أحاديث الفضائل واآلادب

َُْ
َّ
ال تقل عليك السالم؛ فإن عليك السالم حتية
َ َ
الم ْوت

 .1272احلديث:

اہ۔
عليك السالمنکہو۔ عليك السالمےس تورمدوں کو سالم کيا جا ت ے
**

لہج
اتو جری ا ُ نمی رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت رسول اہلل یک جدمت می جاض
ےہو کر کہا تارسول اہلل !عليك الس الم۔ آپ ﷺ ت فماتا :عليك الس الم ن کہو ۔

ْ
عن أيب ُجر ٍّي ال ُهجيْ ي ِّ
ِم -ريض اهلل عنه -قال :أتيت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقلت :عليك
ُْ
السالم يا رسول اهلل .قال« :ال تقل عليك السالم؛
فإن عليك السالم َّ
حتية الم ْوت».

اہ ۔
عليك الس الم ےس تو ُرمدوں کو س الم کيا جا ت ے
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن رجال جاء إىل انليب صىل اهلل عليه

وسلم ،فسلم عليه بقوهل" :عليك السالم يا رسول
ِّ
اهلل" فنهاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يسلم بتلك
َّ
الصفة ،ومن كراهته ذللك ل ْم ي ُرد عليه السالم ،وب َّني
هل أن هذه اتلحية" :حتية املوت" ،ثم ب َّني هل كيفية
ُْ
السالم املرشوعة كما يف احلديث اآلخر ،قل" :السالم
عليك" .وقوهل صىل اهلل عليه وسلم" :عليك السالم
ُ
حتية املوت" ليس معىن ذلك :أن هذه اتلحية تلىق
عند زيارة القبور؛ ألن اثلابت عنه صىل اهلل عليه
وسلم عند زيارة القبور أن يقول" :السالم عليكم

أهل دار قوم مؤمنني ،"..بل قال ذلك -عليه الصالة

والسالم -إشارة إىل ما جرت به اعدة أهل اجلاهلية يف

حتية األموات.

 .1272جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
مفہوم جدی ث  :اتك جص ت رسول اہلل ﷺ یک جدمت می جاض ےہوکر اں الفاظ
ےک ساتھ س المکيا’’:عليك الس المتا رسولاہلل"۔ ینیﷺ ت اےس اس اتدار می
ت
س الم کرت ےس منع کردتا اور اس پ تاتسيدتدیگ یک وج ےس اس کا جواپ ھی ن دتا ۔

اہ ۔ ترھ
آپ ﷺ ت وضاجت فمائ کہ اس رطح ےس تو ُرمدوں کو س الم کيا جا ت ے
ت
آپ ﷺ ت اےس س الم کرت کا شعی رطتفہ ھی یياتا جیسا کہ اتك دوشی

اہ کہ آپ ﷺ ت فماتا کہ " الس الم عليك " کہو۔ آپ ﷺ کا
جدی ث می آ ت ے
م
ہ کہرتارپقنور
ہ"اس کا ن عنیتہی ے
فماں کہ"ا تےستو ُرمدوںکو س الم کيا جا تا ے

اہ ،کنو تکہ رسول اہلل ﷺ ےس تای ث
ےک مو قع پ اں الفاظ ےک ساتھ س الم کيا جا ت ے
عل
ہ کہرتارپ قنور ےکمو قع پ آدمیکو کہياجا ہی"الس الم نكم اہےل دارقوم موميی"
ے
۔ آپ ﷺ ےک اتسا فمات کا مقصد اس رط تق یک رطف اسارہ کرتا تھا جو ُرمدوں
کو س الم کرت ےک لی اہےلِ جاہےلنت ےک ماتی را ئح تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
ْ
ْ
اتلخريج :أبو ُجر ٍّي جابر بن سليم ال ُهجي ي ِّ
ِم ـريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• السالم  :السالمة من لك آفة ومكروه  ،واجلملة خرب بمعىن ادلاعء واخلطاب فيها للنيب صىل اهلل عليه وسلم .

فوائد احلديث:
 .1اإلنكار ىلع املخالف مع بيان السبب.
 .2املسارعة بليان احلكم الرشيع وعدم تأخريه.
 .3انليه عن التشبه بأهل اجلاهلية.
ً
إمجااع.
 .4ابتداء السالم سنة ورده فرض

1

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
دار ابن اجلوزي ،الرياض نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف:
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،بريوت ،بلنان رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الطبعة  1426 :ـه سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :عبيد اهلل بن حممد
املباركفوري ،انلارش :إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء ،الطبعة :اثلاثلة   1404 -ـه معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش:
املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل   1351ـه صحيح وضعيف أيب داود ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات
احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد-للعثيمني -انلارش :دار ابن
اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)3770( :

2

َُْ
ُ َ َّ ُ
ُ
ال تقل :عليك السالم ،عليك السالم حتِية
ُ
املوت ،قل :السالم عليك

 .1273احلديث:

ورمدوں کوس الم کيا
توںنکہو کہ ’’عليك السالم‘‘ ،کنو تکہ ’’عليك السالم‘‘ےس ت ُ
ہ،اسےکئجات’’السالم عليك‘‘ کہو۔
جا تا ے

**

 .1273جدیث:

سل
ض
ہ کہی ہ ےی کہ (جت می مدیيہ آتا
عایل عيہ جن کا تام جاپ ین نم ے
اتوجری ر ی اہلل ت ی
ش
ت
تو) می ت اتك جص کو دیكھا کہ لوگ اس یک رات کو قنول کرت ہ ےی جت ھی وہ
تس
ہ لوگ اشی کو لنم کرت ہ ےی ،می ت توجھا :ن کوں ہ ےی؟ لوگوں
کوئ تاپ کہيا ے
ت کہا کہ ن اہلل ےک رسول ہ ےی۔ (راوی کہی ہ ےی کہ) می ت آپ ﷺ یک جدمت

ْ
عن أيب جر ٍّي جابر بن ُسلي ٍم -ريض اهلل عنه -قال:
ْ
رأيت رجال يص ُد ُر انلاس عن رأيه ،ال يقول شيئا إال
صدروا عنه ،قلت :من هذا؟ قالوا :رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم .-قلت :عليك السالم يا رسول اهلل

 -مرتني  -قال« :ال تقل :عليك السالم ،عليك

می جاض ےہو کر دو رمیيہ ن کہا ’’عليك الس الم‘‘ کہ آپ ﷺ پ س الم ےہو۔ اے اہلل ےک
رسول!رسولکرتم ﷺت ن سن کرکہا کہ ’’عليكالس الم‘‘ نکہو ،ن ُرمدوںکا س الم

السالم حتية املوت ،قل :السالم عليك» قال :قلت:

أنت رسول اهلل؟ قال« :أنا رسول اهلل اذلي إذا أصابك
ُ ٌّ
ُض فدعوته كشفه عنك ،وإذا أصابك اعم سن ٍة
ْ
ْ
فدعوته أنبتها لك ،وإذا كنت بأرض قف ٍر أو فال ٍة
فضلَّ ْ
ت راحلتك ،فدعوته ردها عليك» قال :قلت:
ْ
اعه ْد إ َّيل .قال« :ال ت ُس َّ
ب أحدا» قال :فما سببْ ُ
ت بعده
ي
ْ َّ
ُح ًّرا ،وال عبدا ،وال بعريا ،وال شاة« ،وال حت يقرن من
ْ
املعروف شيئا ،وأن تكلم أخاك وأنت ُمنب يسط إيله
َّ
ْ
وارفع إزارك إىل نصف
املعروف،
وجهك ،إن ذلك من
ي
ْ
فإن أبيت فإىل الكعبني ،وإياك وإسبال اإلزار،
الساق ،ي
َّ
وإ ين
وإن اهلل ال حيب الم يخيلة؛ ي
فإنها من الم يخيل ية .ي
ُ
امر ٌؤ شتمك وع َّريك بما يعلم فيك فال تع ِّ ْ
ُ
ري ُه بما تعلم
َّ
فإنما وبال ذلك عليه».
فيه ،ي

ہ اس ےک ئجات ’’الس الم عليك‘‘ کہو! اس ےک ت عد می ت رعض کيا کہ کيا آپ
ے
ﷺ اہلل ےکرسولہ ےی ؟ آپ ﷺ تفماتا کہاہںمی اہلل کارسول ےہوں وہاہلل کہ
اگر تمہی کوئ ت کلنف و مصینت تہنچ اور تم اےس ت کارو تو وہ تمہاری ت کلنف و مصینت

کو دور کرے ،اگر تمہی قجط سایل اینی لینت می ےل ےل اور تم اےس ت کارو تو وہ
تمہارے لی سبہ (علہ وعبہ) اگادے اور اگر تم کسی ت آپ و گياہ رمی می ،تا
ت
کسی ا تےس جنگل می ےہو جو آتادی ےس دور ےہو اور تم اینی سواری گم کر ینھو اور ترھ تم
ت
اےس ت کارو تو وہ تمہاری سواری تمہارے تاس واتس ھنح دے۔ جاپ کہی ہ ےی کہ می
م
ت رعض کيا کہ جےھ کوئ تصنجت فما د ئجی! آپ ﷺ ت فماتا کسی کو پا تھ ال ن کہو۔
عایل عيہ کہی ہ ےی کہ اس ےک ت عد می ت کسی کو پاتھ ال تہی کہا ن آراد
جاپ رضی اہلل ت ی
ت
کو ،ن ع الم کو ،ن اوی ث کو اور ن یکری کو (تعنی کسی اتساں کو کيا پا کہيا ،جنواتاپ کو ھی
ت
ہ)۔ کسی ھی یيیک کو جقب نجاتو اور جت تم
پا ن کہا جیسا کہ عام لوگوں یک عادپ ےہوئ ے
ا یی کسی تھائ ےس م القاپ کرو تو جيدہ تیسائ اجیيار کرو (تعنی جت تم کسی ےس ملو ،تو
اس ےس تواضع اور جوس ک المی ےس تیس آو تاکہ تمہارے اس جسن جلق یک وج ےس
ت
ہ اور تم اینی ارار (تعنی تاجاہم ،ليیگ
اس کا دل جوس ےہو) کنو تکہ ن ھی اتك یيیک ے
ئ
ئ
وعبہ) کو تصف یيدیل تك او جی رکھو ،اگر اینی او جی رکھيا تمہی تسيد ن ےہو تو ئجنوں
تك رکھو مگر (ئجنوں ےس نچ) لن کات ےس ئجو! اس لی کہ (ئجنوں ےس نچ) لن کاتا

ش
عایل یکب کو تسيد تہی کر تا۔ یب اگر کوئ جص تمہی گایل
یکب یک ع المت ے
ہ اور اہلل ت ی
ت
ہ تو تم انفاما
دے اور تمہارے کسی ا تےس عنت پ مہی عار دالت جےس وہ جایيا ے
اس ےک کسی عنت پ جےس تم جا یی ےہو اےس عار ن دالو کنو تکہ اس کا گياہ اےس ہےی مےل
گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح
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املعىن اإلمجايل:

قال جابر بن سليم ريض اهلل عنه :أبرصت رجال
يرجع انلاس إىل قوهل ،ال يقول هلم شيئا إال فعلوه،

فقلت هلم :من هذا ،قالوا :هذا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،فقلت عليك السالم يا رسول اهلل،

عليك السالم يا رسول اهلل ،فقال صىل اهلل عليه
وسلم :ال تقل عليك السالم فإنها حتية املوت ،ولكن

قل :السالم عليك .فقلت :أأنت رسول اهلل ،قال :نعم
أنا رسول اهلل؛ أي :أنا اذلي أرسله اهلل اذلي إذا

أصابك فقر ومصيبة فدعوته بترضع وافتقار؛ رفع

عنك ذلك الرضر ،وإذا أصابك اعم قحط لم تنبت
األرض فيه شيئا فدعوته؛ أوجد لك فيها انلبات َّ
ونماه
لك ،وإذا كنت يف أرض ليس فيها ماء وال ناس،
وضاعت راحلتك فدعوته؛ ردها عليك.فقلت هل:
أوصين بما ينفعين ،قال :ال تشتم أحدا .فما سببت

بعد ذلك حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة ،ثم قال صىل
اهلل عليه وسلم :وال ترتك شيئا من املعروف
استصغارا هل ،وال حتقر خطابك ألخيك ويف وجهك

البرش هل؛ فإن ذلك من املعروف ،وارفع إزارك وغريه
من اثلياب إىل نصف الساق ،فإن تركت فعل ذلك،

فارفع إىل الكعبني؛ فال جناح فيما بني الكعبني إىل
نصف الساق ،واحذر من إسبال اإلزار فإنه من الكرب

والعجب واهلل جل وعال ال حيب ذلك ،وإن أحد
شتمك أو َّ
عريك بما فيك من اذلنوب واألفعال
القبيحة ،فال ِّ
تعريه بما فيه؛ إن اعقبة ذلك عليه يوم
القيامة ،وقد يعجل بعضه يف ادلنيا.

**

اجمایل معنی:

س
ش
جاپ ین لنم رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت اتك جص کو دیكھا جس ےک
ع
تاس لوگ آت اور وہ جو کجھ وہ کہيا اس پ مل کرت ۔ می ت اں ےس توجھا کہ ن

ہ؟ اتہوں ت یياتا کہ ن اہلل ےک رسول ہ ےی ۔ اس پ می کہی لگا کہ ’عليك
کوں ے
الس الم تا رسول اہلل ،عليك الس الم تا رسول اہلل‘‘۔ آپ ﷺ ت ارساد فماتا:

ہ ۔اس ےک ئجات ’’الس الم عليك‘‘
عليك الس الم نکہو۔ نتو رمدہلوگوں کا س الم ے
کہو۔ می ت توجھا :کيا آپ اہلل ےک رسول ہ ےی ؟ آپ ﷺ ت جواپ دتا کہ اہں ۔
ت
ت
ہ۔ وہ اہلل کہ اگر تمہی کوئ
عنی می ہےی ہےوں جےس اہلل ت ایيا رسول یيا کر ھنجا ے
ت کلنف و مصینت تہنچ اور تم اےس عاجری و الجاری ےک ساتھ ت کارو تو وہ تم ےس وہ
مصینت دور کردے۔اور اگرجسك سایل آں پے اور رمی ےس کجھ یيدا ن ےہو اور تم

اےس ت کارو تو وہ اس می تہمارے لی علہ اگا کر پا کردے ۔ اگر تم کسی اتسی رمی می
ت
ہ اور ن کسی اتساں کا تام و تساں اور تم اینی سواری گم کر ینھو اور ترھ
ےہو جہاں ن تائ ے
تم اےس ت کارو تو وہ تمہاری سواری کو تم تك لوتا دے ۔ راوی کہی ہ ےی کہ می ت کہا
م
کہ جےھ کوئ اتسی تصنجت فما دین جو مبے لی سود ميد ےہو۔ آپ ﷺ ت فماتا

’’کسی کو پا تھ ال مت کہو۔‘‘ راوی کہی ہ ےی کہ می ت اس ےک ت عد کسی کو پا تھ ال تہی
کہا ۔ ن کسی آراد اتساں کو اور ن کسی ع الم کو ۔ ن اوی ث کو اور ن یکری کو ۔ ترھ آپ
ش
ﷺ ت فماتا ’’کسی یيیک کو جھوتا مجھکر اےس ن جھورو۔ اورجرہے یک تساشت ےک
ت
ے
ہ۔اینی ارار اور دیگر لياس کو
ساتھ ا یی تھائ ےس ملی کو ہح ن جاتو کنو تکہ ن ھی یيیک ے
تصف یيدیل تك اوئجا رکھو۔ اگر اتسا ن کرشکو تو ترھ ئجنوں تك اوئجا رکھو۔ ئجنوں اور
ہ ۔ اور اینی ارار کو (ئجنوں ےس
تصف یيدیل ےک درمياں ر کھی می کوئ گياہ تہی ے

ہ اور اہلل کو ن
نچ) لن کات ےس پ ےہب کرو کنو تکہ ن یکب اور جودتسيدی یک ع المت ے
تسيد تہی ۔اگر کوئ تمہی پا تھ ال کےہ تا ترھ تمہی تمہارے گياہ اور پے اق عال تاد دال

کر عار دالت تو تم اس یک پانوں ےک ساتھ اےس عار مت دالو۔ کنو تکہ رور قيامت
ت
ہ کہاس کا کجھ جصہ دیيا می ھی اس پ آجات‘‘۔
اس کا وتال اشی پ ےہوگا اور ممک ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.
ْ
اتلخريج :أبو ُجر ٍّي جابر بن سليم ال ُهجيْ ي ِّ
ِم ـريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يصدر انلاس عن رأيه  :يقبلون قوهل.
• ُض  :أيُ :ضر من فقر ومصيبة.
• كشفه  :رفعه عنك.

• اعم سنة  :اعم قحط لم تنبت األرض فيه شيئا.
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• أرض قفر  :أرض ال ماء بها وال ناس.
• فالة  :أرض ال ماء فيها.

• راحلتك  :الراحلة من اإلبل :ابلعري القوي ىلع األسفار واألمحال.
• اعهد َّ
إيل  :أوصين بما أنتفع به.
• ال تسب أحدا  :ال تشتم أحدا.

• ال حتقرن من املعروف شيئا  :ال ترتك شيئا من أمور اخلري استهانة بقدره.
• منبسط  :مستبرش.

• إزارك  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• إسبال اإلزار  :إرخاؤه وإرساهل أسفل الكعبني.

• املخيلة  :االختيال والكرب واحتقار انلاس والعجب عليهم.
• وبال ذلك  :نتيجته الوخيمة.

فوائد احلديث:
 .1رسعة تنفيذ أحاكم اهلل من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واستجابتهم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 .2وجوب اتلحاكم يف األمور لكها إىل اهلل ورسوهل ،وعدم جواز اخلروج عليهما.
 .3جيوز يف حتية املوت قول عليك السالم والسالم عليكم ،لكن جرت العادة أن عليك السالم حتية املوت.
 .4جواز السؤال للتثبت ال للتعنت ،فقد سأل الصحايب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنت رسول اهلل؟
 .5أمور العباد لكها بيد اهلل اذلي هل اخللق واألمر.
 .6اتلذكري بنعم اهلل ىلع العباد مداعة دلوام الشكر.
 .7استحباب طلب انلصيحة من أهلها.
 .8وجوب إخالص انلصح للمنصوح.
 .9حرمة السباب والشتم واللعن؛ ألنها ليست من صفات املؤمنني بل من صفات الشياطني.
 .10عدم استصغار شيئا من شعائر ادلين ،أو استحقار أمر من املعروف.
 .11استحباب انبساط الوجه عند لقاء اإلخوان ،واتلودد يف الالكم عند خماطبتهم.
 .12استجابة الصحابة للرسول صىل اهلل عليه وسلم ،والزتامهم بما يوصيهم ويرشدهم إيله.
 .13إزرة املؤمن إىل نصف الساق ،فإن أحب اإلطالة؛ فإىل الكعبني وال يزيد.
 .14إسبال اإلزار من اخليالء ،فاملسبل سواء قصد أم لم يقصد فقد وقع يف املخيلة.
 .15وجوب السرت ىلع املسلمني ،وعدم كشف عوراتهم.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة باحثني نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 ،ه 1987م .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد العمار -نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص،
الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .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)4952( :
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ْ
ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ
ََْ ُ
َ
َ
َ
ال تلبسوا احل ِرير وال ادليباج ،وال تْشبوا ِِف
َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ
َ َ
صحاف ِِهما؛
ب وال ِفضةِ ،وال تأكلوا ِِف ِ
آنِي ِة اذله ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
فَإ َّن َها لهم ِف ُّ
ادلنيا َولكم ِِف اآلخ َِرة ِ
ِ
ِ

 .1274احلديث:

ت
ر سمو دیياحن تہنو اورن سوت اورجاتدیےکپین می کجھ نو اورن ہےی اں
ےس ینی تلینوں می کجھ کھاو۔ندیيا می اں(کفار)ےک لی اورآجرپمی
تمہارے لی ہ ےی۔

**

ً
ُ ْ ْ ْ
ان -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال
عن حذيفة ب ين ايلم ي
ْ
تلب ُسوا احلرير وال ادليباج ،وال ترشبوا يف آنية اذلهب
َّ
والفضة وال تأكلوا يف يصحافي يهما؛ فإنها هلم يف ادلنيا
ولكم يف اآلخرة».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
جدتفہ ین تماں رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ت
"ر سم و دیياح ن تہنو اور ن سوت اور جاتدی ےک پین می کجھ نو اور ن ہےی اں ےس
ینی تلینوں می کجھ کھاو۔ ن دیيا می اں (کفار) ےک لی اور آجرپ می تمہارے لی
ہ ےی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الرجال عن لبس
احلرير وادليباج؛ ملا يف لبسهما لذلكر من امليوعة

واتلأنث ،والتشبه بالنساء انلاعمات املرتفات.

والرجل يطلب منه اخلشونة والقوة والفتوة .كما نىه
ُ ًّ
ّلُك من الرجال والنساء عن األكل والرشب يف
يصحاف اذلهب والفضة وآنيتهما؛ واحلكمة كما قال

صىل اهلل عليه وسلم :-أن األكل فيهما يف ادلنياللكفار اذلين تعجلوا طيباتهم يف حياتهم ادلنيا،

واستمتعوا بها ،ويه لكم -أيها املسلمون خالصة-
ً
يوم القيامة إذا اجتنبتموها؛ خوفا من اهلل -تعاىل-
ً
وطمعا فيما عندهً ،
ً
فمنعا من التشبه بهم وامتثاال ألمر
اهلل -تعاىلُ -ح ِّرمت .كما أن من لبس احلرير من
الرجال يف ادلنيا فقد تعجل متعته؛ وذلا فإنه لن يلبسه
ً
يف اآلخرة ،ومن تعجل شيئا قبل أوانه بطريق حمرم
عوقب حبرمانه واهلل شديد العقاب.

