كأن
ِ
ِ ِ ٍ

 .1238احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :أخذ
َ
كيب فقال:
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآهل وسلم -بمن ِ
ُّ ْ َ َ َ َّ َ
ُ
ك َغريب أو َاعب ُر َ
يل» .واكن ابن
ب
س
ك ْن يف ادلنيا كأن
ِ
ِ ِ ٍ
َ
أمسيت فال
عمر -ريض اهلل تعاىل عنهما -يقول :إذا
َ ُ ْ
َْ
َْ
َ
َ
أصبحت فال تنتَ ِظ ْر املساء ،وخذ
الصباح ،وإذا
تنتَ ِظ ْر
َ
َ
َ
َّ َ
ملرضك ،ومن َحياتِك ملوتِك.
من ِصح ِتك ِ

تم دییا می ا بےسرہو گویا تم ایکیدبسی یا راہگی ہو
**

عیذ اہللین عرم رضیاہلل عہماییان کرنہی کہرسولاہلل ﷺن میاکیذھایکر کر
فمایا’’ :تم دییا می ا بےس رہو گویا تم ایک یدبسی یا راہ گی ہو۔‘‘ این عرم رضی اہلل

ب عایل عہمافمایاکرن تےھ“ :حتتم سامکروبوصحکاايطار نکرو اورحت صحکرو بو
سام کا ايطار ن کرو۔ اور اینی ضحت وییذرسنی ےک رمان می نماری ےک لی اور
اینی ر یذیگ می موت ےک لیییاری کرلو۔”
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدور ىلع اتلخفف من ادلنيا ،وترك
االنشغال بها عن اآلخرة ،وتقصري األمل مما فيها،

واحلث ىلع طلب الصاحلات ،واتلحذير من تسويف

اتلوبة ،واغتنام وقت الصحة قبل نزول املرض،

ووقت الفراغ قبل حدوث املشغل.

 .1238جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ج
ن جذی ت ان حیذ امور ےک ارد گرد گھومنی ہ :دییا کو کم مع کریا ،آحرت ےس عافل
ر
ساماندییا یکآرروکم کریا،ییکاعمالےک کرن ی
ہوکردییامیمرصوف ن ہوجایا،

اتھاریا  ،بون کرن می یال میول کرن ےس مینیہ کریا ,ضحت میذی ےک وق ت کو
ع
مض لحق ہون ےس تہےل اور فاعت ےک وق ت کو مرصوقیت ےس تہےل ننمت
جاییا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َ
كيب  :جممع العضد والكتف ،ويروى باإلفراد واتلثنية.
• بمن ِ
• كأنك غريب  :ال جيد من يستأنس به ،وال مقصد هل إال اخلروج عن غربته إىل وطنه من غري أن ينافس ا
أحدا.
• أو  :بمعىن بل.

• اعبر سبيل  :املار يف الطريق ،الطالب وطنه.

• فال تنتظر الصباح  :ألنك ال تعلم هل يأيت أو ال ،واملراد قرص األمل.
• فال تنتظر املساء  :دعوة لقرص األمل.

• وخذ من صحتك ملرضك  :اغتنم العمل حال الصحة فإنه ربما عرض مرض مانع منه.

• ومن حياتك ملوتك  :اعمل يف حياتك ما تلَّق نفعه بعد موتك ،فإنه ليس بعد املوت إال انقطاع العمل.

فوائد احلديث:
 .1وضع املعلم كفه ىلع كتف املتعلم عند اتلعليم للتأنيس واتلنبيه.
 .2االبتداء بالصيحة واإلرشاد ملن لم يطلب ذلك.
 .3خماطبة الواحد وإرادة اجلمع ،فإن هذا ال خيص ابن عمر ،بل يعم مجيع األمة.
وسلم -برضب األمثال املقنعة ،ألنه لو قال :ازهد يف ادلنيا والتركن إيلها وما أشبه ذلك لم يفد هذا مثل ما
 .4حسن تعليم اليب -صىل َ اهلل عليه َ
ُّ ْ َ َّ َ َ
ُ
ادلنيَا كأنك غريْب أ ْو َاعبِ ُر َس ِبيْ ٍل".
أفاد قوهل" :ك ْن ِيف
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 .5من طرق ابليان :التشبيه.

 .6احلض ىلع ترك ادلنيا والزهد فيها ،وأال يأخذ منها اإلنسان إال مقدار الرضورة املعينة ىلع اآلخرة.

 .7اتلحذير من الرذائل ،إذ الغريب لقلة معرفته بالاس قليل احلسد والعداوة ،واحلقد والفاق ،والزناع ،ومجيع الرذائل اليت تنشأ باالختالط
باخلالئق ولقلة إقامته قليل ادلار والبستان واملزرعة ،وسائر األشياء اليت تشغل عن اخلالق.
 .8تقصري األمل ،واالستعداد للموت.

 .9املسارعة إىل األعمال الصاحلة قبل أن ال يقدر عليها ،وحيول مرض أو موت ،أو بعض عالمات الساعة اليت ال يقبل معها عمل.
ر
 .10فضيلة عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -حيث تأثر بهذه املوعظة من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ا
 .11املؤمن حقا دائم التشمري يف سريه إىل اهلل ،فهو دائم العبودية هلل -تعاىل-.

 .12الصحة واحلياة نعمتان يغتنمهما العقالء املوفقون ،قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-نعمتان مغبون فيهما كثري من الاس :الصحة والفراغ".

املصادر واملراجع:

ا

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .اجلامع يف رشوح األربعني الووية،
للشيخ حممد يِسي ،ط ،دار اليِس .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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َ ْ
ُ َّ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ہمرسول اہللﷺےکرمان می جلی ہون کھا لیا کرن تےھ اور کرھے ہی
كنا ىلع عه ِد
ِ
َْ ُ ُ
ُ َْ
ُ َ ٌ
َْ َ ُ
ت
ک
نأكل وحنن نم ِيش ،ونرشب وحنن قِيام.
یانن لیا رن ےھ۔

 .1239احلديث:

**

َ ْ
ُ َّ
ُ
ابن ع َم َر -ريض اهلل عنهما ،-قال :كنا ىلع عه ِد
عن ِ
ْ
َ ُُ
ُ َْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -نأكل وْنن نم ِيش،
رسول ا ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ون َ ْ َ
رشب وْنن ِقيام.

این عرم رضی اہلل عہما روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ہم رسول اہلل ﷺ
ےک رمان می جلی ہون کھا لیا کرن تےھ اور کرھے ہی یان ن لیا کرن تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

فعل الصحابة ريض اهلل عنهم يدل ىلع أن الرشب من
قيام جائز ،إلقراره عليه الصالة والسالم ذللك،

 .1239جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

اےس امام یمذی ،امام این ماج اور امام اجدم ن روای ت کیا ہ۔

واألفضل يف األكل والرشب أن يكون اإلنسان

قاعدا؛ ألن هذا هو هدي اليب صىل اهلل عليه وسلم
األغلب ،أما الرشب وهو قائم فإنه صح عن اليب

صىل اهلل عليه وسلم أنه نىه عن ذلك ،لكن هذا
احلديث ديلل ىلع أن اليه ليس للتحريم ،ولكنه

خالف األوىل بمعىن :أن األحسن واألكمل أن يرشب
اإلنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قاعد ،ولكن ال

بأس أن يرشب وهو قائم ،وأن يأكل وهو قائم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• عهد  :زمن.
• قيام  :مجع قائم.

فوائد احلديث:
 .1بيان جواز الرشب واألكل قائما وقاعدا وماشيا ،وإن اكن األكمل واألفضل حال القعود.
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 عرش1407 ،ه 1987م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن
ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مشاكة املصابيح،
لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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اكن أخوان ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه
ینیﷺےکرمان میدو تھان تےھ۔ ان میےس ایک بو ینیﷺیکجذمت
وسلم -واكن أحدهما يأيت انليب -صىل اهلل عليه
می راہ کر یا تھا اوردورسا کون کام کر یا تھا۔ کام کرنواےلنا یی تھانیک
وسلم -واآلخر حيُتف ،فشاك املحُتف أخاه
ینیﷺےک حصور س کایتیک۔ اسیآتﷺنفمایا":ہو سکیاہ کہ
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :لعلك
ت
م
ھ
ش
ہ
ا ییکوجےس ی ررقدیا جا یا و"۔
ترزق به

 .1240احلديث:

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ ینی ﷺ ےک
رمان می دو تھان تےھ۔ ان می ےس ایک بو ینی ﷺ یک جذمت می راہ کر یا تھا اور
دورسا کون کام کر یا تھا۔ کام کرن واےل ن ا یی تھان یک ینی ﷺ ےک حصور
ت
س کای ت یک۔ اس ی آت ﷺ ن فمایا" :ہو سکیا ہ کہ اشی یک وج ےس مھی
ررق دیا جا یا ہو"۔

أخوان
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن
ِ
ىلع عهد اليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن ُ
أحدهما
َ َ
رتف،
يأيت اليب -
صىل اهلل عليه وسلم -واآلخر حي ِ
ََ
َ َ َ ُ َ
حرتف أخاه للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-
فشاك امل ِ
َ َّ ُ َ ُ
رزق بِ ِه».
فقال« :لعلك ت
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
حدث أنس -ريض اهلل عنه -فقال :اكن أخوان ىلع
زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن
أحدهما يأيت جملس اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ويالزمه يلتلَّق من معارفه ويأخذ من أقواهل وأفعاهل،
َّ
وأما اآلخر فيحرتف الصناعة ويسىع يف الكسب،

فشاك املحرتف أخاه يف ترك االحرتاف إىل اليب -صىل
اهلل عليه وسلم ،-فقال -صىل اهلل عليه وسلم -مسلياا
هل :لعل قيامك بأمره سبب تليسري رزقك؛ ألن اهلل يف
عون العبد ما اكن العبد يف عون أخيه.

 .1240جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابس رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ےک رمان می دو تھان تےھ۔
م
انمیےس ایکبوآت ﷺ یک جلسمیآیاکر یااورعلمےک حصولاور آت ﷺ
س
ےک اقوال و اق عال یکھی ےک لی ہمہ وقت آت ﷺ ےک ساتھ رہیا ،حت کہ
دورسا کون کام کاخ کر یا اور روری کما یا تھا۔ اس کام کاخ کرن واےل ن ینی

ﷺ ےک حصور ا یی تھان یک س کای ت یک کہ وہ کام تہی کر یا۔ اس ی آت ﷺ
نا ےس بسل د یی ہون فمایا کہ ہو سکیا ہ کہ اس یک دیکھ تھال اور کقال ت کریا
تمھارے لی تمھارے ررق ےک حصول می آسان کا یاعت ہو۔ کیون کہ حت یک
ت
ییذہ ا یی تھان یک مذد می لگا رہیا ہ،ی ت یک اہلل ھی اس یک مذد می رہیاہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يأيت اليب -صىل اهلل عليه وسلم : -يالزمه يلتلَّق من علومه ،ويتعلم أحاكم ادلين.
َ َ
َ
ويتس َّبب.
رتف  :يعمل ويكتسب
• حي ِ
َ َ َ
• فشاك  :أي املحرتف للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أخاه يف ترك االحرتاف.
ُ َُ
رزق بِ ِه  :أي بسببه.
•ت

فوائد احلديث:
 .1جواز إظهار الشكوى لويل األمر.
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 .2تعظيم أمر ادلين أكرث من أمر ادلنيا.

 .3من انقطع لطلب العلم واتلفقه يف أحاكم ادلين؛ حلفظ رشيعة اهلل ،فإن اهلل ييهء هل من يقوم بشؤونه ويكفيه حاجاته.

 .4الرتغيب يف مساعدة أهل العلم.
 .5يُرزق اإلنسان بسبب من يعيلهم.

َّ
 .6تنبيه ىلع أن العبد يرزق بغريه ،كما يف احلديث اآلخر« :وهل ترزقون  -أو قال :تنرصون  -إال بضعفائكم».

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر
ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3126( :
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ک
ایک ھحور کاییا تھا ،حسی ینی کرتمصل اہلل علیہوسلمدوران حطیہ ییک لگا کر
کرھے ہوا کرن تےھ۔ حتآتصل اہللعلیہوسلمےک لی منی رکھ دیا گیا

اكن جذع يقوم إَله انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -يعين يف اخلطبة  -فلما وضع املنَب

اور(آتناس ییی ییک لگایا جھوردیا) بو ہمن اسےکرونیک ابسی
آوار سنی ،جنےسدس مہنییک گاتھن او یننیآوار کرنہ۔ ینی کرتم صلاہلل علیہ
وسلمن منیےس ای کر اییا اہتھ اسیرکھا ،بو اےسسکون ہوا۔

سمعنا للجذع مثل صوت العشار ،حىت نزل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فوضع يده عليه
فسكن

 .1241احلديث:

**

 .1241جذیت:

ک
جای ین عیذاہلل رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ ایک ھحور کاییا تھا،حس ی ینی کرتم صل
اہلل علیہ وسلم دوران حطیہ ییک لگا کر کرھے ہوا کرن تےھ۔ حت آت صل اہلل علیہ
وسلم ےک لی منی رکھ دیا گیا اور( آت ن اس یی ی ییک لگایا جھور دیا) بو ہم ن
ی
اس ےک رون یک ابسی آوار سنی ،جنےس دس مہنی یک گاتھن او ننی آوار کرن ہ۔ ینی

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ْ
ِجذع يقوم إيله اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعين يف
ْ
ُ َ
للجذ ِع مثل صوت
اخلطبة  -فلما وضع املنرب سمعنا ِ
َ
ار ،حىت نزل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فوضع
ال ِعش ِ
َ
َ
يده عليه ف َسك َن .ويف رواية :فلما اكن يوم اجلمعة

کرتم صل اہللعلیہ وسلمنمنیےس ای کر اییااہتھ اس ی رکھا،بو اےسسکون ہوا۔ایک
اور روای ت می ہ کہ حت جمےع کا دن آیا ،بو ینی صل اہلل علیہ وسلم منی ی بشبف
ک
فما ہون۔ اس ی اس ھحور ےک یین ایک خح ماری ،حس ےک یاس کرھے ہو کر
آت صل اہلل علیہ وسلم حطیہ دیا کرن تےھ اور فی ت تھا کہ وہ تھت ہی جا یا۔ ایک
روای ت می ہ کہ اس ن بچ یک رطخ ج الیا رسوع کر دیا ۔ اس ی ینی صل اہلل علیہ

قعد اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب ،فصاحت
الخلة اليت اكن خيطب عندها حىت اكدت أن
تَنْ َش ُّق،ويف رواية :فصاحت صيَ َ
اح الصيب ،فزنل اليب
ِ
َ
َ
ر
َ
صىل اهلل عليه وسلم -حىت أخذها فضمها إيله،ُ َ رَ
ْ َ ْ
َ ُّ
نئ أَن َ
ك ُ
استَق َّرت،
ت حىت
ني الصيب اذلي يس
فجعلت ت ِ ِ
ِّ ْ
َ َ
ك ْ
ت ىلع ما اكنت تسمع من اذلك ِر».
قال« :ب

وسلم نچ ایے اور اےس یکر کر ا یی ساتھ لگا لیا۔ وہ اس بچ یک رطخ سسکیان
ترھیا رسوع ہو گیا ،حےس حت کرایا جا راہ ہو ،تہان یک کہ یسکون ہوگیا۔ آت صل اہلل
علیہ وسلم ن فمایا" :ن اس دکر (ےس مرحوم ہون) یک وج ےس رویا ہ ،حےس ن
سیا کر یا تھا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اختذ اليب -صىل اهلل عليه وسلم -جذع خنلة منربا
هل؛ فلما استبدهل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمع
صوت اجلذع وبكاءه بسبب ما اكن يسمع من اذلكر،

فزنل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فوضع يده عليه
َ َ
ف َسك َن .ويف رواية :فزنل اليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -حىت أخذها ف َض رَمها إيله ،واكن ذلك يف خطبة

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ک
ینی صل اہلل علیہ وسلم ن ھحور ےک ایک یی کو اییامنی ییا رکھا تھا۔ حت آت صل
اہلل علیہ وسلم ن اےس یذل لیا ،بو یی یک آوار اور رویا سیان دیا۔ کیویکہ ات وہ اس
دکر ےس مرحوم ہو گیا تھا،حو وہ سیا کر یاتھا۔

اجلمعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > اهلدي البوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف خطبه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :جابِر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• جذع  :ساق خنلة.
• عشار  :الاقة اليت انتهت يف محلها إىل عرشة أشهر حىت تدل.
• استقرت  :سكنت.
ُ
• تنئ  :ت َص ِّوت.

• وضع املنرب  :أي يف مسجد اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:

ا
 .1يف احلديث داللة ىلع أن اجلمادات قد خيلق اهلل هلا إدرااك.

 .2ادلاللة ىلع رمحة وشفقة سيد املرسلني -صىل اهلل عليه وسلم -حىت مع اجلمادات ,مما يدل ىلع أنه رمحة للعاملني.

 .3السنة يف خطبة اجلمعة أن تكون ىلع املنرب.

املصادر واملراجع:

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

ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4927( :
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ََ
َُ
اكن رجل يداي ِ ُن انلاس ،واكن يقول لفتاه :إذا
َ َّ
ََْ َ ُْ ً ََ َ َ ْ
ََ َ َ َ
أتيت مع ِرسا فتجاوز عنه ،لعل اهلل أن يتجاوز
َّ َ َ
َ َ
عنا ،فل ِ َ
ِق اهلل فتجاوز عنه

 .1242احلديث:

**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :اكن رجل
َ
َ
لف َتاه :إذا أَ َتيْ َ
ت ُم ْع ا
ِسا
يُدايِ ُن الاس ،واكن يقول
ِ
َ َّ
َ َ َ َ َ َّ
َفتَ َ
ج َ
عنا ،فَلَ ِ َ
يق اهلل
لعل اهلل أن يتجاوز
او ْز عنه،
فتَ َ
جاوز عنه».
درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

واتليسري عليها ورفع احلرج عنهم .وهذا لعلمه؛ بأن

اهلل تعاىل يكافئ العباد ىلع إحسانهم إىل عباده بما
يوافق فعلهم .ولعلمه أن اهلل تعاىل ال يُ ِضيع أجر من
ا
يق اهلل فتَ َ
أحسن عمال" .فَلَ ِ َ
جاوز عنه" ماكفأة هل ىلع
رمحته بالاس ،ورفقه بهم ،وتيسريه عليهم ،مع أنه لم
يعمل خريا قط كما يه رواية النسايئ وابن حبان" :إن
رجال لم يعمل خريا قط ،واكن يُداين الاس ،فيقول
لرسوهل :خذ ما تيِس ،واترك ما عِس وجتاوز ،لعل اهلل
تعاىل أن يتجاوز عنا "..فلما أحسن الظن باهلل -

تعاىل -وأحسن إىل عباد اهلل -تعاىل ،-جتاوز اهلل عن
سيئاته واجلزاء من جنس العمل.

 .1242جذیت:

ش
ابو رھیہ رضی اہلل عیہ ےسر وای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :ایک حص
لوگون کو فض دیا کر یا تھا۔ وہ ا یی کاریذے کو (حت اس یک وصویل ےک لی تھنحیا
بو) بو اس ےس کہیا :اگر تم کسی ییگ دست ےک یاس آو بو اس ےس درگرر کریا ۔ ہو

**

معىن احلديث" :اكن ُ
رجل يُ َداي ُن َّ
الاس" أي :يتعامل
ِ
َ
بالقرض ،أو يَب َ
يعهم باآلجل ،واكن يقول لغالمه
معهم
ِ
اذلي يتقاىض ادليون اليت عند الاس إذا أتيت مد ْيناَ
ِ
ولم يكن عنده ما يقيض به َّ
ادلين اذلي عليه لعجزه.
َ
"فتَ َج َ
او ْز عنه" إما بإمهاهل وعدم اإلحلاح يف املطابلة،
َ َّ
"لعل
أو بقبول ما عنده ولو مع ما فيه من نقص يسري.
َّ
َ َ َ َ َّ
او َز عنا" أي يعفو عنا تلجاوزنا عن عباده
اهلل أن يتج

ش
ایک حص لوگون کوفضدیا کر یا تھا۔وہ ا یی کاریذے کو (حت اسیکوصویل
ےک لی تھنحیا بو) بو اسےس کہیا :اگر تم کسیییگدستےک یاسآو بو اس
ت
ےسدرگرر کریا۔ ہو سکیاہ کہ اہلل ھی ہمےسدرگرر کرے۔ حیابجہرسول اہلل
ب
عایلےس مال بو اہللناےس حسدیا۔“
ﷺنفمایا”حتوہ اہلل ب ّٰ

**

ت
سکیا ہ کہ اہلل ھی ہم ےس درگرر کرے۔ حیابجہ رسول اہلل ﷺن فمایا ”حت وہ
ب
ایل ےس م ال بو اہلل ن اےس حس دیا۔“
اہلل ب ع ّٰ

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
جذی ت کا مقہوم" :کان رجُ رل یُ َّذای ر ُن الیَّاس" ۔ بعنی ایک حص لوگون ےس فض کا
لی دین کیا کر یا تھا یا ترھ اتہی ادھار ی اسیاء فوحت کر یا تھا۔ وہ ا یی یاس موحود
لرےک کو حو لوگون ےک دہم واحت الداء فض وصول کر یا تھا اےس کہیا" :اگر بو کسی
فض دار ےک یاس آن اور اےس ےک یاس ا یی دہم واحت الداء فض یک ادایییگ
ےک لی کجھ ن ہو اور وہ اس ےس فاض ہو بو اس ےس درگرر کریا ،یا بو اےس میذ مہلت
دے کر یا مطا لی می اس ےس اضار ن کر ےک یا ترھ حو کجھ اس ےک یاس ہ اےس

ت
قیول کر ےک اگرج وہ کجھ کم ہی کیون ن ہو۔ ہو سکیا ہ کہ اس یک وج ےس اہلل ھی ہم
ےس درگرر کرے بعنی اس ےک ییذون ےس درگرر کرن یک وج ےس اور ان ےک لی
ت
آسان ییذا کرن اور ان ےس یییگ دور کرن یک وج ےس اہلل ھی ہمی معاف فما
ش
دے "۔ وہ حص ابسا اس لی کہیا کیون کہ وہ جاییا تھا کہ اہلل ییذون کو ا یی ییذون
ےک ساتھ ییک سلوک کرن ی یذلہ دییا ہ حو ان ےک ق عل ےک مواقق ہو یا ہ اور
اےس بحون علم تھا کہ حو کون ییک عمل کر یا ہ اہلل اس ےک احر کو صا بع تہی کر یا۔
م
اور واقعیا حت وہ اہلل ےک سا می ی نس ہوا بو لوگون ےک ساتھ رجدملن اور یمی ی ننی
معاملہ کرناور ان ےک لی آسان ییذا کرن یک یذول ت اہلل ن اس ےس درگرر
ض
ت
ک
فمادیا یاوحود اس ےک کہ اس ن ھی کون یییک تہی یک ھی جنسا کہ سی بسان اور حنح
ش
ک
این حیان یک روای ت می ہ کہ" :ایک حص تھا حس ن ھی کون ییک کام تہی
کیا تھا۔ وہ لوگون کو فض ی اسیاء دیا کر یا تھا۔ وہ ا یی ہکارے کو کہیا :حو کساد ہ
دست ہو اس ےس ےل لنیا اور حو ییگ دست ہو اےس جھور دییا اور اس ےس درگرر
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ش
ت
کریا ،ہو سکیا ہ کہ اہلل ہم ےس ھی درگرر فمان"۔حو یکہ اس حص ن اہلل ےس
ت
اجھا گمان رکھا اور اہلل ےک ییذون ےک ساتھ اجھا سلوک کیا اس لی اہلل ن ھی اس یک
ت
ع
یايون ےس درگرر فمایا اور فاعذہ ھی تہی ہ کہ حراء مل یک جنس ےس ہون ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يداين  :يكرث من اتلعامل مع الاس بالقرض.
• فتاه  :وهو اخلادم حرا اكن أو مملواك.
• أتيت معِسا  :ملطابلته بما عليه.

• فتجاوز عنه  :تساهل معه من حط ادلين أو اتلأخري يف أجل القضاء
• أن يتجاوز عنا  :يغفر عن ذنوبنا.
• فليق اهلل  :كناية عن املوت.

فوائد احلديث:

َّ
 .1األجر حيصل ملن ُ
يأم ُر باخلري ولو لم يتول ذلك بنفسه.
َ ُ
ع من قبلنا َ ْ
رشع لا إذا لم خيالف ما يف رشعنا.
 .2رش
 .3احلث ىلع إنظار املعِس واإلرفاق يف املطابلة.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 ،بريوت 1428 ،ه.
رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق:
حممد زهري بن نارص الارص دار طوق الجاة (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 ،الرياض،
1430ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

ت
رسول اہللﷺ کو حت جھنیکآن ھی بو اییااہتھ یا اییا کیا میہیرکھ لنی اور اس
ہ
ےس اینی آوار کو لیک یا بست کرن۔

عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه ،وخفض بها
صوته

 .1243احلديث:

**

ت
ابوہیہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ رسول اہلل ﷺ کو حت جھنیک آن ھی بو اییا اہتھ یا
ہ
اییا کیا میہ ی رکھ لنیاور اس ےس اینی آوار کو لیک یا ب ست کرن۔ راوی کو سک ہ
کہ ضجان ن حَّق َّ َّ
ص کا لقظ اسن عمال کیا تھا ن عَّص کا۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -إذا عطس وضع يده أو ثوبه

ىلع فيه ،وخفض -أو غض -بها صوته ،شك الراوي.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أدب من اآلداب املتعلقة بالعطاس،
فيُستحب للعاطس أن ال يبالغ يف إخراج العطاس
وال يرفع صوته ,بل خيفضه ويغطي وجهه إن أمكن.

 .1243جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جھ
ن جذی ت جھنیک ےس می علقہ آدات می ےس ایک ادت ی دلل ت کرن ہ ،نیکی
واےل ےک لی مسنحت ہ کہ وہ جھنیک ن کا لی می میالعہ ےس کام ن ےل اور ن

آوار ہی یلیذ کرے یلکہ آہسیہ آوار ےس جھنیک ن کاےل اور حہان یک ممک ہو حرہے
کو دھک ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العطاس واتلثاؤب
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• خفض أو غض بها صوته  :لم جيهر به ولم يرفع صوته.

فوائد احلديث:
 .1بيان هديه -صىل اهلل عليه وسلم -يف العطاس واالقتداء به يف ذلك.
 .2استحباب وضع اثلوب ىلع فمه وأنفه إذا عطس ئلال خيرج منه يشء يؤذي جليسه.
 .3خفض الصوت بالعطاس مطلوب وهو من كمال األدب ومن ماكرم األخالق.
 .4دفع األذى عن املسلمني أمر واجب قدر االستطاعة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أليب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت - .سنن

الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه- .
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .رشح رياض
الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه- .تطريز رياض الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد
املبارك احلريميل الجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م- .بهجة
الاظرين ،لسليم بن عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,ملحمد يلع بن
حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,الارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م- .صحيح اجلامع الصغري وزياداته,
ملحمد نارص ادلين األبلاين ,الارش :املكتب اإلساليم ,ط1408 ،3 .ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,ملصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح
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ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش1407 :ه – 1987م ,رقم الطبعة- .14 :كنوز رياض الصاحلني ,ملجموعة من
ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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َّ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َمد رسول اہللﷺ حتدعاےک لی ا ییاہتھ میارک تھیالن بو اتہی اسوقت
ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
يَ َديْه يف ُّ
لم ي ُردهما حىت يمسح ب ِ ِهما َوجهه
ادلاعءِ،
ِ
یکن لویان حت یک کہ ا یی حرہہ ابورین تھی لنی۔

 .1244احلديث:

**

 .1244جذیت:

عرم رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ رسول اہلل ﷺ حت دعا
ےک لی ا یی اہتھ میارک تھی الن بو اتہی اس وق ت یک ن لویان حت یک کہ

عن عمر -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول اهلل -صىل
ْ َّ ُ
اهلل عليه وسلم -إذا َم َّد يَ َديْه يف ُّ
لم يَ ُرده َما
ادلاعءِ،
ِ
َ
ْ ُ
َح َىت ي َم َس َح بِ ِه َما َوج َهه.

ا یی حرہہ ابور ی ن تھی لنی۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث ظاهر وهو أن العبد إذا فرغ من
ادلاعء ُرشع هل َم ُ
سح وجهه بكفيه ،والعلة واهلل

أعلم أنه ملا اكن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال يرد يدي
ْ
عبده ِصف ارا؛ فكأن الرمحة أصابتهما بربكة ادلاعء
فناسب إفاضة ذلك ىلع الوجه اذلي هو أرشف

األعضاء وأحقها باتلكريم .قال الشيخ ابن باز -رمحه

اهلل( :-أما مسح الوجه بايلدين فقد اختلف فيه

**

اجمایل معنی:

اس جذی ت کا مقہوم واضح ہ کہ ییذہ حت دعا ےس فارع ہو بو اس ےک لی مشوع
ہ
ن ہ کہ وہ اینی ھیلیون کو ا یی حرہے ی تھی ےل۔اس یک وج ،واہلل اعلم ،ن ہ
کہ حو یکہ اہلل ب عایل ا یی ییذے ےک اہتھون کو جایل اہتھ تہی لویا یا حیابجہ گویا دعا یک
یک ت ےس ان می رجمت کا یول ہوا ہو یا ہ اس لی میاست ہ کہ اتہی

حرہے ی تھی لیا جان حو ست ےس ریادہ فایل احیام عصو ہ اور ست ےس ریادہ
م
سنح ر
قیکرتم ہ۔

العلماء :منهم من رأى استحبابه ،ومنهم من رأى

عدم استحبابه؛ ألن األحاديث الصحيحة ليس فيها
مسح الوجه بعد ادلاعء ،وجاء فيها أحاديث ضعيفة

أنه مسح بيديه ،مسح بهما وجهه ،فإن فعل فال حرج،
وإن ترك فهو أفضل؛ ألن بعض أهل العلم جعل

األحاديث اليت جاءت يف مسح الوجه متعاونة
ومتعاضدة ،وجعلها من قسم احلسن ،واستحب مسح

الوجه ،منهم ابن حجر رمحه اهلل يف ابللوغ ،ذكر أنها
يشد بعضها بعضا ،وقال آخرون :ال يستحب ألنها
ضعيفة .فاحلاصل أن األمر يف هذا واسع إن شاء

اهلل).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• مد يديه  :أي رفع يديه لدلاعء.
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فوائد احلديث:

ا
اقتداء باليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1استحباب رفع ايلدين عند ادلاعء
 .2يرشع للعبد إذا فرغ من ادلاعء أن يمسح وجهه بيديه.

 .3مرشوعية اتلفاؤل بأن اهلل -تعاىل -قد استجاب داعء عبده إذا داعه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،ط املكتب اإلساليم
– بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح
الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل
السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث .فتاوى نور ىلع ادلرب ،للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها:
ادلكتور حممد بن سعد الشويعر .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش.

الرقم املوحد)5505( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يستحب رسول اہللﷺجامعدعاون کو بسیذفمان تےھ اور اسےک عالوہیکدعاون کو
اجلوامع من ادلاعء ،ويدع ما سوى ذلك
جھور د یی تےھ۔

 .1245احلديث:

**

عابش رضی اہللعہا ےسروای ت ہکہنیہی کہ ’’رسولاہللﷺجامع دعاونکو بسیذ
فمان تےھ اور اس ےک ع الوہ یک دعاون کو جھور د یی تےھ‘‘۔

عن اعئشة ريض اهلل عنها ،قالت :اكن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم  -ي َ ْستَح ُّ
ب اجل َ َوا ِم َع من ادلاعء،
ِ
ََ ُ
ويدع ما سوى ذلك.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا داع خيتار من
ادلاعء أمجعه ،فيختار لكمات جامعة اعمة وخيتار

كذلك داعء قليل اللفظ كثري املعىن ،وهذا ليس اعما
يف لك األحوال ،وإنما أخرب الراوي بما علمه ،ووردت
أدعية أخرى فيها تفصيل وإسهاب ،والك األمرين

مرشوع.

 .1245جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ حت دعا ما یگی تےھ بو جامع یین دعا کا انجات کرن۔ آت ﷺ جامع و
عام القاظ کا انجات کرن اور اشی رطخ ابسی دعا کا انجات فمان حس ےک القاظ کم
اور معان ریادہ ہون۔ یاہم تمام احوال می ابسا تہی ہو یا تھا۔ اور راوی ن اشی حی
ت
ت
یک حی دی ہ حو اس ےک علم می ھی۔ اور ابسی دعا یی ھی وارد ہی حن می تہت
ب
قصیل اور طوال ت ہ۔ اور دوبون ہی صور یی مشوع ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

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

معاين املفردات:

• يستحب  :أي :حيب ،وصيغة االفتعال للمبالغة.
• اجلوامع من ادلاعء  :اختلف أهل العلم يف معناها ىلع قولني :أ -قيل :يه اليت جتمع األغراض الصاحلة واملقاصد الصحيحة ،أو جتمع اثلناء ىلع
اهلل -تعاىل -وآداب املسألة .ب -وقيل :يه ما اكن لفظه قليال ومعناه كثريا.
• يدع  :يرتك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء باأللفاظ اليسرية اجلامعة ملعاين اخلري ،يلصل ادلايع إىل مطلوبه بأسهل طريق
 .2خص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جبوامع اللكم  ،فقد مجع هل شتات احلكم والعلوم يف لكمات يسرية
 .3خري الالكم ما قل ودل  ،وذللك يستحب اإلجياز للوصول إىل املطلوب بأسهل طريق  ،وأيِس لفظ

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا الووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .بهجة
الاظرين 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 ،الرياض،
1426ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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م
رسول اہللﷺ عابش رضی اہللعہایک یاری می انےک لیدودن حیص کیا
کرن تےھ ،ایک انکا اییادن اور ایک سودہرضی اہلل عہا کادن۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقسم
لعائشة يومني ،يومها ويوم سودة

 .1246احلديث:

**

ا َ َ َّ َّ ْ
ُ
إيل أن أكون
رأيت امرأة أحب
عن اعئشة قالت :ما
ْ َ
َ َْ
ْ َ َْ
بنت زمعةِ ،م ِن امرأ ٍة فيها
يف ِمسال ِخها ِمن سودة ِ
ْ
َّ
ْ
جعلت َ
يومها ِم ْن رسول اهلل
كربت،
ِحدة ،قالت :فلما ِ
صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة ،قالت :يا رسول اهلل،ْ َ
جعلت ْ
ُ
يو ِيم ِمنك لعائشة« ،فاكن رسول اهلل -صىل
قد
اهلل عليه وسلم ،-ي ْقس ُم لعائشة يومنيَ ،
يومها ويومَ
ِ ِ
َ
َس ْودة».

 .1246جذیت:

م
عابش رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ جےھ سودہ يت رمعہ رضی اہلل عہا ےس ریادہ کون
ت
ھی ابسی عورت بسیذ تہی حس ےک یارے می میی حواہس ہو کہ وہ عورت می
ت
ہون ،وہ ایک ابسی جابون تھی حن یک طنیعت می کجھ جذت ھی۔ حت وہ بورھی ہو
گیی بو اتہون ن رسول اہلل ﷺ ےس یاری می ملی وال اییا دن عابش رضی اہلل عہا
کو دے دیا اور کہی لگی "یا رسول اہلل! آت یک رطف ےس آن وال اییا دن می ن
عابش کو دے دیا ہ"۔ حیابجہ رسول اہلل ﷺ عابش رضی اہلل عہا یک یاری می ان
م
ےک لی دو دن حیص کیا کرن تےھ ،ایک ان کا اییا دن اور ایک سودہ رضی اہلل عہا
کا دن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث اذلي ترويه اعئشة -ريض اهلل عنها -فيه
يشء من خرب أم املؤمنني َسودة بنت زمعة -ريض اهلل
عنها ,-فقد ذكرت اعئشة أنها اكنت من خيار النساء,
وأن اعئشة تمنت أن تكون مثلها ,وذكرت من

صفاتها أنها اكنت امرأة فيها قوة نفس .وذكرت من
خربها  -ا
أيضا -أنها ملا كربت وخشيت أن يُفارقها
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أرادت أن تبَّق يف

عصمته وأن تظفر بهذا الرشف والفضل ,وهو كونها
ًّ
أما للمؤمنني وزوجة من زوجات سيد املرسلني -صىل
اهلل عليه وسلم ،-فقالت :إين أهب نوبيت لـعائشة,
فقبل ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ,-واكن
يبيت عند اعئشة يللتني يللتها ويللة سودة.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

عابش رضی اہلل عہاےس روای ت یک جانوایل اسجذی تمی اُم المومیی سودہ يت
رمعہ رضی اہلل عہا ےک یارے می ییایا گیا ہ۔عابش رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ
ت
ت
وہ ایک تہیین جابون تھی اور ن کہ عابش رضی اہلل عہا یک حواہس ھی کہ وہ ھی ان یک
ل
رطخ ہو یی۔ عابش رضی اہلل عہا ن ان یک صقت ییان یک کہ وہ ایک قوی ا یقس
ت
جابون تھی۔ عابش رضی اہلل عہا ن ان ےک یارے می ن ھی ییایا کہ حت وہ سن
رسیذہ ہو گیی اور اتہی ن ایذبش لحق ہوگیا کہ ینی ﷺ ان ےس علنجذیگ اجنیار کر لی
ےگبو اتہون نجااہ کہوہ آت ﷺ یکروحیتمییاقرہیاور نرسفو قصیلت
انکوجاصل رہ۔ بعنیوہاُم المومییرہیاور سیذ الرمسلیﷺ یکارواخمیان
کا شمار ہو یا رہ ۔ حیابجہ وہ کہی لگی کہ " می اینی یاری عابش رضی اہلل عہا کو دینی
ہون"۔ رسول اہلل ﷺ ن اےس قیول فما لیا اور آت ﷺ عابش رضی اہلل عہا
ےک اہن دو را یی گرارن ،ایک ان یک اینی رات اور ایک سودہ رضی اہلل عہا یک
رات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > الاكح > العرشة بني الزوجني
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.
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معاين املفردات:

• مسالخها  :املسالخ هو اجلدل ,ومعناه أن أكون أنا يه.
• من امرأة  :من هنا للبيان واستفتاح الالكم.
َّ
• ِحدة  :لم ترد اعئشة عيب سودة بذلك ،بل وصفتها بقوة الفس وجودة القرحية.
• جعلت يويم  :نوبيت ووقت بيتوتيت.

فوائد احلديث:

ا
 .1جواز الصلح بني الزوجني ،وذلك حينما حتس املرأة من زوجها ا
إعراضا ،وختاف أن يفارقها؛ بأن تسقط عنه حقها ،أو بعضه من نفقة،
نفورا ،أو
أو كسوة ،أو مبيت ،أو غري ذلك من احلقوق عليه ،فال جناح عليها يف بذهلا هل ،وال جناح عليه يف قبوهل منها.
 .2بيان كمال عقل سودة -ريض اهلل عنها ,-حيث تنازلت عن القسم تلبَّق من أمهات املؤمنني.