 .1274جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت رمدوں کو رتسم اور دیياح تہیی ےس منع فماتا کنوں کہ رمد ےک اےس
ہ اور تارک رماح و عیس پشت عورتوں
تہیی می پاک ث اور ر ئچ ین کا اظہار ےہو تا ے
ہ۔ جت کہ رمد می جسوی ث ،قوپ اور رمدا تیگ یک ضفاپ ےہوئ
ےس مساتہت ےہوئ ے
جاہےيی۔ اشی رطح ینی ﷺ ت رمد و عورپ دوتوں کو سوت اور جاتدی یک تلینوں
اور پنوں می کھات تیی ےس منع فماتا۔ اس مماتعت یک جكمت آپ ﷺ ت
ہ جو دیياوی ر تدیگ می ہےی
جود یياں یک کہ دیيا می اں پنوں می کھاتا کفار ےک لی ے

اینی من تسيد اسياء ےس لطف اتدور ےہو لیی ہ ےی اور اگر تم اہلل ےک جوف اور اس ےک
تاس جو ت عميی ہ ےی اں یک جاہےت می اں ےک اسی عمال ےس پ ےہب کرو ےگ تو رور ِ
قيامت ن ضف اور ضف تمہارے لی تعنی مسلماتوں ےک لی ہےوں یگ۔ جيائجہ
ج تع
ہ۔
کفار یک مساتہت ےس ئجی اور اہلل ےک كم یک ميل می اں کا اسی عمال جرام ے
ت
ہ اس لی
ہ وہ تہےل ہےی لطف اتدور ےہو لیيا ے
اشی رطح جو رمد دیيا می ر سم تہیيا ے
ش
ت
آجرپ می وہ اےس تالکل ھی تہی تہن سےک گا۔جو جص وق ث ےس تہےل جرام
ہ کہ اےساسجب ےسمرحومکردتا
رط تق ےسکوئجب جاضل کر ےلاس یکشا ن ے
ہ۔
جات۔ اور اہلل تہت شجت شا د یی واال ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ ْ
ُ ُ
ْ ُ
• احل يريْر  :وهو القماش املأخوذ من دو يد القز ،ويُسىم اإلب ْ يريسم وهو حم َّرم لبسه ىلع الرجال.
ُ
ُ
ادليباج  :ادلي ُ
• وال ِّ
باج :نوع من احلرير ،وهو ما غلظ وَثن من ثياب احلرير.
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ُ
ْ
َّ
ِّ
شبع اخلمسة.
• الصحاف  :مجع صحفة ،ويه واعء متوسط احلجم يوضع فيه الطعام ،دون القصعة والصحفة ت ي

فوائد احلديث:
 .1حتريم لبس احلرير وادليباج ىلع اذلكور ،والوعيد الشديد ىلع من لبسه.
ُ
وحله للنساء ،وحتريمه ىلع الرجال ،بإمجاع العلماء.
 .2يباح للنساء لبس احلرير ،لكونهن يف حاجة إىل الزينة لألزواج ،ي
 .3حتريم األكل والرشب يف صحاف اذلهب والفضة وآنيتهما ،لذلكور واإلناث؛ لكونهما للكفار يف ادلنيا ،وللمسلمني يف اآلخرة.
 .4أحلق العلماء باألكل والرشب سائر االستعماالت ،وجعلوا ذكر األكل والرشب من باب اتلعبري بالغالب.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات،
مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2985( :
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ُّ ْ َ َ
ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
ََْ ُ
ادلنيا ل ْم
ير؛ فإِنه من لبِسه ِِف
ال تلبسوا احل ِر
ََْ ْ ُ
يلبسه ِِف اآلخ َِرة ِ

 .1275احلديث:

ت
ر سمن تہنو۔ اس لی کہ جستدیيا می اےس تہياوہآجرپ می اےستہی
تہن سےک گا۔
**

ُ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قال ر ُسول
ْ
َّ
َّ ُ
اَّلل  -صىل اهلل عليه وسلم « :-ال تلب ُسوا احل يرير؛ ف يإنه
ي
ُ
م ْن ل يبسه يف ادلنيا لم يلبسه يف اآلخرة».

ت
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :ر سم
عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ن تہنو۔ اس لی کہ جس ت دیيا می اےس تہيا وہ آجرپ می اےس تہی تہن سےک
گا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث نيه عن لبس احلرير للرجال ،وأن
عقوبة البسه أنه ال يلبسه يف اآلخرة؛ ألن اجلزاء من

جنس العمل.

 .1275جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
ہ کہ
اس جدی ث می رمدوں ےک لی ر سم تہیی یک مماتعت اور اس تاپ کا یياں ے
ہ کہ وہ آجرپ می اےس تہی تہن سےک گا کنوں کہ جراء
اےس تہیی واےل یک شا ن ے
ہ جیسا عمل ےہو۔
وتسی ہےی ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• احلرير  :نوع من املنسوجات واألقمشة ،ويقال هل ادلمقيس والسرياء والسرتاء ،وهو مأخوذ من دود القز وهو احلرير الطبييع ،وهناك نوع من
القطن يسىم الكتان لني إال أنه ال حيرم.
• يف اآلخرة  :يف اجلنة.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من هذا احلديث حتريم لبس احلرير ىلع الرجال.
ُ
 .2من لبس احلرير يف ادلنيا إن لم يعف اهلل عنه سيحرم من لبسه يف اجلنة ولو دخلها.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2986( :
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ک
ک
دو ھجوروں کو اتك ساتھ مال کرن کھاو کنو تکہ ینی کرتمﷺتدو ھجوروںکو اتك
ہ۔ ترھفماتا :سواتاسضورپےک،جت
ساتھ مال کر کھاتےسمنع کيا ے
ش
ت
ہ) اسیک
اس کو کھاتواال جص ا یی سا ھیےس(جو کھات میشتك ے

َُ ُ
َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ارنوا ،فإن
ال تق ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ َْ َ َ
ان ،ثم يقول :إال أن يستأذِن الرجل
نىه عن ال ِق َر
ِ
َ َ
أخاهُ.

 .1276احلديث:

اجارپےلےل۔

**

 .1276جدیث:

ش
جيلہین جنمتیياںکيا ،کہ ےہمیعيداہللینریب رضیاہلل عہماےک ساتھاتك سال
ک
قجط کا ساميا کرتا پا تو اتہوں ت ےہمی کھات ےک لی ھجورین دین۔ عيداہلل ین عرم
ک
رضیاہلل عہما ےہمارےتاسےس گررتاور ہےم ھجورکھات ےہوتتووہفمات کہ:
ک
ک
دو ھجوروں کو اتك ساتھ م ال کر ن کھاو کنو تکہ ینی کرتم ﷺ ت دو ھجوروں کو اتك ساتھ
ہ۔ ترھ فماتا :سوات اس ضورپ ےک ،کہ جت اس کو
م ال کر کھات ےس منع کيا ے
ش
ت
ہ) اس یک اجارپ ےل
کھات واال جص ا یی سا ھی ےس (جو کھات می شتك ے

ُ ْ
ُ
ابن
بن سحي ٍم ،قال :أصابنا اعم سن ٍة مع ي
عن جبلة ي
ُ
ُ
الزبري؛ ف ُرز ْقنا ً
هلل بن عمر -ريض اهلل
تمرا ،واكن ْ عبد ا ي
ي ي
ُُ
َّ
ُ ُ
ُ
ُّ
ارنوا ،فإن
عنهما -يمر بنا وحنن نأكل ،فيقول :ال تق ي
َّ
ان ،ثم
انليب -صىل اهلل ْعليه وسلم -نىه عن ال يقر ي
ُ
ُ
ْ
يقول :إال أن ي ْستأ يذن الرجل أخ ُاه.

ےل۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن جبلة بن سحيم قال :أصابنا اعم قحط مع ابن
الزبري -ريض اهلل عنهما ،-فأعطانا تمرا ،فاكن ابن

عمر -ريض اهلل عنهما -يمر بنا وحنن نأكل ،فيخربنا
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه أن يقرن الرجل
بني اتلمرتني وحنوهما مما يؤلك أفرادا ،إذا اكن مع

مجاعة إال بإذن أصحابه .فاليشء اذلي جرت العادة
أن يؤلك واحدة واحدة ،اكتلمر إذا اكن معك مجاعة

فال تأكل تمرتني يف لقمة واحدة؛ ألن هذا يرض
بإخوانك اذلين معك ،فال تأكل أكرث منهم إال إذا
استأذنت ،وقلت :تأذنون يل أن آكل تمرتني يف آن

واحد ،فإن أذنوا لك فال بأس .ملحوظة :يف صحيح

ابلخاري :فرزقنا بأربع فتحات ،والفاعل ابن الزبري،
واملعىن أعطانا ،ويف رواية ابليهيق :فرزقنا بضم الراء

بابلناء للمجهول ،وحيتمل الرازق اهلل -تعاىل.-

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
جيلہ ین جنم ت یياں کيا کہ ےہمی عيداہلل ین ریب رضی اہلل عہما ےک ساتھ اتك سال
ک
قجط کا ساميا کرتا پا تو اتہوں ت ےہمی کھات ےک لی ھجورین دین۔ عيداہلل ین عرم
ک
رضی اہلل عہما ےہمارے تاس ےس گررت اور ہےم ھجور کھات ےہوت تو وہ فمات کہ
ک
ہ
ینی ﷺ دو ھجوروں اور اں ےک ميل جن جبوں کو اتك اتك کرےک کھاتا جا تا ے
ت
ہ ،اِال ن کہ اس ےک سا ھی
اتك ساتھ م ال کر لوگوں ےک ساتھ کھات ےس منع فماتا ے
ہ۔ لہیدا ےہ وہ جب جو عاد تاً اتك اتك کھائ جائ ےہو
اس یک اجارپ دین تو کھاتا جاشکيا ے
ک
ک
جیےس ھجور ،تو رتادہ لوگوں می اتك لفےم می دو دو ھجورین ن کھاو۔ اس لی کہ ن

دوشے تھانوں کو ت کلنف د یی کا تاعت ےہوگا۔ لہدا اں ےس رتادہ ن کھاو ،اِال ن کہ
ک
م
اں ےس اجارپ ےل لو۔ اں ےس کہو کہ کيا تم جےھ اتك ساتھ دو ھجورین کھات یک

اجارپ د یی ےہو؟ اگر وہ اس یک اجارپ دے دین تو اس می کوئ جرح تہی‘‘۔
توپ :ضجنح ئجاری م
ہ  (:ر
ہ اور قاعل این
ی
فررقريرا) ،جاروں پ فجہ ےک ساتھ ے
ے
ر
ن
ہ
ہ
ے
م
ف
م
ی
ی
ہ کہ اتہوں ت ی د ن۔ اور ی یک اتك روا ث ی
ریب ہ ےی۔ مطلت ن ے
م
ت
ے ر
ہ کہ
ہ ،اس می احمال ن ے
فرْقْيا) راء ےک یس ےک ساتھ جہول کا ضن عہ ے
ہُ ( :
ہ۔
عایل ے
رارق اہلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.
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اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اعم سنة  :أي :اعم قحط وجدب.
• ال يقران  :هو أن يقرن بني اتلمرتني يف األكل.

• أخاه  :املراد باألخ هنا :رفيقه اذلي اشرتك معه يف ذلك اتلمر.

فوائد احلديث:

ُ
 .1االجتماع ىلع الطعام سنة ممدوحة ،وفيه بركة خبالف الفرقة.
 .2جواز مراقبة العلماء ملن دونهم تلعليمهم السنة.

 .3حتريم ظلم اآلخرين يف األكل والرشب واكفة شؤون احلياة.

 .4كراهة القران يف الطعام من غري إذن ملن يأكل معهم ملا فيه من ظلم لرفيقه.

 .5قال العلماء :إن اكن يعلم رضا الرشاكء بقرنه بينهما جاز ،وانليه عن القرآن من حسن األدب يف األكل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،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 .كنوز
رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي,
حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض
الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت،
الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.

الرقم املوحد)4219( :
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ُ ْ
ِثوا الالكم بغري ذ ِْكر اهلل؛ فإن َك ْ َ
ك ُِ
ِثة
ال ت
ِ
ْ
َ ْ ٌَ
الالكم بغري ذِك ِر اهلل تعاىل قسوة للقلب! وإن
َ ْ
َ
َْ
أبع َد انلاس من اهلل القل ُب الق ِ
اس

 .1277احلديث:

”دکر ِال یہیےک سوارتادہ تا تین کرو،اس لی کہدکر ِال یہیےک عالوہ رتادہ تا تی
ش
ہ اور لوگوں می اہللےسشتےسرتادہدور شجتدل (واال
دلیک جنی ے
**

 .1277جدیث:

ہ۔“
اتساں) ے

ہ کہ اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم ت
این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
فماتا”:دکر ِ ال یہی ےک ع الوہ رتادہ تا تی ن کرو ،اس لی کہ دکر ِ ال یہی ےک ع الوہ رتادہ
ش
ہ اور لوگوں می اہلل ےس شت ےس رتادہ دور شجت دل (واال
تا تی دل یک جنی ے

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل
ْ
ُ ْ
ك ُ
رثوا الالكم بغري يذك ير
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ت يْ
ْ
ٌ
اهلل؛ فإن كرثة الالكم بغري يذك ير اهلل تعاىل ق ْسوة
للقلب! وإن ْ
أبعد انلاس من اهلل القلْ ُ
ايس».
ب الق ي

ہ۔“
اتساں) ے

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن كرثة الالكم بغري
ُ ِّ
ذكر اهلل تعاىل ،وذكر أنه مما يقيس القلب ويضيف
عليه غشاوة ،فال جتده يتأثر باملوعظة ،وال يأت يمر

بمعروف وال ينتيه عن منكر؛ لكرثة الغشاوة اليت
ىلع قلبه ،وذكر أن أبعد انلاس عن اهلل أصحاب

القلب القايس .واحلديث ضعيف ،ولكن يغين عنه:
(من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو

ليسكت) متفق عليه ،واألدلة يف احلث ىلع اذلكر
واتلحذير من الغفلة كثرية ،فمعناه قد ورد يف

انلصوص الصحيحة.

**

اجمایل معنی:

س
ہ
آپ ضیل اہلل عليہ و لم ت دکر ال یہی ےک ع الوہ رتادہ تا تی کرت ےس منع فماتا ے
ہ۔ ترھ وہ وعط و
ہ اور اس پ پدہ دال دیيا ے
ہ کہ ن دل کو شجت کر دیيا ے
اور کہا ے
ش
ت
ہ ،کنوں کہ
صنجت ےس مياپ تہی ےہو تا ،ن یيیک کو یيیک مجھيا اور ن پائ ےس تار رہےيا ے
ہ۔ یب آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت رمتد فماتا
اس دل پ تہت رتادہ پدہ پ ج کا ےہو تا ے
کہ لوگوں می اہلل ےس شت ےس رتادہ دور لوگ وہ ہ ےی جن ےک دل شجت ےہوت ہ ےی۔
ِ
ِ ِ قرلْنف
ن جدی ث ضعنف ے لي
م
با را ْو
اں ت ُوْم ُن تِال رل ِہ روالْنروْم ْاالآجرِ ،ر ُ ْل جر ًْ
ہ۔ ک جدی ث ” :ر ْن کر ر
ش
لِی
ہ اےس
ُت“ منفق عليہ (پجمہ :جو جص اہلل اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ے
رسْک ْ
ج
ہ۔جيکہدکر پ
رہ۔)اس ےس تیيارکردینی ے
جا ہی کہا ھی تاپ کےہورنجت ے
اتھارت اور عفلت ےس ميیيہ کرت ےک تارے می دليلی تہت ہ ےی۔ لہیدا اس
ضج
ہ۔
جدی ث کا مفہوم نح تصوض می وارد ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

ُ
• قسوة للقلب  :يغلظه وعدم تأثره باملواعظ.

فوائد احلديث:
 .1أن كرثة الالكم فيما ال فائدة فيه سبب لقسوة القلب وابلعد عن رمحة اهلل.
 .2فيه إشارة إىل ذم اخللطة؛ فكرثة الالكم ال تنتج إال عن كرثة خمالطة انلاس.
 .3جواز الالكم يف األمور املباحة من غري إكثار.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعةَّ ْ
ُ َّ ْ
الرتهيب-املؤلف :حممد نارص َّ
ادلين األبلاين-مكتبة المعارف
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .ضعيف الرت يغيب و ي
ْ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
ليلن ي
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 - .الوابل الصيب من اللكم الطيب-املؤلف :ابن قيم اجلوزية -حتقيق :سيد
إبراهيم -دار احلديث  -القاهرة  -رقم الطبعة :اثلاثلة 1999 ،م.
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ُ
ُ ْ
َ ْ َ
َ
مازحه ,وال ت ِعدهُ موعِدا
مار أخاك ,وال ت ِ
ال ت ِ
َُ ْ َ
فتخلِفه

ً

 .1278احلديث:

ہ
ا یی تھائےسمت جھگرو،ن اسےس یےسی مداق کرو اورن اسےس کوئ اتسا
وعدہ کرو ،جسیک تم جالفورری کرو۔
**

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
ْ
ُ ْ
ُ
ً
مازحه ,وال ت يعد ُه مو يعدا
مار أخاك ,وال ت ي
«ال ت ي
ْ
فتُخ يلفه».

 .1278جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
عيد اہلل ین عياس رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ہ
”ا یی تھائ ےس مت جھگرو ،ن اس ےس یےسی مداق کرو اور ن اس ےس کوئ اتسا وعدہ
کرو ،جس یک تم ج الف ورری کرو“۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املراء اذلي
يفعله اإلنسان مع جليسه يلظهر هل اخللل يف ّلُكمه

**

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس امام پمدی ت روای ث کيا ے

أو العيب يف رأيه ،فهذا خلق ذميم ،ونىه أيضا عن
اإلفراط يف املزاح وهو يفيض إىل قسوة القلب ،ويؤدي

إىل اإليذاء ،ويورث األحقاد ،ونىه أيضا عن إخالف

الوعد ،وهذا أيضا مما يثري األحقاد فإما أال تعد ،وإما
ِّ
أن تعد وتويف بوعدك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

ُ
ار  :املماراة يه اجلدال.
• ال ت ُم ي
ْ
ازحه  :املزاح هو املداعبة واهلزل ،واملراد :ال تمازح أخاك املسلم مزاحا يؤذيه.
• وال تم ي

فوائد احلديث:

 .1عناية اإلسالم باأللفة واملحبة بني املسلمني حيث جاء بما يزيد املحبة ،وانليه عما يُيسء إيلها.
 .2انليه عن املراء.

 .3انليه عن املزاح املؤذي ،أما ادلاعبة اللطيفة فقد جاءت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيه جائزة.

 .4انليه عن إخالف الوعد.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
َّ
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة اخلا يمسة 1423 ،ـه2003 -م.
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة السابعة1424 ،ه .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش:
املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة 1408 :ـه 1988 -م.

الرقم املوحد)5334( :
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ی کو سالم کرت می تہلن کرو اور جت اں میےسکسیےس تمھارا
تہودو تصار ی
آميا ساميا ےہو جات ،تو اےسیيگرا سییک جایث جاتپ مجنور کردو۔

ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى بالسالم ,وإذا

لقيتموهم ِف طريق ,فاضطروهم إىل أضيقه

 .1279احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن رسول اهلل -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم -قال« :ال تبدؤوا ايلهود وانلصارى
ْ
ُ
ُ
َّ
بالسالم ،وإذا ل يقيتُ ُموه ْم يف طريق ،فاض َّط ُّروه ْم إىل
ْ
أضي يق يه».

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
یکو س الم کرتمیتہل نکرواورجت اںمی ےسکسی ےستمھاراآميا
"تہودوتصار ی
ساميا ےہو جات ،تو اےسیيگ را سی یک جای ث جات پ مجنور کر دو۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن بدء أهل
الكتاب بالسالم؛ وذلك ألن تسليمنا عليهم فيه نوع

من اإلكرام هلم؛ -والاكفر ليس أهال لإلكرام ،وال
ً
ابتداء كيف حالك ،كيف
بأس أن يقول للاكفر
أصبحت ،كيف أمسيت؟ وحنو ذلك إذا دعت

احلاجة إىل ذلك؛ ألن انليه عن السالم ،وكذلك أمرنا

أن ال نوسع هلم الطريق ،فإذا قابل املسلم الكتايب يف
الطريق ،فإن املسلم يُلجئه إىل أضيق الطريق،
ويكون وسط الطريق وسعته للمسلم ،وهذا عند

ضيق الطريق ،وحيث ال يتسبب يف إحلاق الرضر

بالكتايب ،ومجلة القول يف ذلك :أن ما اكن من باب
الرب واملعروف ومقابلة اإلحسان باإلحسان قمنا به

حنوهم تلأيلف قلوبهم ،وتلكن يد املسلمني يه
العليا ،وما اكن من باب إشعار انلفس بالعزة
والكرامة ورفعة الشأن فال نعاملهم به؛ كبدئهم

بالسالم حتية هلم ،وتمكينهم من صدر الطريق
ً
تكريما هلم.

 .1279جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ؛ اس یک وج ن
ینی ﷺ ت اہےل کياپ کو س الم می تہل کرت ےس منع فماتا ے
ہ اور کاف رعپ و اکرام
ہ کہ اتھی س الم کرتا در اضل اں یک رعپ افائ کا اظہار ے
ے
مسن
ہ۔ الیيہ اس می کوئ جرح تہی کہ ضورپ پت پ ،تہل کرت
کا جق تہی ے
ےہوت ن کہا جات کہ آپ ت کیےس صح یک؟ آپ کیےس سام یک؟ وعبہ۔ کنوں کہ
ہ۔ اشی رطح ےہمی اس تاپ کا جكم فماتا کہ اں ےک
مماتعت ،س الم کرت ہےی یک ے
لی را سی می کسادیگ یيدا ن کرین اور جت را سی می مسلماں کا کسی تہودیتا ترصائ
ےس آميا ساميا ےہوجات ،تو مسلماں اس کو را سی یيگ پین جصہ ایيات پ مجنور

کردے گا اور درميائ اور کسادہ جےص پ مسلماں کا جق ےہوگا۔ ن راسيہ یيگ ہےوت یک
ہ۔ ن عمل اس اتدار می ےہو کہ اہےل کياپ کو کسی قسم کا ضر الجق ن ےہو۔
ضورپ می ے
ہ کہ جن امور کا ت علق یيیک ،تھ الئ اور اجساں کا تدلہ اجساں ےک در تےع
ج الضہ ک الم ن ے
د یی ےس ےہو ،اں امور می ہےم اں ےک ساتھ تالنف قلت اور مسلماتوں یک پپی ےک
اظہار ےک لی تہب معاملہ کرین ےگ۔ ليک جت معاملہ رعپ و اکرام تقس اور ساں
تع
امیيارےک اظہارےس ت علق رکھيا ےہو،توہےماں ےک ساتھ طنمویکرتمکا پ تاوتہیکرین

ےگ۔ مي ال اتھی س الم کرت می تہل کرتا اور را سی کا تماتاں جصہ اں ےک جواےل
کرتا وعبہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• فاضطروهم إىل أضيقه  :أي :أجلئوهم أن يسريوا ىلع حافة الطريق ،وهذا عند الزحام.