 .3إذا وهبت الزوجة يومها ويللتها لرضتها ،فال يلزم ذلك يف حق الزوج ،فله أن يدخل ىلع الواهبة ،وال يرىض بغريها عنها ،وإن ريض الزوج ،فهو
جائز.
َّ
 .4إذا اكن للزوج عدة زوجات ،فخصت الواهبة نوبتها لواحدة منهن ،تعينت هلا؛ كقصة سودة مع اعئشة ،وإن تركت حصتها من القسم ،من غري
ختصيص يف رضائرها ،فيسوي الزوج بينهن ،وخيرج الواهبة من القسم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م إكمال املعلم بفوائد مسلم لعياض بن موَس بن
الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،املحقق :ادلكتور حيىي إسماعيل ،الارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ،الطبعة :األوىل  1419 ،ـه-
 1998م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،الارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م  -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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رسول اہللﷺقصان جاحتیکجگہ جان بو می اور میےجنسا ایک اور لرکا
یان کا یین اور ایک ییہ اتھاے ہون۔آتﷺ یانےکدر بےعاسننجا

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدخل

اخلالء ،فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة من ماء

کرن تےھ۔

وعزنة؛ فيستنيج باملاء

 .1247احلديث:

**

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ روای ت کرن ہون ییان کرن ہی کہ” :رسول اہلل
ﷺ قصان جاحت یک جگہ جان بو می اور میے جنسا ایک اور لرکا یان کا یین اور
ایک ییہ اتھاے ہون۔ حیابجہ آت ﷺ یان ےس اسننجا کرن۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال(( :اكن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدخل اخلالء ،فأمحل أنا
او اة ِمن ماء َو َع َ َ
وغالم َْنوي إ َد َ
زنة؛ فيستنيج باملاء)).
ِ ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر خادم اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو أنس
بن مالك -ريض اهلل عنه -أن اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -حينما يدخل موضع قضاء احلاجة ،اكن ييجء
هو وغالم معه بطهوره ،اذلي يقطع به األذى ،وهو ماء
يف جدل صغري ،وكذلك يأتيان بما يسترت به عن نظر

الاس ،وهو عصا قصرية يف طرفها حديدة ،يغرزها يف
األرض ،وجيعل عليها شيئاا مثل :الرداء أو ْنوه يقيه
من نظر املارين ،ويسترت به ا
أيضا إذا أراد أن يصيل.

 .1247جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ےک جادم ابس ین مالک ییان کر رہ ہی کہ ینی ﷺ حت قصان
جاحت یک جگہ جایا کرن ،بو وہ اور ان ےک ساتھ ایک اور لرکا آت ﷺ یک ظہارت

ےک لی یان لیا کرن ،حس ےس آت ﷺ بجاست صاف کیا کرن تےھ۔ ن یان
جرمے ےس یی ایک جھون ےس یین می ہواکر یا تھا۔ اشی رطخ وہ لوگون یک
ت ت
نگاہون ےس جھنی ےک لی ایک جھون شی ل ھی ھی لیا کرن ،حس ےک ایک
کیارے ی لوہ کا تھل لگا ہو یا تھا۔ آت ﷺ اےس رمی می گار کراس ی کون حی
جنےس جادر وعیہ دال دیاکرن ،حس ےس آت راہ گیون یک بظون ےس محقوظ ر ہی

اور حت تمار کا ارادہ ہو یا ،بو اےس بطور سیہ اسن عمال کر لنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية البوية > خدمه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > إزالة الجاسات
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > اهلدي البوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اتلطهر
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• غالم ْنوي  :الغالم الفىت املمزي حىت يبلغ ،و"ْنوي" يعىن هو مقارب يل يف السن.
َ
اإلناء الصغري من اجلدل جيعل للماء.
• إِداوة من ماء ِ :
ََ
العزنة  :عصا أقرص من الرمح هلا سنان.
•

• يستنيج باملاء  :يطهر باملاء اذلي يف اإلداوة ما أصاب السبيلني من أثر ابلول أو الغائط.
• اخلالء  :املاكن اخلايل ،املعد لقضاء احلاجة يف الفضاء.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -خبدمته اليب -عليه الصالة والسالم-.
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 .2جواز االقتصار ىلع املاء يف االستنجاء ،وهو أفضل من االقتصار ىلع احلجارة؛ ألن املاء أنَّق ،واألفضل اجلمع بني احلجارة واملاء ،فيقدم
احلجارة ،ثم يتبعها املاء؛ يلحصل اإلنقاء الاكمل.
ُْ
ُ
 .3استعداد املسلم َ
بطهوره عند قضاء احلاجة؛ ئلال حي ِوجه إىل القيام فيتلوث.
 .4حفظ العورة عند قضاء احلاجة عن أن ينظر إيلها أحد؛ ألن الظر إىل العورة حمرم ،فاكن يركز العزنة يف األرض وينصب عليها اثلوب الساتر.
ا
 .5جواز استخدام الصغار ،وإن اكنوا أحرارا.
 .6جواز االستنجاء باملاء من ابلول والغائط.

 .7تعليم األبناء اآلداب اإلسالمية وتربيتهم عليها؛ يلتوارثوها.

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،
2005م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .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 الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3030( :
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اكن ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دراعن يوم
اُجذےکدنرسول اہللﷺدوررہی تہی ہون تےھ۔آتﷺایک حیان
أحد ،فنهض إىل الصخرة ،فلم يستطع ،فأقعد
ی حر ھی لےگ ،لیک حرھن سےک بوآتﷺن ا یی نچ طلجہرضی اہلل عیہ کو
طلحة َتته ،فصعد انليب -صىل اهلل عليه
نھا لیا اور اوی حر ھی لےگ ،تہان یک کہ حیانیسیذےھ کرھے ہو گی۔ریی
وسلم -عليه حىت استوى ىلع الصخرة ،فقال:
ی
ط
م
ہ
ن
ض
ی
ک
ہ
ل
ہ
ک
ع
ن وامر ی اہللعیہ ی ی کہ ین یﷺ ونفمان ون سیا :جہ
سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
ن ا یی لی (حیت)واحت کریل۔
أوجب طلحة

 .1248احلديث:

**

الزبري بن َ
عن ُّ
الع َّوام -ريض اهلل عنه -قال :اكن ىلع
اليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -د ْراعن يوم أحد ،فنهض
َ
إىل َّ
الصخرة فلم يستطع ،فأقعد طلحة حتته ،فصعد

اليب -صىل اهلل عليه وسلم عليه -حىت استوى ىلع
ُ
سمعت اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
الصخرة ،فقال:
يقول« :أَ ْوج ْ
ب طلحة».
ِ

ریی ین عوام رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ اُجذ ےک دن رسول اہلل ﷺ دو
ررہی تہی ہون تےھ۔ آت ﷺ ایک حیان ی حر ھی لےگ ،لیک حرھ ن سےک بو
آت ﷺ ن ا یی نچ طلجہ رضی اہلل عیہ کو نھا لیا اور اوی حر ھی لےگ ،تہان یک
کہ حیان یسیذےھ کرھے ہو گی۔ ریی ین عوام رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ن
ینی ﷺ کو ن فمان ہون سیا :طلجہن ا یی لی (حیت) واحت کریل۔

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اكن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلبس قميصني من

حديد؛ حلمايته من طعنات األعداء يف غزوة أحد،
فقام متوجها لصخرة؛ يلصعد عليها فلم يستطع،

فجاء طلحة -ريض اهلل عنه -فقعد حتت اليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فصعد عليه حىت صعد ىلع
الصخرة ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-أوجب

طلحة»؛ أي :أن طلحة قد أثبت لفسه بعمله هذا أو

بما فعل يف ذلك ايلوم اجلنة ،واستحقها بما عمل.

 .1248جذیت:

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن غوہ اجذ ےک دن دشمیون ےک ییون اورییون ےس بحی ےک لی
ق
ک
لوہےسینیدو میصیتہنر ھیتھی۔آت ﷺایکحیان یکرطفجان ےک

لی کرھے ہون۔ آت ﷺ اس ی حرھیا جا ہی تےھ ،لیک تہی یا رہ تےھ۔
اس ی طلجہ رضی اہلل عیہ آکر ینی ﷺ ےک نچ یننھ گی۔ ینی ﷺ ان ی سوار ہو کر
حیان یحرھ گی اور آت ﷺ ن فمایا" :طلجہ ن واحت کر یل۔" بعنی طلجہ ن
ا یی اس عمل یک وج ےس یا غوہ اجذ می اتھون ن حو کجھ کیا ،اس یک وج ےس ا یی
لیحیت واحت کر یل اور ا یی عمل یک وج ےس اس ےک حق دار ہو گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :الزبري بن َ
الع َّوام -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• درع  :قميص من حديد متشابك ،أو رقيق ييق اجلسم من طعنات احلروب.

فوائد احلديث:
 .1فيه إشارة إىل جواز املبالغة يف أسباب محاية الفس ،وأنه ال ينايف اتلولك والتسليم بالقدر.
 .2فيه فضيلة ظاهرة لطلحة.

486

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 .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 :األوىل 1421ه2001 ،م .سلسلة األحاديث
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف1422 ،ه.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،الارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .حتفة األحوذي
برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

الرقم املوحد)11191( :
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اكن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إذا أىت

ت
عرم ین حطاترضی اہلل عیہےک یاس حت ھی تمن کا امذادی لسکرآ یا بوآت
رضی اہلل عیہ انےس بوجھی کہ:کیا تمھارے ایذر اوبس ین عام ہی؟

عليه أمداد أهل اَلمن سأهلم :أفيكم أويس بن
اعمر؟

 .1249احلديث:

ُ
َ َ
عن أ َسري بن عمرو ،ويقال :ابن جابر قال :اكن ُعمر
َ ََ َ َْ َ ُ َْ
بن اخلطاب -ريض اهلل عنهِ -إذا أىت َعليه أمداد أه ِل
ََ َ
ََ َ
ُ
يكم أُ َويس ُ
بن َاع ِمر؟ َح َّىت أىت َىلع
ايلَ َمن َسأل ُهم :أ ِف
أُ َويس -ريض اهلل عنه -فقال هل :أَنْت أُ َويس ُ
بن َاع ِمر؟
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
قال :ن َعم ،قالِ :م ْن ُم َرا ٍد ث َّم ِم ْن ق ْر ٍن؟ قال :ن َعم ،قال:
َّ
َ َ َ َ
َ
ََََ َ
ربأت ِمنُه ِإال َم ْو ِض رع ِدرهم؟ قال:
فاكن بِك بَ َرص ،ف
َ َ َ َ
نعم ،قال :لك َو ِادلة؟ قال :نعم ،قالَ :س ِمعت رسول اهلل
ََ ُ ُ
يكم أ َويس
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :يَ ِأيت علَ
ُ
َْ
َْ
ُ
بن َاع ِمر َم َع أم َدا ِد أه ِل ايلَ َمن ِم ْن ُم َراد ،ث َّم ِم ْن ق ْرن
َ
َ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ
َ َ
َ
هل َو َ
ادلة ُه َو
وضع ِدرهمِ ُ ،
اكن بِ ِه ب َرص ،فربأ ِمنه ِإال م ِ
َ َْ
َ
َ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ت أن
بِ َها بَ ُّر ،ل ْو أق َس َم َىلع اهلل ألبره ،ف ِإن استطع
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ
هل ،فقال هل
يستغ ِفر لك فافعل» فاستغ ِفر ِيل فاستغفر
َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ
ُ َ
َْ ُ
ُعمر :أي َن ت ِريد؟ قال :الكوفة ،قال :أال أكتب لك ِإىل
َ َ رُ َ َ َ
َاع ِمل َها؟ قال :أَ ُكون يف َغ ْ َ
ربا ِء َّ
ب ِإ َّيل ،فل َّما
اس أح
ال ِ
ِ
ِ
ََ َ
َ َ َ َ ُْ ْ
ْ َْ
َ
ُ
افقَ
َّ
َ
َ
اكن ِمن العام المق ِبل حج رجل ِمن أرشافِ ِهم ،فو
َ ََ َ ُ
َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
ث َّ
ابليت ق ِليل
ُع َمر ،ف َسأهل ع ْن أ َويس ،فقال :تركته ر
ْ
ال َمتَ ِ
اع ،قال :سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َْ
وسلم -يقول« :يَأْيت َعلَ ُ
يكم أُ َويس ُ
بن َاع ِمر َم َع أم َدا ٍد
ِ
ْ ُ َ ُ َّ ْ َ
َْ
َ َ
َ
ْ
َ
ِم ْن أه ِل ايلَ َمن ِمن مراد ،ثم ِمن قرن ،اكن بِ ِه برص
َ َ َ َ ْ َّ
َ َْ
ال َم ْوض َع د ْر َهمُ َ ،هل َو َ
ادلة ُه َو بِ َها بَ ٌّر ل ْو أق َس َم
فربأ ِمنه ِإ
ِ
ِ ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َىلع اهلل ألبره ،ف ِإن استطعت أن يستغ ِفر لك ،فافعل»
ْ ْ
َْ َ َ ْ ُ َ ْ
فَأَ َىت أُ َو ا
ت أح َدث عه ادا
استَغ ِفر ِيل ،قال :أن
يسا ،فقال:
َ
ب َس َفر َصالحَ ،ف ْ
استَ ْغف ْر يل ،قال :لَق َ
يت عمر؟ قال :ن َعم،
ِ
ِ ٍ ٍِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ َْ ََ ََ َ ْ
فاستغفر هل ،ففط َن ُ
هل َّ
الاس ،فانطلق ىلع وج ِه ِه .ويف
ِ
َ
ُ
َّ َ ُ َ َ َ
ُ
َ
رواية أيضا عن أسري بن جابر :أن أهل الكوف ِة وفدوا
ىلع عمر -ريض اهلل عنه -وفيهم َر ُجل ِم َّمن اكن
ُ َ
َ
ُ ْ
َ
هاهنَا أ َحد ِم َن
ي َ ْسخ ُر بِأ َوي ٍس ،فقال عمر :هل
َ
َّ
الق َرنيِّني؟ َف َ
جاء ذلك الرجل ،فقال عمر :إِن رسول اهلل
ِ
َّ َ ُ ا
َْ
ال يَأْت ُ
يكم
صىل اهلل عليه وسلم -قد قالِ « :إن رجِ
َ ََ ُ
َ َ َ ُ َ ُ َُ َُ ْ
ري أُ ٍّم َ ُ
ع بايلَ َمن َغ َ
هل،
د
ي
ال
،
س
ِمن ايلم ِن يقال هل :أوي
ِ ِ

**

 .1249جذیت:

ت
اسی ین عرمو (اتہی اسی ین جای ھی کہا جا یا ہ) کہی ہی کہ :عرم ین حطات رضی
ت
اہلل عیہ ےک یاس حت ھی تمن کا امذادی ل سکر آ یا بو عرم رضی اہلل عیہ ان ےس بوجھی کہ
:کیاتمھارےایذر اوبسین عامہی؟ تہان یک کہ(ایکجماعتمی)اوبسآ گی
بو عرم رضی اہلل عیہ ن ان ےس بوجھا :کیا آت اوبس ین عام ہی؟ اتہون ن کہا:

اہن۔ عرم رضی اہلل عیہ ن فمایا :کیاآت فنیلہ ماد اور جای ر
ذان فن ےس ہی؟ اتہون
ت
ن کہا :اہن۔ عرم رضی اہلل عیہ ن فمایا :کیا آت کو یض یک نماری ھی حو کہ ایک
ہ
گ
عایل
در مجگہےک ع الوہ ساریتھیک ہو نی ہ؟ اتہون نکہا :اہن۔ عرم رضی اہللب ّٰ
عایل عیہ
عیہ ن فمایا :کیا آت یک والذہ ہی؟ اتہون ن کہا :جی اہن۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ
ن فمایا :می ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم کو فما ن ہون سیا ہ کہ:
’’تمہارے یاس اوبس ین عام تمن یک کمک ےک ساتھ آ یی ےگ حو فنیلہ ماد اور

ت
ج
جای ر
ذان فن ےس ہون ےگ ،ان کو یض یک نماری ھی ،حو ایک درہم ننی جگہ ےک
ع الوہ ساری تھیک ہوگنی۔ ان یک والذہ ہی اور وہ اینی والذہ ےک یے فمان یدار
قس
عایل ان یک قسم بوری فما دے گا۔ اگر تم
عایل ی م کھالی بو اہلل ب ّٰ
ہی۔ اگر وہ اہلل ب ّٰ
ےس ہو سےک بو ان ےس ا یی لی دعان معقت کروایا۔‘‘ ل ّٰھذا آت میے لی
ب
م
عایل عیہےک لی
عقت یک دعا فما دین۔ او س فن رجمہ اہلل علیہ ن عرم رضی اہلل ب ّٰ
م
عایل عیہ ن فمایا :ات آت کہان جایا
دعان عقت کر دی۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ
ب
عایل عیہ ن
جا ہی ہی؟ او س رجمہ اہلل علیہ فمان لےگ :کوفہ۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ

فمایا :کیا می آت ےک لی واہن ےک گوری کو لکھ کر ن دے دون؟۔اوبس رجمہ اہلل
م
علیہ ن حوات دیا :جےھ مسکی لوگون می رہیا ریادہ بسیذ ہ۔ ترھ حت آییذہ سال
آیا بو کوفہ ےک مغر لوگون می ےس ایک آدمی جح ےک لی آیا اور عرم رضی اہلل عیہ
عایل عیہ ن اس ےس اوبس رجمہ اہلل علیہ ےک یارے می
ےس م ال بو عرم رضی اہلل ب ّٰ

بوجھا بو وہ آدمی کہی لگا کہ می اوبس کو ابسی جال ت می جھور کر آیا ہون کہ ان کا گرھ
ک
عایل عیہ ن فمایا :می
بوسیذہ اور ان ےک یاس تہای ت م سامان تھا ،عرم رضی اہلل ب ّٰ
ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےس سیا آت فما رہ تےھ کہ’’ :تمہارے یاس
اوبس ین عام تمن یک ایک امذادی ل سکر ےک ساتھ آ یی ےگ حو کہ فنیلہ ماد اور جای ر
ذان
ج
ت
ج
فن ےس ہونےگ ،انکو یض یک نماری ھی،حوا ھی ہوگنینمگر ایکدرہم ننی
عایل
جگہ یض یاق ہ ،ان یک والذہ ہی حن ےک وہ یے فمان یدار ہی ،اگر وہ اہلل ب ّٰ
قس
عایل ان یک قسم بوری فما دے گا ،اگر تم ےس ہو سےک بو ان ےس
ی م کھالی بو اہلل ب ّٰ
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َ َ
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ََ َ
ََ
وض َع
قد اكن بِ ِه بياض فداع اهلل -تعاىل ،-فأذهبه ِإال م ِ
ِّ َ َ
ِّ َ َ
َ ُ ْ ُ َْ ْ
ادل ْره ِم ،ف َم ْن ل ِقيَه ِمنك ْم ،فليَ ْستَغ ِفر
ار أو
ادلين ِ
َ ُ
لكم» .ويف رواية هل :عن عمر -ريض اهلل عنه -قال:
ِّ
ِإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول:
َ ُ ُ َ َُ ُ
ََُ َ َ َ َ
«إ َّن َخ َ
ري َّ
ادلة َواكن
اتلابِ ِعني رجل يقال هل :أ َويس ،وهل و ِ
ِ
َ ُُ ُ ََْ ْ َْ َ ُ
َ
َ
بِ ِه بياض ،فمروه ،فليستغ ِفر لكم».

ا یی لی دعان معقت کروایا’’۔ حیابجہوہآدمیاوبس رجمہاہللعلیہ یکجذمتمی
آیا اور ان ےس کہا :میے لی دعان معقت کردین۔ اوبس رجمہ اہلل علیہ ن
فمایا :تم ایک ییک سق ےس یی یی آن ہو ،ل ّٰھذا تم میے لی معقت یک دعا
کرو۔ اوبس رجمہاہلل علیہن اس آدمیےسبوجھا کہ:کیاتم عرم رضیاہللعیہ ےس مےل
تےھ؟ اس آدمی ن کہا :اہن۔ بو ترھ اوبس رجمہ اہلل علیہ ن اس آدمی ےک لی
دعان معقت فما دی۔ اس وق ت لوگ اوبس فن رجمہ اہلل علیہ کا مقام و مییہ
شم
م
جےھ ،اور وہ واہن ےس سیذےھ جل یے۔ اور سلم ہی یک ایک دورسی روای ت

ض
م
عایل عیہ ےس موی ہ کہ :کوفہ ےک لوگ ایک وفذ ےل کر
ی اسی ین جای ر ی اہلل ب ّٰ
ت
عایل عیہ یک جذمت می آن۔ اس وفذ می ایک ابسا آدمی ھی تھا حو
عرم رضی اہلل ب ّٰ
ب
تمس
عایل عیہ ن بوجھا:
او س فن رجمہ اہلل علیہ ےک ساتھ رح کیا کر یا تھا۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ
ت
عایلعیہ
کیاتہانفيونمی ےس ھیکون ہ؟حیابجہوہیآدمیآیا۔بو عرم رضی اہلل ب ّٰ
ن فمایا :رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا تھا’’ :تمہارے یاس تمن ےس
ایک آدمی آن گا حےس اوبس کہا جا یا ہوگا۔ وہ تمن می کسی کو ن جھورے گا سوان
ت
اینی مان ےک ،اور اےس یض یک نماری ہوگنی ھی ،اس ن اہلل ےس دعا یکبو اہلل ن
اس ےس اس نماری کو دور فمادیا مگر ایک دییار یا ایک درہم ےک یای یاقہ (بعنی
ت
ایک دییار یا درہم ےک بقذر یض کا داع یاق رہ گیا ہ) بو تم می ےس حو کون ھی اس
م
ےس م الفات کرے وہ ا یی لی اس ےس معقت یک دعا کروان۔‘‘ اور سلم ہی یک

عایل عیہ ےس موی ہ کہ اتہون ن
ایک اور روای ت می عرم ین حطات رضی اہلل ب ّٰ
فمایا کہ می ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم کو فمان ہون سیا کہ ’’ :یاب عی می
ش
ست ےس تہی وہ حص ہ حےس اوبس کہا جا یا ہ اس یک مان (ر یذہ) ہی اور اس
ےک حسم ی سقیذ داع تےھ۔ تم اس ےس کہیا کہ وہ تمھارے لی معقت یک دعا
کرے۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن عمر بن اخلطاب إذا أىت عليه مجااعت الغزاة من
أهل ايلمن اذلين يمدون جيوش اإلسالم يف الغزو،
سأهلم :أفيكم أويس بن اعمر ،فما زال كذلك حىت

جاء أويس -رمحه اهلل -فقال هل عمر :هل أنت أويس

بن اعمر؟ قال :نعم ،قال عمر :هل أنت من قبيلة مراد

ثم من قرن؟ قال :نعم ،ثم قال هل عمر :وهل اكن بك
ُ
برص فشفيت منه إال موضع درهم؟ قال :نعم ،قال

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
عایل عیہ ےک یاس حت ھی تمن ےس مجاہذین یک کون امذادی
عرم ین حطات رضی اہلل ب ّٰ
عایل عیہ ان ےس بوجھی کہ کیا تم می کون اوبس ین عام
جماعت آن بو عرم رضی اہلل ب ّٰ

ب
عایل عیہ
ہ؟ تہان یک کہ ایک جماعت می او س رجمہ اہلل آ گی بو عرم رضی اہلل ب ّٰ
ن ان ےس بوجھا :کیا آت اوبس ین عام ہی؟ اتہون ن کہا :اہن۔ عرم رضی اہلل
عایل عیہ ن فمایا :کیا آت فنیلہ ماد ےس اور ترھ فن جایذان ےس ہی؟ اتہون ن
ب ّٰ
ت
عایلعیہ ن فمایا:کیاآتکو یض یک نماری ھیاور آتکو
کہا:اہن،عرم رضیاہلل ب ّٰ
ج
اس ےس سقا مل گنی سوان ایک درہم ننی جگہ ےک؟ اتہون ن فمایا :اہن۔ عرم
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عمر :هل لك وادلة؟ قال :نعم ،فقال عمر :فإين سمعت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إنه سيأيت
عليكم أويس بن اعمر ،مع مجااعت الغزاة من أهل
ايلمن من قبيلة مراد ثم من قرن واكن به برص فشفاه

اهلل منه إال موضع درهم ،هل وادلة هو بار بها ،لو أقسم
ىلع اهلل حبصول أمر ر
ألبره اهلل حبصول ذلك املقسم
ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك
فافعل ،وال يفهم من هذا أفضليته ىلع عمر ،وال أن

عمر غري مغفور هل لإلمجاع ىلع أن عمر أفضل منه

ألنه تابيع والصحايب أفضل منه ،إنما مضمون ذلك
ا
اإلخبار بأن أويسا ممن يستجاب هل ادلاعء ،وإرشاد
ُ
عمر إىل االزدياد من اخلري واغتنام داعء من ترىج
إجابته ،وهذا ْنو مما أمرنا اليب به من ادلاعء هل،

والصالة عليه وسؤال الوسيلة هل وإن اكن اليب أفضل
ودل آدم .ثم سأهل عمر أن يستغفر هل فاستغفر هل ،ثم

قال هل عمر :ما هو املاكن اذلي سوف تذهب إيله؟

فقال :الكوفة ،قال عمر :هل أكتب لك إىل أمريها

يلعطيك من بيت مال املسلمني ما يكفيك؟ قال
ر
أحب إيل،
أويس :ألن أكون يف عوام الاس وفقرائهم

فلما اكن من العام املقبل ،حج رجل من أرشاف أهل
الكوفة فقابل عمر فسأهل عمر عن أويس فقال :تركته
وبيته متواضع وأثاث بيته قليل قال عمر سمعت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إنه سيأيت
عليكم أويس بن اعمر ،مع مجااعت الغزاة من أهل

ايلمن من قبيلة مراد ثم من قرن واكن به برص فشفاه

اهلل منه إال موضع درهم ،هل وادلة هو بار بها ،لو أقسم
ىلع اهلل حبصول أمر ر
ألبره اهلل حبصول ذلك املقسم
ىلع حصوهل فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك
ا
فافعل .فأىت ذلك الرجل أويسا فقال هل :استغفر يل،
ا
فقال :أويس أنت أقرب عهدا بسفر صالح فاستغفر

يل ،فتنبه أويس أنه لعله ليق عمر ،فقال هل :هل لقيت
عمر؟ قال :نعم ،فاستغفر أويس هل فتنبه الاس هلذا
األمر فأقبلوا عليه ،فخرج من الكوفة وذهب إىل

ماكن آخر ال يعرفه فيه الاس.

ض
عایل عیہ ن فمایا :کیا آت یک والذہ ہی؟ اتہون ن کہا :اہن۔ عرم رضی
ر ی اہلل ب ّٰ
عایل عیہ ن فمایا :می ن رسول اہلل صل اہلل علیہ وسلم ےس سیا ہ آت فما
اہلل ب ّٰ
رہ تےھ کہ’’ :تمہارےیاستمن ےکمجاہذین یکایکجماعتےک ساتھ اوبس ین
عام آ یی ےگ حو کہ فنیلہ ماد اور جای ر
ذان فن ےس ہون ےگ ان کو یض یک نماری
ت
ھی ترھ اہلل ن اتہی اس نماری ےس سقا عطا فمان ضف درہم ےک بقذر یاق
ہ ،ان یک ایک مان ہی اور وہ اینی والذہ ےک یے فمان یدار ہی ،اگر وہ کسی حی
ق
قس ل
ح
عایلان یک سمبوریفما دےگا،
عایل ی م کھا یبواہللب ّٰ
یک صولیانےک لی اہللب ّٰ
اے عرم! اگر تم ےس ہو سےک بو ان ےس ا یی لی دعان معقت کروایا۔‘‘ لیک
اس کا ن معن ّٰی تہی ہ کہ اوبس رجمہ اہلل عرم۔رضی اہلل عیہ۔ ےس اقصل ہی اور عرم
معقورین می ےس تہی ہی ،اس لی کہ اس ی لوگون کا اجماع ہ کہ عرم رضی اہلل
عیہ اوبس رجمہ اہلل ےس اقصل ہی کیون کہ اوبس یاب عی ہی اور ضجان یاب عی ےس اقصل
ہو یا ہ ،بس اس واق عہ ےس ن یای ت ہو یا ہ کہ اوبس ان لوگون می ےس ہی حن
یک دعا قیول ہون ہ ،اور عرم رضی اہللعیہ کو ریادہ یییک کرن اور ا بےس لوگون ےس حن

یک دعا قیول ہون ہ ،ان ےس دعا کروان یک رطف رہمان کریا مقصود ہ۔ اور ن
ف
اشی نیل ےس ہ حس کا حکم آت صل اہلل علیہ وسلم ن ہم کو دیا ہ کہ ہم آت
تھ
صل اہلل علیہ وسلم ےک لی دعا کرین اور آت ی درود نجی اور آت ےک لی اہلل
ےس وسیلہ یک دعا کرین جالن کہ آت صل اہلل علیہ وسلم تمام اولد ر آدم ےس اقصل

ہی ،ترھ عرم رضی اہلل عیہ ن ان ےس دعا یک درحواست یک کہ آت میے لی
ب
م
عایل عیہ ےک لی
عقت یک دعا فما دین ،او س فن رجمہ اہلل علیہ ن عرم رضی اہلل ب ّٰ
م
عایل عیہ ن فمایا :ات آت کہان جایا
دعان عقت کر دی۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ
ب
عایل عیہ ن فمایا :کیا
جا ہی ہی؟ او س رجمہ اہلل علیہ ن کہا :کوفہ۔ عرم رضی اہلل ب ّٰ
می واہن ےک گوری کو لکھ دون کہ يت المال ےس آت کوکجھ دے دین حو کہ آت
م
ےک لی کاق ہو؟ اوبس رجمہ اہلل علیہ فمان لےگ کہ :جےھ مسکی و ققی لوگون می
رہیا ریادہ بسیذ ہ۔ ترھ حت آییذہ سال آیا بو کوفہ ےک رسدارون می ےس ایک
ج
عایل عیہ
آدمی ح ےک لی آیا اور عرم رضی اہلل عیہ ےس م الفات یک بو عرم رضی اہلل ب ّٰ
ن اس ےس اوبس رجمہ اہلل علیہ ےک یارے می بوجھا ،بو وہ آدمی کہی لگا کہ :می
اوبس کو ابسی جال ت می جھور کر آیا ہون کہ ان کا گرھ م عمویل سا اور ان ےک یاس
ک
عایل عیہ ن فمایا کہ می ن رسول اہلل صل اہلل
تہای ت م سامان تھا ،عرم رضی اہلل ب ّٰ
علیہ وسلم ےس سیا آت فما رہ تےھ’’ :تمہارے یاس تمن یک ایک جماعت ےک
ساتھ اوبس ین عام آ یی ےگ حو کہ فنیلہ ماد اور جای ر
ذان فن ےس ہون ےگ ان کو
ت
یض یک نماری ھی ترھ اہلل ن اتہی اس نماری ےس سقا عطا فمان بس ایک درہم
ےک یای نماری یاق ہ ،ان یک ایک والذہ ہی اور وہ اینی والذہ ےک یے فمان
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ق
قس ل
ہ
عایل ان یک سم بوری فما دے گا ،عرم !
عایل ی م کھا ی بو اہلل ب ّٰ
یدار ی ،اگر وہ اہلل ب ّٰ
اگر تم ےس ہو سےک بو ان ےس ا یی لی دعان معقت کروایا۔ وہ آدمی اوبس رجمہ

اہلل علیہ یک جذمت می جاض ہوا اور ان ےس کہی لگا :میے لی دعان معقت
کردین۔اوبس رجمہاہللعلیہ نفمایا:تمجلذہیایکییکسق ےسوابس آن ہو،
بو تم میے لی معقت یک دعا کرو۔ اوبس رجمہ اہلل علیہ کو ن احساس ہوا کہ سایذ ن
عرم رضی اہلل عیہ ےس مل کر آیا ہ ،اتہون ن اس آدمی ےس بوجھا کہ :کیا تم عرم
رضی اہلل عیہ ےس مےل تےھ؟ اس آدمی ن کہا :اہن۔ بو ترھ اوبس رجمہ اہلل علیہ ن

اس آدمی ےک لی دعان معقت فما دی۔ ترھ لوگون ن اوبس فن رجمہ اہلل علیہ
ےک مقام کو جان لیا اور آت ےک یاس دعا یک غض ےس آن لےگ ،حیابجہ وہ کوفہ
ےس ن کل کر کسی ابسی جگہ جےل گی حہان ان کو کون تہی جاییا تھا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه مسلم.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ
• الكوفة  :مدينة وسط العراق غرب نهر الفرات ُم ِّرصت أيام عمر ابن اخلطاب  17ـهوقيل 19ه.
َ َّ
ث َّ
ابليت  :قليل املتاع ،والرثاثة :حقارة املتاع وضيق العيش.
•ر
ْ
ُ ََ
َ
َ
ُ
• المت ِ
اع  :لك ما ينتفع به ويرغب يف اقتنائه؛ اكلطعام وأثاث ابليت والسلعة واألداة واملال.
َ ْ َ ُ
• أحدث  :أقرب.
َّ
• َف َفط َن َ ُ
هل َّ
الاس  :تنبهوا هل.
ِ
َ َْ ََ ََ َ ْ
• فانطلق ىلع وج ِه ِه  :أي خرج من الكوفة.
• َبيَاض  :هو الربص كما جاء يف رواية أخرى.
• َغ ْ َ
رباء الَّاس  :وهم فقراؤهم وصعايلكهم ومن ال يُعرف عينه من أخالطهم.
َْ
• األم َداد  :مجع َم َدد :وهم األعوان والارصون اذلين اكنوا يمدون املسلمني يف اجلهاد.
• ِم ْن ُم َراد  :اسم لقبيلة.
َ
• ِم ْن ق ْرن  :بطن من قبيلة مراد.
ََََ ُ
ربأ  :فش ِيف.
•ف
ُّ
• بَر  :بالغ يف الرب واإلحسان إيلها.
َ
• ي َ ْسخر  :يستهزئ.
َ
َ
َ
َ َْ
َ
• ل ْو أق َس َم َىلع اهلل ألبَ َّره  :لو حلف ىلع اهلل بأمر من األمور ألبر قسمه.

فوائد احلديث:
 .1فضل أويس بن اعمر وأنه خري اتلابعني.
 .2معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا فيه من اإلخبار باألمر قبل وقوعه ،وذكر أويسا باسمه ،وصفته ،وعالمته ،واجتماعه بعمر ،وإنما يعلم
اليب ما أطلعه اهلل عليه من الغيب فقط.
ُ
 .3ما فعله عمر -ريض اهلل عنه -تبليغ الرشيعة ونرش السنة ،واإلقرار بالفضل ألهله ،واثلناء ىلع من ال خيىش عليه عجب بذلك.

 .4تواضع عمر -ريض اهلل عنه -وحرصه ىلع اخلري ،وهو يومئذ خليفة املسلمني.
 .5جواز اعزتال الاس إذا خيش املرء ىلع نفسه الفتنة.
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 .6اإلنسان جبوهره وليس بمظهره ،وذللك؛ فإن مقياس العباد للناس غري مقياس احلق -تبارك وتعاىل-؛ فالاس ينظرون إىل مظاهر ادلنيا وزينتها
وذللك يسخرون من املؤمنني ،واحلق سبحانه ينظر إىل قلوب عباده وأعماهلم.
 .7اإلقرار بالفضل ألهله.

 .8فضل بر الوادلة وأنه من أفضل القربات.

 .9طلب ادلاعء من الصاحلني وإن اكن الطالب أفضل ،برشط أال يدع الطالب ادلاعء بنفسه وأن يأمن من حصول فتنة للمطلوب منه.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين 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 .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 .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)3436( :
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مس
ین
ک
ک لرلَّ رہ
حت سام ہون ،بو یﷺندعاییہ کلمات ہیَّ ":ام ْ َّسنْیَّا َّو َّا ْ َّی ال ْ ُملْ ُ
اكن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمىس
وا ْل
ر
ر
ر
َّ
ر
ل
ل
ر
ج
لَّ
لَّ
لَّ
ک لَّہ"یجمہ :ہمن سامیک اوراہللیک
ی
رس
ہ
ذ
ج
و
ہ
ل
ا
ا
ہ
ل
ا
و
ہ
ل
دم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ ْ ُ َّ َّ ُ َّ ْ َّ ُ
َّ ُ
قال :أمسينا وأمىس امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال هلإ
یادساہت کودوام جاصلراہ۔ تمامبغبقی اہللےک لی ہی اور اہللےک سوا کون
إال اهلل وحده ال ِشيك هل
ت
ت
ہ
ہ
ک
ی
ک
الّٰہ ی۔وہ ا الہ،اُس کا ونرسیک ی۔

 .1250احلديث:

**

 .1250جذیت:

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ حت سام ہون ،بو ینی ﷺ ن

عن عبد اهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه -قال :اكن نيب

مس
ک
ک لَّہ"
ک لرلَّ رہ َّوا ْلج َّ ْدمُ لرلَّ رہ َّولَّ ارلَّہ ارلَّ اللَّہ َّوجْ َّذ ُہ لَّ َّرسری
دعاییہ کلمات ہیَّ " :امْ َّسنْیَّا َّو َّا ْ َّ ی ال ْ ُم ْل ُ
َّ ُ
ُ
َّ
یجمہ :ہم ن سام یک اور اہلل یک یادساہت کو دوام جاصل راہ۔ تمام بغبقی اہلل ےک
لی ہی اور اہلل ےک سوا کون الّٰہ تہی۔ وہ اکی ال ہ ،اُس کا کون رسیک تہی۔ راوی
م
ک ہ
تھ ک
ک
ہی ی کہ میے حیال ی آت ﷺ ان ےک ساتھ ن کلمات ی ہیَّ " :لہ ُال ْ ُم ْل ُ
ر
َّولَّہ ا ْلج َّ ْدم َّوہُو َّعَّ َّل کُلر َّش ْیءٍ َّفذ ر ری ،ر َّ َّ
ک حَّ ْ ر ر ر للَّی ر حَّ
ود ی َّرک م ْن
ی مَّا ب َّعْ َّذہَّاَّ ،و َّاعُ ُ
ی مَّا ق ہَّذہ ا ْلَّہ َّو ْ َّ
رت ا ْسالُ َّ َّ
ُ ُ
ر
ر
ل
ر
ْ
ک
َّس
م
م
ل
ل
َّ
ات الیَّارر،
ود ی َّرک ْن عَّذَّ ر
ود ی َّرک ْن ا َّلر َّوسُوءر ا ْک َّیرَّ ،و َّاعُ ُ
َّرس رہَّذرہرا لَّیْلَّ رہ َّورس رمَّا ب َّعْ َّذہَّاَّ ،و َّاعُ ُ
ت
ات ال ْق َّ ْی ر"۔ یجمہ :یادساہی اشی یک ہ اور ہ قسم یک جدم ھی اُشی ےک لی ہ
َّوعَّذَّ ر
اور وہ ہ حی ی فذرت رکھیا ہ۔ اے میے رت! می بجھ ےس ارس رات یک تھ الن
ت
جاہیا ہون اور اُس یک ھی حو اس ےک ب عذ ہ۔ اور اس رات یک یان ےسییی ییاہ
ت
مایگیا ہون اور اُس ےس ھی حو اس ےک ب عذ ہ۔ اے رت! می ُسنی ےس اور

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمىس قال« :أمسينا

وأمىس امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال هلإ إال اهلل وحده ال
ََ ُ
يه َّن« :هل امللك وهل
رشيك هل» قال الراوي :أراه قال ِف ِ
احلمد وهو ىلع لك يشء قديرِّ ،
رب أسألك خري ما يف
هذه الليلة وخري ما بعدها ،وأعوذ بك من رش ما يف

هذه الليلة ورش ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكسل،
وسو ِء ال َ
ُ
رب ،رب أعوذ بك من عذاب يف الار،
ِ
ك ِ
وعذاب يف القرب» ،وإذا أصبح قال ذلك أيضا «أصبحنا

وأصبح امللك هلل».

ح
یھان یک یان ےسییی ییاہ مایگیا ہون۔ اے رت ! می ہنم اور قی ےک عذات
ت
ےس ییی ییاہ جاہیا ہون۔ اور حت صح کرن ،بو ھی تہی دعا ی ھی ،لیک " َّا ْصحَّْیَّا
ْص
ک لرلَّ رہ َّوا ْلج َّ ْدمُلرلَّ رہ" فمان۔یجمہ :ہم ن صح یک اور اہلل یک یادساہت کو دوام
َّو َّا َّحَّال ْ ُملْ ُ
راہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه -عليه الصالة والسالم -عند دخول
الصباح واملساء أن يقول هذه األدعية املباركة ،فقوهل:

(أمسينا وأمىس امللك هلل) أي دخلنا يف املساء ودام
ا
خمتصا به( ،واحلمد هلل) أي مجيع احلمد
امللك فيه هلل

هلل ،أي أمسينا وعرفنا فيه أن امللك هلل وأن احلمد
ا
هلل ال لغريه( ،وال هلإ إال اهلل) أي منفردا باأللوهية.
قوهل( :رب أسألك من خري هذه الليلة) أي ذاتها
وعينها (وخري ما فيها) أي من خري ما ينشأ ويقع

وحيدث فيها وخري ما يسكن فيها( ،وأعوذ بك من

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

صح و سام ےک اوفات می ینی ﷺ کا م عمول تھا کہ آت ﷺ ن میارک دعا یی مانگا
ت
مس
ک لرلَّ رہ) :بعنی ہم سام ےک
کرن ےھ۔ آت ﷺ فمانَّ ( :امْ َّسنْیَّا َّو َّا ْ َّ ی ال ْ ُملْ ُ
وق ت می داجل ہون اور اہلل یک یادساہت کو دوام راہ اور وہ اشی ےک لی جاض

ہ۔ ( َّوا ْلج َّ ْدمُلرلَّ رہ) بعنی ہم سام می داجل ہون اور بغبف ست یک ست اہلل ہی ےک
لی ہ ،بعنی سام ےک آن ی ہم ن جان لیا کہ یادساہت ضف اور ضف اہلل
ت
یک ہ اور جدم کا رساوار ھی ضف وہی ہ۔ ( َّولَّ ا ر َّلہ ارلَّ ال َّلہ) بعنی الوہیت می وہ یکیا
َّ ُ
ل
ہ۔ آت ﷺ فمان( :ا لہم ان اسالک من حی ہذہ اللیلہ) بعنی می بجھےس اس
رات یک دات یک تھ الن طلت کر یا ہون۔ (وحی ما فہا) بعنی ہ اس ےس یک تھ الن مایگیا
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رشها ورش ما فيها) أي من الليايل وما فيها من رش
َ
يلحق ادلين وادلنيا( .امهلل إين أعوذ بك من الك َسل)
أي اتلثاقل يف الطاعة مع االستطاعة ،ويكون ذلك

لعدم انبعاث الفس للخري مع ظهور االستطاعة.
ك َرب) بمعىن اهلرم واخلرف وكرب السن املؤدي
(وسوء ال ِ
إىل تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إىل أرذل
العمر؛ ألنه يفوت فيه املقصود باحلياة من العلم
والعمل ،ملا يورثه كرب السن من ذهاب العقل،

واختالط الرأي واتلخبط فيه ،والقصور عن القيام
بالطاعة وغري ذلك مما يسوء احلال ،وروي بإساكن

ابلاء بمعىن ابلطر أي الطغيان عند العمة واتلعاظم
ىلع الاس( ،وعذاب القرب) أي من نفس عذابه أو

مما يوجبه( .وإذا أصبح) أي دخل -صىل اهلل عليه

وسلم -يف الصباح (قال ذلك) أي :ما يقول يف املساء
ا
(أيضا) أي لكن يقول بدل "أمسينا وأمىس امللك
هلل" (أصبحنا وأصبح امللك هلل) ويبدل ايلوم بالليلة

فيقول :امهلل إين أسالك من خري هذا ايلوم ،ويذكر

الضمائر بعده.

ہون ،حو اس می وحود می آن اور وقوع یذی ہون ہاور اس می تھرہن ہ۔
(واعود یک من رساہ ورس ما فہا) بعنی رابون ےسییی ییاہمایگیا ہون اور دین و دییا کو
ل
لحق ہون واےل ان ےک رس ےسییی ییاہ جاہیا ہون۔ (ا لہم ان اعود یک من
ل
ت
ا ک َّسَّل) بعنی اسنطاعت ےک ہون ہون ھی يکیون می ُسنی ےس ییاہ جاہیا
ہون۔ ابسا ی ت ہو یا ہ ،حت اسنطاعت ےک یا وحود بقس یییک ی آمادہ ن ہو۔
(وال َّ َّرہم) بعنی کی سنی ےس حس یک وج ےس بعص قوان حسمان کام جھور د یی ہی
تہ
اور کرمور ی جان ہی اور اس ےس ابسان عرم ےک گھنیا یین دور می نح جا یا ہ:
ع
کیویکہ اس عرم می مقصذ حیات بعنی علم و مل دوبون جھوت جان ہی۔ (وسوء
الکر َّی) بعنی یھان اورشھیا جان ےسییاہمایگیا ہون۔ایکروای تمی "الکی" یک
"یا" ساکن ہ۔ اس صورت می اس ےک معنی ہو ن ےگ :ب عمت ےک حصول ی
رسکس ہو جایا اور لوگون ی یان حیایا۔ یھان یک یان ےس ماد وہ اسیا ہی حو کی سنی

ےس ییذا ہون ہی ،جنےس عقل و دماع کاحرات ہوجایا اور حیظ می منی ال ہویا ،ییک اعمال
ن کر سکیا اور اس رطخ یک کسی اور ایی جال ت کا س کار ہویا۔ (وعذات القی) بعنی حود قی
ےک عذات ےس یا ترھ حن یابون یک وج ےس ن ہو یا ہ ،ان ےس ییی ییاہ مایگیا
ت
ہون۔ (وادا اصح) بعنی آت ﷺ حت صح کرن ،بو ترھ ھی اشی رطخ کہی بعنی وہی
کجھ کہی ،حو سام کو کہی تےھ ،لیک ''امسنیا و امسی الملک ہلل''یک بجان ''اصحیا و اصح
ل
الملک ہلل'' کہی اور "اللیلہ" کو ''الیوم'' ےس یذل د یی اور فمان :ا لہم ان اسالک
من حی ہذا الیوم۔ اور اس ےک ب عذ دن ےک ضمای کو دکر کرن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قال فيهن  :قال معهن.
• سوء ال َ
رب  :املرض واهلرم.
ِ
ك ِ

• إذا أمىس  :دخل يف املساء.

• أمىس امللك هلل  :أي استمر دوام امللك هلل.

• خري ما يف هذه الليلة  :أي خري الليلة يف ادلين وادلنيا أما ادلنيا فحصول األمن والسالمة ،وأما خري اآلخرة فمثل اتلوفيق لقيام الليل وإحيائه
بالصالة واذلكر.
• الكسل  :هو عدم انبعاث الفس للخري مع القدرة عليه.

فوائد احلديث:
 .1حرص اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذا اذلكر و مواظبته عليه.
 .2استحباب هذا اذلكر يف الصباح واملساء.
 .3اهلل -سبحانه -واحد ال رشيك هل يف ذاته وال صفاته وال أفعاهل وال يف ملك يشء من خملوقاته.
 .4الكسل وسوء الكرب تمنع العبد من الطاعة والشكر؛ ذللك يستحب أن يستعيذ باهلل منهما.
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 .5إثبات عذاب القرب نسأل اهلل العافية.

 .6ينبيغ ىلع العبد االجتهاد يف الطاعة وإحسان العبادة تلحصيل الجاة يف ادلارين.

 .7جواز إضافة اخلري والرش إىل الليل.
 .8فيه ديلل ىلع وجود الار وعذابها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني للنووي .حتقيق ماهر الفحل .ط األوىل 1428ه ،دار
ابن كثري ،دمشق  -بريوت .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل آل مبارك ،حتقيق :عبد اللعزيز آل محد ،دار العاصمة الرياض ،ط :االوىل1423 ،ه .نزهة
املتقني ،ملجموعة من املؤلفني ،مؤسسة الرسالة ،ط :الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة الاظرين ،لسليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،ط :اثلاثلة،
1418ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد نارص العمار.دار كنوز إشبيليا ،الرياض ط1430 :ه .العلم اهليب يف رشح اللكم الطيب ،بدر ادلين العيين ،حتقيق
خادل املرصي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة اثلانية 1421ه.

الرقم املوحد)3008( :
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ُ
َُ َ
ُ
لك أميت معاىف إال المجاهرين

 .1251احلديث:

میی تمام امت (اجای ت) م عاف کردی جانیگ سواناعالییہ گیاہ کرن
والونےک۔
**

 .1251جذیت:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس ن جذی ت مقوعاً روای ت ہ کہ اتہون ن ینی ﷺ کو ن
فمان ہون سیا کہ "میی تمام ام ر
ت (اجای ت) معاف کردی جان یگ سوان
ش
اع الییہ گیاہ کرن والون ےک۔ اور اع الییہ گیاہ کا ’مجاہہ‘ ن ہ کہ کون حص رات کو
کسی گیاہ کا ارن کات کرے اور اس یک صح اس جال می ہو کہ اہلل ن اس ےک گیاہ ی
یدہ داےل رکھا ہو اور وہ (کسی ےس) کےہ "اے ف الن می ن کل رات ن ن کام

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
ُ
ا
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لك أميت ُم َعاىف إال
َ
ُ
َّ
الم َ
وإن من ُ
ُ
جاهرة أن يعمل الرجل بالليل
المجاهرين،
ا
ْ
عمال ،ثم يُص ِبح وقد َسرته اهلل عليه ،فيقول :يا فالن،
ُ
َع ِملت َ
ابلارحة كذا وكذا ،وقد بَات ي َ ْسرته ربه،
ُ
ويصبح يَكشف س ْ َ
رت اهلل عنه».
ِ

ت
کیا۔" حت کہ اس یک رات اس جال می گرری ھی کہ اہلل ن اس ےک گیاہ ی یدہ
داےل رکھا لیک صح ہون ہی وہ حود ا یی یارے می اہلل ےک یدے کو کھو لی
لگا۔۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك املسلمني قد اعفاهم اهلل إال من فضح نفسه بأن
يعمل املعصية بالليل فيسرته اهلل -عز وجل ،-فيصبح
وخيرب بها الاس ،فاهلل يسرته وهو يفضح نفسه.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ش
تمام مسلمابون کو اہلل معاف فما دے گا سواے اس حص ےک حو حود ا یی آت کو
رسوا کردے (بعنی ا یی گیاہ کو لوگون ی طاہ کر دے)۔ وہ رات کو گیاہ کا ارن کات
کرے اور صح لوگون کو اس ےک یارے می آگاہ کرے۔ بس اہلل بو اس ی یدہ رکھیا
(جھیا یا) ہ حت کہ اس کاجال نہ کہ حود کو رسوا کر یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• معاىف  :من العافية أي :ساملون حمفوظون.
• املجاهرون  :املعلنون باملعايص املتحدثون بها ىلع سبيل اتلفاخر.

فوائد احلديث:
ُ
 .1قبح املجاهرة باملعصية بعد سرت اهلل -تعاىل-.
 .2اجلهر باملعصية يدل ىلع استخفاف حبق اهلل ورسوهل وصاليح املؤمنني.
ِ .3عظم ذنب املجاهرين اذلين يتقصدون إظهار املعايص.
 .4يف املجاهرة باملعصية إشاعة الفاحشة بني املؤمنني.
 .5من سرته اهلل يف ادلنيا سرته يف اآلخرة ،وهذا من سعة رمحة اهلل -تعاىل -بعباده.
 .6يف املجاهرة إغضاب اهلل -عز وجل ،-ويف التسرت مع اتلوبة احلصول ىلع سرت اهلل -تعاىل-.
 .7يف اجلهر باملعايص اعتداء ىلع احلرمات العامة واستخفاف بادلين.
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ا
 .8فيه أن تقييد املعصية يلال خرج خمرج الغالب ،فالغالب أن املعايص تقع يلال لغفلة الاس وسكونهم والختفاء العايص عن أعني الاس
لظلمة الليل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .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 - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف محزة حممد
قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م - .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه - .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه،
مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3756( :
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تمام ینیآدم حطا کار ہی اور تہیین حطا کاروہ ہی ،حو کیتےس بون کرن
ہی۔

لك بين آدم خطاء ,وخري اخلطائني اتلوابون

 .1252احلديث:

**

 .1252جذیت:

ابس ین مالک رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :تمام
ینی آدم حطا کار ہی اور تہیین حطا کار وہ ہی ،حو کیت ےس بون کرن ہی"۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ُّ
َ
ُ
وخري
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لك بين آدم خ َّطاء,
اخل َ َّطائ َ
ني اتلوابون».
ِ
**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ُ
ال خيلو اإلنسان من اخلطيئة ،ملا فطر عليه من

الضعف ،وعدم االنقياد ملواله يف فعل ما داعه إيله،

وترك ما نهاه عنه ،لكنه تعاىل فتح باب اتلوبة لعباده،

وأخرب أن خري اخلطائني هم املكرثون من اتلوبة.

**

اجمایل معنی:

ک
ابسان ھی حطا ےس یاک تہی ہو یا؛ کیون کہ قظی طور ی اس می کرموری یان جان
ہ۔ اس یک قظت ہ کہ وہ ا یی مول یک رطف ےس مطلون امور کو ابجام تہی دییا
ہ
می
عایل ن ا یی ییذون ےک لی
اور اس یک ع کردہ اسیا کو یک تہی کر یا۔ یا م اہلل ب ّٰ
بون کا دروارہ کھول رکھا ہ اور اس ن ن ییایا ہ کہ ست ےس تہی حطا کار وہ ہی،
حو کیت ےس بون کرن واےل ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

خطاء  :الرجل َّ
• َّ
اخلطاء هو املالزم للخطأ.
• ر
اتلوابون  :اتلواب :العبد الكثري اتلوبة.واتلوبة :يه ترك اذلنب لقبحه والدم ىلع ما فرط منه ،والعزيمة ىلع ترك املعاودة ،وتدارك ما أمكنه أن
يتدارك من األعمال باإلاعدة.

فوائد احلديث:
 .1من شأن ابن آدم اخلطأ والوقوع يف اذلنب.
 .2الواجب ىلع املؤمن إذا تلبس بمعصية أن يبادر باتلوبة.
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 اثلانية 1395 ،ـه 1975 -م .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف:
د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة املصابيح ،حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص
ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة .1985 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل 1428ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم ،الطبعة األوىل

498

1427ه - .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،بدون طبعة وبدون تاريخ - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املؤلف :عبد
الرؤوف املناوي القاهري ،املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه.

الرقم املوحد)5344( :
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لك معروف صدقة

 .1253احلديث:

ہ ییک کام صذفہہ
**

جای ین عیذ اہلل رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :ہ

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لك معروف

ییک کام صذفہ ہ۔‘‘

صدقة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك معروف يفعله اإلنسان صدقة ،والصدقة يه ما
ر
يعطيه املتصدق من ماهل ،وهذا يشمل الصدقة
الواجبة واملندوبة ،ر
فبني اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أن فعل املعروف هل حكم الصدقة يف األجر واثلواب.

 .1253جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
ابسان حو ھی اجھا کام کر یا ہ وہ صذفہ ہ۔ صذفہ اس حی کو کہی ہی حو صذفہ کرن
وال ا یی مال ےس دییا ہ۔ اس می واحت اور مسنحت دوبون ہی قسم کا صذفہ سامل
ہو یا ہ۔ ل ّٰھذا ینی ﷺ ن واضح فمایا کہ اجھا کام احر و بوات ےک اعنیار ےس
صذق ےک حکم می ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• معروف  :املعروف اسم جامع للك ما فيه نفع لآلخرين من قول أو فعل.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن الصدقة ال تنحرص فيما أخرجه اإلنسان من ماهل ،بل لك يشء يفعله اإلنسان أو يقوهل من اخلري يكتب هل به صدقة.
 .2فيه الرتغيب يف بذل املعروف ولك ما فيه نفع لآلخرين.
املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق)،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)5346( :
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كن أزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنده،

تمام ار ر
واخ مطرہات (ینی کرتمﷺےکمضالموتمی) ینی کرتمﷺ
ےک یاس تھی کہ فاظمہ رضی اہللعہا جلنی ہونآ یی ،انیک جال،رسولاہلل
ت
ﷺیکجالےس یالکل الگ تہی ھی۔

فأقبلت فاطمة -ريض اهلل عنها -تميش ،ما

ختطئ مشيتها من مشية رسول اهلل -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -شيئا

 .1254احلديث:

**

ُ
ُ
أزواج اليب
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ك َّن

 .1254جذیت:

ا ُُم المومیی عابش رضی اہلل عہا ن ییان کیا کہ تمام ار ر
واخ مطرہات (ینی کرتم ﷺ
ےک مض الموت می) ینی کرتم ﷺ ےک یاس تھی کہ فاظمہ رضی اہلل عہا جلنی ہون
ت
آ یی۔ ان یک جال ،رسول اہلل ﷺ یک جال ےسیالکل الگ تہی ھی (یلکہ تہت ہی
ت
ی
مسان ھی)۔ حت ینی کرتم ﷺ ن اتھی دیکھا بو حوس آمذیذ کہا۔ فمایا ننی! محیا!
ترھ ینی کرتم ﷺ ن اینی دا یی رطف یا یا یی رطف اتھی نھا لیا۔ اس ےک ب عذ

صىل اهلل عليه وسلم -عنده ،فأقبلت فاطمة -ريضْ
ُْ ُ ْ
ئ ِمشيَتُها من ِمشيَ ِة رسول
اهلل عنها -تميش ،ما خت ِط
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئاا ،فلما رآها َر َّحبَ
بها ،وقالَ « :م ْر َحباا بابنيت» ،ثم أجلسها عن يمينه أو
ا
ار َها فبكت بُ
عن شماهل ،ثم َس َّ
ا
شديدا ،فلما رأى
كاء
َ
َ َ َ َ َ َّ َ
ُ
فقلت هلا :خ َّص ِك
ارها اثلانية فضحكت،
جزعها ،س
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من بني نسائه
بالِسار ،ثم أنت َتبْك َ
ر َ
ني! فلما قام رسول اهلل -صىل
ِ
ِ ِ
اهلل عليه وسلم -سأتلها :ما قال لك رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم-؟ قالت :ما كنت ألفْ ِ َ
يش ىلع رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
رس ُه ،فلما تويف رسول اهلل
ِ
ُ ََ ْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قلت :عزمت عليك بما يلَّ ْ
عليك من احلق ،ملا َحدث ِت ِين ما قال لك رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقالت :أما اآلن فنعم ،أما
حني َس َّ
ار ِين يف املرة األوىل فأخربين أن جربيل اكن
يُعارضه القرآن يف لك سنة مرة أو مرتني ،وأنه اعرضه
َ َ
اآلن مرتني ،وإين ال أرى األ َجل إال قد اقرتب ،فاتيق
ْ َ َّ َ ُ
السلف أنا لك ،فبكيت
اهلل واصربي ،فإنه نِعم
َ
َ
َّ
َ
رأيت ،فلما رأى جز ِيع سار ِين اثلانية،
بكايئ اذلي
ِ
َ
َ
َ
ْ
فقال« :يا فاطمة ،أما ترضني أن تكوين سيدة نساء
ُ
فضحكت
املؤمنني ،أو سيدة نساء هذه األمة؟»

حیےک ےس ان ےک کان می کجھ کہا بو فاظمہ رضی اہلل عہا تہت ریادہ رون لگی۔ حت
ینی کرتم ﷺ ن ان کا عم دیکھا بو دویارہ ان ےس رسگوشی یک ،اس ی وہ ہنسی لگی۔
می ن ان ےس کہا کہ کیا یات ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن ہم می ےس ضف آت کو
ب
رسگوشی یک حصوصیت حسی۔ ترھ آت رون لگی! حت ینی کرتم ﷺ ا تےھ بو می
ن ان ےس بوجھا کہ آت ےک کان می ینی کرتم ﷺ ن کیا فمایا تھا؟ ،اتھون ن
کہا کہ :می ینی کرتم ﷺ ےک رار کو فاس تہی کرسکنی۔ ترھ حت آت یک وفات ہو

گنی بو می ن فاظمہ رضی اہلل عہا ےس کہا کہ :میا حو حق آت ی ہ ،اس کا واسطہ
م
ت
دینی ہون کہ آت جےھ وہ یات ییا دین حو رسول اہلل ﷺ ن آت ےس فمان ھی۔
اتھون ن کہا کہ اہن،ات ییا سکنی ہون ،حت ینی کرتم ﷺ ن مجھ ےس تہل

ت
رسگوشی یک ھی بو فمایا تھا کہ "حیاییل علیہ الس الم ہ سال میے ساتھ سال می
ایک یا دو مییہ دور کیا کرن تےھ لیک اس سال میے ساتھ اتھون ن دو مییہ
ت
عایل
دور کیا اور میا حیال ہ کہ میی وفات کا وق ت فی ت آح کا ہ ،لہذا م اہلل ب ّٰ
ف
ےس درن رہیا اور صی کا دامن تھاےم رہیا کیون کہ می تمہارے لی ایک اجھا سَّلَّ ْ
ت
(آےگ جان وال) ہون"۔ اس وق ت میے رون یک وج تہی ھی حےس کہ آت
یک
ن دیکھا تھا۔ حت ینی کرتم ﷺ ن میی یبسان د ھی بو آت ن دویارہ مجھ
ےس رسگوشی یک ،فمایا":فاظمہ! کیا تم اس ی حوس تہی ہو کہ حیت می تم مومیون یک
عوربون یک رسدار ہو یگ ،یا (فمایا کہ)اس امت یک عوربون یک رسدار ہو یگ بو می ہنس

رأيت.
ضحيك اذلي
ِ

یی حےس آت ن دیکھا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جذی ت کا درج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

ذكرت اعئشة -ريض اهلل عنها -أن أزواج اليب -صىل
اهلل عليه وسلم -كن عنده ثم جاءت فاطمة -ريض
ُ
اهلل عنها -تعوده يف مرضه وشكواه اذلي ق ِبض فيه،
َّ
فذكرت أن فاطمة -ريض اهلل عنها -أقبلت تميش
َّ
كأن مشيتها مشية اليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
واكنت اعدته -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخلت عليه
بنته فاطمة -ريض اهلل عنها -قام إيلها َّ
وقبلها
وأجلسها يف جملسه ،فرحب بها وأجلسها جبانبه .ثم

أخربت اعئشة -ريض اهلل عنها :-أنه أرس إىل فاطمة

ريض اهلل عنها -بالقول فبكت بكاء شديدا ،فلمارأى حزنها الشديد ،أرس إيلها بقول آخر فضحكت.

فسأتلها اعئشة -ريض اهلل عنها -عن اذلي خصها
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -به دون نسائه

وبكت بسببه .فقالت :لم أكن ألنرش رس رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم .-فلما تويف رسول اهلل -صىلاهلل عليه وسلم -أقسمت اعئشة -ريض اهلل عنها-

ىلع فاطمة -ريض اهلل عنها -أن حتدثها بما قال هلا
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم .-فقالت :أما إذا
سأتلين اآلن فسأحدثك ،أما بكايئ حني أرس إيل

بالقول يف املرة األوىل ،فإنه أخربين أن جربيل -عليه

السالم -اكن يدارسه القرآن لك اعم مرة أو مرتني،
وأنه دارسه مرتني حينها ،وظن رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أن هذا نذير بانتهاء مدة حياته ،وأمرين
باتلقوى والصرب ،وأن ما يرتتب ىلع ذلك من رشف

السلف يل يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق،

فبكيت حني رأيتين بكيت ،فلما رأى حزين
الشديد ،برشين بأين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة

نساء هذه األمة ،فضحت ضحيك اذلي رأيتيه مين.
وأما ضحكها فجاء هذا احلديث مبيِّناا ذلك بكونها

-ريض اهلل عنها -سيِّدة نساء أهل اجلنة ،ومع ذلك

فقد اختلفت الروايات فيما سارها به ثانيا وضحكها
ذللك ىلع أقوال .1 :أنه إخبار إيَّاها بأنها أول أهله
حلوقا به .2 .أنه إخباره إياها بأنها سيدة نساء أهل
اجلنة ،وجعل كونها أول أهله حلوقا به مضموما إىل

**

اجمایل معنی:

ا ُُم المومیی عابش رضی اہلل عھا دکر فمان ہی کہ ینی ﷺ یک تمام ارواخ مطرہات،
آت ﷺ ےک یاس موحود تھی درین اییا فاظمہ رضی اہلل عھا ،آت ﷺ ےک

مض الموت ےک مو قع ی آت ﷺ یک عیادت ےک لی بشبف ل یی۔ حیابجہ
عابش رضی اہلل عھا دکر کرن ہی کہ فاظمہ رضی اہلل عھا جلنی ہون آ یی بو ا بےس معلوم
ک
ت
ہو یا تھا کہ ان یک جال ،ینی ﷺ یک جال ہ اور آت ﷺ یک عادت ھی کہحت ھی
ی
آت یک ننی فاظمہ رضی اہلل عھا بشبف ل یی بو آےگ یھ کر ان کا بوسہ ل نی اور اینی
ت
یننھک می اتہی ھی نھا لنی ،حیابجہ آت ن ان کا ُیییاک حی مقذم کیا اور ا یی
یارو می نھالیا۔ ترھ عابش رضی اہلل عھا اس یات یک حی دینی ہی کہ آت ﷺ ن
فاظمہ رضی اہلل عھا ےک کان می کون رار یک یات کہی بو وہ سذت ےک ساتھ رو یین

اور حت آت ن ان ےک سذیذ عم کو دیکھا بو دورسی مییہ کون اور رار یک یات ان
ےک کان می کہی بو وہ ہنس یین۔ حیابجہ عابش رضی اہلل عھا ن ان ےس اس جاض
یات ےک یارے می دریاق ت کیا حو آت ﷺ ن اینی تمام ارواخ مطرہات کو
ت
جھور کر جاض فاظمہ رضی اہلل عھا ےس فمان ھی اور حس یک وج ےس وہ رویی تھی،
بو فاظمہ رضی اہلل عھا ن فمایا کہ می رسول اہلل ﷺ ےک رار کو عام تہی
کرسکنی۔حترسول اہلل ﷺ وفات یا گیبوعابشرضی اہلل عھان فاظمہ رضیاہلل

عھا کو قسم دے کر کہا کہ وہ اتھی وہ یات ییا یی حو رسول اہلل ﷺ ن ان ےس
ت
فمان ھی۔ اتھون ن کہا کہ ات آت ن مجھ ےس بوجھا ہ بو می ضور ییاون یگ،
ت
میے تہےل رون یک وج ن ھی کہ حت آت ﷺ ن مجھ ےس تہل مییہ رار یک
م
یاتکہیبو آت ن جےھ نییایا کہحییلعلیہالس الم ہ سالآت ےک ساتھ ایکیادو
مییہ فآن محیذ کا دور کیا کرن تےھ اور اس مییہ اتھون ن دو مییہ دور کرایا اور
آت ﷺ کا حیال تھا کہ ن آت یک مذت حیات ےک خم ہون کا ا ینیاہ ہ اور آت
م
م ت
ن جےھ بقوی اور صی اجنیار کرن یک یلقی فمان ،بقوی اور صی ےک ساتھ جےھ ہنحی
وال سلفکارسف،ییذا ہونوایل جذان ےکعمکامنیادل ہوجانگا،اشی وجےس
م
می رویی حس وق ت آت ن جےھ رون دیکھا اور حت آت ﷺ ن میے
م
سذیذ عم کو دیکھا بو جےھ اس یات یک بسارت سیان کہ می حیت می اتمان وایل عوربون
یک رسدار ہو ن یگ یا اس امت یک عوربون یک رسدار ہون یگ بو می ہ نس یی حو آت
یک
ج
ن د ھی۔ اس جذی ت می ن وصاحت یک گنی ہ کہ فاظمہ رضی اہلل عھا ،ننی
حوا یی یک رسدار ہون یگ ،اس ےک یاوحود روایات ےک احی الف ےس اس مسیلہ می
کجھ اور اقوال یان جان ہی کہ آت ﷺ ن دورسی مییہ ان ےس کیا رار یک
ت دیل ہی-1 :
یات فمان اور حس یک ییاء ی وہ ہنس یین ،ان می ےس حیذ اقوال ح س ر
تہ ال قول ن ہ کہ آت ﷺ ن اتھی اس یات یک حی دی کہ وہ آت ےک گرھ
502

َّ
األول وهو الراجح .3 .أنه قال لفاطمة إن جربيل

أخربين أنه ليس امرأة من نساء املسلمني أعظم ذرية
منك فال تكوين أدىن امرأة منهن ا
صربا .ولكن يبَّق
َّ
قبل ذلك أن حرص اعئشة -ريض اهلل عنها -ىلع
رسع من سؤاهلا لفاطمة -ريض اهلل عنهاَّ -
العلم َّ
عما
حصل يف الِسار ،فما اكن من بنت رسول اهلل إال أن
َ ُ ُ ُ َ َ
فيش َىلع رسول اهلل -صىل اهلل
قالت" :ما كنت ِأل ِ
عليه وسلمَّ -
رسه" ،وهو الشاهد من احلديث ،فلما
ِ
زال املحذور بموت اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أخربتها من أمر الِسار .ويف احلديث إخباره -صىل

اهلل عليه وسلم -بما سيقع فوقع كما قال ،فإنهم
اتفقوا ىلع أن فاطمة -عليها السالم -اكنت أول من
مات من أهل بيت اليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعده

حىت قبل أزواجه -ريض اهلل عنهن.-

والون می آت ےس ست ےس تہےل ملی گی۔  -2دورسا قول ن ہ کہ آت ﷺ
ج
ن اتھی ن حی دی کہ وہ ننی عوربون یک رسدار ہون یگ اور آت ےک اہل می ست
ےس تہےل آت ﷺ ےس ملی یک یات کو تہل (رارداران) یات ےک ساتھ حور دیا اور
تہی را جح قول ہ۔  -3ینشا قول ن ہ کہ آت ﷺ ن فاظمہ رضی اہلل عھا ےس
م
فمایا کہ حییل علیہ الس الم ن جےھ حی دی کہ مسلمابون یک عوربون می کون ابسی تہی
حو دری ت و بسل ےک اعنیار ےس تم ےس ریادہ عطمت یک جامل ہو ،اس لی تمہی ان

می ےس کسی عام عورت یک رطخ م عمویل درج کا صی ر کھی وایل جابون تہی ہویا
ت
جا ہی۔ لیک ان معان می ن معنی ھی اہمیت کا جامل ہ کہ عابش رضی اہلل عھا ےک
ع
لمی اسنیاق کا ن عالم تھا کہ اتھون ن فاظمہ رضی اہلل عھا ےس ايہان سنقت ےک

ساتھ ینی ﷺ اور ان ےک درمیان ہون رار یک یابون ےک یارے می دریاق ت کیا اور
ع
ت
ینی ﷺ یک اس طنم دحی ےک حوات کو ھی درا م الحطہ فما یی کہ " می ینی کرتم
ﷺ ےک رار کو فاس تہی کرسکنی" ،اور تہی ام اس جذی ت کا ساہذ ہ اور حت ینی

ﷺ یک موت ےس اقسان رار کا در و حوف خم ہوگیا بو اتھون ن اس یدہ رار کو
اتھادیا۔ اس جذی ت می آت ﷺ ن عیقی ت وقوع یذی ہون واےل ام یک حی

دی اور وہ آت ےک فمان ےک مطابق وا قع ہون ،کیون کہ ست کا اس یات ی ابقاق
ہ کہ فاظمہ رضی اہلل عھا ہی وہ تہل فد رہی حو ینی ﷺ ےک گرھان می آت
ت
ﷺ یک وفات ےک ب عذ آت یک ار ر
واخ مطرہات رضی اہلل عھن ےس ھی تہےل وفات
یا یی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل آل ابليت ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية البوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ا
• َم َ
ا
واسعا.
رحبا  :أي نزلت ماكنا رحباا
• َّ
سارها  :ألَّق إيلها ًّ
رسا.
• َج َز َعها  :خوفها وحزنها.

• ِّ
الِسار  :ما يُكتم من األمور.
ُ
فيش  :أنرش.
•أ ِ
• َع َزمت عليك  :أقسمت عليك.
• ُي َع ُ
ارضه القرآن  :يدارسه القرآن ،من املعارضة بمعىن املقابلة.
َّ َ
َّ
السلف  :سلف اإلنسان :من تقدمه باملوت من آبائه وذوي قرابته.
•
َ
• األجل  :آخر مدة احلياة.
َّ
• فاتيق  :املتقون هم :اذلين اختذوا وقاية من عذاب اهلل بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
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فوائد احلديث:
 .1فضل فاطمة -ريض اهلل عنها-.
 .2احلديث من دالئل البوة؛ فقد أخرب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ابنته بقرب أجله ،وأعلمها بأنها أول أهله حلوقا به؛ فاكن ما أخرب به رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .3استحباب كتم الِس وعدم إفشائه حىت يزول املانع من ذلك.

 .4عرض القرآن ىلع احلفاظ ومدارستهم هل من طرق حفظه وتثبيته؛ فيه سنة متبعة بني أهل القرآن وحفاظه ،وذللك ينبيغ ىلع احلافظ أن
يتعاهد حفظه.

 .5جواز االستدالل بالقرائن؛ فإن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -استدل بمعارضة جربيل هل القرآن مرتني -وقد اكن يعارضه يف لك سنة مرة-
ىلع قرب األجل ودنو يوم الرحيل.
 .6تقديم املؤانسة قبل اإلخبار باألمر.

 .7جواز ابلاكء اخلايل من الرصاخ والعويل والياحة ولطم اخلدود وشق اجليوب؛ ألنه رمحة جعلها اهلل يف قلب عبده املؤمن.
 .8حال املؤمن الصرب عند املصيبة ،وابلعد عن الفخر والعجب بالفس عند العمة.

 .9أن جزاء الصرب ىلع قدر عظم املصيبة.

املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط ،1حتقيق:
عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار
الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص الارص ،ط ،1دار طوق الجاة (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 .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،الارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،
رشح العقيدة الواسطية ،البن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة السابعة1422 ،ه.
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حت ہم ینیﷺےک یاسآن،بو ہم میےس حس کو حہان جگہ ملنیواہن یننھ

كنا إذا أتينا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
جلس أحدنا حيث ينتيه.

 .1255احلديث:

جا یا۔

**

جای ین شرمہ رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ حت ہم ینی ﷺ ےک یاس آن ،بو ہم می
ےس حس کو حہان جگہ ملنی واہن یننھ جا یا۔

عن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه -قال:كنا إذا أتينا
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلس أحدنا حيث

ينتيه.

**

درجة احلديث :صحيح لغريه

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه بيان أدب الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف

جملس اليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-حيث اكنوا إذا
جاء أحدهم جملس اليب -صىل اهلل عليه وسلم-

جلس حيث انتىه به املجلس سواء اكن يف صدر

املحل أو أسفله ،فاإلنسان إذا دخل ىلع مجاعة جيلس

حيث ينتيه به املجلس ،وال يتقدم إىل صدر
املجلس إال إذا آثره أحد بماكنه أو اكن قد ترك هل

ماكن يف صدر املجلس فال بأس ،وأما أن يشق

املجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا يف

صدر املجلس ،فهذا خالف هدي اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -وهدي أصحابه -ريض اهلل عنهم ،-وهو
يدل ىلع أن اإلنسان عنده يشء من الكربياء

واإلعجاب بالفس.

 .1255جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح لعیہ

اجمایل معنی:

م
ع
اس جذی ت می ینی ﷺ یک جلس می ضجان کرام رضی اہلل ھم ےک (اُسوہ) ادت کو
م
م
واضح کیا گیا کہ ینی ﷺ یک جلس می حت کون ضجان بشبف لن بو جلس حہان خم
م
ہون وہ وہی یننھ جان ،جاہ وہ اس جلس کا اییذان حصہ ہو یا آحری حصہ۔ لہذا حت
م
ش
کون حص کسی جماعت می داجل ہو بو وہی یننھ جان حہان جلس خم ہون ہو اور
م
جلس ےک اییذان حصہ یک جایت ن یےھ ،ال ن کہ کون اس کو قوقیت د یی ہون اینی
م
جگہ نھادے یا اس ےک لی جلس ےک اییذان حصہ می جگہ جھور دے بو (اس جگہ
م
ی
ش
ننھی می) کون حرخ و مصابقہ تہی ،یاہم راہ وہ حص حو اہلر جلس کو م سقت می منی ال
م
کرن ہون لوگون ےس بون کہی لےگ کہ یے ہیو ،می جلس ےک اییذان حصہ می
ی
ع
ننھونگابو نعملینیﷺاورضجانکرام رضیاہلل ھم یکہذای ت و مہح ےکج الف
ت
ہوگااور ناسیات یک ھیع المت ہویگ کہاسابسان میکجھیکیاورحودبسیذی کاجذن
موحود ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

اتلخريج :جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب األدب يف املجالس.
 .2استحباب اجللوس حيث ينتيه به املجلس ،سواء اكن يف صدر املحل أو أسفله ،كما اكن -صىل اهلل عليه وسلم -يفعله.
 .3ىلع القادم أن جيلس حيث جيد فرااغ إال ما خصص ألحد أو ُح ِج َز املاكن لعذر طرأ ىلع صاحبه.
 .4ال يطلب قيام أحد من جملسه يلجلس ماكنه.
َ
 .5ال ينبيغ للقادم الوقوف ىلع رأس احللقة أو املجلس ينتظر من يقوم هل ,كما يفعل بعض اجلبابرة من الرؤساء.
 .6جيوز ملن وجد فرجة يف املجلس أن يتخطى ليسد اخللل ما لم يؤذ ,فإن خيش فالواجب يف حقه اجللوس حيث ينتيه به املجلس.
 .7حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع جمالسة اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م - .سنن أيبداود ,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  ،الارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه - .تطريز رياض
الصاحلني ,لفيصل بن عبد العزيز الجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل،
 1423ـه2002 -م - .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,الارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه2004 -م - .رياض
الصاحلني ،أليب زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف الووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث  -لكية العلوم اإلسالمية،
جامعة األنبار ،الارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م - .السلسلة الصحيحة ،املؤلف :حممد
نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف  -الرياض- .كنوز رياض الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا,
السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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َ َُ
َ َُ
كنا ن َرفع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ن ِصيبه
َ ُ َ ِّ
َّ َ َ َ
نب  ،في ِيج ُء من الليل ،فيسل ُم تسليما ال
من الل ِ
ُ ُ
ََ َ َ
يوق ِظ نائما ،ويسمع اَلقظان

 .1256احلديث:

ہم ینیﷺےک لیآتےک حےص کادودھ اتھاکر رکھدیا کرن تےھ۔آت
ﷺرات کو بشبفلن اوراسرطخ سالم کرنکہ سون ہون کو ییذار
ن کرن اور ییذار کو سیاد یی۔

**

ْ َ ُ
عن ال ِمقداد -ريض اهلل عنه -يف حديثه الطويل :كنا
َ َُ
َّ َ
ََ َ ُ
نب ،
نرفع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ن ِصيبه من الل ِ
َ ِّ
َ
ُ
فيَ ِيج ُء من الليل ،فيُ َسل ُم تسليما ال يُوقِظ نائما،
َْ َ
وي ُ ْس ِم ُع ايلَقظان ،فجاء اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ
َ َّ
ف َسل َم كما اكن ي ُ َسل ُم.

ہم ینی ﷺ ےک لی آت ےک حےص کا دودھ اتھاکر رکھ دیا کرن تےھ۔ آت ﷺ
رات کو بشبف لن اور اس ایذار می س الم کرن کہ سون ہون کو ییذار ن
کرن اور ییذار کو سیا د یی۔ حیابجہ ینی ﷺ بشبف لن اور اشی ایذار می س الم
کیا حس رطخ آت کیا کرن تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن املقداد ومن معه -ريض اهلل عنهم -بعد أن
َّ
حيلبوا الشاة ويرشبوا نصيبهم من اللنب يرفعون
نصيبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-حىت يأيت ليرشبه،

فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -إذا جاءهم من الليل
َّ
ا
تسليما بصوت متوسط بني أقل
وهم نيام سلم عليهم

اجلهر وما فوقه ،حبيث ال يوقظ نائما ،ويف نفس

الوقت يسمع ايلقظان منهم.