14

فوائد احلديث:

 .1ال جيوز للمسلم أن يبتدئ ً
أحدا من ايلهود وانلصارى بالسالم.
 .2يُفهم من انليه عن ابتدائهم أنه ال يُنىه عن رد السالم عليهم ،وهذا ما رصحت به أحاديث أخرى ،فيف الصحيحني عن أنس أن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -قال" :إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم".
ُّ
الكتايب املسلم يف الطريق فإن املسلم يُلجئه إىل أضيق الطريق ،ويكون سعة الطريق للمسلم ،وهذا عند الزحام ،فإن خلت الطريق
 .3إذا قابل
عن الزمحة فال حرج ،ويكون اتلضييق حبيث ال يوقع بهم ُضرا.

 .4إظهار عزة املسلمني وصغار غريهم ،دون ظلم أو بذاءة يف القول.
ً
 .5اتلضييق ىلع الكفار بسبب ما هم عليه من كفر باهلل -تعاىل ،-قد يكون ذلك سببا يف إسالمهم؛ فينجوا من انلار ،إذا محلهم ذلك ىلع
معرفة السبب ،وهذا عندما يكون املسلمون ملزتمون بكل أحاكم دينهم ،ومنها ما جاء يف هذا احلديث.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابنَّ
املكرمة 1423 ،ه- .
اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه- .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام لعبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة
رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام لعبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1432 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ت
ا یی گرھوں کو قبینن یياو اور مبیقب کو ميلہ گاہن یياو۔ مجھپدرود ھنجو۔
ت
اہ تم جہاں ھی ےہو۔
ہج ے
تمہارا تھنجا گيا درود مجھ تك تہنجيا ے

ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال جتعلوا قربي عيدا،
وصلوا ّ
يلع فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم

 .1280احلديث:

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :ا یی
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
گرھوں کو قبین ن یياو اور مبی قب کو ميلہ گاہ ن یياو۔ مجھ پ درود ھنجو۔ تمہارا تھنجا گيا
ت
اہ تم جہاں ھی ےہو‘‘۔
ہج ے
درود مجھ تك تہنجيا ے

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-ال جتعلوا بيوتكم قبورا ،وال
جتعلوا قربي عيدا ،وصلوا َّ
يلع فإن صالتكم تبلغين

حيث كنتم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
نىه -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم -عن إخالء ابليوت من

صالة انلافلة فيها وادلاعء وقراءة القرآن فتكون
بمزنلة القبور؛ ألن انليه عن الصالة عند القبور قد

تقرر عندهم فنهاهم أن جيعلوا بيوتهم كذلك ،ونىه

عن تكرار زيارة قربه واالجتماع عنده ىلع وج ٍه
ٌ
معتاد؛ ألن ذلك وسيلة إىل الرشك ،وأمر باالكتفاء

عن ذلك بكرثة الصالة والسالم عليه يف أي ماكن

من األرض؛ ألن ذلك يبلغه من القريب وابلعيد ىلع
َّ
حد سواء ،فال حاجة إىل الرتدد إىل قربه.

 .1280جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینیﷺتاستاپ ےس منعفماتا کہگرھوںکوتفلتماروں،دعااور فآںکرتم یک
ت الوپ ےس جایل رکھا جات اور اس رطح ےس ن گوتا قبین ین جا تی کنو تکہ ضجان
ہ جيائجہ آپ ﷺ ت اتہی اس
کرام کو ن تو معلوم تھا کہ قبوں پ تمار پھيا منع ے

ت
تاپ ےس ھی منع فماتا کہ وہ ا یی گرھوں کو ہےی اتسا یيا دین جیےس قبین ےہوئ ہ ےی۔
ج
آپ ﷺ ت اینی قب ميارک یک تار تار رتارپ اور اس پ مع ےہوت کو م عمول یيا
ہ اور جكم فماتا کہ
لیی ےس منع فماتا کنو تکہ ن شک تك ےل جات کا اتك سیت ے
تھ
اہ وہ رمی
آپ ﷺ پ کبپ ےک ساتھ درود و س الم نجی پ اکنفاء کيا جات ج ے
ش
ت
ےک کسی ھی گوےس ےس ےہو۔ کنو تکہ آپ ﷺ تك ن درود فی ث و تعيد ےہ جص یک
ہ لہدا آپ ﷺ یک قب پ تار تار آت یک کوئ ضورپ
رطف ےس پاپ طور پ تہنجيا ے
ہ۔
تہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• ال جتعلوا بيوتكم قبورا ً  :ال َّ
تعطلوها من صالة انلافلة وادلاعء والقراءة ،فتكون بمزنلة القبور.
ً
ٍ
اجتماع ترتددون إيله وتعتادونه للصالة
• وال جتعلوا قربي عيدا  :العيد :ما يعتاد جميئه وقصده من زمان وماكن ،أي :ال تتخذوا قربي حمل
وادلاعء وغري ذلك.

• فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم  :أي ما ينالين منكم من الصالة حيصل مع قربكم وبعدكم من قربي فال حاجة بكم إىل امليجء إيله
والرتدد عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم هجر ابليوت من عبادة اهلل.
َّ
َّ َّ
ْ
ُ
 .2سد الطرق املفضية إىل الرشك من الصالة عند القبور والغلو يف قربه -صىل اَّلل علي يه وسلم -بأن جيعل حمل اجتماع وارتياد ترتب هل زيارات
خمصوصة.
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َّ
 .3املنع من السفر لزيارة قربه -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم-.
َّ
 .4محايته -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم -جناب اتلوحيد.
َّ
 .5أنه ال مزية للقرب من قربه -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم-.

 .6مرشوعية الصالة والسالم عليه يف مجيع أحناء األرض.

 .7حتريم الصالة يف املقابر.
ً
 .8حتريم جعل زيارة قرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عيدا ،بتكريره ىلع وجه خمصوص يف زمن خمصوص ،وكذلك زيارة لك قرب.
 .9انتفاع األموات بداعء األحياء.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد ،لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،حتقيق :د .دغش العجِم ،مكتبة أهل األثر ,الطبعة اخلامسة1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد،
ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد،
للشيخ صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية .صحيح اجلامع
لألبلاين ,املكتب اإلساليم ,بريوت ،بدون تاريخ.

الرقم املوحد)3350( :
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ال تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع

ن تم ا یی جالف تددعا کرو اورن ا یی مالو اوالدپ۔اتسان ےہو کہ تمہاری تددعا کا
وقث اہللیکرطفےسقنولنت کا ےہواوروہ تمہاری تددعا قنول کرےل۔

أوالدكم ،وال تدعوا ىلع أموالكم ،ال توافقوا
من اهلل ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب
لكم

 .1281احلديث:

**

ً
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ال

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’ ن تم
جاپ ین عيد اہلل رضی اہلل عيہ ےس راوی ث ے
ا یی ج الف تد دعا کرو اور ن ہےی ا یی مال و اوالد پ۔اتسا ن ےہو کہ تمہاری تد دعا کا وق ث

تدعوا ىلع أنفسكم؛ وال تدعوا ىلع أوالدكم ،وال
تدعوا ىلع أموالكم ،ال توافقوا من اهلل ساعة يُسأل

اہلل یک رطف ےس قنولنت کا ےہو اور وہ تمہاری تد دعا قنول کر ےل‘‘۔

ٌ
عطاء فيستجيب لكم».
فيها

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيذر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
وينىه عن ادلاعء ىلع األوالد واألموال ،ألن ادلاعء

شأنه عظيم ،قد يمضيه اهلل ىلع العباد ،لو وافق ساعة
إجابة فيكون ُضره ىلع صاحبه وما يتعلق به من

أوالده وماهل.

 .1281جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ اس جدی ث می اوالد اور اموال ےک ج الف تدعا کرت ےس درا ور
ع
ع
ہاور اگرگرھی قنولنت
رہہ ےی کنو تکہدعاءاتك طنم الساں مل ے
اسےس منعفما ے
ہ۔ اس رطح ےس دعا ما یگی واےل اور
یک ےہوئ تو اہلل ت عایل یيدوں یک دعا قنول کرلیيا ے
ہ۔
اس یک اوالد اور مال کو تقصاں تہنجيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أحاكم ادلاعء
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ساعة  :الساعة يف األصل تطلق ىلع معنيني ،أحدهما  :أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعرشين ً
جزءا يه جمموع ايلوم والليلة ،ثانيهما :
جزء من أجزاء الوقت واحلني وإن قل .

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلاعء ىلع انلفس أو األوالد أو املال بيشء من الرضر ئلال يصادف هذا ادلاعء القبول.
ً
 .2أن لألزمنة خواصا يتقبل اهلل فيها ادلاعء ،فيتحرى املؤمن السااعت املباركة بادلاعء.
 .3يكون داعء املسلم داعء خري ورمحة واعفية ،ال داعء عذاب وهالك.
 .4ينبيغ ىلع العبد أن حيرص ىلع ّلُكمه وعباراته ،ويزنها قبل أن خيرجها.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا ييح بن رشف انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،

1428ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة
األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3231( :
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ت
مومنےک سواکسی کو سا ھین یياو اور تمہارا کھاتا سواتپ ےہبگارےک کوئ اورن

ً
مؤمنا ،وال يأكل طعامك إال ي
تق
ال تصاحب إال

 .1282احلديث:

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ُ
َّ ْ ً
احب يإال ُمؤ يمنا،
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال تص ي
َّ
ُْ
وال يأكل طعامك يإال ت ييق».

کھات۔

**

ہ ینی اکرم ﷺ ت فماتا کہ ”مومن
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
ےک سوا کسی کو سا ھی ن یياو اور تمہارا کھاتا سوات پ ےہبگار ےک کوئ اور ن کھات“۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أفاد حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن

الواجب ىلع املسلم مالزمة أهل الصالح يف لك
أحواهل ،فيف احلديث احلث ىلع ُصحبة املؤمنني ،وهذا

ما يتطلب ابلعد عن مصاحبة الكفار واملنافقني؛ ألن
ٌ
مصاحبتهم مرضة يف ادلين فاملراد باملؤمن أي عدد
َّ
من املؤمنني .وأكد هذه املالزمة للصاحلني بقوهل:
ُ ِّ
يرصف قوت
(وال يأكل طعامك إال تيق) أي :متورع ي
الطعام إىل عبادة اهلل ،واملعىن ال تطعم طعامك إال
ً
ًّ
تقيا ،ويدخل يف هذا أيضا طعام ادلعوة اكلويلمة
وغريها ،فينبيغ أن يكون املدعو من أهل اإليمان

والصالح.

 .1282جدیث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ
ہ کہ مسلماں پ واجت ے
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ یک جدی ث ےس مسیفاد ے
تمام جاالپ می نکوکاروں کو الرم یکرے ،اس جدی ث می اہےلِ اتماں یک ضجنت
ہ کہ کفار اور مياقفی ےس دوری
ہ ،اس کا تفاضا ن ے
اجیيار کرت پ اتھارا گيا ے
ہ۔ مومن ےس
اجیيار یک جات ،اس لی کہ اں یک ضجنت دین ےک لی تقصاں دہ ے
ُرماد اہےلِ اتماں ہ ےی۔ (وال تاکل طعامك اال تفی) ےک جمےل ےس یيك لوگوں یک ضجنت
اجیيار کرت یک تاکيد فمائ تعنی منفی آدمی جو کھات کو اہلل یک عيادپ می ضف
کرے۔ مطلت ن ےہوا کہ ایيا کھاتا ضف منفی شجص کو ہےی کِھ الو ،اس می دع ِ
وپ ولمہ
ت
ہ کہ دعوپ می مدعو مومن اور نکوکار لوگ
ہ۔ مياشت تہی ے
وعبہ ھی سامل ے
ےہوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ُ
ً
َّ ْ ً
• ال تصا يحب يإال ُمؤ يمنا  :أي :ال جتعل لك صديقا إال من أهل االستقامة والصالح ،ويكون املراد منه أيضا انليه عن مصاحبة الكفار
واملنافقني.
َّ
ُْ
• ال يأكل طعامك إيال ت ييق  :أي :متورع حبيث يرصف قوة الطعام إىل عبادة اهلل وطاعته.

فوائد احلديث:

َّ
الفجار ال يصاحبهم وتكون مواالتهم بقدر إيمانهم وبغضهم بقدر معصيتهم.
 .1انليه عن مواالة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم ،وكذلك
 .2األمر بمالزمة األتقياء األوفياء وخمالطتهم واحلرص ىلع دعوتهم يف الوالئم وغريها.

 .3جواز األكل من بيت الصديق.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
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دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم،
للعظيم آبادي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :اثلانية1415 ،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 .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه1975 -م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .مشاكة املصابيح ،للتربيزي،
حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة .1985 - 1405 -

الرقم املوحد)3474( :
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ت
ہ
ےہمارے ساتھوہ او ینین جےل ،جسپ لعنتیکگنی ے

ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة

 .1283احلديث:

**

سل
ہ ،اتھوں ت کہا کہ اتك دق عہ
اتو پرہ تصلہ ین عیيد ا می رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
ت
اتك توجواں لریک او ینی پ سوار ھی ،اس پ لوگوں کا کجھ ساماں تھا ،اجاتكاس ت ینی

ْ
عن أيب ب ْرزة نضلة بن عبيد األسلِم -ريض اهلل
ٌ
عنه -قال :بينما جارية ىلع ناقة عليها بعض مت ي
اع
ْ
القوم ،إذ ب ُرصت بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
ْ ْ
وتضايق بهم اجلبل فقالت :حل ،امهلل العنها ،فقال
ٌ
ُ
ْ
احبنا ناقة
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تص ي
ْ ٌ
عليها لعنة».

ﷺ یک رطف دیكھا ،اس وق ث لوگوں ےس تہاریيگ پ گيا تھا (عالياً دسوار گرار راسيہ
ےہوت یک وج ےس)۔ جيائجہ اس لریک ت کہا:جر ْل (اوی ث یک رقيار کویب کرت ےک
ت
لی کلمہ رجر) اے اہلل! اس پ لعنت فما! تو ینی ﷺ ت فماتا’’ :وہ او ینی

رہ ،جس پ لعنت یک گنی ےہو‘‘۔
ےہمارے ساتھ ن ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت فتاة صغرية السن ىلع ناقة عليها بعض األمتعة

 .1283جدیث:

**

واألغراض ،فرأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد
تضايق بالقوم اذلين فيهم انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -اجلبل ،فأرادت أن ترسع انلاقة ،فقالت هلا:

حل -ويه لكمة زجر لإلبل -لترسع يف السري ،ثم
لعنتها ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ال تسري

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ت
اتك کم سن دوسبہ اتك او ینی پ سوار ھی ،جس پ کجھ سار و ساماں تھا۔ اس ت ینی
ﷺ کو دیكھا ،جت کہ ینی ﷺ ےک ساتھنوں یک وج ےس تہاریيگ ےہو گيا تھا ،تو اس
ت
ت
ت او ینی یک رقيار کو یب کرتا جااہ۔ اس ت او ینی ےس کہا :جر ْل (اوی ث کو یب رقيار
کرت ےک لی کلمہ رجر) تاکہیب رقياری ےس جلی لےگ ،ترھ اس پ لعنت کر دایل ،تو
ت
ہ۔
ینی ﷺ ت فماتا :ےہمارے ساتھ وہاو ینی ن جےل ،جس پ لعنت یک گنی ے

معنا ناقة عليها لعنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريج :أبو ب ْرزة نضلة بن عبيد األسلِم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حل  :لكمة لزجر اإلبل.
• جارية  :الفتاة صغرية السن.

• متاع القوم  :لكمة تطلق ىلع لك ما ينتفع به من عروض ادلنيا ،قليلها وكثريها.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من اللعن.
 .2جتنب مصاحبة املبتدعني والفاسقني،ألنهم حمل اللعنات.
املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق.ط2007. 1م-2 .صحيح مسلم ،بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء

الرتاث العريب/بريوت-3 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط 1987 .1م-4 .رشح رياض
الصاحلني البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1426ه-5 .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العلِم كنوز دار
إشبيليا ،الرياض ،ط2009 .1م.
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مفدور ترھ کوشکرو کہ تارار می تہےلداجل ےہوتواےل اورت عد می ت کلی
ہ اوروہواہں ایيا
والوں میےسن نو ،کنوں کہ تارار سیطاںےک قیییکجگہ ے

ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق،
وال آخر من خيرج منها ،فإنها معركة الشيطان،
وبها ينصب رايته

 .1284احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :مفدور
سلماں قارشی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ترھ کوش کرو کہ تارار می تہےل داجل ےہوت واےل اور ت عد می ت کلی والوں می ےس

عن سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
ْ ْ
ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تكون َّن يإ ين استطعت
ْ ْ ُُ
ْ
آخر م ْن خي ُر ُج منها ،فإنها
أ َّول من يدخل السوق ،وال ي
م ْعرك ُة الشيطان ،وبها ينْص ُ
ب رايته" .ويف رواية" :ال
ي
ُ
تك ْن أول من يدخل السوق ،وال آخر من خيرج

ہ اور وہ واہں ایيا جھيدا تصت کر تا
ن نو ،کنوں کہ تارار سیطاں ےک قیی یک جگہ ے
ہ کہ ”تارار می تہےل داجل ےہوت واےل اور تارار ےس
ہ“۔ اور اتك روای ث می ے
ے
ہ“ ۔
آجر می ت کلی واےل ن نو ،اس لی کہ تارار می سیطاں اتدے اور ئچ دیيا ے

منها ،فيها باض الشيطان وف َّرخ".

درجة احلديث:

صحيح ،لكن الرواية اثلانية

ت
ہ) ۔
( عنی وہ واہں شکوی ث اجیيار کر تا ے

**

جدیث کا درج:

ضعيفة

املعىن اإلمجايل:

وصية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لسلمان -ريض

اهلل عنه -ويه بمعىن األمر ،أال يكون أول من
يدخل األسواق وال آخر من خيرج منها؛ ألنها أبغض
ابلالد إىل اهلل ،وحيصل فيها اختالط بني الرجال

والنساء ،وانلظرات املحرمة ،والالكم املحرم وما

أشبه ذلك ،وألن إبليس يزين للناس فيها فعل القبيح

واملنكر ،ففيها باض وفرخ ،أي :استوطنها وأحبها.

 .1284جدیث:

ہ۔
جھيدا تصت کر تا ے

**

اجمایل معنی:

ہ جو کہ جكم ےک معن یی
ن سلماں رضی اہلل عيہ ےک لی رسول اہلل ﷺ یک وضنت ے
ہ ،کہ تارار می شت ےس تہےل تہی داجل ےہوتا جا ہی اور ن ہےی تارار ےس شت
می ے
ہ،
ےس آجر می ت کليا جا ہی اس لی کہ تارار اہلل ےک پدتك شت ےس منعوض جگہ ے
گ
ہ،
ہ ،جرام تگاہ ےی پئ ہ ےی ،جرام قنگو ےہوئ ے
تارار ہےی می رمد و رں کا اجي الظ ےہو تا ے
ق
ت
اور اس لی ھی کہ لوگوں ےک لی سیطاں تارار می ینح اور منکر جبوں کو رمین کر تا
ہ تعنی اےس ایيا مسک اور
ہ ،اس رطح سیطاں تارار می اتدے اور ئچ دیيا ے
ے
ہ۔
اینی تسيدتدہ جگہ یيا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق
راوي احلديث :رواه مسلم ،والرواية اثلانية رواها الطرباين وابليهيق يف شعب اإليمان.

اتلخريج :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فيها باض الشيطان وفرخ  :استوطنها وأحبها لكونه حمل املعايص من الغش ،واخلداع ،واأليمان الاكذبة ،واألفعال املنكرة وحنوها.
• معركة  :موضع العراك واملقاتلة.

فوائد احلديث:
 .1عدم املسارعة إىل أماكن الغفلة ،اكلسوق ملا فيه من املفاسد.
 .2األسواق يه األماكن اليت ينشط فيها الشيطان وأعوانه ،وينرشون باطلهم ومنكراتهم ويتاكثرون.
 .3انليه عن اإلطالة واملكث يف األسواق لغري حاجة؛ ملا يرتتب عليه من املفاسد.
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املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين .دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 1992 /م .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .بهجة انلاظرين 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 .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن
عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .املعجم الكبري ،للطرباين .املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف .دار النرش :مكتبة ابن تيمية  -القاهرة.
الطبعة :اثلانية .شعب اإليمان ،للبيهيق .انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع بالرياض باتلعاون مع ادلار السلفية ببومباي باهلند الطبعة :األوىل،
  1423ـه 2003 -م.
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آتس می اتكدوشےےک لین تو اہللیکلعنتیکتددعا کرو اورناہللےک
ج
عصتیک اورن ہنم می جاتیک تددعا کرو۔

ال تالعنوا بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بانلار

 .1285احلديث:

**

ً
عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال
تالعنُوا بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بانلار»

 .1285جدیث:

ہ کہ ’’آتس می اتك دوشے
شرمہ ین جنت رضی اہلل عيہ ےس رمقوعا روای ث ے
ج
ےک لی ن تو اہلل یک لعنت یک تد دعا کرو اور ن اہلل ےک عصت یک اور ن ہنم می جات
یک تد دعا کرو‘‘۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ينىه احلديث الرشيف املؤمنني ىلع أن يدعو بعضهم
ىلع بعض بأنواع من ادلاعء ،ويه لعنة اهلل وغضب

اهلل وبانلار ،ذلك لعظم شأن هذه األدعية عند اهلل -

تعاىل.-

**

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ اتك دوشے ےک ج الف
ن جدی ث مومنوں کو اس تاپ ےس منع کر رہےی ے
تھ
رطح رطح یک تدعا تی کرین تعنی اہلل یک لعنت نجی اور دوشے پ اہلل ےک عصت

ےک پول اور اس ےک دورح می جات یک دعا کرین کنو تکہ اہلل ےک اہں ن تد دعا تی
تہت پی ہ ےی۔ دليل الفالجی ()8/57

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود وأمحد.
ْ
اتلخريج :س ُمرة بن ُجندب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تالعنوا  :ال يلعن بعضكم بعضا ،واللعن هو الطرد من رمحة اهلل -تعاىل.-

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلاعء بلعنة اهلل أو غضبه أو انلار لعظم شأن ذلك لكه.
املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري.دمشق.ط2007. 1م-2 .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب

احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م-3 .سنن أيب داود،أليب داود السجستاين.حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد.دار الفكر-4 .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م-5 .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحني  :رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة ،ط-6 .1987، 1كنوز رياض الصاحلني .املجلس العلِم كنوز دار
إشبيليا.الرياض.ط2009 .1م-7 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن عالن.دار الكتاب العريب/بريوت-8 .صحيح اجلامع الصغري وزياداته،
لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)6985( :

24

َ
ً َ
ودل ً
ال ََيزي ٌ
وادلا إال أن َيده مملوًك ،فيشرتيه
ُ
فيعتِقه

 .1286احلديث:

ت
ہ) اگروہ اےس
کوئ ھی ئجہ ا ییوالد کا تدلہ تہی ج کا شکيااہں(اتك ضورپ ے
کسییک عالمی می تات تو اےس جرتدے اورآراد کردے۔
**

ض
ہ وہ کہی ہ ےی کہ اہلل ےک رسول ﷺ ت
عایل عيہ ےس روای ث ے
اتو ےہپہ ر ی اہلل ت ی
ت
ہ) اگر
ارساد فماتا کہ " کوئ ھی ئجہ ا یی والد کا تدلہ تہی ج کا شکيا اہں (اتك ضورپ ے
وہ اےس کسی یک ع المی می تات تو اےس جرتدے اور آراد کردے‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال جيْزي ٌ
ودل ً
وادلا إال أن جيده
ي
ً
ْ ُ ْ ُ
رتيه فيُع يتقه».
مملواك ،فيش ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال يقوم ودل بما ألبيه عليه من حق وال يكافئه
بإحسانه به إال أن جيده مملواك فيشرتيه ويعتقه.