 .1256جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ت
مقذاد رضی اہلل عیہ اور ان ےک سا ھی رضی اہلل عہم حت یکری کا دودھ ن کال کر ا یی
حےص کا دودھ ن حکی بو رسول اہلل ﷺ کا حصہ آت ےک لی اتھاکر رکھ د یی تہان
یک کہ آت ﷺ اےس ینی ےک لی بشبف لن ۔ رسول اہلل ﷺ حت رات

کو ان ےک یاس آن اور وہ سون ہون ہون بو آت ﷺ اوسظ آوار می حو کم
ےس کم یلیذ اور اس ےس اوی ےک درمیان ہون ان ی س الم کرن ،اس رطخ کہ سون
ہون کو ییذار ن کرن،لیک ساتھ ہی ان می ےس ییذار کو سیا د یی تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السالم ىلع قوم فيهم نيام ،ولكن السنة أال يرفع صوته حبيث يسمع ايلقظان وال يوقظ الائم.
 .2مرشوعية حفظ الطعام للغائب.
 .3جواز ادلخول ىلع األهل يلال إذا لم يكن يف سفر.
 .4بيان الشدة والضيق اذلي اكن يعيشه اليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه.
 .5بيان لعظيم خلق رسول صىل اهلل عليه وسلم وتعليمه آداب التسليم.
 .6تواضع اليب صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه ،فإنه اكن خيالط الصغري والكبري ال كما هو حال كثري من عظماء ايلوم.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض

الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
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الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد
الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل1356 ،ه.

الرقم املوحد)3757( :
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ح
میآتﷺےکساتھجل راہ تھااورآتﷺےک سمی ایک مون
ت
کیارےوایلبرحان جادر ھی۔ ا یی می ایکدتہانآتےک یاسآیا اور اس
کھنن
نآتیکجادریےرورےس جی۔

كنت أميش مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -وعليه برد جنراين غليظ احلاشية،

فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة

 .1257احلديث:

**

 .1257جذیت:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قَ َالُ :كنْ ُ
ت أميش َم َع رسول ابس رضی اہلل عیہ ےس موی ہ کہ می رسول ﷺ ےک ساتھ جل راہ تھا،آت
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌّ َ ُ
ن
ت
ح
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعلي ِه برد جنر
اين غ ِليظ ﷺ ےک سم یمون کیارے وایل برحان جادر ھی۔ ا یی می ایک دتہان جےھ
ک
َ
َ
ھ
ََْ ُ َْ َ َ َُ َ
َْ
احل َ َ
نن
ِ
اشي ِة ،فأدركه أعر ِايب فجبذه بِ ِردائِ ِه جبذة شديدة ،ےس آیا اور اس ن آت ﷺ یک جادر جی۔ ابس رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ن
َ
ْ
َََ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ ِّ
ش
کھ ن
فنظرت ِإىل صفح ِة اعتِ ِق اليب -صىل اهلل عليه آت ﷺ ےک سان کو دیکھا کہ اس حص ےک رورےس نحی یک وج ےس اس ی
َ
َّ
َ َ ْ َّ َ ْ َ َ َ ِّ َ
الردا ِء ِم ْن ِشد ِة َجبْذتِه،
اشية
وسلم -وقد أثرت بِها ح ِ
م
ت
گ
ح
ج
ب
ْ َ َ جادر ےک کیارون ےس سان ی ی ےھ۔اس ن کہا کہ :اے دم! اہلل کا و مال
َّ
َ
ُث َّم قَ َال :يَا ُحمَ َّم ُدُ ،
ْ
.
ك
د
ن
ع
ي
اذل
هلل
ا
ال
م
ن
م
يل
ر
م
ِ
ِ
ِ
ِ
م
ِ
ِ
ح
ییے یاس ہ اس می ےس جےھ د یی کا کم کرو۔ اس ی آت ﷺ ن اس یک
َ ََ َ َْ َ َ َ
ك ُث َّم أَ َم َر َ ُهل ب َع َ
ٍ.
ء
ا
ط
فاتلفت إِيل ِه ،فض ِح
ِ
رطف دیکھا اورم سکرادن ،ترھآت ﷺ ن اےس کجھ مال د یی کا حکم دیا۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أنس ريض اهلل عنه فقال( :كنت أميش مع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعليه برد) أي :ثوب

خمطط ىلع ما يف الهاية (جنراين) :أي منسوب إىل
جنران بدل بايلمن( ،غليظ احلاشية) أي الطرف

(فأدركه أعرايب) أي حلقه (من ورائه فجبذه) أي:
فجذب األعرايب اليب صىل اهلل عليه وسلم بردائه

جبذة شديدة .قال أنس( :ورجع نيب اهلل صىل اهلل

عليه وسلم يف ْنر األعرايب) أي :يف صدره ومقابله
من شدة جذبه .قال الطييب أي :استقبل صىل اهلل

عليه وسلم ْنره استقباال تاما ،وهو معىن قوهل :وإذا
اتلفت اتلفت معا ،وهذا يدل ىلع أنه لم يتغري ولم

يتأثر من سوء أدبه( .حىت نظرت إىل صفحة اعتق
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم) :وهو موضع من

املنكب (قد أثرت بها) أي :يف صفحته( .حاشية الربد

من شدة جذبه) وصدق اهلل يف قوهل{ :األعراب أشد

كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهلل

ىلع رسوهل} [اتلوبة . ]97 :ثم قال األعرايب (:يا حممد)!
والظاهر أنه اكن من املؤلفة ،فذللك فعل ما فعله ،ثم

خاطبه باسمه قائال ىلع وجه العنف مقابال بلحر

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابس رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ می رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ جل راہ تھا اور
ک ت
آت ﷺ ن ایک جادر اورھ ر ھی ھی بعنی ابسا کیا حس ےک کیارے دھاری دار
ہون۔ (برحان) :برحان یک رطف منسوت حو تمن کا ایک شرہ ہ۔ (علیظ الجاسیہ):
ن
بعنی مون کیارے وایل۔ (فادرکہ اغان) :ایک اغان ن جےھ ےس آ کر اےس
ک
ک
ھننجا۔ بعنی اغان ن آت ﷺ یک جادر ےس یکر کر آت ﷺ کو رور ےس ھننجا۔
ک
ابس رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ اس اغان ن ا یی رور ےس ھننجا تھا کہ آت
ط
ﷺ م کر اس ےک سنی ےک سا می ہو گی۔ ع الہم ننی کہی ہی کہ آت ﷺ
بوریرطخاس ےک سنیےک سا می ہو گی۔جذی تمیحوآ یاہ کہ"آت ﷺ
حت من بو بوری رطخ من" اس کا تہی معنی ہ۔ ن اس یات یک دلیل ہ کہ
اس یک ن ادن یک وج ےس آت ﷺ ےک ماخ می کون ییذیل ن آن اور اس کا

آت ﷺ ی کون ای تہی ہوا۔ (حنی بظت ایل صقجہ عابق رسول اہلل صل اہلل علیہ
وسلم) :اس ےس ماد سان یک جگہ ہ۔ (فذ ایت تہا) :بعنی آت ﷺ ےک
کھ
سان ی (رور ےس ننچ یک وج ےس ) جادر ےک کیارے ےس بسان ی گیا۔ می ن
ب
کہا :اہلل ن شح کہا ہ کہ ’’الغات اسذ کقا وبقافا واجذر ال علموا جذود ما ایل اہلل
عل رسولہ‘‘ [الیون . ]97 :یجمہ’’:دتہان لوگ کق اور بقاق می تہت ہی شحت ہی
عل
عایل ن ا یی رسول
اور ان کو ابسا ہویا ہی جا ہی کہ ان کو ان احکام کا م ن ہوحو اہلل ب ّٰ
ی یارل فمان ہی اور اہلل یا علم واﻻ یی حکمت واﻻ ہ‘‘۔ (اے مجدم)! بطاہ
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اللطف (مر يل) أي :مر والكءك بأن يعطوا يل أو مر

بالعطاء ألجيل (من مال اهلل اذلي عندك) أي من غري

صنيع لك يف إعطائك ،كما رصح يف رواية حيث قال:
ال من مالك وال من مال أبيك .قيل :املراد به مال

الزاكة ،فإنه اكن يرصف بعضه إىل املؤلفة( ،فاتلفت

إيله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم) أي فنظر إيله

تعجبا (ثم ضحك) أي تلطفا (ثم أمر هل بعطاء).

ش
تہی معلوم ہو یا ہ کہ ن حص مولقہ القلوت می ےس تھا اشی وج ےس اس ن ابسا
کیا۔ ترھ اس ن سققت و مرہیان ےک شمیذرےک مقا یےل می درسییگ ےک ساتھ آت
ﷺکو آت ےک یام ےک ساتھن کارن ہون کہا(:میل) :بعنیا ییکاریذونکو

م
م
کہو کہ وہ جےھ مال دین یا جےھ د یی کا حکم دو۔ (اہلل ےک اس مال ےس حوییے یاس
ہ) :بعنی حےس د یی می ییا کون اہتھ تہی۔ جنسا کہ ایک اور روای ت می اس یک

ضاحت ہ کہ اس ن کہا" :ن ا یی مال ےس اور ن ا یی یات ےک مال ےس"۔
کہا جا یا ہ کہ اس ےس ماد رکو ّٰہ کا مالتھا حس کا کجھ حصہ آت ﷺ ان لوگون ی حرخ
کرن حن یک یالیف فلنی مقصود ہون۔ (فالیقت الیہ رسول اہلل  -صل اہلل علیہ وسلم)۔

بعنی آت ﷺ ن ب عحت ےک ساتھ اےس دیکھا۔ اور ترھ آت ﷺ اظہار سققت
ےک طور ی م سکرا دن اور اےس کجھ مال د یی کا حکم دیا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ُ
السرية واتلاريخ > السرية البوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ََ
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• برد  :ثوب خمطط.
• جنراين  :منسوب إىل جنران بدلة من بالد ايلمن.
• غليظ احلاشية  :غليظ الطرف واجلانب.
• جبذه  :جذبه.

• صفحة  :جانب.

• اعتق  :ما بني الكتف والعنق.
• بعطاء  :أي بمال.

فوائد احلديث:
 .1غلظة األعراب وجالفتهم يف املعاملة.
 .2مزيد حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وصربه ىلع سوء أدب هذا األعرايب.
 .3استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان ،وعدم مقابلة اإلساءة بمثلها.
 .4جيب ىلع ادلاعية أن يوطن نفسه ىلع حتمل مثل هذه املاكره.
 .5يستحب لدلايع أن يطيب قلب املخطئ وال يعنفه؛ ألن ذلك أنفع يف نصحه ،وأرىج لرجوعه إىل احلق.
 .6بيان أن األنبياء أشد الاس بالء وابتالء ثم أتباعهم األمثل فاألمثل
 .7وجوب الصرب وحتمل األذى يف سبيل اهلل
 .8استحباب مقابلة اإلساءة باإلحسان
 .9كمال خلق اليب صىل اهلل عليه وسلم

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض

510

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 الجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)4940( :
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می ایک سق می ینیﷺےک ساتھ تھا۔ میآتﷺےکمورےا یارن
كنت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر،
ےک لیاہتھیھایا بوآتﷺنفمایا :اتہیر ہیدو ،مین یاون کو
فأهويت ألنزع خفيه ،فقال :دعهما؛ فإين
ان می جالت ظہارت(وصو) میداجل کیا تھا۔ ترھآتﷺن مورونی
أدخلتهما طاهرتني ،فمسح عليهما
م
س
حفمایا۔

 .1258احلديث:

**

ُ
عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال(( :كنت
َّ
َّ
َ
ْ
َّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف َسفر ،فأه َويت
مع
َ
ِّ
ُ َّ
َ ْ
َ ُُ َ ََ
ُ
فإين أدخلتهما طا ِهرتني،
ما؛
ه
ع
د
فقال:
يه،
ف
خ
ع
نز
أل
ِ
ِ ِ
َ
َ
ف َمسح عليهما)).

معیین سعیہ -رضی اہللعیہ-ییان کرنہی کہمی ایک سقمیینی ﷺ ےک ساتھ
تھا۔ می ن آت ﷺ ےک مورے ا یارن ےک لی اہتھ یھایا بو آت ﷺ
ن فمایا :اتہی ر ہی دو ،می ن یاون کو ان می جال ر
ت ظہارت (وصو) می داجل
م
کیا تھا۔ ترھ آت ﷺ ن مورون ی سح فمایا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن املغرية -ريض اهلل عنه -مع اليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف أحد أسفاره -وهو سفره يف غزوة تبوك،-
فلما رشع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف الوضوء،

وغسل وجهه ويديه ،ومسح رأسه ،أهوى املغرية إىل

خيف اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلزنعهما؛ لغسل
الرجلني ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اتركهما
وال تزنعهما ،فإين أدخلت رجيل يف اخلفني وأنا ىلع

طهارة ،فمسح اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع خفيه
بدل غسل رجليه .وكذلك اجلوارب وْنوها تأخذ

 .1258جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

معیہ  -رضی اہلل عیہ -ایک سق می آت ﷺ ےک ہرماہ تےھ۔ آت ﷺ کا ن سق
غوہ يوک کا سق تھا۔ حت ینی ﷺن وصو کریا رسوع کیا اور آت ﷺاییا حرہہ
م
ابوراور ا یی اہتھ دھو جےک اور آت ﷺ ن ا یی رس کا سح کرلیا بو معیہ رضی اہلل
عیہ ن ینی ﷺ ےک مورون کو ا یارن ےک لی ان یک رطف اہتھ یھایا یاکہ یاون
دھون جا سکی۔ اس ی ینی ﷺ ن فمایا :اتہی ر ہی دو اور اتہی ن ا یارو۔
می ن ا یی یاون کو مورون می جال ت ظہارت (وصو) می داجل کیا تھا۔ ترھ آت
م
ﷺ ن یاون کو دھون ےک بجان ا یی مورون ی سح فمایا۔ حرابون وعیہ کا
ت
ھی وہی حکم ہ حو مورون کا ہ۔

حكم اخلفني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > املسح ىلع اخلفني
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
اليب  :يف صحبته ومعيته.
• مع
• يف سفر  :هو سفره إىل غزوة تبوك يف رجب سنة تسع من اهلجرة.
َْ
• فأه َويْت  :مددت يدي؛ إلخراج اخلفني من رجليه لغسلهما.
َْ
• ألنزع  :ألخلع.
ُ َّ
• خفيه  :اخلف :هو ما يلبس ىلع القدم ساترا هلا من جدل.
َ ْ
• دع ُهما  :اتركهما ،أي :القدمني أو اخلفني.
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َْ َ ْ
• أدخلتُ ُهما  :القدمني.
َ
• ف َم َسح عليهما  :أمر يده ىلع اخلفني مبلولة باملاء.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جاء يف بعض روايات هذا احلديث أن ذلك يف غزوة تبوك يف صالة الفجر.
 .2استحباب خدمة العلماء والفضالء.

 .3فضيلة املغرية -ريض اهلل عنه -خبدمة اليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4جواز االستعانة بالغري يف الطهارة ،كإحضار املاء والصب ىلع املتطهر ،وْنو ذلك.

 .5مرشوعية املسح ىلع اخلفني عند الوضوء ،واملسح يكون مرة واحدة بايلد ويكون ىلع أىلع اخلف دون أسفله كما جاء يف اآلثار.

 .6يقاس ىلع اخلفني لك ما يسرت الرجلني من اجلوارب وغريها ،فيجوز املسح عليهما.

 .7املسح عليهما ملن اكن البسا هلما أفضل من خلعهما وغسل الرجل ،وهذا من كمال ادلين اإلساليم ويِس أحاكمه.

 .8اشرتاط الطهارة للمسح ىلع اخلفني ،وذلك بأن يكون متوضئا قبل إدخال رجليه يف اخلف.
 .9حسن خلق اليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتعليمه ،حيث منع املغرية من خلعهماَّ ،
وبني هل السبب :أنه أدخلهما طاهرتني؛ تلطمنئ نفسه،

ويعرف احلكم.

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،
2005م .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري الارص ،دار طوق الجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي اليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3014( :
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َ
َال ي َ ْ َ
رش َب َّن أ َح ٌد منكم قَائ ًِما ،فمن ن َ ِ َ
يس
فَلْيَ ْس َت ِق ْ
ئ

 .1259احلديث:

ی
ت
تم میےس کون ھی کرھے ہو کرن یی اور اگر تھول کرن ننےھ ،بوقکردے
**

ابس رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن میع فمایا ہ کہ آدمی
کرھے ہو کر کجھ یی۔ قیادہ رجمہ اہلل کہی ہی کہ ہم ن ابس رضی اہلل عیہ ےس بوجھا
ت
کہ کرھے ہو کر کھان کا کیا حکم ہ؟ بو اتھون ن حوات دیا کہ وہ بو اس ےس ھی یا

ِّ
اليب -صىل اهلل عليه
أنس -ريض اهلل عنه -عن
عن ٍ
َ
َ
ُ
َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ
َ َُ
َ
ا
َ
وسلم :-أنه نىه أن يرشب الرجل قائِما .قال قتادة:
َ
َ ْ ُ
فاأل ْك ُل؟ قال :ذلك أَ َ ُّ
رش  -أو أخبَث .ويف
ألنس:
فقلنا ٍ
َ َّ
َّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ز َج َر عن
رواية :أن
ا
ُّ ْ
قائما .عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
الرش ِب
َ
مرفواعاَ « :ال ي َ ْ َ
رش َب َّن أ َحد منكم قَائِ اما ،فمن ن َ ِ َ
يس
فَلْيَ ْستَق ْ
ئ».
ِ

ت
ہ یا کہا اس ےس ھی گیذا ہ۔ ایک اور روای ت می ہ کہ ینی ﷺ ن کرھے
ش
ہو کر ینی ےس حنی ےس میع فمایا ہ۔ ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ
ت
رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :تممیےس کون ھی کرھے ہو کر ن یی اور اگر تھول کر
ی
ن ننےھ ،بو ق کر دے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أنس -ريض اهلل عنه :-نىه اليب -صىل اهلل عليه
وسلم -عن الرشب قائما ،فقال قتادة بن داعمة
السدويس-رمحه اهلل :-فقلنا ألنس -ريض اهلل عنه-

فما حكم األكل قائما؟ أمنيه عنه اكلرشاب ،فقال

أنس :هو أوىل بذلك ،فهو أرش وأخبث .منع اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -من الرشب قائما .نىه اليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يرشب أحد قائما ،فمن نيس
وفعل ذلك فليخرج ما يف جوفه استحبابا ،وإال فال

إثم عليه؛ ألن الرشب قائما مكروه وليس بمحرم.

 .1259جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ابس رضی اہلل عیہ ییان کرن ہی کہ ینی ﷺ ن کرھے ہو کر ینی ےس میع فمایا۔
قیادہ ین دعاہم سذوشی رجمہ اہلل کہی ہی کہ ہم ن ابس رضی اہلل عیہ ےس بوجھا کہ
ت
کرھے ہوکرکھانکاکیاحکم ہ؟ کیا کرھے ہوکرکھایا ھی ینی یکرطخ ممیوعہ؟
اس ی ابس رضی اہللعیہ نفمایا کہوہبوبظبقاویلممیوع ہوگا؛کیون کہکرھے ہوکر

کھایا بو ریادہ یا اور گیذا ہ۔ "ینی ﷺ ن کرھے ہوکر ینی ےس میع فمایا"۔ ینی
ش
ﷺ ن اس یات ےس میع فمایا کہ کون کرھے ہوکر یی۔ حو حص تھول کر ابسا کر
ےل ،بو مسنحت ن ہ کہ وہ ا یی يت می حو کجھ ہو ،اےس ن کال دے۔ یاہم ابسا ن
کرن یک صورت می اےس کون گیاہ تہی ہو گا؛ کیون کہ کرھے ہو کر ینیا حرام تہی یلکہ
مکروہ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث أنس ريض اهلل عنه :مسلم ( 1600 /3رقم .)2024حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :مسلم ( 1601 /3رقم.)2026

َاتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
َ
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ٌّ
أمنيه عنه اكلرشب قائما؟
• فاألكل  :أي :األكل قائما ،كيف هو؟
• أرش وأخبث  :أي :أوىل باليه من الرشب قائما.
• زجر  :أي :منع.

• نيس  :أي :ترك.

• فليستقئ  :أي :فليخرج من جوفه ما رشبه قائما.
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فوائد احلديث:
 .1اليه عن الرشب قائما ،وأن األكل كذلك أشد كراهة.
 .2يستحب ملن رشب قائما أن يتقيأ ما رشبه؛ زجرا لفسه عن خمالفة السنة.
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 1987 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5450( :

515

َ َ ْ َ ْ ُ ُ ً َ َ َ َّ
َ َ
لقد َرأيت َرجال يتقل ُب يف اجلن ِة يف شج َر ٍة
َ ْ ُْ
َ َ َ َ ْ َ ْ َّ
َ
املسلمني
يق اكنت تؤذِي
قطعها مِن ظه ِر الط ِر ِ

 .1260احلديث:

مین ایکآدمی کو حیت می جلی ترھندیکھا،اسناسدرحتکو کات
دیا تھا حورا سیےکدرمیان می تھا اور مسلمابون کو ن کلیفدییا تھا
**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعا« :لَ َق ْد َرأَيْ ُ
ت
َ
َ
َ ْ
َر ُج اال َيتَ َقلَّ ُ
ب يف اجلن ِة يف ش َج َر ٍة ق َط َع َها ِم ْن ظه ِر
َ ْ ُْ
َ
َّ
املسلمني» .ويف روايةَ « :م رَر َر ُجل
يق اكنت تؤ ِذي
الط ِر
ِ
ُ
َ
َ ِّ َ َّ َ َ
ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ
ني هذا
هلل ألْن
يق ،فقال :وا ِ
بِغص ِن شجر ٍة َىلع ظه ِر ط ِر ٍُ
َّ َ
َ ْ َ
ُْ
َ
َ
يه ْم ،فأد ِخل اجلَنة» .ويف رواية:
ع ِن املسلمني ال يؤ ِذ ِ
َ
َ
ُ ْ
«بينما َر ُ َ ْ
َ
يق َو َج َد غص َن ش ْو ٍك َىلع
جل يم ِيش بِط ِر ٍ
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
َّ
اهلل ُهلَ ،ف َغ َف َر ُ
ك َر ُ
هل».
يق فأخره فش
الط ِر ِ

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :می ن
ایک آدمی کو حیت می جلی ترھن دیکھا،اس ن اس درحت کو کات دیا تھا حو

را سی ےک درمیان می تھا اور مسلمابون کو ن کلیف دییا تھا۔'' ایک اور روای ت می
ہ" :ایک آدمی ایک درحت یک تہنی ےک یاس ےسگررا حو را سی ےک درمیان می
ت
ق
ھی۔ اس ن (ا یی دل می) کہا :اہلل یک سم! می اےس مسلمابون ےس دور کر دون

گا ( یاکہ) اتھی ن کلیف ن تہنجان۔ حیابجہ اےس (اس عمل یک وج ےس) حیت می
داجل کردیا گیا۔" ایک اور روای ت می ہ" :ایک دق عہ ایک آدمی را سی ی جل راہ
ن
یک
تھا ،اس ن را سی یایک کا یی دار ساخ د ھی،اس ن اےس جےھ کردیا۔ اہلل
ب
نا س ےک اس عمل یک فذر فمان اوراس کو حس دیا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذه األحاديث املذكورة ظاهرة يف فضل إزالة األذى

عن الطريق ،سواء اكن األذى شجرة تؤذي ،أو غصن
شوك ،أو حجرا يعرث به ،أو قذرا ،أو جيفة وغري ذلك.
وإماطة األذى عن الطريق من شعب اإليمان كما يف

احلديث الصحيح .فأخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
ا
رأى رجال يرتدد ويتنعم يف اجلنة بسبب شجرة قطعها
من ظهر الطريق ،اكن الاس يتأذون بها ،قال الووي:

أي يتنعم يف اجلنة بمالذها بسبب إزالة الشجرة من
الطريق وإبعادها عنه قال القاري :وفيه مبالغة ىلع

قتل املؤذي وإزاتله بأي وجه يكون.ا ـهكما ينبه

احلديث ىلع فضيلة لك ما نفع املسلمني وأزال عنهم

رضرا.

 .1260جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ان مذکورہ اجادی ت می را سی می یی ن کلیف دہ ےس کو ہیان یک قصیلت کا ییان
ہ جاہ وہ ن کلیف دہ ےس کون درحت ہو یا ترھ کون کا یی دار تہنییا کون ابسا نرھہو
حس ےس تھوکر کھا کر گرا جا سکیا ہو یا گیذیگ ہو یا ترھ کون مدار وعیہ ہو۔ را سی ےس
ض
ن کلیف دہ حی کو ہیایا اتمان یک ساحون می ےس ایک ساخ ہ جنسا کہ حنح جذی ت می
اس کا دکر ہ۔ آت ﷺ ن فمایا کہ(:لقذ رای ت رج الً يقلت) بعنی می ن
اےس حیت می گھو می ترھن اور مے کرن ہوندیکھا۔ (ق شرحہ) بعنی
درحت یک وج ےس اور اس ےک سنت ےس۔ (قط عہا من ظرہ الظبق)۔ امام بووی
فمان ہی کہ اس کا معنی ہ :را سی ےس درحت کو ہیان اور اےس دور کرن یک
ب
وج ےس وہ حیت یک عمیون اور لذبون ےس لطف ایذور ہو راہ تھا۔ (کای ت بودی
ت
الیاس) بعنی لوگون کو اس ےس ن کلیف ہو رہی ھی۔ م ال عل القاری رجمہ اہلل کہی ہی:
ت
اس جذی ت می کسی ھی رط بق ےس بقصان دہ حی کو خم کرن اور اس کا ارالہ کرن
می میالعہ کا ییہ جلیا ہ۔ا۔ھ۔ اشی رطخ ن جذی ت ہ اس حی یک قصیلتےس حیدار
کرن ہ حو مسلمابون کو بقع بحےس اور ان ےس بقصان کو دور کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :الرواية األوىل :رواها مسلم الرواية اثلانية :رواها مسلم الرواية اثلاثلة :متفق عليها.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتقلب  :يتحول فيها من ماكن آلخر يتنعم بمالذها.
• يف شجرة  :بسبب شجرة.

• قطعها من ظهر الطريق  :أي :عن الطريق ،أو ما ظهر منه.
ُ
ُ َ
• ألْنني  :أل ِزيل َّن.
• ال يؤذيهم  :أي :إرادة أال يؤذيهم
َ
• فشكر اهلل هل  :ق ِبل عمله ذلك ،وأثىن عليه.

فوائد احلديث:
 .1فضل إزالة ما يؤذي الاس يف مرورهم من الطريق ،واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الرضر.
 .2اإلسالم دين الظافة ومحاية ابليئة والسالمة العامة.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،ملحمد
الصالح العثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق الجاة (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 .بهجة الاظرين رشح
رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه.

الرقم املوحد)10099( :
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مین تمہارے ب عذ جارا بےس کلمات یی یار کےہ ہی کہ حو کجھ تمنصحےس
ات یکیھاہ اگر اسکا انکلماتےکساتھورن کرو بو انکلماتکاورن
ریادہ ہو گا اوروہ کلماتن ہیُ :شْجان اللَّ رہ َّو ربجَّدمرہر ،عذدَّ َّجل رْق رہَّ ،ور ر َّ َّ ر
صاءَّبقْشرَّ ،ور ر َّنَّ
ْ َّ َّ
َّ َّ
ب
س
م
ن
ن
َّغ رس رہ َّومرذادَّکَّ رلم ر
انر۔یجمہ :اہللیک جدمو ح ییان کر یا ہوناسیک جلوقیکب عذاد
ْ َّ َّ
اور اسیکرصاےک بقذر یی اسےکغسےکورن اوراسےککلماتیک

َ ْ َ ُْ
ََ ْ ُْ َْ َ َََْ َ َ َ
ات ل ْو ُو ِزنت بِما قلت
لقد قلت بعدك أربع ِّكِم ٍ
َ
ْ
َ َ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ
منذ اَلَ ْو ِم ل َوزنته َّن :سبحان اَّللِ َو ِحبَم ِده ِ ،عدد
َ ْ
َ َْ
ََ َ
َ َ َ َ
س ِهَ ،و ِزنة ع ْر ِش ِه َومِداد ِّكِمات ِ ِه
خل ِق ِهَ ،و ِرضا نف ِ

روسیانےکیای۔

 .1261احلديث:

**

 .1261جذیت:

حوین يت الجارت رضی اہلل عہا ییان کرن ہی کہ مجھ ےس رسول اہلل ﷺن فمایا
می ن تمہارے ب عذ جار ا بےس کلمات کےہ ہی کہحو کجھ تم ن صح ےس ات یک یھا

عن جويرية بنت احلارث -ريض اهلل عنها -قالت:

قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لقد قلت
بعدك أربع لكمات ،لو ُوزنَ ْ
ت بما قلت منذ ايلوم
ِ
َ َْ
ل َو َزنت ُه َّن :سبحان اهلل وحبمده ،عدد خلقه ورضا
ََ
َ
نفسه َو ِزنة عرشه و ِم َداد لكماته».

ہ اگر اس کا ان کلمات ےک ساتھ ورن کرو بو ارن کلمات کا ورن ریادہ ہو گا اور وہ
ر
ہ
ک
صاءَّ بَّق ْ رشرَّ ،ور ر َّنَّ َّغ رس رہ َّوم ر َّذادَّ کَّلرم ر
ش
انر‘‘۔
ان ال َّل رہ َّوبج َّ ْدمرہر ،عَّ َّذدَّ َّجلْقر رہَّ ،ور ر َّ
َّ
لمات ن یْ ُ ’’ :ج َّ َّ
ْ
بس
م
یجمہ :اہلل یک جدم و ننح ییان کر یا ہون اس یک جلوق یک ب عذاد اور اس یک رصا ےک بقذر
یی اس ےک غس ےک ورن اور اس ےک کلمات یک روسیان ےک یای۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب جويرية -ريض اهلل عنها -أن اليب -صىل اهلل
عليه وسلم -خرج من عندها حني صىل الصبح ثم
رجع ضَح ،فوجدها تذكر اهلل -تعاىل ،-فأخربها أنه
قال بعدها أربع لكمات لو قوبلت بما قاتله لساوتهن

يف األجر ،أو لرجحت عليهن يف الوزن ،ثم بينها -صىل
اهلل عليه وسلم -بقوهل" :سبحان اهلل وحبمده عدد

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكماته" أي
ا
ا
كثريا يبلغ عدد خلقه ،وال يعلم عددهم إال
تسبيحا
ا
ا
ا
ا
وتسبيحا ثقيال
عظيما يرضيه سبحانه،
وتسبيحا
اهلل،
ا
مستمرا ا
ا
ا
دائما
وتسبيحا
حمسوسا،
بزنة العرش لو اكن

ال ينفد.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

ام المومییحوینرضی اہلل عہاییارہی ہی کہینیﷺصح یکتمار ی ھی ےک لی ان
ےک یاس ےس یاہ ن کےل اور جاست ےک وق ت وابس آن بو دیکھا کہ وہ اہلل ب عایل کا
دکر ہی کر رہی ہی۔ اس ی ینی ﷺ ن اتہی ییایا کہ آت ﷺ ن ان ےک یاس

ےس جےل جانےک ب عذ جار کلمات یےھ ہی اور اگر ان کا مقایلہ ان ست کلمات
ےسکیاجانحواتہونن صحےس یھیہبووہاحرےک اعنیار ےس ان ےک یای ہو
ت
جا یی یا ان ےس ھی ریادہ ورن ہو جا یی۔ ترھ ینی ﷺ ن ان کلمات یک وصاحت
فمان کہ وہ ن ہی :شجان اہلل وبجدمہ عذد جلقہ ورصا بقش ورن غسہ ومذاد کلمان۔ بعنی
بس
م
اینی ریادہ ننح حو اس یک جلوق ےک بقذر ہو حس یک ب عذاد کو ضف اہلل ہی جاییا ہ اور
بس
ع بس
اینی طنم ننح حو اہلل کو راضی کردے اور اینی تھاری ننح حو غس ےک ورن ےک
بس
یای ہو اگر غس کون محسوس ہون وایل ےس ہو یا اور ابسی ننح حو ہمنش جاری رہ
ک
اور حس می ھی ايقطاع ن آن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر الصباح واملساء
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جويرية بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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معاين املفردات:

• بعدك  :أي بعد خرويج من عندك.
• لو وزنت  :أي لو قوبلت بما قلت من أذاكر.

• لوزنتهن  :أي :لساوتهن يف أجرهن وقابلتهن يف فضلهن ،وقيل :لغلبتهن وزادت عليهن يف الوزن.
ا
تسبيحا قدر عدد خلقه.
• عدد خلقه  :أي:

ا
تسبيحا بعدد من ريض عنهم من خلقه ،من نبيني وصديقني وشهداء وصاحلني.وقيل :أسبحه وأمحده محدا يقع منه
• رضا نفسه  :أي :أسبحه
سبحانه وتعاىل موقع الرضا أو ما يرضاه لفسه.
• زنة عرشه  :معناه وزن ما ال يعلم قدر وزنه إال اهلل -تعاىل -وهو العرش.
• مداد لكماته  :املداد :بمعىن املدد وهو ما َك َّ
رثت به اليشء ،واملعىن :ما يكتب به اكحلرب .لكماته :أي الكمه وقوهل -جل وعال .-واملعىن :وهل
ا
التسبيح واتلحميد بعدد لكماته اليت لو جعلت ابلحار مدادا لفد ابلحر قبل أن تنفد لكمات اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أن اللفظ القليل قد يغين عن اللفظ الكثري.
 .2أن الالكم يتفاضل فبعضه أفضل من بعض.
 .3ينبيغ لإلنسان أن يكرث من هذا اذلكر.
 .4إثبات صفة الرضا هلل -عز وجل-.
 .5إطالق الفس ىلع اهلل -تبارك وتعاىل ،-وليست الفس صفة زائدة ىلع اذلات ،بل يه اذلات.
 .6أن العرش هل جرم وثقل.
 .7لكمات اهلل ال حرص هلا.
 .8أن اهلل -سبحانه -يتلكم مىت شاء بما شاء كيف شاء ،هذه يه عقيدة أهل السنة واجلماعة.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ 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 .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5508( :
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ُ ْ
َ ْ ُ
رس َي يب ،فقال :يا حممد
أ
َللة
إبراهيم
ت
ل ِقي
ِ
ْ
َّ
َ ْ ُْ
ُ َّ َ َ ِّ َّ
أق ِرىء أمتك مِين السالم ،وأخ َِبهم أن اجلنة
َ ِّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
َ ٌ
طيبة الُتبة ،عذبة املاء ،وأنها قِيعان وأن
َ
ُ ْ َ
غِراسها :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال
اهلل ،واهلل أكَب

 .1262احلديث:

**

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواعا« :لَقيْ ُ
ت
ِ
ْ
ُ َّ َ َ
ُْ
رس َي يب ،فقال :يا حممد أق ِرىء أمتك
إبراهيم يللة أ ِ
َّ َ ر َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
َ ْ
ُ
ْ
م ِّين َّ
السالم ،وأخ ِربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة
ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
املاء ،وأنها ِقيعان وأن ِغراسها :سبحان اهلل ،واحلمد
هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب».

حسنه الشيخ األبلاين يف صحيح

**

درجة احلديث :اجلامع الصغري وزيادته ،وضعفه
يف مشاكة املصابيح

عليه السالم يللة اإلرساء واملعراج ،وأنه أخربه ،أن
ُيبَلِّغ ُ
وي ِو َصل السالم ألمته -صىل اهلل عليه وسلم،-
ُ
ُ ُّ
َّ
وأن خيربهم بأن اجلنة َط َّيبَة الرتبَة ،أي الرتاب ،وجاء
يف أحاديث أخرى أن تربتها الزعفران ،كما يف رواية

الرتمذي عندما سأل الصحابة -ريض اهلل عنهم-

اليب -صىل اهلل عليه و سلم -عن اجلنة فقال :
"...وترتبها الزعفران" وعند أمحد" :وتربتها َ
الو ْرس
َ ْ ُ
"عذبَة املاء" أي أن ماءها عذب حلو
والزعفران".
الطعم ،كما قال -تعاىل( :-أنهار من ماء غري آسن)

[حممد ]15 :أي :غري متغري بملوحة وال غريها .فإذا
ْ
ُّ
اكنت اجلنة طيبة الرت َبة َعذبة املاء ،اكن الغراس
أطيب ال سيما ،والغرس حيصل باللكمات الطيبات،
وهن ابلاقيات الصاحلات" .وأنها ق َ
يعان" مجع قاع ،وهو
ِ
َ
املاكن الواسع املستوي من األرض" .وأن ِغراسها" أي
أن ما يُغرس يف تلك القيعان" .سبحان اهلل ،واحلمد
هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب" واملعىن :أن غ َ
راسها
ِ

 .1262جذیت:

این م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ ینی کرتم ﷺ ن فمایا کہ ”حس رات
م
جےھ مغاخ کران گنی ،اس رات می ایاہم علیہ الس الم ےس م ال ،ایاہم علیہ الس الم
نفمایا” :اےمجدم! اینیامت کومییجای تےس س المکہیااور اتہی ییایا کہحیت
ج
ج
یک منی تہت ا ھی (ررحی) ہ ،اس کا یان تہت مننھا ہ ،وہ نیل میذان ہ اور
ش
ان ال َّل رہ َّوا ْلج َّ ْدمُل ر َّل رہ َّولَّ ا ر َّلہ ا ر َّل ال َّلہ َّوال َّلہ َّاکْ َّی“ ےس ہون ہ“۔
اس یک یاعیان ” ُ ْج َّ َّ
َّ ُ ُ ُ

جذیت کا درج:

املعىن اإلمجايل:

ليق إبراهيم
خيرب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه ِ

م
”حسرات جےھ مغاخ کران گنی ،اسرات می ایاہم علیہ السالمےس مال،
ایاہم علیہ السالمنفمایا”:اے مجدم! اینی امت کو مییجایتےس سالم
ج
کہہدییا اور اتہی ییادییا کہ حیتیکمنی تہت ا ھی (ررحی)ہ،اسکا یان تہت
ج
ان ال َّل رہ َّوا ْلج َّ ْدمُل ر َّل رہ َّولَّ ارلَّہ ا ر َّل
مننھاہ ،اوروہ نیل میذانہ اور اسیک یاعیان” ُشْج
َّ
َّ
َّ
ال َّلہ َّوال َّلہ َّاکْ َّی“ےس ہونہ“۔
ُ ُ ُ

**

اجمایل معنی:

آت ﷺ فما رہ ہی کہ اتہون ن ارساء اور مغاخ یک رات می حرصت ایاہم
علیہ الس الم ےس م الفات یک ،اتہون ن فمایا کہ اینی امت کو میا س الم غض کریا اور
کہیا کہ حیت یک منی یاک ہ ،دورسی اجادی ت می آ یا ہ کہ اس یک منی ’رعقان‘
ہ ،جنسا کہ یمذی یک روای ت می ہ کہ ضجان ن آت ﷺ ےس حیت ےک
یارے می بوجھا ،آت ﷺ ن فمایا اس یک منی رعقان ہ اور امام اجدم رجمہ اہلل
یک روای ت می ہ کہ حیت یک منی ورس (ایک یی ال ،حوسنودار بودا ہ حو تمن می یایا

جا یا ہ۔) اور رعقان ہ۔ "عَّذْ َّنُ الماء" بعنی اس کا یان حوس دابقہ اور سیین
ر
ر
ہ ،ف ر ت
عایل کا فمان ہ ” رفہَّا َّاتْہَّا رر من مَّاءٍ عَّ ْی رآس ٍ
ن“ (اسمی یان
آن کر م می اہلل ب ّٰ
یک ترہین ہی حو یذبو کرن واﻻ تہی)[ ،سورہ مجدم ]15 :بعنی اس کا یانییذیل ہو کر
کھارا وعیہ تہی ہوگا۔ حت حیت یک منی یاک اور اس کا یان سیین ہ ،بو لمجالہ اس
ت
ےک درحت ھی یاک ہون ےگ اور وہ درحت یاک کلمات ےس جاصل ہون ےگ اور وہ
قری ج
ر
ہ
ہ
ان مع ہ ’’فاع‘‘ یک ،حس کا معنی
ان " عَّ ر
یاق ر ی وایل يکیان ی۔ " واتہا قی عَّ ر
ج
ر
ہ م سن
اشہا" بعنی اس نیل میذان می حو بویا جان وہ
ہ موار ر ی و ع ع الفہ۔" وان غ َّ
ش
ان ال َّل رہ َّوا ْلج َّ ْدمُ ل ر َّل رہ َّولَّ ارلَّہ ا ر َّل ال َّلہ َّوال َّلہ َّا ْک َّی“ ہ۔ مطلت ن ہ کہ اس ےک درحت
” ُ ْج َّ َّ
ُ
ُ
ُ
َّ
بس
بس
ش ت
یاکیہ کلمات بعنی ننح ،جدم اور ل الہ ال اہلل کا ورد ہ۔ لہّٰذا حو حص ھی اہلل یک ننح،
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اللكمات الطيبات :التسبيح ،واتلحميد ،واتلهليل،
َّ َ ُ
فلك من َس َّبح اهلل أو محده أو هلله غرست هل خنلة يف
اجلنة.

تہ
بغبف یا لیل ییان کر یا ہ ،اس ےک لی اس ےک عوض حیت می ایک درحت
لےگ گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قيعان  :هو املاكن الواسع املستوي من األرض ،يعلوه ماء السماء ،فيمسكه ويستوي نباته.
• غراسها  :الغراس :ما يغرس من الشجر وْنوه.

فوائد احلديث:
 .1ذكر اهلل سبب دلخول اجلنة.
ْ
 .2لكما أكرث َ
العبْد من ِذكر اهلل؛ كرثت غراسه يف اجلنة.
ْ
 .3وصف اجلنة وأنها طيبة الرتبة ،واملاء وأن ِذك َر اهلل تعاىل غراسها.
ِّ
 .4احلث ىلع مداومة اذلكر لإلكثار من غراس اجلنة.
 .5إثبات معجزة اإلرساء واملعراج.
َ َّ َ
والسالم السالمَ.
ُ
 .6فضل األمة اإلسالمية املرحومة؛ حيث بلغها إبراهيم عليه الصالة
 .7إثبات اجلنة وأنها موجودة اآلن.
 .8ترغيب إبراهيم -عليه السالم -أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -يف إكثار من ذكر اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

بهجة الاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر،
وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن
بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،
ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .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 .مشاكة املصابيح
للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم  -بريوت1985 ،ه .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للمباركفوري ،الطبعة:
اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند 1404 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3791( :
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َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ََ ََ
ىلع اهللِ م َِن ُّ
ادل َاعءِ
ليس ِشء أكرم

 .1263احلديث:

اہللےکیدیکدعاےسریادہ مغرو مکرم کون حی تہی
**

ا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ليس يشء
َ
أكرم ىلع اهلل من ادلاعء».

 .1263جذیت:

ابو ہیہ رضی اہلل عیہ ےس مقوعاً روای ت ہ’’ :اہلل ےک یدیک دعا ےس ریادہ مغر
و مکرم کون حی تہی۔‘‘

**

جذی ت کا درج :ح َّ َّس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

(ليس يشء أكرم ىلع اهلل من ادلاعء) ألنه عبادة،

والعبادة يه اليت خلق اهلل -تعاىل -اخللق من أجلها،
فادلاعء يدل ىلع قدرة اهلل وىلع سعة علمه ،وىلع

عجز ادلايع واحتياجه ،ألجل هذا اكن ادلاعء من

أكرم األشياء ىلع اهلل -جل وعال.-

**

اجمایل معنی:

(اہلل ےک یدیک دعا ےس ریادہ مغر و مکرم کون حی تہی) کیون کہ دعا ےایک
م
عیادت ہاور عیادتہیےک لی اہللن جلوقکوییذافمایاہ۔ دعااہلل ب عایل یک
فذرت اور اس ےک علم یک وسعت یکبسایذہی کرن ہ اور دعا ما یگی واےل یک عاحری

اور اس یک جاحت میذی یک دلیل ہ۔ اشی لی دعا اہلل غ وجل ےک یدیک ست
ےس مغر و مکرم حیون می ےس ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل ادلاعء
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• أكرم  :أىلع قدرا.

فوائد احلديث:
 .1فضل ادلاعء وأنه من أفضل وأكرم األمور ىلع اهلل -تعاىل-.
 .2احلث ىلع ادلاعء ،واحلرص عليه ألنه من أكرم األشياء ىلع اهلل -تعاىل-.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،ملحمد 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 ،للشيخ عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة
الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد
بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5509( :
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می ییک لگا کر تہی کھا یا۔

ال آكل وأنا متكئ

 .1264احلديث:

**

ُ َ َْ
ُ
كنت عند
حيفة -ريض اهلل عنه -قال:
عن أيب ج
ُُ
اليب صىل اهلل عليه وسلم فقال لرجل عنده« :ال آكل
ُ َّ
كئ».
وأنا مت ِ

ابوجُح َّی ْقہ رضی اہلل عیہ ن ییان کیا کہ می ینی کرتم ﷺ یک جذمت می جاض تھا۔ آت
ﷺ ن ایک ضجان ےس حو آت ےک یاس موحود تےھ فمایا کہ "می ییک لگا کر تہی
کھا یا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل السوايئ -ريض
اهلل عنه -يف هذا احلديث أن اليب -صىل اهلل عليه
وسلم -لم يكن من هديه أن يأكل متكئاا ,بأن يعتمد
ىلع أحد جنبيه بمتكإ من وسادة أو غريها ،أو بأن
يضع إحدى يديه ىلع األرض ويعتمد عليها ,بل اكن

عليه الصالة والسالم -يتوىق هذه اجللسة ,ألن هذهاهليئة تستديع كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم

النشاط ,وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية؛ ألنه
ا
إذا أكل متكئاا يكون جمرى الطعام متمايال ليس
ا
مستقيما ,فال يكون ىلع طبيعته فربما حصل رضر

من ذلك ,كما أن االتكاء أثناء األكل من اهليئات

اليت تدل ىلع الكرب وتنايف اتلواضع.

 .1264جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ابوجحیقہوھتین عیذاہلل سوان رضی اہللعیہ،اس جذی تمی نحی دے رہہی کہ
ینی ﷺ کا ن رطبقہ تہی تھا کہ آت ییک لگاکر اس رطخ کھا یی کہ کسی یکیہ یا یکیہ
لگان یک کون اور حی کا شہارا لی ا یی ایک تہلو ی ییک لگا یی یا اس رطخ کہ اییا
ایک اہتھ رمی ی رکھی اور اشی ی ییک لگا یی یلکہ آت علیہ الص الہ والس الم اس رطخ

یک یننھک ےس بجا کرن تےھ کیو یکہ ن جال ت و کیقیت ،بسیارحوری وحوت کھان یک
ی
موحت ننی ہ اور ریادہ کھایاُ ،سنی وبوجھل ین اور حسنی کا جاتمہ کرن وایل حی
ت
ہ ،یی بسیار حوری ےک حسمان ضحت ی مرص ایات ھی می ت ہون ہی ،اس
لی کہ اگر وہ ییک لگا کر کھان گا بو کھان یک گررگاہ ،سیذھی ر ہی ےک بجان ایک
جای ت ہوجان یگ اور وہ اینی قظی جال ت می ن رہ یگ یلکہ بسااوفات اس یک وج
ےس تھاری بقصان کا سامیا ہو یا یی ن کہ کھان ےک دوران ییک لگایا ،ان س کلون
می ےس ہ حویکی ی دلل ت کرن ہی اور بواصع و ایکساری ےک میاق ہون ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ُّ
ب بن عبد اهلل السوايئ -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ َ
ا
َّ
ك ا
معتمدا ىلع أحد الشقني ,أو بأن يعتمد ىلع يده اليِسى من األرض.
اء :امليل يف القعود
كئ  :االت
• مت ِ

فوائد احلديث:
 .1أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن من هديه األكل وهو متكئ.
 .2أن هذه اهليئة تكره عند األكل ملا فيها من استداعء كرثة األكل اذلي يوجب اثلقل وعدم النشاط ,وملا يرتتب عليها من املضار اجلسمية.
 .3أنها من اهليئات اليت تدل ىلع الكرب.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهسبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،الارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ر
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،الارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
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ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،الارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود،
ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق،
الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه.
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َُْ ُ
ُُ ُ
ََ ُ
ُتكوا انلَّار يف بيوت ِكم حني تنامون
ال ت

 .1265احلديث:

حت تم سون لگو بو ا یی گرھونمیآگکو جلیا ہوان جھورو۔
**

ا
َُْ ُ
رتكوا
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال ت

این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا" :حت تم
سون لگو ،بو ا یی گرھون می آگ کو جلیا ہوا ن جھورو"۔

الار يف بيوتكم حني تنامون».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينىه
َّ
أمته عن الوم قبل إطفاء الار اليت أوقدوها.

 .1265جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

میقق علیہ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• حني تنامون  :إذا جاء وقت نومكم.

فوائد احلديث:

 .1كراهية ترك الار مشتعلة حال الوم؛ ألن ذلك ربما يؤدي إىل االحرتاق ،سواء اكنت الار لإلضاءة ،اكملصباح والشمعة ِّ
والِساج ،أم لالستدفاء،
اكملدفأة واملوقِد وغريها ،وتنتيف الكراهة إذا اكنت العاقبة مأمونة.
 .2يكره االشتغال بأمر يُليه عن مراقبة الار.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن
احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
الارص ،الارش :دار طوق الجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة:
  1426ـه رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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َّ ْ َ َ
َ
َُ
ال تتخِذوا الضيعة فُتغبوا يف ادلنيا

 .1266احلديث:

جاییذادمت ییاو،نن ہو کہ اسیکوجےسدییا میرعیت ییذا ہو جان۔
**

ا
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال
َّ ْ َ
َ
َ
تخذوا الضي َعة فرتغبُوا يف ادلنيا».
ت ِ

عیذ اہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا:
’’جاییذاد (یاع ،کھیت ،گاون وعیہ) مت ییاو ،ن ن ہو کہ اس یک وج ےس دییا می

رعیت ییذا ہو جان‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حذر اليب -صىل اهلل عليه وسلم -من االنشغال
بادلنيا ،والسيع ورائها ومجع األموال بأنواع اتلجارات
والصنااعت والعقارات؛ فيؤدي ذلك إىل االنرصاف

اتلام عن أمور اآلخرة ،اليت من أجلها خلقوا.

 .1266جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن دییا می م سعول ہو جان ،اس ےک لی تھاگ دور کرن اور رطخ
ج
رطخ ےک بجارن درا بع ،صیعیون اور جاییذادون ےک در بےع مال ودول ت مع کرن
ےس درایا ہ۔ ن ساری حیین ابسان کو امور رآحرت ےس یالکل ن گان کر دینی ہی
حن ےک لی ابسابون کو ییذا کیا گیا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن َمسعود -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• الضيْ َعة  :البستان والقرية واملزرعة.
ْ َ
َُ
ُ
• فرتغبوا يف ادلنيا  :تركنوا إيلها؛ فتنشغلوا بذلك عن صالح اآلخرة.

فوائد احلديث:

ُّ
ِّ
الضيَ ِ
اع ،واالنرصاف إيلها بالقلب؛ ألن ذلك يفيض بصاحبه إىل الركون إىل ادلنيا ،أما اذلي يتخذ من العقار ما ي َ ُسد
 .1اليه عن االستكثار من
كفايته فليس بمنيه عنه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،الارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
 1397ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهاتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم ،
الارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام
أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر الارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهصحيح اجلامع الصغري
وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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ب
ایکدورسےےس حسذن کرو ،حسن کرو (بعنی حریذنیکغضےس تہی یلکہ
ََ َ ُ
ََ َ ُ
ََ َ ُ
وال
وا،
ض
اغ
ب
ت
وال
وا
ش
اج
ن
ت
وال
وا،
د
ال َتاس
ضف تھاویھانےک لی ریادہ فمتن لگاو) ،ایکدورسےےسبعصن
ُ
َْ
ََ َ
َ ْ َْ ُ
بعض ،وكونوا
تداب ُروا ،وال يبِع بعضكم ىلع بيعِ
ٍ
ک
ک
ً
ر ھو ،ایکدورسےےس میہ متتھیو ،سییک يعی يع مت کرو اور اہللےک
َ
عباد اهلل إخوانا
ییذے تھان تھان ین جاو۔

 .1267احلديث:

**

 .1267جذیت:

ابوہیہ رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا’’ :ایک
ب
دورسے ےس حسذ ن کرو ،حس ن کرو (بعنی حریذن یک غض ےس تہی یلکہ ضف
تھاو یھان ےک لی ریادہ فمت ن لگاو) ،ایک دورسے ےس بعص ن رکھو ،ایک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ََ َ ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال َ َ
حت َ
اجشوا وال
اس ُدوا ،وال تن
َ َ
ْ ْ
ْ
ََ
تبَاغ ُضوا ،وال تدابَ ُروا ،وال يَ ِبع َبع ُضكم ىلع َبي ِع
ُ
ا
ُ ُ
َ
املسلم ال
املسلم أخو
بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا،
ِ
ٍ
َْ ُُ
َْ
َْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
يظ ِلمه وال خيذهل وال يكذبه وال حي ِقره ،اتلقوى ههنا
َ ْ
ئ من
امر ٍ
ويشري إىل صدره ثالث مراتِ -حبس ِب ِ
َ ُ ُّ
َ
َْ
َّ ِّ
املسلم
املسلم ىلع
املسلم ،لك
الرش أن حي ِق َر أخاه
ِ
ِ
حرامَ :د ُم ُه َ
وم ُ ُ
اهل و ِع ْر ُض ُه».

دورسے ےس میہ مت تھیو ،کسی یک يع ی يع مت کرو اور اہلل ےک ییذے تھان
تھان ین جاو۔مسلمان مسلمان کا تھان ہو یا ہ ،وہ اس ی طلم تہی کر یا ،ن اےس
ش
ن یار ومذدگار جھور یا ہ ،ن اس ےس جھوت بولیا ہ اور ن اےس حقی مجھیا
ی اور یہیگاری تہان ہ اور آت ﷺ ن ا یی سنی (دل) یک رطف
ہ۔ بقو ّٰ
یی یار اسارہ کیا (بعنیطاہ می ا جےھ عمل کرن ےس آدمی میقی تہی ہو یاحت یک
کہ اس کا سنیہ صاف ن ہو) کسی آدمی ےک یا ہون ےک لی تہی کاق ہ کہ وہ ا یی
مسلمان تھان کو حقی جان۔ ہ مسلمان کا حون ،اس کا مال اور اس یک غت
دورسے مسلمان ےک لی حرام ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث يرشدنا اليب الكريم -صىل اهلل عليه
وسلم -إىل ما جيب علينا معرش املسلمني ،بأن
نكون متحابني متآلفني متعاملني فيما بيننا معاملة

حسنة رشعية تهدينا إىل ماكرم األخالق ،وتبعدنا
عن مساوئها ،وتذهب عن قلوبنا ابلغضاء ،وجتعل

معاملة بعضنا بلعض معاملة سامية خايلة من

احلسد ،والظلم ،والغش وغري ذلك مما يستجلب
األذى واتلفرق؛ ألن أذية املسلم ألخيه حرام سواء

بمال أو بمعاملة أو بيد أو بلسان ،لك املسلم ىلع
املسلم حرام دمه وماهل وعرضه ،وإنما العز والرشف

باتلقوى.

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

اس جذی ت می ینی کرتم ﷺ ہماری ان یابون یک رطف رہمان فما رہ ہی حو ہم
مسلمابون ی واحت ہ۔ بعنی ن کہ ہم یاہم محیت و القت رکھی ،ایک دورسے

ےک ساتھ ا جےھ ایذار می اور رسعی بقاصون ےک مطابق ی یاو کرین حو ہمی تہیین
اج الق یک ےل جان اور یے اج الق ےس ہمی دور کر دے اور ہمارے دلون
ےس یاہمی بعص کا جاتمہ کر دے اور حس ےس ہمارا یاہمی رطر سلوک یلیذ ہو جان اور
حسذ ،طلم اور دھوکہ اور ہ ا بےس ساییہ ےس یاک ہو جان حو ایذا رسان اور بقق کا
یاعت ہو یا ہ۔ کیو یکہ ا یی مسلمان تھان کو ادی ت تہنجایا حرام ہ ،جاہ مال

ےک ساتھ ہو یا ی یاو ےک ساتھ ہو یا ترھ اہتھ یا ریان ےک ساتھ ہو۔ ہ مسلمان کا حون،
اس کا مال اور اس یک غت دورسے مسلمان ی حرام ہ۔ غت و رسف یک ینیاد
ی ہ۔
ضف اور ضف بقو ّٰ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية الفوس
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راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ال حتاسدوا  :ال حيسد بعضكم بعضا ،واحلسد :تمين زوال نعمة اهلل ر
عز وجل عن الغري.
• وال تناجشوا  :ال يزد بعضكم يف ثمن سلعة ال يريد رشاءها؛ يلخدع بذلك غريه ممن يرغب فيها ،وذلك يف ابليع يف املزاد.
• وال تباغضوا  :ال تتعاطوا أسباب اتلباغض.

• وال تدابروا  :ال يعط أحد منكم أخاه دبره حني يلقاه مقاطعة هل.

• وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض  :بأن يقول ملن اشرتى سلعة يف مدة اخليار :افسخ هذا ابليع ،وأنا أبيعك مثله بأرخص منه ثمنه ،أو أجود منه
بثمنه ،أو يكون املتبايعان قد تقرر اثلمن بينهما وتراضيا ،ولم يبق إال العقد فزييد عليه ،أو يعطيه بأنقص ،وهذا بعد استقرار اثلمن ،أما قبل
الرضا فليس حبرام.
• وكونوا عباد اهلل إخوانا  :اكتلعليل ملا تقدم ،أي تعاملوا معاملة اإلخوة يف املودة ،والرفق والشفقة واملالطفة ،واتلعاون يف اخلري ،وْنو ذلك مع
صفاء القلوب.
• املسلم أخو املسلم  :ألنه جيمعهما دين واحد ،قال تعاىل{ :إنما املؤمنون أخوة}.

• ال يظلمه  :ال يدخل عليه رضرا يف نفسه ،أو دينه ،أو عرضه ،أو ماهل بغري إذن رشيع.
• وال خيذهل  :ال يرتك نرصته املرشوعة ،ألن من حقوق أخوة اإلسالم :اتلنارص.

• وال يكذبه - :بفتح ياء املضارعة ،وختفيف اذلال املكسورة ىلع األشهر ،وجيوز ضم أوهل وإساكن ثانيه -ال خيربه بأمر خالف الواقع-.
• وال حيقره  :ال يستصغر شأنه ويضع من قدره ،ألن اهلل ملا خلقه لم حيقره بل أكرمه ورفعه وخاطبه وَّكفه.
• اتلقوى  :اجتناب عذاب اهلل بفعل املأمور ،وترك املحظور.
• حبسب امرئ من الرش  :يكفيه من الرش.

• عرضه  :حسبه ،وهو مفاخره ومفاخر آبائه ،وقد يراد به الفس.

فوائد احلديث:
 .1األمر بأن نكون عباد اهلل يراد به العبودية اخلاصة ،ويه الطاعة واالنقياد ،وأما العبودية العامة فلك اخللق عبيد هلل تعاىل.
 .2اليه عن األهواء املضلة ،ألنها توجب اتلباغض.
 .3األمر باكتساب ما يصري به املسلمون إخوانا ىلع اإلطالق.
 .4حتريم الظلم.
 .5من حقوق املسلم ىلع املسلم نرصه إذا احتاج إيله ،وتركه هو اخلذالن املحرم.
 .6وجوب الصدق واتلنارص واتلواضع وحتريم الظلم بني املسلمني.
 .7اتلحذير من حتقري املسلم ،فإن اهلل لم حيقره إذ خلقه.
 .8عمدة اتلقوى ما يف القلب من عظمة اهلل ،وخشيته ومراقبته ،وال اعتبار بمجرد األعمال الصاحلة بدون ذلك.
 .9االْنراف الظاهر يف القول والعمل يدل ىلع ضعف تقوى القلب.
 .10حتريم دماء املسلمني ،وأمواهلم وأعراضهم.
ا
 .11وجوب الصدق فيما خيرب به أخاه ،وأن ال يكذب عليه ،بل وال غريه أيضا ،ألن الكذب حمرم حىت ولو اكن ىلع الاكفرين.
 .12فضل املسلم ىلع الاكفر.
 .13حتريم احلسد ،واتلباغض ،واتلدابر ،وبيع ابلعض ىلع بيع ابلعض.
 .14حتريم املناجشة ولو من جانب واحد.
ا
 .15حتريم رشاء املسلم ىلع رشاء أخيه ،وهو أن يقول ملن باع سلعة بتسعة مثال  :أنا أعطيك فيها عرشة.
 .16اليه عن أذية املسلم بأي وجه من الوجوه من قول أو فعل.
 .17من حتقيق العبودية هلل راعية األخوة اإليمانية.

528

املصادر واملراجع:

ا

-اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا الووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه - .رشح األربعني الووية ،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 الووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األحاديث األربعون الووية
وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م - .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)4706( :
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َ ْ َّ
ال َت ِق َرن من املعروف شيئا ,ولو أن تلَّق أخاك
َ ْ
بوجه طلق

 .1268احلديث:

کسی یییک کوہ گر حقی مت جابو ،حواہن تمہارا ا یی تھانےک ساتھ حوس یاس
حرہےےک ساتھ ملیا ہی کیونن ہو۔
**

ا
عن أيب ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال
ََْ
َ ْ َّ
حت ِق َرن من املعروف شيئا ,ولو أن تلَّق أخاك بوجه
ْ
َطلق».

ت
ابودرعقاری رضیاہلل عیہےسروای تہ کہرسولاہللﷺ نفمایا’’ :کسی ھی
یییک کو ہ گرحقی مت جابو ،حواہ ن تمہارا ا یی تھان ےک ساتھ حوس یاس حرہے ےک
ساتھ ملیا ہی کیون ن ہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع استحباب طالقة الوجه عند اللقاء،
وأن هذا من املعروف اذلي ينبيغ للمسلم أن حيرص

عليه وال حيتقره ملا فيه من إيناس األخ املسلم

وإدخال الِسور عليه.

 .1268جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

جذی ت اس یات یک دلیل ہ کہ یاہم ملی ےک وق ت حرہے ی بساست ہون جا ہی
ک
اور ن کہ ن ابسی یییک ہ حےس کرن یک مومن کو جاہت ر ھنی جا ہی اور اےس حقی
ش
تہی مجھیا جا ہی۔ کیو یکہ اس ےس مسلمان تھان ےک ساتھ ابسنت ییذا ہون ہ اور
اس ےس وہ حوس ہو یا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ر
• ال حتقرن  :احتقار اليشء :االستهانة بقدره.
ْ
• َطلق  :سهل منبسط مرشق.

فوائد احلديث:
والبرش.
 .1طلب اتلواد واتلحاب بني املؤمنني ،وطالقة الوجه وابتسامته ِ
 .2كمال هذه الرشيعة وشموهلا ،وأنها جاءت بكل ما فيه صالح املسلمني وتوحيد لكمتهم.
 .3احلرص ىلع فعل املعروف خاصة ما اكن متعلقا باآلخرين ،وأال حيتقر من املعروف شيئا.
 .4استحباب إدخال الِسور ىلع املسلمني؛ ملا يف ذلك من حتقيق األلفة بينهم.
املصادر واملراجع:

ر
َ
لوغ َ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ر
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة
الاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)5348( :

530

َ ُ ُّ ِّ ْ
ُ
ادليك فإنه ي ْوق ِظ للصالة
ال تسبوا

 .1269احلديث:

مےع کو گایل متدو ،کیو یکہوہ تمار رقرحےک لی حگا یاہ۔
**

ا
عن زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال
ت َ ُس ُّبوا ِّ
ادليْك فإنه يُ ْو ِقظ للصالة».

ل
ریذینجالذا حہنی رضیاہلل عیہےسروای تہ کہرسولاہلل ﷺن فمایا”مےع
کو گایل مت دو ،کیو یکہ وہ تمار رقرح ےک لی حگا یا ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه -أن اليب -
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن َس ِّ
ب ِّ
ادليْك وعلل

ذللك؛ بأنه يُوقظ الائم بصياحه ألجل الصالة ،ويف

رواية عند أمحد والنسايئ  " :يؤذن للصالة "؛ وهلذا
نىه -صىل اهلل عليه وسلم -عن َسبِّه؛ ألن يف إيقاظهم

مصلحة ظاهرة ،ويه إاعنتهم ىلع طاعة ومن أاعن
َّ
َ ْ
المدح ال اذلم .ومن أعظم ما
ىلع طاعة ،فإنه يستحق
يف ادليك من العجائب معرفة األوقات الليلية،

والصياح عندها ،ويوايل صياحه قبل الفجر وبعده،

فسبحان من هداه ذللك.

 .1269جذیت:

**

ضح
جذی ت کا درج :نح

اجمایل معنی:

ل
ریذ ین جالذ ا حُہنی رضی اہلل عیہ فمان ہی کہ ینی ﷺ ن مےع کو گایل د یی ےس
میعفمایاہاور اس یکعلت نییانفمانہ کہوہ سون ہونکواینی یایگ ےس

تمار ےک لی حگا یا ہ۔ اور امام اجدم اور امام بسان یک روای ت می ہ کہ وہ ( مع)
تمار ےک لی آگاہ کر یا ہ۔ اشی وج ےس آت ﷺ ن اےس گایل د یی ےس میع
م
فمایا ،اس لی کہ لوگون کو تمار ےک لی حگایا ایک طاہی صلحت ہ کہ وہ یییک
کرن می ان یک مذد کر یا ہ اور حو یییک می مذد کر یا ہ وہ بغبف کا حقذار ہو یا ہ
مذمت کا تہی۔ مےع یک تہت عحیت صقت ن ہ کہ وہ رات ےک اوفات جاییا

ہ اور قرح ےس تہےل یی اس ےک ب عذ یایگ دییا رہیا ہ۔ یاک ہ وہ دات حس ن
مےع یک اس رطف رہمان فمان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والنسايئ.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلُهين -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1اليه عن َس ِّ
ب ِّ
ادليْك؛ ألنه يُوقظ الائمني للصالة.
اتل َض ُّجر من صيَاح ِّ
 .2كراهة َّ
ادليْك ،وسماع صوته.
ِ
 .3من شأن املسلم أن يرغب يف لك ما يعينه.

 .4تسخري اهلل عز وجل بعض خملوقاته لإلنسان.

املصادر واملراجع:

1-نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه-2رياض الصاحلني ،تأيلف :

حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه -3رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد
بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية-4 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،الارش :دار الفكر ،الطبعة:
األوىل 1422 ،ـه-5سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،الارش :املكتبة العرصية ،صيدا-6 .
السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 7مسند 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 -8رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8960( :

531

ُ
َ َ َ َ
ال ت َ ُس ِّيب ُ
احل ََّّم فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما
ُْ ََ َ
ِري خبث احلديد
يذهب الك

 .1270احلديث:

بجار کویا تھال مت کہو۔ن بو ینی آدمےک گیاہون کو اسرطخصاف کردییاہ،
ک
ت
جنےس ھنی لوہےک میل حیل کو صاف کردینیہ۔
**

جای رضی اہلل عیہ ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل صل اہلل علیہ و سلم ام سای ت یا ام
مُسن َّت ےک یاس بشبف لن اور فمایا :اے ام سای ت (یاترھ ن فمایا) اے ام
ت
مُسن َّت! مھی کیا ہوا ہ ،کیون کای ت رہی ہو؟ اتھون ن حوات دیا کہ بجار یک وج
ےس۔ اہلل اس می یک ت ن دے! اس ی آت صل اہلل علیہ و سلم ن فمایا":بجار کو
ت
یا تھ ال مت کہو۔ ن بو ینی آدم ےک گیاہون کو اس رطخ صاف کر دییا ہ ،ج نےس ھنی
ک
لوہ ےک میل حیل کو صاف کردینی ہ۔

عن جابر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
السائب ،أو أُ ِّم ُ
عليه وسلم -دخل ىلع أُ ِّم َّ
الم َس َّيب -
ِ
السائب -أو يا َّ
ريض اهلل عنها -فقال« :ما لك يا َّ
أم َّ
أم
ِ
الم َس َّيب -تُ َزفْزف َ
ُ
ني؟» قالت :احلُ َّىم ال بارك اهلل فيها!
ِِ
َ
َ
ُ
فقال« :ال ت ُس ِّيب احلُ َّىم فإنها تذهب خ َطايَا بَ ِين آدم كما
ُْ َ َ
ري خ َبث احلديد».
ك
يذهب ال ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث  :أن اليب

صىل اهلل عليه وسلم -دخل ىلع أم السائب -ريضَ َ
اهلل عنها -ويه ت ْرت ِعد ،فسأهلا عن سبب ذلك،
فقالت" :احلُ َّىم" أي أن سبب ذلك ما أصابها من
احل ُ َّىم .واحلُ َّىم :سخونة تصيب ابلدن ،ويه نوع من
األمراض ويه أنواع متعددة .قوهلا" :ال بارك اهلل
فيها" داعء ىلع ما ابتليت به من مرض احلُ َّىم .فنهاها
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن َس ِّ
ب احلُىم؛ ألنها
من أفعال اهلل -تعاىل -ولك يشء من أفعال اهلل فإنه
سبه ٌّ
ال جيوز لإلنسان أن ي َ ُس َّبه؛ ألن َّ
سب خلالقه -جل
وعال -وهلذا قال اليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال
تسبوا ادلهر فإن اهلل هو ادلهر" وىلع املرء إذا أصيب

أن يصرب ،وحيتسب األجر ىلع اهلل -عز وجل .-وقال:
ُْ َ َ
ُ
َ َ َ َ
ري خ َبث
ك
"فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما يذهب ال ِ
احلديد" واملعىن أن مرض احلُ َّىم سبب يف تكفري
السيئات ورفع ادلرجات ،كما أن احلديد إذا َصهر ىلع
الار ذهب وسخه ورديئه وبيق صافياا ،كذلك تفعل
احل ُ َّىم ،فإنها تذهب صغائر ذنوب بين آدم ،حىت يعود
نقياا صافياا منها.

 .1270جذیت:

**

ض
جذی ت کا درج :حنح

اجمایل معنی:

جای رضی اہلل عیہ اس جذی ت می ییان کرر ہ ہی کہ ینی صل اہلل علیہ و سلم ام
السای ت رضی اہلل عہا ےک یاس بشبف لن ،حو کای ت رہی تھی۔ آت صل اہلل
علیہ و سلم ن ان ےس اس کا سنت دریاق ت کیا ،بو اتھون ن حوات دیا کہ وہ بجار یک
ل
وج ےس کای ت رہی ہی۔ "ا جمی" اس حرارت کو کہا جا یا ہ ،حو حسم کو لحق ہون
ہ۔ ن ایک قسم کا مض ہ ،حس ےک کنی ابواع ہی۔ " ل یارک اہلل فہا "۔ ام
ت
سای ت حس بجار ےک مض می منی ال تھی اس ےک ج الف ن یذ دعا ھی۔ آت صل اہلل
علیہ و سلم ن فمایا:بجار کو ی تھ ال مت کہو۔ بعنی ینی صل اہلل علیہ و سلم ن بجار کو یا
تھ ال کہی ےس میع فمایا؛ کیویکہ ن اہلل ب عایل ےک اق عال می ےس ہ اور ہ وہ ےس حو اہلل
ےک اق عال می ےس ہو ،اےس یا تھ ال کہیا ابسان ےک لی جای تہی ہ۔ کیویکہ اےس
ب
یا تھ ال کہیا دراصل اےس جلیق کرن واےل کو یا تھ ال کہیا ہ۔ اشی لی ینی صل اہلل
علیہ وسلم ن فمایا":رمان کو یا تھ ال مت کہو؛ کیویکہ اہلل ہی رمان ہ۔" حیابجہ
ابسان کو حت کون مصنیت لحق ہو ،بو اےس جا ہی کہ وہ صی کرے اور اہلل ےس احر کا
ت
امیذ وار رہ۔ "ن بجار ینی آدم ےک گیاہون کو ا بےس صاف کر دییا ہ ،ج نےس ھنی
ک
لوہ ےک میل حیل کو صاف کردینی ہ۔" ماد ن ہ کہ بجار کا مض یايون کا
کقارہ اور ر قع درجات کا سنت ینیا ہ۔ جنےس حت لوہ کو آگ یییایا جان بو میل
ک
حیل اور گیذگیان الگ ہوجان ہی اور صاف شرھا لواہ یاق رہ جا یا ہ۔ ا بےس ہی بجار
ینی آدم ےک صعیہ گیاہون کو دور کردییا ہ ،تہان یک کہ وہ ان ےس صاف شرھا
ع
ہوجا یا ہ۔ رسخ ریاض الصالجی لین ننمی()467/6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُ
ُ
• احل ُ َّىم ُ :سخونة تصيب ابلدن.
َ
• خ َطايَا  :ذنوب صغرية متعلقة حبق اهلل -تعاىل-.
َّ ُ
اد َ
كُْ
الار.
ري  :اآللة اليت يَنفخ بها احلد
• ال ِ
َ َ
ََ َ
ْ
• خبث احلديد  :وسخه اذلي يف ِضم ِنه ،ويه :الشوائب الغريبة عن معدنه.
ُ ْ
• ت َزف ِزفِني  :تتحركني حركة رسيعة ،ومعناه :ترتعد

فوائد احلديث:

ْ َ
واألسقام سبب يف تكفري اذلنوب وزيادة يف احلسنات.
 .1أن اآلالم
َ
َ
ُ
ُّ
َّ
اف للصرب والرضا.
 .2ال جيوز اتلربم واتلضجر من أقدار اهلل -تعاىل ،-فإن ذلك من ٍ
 .3اليه عن َس ِّ
ب يشء يقرب إىل اهلل وإن اكن فيه مشقة ىلع العباد.

 .4حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تقريب علوم ادلين ألصحابه بأيِس أسلوب ،ورضب األمثلة املحسوسة لتستقر يف أفهامهم،
وترسخ يف عقوهلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مجع من املشايخ ،الارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة الاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج اليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلاليل ،الارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق الارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف الووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،الارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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ْ َُ
رش ُبوا َواح ًِدا َك ُ ْ
ال ت َ ْ َ
اِشبوا
رش ِب ابلَ ِعريِ ،ولكن
َ ُْ
َ ْ َ ُ َ َ ُّ
َُْ
ِشبت ْم ،وامحدوا إذا
أنتم
إذا
وا
م
مثىن وثالث ،وس
ِ
أنتم َر َف ْع ُتمْ

 .1271احلديث:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول
َْ َُ َ ا
احدا
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ترشبوا و ِ
ْ َُ ََْ ُ َ
ُّ
الثَ ،
َ ُ ْ
َ
وسموا
ري ،ولكن ارشبوا مثىن وث
كرش ِب ابل ِع ِ
َْ
إذا أنتم َرشبْتُ ْمَ ْ ،
وامح ُدوا إذا أنتم َرفعتُ ْم».
ِ

اویتیکرطخ ایک ہی گھویت مینن جایا کرو ،یلکہدو اور یی سابسون می ییا
ب
کرو اورحت ینی لگو ،بو سم اہللیھا کرو اور حت یین کو میہےس ہیاو ،بوالجدمہلل
کہا کرو۔

**

این عیاس رضی اہلل عہما ےس روای ت ہ کہ رسول اہلل ﷺ ن فمایا :اوی ت یک
رطخ ایک ہی گھوی ت می ن ن جایا کرو ،یلکہ دو اور یی سابسون می ییا کرو اورحت
ب
ینی لگو ،بو سم اہلل یھا کرو اور حت یین کو میہ ےس ہیاو ،بو الجدم ہلل کہا کرو۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جذی ت کا درج :صعیف

املعىن اإلمجايل:

ال ترشبوا رشابا واحدا ال تتنفسوا بينه ،كرشب
ابلعري فإنه ال يتنفس بني رشبه ،ولكن تنفسوا

خالل الرشاب مرتني أو ثالثة ،وقولوا :بسم اهلل إذا

رشبتم ،واحلمد هلل إذا انتهيتم يف املرتني أو اثلالثة.

 .1271جذیت:

**

اجمایل معنی:

کسی ن جان وایل حی کو ایک ہی گھوی ت می اس رطخ ن ن جاو کہ اس دوران سابس
ہی نلو،جنسا کہاوی تینیاہ۔کیون کہاوی ت ینیےک دوران سابستہیل نیا۔یلکہ
ینی ےک دوران دو یا یی مییہ سابس لو اور حت ی نی لگو ،بو بسم اہلل یھو اور حت دو
یا یی وققون ےک ساتھ ن حکو ،بو الجدم ہلل کہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• ال ترشبوا واحدا  :ال جتعلوا رشبكم جرعة واحدة دون تنفس خالهل.
• كرشب ابلعري  :كما يرشب ابلعري دفعة واحدة؛ ألنه يتنفس يف أثناء الرشب.
َ
ُ
• ثالث  :ثالث مرات.
• رفعتم  :رفعتم اإلناء عن الفم يف لك مرة أو يف اآلخر.

فوائد احلديث:

ُ
 .1كراهة رشب املاء جرعة واحدة ،ويستحب أن يقول عند بدء الرشب :بسم اهلل ،وأن يقول عند االنتهاء من الرشب :احلمد هلل ،أو قول ذلك عند
بدء لك جرعة ونهايتها.
 .2نيه الرشع عن التشبه بابلهائم كما ورد نهيه عليه السالم عن افرتاش اكفرتاش اللكب وعن نقر الغراب؛ تلكريم اإلنسان وئلال يؤثر ذلك يف
طبعه.

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 .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .ضعيف سنن الرتمذي ،لألبلاين ،توزيع :املكتب اإلساليم ،بريوت -الطبعة:
األوىل 1411 ،ـه1991 -م.
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املحتويات

أحاديث الفقه وأصوهل .................................. ................................ ................................ ................................
ََ
ْ
َ َْ َ َ َا
ُْ ُ ََ ْ ُ
َّ
كف يلْلة يف املسجد احل َ َرامِ ؟ قال :فأ ْو ِف بِنَذ ِر َك 1 ................ ................................
يا رسول اهلل ،إين كنت نذرت يف اجلَا ِه ِلي ِة أن أعت ِ
ت
یا رسول اہلل! می ن رمان جاہلیت می یذر مان ھی کہ می ایک رات -اور دورسی روایت ےک مطابق ایک دن -مسجذ حرام می اعی کاف کرون گا۔ (اس ےک یارے می کیا حکم

ہ کہآیامی اس یذرکوبورا کرون یا تہی؟)۔آت ﷺن فمایا:اینی یذرکوبورا کرو۔ 1 ....................................... ................................
ُْ
يت إن جاء ُ
يا رسول اهلل ،أَ َرأَ َ
رجل يُريد أخذ مايل؟ قال :فال تع ِطه مالك 3 ........... ................................ ................................
م
ش
یا رسولاہلل!اگرکون حصآکر مجھ ےسمیامالجھینیاجاہ (بو جےھکیاکریا جا ہی)؟آتﷺ ن فمایا کہاےساییامال ندو۔ 3 ......................................
َ
َ
َّ
ُ َ َ
يا رسول اهلل ،بأيب أنت وأيم ،أ َرأي ْ َ
ت ُسكوتك بني اتلكبري والقراءة :ما تقول؟ قال :أقول :الل ُه َّم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق
واملغرب .امهلل َن ِّقين من خطاياي كما ُينَ ََّّق اثلوب األبيض من َّ
ادلنَس .امهلل اغسلين من خطاياي باملاء واثلَّلْج َوال ْ َ َ
رب ِد 5 ............................
ِ
ِ
ِ
َّ
ل
یارسولاہلل!میےمانیاتآتیفیانہون،نییا ییکہ یکنی ربرحتمہاورفاتےکماییسکیہمیآتکیای ھیہی؟آتﷺ نفمایاکہمینیھیاہون’’:ا ل ہ َُّمیاعذ
َّ
لی ْل ر
یننی ویی حطایای کما یاعذت یی المشق والمغت .اللہم بَّقرنری من حطایای کما ُي َّقَّی الیوت اليص من َّ ب َّ للہ عسلن م
ید ر)‘‘۔یجمہ’’ :اے اہلل!
الذ سر  .ا م ا ی ن حطایای یالماء ا ح َّوال ْ ََّّ
م
میےاورمیے گیاہونےکدرمیان دوری دالدے حس رطخمشق ومغتمیدوریہ۔اےاہلل! جےھ گیاہونےساسرطخ یاکصافکردے حس رطخسقیذکیا
ک
میل حیل ےسیاککیاجا یاہ۔اےاہلل! میےگیاہونکو یان ،یفاوراوےل ےسدھودے‘‘۔ 5 ............................. ................................
َ ُّ
َ ُّ
َ َّ
حتل أنت من عمرتك؟ فقال :إين بلدت رأيس ،وقدلت هدِي ،فال أ ِحل حىت أْنر 8 ...............
يا رسول اهلل ،ما شأن الاس حلوا من العمرة ولم ِ
ت
یا رسول اہلل! لوگون کو کیا ہوا کہ اتھون ن احرام کھول دیا ہ ،جالیکہ آت ن ا ھی یک ا یی عرمے کا احرام تہی کھول ہ؟۔آت ﷺ ن حوات دیا :می ن ا یی رس
ےک یالون کو گویذھ رکھا ہ اور اینی ہذی (فیان ےک جابور) کو ف الدہ تہیا رکھا ہ۔ اس لیمی اس وقت یک ج الل تہی ہو سکیا (احرام تہی کھول سکیا) حت یک اینی ہذی برح

نکر لون۔ 8 .......................................... ................................ ................................ ................................