 .1286جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
کوئ ھی ئجہ ا یی والد کا تدلہ تہی ج کا شکيا اور ن ہےی اس ےک اجساں کا تدلہ دے شکيا اال
ن کہ اگر وہ اےس کسی یک ع المی می تات تو اےس آراد کرا دے۔

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:

• جيزي  :يكافئ.
• العتق  :أعتق العبد:حرره فهو معتق.

فوائد احلديث:
 .1عظيم حق الوادلين يف اإلسالم.
ُ
 .2ظاهر احلديث:أنه ال بد من اتلرصيح بالعتق ،ولكن هذا الظاهر غري مراد بل يعتق األب ىلع االبن بمجرد الرشاء،وال حيتاج إىل ترصيح
بالعتق.
ُ
 .3إذا اشرتى الودل أمه اململوكة عتقت عليه بمجرد الرشاء وال حيتاج إىل ترصيح بالعتق.

 .4ال جيوز للودل أن يسرتق أبويه أو أحدهما ،فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة  ،ودالئل تغيري الزمان.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام

مسلم بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة،
1407ه - .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 ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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ُ ُ َّ
َُ َ
ُ
سن الظن باهلل -
ال يموت َّن أحدكم إال وهو ُي

ش
تم میےسکسی جص کو موپنآت مگر اس جال می کہ وہ اہللرعوجلےک
ساتھ اجھا گماںرکھيا ےہو۔

عز وجل-

 .1287احلديث:

**

ہ کہاتہوں ترسول اہللﷺ کوآپ
جاپینعيداہلل رضیاہلل عہماےسروای ث ے
ش
یک وقاپ ےس تی دں قيل ن فمات ےہوت سيا" :تم می ےس کسی جص کو موپ ن
آت مگر اس جال می کہ وہ اہلل رع وجل ےک ساتھ اجھا گماں رکھيا ےہو۔"

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أنه سمع

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قبل موته بثالثة
ُ ُ َّ
أيام ،يقول« :ال ي ُموت َّن ُ
سن الظ َّن
أحدكم إال وهو حي

باهلل -عز وجل.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الواجب ىلع املسلم أن يعيش بني اخلوف والرجاء،
اخلوف من غضب اهلل وسخطه ،والرجاء لعفوه
ورمحته ،ولكنه عند االحتضار يغلب جانب الرجاء

ويزيد حسن ظنه باهلل ،ويرجو ويأمل رمحته وعفوه،
حىت يكون ذلك ً
مانعا من القنوط من رمحة اهلل يف
تلك الساعة.

 .1287جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

مسلماں کو جا ہی کہ جوف اور اميد ےک درمياں ر تدیگ گدارے ،اہلل ےک عنط وعصت
اوراس یک تاراضیگ کا جوف ،اور اس یک معفپ اور رجمت یک اميد ےہو۔ مگر رمت
وق ث وہ اميد ےک تہلو کوعال ث ر کےھ ،اس کا اہلل پ جس ِ
ن طن پھ جات ،اوروہ اس یک
ئ
رجمت اور جسس یک اميد ر کےھ ،تاکہ ن اس گرھی می اہلل یک رجمت ےس ماتوشیکا ش کار
ےہوت ےس ما تع ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• ال يموتن  :أي :حيرص ىلع أن يأتيه املوت وهو ىلع هذه احلال.
• حيسن الظن  :يعتقد أنه يرمحه ويعفو عنه.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من ايلأس والقنوط ،واحلث ىلع الرجاء وخاصة عند اخلاتمة.
 .2حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع إرشاد أمته ،وشدة رأفته بها يف مجيع أحواهل؛ حىت يف مرض موته ينصح أمته ويدهلا ىلع مسالك انلجاة.
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 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني /حممد يلع بن حممد بن عالن بن
إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه-
 2004م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3779( :
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ََ
َُ ُ َ
الودل ال
ال يموت ألح ٍد من املسلمني ثالثة من
َ ُّ
َ َّ َ َ
تمسه انلَّار إال حتِلة القسم

 .1288احلديث:

ج
جس مسلماںےک تی ئچ قوپہےوجا تی اےس ہنمیکآگ تہیجھوتیگ ،مگر
ق
سم توری کرتےک لیآگپےس گررے گا
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا":جس مسلماں
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ج
ق
ےک تی ئچ قوپ ےہوجا تی اےس ہنم یک آگ تہی جھوت یگ ،مگر سم توری کرت

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ي ُموت ألح ٍد من املسلمني
َّ
ثالثة من الودل ال ت ُّ
مسه َّ
حتلة القسم».
انلار إال ي

ےک لی آگ پ ےس گررے گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
ذكورا فقط أو إناثا فقط
من مات هل ثالثة من الودل
ُ
أو من اذلكور واإلناث ً
معا ،فإن اهلل -تعاىل -حي ِّرم
ْ
وريض بقضاء
جسده ىلع انلار ،إذا صرب واحتسب ي
ْ
اهلل -تعاىل -وقدره ،إال بيقدر إبرار القسم ،وهو عبور
الرصاط؛ لقوهل عز وجل( :وإن منكم إال واردها)

[مريم.]71 :

 .1288جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
اہ وہ تیی ےہوں تا یيیياں تا تیی اور یيیياں
جس جص ےک تی ئچ قوپ ےہو جا تی ج ے
عایل اس ےک جسم کو آگ پ جرام کردے گا ،تشطيکہ وہ ضب ےس
دوتوں ےہوں ،تو اہلل ت ی

رہ۔اےس ضف
کام ےل ،تواپ یک اميد ر کےھ اور اہلل یک قصا و قدر پ راضی پضا ے
ج
ی قس
ج
عایل کا ن
اس قدر آگ ھوت یگ س ےس اہلل ا نی م کو تورا کرے گا اور وہ اہلل ت ی
ش
م
ہ( :واں نكم اال وارداہ) [رمتم .]71 :پجمہ :تم می ےس ےہ جص کو اس
فماں ے
ج
( ہنم) پ ےس گررتا ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
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:

َّ
حتلة القسم  :أي ي ُم َُّر ىلع انلار يلُحقق القسم الوارد يف اآلية( :وإن منكم إال واردها اكن ىلع ربك حتما مقضيا).
• ي

فوائد احلديث:

ْ
 .1املؤمن اذلي يموت هل ثالثة أوالد ،فيحت يسب ويصرب ،ويرىض بقضاء اهلل وقدره ال تمسه انلار ،وإن وروده ىلع الرصاط ال يؤذيه لظاها إن اكن من
أهل السعادة وإنما جيتازها لك ْم يح ابلرص.
ْ
 .2ما م ْن أحد إال سي ُمر ىلع ِّ
الرصاط المن ُصوب ىلع منت جهنم.
ي

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داودالسجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة العرصية - .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.
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َ
َ
َّ ُ
رمددوشےرمدیکشمگاہیکرطفندیكےھ اورن عورپدوشیعورپیک
الرجل إىل ع ْو َرة الرجل ،وال املرأة إىل
ال ينظر
ُْ
َّ ُ
َّ ُ
َْ َ
عورة املرأة ،وال يف ِِض الرجل إىل الرجل ِف ثوب شمگاہیکرطفدیكےھ اورن کوئرمد کسیرمدےک ساتھ اتك کبے می لیی اور
ُْ
واحد ،وال تف ِِض املرأة إىل املرأة ِف اثلوب الواحد
ن کوئ عورپ کسی عورپےک ساتھ اتك کبے می لیی۔

 .1289احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :اتك رمد
اتو شعيد رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
دوشے رمد یک شمگاہ یک رطف ن دیكےھ اور ن کوئ عورپ دوشی عورپ یک
شمگاہ یک رطف دیكےھ اور ن کوئ رمد کسی رمد ےک ساتھ اتك کبے می لیی اور ن

عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :ال ينظر َّ
الر ُجل إىل ع ْورة
ُْ
َّ ُ
الر ُجل إىل
الرجل ،وال املرأة ُإىل ع ْورة املرأة ي ،وال يف ييض
ُْ
ُ
َّ
الر ُجل يف ثوب واحد ،وال تف ييض املرأة إىل املرأ ية يف

کوئ عورپ کسی عورپ ےک ساتھ اتك کبے می لیی‘‘۔

اثلوب الواحد».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال ينظر الرجل إىل عورة رجل آخر وال تنظر املرأة إىل
عورة املرأة هذا نيه للناظر وللناظرة أن ينظرا إىل
ُ ِّ
عورة غريهم ،فلو قدر أن امرأة انكشفت عورتها
حلاجة ،كما لو كشفت عورتها عند الطبيبة للعالج
واكنت أختها ترافقها فال جيوز هلا أن تنظر إىل عورة

أختها ،أو انكشفت من ريح أو غري ذلك فإن املرأة
األخرى ال تنظر إىل ما بني الرسة والركبة ،وعورة

الرجل يه ما بني رسته وركبته ،فلو انكشفت عورة
َّ
الر ُجل حلاجة أو من غري قصد ،فال جيوز لآلخرين

انلظر إىل عورته ،فإن وقع نظره ىلع عورة أخيه فجأة
ُْ
وجب رصف نظره وعدم استدامته" .وال يف ييض
ُْ
الر ُجل إىل َّ
َّ
الر ُجل يف ثوب واحد ،وال تف ييض املرأة إىل
املرأة يف اثلوب الواحد" واملعىن :ال تصل برشة أحدهما

إىل برشة اآلخر متجردين يف ثوب واحد ،فإن يف
ُمبارش ية أحدهما اآلخر ُ
واحد منهما
ملس عور ية لك
ٍ
صاحبهُ ،
وملسها اكنلظر إيلها ،بل هو أشد يف اتلحريم
وأبلغ ،وما قيل يف حق َّ
الر ُجل يقال يف حق املرأة
للنص.

 .1289جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

کوئ عورپ کسی عورپ ےک سب کو ن دیكےھ۔ اس می دیكھی واےل ےک لی
یك
ہ کہ وہ د ھی جات وایل عورپ ےک سب کو ن دیكےھ۔ اگر فض کر ليا
مماتعت ے
جات کہ کوئ عورپ کسی ضورپ یک یيا پ ایيا سب کھوےل مي الً ع الح یک رعض ےس

ليدی داکب ےک سا می سب کھوليا ،اپ اس یک کوئ مسلماں تہن جو اس ےک ساتھ ےہو
اس ےک لی ن جاپ تہی کہ وہ اینی تہن کا سب دیكےھ ،تا اگر یب ےہوا اور آتدھی یک وج
ےس کسی کا سب کھل جات تو کسی عورپ ےک لی ن جاپ تہی کہ اینی تہن ےک راں

اور تاف ےک درمياں دیكےھ۔ اشی رطح رمد ےس کہا گيا کہ کوئ رمد کسی رمد ےک سب کو
گ
ہ۔ اگر کسی ضورپ ےس رمد کا
ن دیكےھ ،رمد کا سب راں و ھیی ےک درمياں کا جصہ ے
سب ظ ے
اہ ےہوجات تا عب اجیياری طور پ اس کا سب ک ُھل جات تو کسی ےک لی اس

ےک سب کو دیكھيا جاپ تہی۔ اگر کسی یکتظ اجاتك اینی کسی تھائ ےک سب پ پجات تو
ت ِ
ہ کہ قوراً اینی تظ ہےياےل۔ "وال ُقْضی ال ررجُل ایل ال ررجُل ف توپ واجد،
اس پ الرم ے
تُ ِ
ہ کہدولوگ یيےگجال ث
وال قْضیالرماہ ایل الرماہف النوپ الواجد"۔اس کامطلت ن ے

می اتك کبے می اتك دوشے ےس ایيا جسم ن م ال تی۔ اس لی کہ اس رطح
ج
ہ
دوتوں سم م الت می اتك دوشے کا سب جھُوت گا اور سب کا جھُوتا ا تےس ہےی ے
جیےس اس یک رطف دیكھيا ،تلکہ جرمت ےک اعیيار ےس جھُوتا دیكھی ےس رتادہ شجت

ت
ہ اس لی کہ اس
ہ۔ جو کجھ رمد ےک جق می کہا گيا وہےی عورپ ےک جق می ھی ے
ے
ل
م
س
مع
ہ۔ اکمال ا لم شح لم ( ،)188/2شح رتاض
سلسےل می تص وارد ے
الصالجی()365 ، 364/6۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
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الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• عورة  :لك أمر يُستىح منه ،وما أوجب الرشع سرته من اإلنسان.
ُْ
• يف ييض  :اإلفضاء :االنتهاء والوصول ،واملراد هنا اللمس.
• يف ثوب واحد  :يضطجعا متجردين حتت ثوب واحد.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن انلظر إىل العورات ولو مع احتاد اجلنس فضال عن اختالفه.
 .2حرص اإلسالم ىلع طهارة املجتمع وإغالق الطرق املؤدية للفواحش.
 .3حتريم انلظر إىل عورة الرجل من رسته إىل ركبته ،وعورة املرأة احلُرة بالنسبة إىل املرأة وحمارمها أن يظهر يشء زائد عما يظهر اعدة يف وقت
مهنتها يف ابليت ،وأما بالنسبة َّ
للر ُجل األجنيب فجميع بدنها عورة.
 .4حتريم مس عورة الغري ،إال حلاجة كمداواة وحنوها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب ،بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه إكمال
املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل،
  1419ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8904( :
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ک
ال ُيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر کسی جاتوںےک لی جو اہلل اوراسےکرسولپ اتماںر ھنی ےہو ،جاپ تہی کہ اتك
ُ ٌَ
َ ََ
ويللة ليس معها ح ْرمة
م ِس
رية يومٍ
ٍ
دںراپکاشف تعب کسی مرحمےککرے۔

 .1290احلديث:

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :کسی جاتوں
وہپہ رضی اہلل عيہ ےسروای ث ے
ک
ےک لی جو اہلل اور اس ےک رسول پ اتماں ر ھنی ہےو،جاپ تہی کہ اتك دں اور راپ کا

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

عليه وسلم -قال« :ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم
ٌ
اآلخر أن تسافر م يسرية يومٍ ويلل ٍة ليس معها ُح ْرمة ».
ُ
ْ
ويف رواية« :ال تسافر م يسرية يومٍ إال مع ذي حمرم».

ہ کہ ”عورپ اتك دں کا شف
شف تعب کسی مرحم ےک کرے۔ اور اتك روای ث می ے
ن کرے مگر مرحم ےک ساتھ ہےی“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املرأة مظنة الشهوة والطمع ،ويه ال تكاد تيق نفسها
لضعفها ونقص عقلها ،ومن ث َّم اكن من الرضوري،

أن خيرج معها زوجها أو أحد حمارمها؛ يصون عرضها
وحيفظ كرامتها من أن يُعتدى عليها ،وهلذا اشرتطوا
ً
ً
ْ
أن يكون المحرم بالغا اعقال؛ يلتحقق به املقصود.
وناشدها الشارع يف إيمانها باهلل وايلوم اآلخر ،إن

اكنت حتافظ ىلع هذا اإليمان ،وتنفذ مقتضياته ،أن
ْ
ال تسافر إال مع ذي حمرم.

 .1290جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ئ
ظ
ہ اور اینی کرموری اور عفیل تا جيیگ یک وج
عورپ شہوپ اور مع یک آماجگاہ ےہوئ ے
ہ کہ شف می اس ےک
ہ۔ اس لی ضوری ے
ےس کم ہےی ا یی آپ کو ئجا تائ ے
ساتھ اس کا س ے
وہ تا اس کا کوئ مرحم ےہو جو اس یک رعپ و شف یک جفاطت کرے اور
ہ کہ ن مرحم تا لع و
اےس رتادئ ےس ئجات۔ اشی وج ےس قفہاء ت شظ لگائ ے
ہ وہ جاضل ےہو سےک۔ اشی وج ےس
عاقل ےہو تا کہ اس ےک ساتھ ےہوت کا جو مقصد ے
رسول اہلل ﷺ ت اےس اہلل اور توم آجرپ ےک وا شےط ےس ن تلفی دی کہ اگر وہ
ہ تو ترھ اس پ ن
ہ اور اس ےک تفاضوں کو تورا کرئ ے
اس اتماں یک جفاطت کرئ ے
ہ کہ وہ مرحم رسيہ دار ےک تعب شف ن کرے۔
دہم داری عاتد ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب وأحاكم السفر
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > واجبات العمرة
راوي احلديث :متفق عليه .قوهل يف عمدة األحاكم عن الرواية اثلانية( :ويف لفظ ابلخاري) صوابه :مسلم.

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

معاين املفردات:

• تؤمن باهلل  :تصدق به مع قبول رشعه واالنقياد هل.
• ايلوم اآلخر  :أي :يوم القيامة ،وما به من اجلزاء ىلع األعمال.

• مسرية يوم  :أي :مسافة تبلغ مسرية يوم.
ٌ
ْ
• ُح ْرمة  :أي حمرم ،وهو :زوجها ولك من حترم عليه ىلع اتلأبيد ،بقرابة أو رضاع أو مصاهرة.

فوائد احلديث:
 .1حتريم سفر املرأة مسرية يوم ويللة بال حمرم ،ولو مع رفقة مأمونة.
 .2أن سفرها بال حمرم خمالف ملقتىض اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.
 .3أنه ال فرق بني املرأة الشابة واجلميلة ،وضدها ،وسفر احلج وغريه.
 .4سقوط احلج عمن لم جتد حمرما؛ ألنها ال تستطيع السبيل إيله رشاع.
 .5كمال الرشيعة اإلسالمية ،وحرصها ىلع صون األعراض ،ومنع الفساد.
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 .6أن اإليمان باهلل وايلوم اآلخر يستلزم اخلضوع لرشع اهلل ،والوقوف عند حدوده.
 .7استعمال األلفاظ األقوى ً
تأثريا ىلع املخاطب.

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 انلجِم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .عمدة األحاكم ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل
مبارك ،الطبعة اثلانية1412 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4521( :
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ال يدخل اجلنة خ ي
ِب ,وال خبيل ,وال َس ِّي ُ
ئ
َ َ َ
الـملكة

 .1291احلديث:

دھوکہ تار ،کجوس اور ا یی مملوکےک ساتھپاسلوک کرتواال جنت میداجل
تہی ےہو گا۔
**

ً
عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال
يدخل اجلنة خ ٌّ
ب ,وال خبيل ,وال سيِّ ُ
ئ الـملكة».
ي

 .1291جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :دھوکہ
اتو یکر ضدتق رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
تار ،کجوس اور ا یی مملوک ےک ساتھ پا سلوک کرت واال جنت می داجل تہی ےہو
گا"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

ال يدخل اجلنة اإلنسان اخلداع املحتال اذلي ال
يعيش إال باخلديعة ،وال ابلخيل اذلي ال يدفع ما

جيب عليه من املال وحنوه ،وال من ييسء إىل ممايلكه
ومن حتت يده من العمال وحنوهم ،واملقصود بعدم

دخوهلم اجلنة ادلخول األويل اذلي ال يسبقه عذاب،
وال يعين ذلك عدم دخوهلم اجلنة مطلقا إذا اكنوا

موحدين.

**

اجمایل معنی:

ش
جنت می دھوکہ دہےی کرت واال اور جيلہ تار جص داجل تہی ےہو گا ،جس یک ر تدیگ ہےی
ش
ہ۔ اور ن ہےی کجوس جص جنت می جات گا ،جو ا یی اوپ
دھوکہ تاری پ گررئ ے
ش
واجت االدا مال وعبہ تہی دیيا اور ن ہےی وہ جص جنت می جات گا ،جو ا یی مملوک

ہ۔ اں ےک
ع الم اور تاتدتوں اور ا یی مائجت کام کرت والوں ےس پا سلوک کر تا ے
جنت می داجل ن ےہوت ےس رماد عداپ کا ساميا کی تعب تہےل ہےی مو قع می داجل
ت
ہ کہ وہ جنت می تالکل ھی داجل تہی ےہوں ےگ،
ہ۔ اس ےس رماد ن تہی ے
ےہوتا ے
تشےط کہ ن توجيد پشت ےہوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• خ َّ
ب  :خداع.
ي
ُ
ِّ
• يسء الـملكة  :اذلي ييسء صحبة العبيد.

فوائد احلديث:
 .1اخلداع وابلخل وسوء امللكة من كبائر اذلنوب.
املصادر واملراجع:

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السلِم ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،للشيخ األبلاين ،دار النرش :املكتب اإلساليم :بريوت  -الطبعة  :اثلاثلة  1408 :ـه1988 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ
َّ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن ب ُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا يمسة،
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
  1423ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق  -الرياض .الطبعة :السابعة1424 ،ه.