يا رسول اهلل ،ما كدت أصيل العرص حىت اكدت الشمس تغرب ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-واهلل ما صليتها ،قال :فقمنا إىل بطحان ،فتوضأ

للصالة ،وتوضأنا هلا ،فصىل العرص بعد ما غربت الشمس ،ثم صىل بعدها املغرب 10............................... ................................
ت
"یا رسول اہلل! سورخ غوت ہوگیا اور تمار عرص یھیا میے لی ممک ن ہوسکا۔ اس ی ینی ﷺ ن فمایا ":اہلل یک قسم! تمار می ن ھی تہی یھی ہ"۔ جای ین عیذ اہلل
ت
رضیاہللعیہ کہیہی کہ ترھ ہم وادیبطجان گی،آتﷺ نواہن تمارےک لیوصوکیا ،ہمن ھیوصوکیا۔آت ﷺنسورخغوت ہونےکب عذعرصیک تماریھی

اوراس ےکب عذمغتیک تمار یھی۔ 10................... ................................ ................................ ................................
َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
َ
ك إن أُ ْعطيتَها عن مسأَلَة ُو ِّلك ْ َ
ت إيلها 12............................. ................................
اإلمارة؛ ف ِإن
ٍ
ِ
يا عبد الرمح ِن بن سمرة ،ال تسأل ِ
اےعیذالرجم ّٰن ین شرمہ!عہذہ ومیصت (حکومت و ولیت) کاسوالنکریاکیون کہاگرما یگی ےس عہذہم البو تماشی ےک حوالہکر دنجاوےگ۔ 12.........................
ْ
يا عمر ،أما َش َع ْر َت أن َّ
عم الرجل ِصن ُو أبيه؟ 14...................................... ................................ ................................

اے عرم!کیا تم تہیجا ییکہآدمیکاججااسےک یاتیکماییذ ہو یاہ؟ 14.................... ................................ ................................

يا معاذ ،واهلل ،إين ألحبك ،ثم أوصيك يا معاذ ،ال تدعن يف دبر لك صالة تقول :امهلل أعين ىلع ذكرك ،وشكرك ،وحسن عبادتك 16................
م
ت
ل
ق
اے معاد! سم اہلل یک! جےھ تم ےس محیت ہ۔ اے معاد! می مھی وصیت کر یا ہون کہ کسی تمار ےک ب عذ ن دعا ہگر یک ن کریا «ا لہم اعنی عل دکرک وسکرک وحسن عیاد یک»۔
16................... ................................ ................................ ................................ ................................
يا معرش الشباب ،من استطاع منكم ابلاءة فليزتوج؛ فإنه أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه هل وجاء 19..........
ن
اے بوحوابون یک جماعت! حو تم می ےس ن کاخ کرن یک طاقت رکھیا ہو وہ ن کاخ کر ےل کیو یکہ بظ کو جی ر کھی اور رسمگاہ کو ( ُیان ےس) محقوظ ر کھی کا ن درب عہ ہ اور اگر کسی می
ن کاخکرنیک طاقت ن ہوبواےسجا ہی کہوہ رورے ر کےھکیو یکہ ناسیک شہوتکو خمکر دییاہ۔ 19........................... ................................
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يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكرث أهل الار ،فقلن :وبم يا رسول اهلل؟ قال :تكرثن اللعن ،وتكفرن العشري ،ما رأيت من ناقصات عقل
ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن 21.................................... ................................ ................................

ح
اےعوربون یک جماعت! صذفہ کیاکرو،کیو یکہ می ن ہنممی ریادہ تم ہی کو دیکھاہ۔‘‘ اتہون نکہا:اےاہلل ےک رسول!ابساکیون؟آت ﷺ ن فمایا’’ :تم لعنطعن
ت
ریادہ کرن ہو اور سوہ یک یاسکری کرن ہو۔ می ن عقل اور دین می یاقص ہون ےک یاوحود تم (عوربون) ےس ریادہ کسی کو ھی ایک عقل میذ اور برحن کار آدمی ےک عقل کو

ماوفکرد یی وال تہیدیکھا 21......................... ................................ ................................ ................................

يعمد أحدكم فيجدل امرأته جدل العبد ،فلعله يضاجعها من آخر يومه 25......................................... ................................
ت
کوناینیيویکوع المکوکورےمارنیک رطخکورےمار یاہ،حتکہاس یاتکاامکانرہیاہکہوہدنےکآحری حےصمی(بعنیراتمی)اسےکتہلومیسون ھی۔
25................... ................................ ................................ ................................ ................................
يؤجل العنني سنة ،فإن وصل إيلها ،وإال فرق بينهما 28.............................. ................................ ................................
ر
ش
عی ری ( یامد ،جماع یک قوت ن ر کھی واےل حص) کو ایک سال یک مہلت دی جان یگ اور اگر وہ تھیک ہوجان بو تہی ہ ،بصورت دیگر ان دوبون می جذان کروان جان۔
28................... ................................ ................................ ................................ ................................

أحاديث الفضائل واآلاداب 31.......................... ................................ ................................ ................................

فيسب ر
ويسب َّ
ُّ
ُّ
ُّ
يسب الرجل وادليه؟ قال« :نعمُّ ،
«من الكبائر َشتْ ُم الرجل وادليه» قيل :وهل ُّ
أمه»33................ .
أمه،
فيسب أباه،
يسب أبا الرجل
ت
"ا یی مان یات کو گایل دییا کنیہ گیاہون می ےس ہ"۔ دریاقت کیا گیا کہ تھ ال کون آدمیا یی مان یات کو ھی گایل دے گا؟ آت صل اہلل علیہ وسلم ن فمایا” :اہن! آدمی کسی
ت
ت
ےک یاتکو گایلدے گا،بو وہ ھیاس ےکیاتکو گایلدے گااور وہکسییکمانکو گایلدے گا،بو وہ ھیاسیکمانکو گایل دے گا“۔ 33.................................
َ
َ
َْ
َ
خبلق حسن 35.................................... ................................
اتق اهلل حيثما كنت ،وأت ِبع السيئة احلسنة تمحها،
وخالق الاس ٍ
ِ
ت
ت
عایل ےس درن راہکرو۔اور (اگرکون گیاہ ہوجانبو) گیاہ ےکب عذیییککرلیاکرو حواسکومیا دےیگ اور لوگونےس حُس ر
ناج الق ےس ینسآیاکرو۔ 35...
م حہانکہی ھی ہواہللب ّٰ
اتقوا اهلل وصلوا َخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زاكة أموالكم ،وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم 37......................................

اہلل ےس درو ،اینی یا بح تمارین یھو ،ا یی ایک مہنی ےک رورے رکھو ،ا یی مال یک رکوہ ادا کرو ،ا یی حکرمابون یک اطاعت کرو ،تم ا یی رت یک حیت می داجل ہو جاو ےگ۔
37................... ................................ ................................ ................................ ................................
اجتنبوا السبع املوبقات 39........................... ................................ ................................ ................................
ساتہ الککرنوایل حیون(گیاہون)ےسبحو 39......................................... ................................ ................................
َُ َ
َّ َّ ُ َ َ
َّ
ْ َ َّ
يف َّ
ك ِّ ُ
فقالت َّ
اجلنة َّ
الارَّ :
الاس ومسا ِكينُ ُهم 41.......................................
وقالت اجلنة:
ربون.
اجلبارون والمت
والار،
ت
يف ضعفاء ِ
ِ
ِ
احتج ِ

حیتاور دورخنآبسمیجھگراکیابو دورخ نکہاکہ ’’میےایذریےرسکساورمیکی لوگ ہونےگ‘‘۔اور حیتنکہاکہ ’’میےایذر کرموراورمسکی قسم ےک لوگ
ہون ےگ‘‘۔ 41....................................... ................................ ................................ ................................

احتجت اجلنة والار ،فقالت اجلنة :يدخلين الضعفاء واملساكني ،وقالت الار :يدخلين اجلبارون واملتكربون ،فقال للنار :أنت عذايب أنتقم بك ممن

شئت ،وقال للجنة :أنت رمحيت أرحم بك من شئت 44.............................. ................................ ................................

حیت اور دورخ ن آبس می جھگرا کیا بو حیت ن کہا کہ میے ایذر کرمور اور مسکی لوگ داجل ہون ےگ اور دورخ کہی لیگ کہ میے ایذر یے یے رسکس اور میکی لوگ

ج
عایلناندوبون ےکدرمیانقیصلہکرنہونفمایا:اےدورخ!بومیاعذاتہ۔ییےدر بےعمیحسےسجاہونگاايقاملونگا۔اورحیت
دا لہونےگ۔اہللب ّٰ

ےس فمایا:بومیی رجمتہ۔ییےساتھمی حس یجاہونگا رجمکرون گا۔ 44............. ................................ ................................
ا
ارقبوا حممدا -صىل اهلل عليه وسلم -يف أهل بيته 46................................ ................................ ................................
تم مجدم ﷺ کاانےکاہل يت ےکیارےمی حیال رکھو 46................................. ................................ ................................
ازهد يف ادلنيا حيبك اهلل ،وازهد فيما عند الاس حيبك الاس 47................... ................................ ................................

دییاےس ن رعننی رکھو،اہلل تمکو محیوت ر کےھ گااور حو کجھ لوگونےک یاسہاس ےسن ییار ہوجاو،بو لوگ تم ےسمحیتکرینےگ۔ 47..............................
َّ َ
ُ
واط ُ
ُ
الفقراءَّ ،
فرأيت َ
فرأيت َ
أكرث أهلها النِّ َ
َ
ساء 49......................... ................................
لعت يف الار
أكرث أه ِلها
اطلعت يف اجلنة
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ح
می نحیتمی جھان کابو دیکھا کہاسمی ریادہ یغیت لوگ تےھاورمین ہنممیجھان کابو دیکھا کہاسمی ریادہیعور یی تھی۔ 49..............................
اء م ْن ْ َ
َْ
ان 51................................ ................................ ................................ ................................
احلَي ُ ِ
اإليم ِ
ِ
حیااتمانکا حصہ ہ۔ 51................................ ................................ ................................ ................................
الرب حسن اخللق ،واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الاس 52....................................... ................................
ب
یییک حسن جلقکا یام ہاور گیاہ وہہ حوییےدلمی کھیےکاور جےھن یابسیذ ہوکر لوگون کواسیک حی ہو۔ 52....................... ................................
الربكة تزنل وسط الطعام ،فلكوا من حافتيه ،وال تأكلوا من وسطه 55................ ................................ ................................

یکت،کھانےک نحمی یارل ہونہ،اس لی تم لوگاس ےککیارے ےسکھاو ،نح ےسمتکھاو۔ 55....................... ................................
اجلنة أقرب إىل أحدكم من َ
اك نعله ،والار مثل ذلك 57....................... ................................ ................................
رش ِ
ِ
ھت
ت
حیت تمہارے حونےکبسےم ےس ھی ریادہ تمہارےفیت ہاوراشی رطخدورخ ی۔ 57................................... ................................
َ َ َُ َ ْ
َ َ َ
هل َوال ُمؤ ِو َي 59.................................... ................................
احلمد هلل اذلي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فك ْم ِم َّم ْن ال اك ِيف
ق َّ مر
ی»۔ یجمہ :تمام بغبقی اس اہلل ےک لی ہی حس ن ہمی کھ الیا ،ی الیا ،ہماری کقایت یک اور ہمی تھکان
«الجدم ہلل الذی اط عمیا وسقایا ،وکقایا و آوایَّا ،ک َّ ْم م َّ ْن ل ک رَّاقَّ لہ َّول َّم ُوْو ر َّ
دیا۔ کنی ہیا بےس لوگہی حنیک نکونکقایتکرن وال ہاور نکون اتہی تھکاند یی وال۔ 59............................... ................................

احلياء ال يأيت إال خبري 61............................. ................................ ................................ ................................
حیابو حی ہیلن ہ۔ 61................................ ................................ ................................ ................................

ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرد 62................. ................................ ................................ ................................
اداناورافامت ےک درمیاندعا رد تہییکجان۔ 62........................................ ................................ ................................

ادلنيا سجن املؤمن ،وجنة الاكفر 63.................. ................................ ................................ ................................
دییامومن ےک لی قیذجاناورکافےک لیحیت ہ۔ 63.................................. ................................ ................................
ُ
ُّ ْ َ َّ ُ
احلَة من اهلل ،واحلُل ُم من الشيطان 64..................................... ................................ ................................
الرؤيا الص ِ
ییک حواتاہللیک جایتےسہی،اوریےحوات سنطانیکجایت ےس ہونہی۔ 64........................................ ................................
َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ
َْ ُ
َ َ
َ
الر ُ
يذوا باهلل من ِّ
يح من َر ْو ِح اهلل ،تأيت َّ
ِّ
رشها 66........................
وسلوا اهلل خريها ،واست ِع
بالعذاب ،فإذا رأيتموها فال تسبوها،
بالرمحة ،وتأيت

ہوااہللیک رجمت ہ۔ ن رجمت ےلکرآن ہاور (بسااوفات) عذاتلن ہ۔ لہّٰذاحت تماےس دیکھوبواےس یا تھ المت کہواور اہلل ےساسیک تھ الن کا سوالکرواوراسیک
یان ےس ییاہمایگو۔ 66................................. ................................ ................................ ................................

الزبري ابن عميت ،وحواري من أميت 69............... ................................ ................................ ................................
ت
رییمیی تھو ھیکا ینیاہاورمییامتمی ےسمیا حواریہ۔ 69...................... ................................ ................................
السايع ىلع األرملة واملسكني ،اكملجاهد يف سبيل اهلل 70........................... ................................ ................................
م
يواوناور سکنیونےک لیکوشکرن والاہلل ےک را سیمی حہادکرن واےلیک رطخ ہ۔ 70........................... ................................
َ
الصمت ِحكم ,وقليل فاعله 72.................... ................................ ................................ ................................
جاموشی حکمتہاوراس ی عملکرن واےل کمہی۔ 72.................................. ................................ ................................

الظلم ظلمات يوم القيامة 73........................ ................................ ................................ ................................
طلم قیامت ےکدنایذھیونکا یاعت ہو گا 73............ ................................ ................................ ................................
َْ َ ْ
َ
ج َر ٍة َّ
إيل 75...................... ................................ ................................ ................................
ال ِعبَادة يف الهر ِج ك ِه
ہخ (فنیہ و قساداور قیل وعارتگری)ےکرمانمیعیادتکریاا بےس ہ،جنےسمییرطف ہرحتکریا۔ 75.................... ................................
العبادة يف َ
اله ْرج كهجرة َّ
إيل 77...................... ................................ ................................ ................................
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ہخ (فنیہ و قساداور قیل وعارتگری)ےکرمانمیعیادتکریاا بےس ہ،جنےسمییرطف ہرحتکریا۔ 77.................... ................................
َ
ْ
َ َ
أتبَ َع نفسه هواها َوتَ َّ
ُ
مىن ىلع اهلل 78...................... ................................
والعاجز من
الكيِّ ُس من دان نفسه ،وعمل ل ِ َما بعد املوت،

عم
نج
بق
بق
عایل ےس اُمیذین یایذےھ۔
دایا وہ ہ حو ا یی س کا مجاسیہ کرے اور موت ےک ب عذ ےک لی ل کرے ،اور عاحر وہ ہ حو ا یی س یک حواہسون ےک ےھ لگا رہ اور اہلل ب ّٰ
78................... ................................ ................................ ................................ ................................
َ
الكيِّس من دان نفسه ،وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع َ
نفسه هواها وتمىن ىلع اهلل 80....................... ................................
ن
عقل میذ وہ ہ حو ا یی بقس کا مجاسیہ کرے اور موت ےک ب عذ آن وایل ر یذیگ ےک لی عمل کرے اور عاحر (ن وقوف) وہ ہ حو ا یی بقس کو حواہسات ےک جےھ لگادے

اوراہلل ےسآررو یی ر کےھ 80........................... ................................ ................................ ................................
الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل الفس ،وايلمني الغموس 82......................................... ................................

کنیہگیاہنہی:اہلل ےک ساتھرسککریا ،والذینیک یافمانکریا ،کسیجانکو ( یاحق) قیلکریااورجھون قسمکھایا۔ 82................. ................................
َ
َّ ُ ِّ َ ُ ُ َ
َ َ َْ
وغلَبَة َ
ك م ْن َغلَبَة َّ
الع ُد ِّو ,وش َمات ِة األع َدا ِء 84................ ................................ ................................
ادلي ْ ِن,
الله َّم إِين أعوذ بِ ِ
ِ
ِ
اےاہلل!می فض ےک علی ،دشمنےک علیاورمصنیتمی دشمیونیک حوشیےسیییییاہجاہیا ہون۔ 84........................ ................................
َ ْ
َ
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
َّ ُ َّ ْ ُ
ُ
اي وأَ ْهيل َ
واحف ْظين م ْن بني َّ
ود ْنيَ َ
يدي و ِمن خل ِيف وعن يميين وعن ِش َمايل
اسرت َع ْورايت وآ ِم ْن َر ْواعيت،
ومايل ،اللهم
أسألك العافيَة يف ديين
اللهم إين
ِ
َ ْ ُ َْ َ ْ َ
َ ُ ُ
َ
َ
َ
و ِم ْن ف ْو ِِق ،وأعوذ بِعظم ِتك أن أغتال ِمن حتيت 86................................... ................................ ................................
م
”اے اہلل! می بجھ ےسا یی دین و دییا ،اہل و عیال اور مال می عاقیت طلت کر یا ہون۔اے اہلل! میی رسم گاہ یک سی بوشی فما ،جےھ حوف و حظات ےس مامون و محقوظ رکھ،
ن
میی حقاطت فماآےگ ےس ،جےھ ےس ،دا یی ےس ،یا یی ےس اور اوی ےس۔ اور میییی عطمت یک ییاہ جاہیا ہون اس یات ےس کہ می اجایک ا یی نچ ےس یکر لیا جاون۔
86................... ................................
................................
................................
ُ ِّ ................................
ُ
َ
َّ ُ َّ ِّ ْ َ ُ َ
ِّ
ِّ
رسلت به 88...................................
رسلت به ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش ما أ ِ
اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أ ِ
تھن
ت
اے اہلل ! می بجھ ےس اس یک حی مایگیا ہون اور حو کجھ اس می ہ اس یک حی کا طلت گار ہون اور حو حی اس ےک ساتھ جی گنی ہ اےس ھی جاہیا ہون اور می اس ےک رس ےس
یییییاہجاہیا ہوناورحو کجھاس ےکایذر ہاس ےکرس ےسیییییاہمایگیا ہوناور حو رساس ےکساتھ تھنجا گیااس ےسیییییاہکا حواسیگار ہون۔ 88...............
َّ َ
ُ ِّ
ْ ْ ْ َ َا
اي الَّيت ف َ
َ ْ ْ
اللَّ ُه َّم أَ ْصل ْح يل ديين َّاذلي ُه َو ع ْص َم ُة أَ ْمريَ ،وأَ ْصل ْح يل ُد ْنيَ َ
آخ َر ِيت ال ِيت إيلْ َها َم َعا ِديَ ،واج َعل احلَيَاة ِز َيادة ِيل ِيف لك
يها َم َع ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ايشَ ،وأص ِلح ِيل ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ا
ْ ُ ِّ َ
ٍّ
ري ،واجعل الموت راحة ِيل ِمن لك رش 90.......................................... ................................ ................................
خ ٍ
اے اہلل! میے دین کو درست کردے حو میے معاملہ کامجاقظ ہ اور میے دییا کو درست کردے حس می میی روری ہ اور میی آحرت کو درست کردے حس می
میا لوییاہاورمیی ر یذیگکوہ حیمی ریادن کا سنت ییادےاورموتکومیے لیہ رس ےس راحت ییادے۔ 90............. ................................
ُ ُ
اللَّ ُه َّم َك َما َح َّسنْت َخلْيق فَ َ
ح ِّس ْن خل ِيق 92........... ................................ ................................ ................................
ِ
ت
ج
اےاہلل! جنےسبو نمییصورتا ھیییان ہ و بےس ہیمیےاج القکو ھیاجھاکردے 92.................................. ................................
امهلل اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت 94...................... ................................ ................................
ت
اےاہلل!میے وہ گیاہمعاف فمادے حومی ن تہےل کیاور وہ ھی حوب عذمی کی ،حوجھتکر کیاور حو ع الییہ کی 94........... ................................
امهلل إنا جنعلك يف ْنورهم ونعوذ بك من رشورهم 96............................... ................................ ................................

اےاہلل! ہم بجھکوان ےک سا میکرنہیاورییےدر بےعانیک رساربون ےس ییاہما یگیہی 96.............................. ................................
َ ْ َُ َ
َ ُّ َ
ك ُ
اتلَّق والعفاف والغىن 98.................................. ................................ ................................
الهدى و
امهلل إين أسأل
ی ،یاکدامنی،اور لوگون ےسنییاریکا سوالکر یا ہون۔ 98................................ ................................
اےاہلل!می بجھ ےسہذایت،بقو ّٰ
امهلل إين أسألك اهلدى واتلَّق والعفاف والغىن 100 ................................. ................................ ................................

یااہلل!می بجھ ےسہذای ت ،یہیگاری ،یاکذامنی اور دلیکن ییاری کاسوالکر یا۔ 100 ........................................ ................................

امهلل إين أسألك من خري ما سألك منه نبيك حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ وأعوذ بك من رش ما استعاذ منه نبيك حممد -صىل اهلل عليه وسلم-
102 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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اے اہلل! ہم بجھ ےس وہ تھ الن (حی) ما یگیہی حو بجھ ےسییے ینی مجدم ﷺ ن ما ییگ ہ اور ہمییی ییاہ جا ہی ہی اس رس (یان) ےس حس ےسییے ینی مجدم ﷺن
ییاہما ییگہ۔ 102 ................................... ................................ ................................ ................................

امهلل إين أسألك موجبات رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والسالمة من لك إثم ،والغنيمة من لك بر ،والفوز باجلنة ،والجاة من الار 104 ...............

اے اہلل! می بجھ ےس سوال کر یا ہونییی رجمت کو واحت کرن وایل حیون کا اور ان اسیاتکا حوییی معقت کو (میے لی) لرمی ییا دین اور ہ گیاہ ےس س المنی کا اور

ہ یییک ےسفایذہاتھانکااور حیتےس ترہہور ہونکاییدورخےس بجات یانکا۔ 104 ..................................... ................................
َُ
َّ ُ
ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
ْ َ
ابل َطانة 106 ................. ................................
امهلل إين أعوذ بك من اجلوع ،فإنه بِئس الض ِجيع ،وأعوذ بِك من اخلِيان ِة ،فإنها بِئس ِ
ت ِ
اےاہلل!می تھوکےسیییییاہجاہیا ہون،ن تہت یی ہمبسیہاورمی حیایتےسیییییاہکا طلت گار ہون،ن تہت ییہم رارہ۔ (بعنی تہتیی یاطنی حصلت
ہ۔) 106 .......................................... ................................ ................................ ................................
ُ ْ
َْ
ََ َ َ
َ ْ َ َ َ
رب 108 .......................................... ................................
امهلل إين أعوذ بك من العج ِز والكس ِل ،وابلخ ِل والهرمِ  ،وع ِ
ذاب الق ِ
ب
اےاہلل!می عاحریُ ،
اتقی ےسیییییاہمایگیا ہون۔ 108 ..................................... ................................
ُسنی ،حیل،یھاناور عذ ر
امهلل أنت ربها ،وأنت خلقتها ،وأنت هديتها لإلسالم ،وأنت قبضت روحها ،وأنت أعلم بِسها وعالنيتها ،وقد جئناك شفعاء هل ،فاغفر هل 111 ...

اے اہلل! بو ہی اس کا رت ہ ،بو ہی ن اےس ییذا کیا ،بو ہی ن اےس اس الم یک ہذایت دی اور بو ہی ن اس یک روخ قیص یک ،اور بو ہی اس ےک بوسیذہ اور طاہ کو ستےس
ب
ریادہجاییاہ۔ ہمییے یاساسےک سقارشی ینکرآنہی،بسبواےس حسدے۔ 111 ................................. ................................
امهلل أنت عضدي ونصريي ،بك أحول ،وبك أصول ،وبك أقاتل 113 .............. ................................ ................................

اےاہلل!بو ہیمیا یارواورمذدگار ہ،یییہیمذد ےسمیجلیا ترھ یا ہوناوریییہیمذدےسمیجملہکر یا ہوناورییی ہیمذدےسمی حیگکر یا ہون۔ 113 ............
ِّ
امهلل جنبْين منكرات األخالق ,واألعمال ,واألهواء ,واألدواء 115 .................. ................................ ................................
م
اےاہلل! جےھ یےاج الق،یےاعمال،یی حواہساتاور یی نماربون ےس بجا 115 ......................................... ................................

امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة 116 ................ ................................ ................................ ................................
ح
"اےاہلل قیقی ر یذیگ بو ضفآحرتیک ر یذیگ ہ۔" 116 ................................. ................................ ................................
َ
ُ َّ
َ
امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توَّكت ،وإيلك أنبت ،وبك خاصمت .امهلل أعوذ بِعزتك؛ ال هلإ إال أنت أن تضلين ،أنت اليح اذلي ال تموت،
واجلن واإلنس يموتون 117 ......................... ................................ ................................ ................................

"اےاہلل!میییے لیفمانیدارہوگیا،بجھیاتمانلیا،بجھیترھوسہکیا،یییرطفرحوعکیااوریییمذدےس(کقےکساتھ)مجاضمتیک۔اےاہلل!میاسیاتےس
م
یییغتیک ییاہ لنیا ہونـییے سواکونمعیود تہیـ کہبو جےھ سیذھی راہ ےس ہیا (گرماہکر) دے ۔بو ہی ہمنش ر یذہ ر ہی وال ہ حسکو موت تہیآ سکنی اور حن وابس ست م
جا ییےگ۔ 117 ...................................... ................................ ................................ ................................

امهلل لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توَّكت ،وإيلك أنبت ،وبك خاصمت ،امهلل أعوذ بعزتك ال هلإ إال أنت أن تضلين ،أنت اليح اذلي ال يموت،

واجلن واإلنس يموتون 119 ......................... ................................ ................................ ................................
ب ُ رص َّل ر
ل
ل
ت
«اللہم لک َّا ْس َّلمت ،ویکآمیت،وعلیکبوکلت ،والیکا ََّّيت،ویک َّجا َّضم للہ
ر
وت،وا ح ر ُن والرب ْ ُس تموبون»۔
ْ ُ
ْ ُ
ُ
ُ
ْ ُ
ک؛لالہالایتان نی،ایتا ج ُیالذیل م ُ
ت .ا ماعودبرغ َّ ی ر َّ
یجمہ:اےاہلل !می نییے ہیسا می رسجھکایا،بجھ ہی یاتمانلیا،می نییے ہیاوی ترھوسہکیااورییی ہی رطف رحوعکیا ۔می نییی ہیمذد ےکساتھمقایلہ

م
ب
کیا۔ میییی غت یک ییاہ مایگیا ہون کہییے سوا کون دورسا معیود ریحق تہی ،ن کہ بو جےھ گرماہ ہون ےک لی جھور دے ،بو ر یذہ ہ ،جےھ موت تہی آن یگ حت کہ تمام
حن وابسم جا ییےگ۔ 119 ........................... ................................ ................................ ................................

املرء مع من أحب 121 .............................. ................................ ................................ ................................

آدمیاشیےکساتھ ہو گا ،حسےس وہ محیتکر یا ہ۔ 121 .................................. ................................ ................................
انظروا إىل من هو أسفل منكم ,وال تنظروا إىل من هو فوقكم ,فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم 123 ...................................

ت
یک ت
ک
یک ت
عایلیکب عمتکو حقی ن جابوےگ 123 .............................
اسکو د ھو حو م ےس می ہو ،اسکومت د ھو حو م ےس یی ہو،اس رطخ ریادہمیاستہ کہ ماہللب ّٰ
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َ ْ ََ َ َ
َ َْْ
َُْ
ْ
ُ
الارَ ،
َُ َ
َ َ َ
َّ
وم ْن َج َّر إ َز َ
الك ْعبَ ْني فهو يف َّ
ار ُه َب َط ارا لم ينظ ِر
ني ،فما اكن أسفل ِمن
إِ ْز َرة
ِ
ِ
املسلم إىل نِص ِف الس ِ
ِ
اق ،وال حرج -أو ال جناح -فيما بينه وبني الكعب ِ
ِ
ُ
اهلل إيل ِه 125 ........................................ ................................ ................................ ................................

ت
مسلمان ےک تہنیذ ییذیل ےک بصف یک ہو یا ہ اور ییذیل ےک بصف اور بحیون ےک درمیان یک اےس رکھا بو اس می ھی کون حرخ تہی یا ترھ آت ﷺ ن فمایا کہ اس می
ش
ت
ت
ھیکون گیاہ تہی۔ حو حصہ بحیون ےس نچ ہو گا وہآگمی ہو گا۔اور حو حصاینیارارکوارراہیکیگھسنتکر جلیا ہاسیک رطفاہللب عایل دیکےھ گا ھی تہی۔ 125 ...........
َ
َ
َ
َّ َ َ
ُ ُ ْ َ
َر ُ ْ َ ُ َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ
َْ ُ ْ َ ْ ُ
ْ ُ َ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ
الاس؛ فَإ َّن َ
اتلف ُّحش
حيب الفحش وال
اهلل ال
إِنكم قا ِدمون ىلع إِخوانِكم ،فأص ِلحوا ِرحالكم ،وأص ِلحوا ِبلاسكم حىت تكونوا كأنكم شامة يف ِ ِ
127 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
تم لوگا یی تھايون ےک یاسآ رہ ہو حیابجہاینی سواریاناورا یی لیاس وعیہ درستکرلو تہان یک کہ تم لوگون ےکمایی ا بےس تمایانبظآو جنےس (حسممی سیاہ) یل ہو یا
عایل گیذی یا ییکرنکواور گیذا سیذا ر ہیکو بسیذ تہی فما یا۔ 127 .............. ................................ ................................
ہکیو یکہاہللب ّٰ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ح ادا أ َش َّد منْ ُه َع َذابااَ ،وإنَّ ُه أل ْه َو ُ
َخص قَ َد َميْه َمجْ َرتَان َي ْغيل منْ ُه َما د َماغه ،ما يَ َرى أ َن أ َ
َْ
إ َّن أَ ْه َون أَ ْهل الَّ َ َ ا َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ
نهم َعذاباا
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ار عذابا يوم ال ِقيام ِة لرجل يوضع يف أ ِ
ِ
ِ
ِ
131 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
شم
ش
حہ
قیامت ےک دن نمیونمی ےسست ےس کم عذاتاس حصکو ہو راہ ہو گا حس ےکفذمون ےک نچ دوانگارے ر کےھ ہون ،حن یک وج ےساسکا دماع کھول راہ ہو گا۔ وہ جےھ

گا کہاس ےس ریادہ شحت عذاتکسیکو تہی ہوراہ ہجال یکہاےسان ست ےسہلکاعذاتہو راہ ہو گا۔ 131 .......................... ................................
ت أَ ْن تَأ ْ َذ َن هل ،وإ ْن شئْ َ
إ َّن هذا تَب َعنَا ،فَإ ْن شئْ َ
ت َر َج َع 133 ............................ ................................ ................................
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ش
ن حص ہمارےساتھج الآیاہ،اگرآتجاہیبواےساجارتدےدیناوراگرجاہیبو ن وابسج ال جان 133 ................... ................................
ِّ
َ
َ
َ
ذهب منه ما جيد 135 ..........................................
ذلهب عنه ما جيد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم،
ِإين ألعلم لكمة لو قاهلا
ر
م
ش
ش
جےھ ایک ابسا کلمہ معلوم ہ کہ اگر ن حص اےس یھ ےل بو اس کا عصہ دور ہو جان ،فمایا :اگر ن حص کہہ ےلَّ ‘‘ :اعُودُ یرال َّل رہ م َّن ال َّسنْط ر
َّان الرخم’’ (می سنطان مدود ےس اہلل یک
ییاہمیآ یا ہون) بواسکاعصہ خم ہو جان گا 135 ......................................... ................................ ................................
َ َ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َ ا َ َ
ْ َ َ ْ َ
اما فال ي ْم َس ْح ي َ َد ُه َح َّىت يَل َعق َها أ ْو يُل ِعق َها 137 ................. ................................ ................................
إذا أكل أحدكم طع
ب
حت تممی ےسکون کھایاکھا جےک،بوا یی اہتھکو نبو جےھ ،تہان یک کہاسکو حود جاتےلیا کسیاورکو حیادے۔ 137 ............... ................................
َ َّ َ َ َّ
َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِّ َ
ْ ُ
َ ََُ ُ َ َ ْ َُ ُ
َ َََ
الن 138 ............. ................................
الن ب ِن ف ٍ
إذا مجع اهلل -عز وجل -األو ِلني واآلخ ِرين :يرفع ِللك اغ ِد ٍر لِواء ،فيقال :ه ِذهِ غدرة ف ِ
ب
ج
حتاہلل (رور قیامت) اگلوناور جھلونکو معکرے گابوہ عہذ سک ےک لیایکجھیذا یلیذکیا جانگا،اورکہاجان گا :نف النینف النیک عہذ سکنیہ 138 ...........
َ َ
إذا اقرتب َ
ك ْد رؤيا املؤمن تكذب ،ورؤيا املؤمن ُج ْزء من ستة وأربعني ُج ْز اءا من ُّ
البُ َّو ِة 139 ..........................................
الز َمان لم ت
حت رمان (قیامت ےک)فیت ہوجان گابومومنکا حواتجھویا تہی ہوگا۔اورمومنکا حوات يوتکاجھیالنسوان حصہ ہ۔ 139 ....................................
ُْ ُ
ُ
ََ
َ َْْ َ
َّ
ار 141 .......................... ................................ ................................
اتلَّق
إذا
ِ
املسلمان بسيفي ِهما فالقاتل واملقتول يف ال ِ
حہ
حت دومسلمان یلوارینسویتکرایک دورسے ےکمذمقایلآجا یی،بوفا یل ومقیولدوبون نمی ہونےگ۔ 141 ............... ................................
ْ
َ ُْ
َْ ُ
وآخر ُهما تُ ْ َ
َ
زنع 143 .....................................
وتلكن ايلُمىن أول ُهما تن َعل,
إذا انتَ َعل أحدكم فليبدأ بايلمني ,وإذا نزع فليبدأ بالشمال,
ش
حت تم می ےس کون حص حو یا تہی بو دا یی رطف ےس رسوع کرے اور حت ا یارے بو یا یی رطف ےس ا یارے۔ دایان یاون تہنی می اول ہو اور ا یارن می آحری ہو۔
143 ................. ................................ ................................
................................ ................................
ُ َ
َ ْ ُ َ ِّ
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ ْ
َ
ْ
َْ َ َ ُ ُ
َ
َّ
َ
َ
اآلخرةِ 144 .........................................
إذا انتىه أحدكم إىل املج ِل ِس فليسلم ،فإذا أراد أن يقوم فليسلم ،فليست األوىل بأحق ِمن ِ
م
ت
حت تممی ےسکون جلسمی تہنچ،بو س المکرےاور حتاتھکر جان لےگ،بو ھیس المکرےاور تہ ال(مو قع)دورسے ےس ریادہ حقدار تہیہ 144 .................
إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أنه حيبه 146 ......................................... ................................ ................................

حتکونآدمی ا یی تھانےس محیتکر یا ہو،بواےس ییادے کہ وہاسےس محیتکر یاہ۔ 146 ................................. ................................
إذا أراد اهلل بعبده اخلري عجل هل العقوبة يف ادلنيا ،وإذا أراد بعبده الرش أمسك عنه بذنبه حىت يواىف به يوم القيامة 148 ...........................

عایل ا یی کسی ییذےےک ساتھ حیکاارادہ فما یا ہبو اےس دییامی ہی رسا دے دییا ہاور حتا یی کسی ییذےےک ساتھرسکاارادہ فما یا ہبواےساسےک
حتاہللب ّٰ
گیاہیک رسادد یی ےس رکا رہیاہ تہان یک کہ قیامت ےکدناےسبوریبوری رسادے گا۔ 148 .............................. ................................
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َّ َ ْ ُ ِّ
ْ ََ ْ َ ْ َ
َّ
َّ
ْ ْ
ْ ْ
َ
إذا ْ
استَق ْمنَا ،وإن اع َو َججت اع َو َججنَا 150 ....
أصبَح ابن آدم ،فإن األعضاء لكها تكف ُر اللسان ،تقول :ات ِق اهلل ِفينَا ،فإنما ْنن بِك؛ فإن استقمت
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اس ےس ریادہ شحت ہونیگ۔ 209 ....................... ................................ ................................ ................................
َ َُ
اهلل َ -ع رز َو َج َّلَ -ي ْقبَل تَ ْو َب َة َ
إن َ
العبْ ِد َما لم يغر ِغر 211 ............................... ................................ ................................
اہللب عایل ییذےیک بوناس وقت یک قیولکر یا ہ ،حت یک کہاس ی غغہیککیقیت طارین ہوجان۔ 211 ................... ................................
إن اهلل -عز وجل -أمرين أن أقرأ عليك (لم يكن اذلين كفروا) 212 ............ ................................ ................................
مج حک
ج
م تمہ ل َّ ی ُ ر ری کَّ َّ
قوا‘‘ ا لح۔ یھکر سیاون۔ 212 ..................................... ................................
اہلل غ و لن ےھ مدیاہ کہ ی ی’’ ْم َّکالَّذ َّن ُ
إن اهلل قد أوجب هلا بها اجلنة ،أو أعتقها بها من الار 214 .......................... ................................ ................................

ح
عایل ناس ےکاس عملیک یذولتاس ےک لی حیت واحتکردی یااس عملیک وج ےساےس ہنمےسآرادکردیا۔ 214 ......................................
اہللب ّٰ
َُ
َْ َ
ْ َْ ُ
ا َ َْ ُ
ْ
َ
َ
َ
َّ
لكن يق ِبض ال ِعلم بِقب ِض العلما ِء 216 ......................... ................................
إن اهلل ال يقبض العلم انزتااع ينزتعه ِمن ال ِ
اس ،و ِ
اہللب عایل علمکو ییذون ےسجھیکر تہی اتھان گا یلکہ وہ علماءکوموتدےکر علمکواتھان گا۔ 216 .............................. ................................
إن اهلل حيب العبد اتليق ,الغين ,اخليف 218 .......................................... ................................ ................................

م
عایل اس ییذے ےسمحیتکر یا ہ حویہیگار (،جلوقےس)نییاراوربوسیذہ ہو 218 ..................................... ................................
اہللب ّٰ
إن املسلم إذا اعد أخاه املسلم لم يزل يف خرفة اجلنة حىت يرجع 219 ................ ................................ ................................

مسلمان حتا ییمسلمان تھانیکعیادتکر یا ہبو وابسآن یک وہ حیت ےک یارہتھلونےک جنیمی مرصوف رہیاہ 219 ..................................
إن املقسطني عند اهلل ىلع منابر من نور :اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 221 .......................... ................................