الرقم املوحد)5366( :
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َ َّ
ال يدخل اجلنة قتات

 .1292احلديث:

جنت می جعل جور تہی جات گا۔
**

ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت فماتا "جنت می ج عل جور
جدتفہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
تہی جات گا"۔

عن حذيفة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -قال« :ال يدخل اجلنة قتات».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -بوعيد شديد ىلع فاعل
انلميمة -نقل الالكم بني انلاس بقصد اإلفساد ،-وهو
ً
ابتداء ،بل يسبقه عذاب بقدر
أنه ال يدخل اجلنة أي
ذنبه ،والقتات هو انلمام ،وفعله من الكبائر؛ هلذا

احلديث.

 .1292جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جدی ث ميارک می ینی کرتم ﷺ ،ج عل جوری -لوگوں ےک درمياں تگار یيدا
رہ
کرت ےک مقصد ےس تا تی تھي التا -کرت واےل کو شجت پین شا یک وعيد سيا ے
ش
ہ ےی کہ وہ جنت می داجل ن ےہوگا۔ تعنی ایيدائ طور پ اتسا جص جنت می ن جات گا،
تلکہ اس ےس قيل تفدر گياہ اس کو عداپ کا رمہ جكھاتا جاتگا۔ ''قياپ'' ہےی کو ''تمام''
ہ کہ ن عمل کرت واال
(ج عل جور) کہی ہ ےی۔ اس جدی ث ےس اس تاپ کا یيہ جليا ے
کیبہ گياہ کا رمیکت ےہوگا۔

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

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ق َّتات  :هو اذلي ينقل الالكم من شخص لشخص ،أو أشخاص ،بقصد اإلفساد.
• اجلنة  :يه ادلار اليت أعدها اهلل ملن اطاعه ،فيها من انلعيم املقيم ما ال خيطر ىلع بال.
ْ
ْ
ْ َّ
يدخل َّ
انلار.
• ال يدخل اجلنة  :أي ال يدخل اجلنة اب ْ يتداء وقد

فوائد احلديث:
 .1انلميمة من كبائر اذلنوب؛ ملا حيصل فيها من األثر اليسء ،والعاقبة الوخيمة.
 .2أن هذه الرشيعة مبنية ىلع لك ما يكون فيه اتلآلف بني املسلمني.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارشُ :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428ه -
2007م.
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قطع رجمی کرتواال جنت میداجل تہی ہےو گا۔

ال يدخل اجلنة قاطع

 .1293احلديث:

**

ً
عن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ال

مط
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :قطع
جیب ین عم رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
رجمی کرت واال جنت می داجل تہی ےہو گا"۔

يدخل اجلنة قاطع».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع حتريم قطيعة الرحم ،وأن ذلك من
كبائر اذلنوب ،ومعىن احلديث :نيف ادلخول اذلي ال

يسبقه عذاب ،وليس نفيا ألصل ادلخول؛ ألن قاطع

الرحم ليس اكفرا حترم عليه اجلنة ،بل مآهل إىل اجلنة
ً
قطعا ما دام موحدا ،لكنه دخول يسبقه عذاب بقدر

ذنبه.

 .1293جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ق ج
ہ کہ ن کیبہ گيا ےہوں می
ن جدی ث طع ر می ےک جرام ےہوت اور اس تاپ یک دليل ے
ہ جس ےس تہےل
ہ وہ اتسا دجول ے
ہ۔ جدی ث می جس دجول یک تفی یک گنی ے
ےس ے
عداپ ن ےہو۔ اس کا مفہوم ن تہی کہ جنت می داجلہ تالکل ہےی تہی ےہو گا۔ کنوں کہ قطع
ج
ہ تو
ر می کرت واال کاف تہی ےہو تا کہ اس پ جنت جرام ےہو جات ،تلکہ اگر وہ موجد ے
اسکاماآلکارجنت ےہوگا۔ تاہےمجاتےس تہےل اےسا ییگياہےک تفدر عداپتھگیيا
ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل صلة األرحام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قاطع  :قاطع الرحم :اذلي لم يصلها.

فوائد احلديث:
 .1قطيعة الرحم كبرية من كبائر اذلنوب.
 .2خطورة قطيعة الرحم ،وبيان أُضارها.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة
ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.
تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م.
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اداں اوراقامتےکدرمياںدعا رد تہییکجائ۔

ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة

 .1294احلديث:

**

ہ کہ :رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :اداں اور
اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
اقامت ےک درمياں دعا رد تہی یک جائ“۔

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم« :-ال يُرد ادلاعء بني األذان واإلقامة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن من مواطن إجابة ادلاعء
الوقت اذلي بني األذان واإلقامة ،سواء اكن يف

املسجد أو ليس فيه.

 .1294جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ دعا یک قنولنت ےک اوقاپ می
ن جدی ث شتف اس تاپ یک وضاجت کر رہےی ے
ت
اہ وہ مسجد می ےہو تامسجد ےس
ہ ،ج ے
ےس اداں اور اقامت ےک درمياں کا وق ث ھی ے
ت ے
اہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أسباب إجابة ادلاعء وموانعه
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1أن ادلاعء بني األذان واإلقامة ال يرده اهلل تعاىل ،بل يقبله من فضله وكرمه.
 .2استحباب ادلاعء يف هذا الوقت ،واغتنام انلفحة اإلهلية والكرم الرباين.
 .3لعل السبب يف قبول ادلاعء يف هذا الوقت الفاضل ،أن منتظر الصالة يف صالة ،فهو عند اهلل تعاىل يف صالة ،وادلاعء يف الصالة ال يرد.
 .4استحباب اتلقدم إىل املسجد؛ تلحصيل هذا الوقت واالجتهاد فيه.
 .5قيدت األحاديث إجابة ادلاعء بأنه إذا اكن بإثم أو قطيعة رحم ،فهذا اعتداء يف ادلاعء ،يأثم صاحبه ،وال يقبل داعؤه.
 .6قال ابن القيم  :ادلاعء من أقوى األسباب ،فليس يشء أنفع منه ،فمىت أهلم العبد ادلاعء ،حصلت اإلجابة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود
حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد _ انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م .مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت .الطبعة  :اثلاثلة .1985 – 1405 -
توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي الرياض.
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َ
ً
ال يْشب َّن أحد منكم قائما

 .1295احلديث:

تم میےس کوئ کرھا ےہو کر ےہ گرن یی۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :تم می ےس
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
کوئ کرھا ےہو کر ےہ گر ن یی"۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ٌ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يرشب َّن أحد منكم قائما».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث تضمن انليه عن أن يرشب اإلنسان وهو
قائم ،وهذا انليه إذا لم تكن هناك حاجة للرشب

قائما ،وهو للكراهة.

 .1295جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔ ن مماتعت اس
جدی ث می اتساں ےک کرھے ےہو کر ت یی یک مماتعت کا دکر ے
ت
ہ جت کرھے ےہو کر تیی یک کوئ ضورپ ن ےہو اور ن مماتعت ھی تطور
وق ث ے

ہ۔
کراہےت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• قائما  :واقفا.

فوائد احلديث:
 .1كراهة الرشب قائما.
 .2هذه الكراهة تزول عند احلاجة ،كوجود زحام ماكن الرشب.
املصادر واملراجع:

تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
َّ
ط1428 1،ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح مسلم ،حتقيق:
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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کوئآدمی کسیآدمی کو اسیکجگہےسن اتھات کہ ترھ اسیکجگہ تینھ جات تلکہ
ت
(دوشوںےک لی) کسادیگ اور گجاتس یيدا کرو ( تاکہدوشےلوگ ھیواہں
تینھ سکی)۔

ال يقيم الرجل الرجل من جملسه ,ثم َيلس فيه,
ولكن تفسحوا ,وتوسعوا

 .1296احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :کوئ
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
آدمی کسی آدمی کو اس یک جگہ ےس ن اتھات کہ ترھ اس یک جگہ تینھ جات ،الیيہ (آت
م
واےل کو جلس می) جگہ دے دتا کرو اور فاجی کر دتا کرو‘‘۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يُق ُ
يم الرجل
ي
ْ
ُ
الرجل من جم يل يس يه ,ثم جيلس فيه ,ولكن تف َّسحوا,
وتو َّس ُعوا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه أدبان من آداب املجالس :األول :أنه
ال حيل للرجل أن يقيم الرجل اآلخر من جملسه اذلي
سبقه إيله قبله ثم جيلس فيه .اثلاين :أن الواجب ىلع
احلضور أن يتفسحوا للقادم حىت يوجدوا هل ماكنا

بينهم ،قال -تعاىل" :-يأيها اذلين آمنوا إذا قيل لكم
تفسحوا يف املجالس فافسحوا يفسح اهلل لكم".

 .1296جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ہ :اول :کسی جص ےک
اس جدی ث می
ِ
آداپ مجالس می ےس دو آداپ کا دکر ے
ش
لی ن جاپ تہی کہ وہ کسی ا تےس جص کو اس یک جگہ ےس اتھا دے جو اس ےس تہےل

ہ کہ وہ
واہں تینھا ےہو اور ترھ اس یک جگہ تینھ جات۔ دوم :جاضین ےک لی واجت ے
تو وارد ےک لی کجھ کسادیگ یيدا کردتا کرین تا کہ ا یی ماتی اس ےک لی جگہ یيا دین۔
ق تق
تق
ہ(:تاتہا الدین آمنوا ادا قيل لكم سجوا ف المجالس قا سجوا سح اہلل
عایل کا فماں ے
اہلل ت ی
م
لكم)۔ (المجادلہ )11 :پجمہ’’:اے مومنو! جت تم ےس کہا جات کہ جلسوں می درا
کسادیگ یيدا کرو تو تم جگہ کسادہ کر دو اہلل تمہی کسادیگ دے گا‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ولكن تف َّسحوا وتو َّسعوا  :أي :يفسح بعضكم بلعض يف املجلس ،أو يلقل الرجل ألهل املجلس :تف َّسحوا وتو َّسعوا.

فوائد احلديث:
 .1من سبق إىل جملس فهو أحق به وال جيوز ألحد أن يقيمه.
 .2الواجب ىلع احلضور أن يفسحوا للقادم قدر الوسع حىت يوجدوا هل ماكنا بينهم.
 .3رشيعة اإلسالم رشيعة اكملة شاملة للك ما حيتاج إيله انلاس يف دينهم ودنياهم ،وذلا جاءت بمثل هذه اآلداب الكريمة.
املصادر واملراجع:

تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  1427ـه 2006 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
َّ
ط1428 ،1ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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مومن اتك سوراحےسدو تار تہیدسا جا تا۔

ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني

 .1297احلديث:

**

ہ کہرسولاہلل ﷺت فماتا کہمومناتك
اتو ےہپہ-رضی اہللعيہ -ےسروای ث ے
سوراح ےس دو تار تہی دسا جاشکيا۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ْ ُ
ْ
ُ
املؤمن من ُجح ٍر واحد
عليه وسلم -قال« :ال يُدلغ
مرتني».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -أن املؤمن
ال يصاب من ماكن واحد مرتني ،فينبيغ أن يكون
ً
ً
ً
حذرا متيقظا ال يؤت من الغفلة فينخدع.
حازما

 .1297جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ مومن اتك جگہ ےس دو دق عہ گر تد تہی اتھا تا۔
ینی کرتم ﷺ ےہمی یيا ے
رہ تاکہ اتسا ن ےہو کہ ائجات می
جيائجہ اےس جا ہی کہ وہ مجياظ ،جوکيا اور یيدار مغ ے

اےس آ ليا جات اور وہ دھوکہ کھا جات۔

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:

• ال يدلغ  :ال يلسع ،واملراد:ال يصاب.
• من جحر واحد  :من ماكن واحد.

فوائد احلديث:
 .1ليس من شيم املؤمن أن ينخدع من الغادر اللئيم املتمرد مرتني.
 .2وجوب أخذ املؤمن احليطة واحلذر حىت ال ينخدع بعدوه أو يؤت من قبل نفسه ودنياه.
 .3توجيه من انليب صىل اهلل عليه وسلم للمؤمن أن يكون كيِّ ًسا ف يطنا.
َّ
َّ
أدب به انليب  -ص َّىل ُ
اهلل عليْ يه وسلم  -أمته ،ونبههم كيف حيذرون مما خيافون من سوء اعقبته.
 .4فيه أدب رشيف
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج انليسابوري

،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-
الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ابلكري ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه.
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ش
م
تم میےس کوئ جص تیساپ کرتوقثدا تیاہتھےس ا یی عصو ِ جصوض کون
ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال
یکرے ،اورنقصات جاجتےکت عد ا ییدا تی اہتھےس اسینجاء کرے اورن
يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس ِف اإلناء
ت
ت
م
ی
ی
ق
(تائ یو ث) پ ن ی سا سےل

 .1298احلديث:

**

ً
عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع" :ال
ُ
ُْ
يم يسك َّن أح ُدكم ذكره بي يمي ينه وهو يبول ،وال
َّ
يتم َّس ْح من اخلالء بيمينه ،وال يتنفس يف اإلناء".

ش
ہ’’ :تم می ےس کوئ جص
اتو قيادہ اتصاری رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
م
تیساپ کرت وق ث دا تی اہتھ ےس ا یی عصوِ جصوض کو ن یکرے ،اور ن قصات
جاجت ےک ت عد ا یی دا تی اہتھ ےس اسینجاء کرے اور ن (تائ تیی وق ث) پین می
ساتس ےل۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسلم أن ال يمس

 .1298جدیث:

**

ذكره حال بوهل ،وال يزيل انلجاسة من القبل أو ادلبر

بيمينه ،وينىه كذلك عن اتلنفس يف اإلناء اذلي

يرشب منه ملا يف ذلك من األُضار الكثرية.

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

م
ج
رہ ہ ےی کہ کوئ مسلماں ا یی عصوِ جصوض کو تیساپ کرت
ینی ﷺ كم دے ے
ن
ےہوت ا یی دا تی اہتھ ےس ن جھوت اور ن ہےی ئجاشت کو آےگ اور جےھ یک شم گاہ
ےس ا یی دا تی اہتھ ےس دور کرے۔ اشی رطح آپ ﷺ اس پین می ساتس لیی
رہ ہ ےی جس ےس اتساں تائ ئ راہ ےہو کنو تکہ اس می تہت ےس تقصاتاپ
ےس منع فما ے
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > آداب قضاء احلاجة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ
َّ
• ال ي ْم يسك َّن  :ال يأخذن.
• يتم َّسح  :يستجمر.

• من اخلالء  :املراد هنا من ابلول والغائط.

• بيمينه  :بيده ايلمىن.
َّ
• وال يتنفس  :أي ال خيرج نفسه يف اإلناء حال الرشب.
• اإلناء  :الواعء اذلي يرشب منه.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن مس اذلكر بايلمىن حال ابلول.
 .2انليه عن االستنجاء بايلمني.
 .3انليه عن اتلنفس يف اإلناء.
 .4اجتناب األشياء القذرة ،فإذا اضطر إىل مبارشتها ،فليكن باليسار.
 .5بيان رشف ايلمني وفضلها ىلع اليسار.

39

 .6االعتناء بانلظافة اعمة ،السيما املأكوالت واملرشوبات اليت حيصل من تلويثها ُضر يف الصحة.
ُ .7س ُم ُّو الرشع ،حيث أمر بكل نافع ،وحذر من لك ضار.
 .8كمال الرشيعة اإلسالمية وشمول تعايلمها.

املصادر واملراجع:

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

 .1299احلديث:

ش
تم میےس کوئ جص اتك ہےی جو تا تہن کرن جےل؛ تا تودوتوںجوت تہنےل تا
دوتوں ہےی ا تاردے۔
**

ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ ،ینی کرتم ﷺ ےس روای ث کرت ہ ےی کہ آپ ﷺ ت
ش
فماتا" :تم ےس کوئ جص اتك ہےی جو تا تہن کر ن جےل؛ تا تو دوتوںجوت تہن کر جےل تا

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن انليب صىل اهلل عليه

وسلم قال« :ال يمش أحدكم يف نعل واحدة،
ْ
ْ ْ
ً
ً
مجيعا».
مجيعا ،أو ييلخلع ُهما
ييلُن يعلهما

دوتوں ہےی ا تار دے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن امليش يف نعل
واحدة ،فإما أن يلبس انلعلني مجيعا ،أو خيلعهما

مجيعا ويكون حافيا ،وهذا األدب ديلل من األدلة

ىلع دقة الرشيعة اإلسالمية وشموهلا جلميع منايح

احلياة.

 .1299جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔ اس لی آدمی تا تو
ینی کرتم ﷺ ت اتك جوت می جلی ےس منع فماتا ے
دوتوں جوتتہن کر جےل تا دوتوں ہےی ا تاردے اور یيےگ یب جےل۔ ن ادپ اس المی

شتعت یک گرہائ و گبائ اور اتسائ ر تدیگ ےک تمام شعنوں کا کمال درج اجاظہ کرت
ہ۔
ےک تارے می تات جات واےل دیگر دال تل می ےس اتك پی دليل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :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:

• يلنعلهما مجيعا  :يلبس انلعلني يف لكتا رجليه.
• يلخلعهما  :أي يزنع رجليه من انلعلني.

فوائد احلديث:

ْ ٌ
ٍّ
 .1اإلسالم اكمل ،ويدعو إىل الكمال ،ومجيل حيب اجلمال؛ فإن ميش اإلنسان يف نعل واحدة ،أو خف واحدة ،ففيه ُمثلة وتشهري ،وخمالفة للمعتاد؛
ً
مجيعا ،وإما أن يرتكهما ،ويكون حافيًا ،واكن صىل اهلل عليه وسلم تارة ينتعل ،وتارة
ذلا نىه عن امليش يف نعل واحدة ،فإما أن ينعل الرجلني
يميش حافيًا.
 .2انليه عن امليش يف نعل واحدة ،وهذا انليه عند مجهور العلماء للكراهة ال للتحريم.

 .3جواز لبس انلعلني وعدمه.

 .4اهتمام اإلسالم باملظهر الطيب املوافق جلميل املروءة؛ ألن امليش بنعل واحدة خيالف سجية امليش ،وال يأمن من العثار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد
انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح
عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني،
ُ
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية،
القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،
رياض الصاحلني ،للنووي ،الطبعة األوىل ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه.

الرقم املوحد)5369( :
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ش
عایل اس جصیکرطف تہیدیكےھ گا ،جو ایيا کبایکبورعورےسرمیپ
اہلل ت ی
گ
ہ۔
ھسیت کر جليا ے

ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء

 .1300احلديث:

**

ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت ارساد فماتا":
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عھما ےس روای ث ے
ش
عایل اس جص یک رطف تہی دیكےھ گا ،جو ایيا کبایکب و رعور ےس رمی پ گھسیت
اہلل ت ی

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال ينظر اهلل إىل من ج َّر
ُ
ثوبه خيالء».

ہ۔"
کر جليا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه وعيد شديد ملن جر ثوبه ىلع األرض
تكربا وترفعا ىلع اخللق ،بأن اهلل تعاىل يُعرض عنه،
وال ينظر إيله نظرة رمحة ،والينيف هذا إثبات نظر اهلل
العام جلميع اخلالئق ،ومن املعلوم حتريم إسبال
اثلياب مطلقا ،ويشتد اتلحريم حني يكون ذلك

تكربا..

 .1300جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ ،جو دیيا می اینی پائ اور
اس جدی ث می اں افاد کو شجت پین وعيد سيائ گنی ے
دیگر مجلوق پ اینی پپی ظ ے
اہ کرت ےہوت ا یی کبے رمی پ لن کات ترھت ہ ےی

عایل اں ےس ارعاض کرےل گا اور اں پ اینی تظ رجمت و کرم تہی داےل گا۔
کہ اہلل ت ی
م
عایل یک اینی تمام جلوقاپ پ عمومی تظ
تہاں ن تاپ دہ ےن تسی ے
رہ کہ اس ےس اہلل ت ی
ہ اور
رہ کہ مطلفاکبوں کو لن کاتا جرام ے
دا لی ےک ایياپ یک تفی تہی ےہوئ۔واضح ے
ت
ہ جت اس عمل کو یکب ےک ساتھ کيا
ن جرمت اس وق ث اور ھی سدتد ےہوجائ ے

جات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُّ
اتلكرب والعجب بانلفس.
• خيالء  :اخلُيالء:
• ال ينظر اهلل  :ال ينظر يعين نظرة رمحة وعطف ،وإن اكن انلظر العام شامل للك أحد ،لكن انلظر اخلاص -نظر الرمحة -ينتيف عن مثل هذا
املتكرب.
• َّ
جر  :سحب ىلع وجه األرض بسبب طول اإلزار وحنوه.
• ثوبه  :يشمل مجيع اثلياب.

فوائد احلديث:
 .1حتريم إسبال اثلياب مطلقا ،ويشتد اتلحريم حني يكون ذلك تكربا.
 .2هذا احلكم اعم يف اثلياب والرساويل وغريها.
 .3إثبات صفة انلظر هلل -سبحانه وتعاىل-.
 .4اإلسبال فيه مفاسد كثرية ،ومنها الوقوع يف اإلرساف ،ألن اثلوب الزائد ىلع قدر البسه يتسخ ويتمزق فهو داخل يف اإلرساف.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارش ُ :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي اجلالل
واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،
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الطبعة األوىل1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،صالح الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه.

الرقم املوحد)5370( :
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ُ ُ
ُيب ألخيه ما ُّ
أحدكم حىت َّ
ُيب
ال يؤمن

ش
تم میےس کوئ جص اسوقث تك مومن تہی ےہو شکيا ،جت تكوہ ا یی
ت
ہ۔
تھائےک لی ھی وہےی تسيدن کرے ،جو ا یی لی کر تا ے

نلفسه
ِ

 .1301احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :تم می
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ےس کوئ جص اس وق ث تك مومن تہی ےہو شکيا ،جت تك وہ ا یی تھائ ےک لی
ت
ہ"۔
ھی وہےی تسيد ن کرے ،جو ا یی لی کر تا ے

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل
يؤمن ُ
أحدكم حىت َّ
ُ
حيب
اهلل عليه وسلم -قال« :ال

ُّ
نلفسه».
ألخيه ما حيب ي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ىلع املؤمن اكمل اإليمان أن حيب ألخيه املسلم ما
حيب نلفسه ،ومعىن هذه املحبة يه مواساته أخاه

 .1301جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

منفق عليہ

بنفسه يف مجيع األمور اليت فيها نفع ،سواء دينية أو

دنيوية ،من نصح وإرشاد إىل خري وأمر بمعروف ونيه
عن منكر ،وغري ذلك مما يوده نلفسه ،فإنه يرشد أخاه

إيله ،وما اكن من يشء يكرهه وفيه نقص أو ُضر

فإنه يبعده عنه.

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

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ال يؤمن  :يفرس هذا انليف رواية أمحد بلفظ (ال يبلغ عبد حقيقة اإليمان حىت حيب للناس ما حيب نلفسه من اخلري) وكثريا ما يأيت هذا انليف
النتفاء بعض واجبات اإليمان وإن بيق أصله.
• أحدكم  :أحد هنا بمعىن واحد ،أي الواحد منكم.
• ألخيه  :أي :يف اإلسالم.

• ما حيب نلفسه  :من اخلري ،واخلري لكمة جامعة تعم الطااعت واملباحات ادلينية وادلنيوية ،وخترج املنهيات.

فوائد احلديث:
 .1من خصال اإليمان أن حيب املرء ألخيه ما حيب نلفسه ،ويستلزم ذلك أن يبغض هل ما يبغض نلفسه.
 .2وجوب حمبة املرء ألخيه ما حيب نلفسه ،ألن نيف اإليمان عمن الحيب ألخيه ما حيب نلفسه يدل ىلع وجوب ذلك.
ُ ُ
كم ح َّىت ُحي َّ
ب أل يخيْ يه".
 .3جواز نيف اليشء النتفاء كماهل ،لقوهل" :اليُؤ يم ُن أحد
ي
َّ
 .4األخوة يف اهلل ،فوق أخوة النسب فحقها أوجب.
 .5حتريم لك ما ينايف هذه املحبة من األقوال واألفعال اكلغش والغيبة واحلسد والعدوان ىلع نفس املسلم أو ماهل أو عرضه ،ولكن ال حيرم الربح
ىلع املسلم يف ابليع بال غب وال تدليس وال كذب.

 .6ينبيغ صياغة الالكم بما حيمل ىلع العمل به ،ألن من الفصاحة صياغة الالكم بما حيمل ىلع العمل به ،والشاهد هلذا قوهل" :أل يخي يه" ،ألن هذا
يقتيض العطف واحلنان َّ
والرقة.
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املصادر واملراجع:

ً

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

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية
ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة404 ،ه1984/م- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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َّ
َ ُ َ َ َ ُ
ألكون َّن ب َّواب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َّ
َ َ َ َ َُ َ
ُْ
َ
ِ
وسلم -ايلوم ،فجاء أبو بكر -رِض اهلل عنه-
َ ُ ُ َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ْ
ََ ََ
فدفع ابلَاب ،فقلت :من هذا؟ فقال :أبو بك ٍر،
ُ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ُ َ
فقلت :ىلع ِرسلِك ،ث َّم ذهبت ،فقلت :يا رسول
َْ َ ُ َ َ
َ َ ُ
ْشهُ
ال :ائْ َذ ْن ََلُ َوب َ ِّ ْ
بكر يستأذِن ،فق
و
اهلل ،هذا أب
ٍ
َ َّ
بِاجلن ِة

 .1302احلديث:

َّ
َّ
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أن ُه توضأ يف
َّ
بيتهُ ،ث َّم خرج ،فقال :أللْزم َّن ُ
رسول اهلل -صىل اهلل
يي
ْ
َّ
ُ
ُ
ْ
َّ
ويم هذا ،فجاء المس يجد،
عليه وسلم -وألكونن معه ي ي
َّ
ُ
َّ
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقالوا و َّجه
فسأل ع ين
ُ
ْ
ه ُ
ت ىلع أثره أسأل عن ُهَّ ،
اهنا ،قال :فخر ْج ُ
حىت دخل
يي
ُ ُ
ست عند ابلاب َّ
ب ْْئ أريس ،فجل ُ
رسول اهلل
حىت قىض
ي
ي ي ٍ
ي
َّ
َّ
ُ
َّ
ُ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -حاجته وتوضأ ،فقمت يإيل يه،ْ
ُ َّ
ْ
ُ
يس وتو َّسط قفها،
ْئ أ ير ٍ
ف يإذا هو قد جلس َّىلع بي ي
وكشف ع ْن ساقيه ودال ُهما يف ابلْئ ،فسلَّ ُ
مت عليه
ي
ي ي ي
ُ
ْ
فق ُ
ُ
ُ َّ ْ ْ ُ
لت :أل ُكوننَّ
اب،
ثم انرصفت ،فجلست يعند ابل ي
َّ
َّ
ب َّواب ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ايلوم ،فجاء
ُ
ْ
فق ُ
لت :م ْن
ريض اهلل عن ُه -فدفع ابلاب،
أبُو بكر  -ي
ْ ُ
لت :ىلع ر ْسلكُ ،ث َّم ذه ُ
فق ُ
بت،
هذا؟ فقال :أبُو بك ٍر،
ي ي
ُ
ت :يا ُ
ف ُقلْ ُ
رسول اهلل ،هذا أبُ
بكر ي ْستأ يذن ،فقال:
و
ٍ
ْ ْ ُ َّ ُ
ْ
َّ
ُ
هل وب ِّ ْ
«ائْذ ْن ُ
رش ُه بياجلن ية» فأقبلت حىت قلت أل ييب بك ٍر:
ُ
ْ ُ ْ
َّ
صىل اهلل عليه وسلَّم -يُب ِّ ُ
رشك
ادخل ور ُسول اهلل -
ْ َّ
َّ
ِّ
انليب
ني
بياجلن ية ،فدخل أبُو ب
كر حىت جلس عن ي يم ي
ٍ
َّ
َّ
ُ ِّ
َّ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -مع ُه ييف القف ،ودىل يرجلي يه ييفَّ
ُ
َّ
ْ
ْئ كما صنع ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ابل
ي
ي
ْ
ُ
ْ
ْ
ت ،وقد تركتُ
ت وجل ْس ُ
وكشف ع ْن ساقيه ،ث َّم رجع ُ
ي
ْ
ُ ُ
ْ
ُ
ُ
أِخ يتو َّضأ ويلْحقين ،فقل ُ
ت :يإن يُ ير يد اهلل يبفال ٍن -
ي
ي
ُ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ً
ُ
أت ب يه ،فإذا إنسان حي ِّرك َّ
ابلاب،
ريد أخاه  -خريا ي ي ي ي ي
ي ي
ُ
فق ُ
ُ ُ ْ
َّ
ُ ُ
لت :ىلع
اب،
فقلت :من هذا؟ فقال :عمر بن اخلط ي
َّ
ر ْسلكُ ،ث َّم جئْ ُ
ت إيىل ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه
ي ي
ي
ُْ
َّ
َّ
ُ ُ ْ ْ ُ
ْ
ُ
ُ
وسلم -فسلمت علي يه وقلت :هذا عمر يستأ يذن؟
ت ُعمر ،ف ُق ُ
رش ُه باجل َّنة» فجئْ ُ
هل وب ِّ ْ
فقال« :ائْذ ْن ُ
لت:
ي ي ي

میآحرسول اہللﷺےکدرتاںیکدہمداریشائجامدوں گا۔ کجھدپےک
ت عد اتویکررضی اہلل عيہآت اوراتھوںتدروارے کودھکيال ،تو میت توجھا
کہ کوں ضاجت ہ ےی؟ اتھوںتجواپدتا کہ اتویکر!۔ میت کہا:دراتھرہت۔
می رسول اہللﷺیکجدمت میجاض ےہو کررعض کيا کہ اتویکردروارےپ
موجود ہ ےی اور اتدرآتیک اجارپجا ہی ہ ےی؟آپﷺتفماتا کہ اتھی
ت
اجارپدےدو اورجنتیک تسارپ ھی۔

**

 .1302جدیث:

اتو موشی اشغی رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ اتھوں ت ا یی گرھ می وضو کيا اور
جت ت ے
اہ آت ،تو ارادہ کيا کہ آح دں ترھ رسول اہلل ﷺکا ساتھ ن جھوروں گا اور
آپ ﷺ ےک ساتھ ر ےہوں گا۔ جيائجہ وہ مسجد می آت اور ینی ﷺ ےک تارے
می توجھا ،تو لوگوں ت یياتا کہ آپ ﷺ اس رطف تشتف ےل گی ہ ےی۔
ن ن
اتوموشی اشغی کہی ہ ےی :می آپ ےک من علق توجھيا ےہوا آپ ےک جےھ جےھ جل پا،
جنی کہ (می ت دیكھا کہ) آپ ﷺ یب ارتس می داجل ےہو گی ہ ےی۔ می دروارے
ت
پ تینھ گيا۔ جت آپ ﷺ قصاے جاجت کر جےک اور آپ ﷺ ت وضو ھی کر ليا،
ت
تو می آپﷺ یک رطف گيا۔ می ت دیكھا کہ آپ یب ارتس یک ميدپ پ ینےھ ےہوت
ک
ہ۔ می ت آپ
ہ ےی ،اینی یيدلياں کھول ر ھی ہ ےی اور اتھی کنوین می لن کاتا ےہوا ے
ﷺ کو س الم کيا اور ترھ واتس آ کر تاغ ےک دروارے پ تینھ گيا۔ می ت سوجا کہ آح
رسول اہلل ﷺ ےک درتاں یک دہم داری ش ائجام دوں گا۔ کجھ دپ ےک ت عد اتویکر
رضی اہلل عيہ آت اور اتھوں ت دروارے کو دھکي ال تو می ت توجھا کہ کوںضاجت
ہ ےی؟ اتھوں ت جواپ دتا کہ اتویکر!۔ می ت کہا :دراتھرہت۔ می رسول اہلل
ﷺ یک جدمت می جاض ےہو کر رعض کيا کہ اتویکر دروارے پ موجود ہ ےی اور اتدر

آت یک اجارپ جا ہی ہ ےی؟ آپ ﷺ ت فماتا کہ اتھی اجارپ دے دو اور
ت
جنت یک تسارپ ھی۔ می ت آ کر اتویکر رضی اہلل عيہ ےس کہا کہ اتدر تشتف ےل

ہ۔ اتویکر رضی اہلل
جا یی اور رسول اہلل ﷺ ت آپ کو جنت یک تسارپ دی ے
عيہ اتدر داجل ےہوت اور اشی کنوین یک ميدپ پ ینی ﷺ یک دا ےہنی رطف تینھ گی اور

ا یی دوتوں تاوں و تےس ہےی کنوین می لن کا لی ،جس رطح رسول اہلل لن کات ےہوت
ت
تےھ اور اینی یيدلنوں کو ھی کھول ليا۔ می واتس آ کر اینی جگہ پ تینھ گيا۔ می آت
ن
وق ث ا یی تھائ کو وضو کر تا ےہوا جھور آتا تھا۔ جو مبے جےھ ہےی آ راہ تھا۔ می ت
ا یی دل می کہا کہ کاس اہلل ق الں( تعنی اں ےک تھائ) ےک ساتھ جب کا ارادہ کر ےل
اور اےس تہاں تك ےل آت۔ ا یی می کسی ضاجت ت دروارہ پ دسيك دی می

ت توجھا کوں ہ ےی؟ جواپ م ال کہ عرم ین جطاپ۔می ت کہا کہ تھوری دپ ےک لی
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َّ
ُ
َّ
أ يذن و ُيب ِّ ُ
رشك ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
َّ
ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه
بياجلن ية ،فدخل فجلس مع رس ي
َّ
ْ ُ
ُ ِّ
َّ ْ
ْ
ْئ ،ث َّم
ار يه ودىل يرجلي يه ييف ي
ابل ي
وسلم -ييف القف عن يس ي
ت ،ف ُق ُ
ت فجل ْس ُ
رج ْع ُ
لت :إن يُرد ُ
اهلل ب ُفالن خ ً
ريا -
ي يي
ي ٍ
ٌ
ُ
أت بي يه ،فجاء إينسان فح َّرك ابلاب،
يعين أخاه -ي ي
ي
ُ ُ ُ َّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
فقلت :من هذا؟ فقال :عثمان بن عفان ،فقلت :ىلع
َّ
َّ
ر ْسلك ،وج ُ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ئت
ي ي
ي
ي
ْ ْ ُ ِّ
َّ
ُُ
ُ
فأخربته ،فقال« :ائذن هل وبرشه بياجلن ية مع بلوى
ُ ُ ُ ْ
ُ
ُ
رشك ُ
اد ُخل و ُيب ِّ ُ
رسول اهلل -
ت يصيبُه» ف يجئت ،فقلت:
َّ
َّ
ُ
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -بياجلن ية مع بلوى ت يصيبُك،
ُ َّ
ْ
فدخل فوجد القف قد ُم يلئ ،فجلس يوجاه ُهم يمن
ْ ُ
ُ ْ ُ ِّ
ِّ
ب :فأ َّو ُتلها قبُور ُهم.
ي
الشق اآلخ ير .قال سعيد بن المسي ي
َّ
ُ
وزاد يف رواية :وأمر يِن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َّ
َّ
َّ ُ
محد
فظ
ابلاب ،وفيها :أن عثمان يحني برش ُه ي
وسلم -يحب ي
ي
ُ ْ
ُ
ُ
اهلل ال ُم ْستعان.
اهلل -تعاىل ،-ث َّم قال:

تھرہجا یی۔می آپ ﷺ یکجدمتمیجاض ےہوااور س المےک ت عد رعضکيا کہعرم
ین جطاپ دروارے پ کرھے ہ ےی اوراتدر آت یک اجارپ جا ہی ہ ےی؟ آپ ﷺ
ت
ت فماتا کہ اتھی اجارپ دے دو اور جنت یک تسارپ ھی تہنجا دو۔ می عرم رضی اہلل
ہ اور
عيہ ےک تاس آتا اور اتھی یياتا کہ رسول اہلل ﷺ ت اجارپ دے دی ے
ت
ہ۔ جيائجہ وہ اتدر آت
ساتھ ہےی آپ ﷺ ت آپ کو جنت یک تسارپ ھی دی ے

اور آپ ﷺ ےک ساتھ اشی ميدپ پ تا تی رطف تینھ گی اور ا یی تاوں کنوین می
لن کا لی۔ می ترھ دروارے پ آ تینھا اور دل می سوجا کہ کاس اہلل ق الں (تعنی اں ےک

تھائ) ےک ساتھ جب کا ارادہ کرےل تو اےس تہاں ےل آت۔ ا یی می اتك اور
ضاجت آت اور دروارے پ دسيك دی۔ می ت توجھا کوں ہ ےی؟ توےل کہ عماں
ین عفاں۔ می ت کہا :تھوری دپےک لی رک جا یی۔ می آپ ﷺےک تاس
آتا اور آپ ﷺ کو اظ الغ دی۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ اتھی اجارپ دے دو اور
ت
اتھی جنت یک تسارپ ےک ساتھ ساتھ اس آرماتس ےک تارے می ھی یيا دو ،جو اں

پ آت یگ۔ می دروارے پ آتا اور می ت اں ےس کہا کہ اتدر تشتف ےل جا یی
ہاور ساتھ ہےی اتك آرماتس
اور رسول اہلل ﷺ ت آپ کو جنت یک تسارپ دی ے
ت
ہ ،جو آپ پ آت یگ۔ وہ جت داجل ےہوت ،تو دیكھا
ےک تارے می ھی یياتا ے
ہ ،اس لی وہ دوشی جای ث اں ےک سا می تینھ گی۔ شعيد
ميدپ پ جگہ تہی ے

ہ (کہ وہ
ین مسیت رجمہ اہلل کہی ہ ےی کہ می ت اس ےس اں یک قبوں یک تاوتل یل ے
اشی رطح یيی یگ)۔ اتك اور روای ث می ن الفاظ راتد ہ ےی کہ" :اور رسول اہلل ﷺ
م
ت
ہ کہ" :جت
ت جےھ دروارے یک یگہيائ پ مامور فماتا"۔ اشی روای ث می ن ھی ے
اتھوں ت عماں رضی اہلل عيہ کو تسارپ دی ،تو اتھوں ت اہلل یک جدم یياں یک اور
ش
ہ"۔
ہ ،جس ےس مدد ما تیگ جا کنی ے
کہا :اہلل ہےی وہ داپ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء يف حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
َّ
َّ
أنه يف يوم من األيام توضأ يف بيته وخرج يطلب انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -ويقول :أللزمن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يويم هذا ،أي :أكون معه ذاهبا

وآتيا .فخرج -ريض اهلل عنه -يطلب انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -فأىت املسجد؛ ألن الرسول عليه
إما يف املسجد َّ
الصالة والسالم َّ
وإما يف بيته يف يمهنة
أهلهَّ ،
وإما يف مصالح أصحابه -عليه الصالة

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہکہ اتك دں اتھوں
اتو موشی اشغی رضی اہلل عيہ یک جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
ت گرھ می وضو کيا اور ینی ﷺ یک ت الس می ت کل پے۔ اتھوں ت دل می سوجا
ت
کہ می آح رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ ر ےہوں گا۔ تعنی آپ ﷺ جہاں ھی آ تی
جا تی ےگ ،می آپ ﷺ ےک ساتھ ہےی ر ےہوں گا۔ جيائجہ وہ ینی ﷺ یک ت الس می
ت کےل اور مسجد آ تہنچ ،کنوتکہ آپ ﷺ تا تو مسجد می ےہوت تا ا یی گرھ می اہےل جان کا

رہ ےہوت تا ترھ ا یی ضجان ےک کاموں می مرصوف ےہوت۔ جت
کام کاح کر ے
مسجدمی اتھی آپ ﷺ ن مےل،تو اتھوںت آپﷺ ےکتارےمی درتاق ث

کيا۔ لوگوں ت "ارتس "یک رطف اسارہ کرت ےہوت یياتا کہ آپ ﷺاس جایث
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والسالم ،-فلم جيده يف املسجد فسأل عنه فقالوا:
َّ
وجه هاهنا ،وأشاروا إىل ناحية أريس ويه بْئ حول
قباء ،فخرج أبو موىس يف إثره حىت وصل إىل ابلْئ،

فوجد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هنالك فلزم باب
البستان اذلي فيه ابلْئ -ريض اهلل عنه .-فقىض

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حاجته وتوضأ ثم جلس

عليه الصالة والسالم -متوسطا للقف أي حافةَّ
ابلْئ ،ودىل رجليه ،وكشف عن ساقيه ،واكن أبو موىس
ىلع ابلاب حيفظ باب ابلْئ اكحلارس لرسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فاستأذن أبو بكر -ريض اهلل

عنه ،-لكن لم يأذن هل أبو موىس حىت خيرب انليب -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال للنيب -صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم :-هذا أبو بكر يستأذن ،فقال" :ائذن هل وبرشه
باجلنة" ،فأذن هل وقال هل :يبرشك رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -باجلنة .وهذه بشارة عظيمة ،يبرشه
باجلنة ثم يأذن هل أن يدخل يلكون مع الرسول -صىل

اهلل عليه وسلم .-فدخل ووجد انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -متوسطا القف فجلس عن يمينه؛ ألن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه اتليامن يف لك يشء،

فجلس أبو بكر عن يمينه وفعل مثل فعل انليب -
َّ
صىل اهلل عليه وسلم-؛ دىل رجليه يف ابلْئ ،وكشف
عن ساقيه كراهة أن خيالف انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-يف هذه اجللسة .فقال أبو موىس -واكن قد
ترك أخاه يتوضأ ويلحقه -إن يرد اهلل به خريا يأت به،
وإذا جاء واستأذن فقد حصل هل أن يبرش باجلنة،

ولكن استأذن الرجل اثلاين ،فجاء أبو موىس إىل

الرسول -عليه الصالة والسالم -وقال هذا عمر قال:
"ائذن هل وبرشه باجلنة" ،فأذن هل وقال هل :يبرشك رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باجلنة .فدخل فوجد انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر ىلع القف ،فجلسعن يسار الرسول -عليه الصالة والسالم -وابلْئ
ضيقة ،ليست واسعة فهؤالء اثلالثة اكنوا يف جانب
واحد .ثم استأذن عثمان وصنع أبو موىس مثل ما

صنع من االستئذان فقال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم" :-ائذن هل وبرشه باجلنة مع بلوى تصيبه" ،فأذن

ہ۔ جيائجہ اتو
تشتف ےل گی ہ ےی۔ ن قيا ےک گرد وتواح می وا قع اتك کنواں ے
ن ن
تہ
موشی آپ ﷺ ےک جےھ جےھ کنوین تك نح گی۔ اتھی واہں ینی ﷺ مل گی

اور وہ اس تاغ ےک دروارے پتینھ گی ،جس می کنواں وا قع تھا۔ رضی اہلل عيہ۔
ینی ﷺ ت قصاے جاجت ےک ت عد وضو فماتا اور ترھ کنوین یک ميدپ تعنی کنوین ےک
کيارے ےک درمياں می تینھ گی اور یيدلنوں کو کھول کر ا یی تاوں اس می
لن کا لی۔ اتو موشی رضی اہلل عيہ کنوین ےک دروارے پ رسول اہلل ﷺ ےک ترہے
دار ےک طور پ موجود تےھ۔ ا تےس می اتو یکر رضی اہلل عيہ ت اتدر آت یک اجارپ
جاہےی ،ليک اتو موشی رضی اہلل عيہ ت اتھیی ث تك اجارپ تہی دی ،جت تك

رہہ ےی۔ آپ ﷺ ت
اتھوں تینیﷺ کو نیيادتا کہاتویکراجارپظلت کر ے
ت
فماتا" :اتھی آت یک اجارپ دے دو اور جنت یک تسارپ ھی "۔ جيائجہ اتھوں
ت اتو یکر رضی اہلل عيہ کو اجارپ دے دی اور ساتھ ہےی اتہھی یياتا کہ آپ کو رسول

ت
رہ ہ ےی۔ ن اتك تہت پی جوشجبی ھی۔
اہلل ﷺ جنت یک تسارپ دے ے
ت
ت
اتوموشی رضی اہلل عيہ ت اتھی تسارپ ھی دی اور اتدر آت یک اجارپ ھی ،تا کہ
وہ رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ ےہو جا تی۔ اتو یکر رضی اہلل عيہ اتدر تشتف الت اور
دیكھا کہ ینی ﷺ ميدپ ےک درمياں می تشتف فما ہ ےی۔ اتو یکر رضی اہلل عيہ آپ
ﷺ ےک دا تی رطف تینھ گی اور اتھوں ت وتسا ہےی کيا ،جیسا آپ ﷺ ت کر