ینسک ابصاف کرن واےل اہلل ےک اہن بور ےک منیون ی ہون ےگ ،ن وہ لوگ ہون ےگ حو اینی رعایا اور اہل و عیال اور حس کا اتھی دہم دار ییایا جا یا ان می عذل و ابصاف
کرن ہون ےگ۔ 221 ................................. ................................ ................................ ................................
إن إبراهيم ابين وإنه مات يف اثلدي ،وإن هل لظْئين تكمالن رضاعه يف اجلنة 223 ................................ ................................

ایاہممیا ینیاہ۔ وہسیحواریگیک جالتمی قوت ہوا۔اسےک لی دودانمی عییک گنیہی حو حیتمیاسیک ر
مذت رسی حواریگکوبوراکررہیہی۔ 223 .................
َ َ
َُ
إن أ ْوىل الاس باهلل من بَ َدأه ْم بالسالم 225 ......................................... ................................ ................................
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ش
لوگونمی اہلل ےک ست ےس ریادہفیت وہ حصہ ،حوانمی ےسس المکرنمی تہلکر یا ہ۔ 225 ........................ ................................
ُ
َ ْ
إن باملدينة لَر َ
ج ااال ما ْ
رستُم َمس ا
ريا ،وال ق َطعتُم َوا ِدياا ،إال اكنوا َم َعكم َحبَ َسهم املرض 227 .......................... ................................
ِ
ِ
ِ
ت
ت
مذییہمی کجھ ا بےس لوگہی کہ حہان ھی تم جےل اور حس وادیکو ھی تم ن ےطکیا وہ (ہایک ےکاحر می) تمہارے ساتھ تےھ،اتہیمض ن تمہارےساتھآن ےس روک
رکھا تھا۔ 227 ......................................... ................................ ................................ ................................
ا َ َ
إن رجاال يتَخ َّو ُضون يف مال اهلل بغري حق ,فلهم الار يوم القيامة 229 .............. ................................ ................................

ح
کجھ لوگاہلل ےکمالمی یاحقبرصفکرنہی۔ حیابجہا بےس لوگون ےک لی قیامت ےکدن ہنمہ 229 ........................ ................................
ُ َّ
ْ
ْ
إن يف الليل لساعة ،ال يُ َواف ُق َها ُ
رجل ُمسلم يَسأل اهلل تعاىل ا
خريا من أم ِر ادلنيا واآلخرة ،إال أع َطاه إِياه ،وذلك لك يللة 230 .........................
ِ
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ب
م
عایل اےس اس ےسضور بوار یا
رات می ایک گرھی ا سی ہ حو سی مسلمان آدمی کو نش آجان ،وہ اس می دییا اور آحرت ےک معا مےل می سی تھ الن کا سوال کرے بو اہلل ب ّٰ
ہ،اور ن گرھی ہ رات ہون ہ۔ 230 ................ ................................ ................................ ................................
إن قلوب بين آدم لكها بني إصبعني من أصابع الرمحن ،كقلب واحد ،يرصفه حيث يشاء 231 ....................... ................................

ینی آدمےکدل رجمنیک دوانگلیون ےکدرمیانا بےسہی جنےسوہ ستایک ہیدل ہواوروہ جنےسجاہیاہانکو یلت دییاہ۔ 231 .................................
إن للك أمة أمينا ،وإن أميننا -أيتها األمة -أبو عبيدة بن اجلراح 233 ............... ................................ ................................

ہاُمتکاایک امی ہو یا ہاوراےمییامت! ہمارےامیابو عنیذہ ینالرحاخہی۔ 233 .................................. ................................
ُ
إن للك أمة فتنة ،وفِتنة أميت :املال 234 .............. ................................ ................................ ................................
ہامت یکآرمابس کسی ن کسی حیمیہاورمییامتیکآرمابس (فنیہ)مالمیہ۔ 234 ................................... ................................
إن للك نيب حواريا ،وحواري الزبري 236 ............. ................................ ................................ ................................

ہ ینیکاکون نکون حواری ہو یا ہاورمیے حواری ریی(رضیاہللعیہ)ہی۔ 236 ........... ................................ ................................

إن مما أدرك الاس من الكم البوة األوىل :إذا لم تستح فاصنع ما شئت 238 ......................................... ................................
ت
ا گےل ي عمیونکاک الم حو لوگونکوم الاسمی ن ھی ہ کہ حت رسم ہین رہیبو ترھ حوجی جاہ وہکرے۔ 238 ..................... ................................

إن من إجالل اهلل -تعاىل :-إكرام ذي الشيبة املسلم ،وحامل القرآن غري الغايل فيه ،واجلايف عنه ،وإكرام ذي السلطان املقسط 239 ..............
بع
بورےھمسلمانیکبوقی کریا،جاملفآنکابوقیکریا حت کہ وہفآنمیعلوکرن والاوراس ےسرو گردان کرن وال ن ہواور عادل یادساہیکغتکریامجملہطور یاہللیک طنم
کریا ہ۔ 239 ........................................ ................................ ................................ ................................
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تكلفوه ْم َما يغ ِلبُ ُه ْم ،ف ِإن لكفتُ ُموه ْم فأ ِعينُوه ْم 241 ................................ ................................ ................................
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ت
ت
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عایل ن اتہی تمہاری ما حنی می دے رکھا ہ۔ اس لی حس کا ھی کون
”ینسک جھ می ا ھی جھ رمان جاہلیت کا ای یاق ہ۔ تمہارے ع الم ھی تمہارے تھان ہی اگرج اہلل ب ّٰ
تھان اس ےک قیصہ می ہواےس وہی کھ الن حو وہ حود کھا یا ہ اور وہی تہیان حو وہ حود تہنیا ہ اور ان ی ان یک طاقت ےس ریادہ بوجھ ن داےل۔لیک اگر ان یک طاقت ےس ریادہ

ت
بوجھ دالوبو ترھ انیک حودمذد ھیکر دیاکرو“۔ 241 ............ ................................ ................................ ................................
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض 243 ................... ................................ ................................

میےب عذ تم یدورسونکو یخحدیجانیگ۔اس لی صیےسکام لنیا ،تہان یک کہ مجھ ےس حوض یآملو۔ 243 .................. ................................
َّ
َّ
إنكم تلعملون أعماال يه أدق يف أعينكم من الشعر ،كنا نعدها ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من املوبقات 245 ....................
شم
شم
تم ا بےس کام کرن ہو حو تمہاری بظ می یال ےس ریادہ یاریک ہی (تم اےس حقی جھی ہو ،یا گیاہ تہی جھی ) حت کہ ہم لوگ رسول اہلل ﷺ ےک رمان می ان کامون کو ہ الک ت
حیکام شمارکرن تےھ۔ 245 .......................... ................................ ................................ ................................
إنما األعمال باليات ،وإنما للك امرئ ما نوى 247 .................................. ................................ ................................

اعمال (یک قیولیت) کا دار ومذار ینیون ی ہاورہآدمیکو وہی مےل گاحسیکاس ن يتیک۔ 247 ................................ ................................
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إنما مثل اجلليس الصالح وجليس السوء ،كحامل املسك ،ونافخ الكري 249 ........................................ ................................
ت
ا جےھ ہم بسی اور یے ہم بسییک میالب عنیہابسی ہی ہ جنےس کہعظ فوساور ھنی تھو یکی وال۔عظ فوس یابو تمہی عظ بحقمی دےدے گا یا ترھ تماس ےس وہ حریذ لو
ت
ےگ یا (کمار کم )تمہی ا س ےس حوسبوبوآنیگ۔ حت کہ ھنیمی تھو یکی وال یابو تمہارےکیےج ال داےلگا یا ترھ تمہیاس ےسیذبوآنیگ۔ 249 ..................
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ت َريب أل َّم ِيت ،فأعطاين ثلث أ َّم ِيت ،فخ َر ْرت
ت رأيس ،فسأل
شكرا ،ثم
ساجدا َلريب
فأعطاين ثلث أ َّم ِيت ،فخ َر ْرت
ت أل َّم ِيت،
إين َسألت ريب ،وشفع
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ا َ ِّ
َ َ ْ ُ َ ِّ َّ
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اج ادا ل ِ َريب 251 .........................................
ساجدا لريب شكرا ،ثم رفعت رأيس ،فسألت ريب ألم ِيت ،فأعطاين اثللث اآلخر ،فخررت س ِ
سعذ ینان وفاضرضی اہللعیہ کہیہی کہ ہم رسولاہلل صلاہلل علیہوسلم ےکساتھمکہ ےسمذییہ جانےکارادےےسن کےل ،ہمغورامقام ےکفیت تےھےکآتصل اہلل
ک
سل
عایل ےس دست یذعا رہ ،ترھ شجذے می گر یے اور یی دی یک شجذے می رہ ،ترھ کرھے ہون
علیہ و م واہن ای گی۔ آت ن دوبون اہتھ اتھان اور جھ دی اہلل ب ّٰ
ک
عایل ےس دعا یک ،ترھ شجذے می گر یے اور دی یک شجذے می رہ۔ آت ﷺن ابسا یی مییہ کیا اور فمایا” :می ن ا یی رت
اور دوبون اہتھ اتھا کر جھ دی یک اہلل ب ّٰ
م
ےس دعاکرن ہوناینیامت ےک لی سقارسیک،بواس ن جےھایک تہان امت دے دی،می ا یی رتکا سکراداکرن ہون شجذہ ری ہوگیا ،ترھ رساتھایااوراینی امت
م
ےک لیدعایک،بواس ن جےھاینیامتکاایک تہان اوردے دیا،می ترھا ییرتکاسکراداکرن ےک لی شجذہ ری ہوگیا ،ترھمین رساتھایااوراینیامت ےک لی ا یی
ت م
رت ےک سا می دست سوال درار کیا ،بو اس ن یاق مایذہ ایک تہان ھی جےھ دے دیا ،بو می ا یی رت کا سکرن ادا کرن ےک لی شجذہ ری ہوگیا“۔ اس جذیت کو امام ابو داود
ن روایتکیاہ۔ 251 ............................. ................................ ................................ ................................
إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئاا آيلت ىلع نفيس أن ال أصحب ا
أحدا منهم إال خدمته 254 ...................

می ن ابصار کو دیکھا تھا کہ وہ رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ کجھ ابسا کرن تےھ کہ می ن قسم کھا یل کہ حت ان می ےس کسی یک ضحیت بصیت ہویگ ،می اس یک جذمت کرون گا۔
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يل بكم كما اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يُ َصيل بنا 256 ................................. ................................
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حسذ ےس بحو،کیون کہ حسذ يکیونکوا بےسکھا جا یا ہ ،جنےسآگ لکربونکوکھاجانہ۔ 258 ....................................... ................................
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َّ
الظن أكذب احلديث 259 ...................................... ................................ ................................
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إيَّاكم
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هلل األ ُّدل اخل َ ِص ُم 260 ............. ................................ ................................ ................................
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ب 261 ............
أذنب عبد ذنبا ،فقال :امهلل اغ ِفر يل ذن ِيب ،فقال اهلل تبارك وتعاىل :أذنب عب ِدي ذنبا ،فع ِلم أن هل ربا يغ ِفر اذلنب ،ويأخذ باذلن ِ

ایک ییذےن گیاہکیا ،ترھ کہی لگا:اےاہلل!میا گیاہمعافکردے۔اسیاہللییارک وب عایلنفمایا:میے ییذےنگیاہکیااوروہجاییاہ کہاسکاایک رتہ
ت
حو گیاہکومعافکر دییاہاور گیاہی گرقت ھیکر یاہ 261 ................................. ................................ ................................
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میا حیالہ کہ تم نسن لیاہ کہابوعنیذہ برحینےس کجھ ےلکرآنہی۔ 263 ............ ................................ ................................
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َ
أف َرى ال ِف َرى أن يُ ِر َي الرجل عينيه ما لم ت َر َيا 265 ................................... ................................ ................................
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"یذیینجھوتنہ کہابسانابسی ےس ےک (حواتیا ییذاریمی)دیکھیکادعویکرے ،حواسیکآیکھونن ند ھی ہو۔" 265 ................................
َ
الر ُج ُل :دينَار ُينْف ُق ُه ىلع عيَاهلِ ،ودينَار ُينْف ُق ُه ىلع َدابَّته يف َسبيل اهلل ،ودينَار ُينْف ُق ُه ىلع أ ْص َ
حابه يف َ
أَفْ َض ُل ِدينَار ُينْف ُق ُه َّ
هلل 266 ...............
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ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
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ستےساقصلدییاروہہحوآدمیا ییاہلوعیالیحرخکر یاہاورحواہللیکراہمیاینیسواریےکجابوریحرخکر یاہییوہدییارحواہللیک راہمیا ییدوستاحیات
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(اینیدعامی) کیتےک ساتھ ’’یاداالج الل والکرام‘‘کہاکرو۔ 268 ........................... ................................ ................................
َ ُ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ
رب الكبَائِ ِر 269 ...................... ................................ ................................ ................................
أال أنبئكم بِأك ِ
ت
کیامی مھیست ےس یا گیاہن ییاون؟ 269 .............. ................................ ................................ ................................
َ َّ ُ َ
َ ََ ُ
أ َما ِإنه ل ْو َس َّىم لكفاك ْم 271 ....................... ................................ ................................ ................................
اگراس نبسماہلل یھی ہونبو وہ تمہارے لیکاق ہو جا یا۔ 271 ........................... ................................ ................................
َْ ْ
َ َ َ
َ َ ْ ْ َ
أم ِسك عليك ل ِ َسانكَ ،وليَ َسعك بَيتُك ،واب ْ ِك ىلع خ ِطيئ ِتك 273 .................... ................................ ................................

اینی ریانکوفابومی رکھو،ا یی گرھکولرم یکرواورا یی گیاہون ی رویاکرو۔ 273 ................ ................................ ................................
َ
َ
ََْ َ ْ
َ ْ ا َ ا َ ِّ ا ُ َ َ ا
َ َّ
َّ
َ َ
ْ َُْ
َََ َ ََُ
ْ ُ
َّ
ك ِ ٍّ
يفَ ،وال ُم َود ٍعَ ،وال ُم ْستَغ اىن عنه َر َّبنَا275
اراك ِفي ِه ،غري م
هلل محدا ك ِثريا طيبا مب
أن
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رفع مائِدته ،قال :احلَمد ِ
ر عَّ م ر
مس
ینی ﷺ حتاییادسی حواناتھانبو فمان’’ :الجَّدمہللرجَّدما َّکن ر طَّ ر
ر
ی َّکْقیٍَّ ،ولَّ م ُوَّدَّعٍ َّ ،ولَّ ُ ْ نَّعْنًیعَّیْہ َّریَّی َّا‘‘۔ 275 ......................................
یا نیًامُیَّا َّرکًا قیہَّ ْ ،
ُْ ًْ ً
ُ
َ َّ
ال ْفخ يف َّ َ
اليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -ن َىه عن َّ
َّ
اب 277 .................... ................................ ................................
الرش
أن
ِ
ِ
ِ

رسولاہلل ﷺ ن یانمی تھویکمارن ےسمیع فمایا۔ 277 ............................. ................................ ................................
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ
َ
َ َ ْ َ َر
َ َ
َ َّ َ ُ َ َ َ
َ
َ
َ ََْ
َ ُْ َ
َ
َ َُ
كرب ف َما َرف َع َها ِإىل
هلل -صىل اهلل علي ِه َوسل َم -ب ِ ِشم ِاهلِ ،فقال :لك ِبي ِمي ِنك ،قال :ال أست ِطيع .قال :ال استطعت ،ما منعه ِإال ال ِ
ول ا ِ
أن رجال أكل ِعند رس ِ

فيه279 ............. ................................ ................................ ................................ ................................ .

ایک آدمی رسول اہلل ﷺ ےک یاس یننھا یا یی اہتھ ےس کھا راہ تھا۔ آت ﷺ ن اےس فمایا :ا یی دا یی اہتھ ےس کھاو۔ اس ن حوات دیا کہ :می(دا یی اہتھ ےس) تہی کھا
م
ت
سکیا۔ اس ی آت ﷺ ن (اےس یذدعا د یی ہون) فمایا( :ات) بو ابسا کر ھی تہی سکیا۔ اس ن حصیکی یک وج ےس ان کار کیا تھا حیابجہ ترھ وہ ا یی اہتھ کو (سل ہوجان
یک وج ےس)ا ییمیہ یک ناتھا سکا۔ 279 ................ ................................ ................................ ................................
َ َّ َ ُ َ
ْ َ ََ َ َ ا ْ ََ
ب 281 .................. ................................ ................................
أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -اصطنع خاتما ِمن ذه ٍ
ت
رسولاہلل ﷺ نسونیکایکایگو ھیيوان 281 ...................................... ................................ ................................
ُ ْ
َ ْ
ََ ْ
َ ُ
كتَ ُ
كس ُ
َ ْ َ
ُ َ َ
ب هل
ب ألف َح َسنَة؟ قال :يُسبح مائة تسبيحة؛ في
أيع ِج ُز أحدكم أن يك ِسب يف لك يوم ألف حسنة؟! فسأهل سائل من جلسائِه :كيف ي ِ
ُ
َ
ألف حسنة ،أو حيَ ُّط عنه ألف خ ِطيئة 283 ......................................... ................................ ................................
ش
ش
ی
کیا تممی ےسکون حصاس یات ےس عاحر ہ کہہ دنایک ہار يکیان کما ےل؟"۔آت ﷺ ےک ساتھ ننےھ لوگونمی ےسایک حص نبوجھا" :آدمیہار يکیان کنےس
کماسکیا ہ؟"۔آت ﷺن فمایا":وہسودق عہ شجاناہلل کےہ،اس ےک لیایکہار يکیان لکھدیجانہی یااسےکایکہار گیاہمعافکردنجانہی۔ 283 .
أُعطينا من ادلنيا ما أُعطينا ،قد خشينا أن تكون حسناتُنا ُع ِّ
جلت لا 285 ........................................ ................................

ہمیدییااینیعطاکردیگنیہ حو طاہہ۔ ہمیبو درہ کہکہیدییا ہیمی ہماریيکیونکا جلذی یذلہبو تہی دےدیاگیا 285 .....................................
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا :اهلل ورسوهل أعلم ،قالُ :
ذكرك أخاك بما يكره 288 ........................................ ................................

کیا تم جا یی ہو کہ عنیت کیا ہون ہ؟ ضجانکرام ن غض کیا کہ اہلل اور اس ےک رسول ہی تہی جا یی ہی۔آت ﷺ ن فمایا( :عنیت ن ہ کہ) تم ا یی تھان کا دکر اس
رطخ ےسکرو حواےس یابسیذ ہو۔ 288 ..................... ................................ ................................ ................................
َ
وحي ُ
مده الاس عليه؟ قال :تلك اعجل ب ُ ْ َ
أرأيت َّ
رشى املؤمن 290 ................ ................................
الرجل اذلي يعمل العمل من اخلَري،
ِ
ی
ش
اس حصےکیارےمیآتکاکیاحیالہحوییکعملکر یاہاورلوگاسیاسیکبغبفکرنہی؟آتصلاہللعلیہوسلمنفمایا'':نمومنےک لی نسیگحوس
حییہ۔'' 290 .................................... ................................ ................................ ................................
َ ْ َ
ُ
َ ْ
نيحة َ
العزن ،ما من اعمل يَعمل ِخبصلة منها؛ رجاء ثوابها وتصديق َم ْو ُعو ِدها ،إال أدخله اهلل بها اجلنة 292 ................
أربعون خصلة :أعالها َم
ش
ت
جالنس حصلیی حن می ست ےس اع ّٰل و ار قع دودھ د یی وایل یکری کا ہذ ن کریا ہ۔ ابسی ہی کہ حو حص ان می ےس ایک حصلت ی ھی عمل ییا ہوگا بوات یک يت ےس اور اہلل
شمج
عایل اسیک وج ےساےس حیتمیداجلکرے گا۔ 292 .................................. ................................
ےکوعذےکو شجا ھی ہون،بواہللب ّٰ
أستودع اهلل دينك ،وأمانتك ،وخواتيم عملك 294 .................................. ................................ ................................
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میییا دین،ییی امایتاورییی ر یذیگ ےکآحری اعمالکواہلل ےک سیدکر یا ہون۔ 294 ..................................... ................................
أرشكنا يا أيخ يف داعئك 296 ........................ ................................ ................................ ................................
ت
اےمیےجھون تھان!اینیدعامیہمی ھی ساملرکھیا 296 ............................. ................................ ................................
ِّ
أفضل اذلكر :ال هلإ إال اهلل 298 ..................... ................................ ................................ ................................
ست ےساقصلدکر "لالّٰہال اہلل" ہ۔ 298 .............. ................................ ................................ ................................
َّ
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكرثوا ادلاعء 300 ..................... ................................ ................................
ییذہا ییرت ےکست ےس ریادہفیت شجذہیک جالتمی ہو یا ہ لہّٰذا تم (شجذےمی) حوتدعاکیاکرو۔ 300 ................... ................................
أكانت املصافحة يف أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :نعم 302 ..................................... ................................

کیاآت صلاہلل علیہوسلم ےک ضجانمیمصاقجہکام عمول تھا؟آت رضی اہللعیہ ن فمایا:اہن۔ 302 .............................. ................................
ا
ا
أال إن ادلنيا َملعونةَ ،ملعون ما فيها ،إال ذكر اهلل -تعاىل -وما َو ُ
ومتعلما 303 ........................... ................................
واعلما
االه،

ت م
م
ک
عایل ےکدکر اور اس ےس می علق حیون ےک ،یی دینی علوم ےس ترہہ ور اور اس کا علم جاصل
لوگو آگاہ رہو! دییا لعون ہ اور حو جھ اس می ہ وہ ھی لعون ہ ،سواناہلل ب ّٰ

کرن واےلےک۔ 303 ............................... ................................ ................................ ................................
َ َّ َ َّ ُ ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ا َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
ُ َ ِّ ُ َ َ
اهلل عنك؟ قل :امهلل اكفين حباللك عن حرامك،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لو اكن عليك ِمثل جب ٍل دينا أداه
مات علم ِنيهن
أال أعلمك لكِ ٍ
وأغنين بفضلك عمن سواك 305 .................... ................................ ................................ ................................
م
ت
کیامی تمہی کجھا بےسکلماتن سکھادون حورسولاہلل ﷺن جےھ سکھان تےھ۔اگر تمہارےاویتہاریای ھیفض ہوگابواہلل تمہاری رطفےساسیکادایییگےکاسیات
رر
ل ْ رر
منشکر دے گا؟بونکہاکرو (:ا لہماکقنی بج اللکعن حرامکَّ ،واعْننیبقصلک عَّم َّ ْن رسوَّاک)یجمہ:اےاہلل! حناسیاءکوبو ن حرام کیاان ےس بجان ہوناینیج اللکردہاسیاء
م
کومیے لیکاق کردےاورا یی قصلےس جےھا ییسواہ کسی ےسن ییارکردے۔ 305 ................................... ................................
ْ َ
ُ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ
َ
ككم 307 .......................... ................................ ................................
ري أعما ِلكم ،وأزاكها عند م ِلي ِ
أال أنبئكم ِخب ِ
کیامی تمکو تمہارے ستےس تہیاور تمہارے رتےکاہن ستےس یاکیہعملےک یارےمین ییاون؟ 307 ................. ................................
وحبمدهِ 309 .................................. ................................
هلل
ِ
أال أخربك بأحب الالكم إىل اهلل؟ إن أحب الالكم إىل اهلل سبحان ا ِ

کیامی تمہیاہلل ےکیدیکست ےسبسیذیذہک الم ےس یا حینکردون؟ 309 ................... ................................ ................................

أال أخربكم بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح ادلجال؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :الرشك اخليف ،يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ملا يرى

من نظر رجل 311 ................................... ................................ ................................ ................................
م
م
ت
کیا می تمہی وہ یات ن ییاون حس کا حوف جےھ تم ی سنح دجال ےس ھی ریادہ ہ؟ ضجان کرام رضی اہلل ع ہم ن غض کیا:یا رسول اہلل! کیون تہی؟ (ضور یی ال یی)۔ آت
ش
م
ش
ﷺ ن فمایا :وہہ"رسک حقی"۔کہکون حص تمارےک لی کرھا ہواوراینی تمارکو حصاس لی سنوارکر یےھکہکون حصاےسدیکھراہہ۔ 311 ................
أال أخربكم بمن حيرم ىلع الار؟ أو بمن حترم عليه الار؟ حترم ىلع لك قريب ،هني ،لني ،سهل 313 ................. ................................
ش
ش
ح
ح
ح
کیا می تمہی ا بےس حص یک حین دون حو ہنمیک آگ ی حرام ہ یا حس ی ہنم یک آگ حرام ہ؟ ہنم یک آگ ہ اس حص ی حرام ہ حو لوگون ےک فیت ر ہی وال ہ،آسان
کرن وال ہ ،یم حواور شہلماخ ہو یاہ۔ 313 ...................................... ................................ ................................
أال أدلكم ىلع ما َي ْم ُ
حو اهلل به اخلطايا ويرفع به ادلرجات ،قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،قال :إسباغ الوضوء ىلع املاكره ،وكرثة اخل ُ َطا إىل املساجد ،وانتظار
ُ
كم ِّ
الرباط 315 ............ ................................ ................................ ................................
الصالة بعد الصالة فذ ِل

کیا می تمہی ابسی حی ن ییاون حس ےس اہلل ب عایل گیاہون کو میا اور درجات کو یلیذ کر دییاہ؟ ضجان ن کہا کیون تہی اہلل ےک رسولﷺ؟ آتﷺ ن فمایا:یاگواریےک
ج
یاوحود ا ھی رطخ وصو کریا ،مسجذ یک ریادہ فذم جلیا اور ایک تمار ےک ب عذ دورسی تمار کا ايطار کریا اور ت ہی ریاظ( دشمیون ےس حقاطت ےک لی رسجذ یک ترہہ داری کریا ) ہ۔
315 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أال تسمعون؟ أال تسمعون؟ إن ابلذاذة من اإليمان ،إن ابلذاذة من اإليمان 317 ..................................... ................................
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کیا تم سن تہی رہ ہو؟کیا تم سن تہی رہہو؟ سادہ لیاشیاتمانیک ع المتہ،سادہ لیاشیاتمانیک ع المتہ۔ 317 ........... ................................
ُ
ُ
َ
ُ
َ ُ
ُّ
أحب إيل من اذلي أعطي 319 ......................... ................................
أما بعد ،فواهلل إين ألعطي الرجل وأدع الرجل ،واذلي أدع
م
ش
ش
اماب عذ،اہللیک قسم!می کسی حصکو دییا ہوناور کسیکوجھور دییا ہون۔حت کہ حےسمیجھوردییا ہون،وہ جےھاس حصےس ریادہ محیوت ہو یاہ ،حےسمیدییا ہون۔ 319 ....
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ ُ
َّ ْ َ
َّ
َْ
الربكة 322 .....................................
والصحف ِة ،وقالِ :إنكم ال تدرون ِيف أيها
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أ َم َر بَلع ِق األ َصابِ ِع
أن رسول ا ِ
رسولاہلل صل اہلل علیہ وسلم ن (کھانےکب عذ) انگلیاناور یلیتجات لنیکا حکم دیا،اور فمایا کہ تمہیتہی معلوم کہانمی ےسکس (کھان )می یکتہ۔ 322 ...
ا
ا
أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا تكلم بكلمة أاعدها ثالثا حىت تفهم عنه ،وإذا أىت ىلع قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثا 324 ........
ش
ینیﷺ حتکون یات کہی،بواےس یی یاردوہان ،یاکہآت ﷺیکیاتکوبوریرطخ مجھ لیاجاناور حتکجھ لوگونےک یاسآکر س المکرن،بواتھی یی یارس الم
کرن۔ 324 ......................................... ................................ ................................ ................................
أن اليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا دخل ىلع من يعوده قال :ال بأس طهور إن شاء اهلل 326 ................... ................................

س ظَّہُو رر ا ر ْن سَّاءَّال َّلہ“ بعنی قکر یک کون یات تہی ،ا ر ْن ساء اہلل (ن مض) گیاہون ےس یاک کرن وال ہو گا۔
ینیﷺ حت کسی یک عیادت ےک لی جان ،بو آت ﷺ کہی ”لَّ یَّ ْا َّ
ُ
326 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن جربيل جاء بصورة اعئشة يف خرقة حرير خرضاء إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :هذه زوجتك يف ادلنيا واآلخرة 327 ..................

ب
حییل علیہالس الم ر سم ےک سی یکرےمیعابش رضّٰیاہلل عہایکبصوی ےلکر ینیﷺیک جذمتمیآناور فمایا:ندییااورآحرتمیآتیک يویہی۔ 327 ........
ا
َُْ
ْ َ ُ َ
العش َ
رية 328 ......................... ................................
أن رجال استأذن ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ائذنوا هل ،بِئس أخو ِ
ش
ش
ایک حص ن ینی ﷺےسایذرآنیکاجارتجاہی۔آتﷺ ن فمایا:اےسآنیکاجارتدےدو۔ن ا ییفنیےلکاتہت ہی یا حصہ۔ 328 .............
ا
َ ْ َ ْ َّ
رارا ،قال ال َت ْغ َض ْ
فرد َد م ا
ب 330 ............ ................................
أن رجال قال للنيب -صىل اهلل عليه وآهل وسلم :-أوصين ،قال ال تغضب
ِ
م
ش
ب
ایک حص ن ینی ﷺ ےسغضکیا کہ جےھکون صنحت فما یی۔آت ﷺن فمایاکہ ’’عصہ نکیاکرو‘‘۔اس ن نسوالیار یار دہایااورآت ﷺ ت ہی فمانرہکہ
عصہ نکیاکرو۔ 330 .................................... ................................ ................................ ................................
ا
ُ َا
أن رجال أصاب من امرأ ٍة قبْلة ،فأىت اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه ،فأنزل اهلل تعاىل( :وأقم الصالة طريف الهار وزلفا من الليل إن احلسنات
يذهنب السيئات) 332 ............................... ................................ ................................ ................................

ایکآدمی ن کسی عورتکوبوسہ ےل لیا۔(احساسر یذامت ےسمعلوت ہون ہون)وہآتﷺ ےکیاسآیااورآتﷺکواس ےک یارےمیییایا۔اس یاہللب عایل
ل
ننآی ت یارلفمانکہ’’واقمالص الہرطقالہارورلقامنا لیلانالحسیاتیذہیالسنیات‘‘۔(ہود)114:۔یجمہ:دنےکدوبون ررسونمیتمارفاتمکرواورراتیککنی
ت
گرھبونمی ھی،بقنیاً يکیانیايونکو خمکردینیہی۔ 332 ................................. ................................ ................................
َ
ا
َ ْ
شئت ُ
َ
فصم ،وإن شئت فأف ِط ْر 335 ......................................
أن رجال سأل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الصيام يف السفر فقال :إن
ش
ایک حص نآتصلاہلل علیہ وسلم ےسسقمی رورہ ر کھیےکمی علقبوجھا،بوآتﷺ ن فمایا:اگر جاہوبو رورہ رکھواوراگرجاہوبو رورہ ن رکھو۔ 335 .............
أن رجلني من أصحاب اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خرجا من عند اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف يللة مظلمة ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما
337 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ینی ﷺےک ضجانمیےسدوآدمیآتﷺ ےک یاس ےسایک یاریک راتمین کےلاوران ےکآےگدو حراعونیک ماییذ کجھ تھا۔ 337 .............................
ُ َ ِّ َ
ات ،ومسح بهما جسده 339 ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أخذ مضجعه نفث يف يديه ،وقرأ بالمعوذ ِ
رسولاہلل ﷺ حتا ییبسی ی لینیبوا یی اہتھونمی تھویکمارناورمعودات(سورہاج الض ،سورہفلقاورسورہ یاس)ی ھیاور دوبون اہتھونکو حسم ی تھی لنی۔ 339
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يسأل يف مرضه اذلي مات فيه ،يقول« :أين أنا غدا ،أين أنا غدا» يريد يوم اعئشة ،فأذن هل أزواجه يكون

حيث شاء 341 ...................................... ................................ ................................ ................................

مض الموت می رسول اہلل ﷺ بوجھی ر ہی تےھ کہ ”کل میا قیام کہان ہو گا ،کل میا قیام کہان ہو گا؟“ آت ﷺ عابش (رضی اہلل عہا) یک یاری ےک منیظ تےھ ،ترھ آتیک
يوبون نآتیکجاہت ےکمطابقآتکواُن ےک اہن قیامیک اجارتدے دی۔ 341 ...................................... ................................
َ ْ
ُ
ْ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -م َّر يف املسجد يوماَ ،و ُعصبَة من النساء ق ُعود ،فأل َوى بيده بالتسليم 344 .....................................
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ت
ی نن
رسولاہلل صلاہلل علیہ وسلمایک دنمسجذ ےس گررے۔واہنعوربونیک ایکجماعت ھی ہون ھی۔ حیابجہآتناتھیا ییاہتھ ےکاسارےےسس المکیا۔ 344 ....
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه أن يَنْتَع َل َّ
الر ُجل قائما 346 ............... ................................ ................................
ِ

رسولاہلل ﷺ ناس یات ےسمیع فمایاکہآدمیکرھا ہوکر حو یا تہی 346 .................... ................................ ................................
َ ْ َ ُ
أنه أُيت ُ
اتل َ
برجل فقيل هل :هذا فُالن َت ْق ُطر حليته ََخْ َرا ،فقال :إنا قد نُهيْنَا عن َّ
يشء ،نأخذ به 348 ......................
ج ُّس ِس ،ولكن إن يَظهر لا
ِ
ِ
ش
عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ےک یاس ایک آدمی کو لیا گیا اور کہا گیا  :ن ف الن حص ہ۔ اس یک دارھی ےس رسات يکنی ہ! بو (عیذاہلل ین م سعود رضی اہلل عیہ ن) کہا :
ہمیبوہمیین ےس روکا گیاہ۔النیہاگرکون حی ہمارےسا میکھلکرآجان،بوہماسکامواجذہکرین ےگ۔ 348 ........... ................................

أهل اجلنة ثالثة :ذو سلطان مقسط موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب للك ذي قرىب ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال 350 ........................
ش
ق
جننی لوگونیک یی سمیہی :ایکبو وہ جاکم حو عذل وابصافکرن والاور صاحتبوقیق ہو ،دورسا وہ حص حو رخم ہواور فایت داروناورمسلمابون ےک لی یم دل ہواور
ش
ینشا وہ حص حوما یگیےس بچ ،حرام ےسدور رہاوراہل وعیال وال ہو (بعنیان ی حرخکر یا ہو۔) 350 ......................... ................................
ُ َ ِّ
المتَأيل ىلع اهلل ال يفعل املعروف 352 ........... ................................ ................................ ................................
أين

کہانہاس یاتیاہللیک قسمکھان وال کہ وہ تھ الن تہیکرے گا؟ 352 .................... ................................ ................................

بينما رجل يميش يف حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه 355 ............................ ................................ ................................
ش
کیگ
ایک حصایک حورا تہنکرکی و غورمی رسم ست  ،رسےک یالونمی ھی کی ہوناکرکرایا یا ہوا جا راہ تھا 355 ................. ................................
َ ْ
ْ ُ ْ
ني يُل ِح ُم َبع ُضه َبع اضا 357 ........................ ................................
ثنتان ال تردان ،أو قلما تردان :ادلاعء عند الداء وعند ابلأس ِح
گ
دودعا ییرد تہییکجا یی،یا (فمایا ):کمہیردیک جانہی:ادان ےکوقتیک دعااور لران ےک وقتیک دعا حت کہ دوبونفبقایک دورسےےس ھمگھا ہو جا یی۔ 357 .
َ َّ
جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :السالم عليكم ،ف َرد عليه ثم َجلس ،فقال اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-عرش ،ثم جاء آخر ،فقال:
َ َّ
السالم عليكم ورمحة اهلل ،ف َرد عليه فجلس ،فقال :عرشون 359 ................. ................................ ................................
عل
عل
ینی ﷺ یک جذمت می جاض ہوا ،اس ن ”الس الم یکم“ کہا ،ینی ﷺ ن اس کا حوات دیا اور حت وہ یننھ گیا بو فمایا دس (يکیان) ،دورسا آیا اور اس ن ”الس الم یکم
ت
ورجمہاہلل”کہا ،ینی ﷺ ناسکا ھی حوات دیااور حت وہ یننھ گیابو فمایا ینس۔ 359 ........... ................................ ................................
جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،إين أريد ا
سفرا ،فزودين ،فقال :زودك اهلل اتلقوى 361 ...............................
م
ایک آدمی ینی ﷺ یک جذمت می جاض ہوا اور کہی لگا" :اے اہلل ےک رسول ﷺ! می سق ی جانکا ارادہ رکھیا ہون۔ جےھ کجھ راد رراہ عیایت فما یی"۔ آت ﷺ ن
ب
ی کا راد رراہدے"۔ 361 .............. ................................ ................................ ................................
فمایا" :اہلل جےھبقو ّٰ
جاء رجل إىل اليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،أصبت ا
حدا ،فأقمه َّ
يلع 363 ........................ ................................

ش
ایک حص ینیاکرم ﷺ ےک یاسآیااورکہاکہاےاہلل ےک رسولﷺ!مجھی جذ واحت ہو گنیہ لہذا مجھی جذجاری کحی۔ 363 .....................................
َ َ
ُحجبت الار بالشهواتُ ،
بالماكره 366 ............................... ................................ ................................
وحجبت اجلنة
ِ
ح
ہنمکو حواہسات ےسدھایت دیا گیااور حیتکو یاگوار حیون ےسدھایت دیا گیاہ۔ 366 ....................................... ................................
َ
ُّ
ُ
المسلم ىلع ُ
حق ُ
ُّ
رد السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة َّ
المسلم ٌّ
العاطس 368 ................................
شميت
ادلعوة ،وت
َخس:
ِ
ِ
ِ
مسلمان ےکمسلمان ییا بح حقوقہی:س المکا حوات دییا  ،نماریکعیادتکریا ،حیارونےکساتھجایا،دعوت قیولکریااورجھنیککاحوات دییا۔ 368 ...................
َ ْ َ
َْ
خرج معاوية -ريض اهلل عنه -ىلع َحلق ٍة يف املسجد ،فقال :ما أجل َسكم؟ قالوا :جلسنا نذكر اهلل 371 ............ ................................
ی
ی
معاون رضی اہلل عیہ مسجذ می لوگون ےک ایک جلق ےک یاس آن اور بوجھا ":تم تہان کس لی ننےھ ہو؟"۔ اتھون ن حوات دیا ":ہم اہلل کا دکر کرن ےک لی ننےھ ہی۔
371 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
خصلتان ال جيتمعان يف مؤمن :ابلخل ,وسوء اخللق 373 ............................ ................................ ................................
ب
ک ج
مومن ےکایذر دو حصلیی ھی مع تہی ہو سکیی؛ ایک جلاور دورسی یذاج الق۔ 373 .......................................... ................................
ا
ُ
َّ
ُّ
اليب -صىل اهلل عليه وسلم -خ ُطوطا ،فقال :هذا اإلنسان وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاء اخلط األقرب 374 .............................
خط
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ت
کھ ن
ینی کرتم صل اہلل علیہ وسلم ن حیذ لکیین نجی اور فمایا کہ ن ابسان ہ اور ن اس یک موت ہ ،ابسان اشی جالت می رہیا ہ کہفیت وایل لکی (موت) اس یک ہنح جان
ہ۔ 374 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
وخري اجلريان عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خري األصحاب عند اهلل تعاىل ُ
ُ
خريهم جلاره 376 ..................... ................................
خريهم لصاحبه،
ِ
ِ
اہلل ےک اہن (فذر ومیلت ےکاعنیار ےس)ست ےس تہیین دوست وہ ہ حوا یی دوست ےک لی اجھا ہو اوراہلل ےک یدیک ست ےس تہیینیوشی وہ ہ حوا یی یوشی
ےک لیاجھا ہو۔ 376 ................................. ................................ ................................ ................................
خري املجالس أوسعها 377 ........................... ................................ ................................ ................................
ج م
ست ےسا ھی جلسوہ ہ حو ستےس ریادہکسادہ ہو۔ 377 ................................ ................................ ................................