رکھا تھا کہ ا یی تاوں کنوین می لن کا لی اور اینی یيدلياں کھول لی؛ کنوتکہ اتھی ن
ت
گوارا ن تھا کہ ینھی یک اس ہیےنت می وہ ینی ﷺ یک مجالقت کرین۔ اتو موشی رضی اہلل
عيہجت(آپ ﷺ یک ت السمی)ت کےل تےھ،تو اںکاتھائ وضو کر راہتھااور اےس اں
ن
ےک جےھ ہےی آتا تھا۔ اتھوں ت سوجا کہ اگر اہلل اں ےک تھائ ےک ساتھ تھ الئ کا ارادہ
ت
ت
کرت ےہوت اےس ھی تہاں تك ےل آت ،تو تہت اجھا ےہوگا۔ تاکہ آت پ وہ ھی
ت
اجارپ ظلت کرے اور اےس ھی جنت یک تسارپ مل جات۔ ليک (اں یک ئجات)
ش
کسی اور جص ت اجارپ جاہےی۔ اتو موشی رضی اہلل عيہ رسول اہلل ﷺ ےک تاس
آت اوریياتا کہعرم رضی اہلل عيہ آتہ ےی۔آپﷺ ت فماتا":اتھیاجارپ
ت
دے دو اور ساتھ ہےی اتھی جنت یک تسارپ ھی سيا دو"۔ جيائجہ اتو موشی رضیاہلل عيہ

ت اتھی دا جےلیک اجارپ دے دی اور اتھی یياتا کہ رسول اہلل ﷺ آپ کو جنت
رہہ ےی۔ عرم رضی اہللعيہاتدار داجل ےہوت اوردیكھا کہینیﷺ
یکتسارپ دے ے
ت
اور اتو یکر رضی اہلل عيہ ميدپ پ ینےھ ہ ےی۔ وہ رسول اہلل ﷺ ےک تا تی جای ث تینھ
گی۔ کنواںیيگ تھا اور ایيا کھ ال تہی تھا۔ ن تینوں اتك رطف تشتف فما تےھ۔

اس ےک ت عد عماں رضی اہلل عيہ ت اتدر آت یک اجارپ جاہےی ،تو اتو موشی رضی اہلل
عيہ ت وتسا ہےی کيا ،جیسا تہےل اجارپ ما تےگ جات پ کياتھا۔ ینی ﷺ ت فماتا:
"اتھی اجارپ دے دو ،اتھی جنت یک تسارپ ےک ساتھ ساتھ اتك آرماتس ےک
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هل وقال :يبرشك الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-

باجلنة مع بلوى تصيبك ،فاجتمع يف حقه نعمة

وبلوى ،فقال -ريض اهلل عنه :-احلمد هلل ،اهلل
املستعان ،ىلع هذه ابللوى ،واحلمد هلل ىلع هذه
َّ
البرشى ،فدخل فوجد القف قد امتأل؛ ألنه ليس

واسعا كثريا فذهب إىل انلاحية األخرى جتاههم،
وجلس فيها ودىل رجليه وكشف عن ساقيهَّ .
أوهلا

سعيد بن املسيب -أحد كبار اتلابعني -ىلع أنها قبور

هؤالء؛ ألن قبور اثلالثة اكنت يف ماكن واحد ،فانليب

صىل اهلل عليه وسلم -أبو بكر وعمر لكهم اكنوا يفحجرة واحدةُ ،د يفنُوا مجيعا يف ماكن واحد ،واكنوا يف
ادلنيا يذهبون مجيعا ويرجعون مجيعا ،ودائما يقول
انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-ذهبت أنا وأبو بكر
وعمر ،وجئت أنا وأبو بكر وعمر ،فهما صاحباه
ووزيراه ،ويوم القيامة خيرجون من قبورهم مجيعا،

فهم مجيعا يف ادلنيا واآلخرة .فجلس عثمان -ريض
َّ
اهلل عنه -جتاههم ،وبرشه -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
باجلنة مع بلوى تصيبه ،وهذه ابللوى يه ما حصل هل

ريض اهلل عنه -من اختالف انلاس عليه وخروجهمعليه ،وقتلهم إييَّاه يف بيته -ريض اهلل عنه ،-حيث
دخلوا عليه يف بيته يف املدينة وقتلوه وهو يقرأ
القرآن ،وكتاب اهلل بني يديه.

ت
ہ"۔ جيائجہ اتو موشی اشغی رضی اہلل عيہ
تارے می ھی یيا دو ،جو اں پ آت وایل ے
ت اتھی اجارپ دے دی اور یياتا کہ رسول اہلل ﷺ آپ کو جنت یک تسارپ
ت
رہ ہ ےی ،جو آپ پ آت
رہ ہ ےی اور اتك آرماتس ےک تارے می ھی یيا ے
دے ے
ک
ہ۔ عماں رضی اہلل عيہ ےک لیت عمت اور آرماتس دوتوں ا ھی تھی۔ اس
وایل ے
پ عماں رضی اہلل عيہ کہی لےگ" :الجدمہلل ،اس آرماتس پ اہلل ہےی ےس مدد ظلت یک جا
ش
ہ اور اس تسارپ پ می اہلل یک جدم و یيا یياں کر تا ےہوں"۔ جت اتدر داجل
کنی ے
ت
ہ ،کنوتکہ وہ رتادہ کسادہ تہی ھی۔ جيائجہ وہ اں
ےہوت ،تو دیكھا کہ ميدپ ترھی ےہوئ ے
ےک سا میدوشیرطف جےل گی اوراس پتینھ کر ا ییتاوں لن کا لیاور یيدلنوں
ج
کو کھول ليا۔ شعيد ین مسیت رجمہ اہلل جو ليل الفدر تات عی می ےس ہ ےی ،اس ےس ن
تاوتل لیی ہ ےی کہ اں یک قبین اس رطح ےس ےہوں یگ؛ کنوتکہ اں تینوں یک قبین اتك
ہےی جگہ پ تھی۔ ینی ﷺ ،اتو یکر اور عرم رضی اہلل عہما شت اتك جرحے می تےھ
ت
اور شت اتك ہےی جگہ دقن ےہوت۔ دیيا می ن لوگ (جہا ں ھی آت جات) ا کےھ
آت جات۔ ینی ﷺ ےہمیش کہا کرت تےھ" :می ،اتو یکر اور عرم گی۔ می ،اتو
ت
یکر اور عرم آت"۔ ن دوتوں آپ ﷺ ےک سا ھی اور ورپ تےھ اور رور ِقيامت
ت
اینی قبوں ےس ھی ن ا کےھ ہےی اتھی ےگ۔ جيائجہ ن دیيا اور آجرپ می اتك ساتھ
رہ ےی ےگ۔ عماں رضی اہلل عيہ اں ےک سا می تینھ ےگ۔ ینی ﷺ ت اتھی جنت
ت
یک تسارپ ےک ساتھ ساتھ اتھی تیس آت وایل اتك آرماتس ےک تارے می ھی
ت
آگاہ کيا۔ ن آرماتس وہےی ھی ،جس می لوگ آپ رضی اہلل عيہ ےک تارے می
اجي الف ےک ش کار ےہو کر آپ رضی اہلل عيہ ےک ج الف اتھ کرھے ےہوتاور آپ ےک
گ
گرھ می آپ کو شہيد کر دتا۔ لوگ مد یی می وا قع اں ےک گرھ می ھس آت۔ فآں
رہ تےھ۔ اشی
کرتم عماں رضی اہلل عيہ ےک سا می تھا اور وہ اس یک ت الوپ کر ے
جال ث می اں لوگوں ت آپ رضی اہلل عيہ کو قيل کر دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها :ابلخاري( :ج ،8/5ح )3674واللفظ هل (ج ،13/5ح( )3695ج ،54/9ح .)7097مسلم( :ج،1868/4
َّ
َّ
ُ
ابلاب" أخرجها ابلخاري يف صحيحه( :ج ،89/9ح .)7262وأما
فظ
ح .)2403الرواية اثلانية :الزيادة األوىل" :وأمر يِن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يحب ي
ي
َُّ
ُ ُْ ْ ُ
َّ
َّ ُ
محد اهلل تعاىل ،ثم قال :اهلل المستعان" ،فقد أخرجها ابلخاري أيضا( :ج ،48/8ح.)6216
الزيادة اثلانية" :أن عثمان يحني برش ُه ي
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• و َّجه  :أي :توجه.
ْ
يس  :بْئ اكن غريب مسجد قباء ،واألريس يف لغة أهل الشام :الفالح.
• بيْئ أ ير ٍ
ُ
• قىض حاجته  :فرغ من حاجته من ابلول أو الغائط.
ُ َّ
• قفها  :وهو املبين حول ابلْئ.
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• ساقي يه  :تثنية ساق ،ويه ما بني الركبة والقدم.
َّ ُ
• دالهما  :أرخاهما وأنزهلما.
َّ
• ىلع ر ْسلك ِّ :
الرسل:اهلينة واتلأين ،وىلع رسلك معناها :تمهل واتئيد.
ي ي
الش ِّق اآلخ ير  :اجلانب اآلخر.
• ي
ْ
ُ
• تركت أ يِخ  :أبو رهم.
َّ
ُ
ً
والبشارة باجلنة.
• يإن ي ير يد به خريا  :أي يلنعم باحلضور مع رسول اهلل ي
• يوجاه ُهم  :مقابلهم من اجلانب اآلخر.
• بلوى  :بلية ومصيبة.
• فأ َّو ْ ُتلها َّ :
فرست جلوسهم ىلع الشلك اذلي جلسوا عليه بشلك ما عليه قبورهم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلبشري باخلري كما فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث برش أصحابه اثلالثة باجلنة.
 .2حرص الصحابة ىلع مالزمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3بيان فضائل أيب بكر وعمر وعثمان -ريض اهلل عنهم -وأنهم من أهل اجلنة.
 .4احلديث من دالئل انلبوة؛ فقد أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عثمان -ريض اهلل عنهم -بما سيصيب فوقع ما أخرب به رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم-.

 .5جواز رجاء اإلنسان اخلري ألهله وأخيه.

 .6اشتمل احلديث ىلع آداب االستئذان؛ منها:البد من االستئذان قبل ادلخول ىلع انلاس ،ينبيغ أن يكون االستئذان حبسن أدب ،ذكر االسم
عند االستئذان،فال يدخل املستأذن حىت يؤذن هل.

 .7جواز اتلربع خبدمة اآلخرين.

 .8استحباب اجللوس عن يمني املقيم يف املاكن؛ ألنها أرشف اجلهات.

 .9جواز اجللوس إذا دخل ماكنا حيث جيد فرااغ.

 .10تأويل سعيد بن املسيب -رمحه اهلل ،-فأوتلها قبورهم فيه وقوع اتلأويل يف ايلقظة ،وهو ما يسىم الفراسة ،ومراده اجتماع الصاحبني مع انليب
صىل اهلل عليه وسلم -يف ادلفن ،وانفراد عثمان عنهم يف ابلقيع ،ويف احلديث تأويل آخر وهو دخوهلم بهذا الرتتيب مؤول برتتيبهم بعده يفاخلالفة.
 .11الصرب ىلع توقيع املصيبة ،ومحد اهلل تعاىل ىلع الرساء والرضاء.
ْ
 .12من استُع يمل ىلع أمر الينبيغ هل اتلرصف بيشء إال بإذن ُمستع يم يله.

 .13حديث اآلحاد الصحيح حجة بنفسه يف العقيدة واألحاكم الرشعية.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 .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 ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص،
ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت .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)3073( :
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لقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َْ ُ
َّ َ
َ َ ُّ
َ ََْ
ُ
ادلق ِل ما يمأل به
يظل ايلوم يلت ِوي ما َيد من
َ
بطنه

 .1303احلديث:

میترسول اہللﷺ کودیكھا کہآپﷺسارادں تھوکےستفار
ک ت
ر ہی اورآپﷺکو ردی ھجور ھین ملنی کہ جسےس ایيا نت ترھلی۔
**

ہ کہ عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ت
ت عماں ین تسب رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
لوگوں کو ملی وایل دنوی آساتسوں اور عمنوں کا دکر کيا اور ترھ کہی لےگ کہ می ت
رسول اہلل ﷺ کو دیكھا کہ آپ ﷺ سارا دں تھوک ےس ت فار ر ہی اور آپ
ک ت
ﷺ کو ردی ھجور ھی ن ملنی کہ جس ےس ایيا نت ترھلی۔

عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما -قال :ذكر
ُ
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -ما أصاب انلاس
من ادلنيا ،فقال :لقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ ُ
وسلم -يظ ُّل ايلوم يلْتوي ما جي ُد من َّ
ادلق يل ما يمأل به
ي
بطنه.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر عمر -ريض اهلل عنه -ما أصاب انلاس من ادلنيا
ملا فتح اهلل عليهم من األمصار ،وما مجعوا من

الغنائم ،فقال :لقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يلتوي من اجلوع ،وما جيد ما يمأل به بطنه
حىت رديء اتلمر ،ال جيد منه ما يسد به جوعه.

 .1303جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جت اہلل ت عایل ت مسلماتوں پ شرہوں کو فح کردتا ،لوگوں کو جوپ دیيا اہتھ آئ اور
ج
ع
اتہوں ت مالِ ینمت مع کيا اُےس دکر کرت ےہوت عرم رضی اہلل عيہ ت کہا کہ می
ت رسول اہلل ﷺ کو دیكھا کہ آپ ﷺ تھوک یک وج ےس ت فار ر ہی تےھ
ک ج
ت
ت
تہاں تك کہ آپ ﷺ کو ردی ھجور یسی کوئ اتسی ےس ھی ن ملنی ھی جسےس آپ
ﷺ ایيا نت ترھ شکی۔

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

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

معاين املفردات:

• ما أصاب انلاس  :حازوه وحصلوا عليه.
• من ادلنيا  :من املال واجلاه وغري ذلك.
ْ
• يلت يوي  :ينثين وينع يطف ىلع بطنه الرشيف من اجلوع.
• ادلقل  :اتلمر الرديء.

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اكن عليه انليب عليه الصالة والسالم من الزهد ولم يكن ذلك عن حاجة وفقر ،وإنما اكن ذلك زهدا يف ادلنيا وإيثارا لآلخرة ،وتعليما
ألصحابه وأمته بأن ال ينغمسوا يف الشهوات واملذلات.

 .2ينبيغ ىلع األصحاب واتلالميذ معرفة حال كبريهم واعملهم ،فيتأملون ألمله ويفرحون لرسوره كما اكن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف
د.مصطىف اخلين 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 األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كشف املشلك ،تأيلف ابن اجلوزي ،دار الوطن.
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ُّ َّ
لقد رأيت سبعني من أهل الصفةِ ،ما منهم رجل

ت
میت سب ( )70اضجاپضفہ کودیكھا جن میےسکسی اتكےک تدںپ ھی
ت
جادرن ھی۔

عليه رداء

 .1304احلديث:

**

ات ے
ہ وہ کہی ہ ےی کہ می ت سب اضجاپ ضفہ
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ت
ت
ت
کو دیكھا جن می ےس کسی اتك ےک تدں پ ھی جادر ن ھی ،تا تو ليیگ (تہہ یيد) ھی ،تا

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :لقد رأيت
َّ
الص َّفة ،ما م ُ
سبعني من أهل ُّ
نهم ر ُجل عليه يرداء ،يإما
ي
ي
ُ
َّ
وإما يكساء ،قد ربطوا يف أعناقيهم ،فمنها ما يبلغ
يإزار ،ي
ْ ُُ
نصف الساقني ،ومنها ما يبلغ الكعبني ،فيجمعه بيده
ُ
ُ
كرا يهية أن ترى عورته.

اتك اتسا کبا ،جس کو گےل می اتہوں ت تاتدھ رکھا تھا۔ اں می ےس (ليیگ ،تہہ یيد)
ت
کسی ےک آدھی یيدیل تك ھی ،کسی ےک ئجنوں تك۔ ا یی اہتھ ےس وہ اس کو شمیی
ر ہی تےھ تاکہ سب ن کھل جات۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أهل الصفة هم أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم
من املهاجرين الفقراء اذلين تركوا ديارهم وأمواهلم

يف مكة وهاجروا منها إىل املدينة بعد أن اكنت أحب
ابلالد إيلهم .واكن أهل الصفة أكرث من سبعني رجال،

والصفة سقيفة مظللة اكنت موجودة يف آخر مسجد
انليب صىل اهلل عليه وسلم ينام حتتها هؤالء الفقراء
من املهاجرين .أما ثيابهم اليت اكنوا يرتدونها يف

الصيف ويف الشتاء فيخربنا عنها أبو هريرة ريض اهلل
عنه وقد اكن أحد أصحاب الصفة فيقول( :ما منهم

رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء) ،إذ إنه من أجل

أن يلبس أحدهم رداء ال بد أن يلبس حتته إزارا

فالرداء يقال عنه ايلوم ابلدلة واكنت تسىم أيضا
ُحلة ،وأبو هريرة يذكر أن أحدهم ما اكن يلىق هذا
اليشء ،بل هو ثوب واحد يسرت به نفسه من أىلع إىل

أسفل يشبه ما يسىم ايلوم املالية القصرية .قال أبو

هريرة( :قد ربطوا يف أعناقهم) أي :يربطها أحدهم
يف رقبته كما يربط الصيب ثوبه يف رقبته؛ ألنه ال

يكفيه اثلوب اذلي عليه أن يفصله ويلبسه ،وإنما
طرفه يف رقبته ريض اهلل عنهم .ثم قال أبو هريرة:
(فمنها ما يبلغ نصف الساقني) أي :أن الطول هلذا
اثلوب من املنكب إىل نصف الساقني ،فال يصل إىل

الكعبني .ثم قال( :ومنها ما يبلغ الكعبني فيجمعه

 .1304جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اہےلِ ضفہ ینی ﷺ ےک وہ ضجان ہ ےی جو رعی ث مہاجرین می ےس ہ ےی حہوں ت ایيا
گرھ تار مکہ می جھور کر مدیيہ یک رطف ےہرحپ یک تاوجود اس ےک کہ ن اں کا مجنوپ پین
ت
شرہ تھا۔ اضجاپ ضفہ یک ت عداد سب افاد ےس رتادہ ھی ۔ ضفہ اتك سان دار جنوپا تھا جو
مسجد نوی ےک آجر می یيا ےہوا تھا جس ےک نچ ققب مہاجرین سوتا کرت تےھ۔

گرمنوں تا شدتوں می جو اں کا لياس ےہو تا تھا اس ےک تارے می جرصپ ات ے
وہپہ
ت
رہ ہ ےی کہ " کسی اتك
رضی اہلل عيہ جو جود ھی اض ِ
جاپ ضفہ می ےس تےھ ےہمی یيا ے
ت
ت
ت
ےک تدں پ ھی جادر ن ھی ،تا تو ليیگ (تہہ یيد) ھی ،تا اتك کبا"۔ کنو تکہ اگر کوئ جاد
تہ
ہ جےس آح کل جورا
تاتدھيا تو اس ےک نچ ےس ليیگ ینی پئ۔ جادر ےس رماد وہےی ے
ت
اہ ۔ ات ے
وہپہ فمات ہ ےی کہ اں می ےس کسی ےک تاس ھی تورا جورا تہی تھا
کہا جا ت ے
تلکہ اتك ہےی کبا ےہو تا جس ےس وہ ا یی آپ کو اوپ ےس ےل کر نچ تك جھياتا کرت
اہ۔ ات ے
وہپہ فمات ہ ےی کہ "جس کو
تےھ۔ ن کبا اتك جھوئ شی ليیگ ےک مایيد ےہو ت ے
گےل می اتہوں ت تاتدھ رکھا تھا"۔تعنی وہ اس کبے کو اس رطح ےس ا یی گےل

اہ۔ اتسا وہ اس لی
می تاتدےھ ر کھی جیےس کوئ ئجہ ا یی گےل می ایيا کبا تاتدھ لیي ے
کر تا کنو تکہ وہ کبا ایيا رتادہ تہی ےہو تا تھا کہ وہ اےس الگ الگ کرےک تہن شکيا۔ جيائجہ
اسکااتكکيارہاس یکگردںمی ےہو تا۔اہلل ت عایل اںےس راضی ےہو۔ترھاتو ےہپہت
فماتا " :وہ جادر کسی ےک آدھی یيدیل تك ر ےہنی" تعنی اس کبے یک لميائ ضف
اینی ےہوئ کہ وہ تصف یيدیل تك آ تا تھا اور ئجنوں تك تہی تہنجيا تھا۔ ترھ فماتا "کسی

ےک ئجنوں تك‘‘ اور ا یی اہتھ ےس وہ اس کو شمیی ر ہی تاکہ سب ن کھل
ِ
دوراں تمار وہ اےس ا یی آپ پ اکھا کرت ر ہی کہ ميادا جال ث
جات"۔تعنی
ج
رکوغ و شجدہ می اں یک شم گاہ ن کھلجات ۔ رضی اہللیيارک و ت عایل عہم ا معی۔
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بيده كراهية أن ترى عورته) أي :أنه يف أثناء الصالة

يلمه ىلع نفسه حىت ال ترى عورته وهو راكع أو

ساجد ريض اهلل تبارك وتعاىل عنهم أمجعني .وهذا هو
حال كثري من الصحابة ريض اهلل عنهم ،فقد اعشوا

ىلع الفقر واحلاجة ولم يركنوا إىل ادلنيا وزينتها ،حىت

ت
اکب ضجان یک تہی جال ث ھی۔ اتہوں ت قف اور ضورپ ميدی می اینی ر تدیگ گرار
ک
ت
دی۔ دیيا اور اس یک رنت یک رطف درا ھی ما تل ن ےہوت ۔ اور جت دیيا اں پ ھیل
ت
(تعنی کسادیگ آئ) توی ث ھی اس می مرصوف تہی ےہوت تلکہ اینی قياعت اور رہےد پ
رہ تہاں تك کہ اہلل ت عایل ت اتہی ا یی تاس ت ال ليا۔
قاتم ے

ملا فتحت عليهم ادلنيا لم ينشغلوا بها  ،وظلوا ىلع

قناعتهم وزهدهم ،حىت توفاهم اهلل تعاىل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• أهل الصفة  :زهاد من الصحابة ؛ فقراء غرباء  ،اكنوا يأوون إىل صفة يف آخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،ويه موضع مظلل اكنت تأوي
إيله املساكني.
• رداء  :ما يسرت أاعيل ابلدن فقط من ثوب وحنوه.
• اإلزار  :ما يسرت أسافل ابلدن فقط.
• الكساء  :اللباس.