خري الاس من طال عمره وحسن عمله 378 ........................................ ................................ ................................
ل
ش
ت
لوگونمی ےس ستےساجھا وہ حصہ حسیک عرم منی ہواور عمل ھی اجھا ہو۔ 378 ........... ................................ ................................

داعء الكرب :ال هلإ إال اهلل العظيم احلليم ،ال هلإ إال اهلل رب العرش العظيم ،ال هلإ إال اهلل رب السماوات ،ورب األرض ،ورب العرش الكريم 380
یبسانیک دعا” :لَّ ارلہ ا ر َّل ال َّلہال ْع َّ رطن ُما ْلجَّلرن ُم ،لَّ ارلہ ا ر َّل ال َّلہ رتالْغ ر ل ْع رط
تال َّسمَّو َّ ر
ت ْال َّ ْر ر
تال ْ َّغ ْ ر
سال ْکَّررت رم“۔ یجمہ:اہلل ےک سواکون معیود ریحق تہی
ضَّ ،و َّر ُ
ات َّو َّر ُ
س ا َّ ن رم ،لَّ ا ر َّلہ َّا ر َّلال َّلہ ُ َّر ُ
َّ َّ ُ َّ ُ َّ ْ
َّ َّ ُ
ع
حوعطمت والاور یدیارہ،اہلل ےک سواکونمعیود یحق تہی حو غس طنمکارتہ،اہلل ےک سواکونمعیود یحقتہی حوآشمابون ،رمیاور غسکرتمکا رتہ۔ 380

ذكر نعيم القرب وعذابه يف حديث الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما382 .......................................... ................................ -
ب
قییک عمیوناور عذاتکا دکر یاءینعارت رضیاہللعیہیک جذیتمی ہ۔ 382 ............... ................................ ................................
ُْ
ُْ
ُْ
َ
َ
َ
َ
دخل اجلنة 386 .........................................
ر ِغ َم أنف ،ثم ر ِغ َم أنف ،ثم ر ِغ َم أنف من أدرك أبويه عند ال ِ
كرب أحدهما أو ِلكيهما فلم ي ِ
ش
ت
یاکجاکآلود ہو ،ترھ یاکجاکآلود ہو ،ترھ یاکجاکآلود ہواس حصیک حسنا یی والذینکو یھانمی یایا،انمیےسکسیایککو یا دوبونکو،اور ترھ ھی (انیکجذمت
کرےک) حیتمی داجل ن ہوسکا 386 ..................... ................................ ................................ ................................
ََ
َ
َ ُْ
َْ َ
أغرب َمدف ٍ
وع باألبواب لو أقسم ىلع اهلل ألبَ َّر ُه 388 ....................... ................................ ................................
ُر َّب أش َعث

قس
عایل اُنیک قسم بوری فمادے۔ 388 .........................
تہت سارے یاگیذہ یال واےل ،لوگون ےکدھی کارے ہونا بےسہی کہاگراہللب عایل ی مکھالیبواہللب ّٰ
َ
َ ْ ْ ُّ ْ
َ
َ ُ َْ
ادلنيَا َو َما َعليْ َها 390 ............................... ................................ ................................
يل اهلل خري ِمن
ِرباط يومٍ ِيف س ِب ِ
س
حہادق نیلاہللمیایک دنیک ترہے داریدییا ومافہاےس تہیہ۔ 390 ................... ................................ ................................
َ
َ
ُ
َ َ َ َ
ُ
بثالث أ َصابِ َع ،فإذا ف َرغ ل ِعق َها 392 .................................. ................................
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يأكل
رأيت رسول ا ِ
ِ
می ن رسولاہلل ﷺکو دیکھا کہآتﷺ ییانگلیون ےسکھایاکھایاکرن تےھاور حتکھانےسفارع ہونبواتھیجات لیاکرن تےھ۔ 392 .................
رأيتك تصيل لغري القبلة؟ فقال :لوال أين رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعله ما فعلته 393 .............. ................................

ت
می ن آت کو قیلہ یک بجان دورسی رطف میہ کر ےک تمار ی ھی ہون دیکھا ہ۔ اتھون ن حوات دیا کہ اگر می رسول اہلل ﷺ کو ابسا کرن ن دیکھیا بو می ھی ن کر یا۔
393 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ َ
رحم اهلل َر ُجال َس ْم َ
حا إذا باع ،وإذا اشرتى ،وإذا اقتَىض 395 ........................ ................................ ................................
ِ
ش
اہلل ا بےس حص ی رجمکرے ،حو نحی وقت ،حریذن وقتاوربقاصاکرنوقت قیاضیاور یمیےسکام لنیاہ۔ 395 .............. ................................
َ
َ َ
وسخ ُط اهلل يف َسخ ِط الوادلين 397 ....................... ................................ ................................
رضا اهلل يف رضا الوادلين،
اہللیک حوسنودی والذینیک رصامیذیمیہاوراہللیک یاراصیگ والذینیک یاراصیگمیہ۔ 397 ................................. ................................
َ
الق ْومِ آخ ُر ُه ْم ُ ْ
رش ابا 398 ........................ ................................ ................................ ................................
َس ِايق
ِ
قوم ےک ساق کو ستےساحیمی ینیا جا ہی۔ 398 ......................................... ................................ ................................
َ ََ َُ ُ َ
المف ِّردون 399 ................................. ................................ ................................ ................................
سبق

مقدون سنقتےل گی 399 .......................... ................................ ................................ ................................
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َ
ْ ََْ َ َ َ
َ َْ ُ
َّ
رش َب وهو قائِم400 .............. ................................ ................................ .
سقيت اليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -من زمزم ،ف ِ

می ن ینی ﷺ کو رممکا یان ی الیا۔بوآتﷺ نکرھے ہوکر ییا۔ 400 ................. ................................ ................................
َ َ
ُسبْ َ
حان اهلل عدد ما خلق يف السماء ،وسبحان اهلل عدد ما خلق يف األرض ،وسبحان اهلل عدد ما بني ذلك ،وسبحان اهلل عدد ما هو خالق ،واهلل
أكرب مثل ذلك ،واحلمد هلل مثل ذلك؛ وال هلإ إال اهلل مثل ذلك ،وال حول وال قوة إال باهلل مثل ذلك 402 ............ ................................

یاکییگ ییان کر یا ہون اہلل یک اینی جننی اُس ن آشمان می حیین ییذا یک ہی اور یاکییگ ییان کر یا ہون اہلل یک اینی جننی اس ن رمی می حیین ییذا یک ہی ،اور یاکییگ ییان کر یا
ہوناسیکاینی جننیکہان دوبون ےک درمیان حیینہی،اور یاکییگ ییانکر یا ہوناسیکاینیاسیاء ےکبقذر جننیکہ وہ (آییذہ)ییذاکرن وال ہاوراشیفذرمیاس یک یان
ییانکر یا ہوناوراینی ہیمقذارمیاسیکجدم ییانکر یا ہون،اوراینی ہیب عذادمیلالہال اہللکہیا ہوناوراینی ہیب عذادمیل حول ول قوہارل یاہللکہیا ہون۔ 402 ..............
س ُ
باب املسلم فسوق ,وقتاهل كفر 404 .............. ................................ ................................ ................................
ِ

مسلمانکو گایل دییا قسقاوراس ےس لر یاکقہ۔ 404 ...................................... ................................ ................................
سألت اليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال :الصالة ىلع وقتها .قلت :ثم أي؟ قال :بر الوادلين 406 ..........................

می ن ینی ﷺ ےسبوجھا کہکون سا عملاہللکو ست ےس ریادہبسیذ ہ؟"۔آتﷺ ن فمایا" :تمارکواس ےک وقت یاداکریا"۔می نبوجھا" :اس ےکب عذکون سا
عمل ریادہبسیذ ہ؟"۔آت ﷺن فمایا" :والذینےکساتھ حسنسلوککریا"۔ 406 ...................................... ................................
ا
رجال يثين ىلع رجل ويطريه يف املدحة ،فقال :أهلكتم -أو قطعتمَ -ظ ْهر َّ
الرجل 409 ............................
سمع اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ش
ینی کرتم ﷺ ن ایک حص کو کسی یک بغبف کرن سیا ،وہ اس یک بغبف می میالعہ کر راہ تھا ،آت ﷺ ن فمایا تم ن ہ الک کردیا یا فمایا تم ن اس آدمی یک کرم بوردی
ہ۔ 409 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
رش الطعام طعام الويلمة ،يدىع هلا األغنياء ويرتك الفقراء ،ومن ترك ادلعوة فقد عىص اهلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم411 .................. -

ولمہ کا وہ کھایا یذیین کھایا ہ حس می ضف مال دارون کو اس یک دعوت دی جان اور محیاحون کو ن کھ الیا جان اور حس ن ولمہیک دعوت قیول کرن ےس ان کار کیا اسن
اہللاوراس ےک رسولیک یافمانیک۔ 411 ................. ................................ ................................ ................................
ََ
َ
ابلقر يرضبون بها الاس ،ونساء اكسيَات اعريات ُمميَالت َمائالتُ ،ر ُؤ ُ
ِصنْ َفان من أهل الار لم أ َر ُهما :قوم معهم ِسيَاط َكأذْنَاب َ
وس ُه َّن كأ ْس ِن َم ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ
ُ ْ
َّ
ت املائِلة ال يَدخلن اجلَنة 413 ................. ................................ ................................ ................................
ابلخ ِ
ق
دورخوالونیکدو سمیابسیہی کہخہیمین تہیدیکھا،ایک قسمبوان لوگونیکہکہ حنےک یاسییلونیک دمونیکرطخکورے ہونےگ حسےس وہ لوگونکومارن
ترھین ےگ اوردورسی قسمانعوربونیک ہ حو لیاس تہنیےک یاوحودیییگ ہونیگ،وہمدونکواینیرطفما یلکرینیگ اور حودمدونیک رطفما یل ہونیگ،انعوربونےک
ب
رس ُحنیاويونیک رطخ ایک رطفجھےک ہونہی وہعور یی حیتمی داجل تہی ہونیگ۔ 413 ................................. ................................

طعام أول يوم حق ،وطعام يوم اثلاين سنة ،وطعام يوم اثلالث سمعة ،ومن سمع سمع اهلل به 417 .................... ................................
ی
ب
مح
عایل اےس اس یک ریاکاری یک رسا
تہےل رور کا کھایا حق ہ ،دورسے رور کا کھایا سنت ہ اور نشے رور کا کھایا بو ص دکھاوا اور تما س ہ اور حو ریاکاری کرے گا ،اہلل ب ّٰ

دےگا۔ 417 ........................................ ................................ ................................ ................................

طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الاس 419 ......................................... ................................ ................................
ش
شح
ون)ہ حےساییاعیت لوگونےکعیوتےس يگانکردے 419 ................................ ................................
اس ص ےک لی حو حیی(یا ط ّٰ
َ
ْ
ْ
ْ َّ
َ
َ
عبْ ِدي بَاد َر ِين بِنَف ِس ِهَ ،ح َّرمت َعليْ ِه اجلَنة 420 ...................................... ................................ ................................
میےییذے نا ییآتکومیےیاسلنمی جلذییک حیابجہمی ناس ی حیت حرامکر دی۔ 420 ..................... ................................
َ ْ
ْ َ َْ
َ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ َ َ
ك ْ
َ َْ
ت من خشيَة اهللَ ،عني بَاتت حت ُر ُس يف َس ِبيل اهلل 422 ........................... ................................
ان ال تمسهما الار :عني ب
عين ِ
ح
دوآیکھونکو ہنمیک آگ تہیجھونیگ؛ ایک وہآیکھ حواہلل ےک درےس ی ہون ہواورایک وہآیکھ حسن راہرحہادمی ترہہد یی ہون رات گراری ہو۔ 422 ...........
ُ ََ َ
َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ا َََ َ
ُعر َض ْ
كيْتُ ْم َكث ا
يلع اجل َ َّن ُة َّ
ت َ َ َّ
ريا 423 ..................................
والرش ،ولو تعلمون ما أعلم لض ِحكتم ق ِليال وبل
اخلري
ار ،فل ْم أ َر اكيلومِ يف
وال
ِ
ِ
ِ
ِ
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یک
ک
یک
میے سا می حیت اور دورخ کو ینس کیا گیا۔ می ن آخ جننی حی اور رس د ھی ہ اینی ھی تہی د ھی۔ اگر تم وہ کجھ جا یی ہون حو می جاییا ہون بو تم ہنسی کم اور رون
ریادہ۔ 423 .......................................... ................................ ................................ ................................
عجب اهلل -عز وجل -من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل 425 .................... ................................ ................................

اہلل غ و جلکوان لوگون یب عحت ہو یا ہ حوییبونمی حکرے حیتمیداجل ہونہی۔ 425 ................................. ................................

عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه هل خري ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن :إن أصابته رساء شكر فاكن خريا هل ،وإن أصابته رضاء صرب فاكن خريا هل
427 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ت
مومنکا معاملہ ھی عحیت ہ۔اس ےک ہکاممی اس ےک لی حی ہی حی ہ۔اگراےس آسودہ جایلملنی ہاوراس ی وہ سکرکر یا ہ بو ن سکرکریااس ےک لی یاعت حی ہو
ت
ہاوراگراےسکونیییگلحق ہون ہاوراس یصیکر یا ہبو نصیکریا ھیاسےک لی یاعت حیہ۔ 427 .................. ................................
عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين 429 .................................... ................................ ................................

مبصیکعیادت کرو ،تھوےککوکھایاکھ الواور قیذیکوآرادکراو۔ 429 ......................... ................................ ................................
ُ ْ ْ ُ
َُ َ ْ َ ُ
َ َ
َ َْ ُ
َ
ارك لك ْم ِفي ِه 430 ................... ................................ ................................
هلل ،يب
فاجت ِمعوا ىلع طعا ِمكم ،واذك ُروا اسم ا ِ
اییاکھایاا کےھ ہوکرکھایاکرواوراہللکا یام لیاکرو،اسمی تمہارے لی یکت دالدیجانیگ۔ 430 .............................. ................................
فارجع إىل وادليك ،فأحسن صحبتُهما 432 .......................................... ................................ ................................
تم لوت جاوا ییمانیاتیک جذمتمی رہکران ےکساتھییک سلوککرو۔ 432 .............. ................................ ................................

فاطمة بضعة مين ،فمن أغضبها أغضبين 435 ....................................... ................................ ................................
م
فاظمہ (رضیاہلل عہا)میے حسمکا یکراہ ،حس ناےس یاراضکیااسن جےھ یاراضکیا435 .............................. ................................ -
ُ
َ َ
َّ
َ ْ ْ ُ
فإين رسول اهلل إيلك بأن اهلل قد أ َح َّبك كما أحبَبتَه فيه 436 ........................ ................................ ................................
ت
می تمھارے یاساہللکا ي عامےلکرآیا ہون کہاہلل ھی تم ےس و بےس ہی محیتکر یاہ،جنےس تماہللیک جارطاس ےسمحیتکرن ہو۔ 436..............................
ُّ ْ
ُ
لدلنيَا أهون ىلع اهلل من هذا عليكم 438 ................................... ................................ ................................
فواهلل
ت
اہللیک قسم!اہلل ےک یدیک دییااس ےس ھیریادہ حقیہ ،جنیا ن تمھارےیدیک حقیہ۔ 438 ................................ ................................
َ ِّ َ ْ ُ ُ َ
َّ
اجلنة ،فإذا َّ
ُق ْم ُ
وسون 440 ................................. ................................
اعمة من دخلها املساكني ،وأصحاب اجلد حمب
ت ىلع باب

می حیت ےک دروارہ یکرھا ہوابواسمی اکی داجل ہون واےلمساکی تےھاورمال وعطمت والونکو روک دیا گیا۔ 440 ............ ................................

قال اهلل -تعاىل :-أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر ىلع قلب برش ،واقرؤوا إن شئتم :فال تعلم نفس ما أخيف

هلم من قرة أعني جزاء بما اكنوا يعملون 442 ....................................... ................................ ................................
ج
ک
اہلل ب عایل ن فمایا " :می نا یی ییک ییذون ےک لی وہ حیییار کر ر ھی ہ کہ ن کسی آیکھ ن اس ( نسی کسی حی) کو دیکھا ہ ،ن کسی کان ن اس ےک یارے سیاہ
گت
ہ
م
ب ب ہ ب ی ھ ف َّ َّ ب َّعْ َّل بَّق ْ حْ رق ل َّہ رم ُ
کس ب
فہراَّع ُ ٍ
ْی)(السجذہ  )17 :یجمہ” :کون بقس
اور ن ی ا سان ےکدل ی اس کا حیال یآیا ہ۔ ا ر م اس یات یک صذ ق جا و ،و نآ ت ی و  ( :ال ُم رس م َّا اُ َّی ُْم ْن َّ
ک
تہیجاییا حو کجھ ہم نانیکآیکھونیک تھیذک،ان ےک لیبوسیذہکر ر ھیہ ،وہ حو کجھکرن تےھ ناسکا یذلہہ۔“ 442 .......................................

قال اهلل -تعاىل :-وجبت حمبيت للمتحابني يف ،واملتجالسني يف ،واملزتاورين يف ،واملتباذلني يف 445 ................... ................................
ی
اہللب عایلکا فمانہ" :مییجارطایکدورسے ےسمحیتکرن والون،مییجارطایک دورسےےکساتھمل ننھی والون،مییجارطایک دورسےیک ریارتکرن

والوناورمییجارطایک دورسےےسب عاونکرنوالون ےک لیمییمحیت واحت ہوگنی"۔ 445 .......................... ................................
َ َ
َّ ُ ِّ َ
رش نفيس ِّ
يكه ،أَ ْشهد أن ال هلإ إال أنت ،أعوذ بك من ِّ
ورش الشيطان
رب لك يش ٍء وم ِل
الغيب والشهادة؛
فاط َر السماوات واألرض اعلم
قال قل :امهلل ِ
ِ
ْ
ورش ِك ِه 448 ......................................... ................................ ................................ ................................
ِ

552

ب
ت والسہادہ؛ َّ کُ َّش ر
للہ ر
ب
ک
ک من رس ر قسی ورس رالسنطان
ارط السماوات والرض عال َّم العی ر
رت رل یءٍ ومَّلیکَّہَّ ،اشْہذ ان ل الہ ال ایت ،اعودُ ی َّ
آت ﷺ ن فمایا کہ ون کہا رو( :ا م ف َّ
ر
ورسک ر رہ)۔"اے اہلل!،اے آشمابون اور رمی ےک ییذا کرن واےل ،اے عیت و جاض کو جا یی واےل،اے وہ دات حو ہ ےس یک رت اور مالک ہ! می گواہی دییا ہون کہ
ْ

ییےسواکون معیود ریحقتہی۔میا ییبقس ےکرسےساور سنطان ےکرساوراسےکرسک ےسیییییاہمی آ یا ہون‘‘۔ 448 ................................
قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إىل هذا اليب 451 .................................... ................................ ................................
ت
ایک تہودینا ییسا ھیےسکہاکہ جلو ہماس ینیےک یاس جلیہی 451 ................... ................................ ................................
أحدا ،قال أنس :واهلل لو حدثت به ا
قالت أم أنس هل :ال ختربن بِس رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ا
أحدا حلدثتك به يا ثابت 452 ...............
ت
رسولاہلل ﷺ کا رارہ گر کسیکو ن ییایا۔ابس رضی اہللعیہ نکہاکہاہللیک قسم اے یایت!اگرمی ن رار کسیکو ییا یابو مھی ییادییا۔ 452 .............................
قدم زيد بن حارثة املدينة ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بييت 454 ......................................... ................................

ریذ ین جارن رضی اہللعیہمذییہآن حت کہ رسولاہلل ﷺمیے گرھمی تےھ۔ 454 .......................................... ................................
قصة وفاة الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه -ووفاء دينه 456 ......................... ................................ ................................

رییینعوام رضی اہلل عہیہیک وفاتاوران ےکفضےکادایییگ کاواق عہ 456 ................. ................................ ................................
رث ُد َاعء َر ُسول َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ
َاك َن أَ ْك َ ُ
ُّ ْ َ َ َ َ ا َ ْ َ َ َ َ ا َ َ َ َ َ َّ
ار 461 ...............................
ِ
ِ ِ
اَّلل -صىل اَّلل علي ِه وسلم -ربنا آتِنا ِيف ادلنيا حسنة ،و ِيف اآل ِخر ِة حسنة وقِنا عذاب ال ِ
ر
ر
َّات الیَّار ر“۔ (اے اہلل! ہمی دییا می تھ الن عطا کر اور آحرت می تھ الن عطا کر اور ہمی دورخ
آت ﷺ اکی ن دعا کیا کرن تےھ ” َّریَّیَّا آیریَّا رق ُ
الذیْیَّا ح َّ َّسی َّ ًہَّ ،و رق ْالآح َّرہر ح َّ َّسی َّ ًہ َّوقیَّا عَّذ َّ
ےس بجا)۔ 461 ....................................... ................................ ................................ ................................
َ ْ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ا َ ْ َ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ا َ ْ َ َ ْ ا َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
ني نف اسا ،ف َهل
ب ،فأتاه فقال :إِنه قتل تِسعة وتِس ِع
اكن ِفيمن اكن قبلكم رجل قتل تِسعة وتِس ِعني نفسا ،فسأل عن أعل ِم أه ِل األر ِض فدل ىلع را ِه ٍ
ََ َ َ
َ
َُ
هل ِم ْن ت ْو َب ٍة؟ فقال :ال ،فقتله 462 .................... ................................ ................................ ................................
ش
تم ےس تہل امیون می ایک حص تھا ،حس ن ییابوے قیل کی تےھ۔ اس ن بوجھا کہ رمی ےک لوگون می ست ےس ریادہ عالم کون ہ؟ اےس ایک راہت ےک یارےمی
ییایا گیا،وہاسےک یاس گیااورکہا کہاسن ییابوے قیل کیہی ،کیااسیکبون قیول ہوسکنیہ؟ راہت نکہا کہتہی!(یییبون قیولن ہویگ)بواسناس راہتکو

ت
ھیمار دال۔ 462 ...................................... ................................ ................................ ................................
َ
ْ ْ ُ ْ َ ْ َ
ََ ُ
كفارة َم ِن اغتَبتَه أن ت ْستَغ ِف َر ُهل 465 ................ ................................ ................................ ................................
حسیک تم ن عنیتیک ہواسکاکقارہ نہکہ تماس ےک لیمعقتیک دعاکرو۔ 465 ......................................... ................................
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ
ُ َْ َ ََ َ َْ َ
َ َْ ََْ
َ
بالف ِخ فيَنفخ 466 ........................... ................................
اإلذن مىت يؤمر
كيف أنع ُم! وص ِ
احب القر ِن ق ِد اتلقم القرن ،واستمع ِ
ہ
می کس رطخ نسی حوشی رہ سکیا ہون حت کہ صور تھو یکی وال (فسیہ)صورکومیہمی لی ہون ہاوراہللیک اجارت یکان لگان ہون ہکہکتاےس (صور) تھو یکیکا حکم
دیاجاناور وہصور تھو یےک 466 ........................ ................................ ................................ ................................
ُّ ْ َ َ َ َّ َ َ
َ ُ َ
ُ ْ
يل 468 ..................................... ................................ ................................
كن يف ادلنيا كأنك غ ِريب أو اعبِر س ِب ٍ
تم دییامیا بےس رہو گویا تمایک یدبسی یا راہ گی ہو 468 ...................................... ................................ ................................
َْ ُ ُ
َ ْ
ُ َّ
ُ
ُ
وْنن َن ْميش ،ون َ ْ َ
وْنن ِقيَام470 ....................... ................................ .
رش ُب
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -نأكل
كنا ىلع عه ِد
رسول ا ِ
ِ
ِ
ہم رسولاہلل ﷺ ےک رمانمی جلی ہونکھا لیاکرن تےھاورکرھے ہییانن لیاکرن تےھ۔ 470 ......................... ................................

اكن أخوان ىلع عهد اليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن أحدهما يأيت اليب -صىل اهلل عليه وسلم -واآلخر حيرتف ،فشاك املحرتف أخاه للنيب -صىل

اهلل عليه وسلم -فقال :لعلك ترزق به 471 ......................................... ................................ ................................

ینی ﷺ ےک رمان می دو تھان تےھ۔ ان می ےس ایک بو ینی ﷺ یک جذمت می راہ کر یا تھا اور دورسا کون کام کر یا تھا۔ کام کرن واےل ن ا یی تھان یک ینی ﷺےک
ت
حصور س کایتیک۔اس یآت ﷺن فمایا" :ہو سکیاہ کہاشییک وجےس مھی ررقدیاجا یا ہو"۔ 471 ....................... ................................
اكن جذع يقوم إيله اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعين يف اخلطبة  -فلما وضع املنرب سمعنا للجذع مثل صوت العشار ،حىت نزل اليب -صىل اهلل

عليه وسلم -فوضع يده عليه فسكن 473 .......................................... ................................ ................................
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ک
ایک ھحورکاییا تھا ،حسی ینیکرتم صلاہلل علیہوسلم دوران حطیہییک لگاکرکرھے ہواکرن تےھ۔ حتآت صلاہلل علیہوسلم ےک لیمنی رکھ دیا گیااور( آتناس ییی
ییک لگایاجھور دیا) بو ہم ناس ےک رونیکابسیآوار سنی ،جنےسدسمہنییک گاتھناو یننیآوارکرن ہ۔ ینیکرتم صل اہلل علیہوسلم نمنیےسایکراییا اہتھاس ی رکھا،بو
اےس سکون ہوا۔ 473 .................................. ................................ ................................ ................................
َ َّ
َ
َ َ َ َ َ َّ
يق اهلل فتَ َ
ِسا َفتَ َ
لفتَاه :إذا أَ َتيْ َ
ت ُم ْع ا
ج َ
عنا ،فَلَ ِ َ
جاوز عنه 475 ......................
لعل اهلل أن يتجاوز
او ْز عنه،
اكن رجل يُ َدايِ ُن الاس ،واكن يقول
ِ

ش
ایک حص لوگون کو فض دیا کر یا تھا۔ وہ ا یی کاریذے کو (حت اس یک وصویل ےک لی تھنحیا بو) بو اس ےس کہیا :اگر تم کسیییگ دست ےک یاس آو بو اس ےس درگرر کریا ۔ ہو
ب
ت ہ
عایل ےسم البواہلل ناےس حس دیا۔“ 475 ....................................
سکیا ہکہاہلل ھی م ےس درگررکرے۔ حیابجہ رسولاہللﷺن فمایا ”حت وہاہللب ّٰ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا عطس وضع يده أو ثوبه ىلع فيه ،وخفض بها صوته 477 ................ ................................
ہ
ت
رسولاہلل ﷺ کو حتجھنیکآن ھیبواییا اہتھ یااییاکیامیہ ی رکھ لنیاوراس ےساینیآوارکو لیک یاب ستکرن۔ 477 ............. ................................
ْ َ ُ َّ ُ َ َ َ
ْ ُ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َم َّد يَ َديْه يف ُّ
ح َىت ي َم َس َح بِ ِه َما َوج َهه 479 ............... ................................
ادلاعءِ ،لم يردهما
ِ
رسولاہلل ﷺ حت دعاےک لیا ییاہتھمیارکتھی النبواتہی اس وقت یک ن لویان حت یک کہا یی حرہہابور ی ن تھی لنی۔ 479 ............................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يستحب اجلوامع من ادلاعء ،ويدع ما سوى ذلك 481 ....................... ................................

رسولاہلل ﷺ جامعدعاونکوبسیذ فمان تےھاوراس ےک ع الوہیک دعاونکوجھور د یی تےھ۔ 481 ............................. ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقسم لعائشة يومني ،يومها ويوم سودة 482 ................................. ................................
م
رسولاہلل ﷺ عابش رضیاہلل عہایک یاریمیان ےک لیدودن حیصکیاکرن تےھ،ایکانکااییادناورایک سودہ رضیاہلل عہاکا دن۔ 482 .......................
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدخل اخلالء ،فأمحل أنا وغالم ْنوي إداوة من ماء وعزنة؛ فيستنيج باملاء 484 ................................

رسولاہلل ﷺ قصان جاحتیکجگہ جانبومیاورمیے جنسا ایکاور لرکا یانکاییناورایک ییہاتھاے ہون۔آت ﷺیان ےک در بےعاسننجاکرن تےھ۔484 .

اكن ىلع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -دراعن يوم أحد ،فنهض إىل الصخرة ،فلم يستطع ،فأقعد طلحة حتته ،فصعد اليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عليه حىت استوى ىلع الصخرة ،فقال :سمعت اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :أوجب طلحة 486 .............. ................................

اُجذ ےک دن رسول اہلل ﷺ دو ررہی تہی ہون تےھ۔ آت ﷺ ایک حیان ی حر ھی لےگ ،لیک حرھ ن سےک بو آت ﷺ ن ا یی نچ طلجہ رضی اہلل عیہ کو نھا لیا اور اوی
حر ھی لےگ ،تہان یک کہ حیان یسیذےھ کرھے ہو گی۔ ریی ین عوام رضی اہلل عیہ کہی ہی کہ می ن ینی ﷺ کو ن فمان ہون سیا :طلجہ ن ا یی لی (حیت) واحت

کریل۔ 486 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
اكن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -إذا أىت عليه أمداد أهل ايلمن سأهلم :أفيكم أويس بن اعمر؟ 488 .........................................
ت
عرم ین حطات رضی اہللعیہ ےک یاس حت ھی تمنکاامذادی ل سکرآ یابوآت رضیاہللعیہان ےسبوجھی کہ:کیا تمھارےایذراوبس ینعامہی؟ 488 .....................
اكن نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمىس قال :أمسينا وأمىس امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل 493 ....................

مس
ین
ک
ک َّلہ" یجمہ :ہم ن سام یک اور اہلل یک یادساہت کو دوام جاصل راہ۔
ْک ل ر َّل رہ َّوا ْلج َّ ْدمُل ر َّل رہ َّولَّ ا ر َّلہ ارلَّ ال َّلہ َّوجْ َّذ ُہ لَّ َّرسری
حت سام ہون ،بو ی ﷺ ن دعاییہ کلمات ہیَّ " :ام ْ َّسنْیَّا َّو َّا ْ َّ ی ال ْ ُمل ُ
َّ ُ
َّ ُ
تمامبغبقی اہلل ےک لیہیاوراہلل ےک سواکونالّٰہ تہی۔ وہاکی الہ،اُسکاکون رسیک تہی۔ 493 ............................ ................................
ُ
ُ َ َ
اىف إال ُ
المجاهرين 496 .................. ................................ ................................ ................................
لك أميت مع
میی تمامامت (اجایت)معافکردیجانیگ سواناع الییہ گیاہکرن والونےک۔ 496 .................................... ................................
لك بين آدم خطاء ,وخري اخلطائني اتلوابون 498 ..................................... ................................ ................................

تمام ینیآدم حطاکارہیاور تہیین حطاکار وہہی ،حوکیتےسبونکرنہی۔ 498 ........... ................................ ................................

لك معروف صدقة 500 .............................. ................................ ................................ ................................
ہ ییککام صذفہہ 500 ............................. ................................ ................................ ................................

كن أزواج اليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنده ،فأقبلت فاطمة -ريض اهلل عنها -تميش ،ما ختطئ مشيتها من مشية رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -شيئاا 501 .................................... ................................ ................................ ................................
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تمامار ر
واخمطرہات (ینیکرتم ﷺ ےکمضالموتمی)ینیکرتم ﷺ ےک یاس تھی کہفاظمہ رضیاہلل عہا جلنی ہون آ یی،ان یک جال ،رسولاہلل ﷺیک جال ےس یالکل
ت
الگ تہی ھی۔ 501 ................................... ................................ ................................ ................................
كنا إذا أتينا اليب -صىل اهلل عليه وسلم -جلس أحدنا حيث ينتيه505 .......................................... ................................ .

حت ہم ینی ﷺےک یاسآن،بو ہممی ےس حسکو حہانجگہملنی واہن یننھجا یا۔ 505 ........................................ ................................
َ ِّ
َّ َ َ
َ َ َ
ُ
َ َُ
ََ َ ُ
نب  ،فيَ ِيج ُء من الليل ،فيُ َسل ُم تسليما ال يُوقِظ نائما ،ويسمع ايلَقظان 507 ....................
كنا نرفع للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -ن ِصيبه من الل ِ

ہم ینی ﷺےک لی آتےک حےصکادودھاتھاکر رکھ دیاکرن تےھ۔آتﷺ راتکوبشبفلناوراس رطخس المکرن کہسون ہونکو ییذارنکرناورییذارکو
سیاد یی۔ 507 ....................................... ................................ ................................ ................................

كنت أميش مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه برد جنراين غليظ احلاشية ،فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة 509 ...............
ت
میآت ﷺ ےک ساتھجل راہ تھااورآت ﷺ ےک حسم یایک مونکیارے وایل برحان جادر ھی۔ا ییمیایک دتہانآت ےک یاسآیااوراس نآتیک جادریے
کھ ن ن
رور ےس جی۔ 509 ................................... ................................ ................................ ................................
كنت مع اليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فأهويت ألنزع خفيه ،فقال :دعهما؛ فإين أدخلتهما طاهرتني ،فمسح عليهما 512 .................

می ایک سق می ینی ﷺ ےک ساتھ تھا۔ می آت ﷺ ےک مورے ا یارن ےک لی اہتھ یھایا بو آت ﷺ ن فمایا :اتہی ر ہی دو ،می ن یاون کو ان می جالت
م
ظہارت(وصو)میداجلکیاتھا۔ ترھآت ﷺ نمورونی سح فمایا۔ 512 ................. ................................ ................................
َ َْ َ َ
يس فَلْيَ ْستَق ْ
رش َب َّن أ َحد منكم قَائِ اما ،فمن ن َ ِ َ
ئ 514 .............................. ................................ ................................
ال ي
ِ
ی
ت
تممی ےسکون ھی کرھے ہوکر ن ییاوراگر تھولکرن ننےھ،بو قکردے 514 .............. ................................ ................................
َ ْ ُْ
ب يف اجلنة يف َش َ
َ
ت َر ُج اال َيتَ َقلَّ ُ
لَ َق ْد َرأَي ْ ُ
ج َرة َق َط َع َها م ْن َظ ْهر َّ
املسلمني 516 ...................... ................................
نت تؤ ِذي
يق اك
ر
الط
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
می نایکآدمی کو حیتمی جلی ترھندیکھا،اسناس درحتکوکاتدیا تھا حو را سی ےک درمیانمی تھااورمسلمابونکون کلیفدییاتھا 516 .....................
َ َ ْ
ََ
َ َ
َْ
َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ َّ
اَّلل َو ِحبَ ْم ِدهَِ ،ع َدد خل ِق ِهَ ،و ِر َضا نف ِس ِهَ ،و ِزنة َع ْر ِش ِه َو ِم َداد لكِ َماتِ ِه 518 .
لقد قلت بعدك أربع لكِم ٍ
ات لو و ِزنت بِما قلت منذ ايلَومِ لوزنتهن :سبحان ِ
می ن تمہارے ب عذ جار ا بےس کلمات یی یار کےہ ہی کہ حو کجھ تم ن صح ےس ات یک یھا ہ اگر اس کا ان کلمات ےک ساتھ ورن کرو بو ان کلمات کا ورن ریادہ ہو گا اور وہ
بس
م
ر
صاءَّ بَّق ْ رشرَّ ،ور ر َّنَّ َّغ رس رہ َّومرذادَّ کَّلرم ر
ک
ہ ش
انر۔ یجمہ :اہلل یک جدم و ننح ییان کر یا ہون اس یک جلوق یک بعذاد اور اس یک رصا ےک بقذر یی اس ےک
ان ال َّل رہ َّوبج َّ ْدمرہر ،عَّ َّذدَّ َّجلْقر رہَّ ،ور ر َّ
ْ َّ َّ
لمات ن یْ ُ :ج َّ َّ

غسےک ورناوراس ےککلماتیک روسیان ےک یای۔ 518 .............................. ................................ ................................
ْ
َّ َ ِّ َ ُ ُّ
َ ْ ُْ
راسهاُ :سبْ َ
الرتبَةَ ،ع ْذبَ ُة املاء ،وأنها ق َ
يعان وأن غ َ
لَقيْ ُ
ُ َّ َ َ ِّ َّ
ت إبراهيم يللة أُ ْ َ
حان
ربهم أن اجلنة طيبة
ِ
ِ
ِ
رسي يب ،فقال :يا حممد أق ِرىء أمتك ِمين السالم ،وأخ ِ
ِ
اهلل ،واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب 520 ..................................... ................................ ................................
م
”حس رات جےھ مغاخ کران گنی ،اس رات می ایاہم علیہ الس الم ےس م ال ،ایاہم علیہ الس الم ن فمایا” :اے مجدم! اینی امت کو میی جایت ےس س الم کہہ دییا اور اتہی ییا دییا
جنی
من ت جھ
ش
ت من
ح
انال َّل رہ َّوا ْلج َّ ْدمُل ر َّل رہ َّولَّ ارلَّہا ر َّل ال َّلہ َّوال َّلہ َّاکْ َّی“ ےس ہون ہ“۔ 520 ..
کہ یتیک ی َ ہتا ی (ررحی)ہ،اسکا یان ہت نھاہ،اور وہ لمیذان ہاوراسیک یاعیان ” ُ ْج َّ َّ
َّ ُ ُ ُ
َْ َ َ ْ َْ َ ََ
َ
ُّ
َ
هلل ِمن ادلاع ِء 522 ............ ................................ ................................ ................................
ليس يشء أكرم ىلع ا ِ

اہلل ےک یدیکدعاےس ریادہمغر ومکرمکون حی تہی 522 .................................. ................................ ................................
ال آكل وأنا متكئ 523 .............................. ................................ ................................ ................................

می ییک لگاکر تہی کھا یا۔ 523 .......................... ................................ ................................ ................................
ُُ ُ
كم حني َتنَ ُ
ال تَ ْ ُ
رت ُكوا َّ
امون 525 ....................................... ................................ ................................
الار يف بيوتِ
حت تم سون لگوبوا یی گرھونمیآگکو جلیا ہوا نجھورو۔ 525 ............................ ................................ ................................
َّ َ
َ
َ
تخذوا الضيْ َعة فرتغبُوا يف ادلنيا 526 ............ ................................ ................................ ................................
ال ت ِ
جاییذادمت ییاو،ن ن ہوکہاسیک وج ےسدییامی رعیت ییذا ہو جان۔ 526 .................. ................................ ................................
ُ
ََ َ ُ
ا
َ
َْ
َ ْ َْ ُ
ََ َ ُ
ََ َ ُ
ََ َُ
بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا 527................................
ال حتاسدوا ،وال تناجشوا وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال ي ِبع بعضكم ىلع بي ِع ٍ
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ب
ایک دورسے ےس حسذ ن کرو ،حس ن کرو (بعنی حریذن یک غض ےس تہی یلکہ ضف تھاو یھان ےک لی ریادہ فمت ن لگاو) ،ایک دورسے ےس بعص ن رکھو ،ایک
دورسےےسمیہمت تھیو ،کسییک يع یيعمتکرواوراہلل ےک ییذے تھان تھانین جاو۔ 527 ............................... ................................
ْ
َ ْ َّ
ال حت ِق َرن من املعروف شيئا ,ولو أن تلَّق أخاك بوجه َطلق 530 ..................... ................................ ................................
کسی یییککوہ گر حقی متجابو ،حواہ ن تمہاراا یی تھان ےکساتھ حوسیاس حرہے ےکساتھملیا ہیکیون ن ہو۔ 530 ................. ................................
ال ت َ ُس ُّبوا ِّ
ادليْك فإنه يُ ْوقِظ للصالة 531 .............. ................................ ................................ ................................

مےعکو گایلمت دو،کیو یکہ وہ تمار رقرحےک لی حگا یاہ۔ 531 .............................. ................................ ................................
ُْ َ َ
ُ
َ َ َ َ
َ ُ ِّ
ري خبَث احلديد 532 ..................................... ................................
ك
ال تسيب احل ُ َّىم فإنها تذهب خطايا ب ِين آدم كما يذهب ال ِ
ک
ت
بجارکو یا تھ المت کہو۔ نبو ینیآدمےک گیاہونکواس رطخ صافکردییاہ،جنےس ھنی لوہ ےکمیل حیلکوصافکردینیہ۔ 532 ...............................
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