• عورته  :العورة :اخللل والعيب يف اليشء ولك بيت أو موضع فيه خلل خيىش دخول العدو منه ويف اتلزنيل العزيز {يقولون إن بيوتنا عورة وما
يه بعورة إن يريدون إال فرارا} ولك ما يسرته اإلنسان استناكفا أو حياء

فوائد احلديث:
 .1جواز لبس اثلوب الواحد.
 .2جواز املبيت يف املسجد.
 .3زهد أهل الصفة وانقطاعهم للعلم واجلهاد يف سبيل اهلل.
 .4فيه ديلل ىلع أنه ليس من رشط صحة الصالة سرت العاتقني.
 .5حرص املؤمن ىلع سرت عورته.
 .6فضيلة الصحابة ريض اهلل عنهم ،وصربهم ىلع الفقر ،وضيق احلال ،واالجزتاء من اللباس ىلع ما يسرت العورة ،وقد أثابهم اهلل ىلع ذلك

فاستخلفهم يف األرض ،ومكن هلم دينهم وبدهلم من بعد فقرهم غىن ،ومن بعد خوفهم أمنا مع ما أعد اهلل هلم يف اآلخرة من اثلواب يف اجلنة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العماردار كنوز اشبيليا  -الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين-الشيخ :سليم بن عيد
اهلاليل دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418ه .رشح رياض الصاحلني املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني دار الوطن للنرش ،الرياض الطبعة:
  1426ـهرياض الصاحلني لإلمام انلووي ،حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل  -دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت الطبعة :األوىل،
  1428ـه 2007 -م  - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني املؤلف :الشيخ الطبيب أمحد حطيبة  -مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
 http://wديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-
w
w
.islam
w
اإلسالمية eb.net-
الطبعة الرابعة 1425ه.
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ہ کہ اگروہشميدرےک تائ میگھولدیجات تووہ اس
تمت اتسی تاپ ک ہی ے

ُْ
ََ َ ُْ
ُ َ
َ
ت لكِمة لو م ِزجت بماء ابلحر لم َزجته!
لقد قل ِ

 .1305احلديث:

کاداتفہ تدلداےل

**

ہ ،وہ کہنی ہ ےی کہ :می ت ینی ضیل اہلل عليہ و سلم
عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
ہ۔ تعص راوتوں ت
ےس رعض کيا :آپ ےک لی ضقيہ کا اتسا اتسا ےہوتا ہےی کاف ے
ت
کہا کہ :اں یک رماد ن ھی کہ وہ تسيہ قد ہ ےی ،تو آپ ضیل اہلل عليہ و سلم ت فماتا’’ :تم

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت للنيب -صىل
اهلل عليه وسلم :-ح ْسبُك من صفية كذا وكذا .قال
ُْ
ْ
بعض ُ
ت لكيمة لو
الرواة :تعين ق يصرية ،فقال« :لقد قل ي
ْ ً
ُمزجت بماء ابلحر لمزجتْ ُه!» قالت :وحكيْ ُ
ت هل يإنسانا
ي
ُ
ْ ُ ْ ً
ُّ
فقال« :ما أ يحب أين حكيت يإنسانا وإن يل كذا وكذا».

ہ کہ اگر وہ شميدر ےک تائ می گھول دی جات تو وہ اس کا داتفہ
ت اتسی تاپ کہی ے
ش
تدل داےل۔‘‘ وہ کہنی ہ ےی :می ت اتك جص یک تفل ا تاری تو آپ ضیل اہلل عليہ و
م
س
اہ اس
لم ت فماتا ’’ :جےھ ن تاپ تسيد تہی کہ می کسی اتساں یک تفل ا تاروں ج ے
م
ےک تدےل جےھ ایيا ایيا مال مےل۔’’

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن اعئشة -ريض اهلل عنها -ذكرت صفية -ريض اهلل
عنها -يف غيبتها بما ي يعيبُها وي ُ ييس ُء إيلها ،ويه :أنها
قصرية -ريض اهلل عنها-؛ وذلك من باب حتقريها

 .1305جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا تضقيہ رضی اہلل عہا یک عب موجودیگ می اں ےک ت علق ےس کجھ
ہکہ وہ تسيہ قد ہ ےی ،رضی
اتسی تاپ کہی جو اتہی عنت دار اور پا یيا دے ،اور وہ ن ے
اہلل عہا۔ اتسا اتہوں ت اں کو ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ےک سا می نجا اور کمب دکھات

وتصغريها أمام انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-محلها

ےک لی کيا ،اں یک تسوائ عبپ ت اتھی اس تاپ ےک کہی پ اکساتاتھا ،تو ینی
ضیل اہلل عليہ وسلم تفماتا :یبی کہی ےہوئ تاپ کو اگر شميدر ےک تائ می م ال دتا

ادلنيا.

م
اہ اس ےک تدےل جےھ دیيا کا ایيا اور ایيا
اشی جیسا کروں تا ہےو تہو اشی جیسا کروں ،ج ے

ىلع ذلك ما يكون اعدة بني النساء من الغرية ،فقال

انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-لو خالطت لكمتك ماء
ابلحر لغ َّريت من لونه وطمعه وراحئته؛ وذلك لعظمها
وشدة خطرها .قالت :وحكيْ ُ
ت هل إنسانا -أي :فعلت
ْ
يمثل فعله -حتقريا هل ،فقال :ما يرسِن أن أحتدث بيعيْبه
أو ما يرسِن أن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوهل ىلع
ُ ْ
وجه االنتقاص واالحتقار ،ولو أع يطيت كذا وكذا من

جاتتووہاسکارتگرمہاورتوتدل داےل،اس یکجظتایکاور پےتقصاں یک وج
ےس۔ عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ می ت آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ےک سا می
ت
اتك آدمی یک تفل ا تاری تعنی اس کو نجا دکھات ےک لی می ت ھی ےہو تہو وتسا ہےی
م
کيا تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا :جےھ کسی ےک عنت کو یياں کرت ےس جوشی
م
تہیملنی،تا جےھاس ےسجوشیتھیملنی کہکسیکو نجااور کمب دکھات ےک لی ،ےہوتہو
(مال) دے دتا جات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• حسبك  :اكفيك.
• مزجت  :خلطت.
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• ملزجته  :خلالطته خمالطة يتغري بها طعمه أو رحيه لشدة نتنها وقبحها.
• حكيت هل إنسانا  :فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوهل منتقصا.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث من أبلغ الزواجر يف الغيبة.
 .2شدة حتريم ال يغيْبة.
 .3وصف العيوب ابلدنية جزء من الغيبة.
 .4بيان شدة غرية الرضائر بعضهن من بعض.
ُ
 .5تصغري شأن ادلنيا وما فيها إذا قورن برضا اهلل تعاىل وعدم سخطه.
 .6أن تقليد اهليئات ىلع سبيل اتلحقري واتلنقيص من الغيبة املحرمة.
 .7أن الصحابة غري معصومني من اخلطأ.
 .8عدم إقراره -صىل اهلل عليه وسلم -للمنكر.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ،
وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت1428 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف  -الرياض .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر،
بريوت1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .اتليسري برشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط،3مكتبة
اإلمام الشافيع  -الرياض1408 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي  ،ط ،1املكتبة اتلجارية الكربى  ،مرص1356 ،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.

الرقم املوحد)3705( :
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می رسول اہللﷺےکدور می اتك توعرم لرکا تھا اور میآپﷺےس(سن
کر) تاد کرليا کر تا تھا۔ (اںاجادیث کو) یياں کرت می مبے لی سوات اس
ت
ےک کوئےس ما تع تہی ےہوئ ھی کہ تہاں تہتےسا تےس لوگ موجود ہ ےی،جوعرم
می مجھےسپے ہ ےی۔

لقد كنت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -غالما ،فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين
من القول إال أن هاهنا رجاال هم أسن مين

 .1306احلديث:

**

شرمہ ین جيدپ رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ می رسول اہلل
ﷺ ےک دور می اتك تو عرم لرکا تھا اور می آپ ﷺ ےس (اجادی ث سن کر) تاد کر

عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -قال :لقد كنت
ُ
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -غالما،
ىلع عه يد
ي
فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين من القول إال أن
ً
هاهنا يرجاال هم أس ُّن يم ِّين.

.ليا کر تا تھا۔ (اں اجادی ث کو) یياں کرت می مبے لی سوات اس ےک کوئ
ت
ےس ما تع تہی ےہوئ ھی کہ تہاں تہت ےس ا تےس لوگ موجود ہ ےی ،جو عرم می مجھ ےس
پے ہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -أنه اكن صغري
السن يف زمن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن

حيفظ بعض أقواهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وما اكن
يمنعه من اتلحديث بها إال أن هناك من هو أكرب منه

سنا.

 .1306جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ےک رمات می وہ کم سن تےھ
شرمہ ین جيدپ رضی اہلل عيہ یيا ے
اور وہ آپ ﷺ ےک تعص فموداپ کو دہ ےن تسی کر ليا کرت تےھ ،حھی یياں
ت
کرت ےس اتھی تس ن تاپ روکنی ھی کہ تہاں اں ےس پی عرم ےک لوگ موجود
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريج :س ُمرة بن ُجندب -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عهد ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم : -زمن حياة ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُ
• غالما  :الصغري يف السن.
• فما يمن ُع يين يمن القول  :أي :من اتلحديث.
ًّ
• أس ُّن يم ِّين  :أكرب سنا.

فوائد احلديث:
 .1جواز حضور الصبيان جمالس الكبار وجمالس العلم.
 .2الغالم يتح َّمل العلم يف يصغره.
 .3معرفة صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لرشف كبارهم؛ فهم يعلمون أنهم ىلع خري ما دام العلم يأتيهم عن أكابرهم.
 .4األدب مع الكبار من أهل العلم.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد
يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني
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 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3130( :
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ش
ت
ہ
اہلل ا یی یيدےیکتونےس تم میےس اس جصےس ھی رتادہ جوسہےو تا ے
ج
جےس اسکاوہ اویث اجاتك مل جات جےستآپو گياہ یيل ميداں می گم کر

ْ َ َ ُ َ َ َ ََ
َّ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َّلل أف َرح بِت ْوب ِة عب ِده ِ مِن أحدِك ْم ،سقط ىلع
َ ْ َ َ َّ ُ َ
َ َ
َ
ريه َِ ،وقد أضله ِِف أ ْر ِض فالة
ب ِع ِ

 .1307احلديث:

تینھا ےہو۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :اہلل
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ت
ہ جےس
ا یی یيدے یک تون ےس تم می ےس اس جص ےس ھی رتادہ جوس ےہو تا ے
ج
اس کا وہ اوی ث اجاتك مل جات جےس وہ تآپ و گياہ یيل ميداں می گم کرتینھا
ہ کہ ’’ اہلل ا یی یيدے یک تون یک وج ےس تم می ےس
ےہو‘‘۔ اتك اور روای ث می ے
ش
ج
ت
ہ جو کسی ت آپ وگياہ یيل ميداں می اینی
اس جص ےس ھی رتادہ جوس ےہو تا ے
سواری پ شف کر راہ ےہو کہ اس یک سواری اس ےس گم ےہو جات اور اس ےک کھات تیی
ت
کا ساماں ھی اشی پ ےہو۔ وہ اس ےک ملی ےس ماتوس ےہو کر اتك درجت ےک نچ آکر
اس ےک سات می لنت جات اور اےس اینی سواری ےک مل جات یک کوئ اميد ن

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َّ ُ ْ
ْ
َّلل أفر ُح بيت ْوب ية عب يد يه
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ْ
َّ ُ
ْ
ُ ْ
ْ
ريهي ،وقد أضله ييف أر يض
يمن أح يدكم ،سقط ىلع ب يع ي
ُّ
ْ
فالة» .ويف روايةُ َّ « :
َّلل أشد فر ًحا بيت ْوب ية عب يدهي يحني
ٍ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
احل يت يه بيأر يض فال ٍة،
يتوب إييل يه ،يمن أح يدكم اكن ىلع ر ي
ْ
ْ
ْ
ت منْ ُه وعليْها طع ُ
ام ُه ورشابُ ُه ،فأييس يمنها ،فأىت
فانفلت ي
ِّ
ْ
ْ
ً
ْ
احل يت يه،
شجرة ،فاضطجع ييف يظلها ،وقد أييس يمن ر ي
ً ْ
ْ
فبينا ُهو كذليك يإذا ُهو بيها ،قائيمة يعند ُه ،فأخذ
َّ ْ
ُ
ُ ْ
له َّم أنت عبْ يدي
خبطا يمها ،ث َّم قال يم ْن يشد ية الفر يح :ال
يي
ْ َّ ْ
ْ
ُّ
وأنا ربك! أخطأ يمن يشد ية الفرح».

رہ۔ ا تےس می اجاتك اس یک سواری اس ےک سا می آ کرھی ےہو۔ اور وہ اس یک
ے
ت
ی
ہ اور می یبا
کيل یکر کر فظ مشپ ےس توں کہہ ینےھ کہ اے اہلل! تو مبا یيدہ ے
ع
رپ! تعنی جوشی یک سدپ یک وج ےس وہ لطی ےس اتسا کہہ دے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن اهلل أشد ً
فرحا برجوع

عبده إيله بطاعته وامتثال أمره خملصا من قلبه ،من

فرح أحدكم اكن يف أرض فالة ،ليس حوهل أحد ،ال
ماء وال طعام وال أناس ،وضاع بعريه ،فجعل يطلبه

فلم جيده ،فذهب إىل شجرة ونام حتتها ينتظر املوت!

قد أيس من بعريه ،وأيس من حياته؛ ألن طعامه

ورشابه ىلع بعريه ،وابلعري قد ضاع ،فبينما هو كذلك

وجد بعريه فجأة عنده قد تعلق خطامه بالشجرة اليت
هو نائم حتتها ،فبأي يشء يقدر هذا الفرح؟ هذا

الفرح ال يمكن أن يتصوره أحد إال من وقع يف مثل

هذه احلال! ألنه فرح عظيم ،فرح باحلياة بعد املوت،

وهلذا أخذ باخلطام ،وقال" :امهلل أنت عبدي وأنا

ربك"! أراد أن يثين ىلع اهلل فيقول" :امهلل أنت ريب

وأنا عبدك" لكن من شدة فرحه أخطأ.

 .1307جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ جت کوئ یيدہ اہلل یک اظاعت اور اس کا جكم ئجا ال کر اج ِ
الض
ینی ﷺ یيا ے
ت
ہ تو اہلل اس یيدے ےس ھی رتادہ جوس
قلت ےک ساتھ اس یک رطف لوپ آ تا ے
ش
ج
ہ جو کسی ت آگ وگياہ یيل ميداں می ےہو اور اس ےک ارد گرد کوئ اور جص
ےہو تا ے

ن ےہو ،ن کجھ کھات تیی یک اسياء ےہوں اور ن لوگ اور واہں اس کا اوی ث گم ےہو جات۔
وہ اےس ت الس کرے ليک اےس ن مےل اور ترھ اتك درجت ےک نچ جا کر سو جات
اور موپ کا انطار کرتا شوغ کر دے۔ وہ ا یی اوی ث ےس اور اینی ر تدیگ ےس

تااميد ےہو ج کا ےہو کنو تکہ اس ےک کھات تیی کا ساماں اس ےک اوی ث پ ہےی لدا تھا اور وہ
ہ۔ وہ اشی جال می ےہو کہ اجاتك اےس اس کا اوی ث مل جات تاین طور کہ
گم ےہو ج کا ے
تھ
ش
اس یک یکيل اس درجت ےک ساتھ یسی ےہو جس ےک تےل وہ سو راہ تھا۔ اس جص یک
ک
ہ۔ اس کا تصور ضف وہےی کر شکيا جو جود ھی اس
جوشی کا اتدارہ کیےس لگاتا جا شکيا ے
ق
ہ۔ موپ ےک ميہ
سم یک ضورپ جال ےس گررا ج کا ےہو۔ کنو تکہ ن تہت پی جوشی ے

می جات ےک ت عد اےس دوتارہ ر تدیگ یک جوشی جاضل ہےوئ اشی لی اس تیکيل یکر
ہ اور می یبا رپ ےہوں‘‘۔ وہ جاہےيا تھا کہ اہلل یک
کر کہا کہ اے اہلل! تو مبا یيدہ ے
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ہ اور می یبا یيدہ
تغتف یياں کرے اور توں کےہ :اے اہلل! تو مبا رپ ے
ع
ت
ےہوں۔ ليک جوشی یک سدپ یک وج ےس وہ لطی کر ینےھ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أبو إدريس اخلوالين -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أفرح  :أشد فرحا.
• سقط ىلع بعريه  :عرث عليه من غري قصد.

• وقد أضله  :ذهب منه بغري قصده ،ولم يعرف موضعه.
• أرض فالة  :أرض واسعة ال نبات بها وال ماء.

• راحلته  :الراحلة ما يركبه املسافر من ناقة أو غريها.
• انفلتت  :ختلصت.

• أيس منها  :يئس وانقطع رجاؤه.
ُ
• خطامها  :اخلطام :حبل من يلف أو شعر أو كتان جيعل يف أحد طرفيه حلقة ثم يشد يف الطرف اآلخر؛ حىت يصري اكحللقة ثم يقدل لدلابة ثم يثىن
ىلع خمطمه ،وهو :مقدم األنف والفم.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الفرح هلل -عز وجل -ىلع ما يليق جبالل اهلل سبحانه.
 .2رمحة اهلل تعاىل بعباده بقبول توبتهم ،وحبه إياهم.
 .3الرتغيب يف اتلوبة واحلث عليها.
 .4عدم املؤاخذة يف اخلطأ غري املتعمد.
 .5احلض ىلع حماسبة انلفس.
 .6جواز استعمال ُضب املثل تلقريب املعىن يف اتلعليم ،اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7جواز القسم للتأكيد ىلع ما فيه فائدة ومصلحة.
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- .كنوز رياض الصاحلني،
نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م- .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه.
 2002م- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان،الطبعة :اثلانية- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
-صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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اہللےکیياتوے ،اتك کم سو تامہ ےی ،جستاتہی تاد کياوہ جنتمیداجل ےہو
هلل تسعة وتسعون اسما ،مائة إال واحدا ،ال
ُيفظها أحد إال دخل اجلنة ،وهو وتر ُيب الوتر
ہ
ہ،وپ کو تسيد کر تا ے
گا ،اور اہللوپ(ظاق) ے

 .1308احلديث:

**

ٌ
ً
هلل تسعة
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -رواية قال « :ي
ٌ َّ
ً َّ
ُ
ً
وتسعون ً
اسما ،مائة إال واحدا ،ال حيفظها أحد إال
ٌ ُّ
الوتر».
دخل اجلنة ،وهو يوتر حيب ي

ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا’’ :اہلل ےک
یياتوے ،اتك کم سو تام ہ ےی ،جس ت اں یک جفاطت یک (تعنی اتہی تاد کيا) وہ جنت
ہ۔‘‘
ہ ،وپ کو تسيد کر تا ے
می داجل ےہو گا ،اور اہلل وپ (ظاق) ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل تعاىل هل تسعة وتسعون ً
اسما ،ال حيفظها أحد
َّ
إال دخل اجلنة ،واملراد باحلفظ القراءة بظهر القلب،

وقيل :معناه اإليمان بها ،والعمل بها ،والطاعة بمعىن
لك اسم منها ،وداعء اهلل تعاىل بها ،ويف هذا احلديث

إثبات هذه األسماء ،وليس فيه نيف ما عداها من
الزيادة عليها ،وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء

ألنها أشهر األسماء وأبينها معاين ،وهذا بمزنلة قولك:

إن لزيد مائة درهم أعدها للصدقة ،فال يدل ذلك ىلع
أنه ليس عنده من ادلراهم أكرث من ذلك ،وإنما يدل

ىلع أن اذلي أعده للصدقة هذا ،ويدل ىلع هذا

اتلفسري حديث ابن مسعود« :أسألك بكل اسم هو

لك ،سميت به نفسك ،أو أنزتله يف كتابك ،أو علمته
أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب

عندك» فهذا يدل ىلع أن هلل أسماء لم يزنهلا يف كتابه
حجبها عن خلقه« .وهو وتر» أي :اهلل واحد ال

رشيك هل «حيب الوتر» يعين :يفضله يف األعمال وكثري
ً
مخسا،
من الطااعت وهلذا جعل اهلل الصلوات
ً
سبعا ،وندب اتلثليث يف أكرث األعمال،
والطواف
وخلق السموات ً
سبعا واألرضني سبعا وغري ذلك.

 .1308جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
اہلل ت عایل ےک یياتوے تام ہ ےی جو کوئ جص اں یک جفاطت کرے گا وہ جنت می
ہ کہ :اس کا مفہوم اں
ہ اور کہا گيا ے
داجل ےہو گا ،اور جفاطت ےس رماد رتائ پھيا ے
پ اتماں التا ،اں پ عمل کرتا اوراں تمام اشماء جسن یی ےک معائ ےک مطاتق
ہ ،اں یياتوے
ہ۔ اس جدی ث می اں تاموں کا ایياپ ے
فمایبداری کرتا ے
تاموں ےک ع الوہ جو راتد تام ہ ےی اں کا ات کار تہی۔ اں تاموں کا دکر تہاں پ تطور
ہ اور ن
جصوض اں یک شرہپ اور معائ ےک اعیيار ےس واضح ےہوت یک وج ےس ے

ہ جیےس آپ کہی کہ رتد ےک تاس سو درہےم ہ ےی جےس اس ت ضدقہ
تالکل ا تےس ہےی ے
ج
ہ۔ تو اس کا مطلت ن تہی کہ اس ےک تاس اس ےس راتد
ےک لی مع کر رکھا ے
ہ کہ اس ت جو ضدقہ ےک
دراہےم تہی ہ ےی ،ن جملہ ضف اس تاپ پ دالل ث کر تا ے
ہ وہ ن ہ ےی۔ اس تقسب یک تایيد این م سعود رضی اہلل عيہ یک جدی ث
لییيار کر رکھا ے
ہ کہ) ‘‘مییبے ےہ اس تام ےک وا شےط ےس ئجھ ےس
ہ (جس می ے
ےس ےہوئ ے

سوال کر تا ےہوں جو تو ت اینی داپ ےک لی تسيد فماتا تا اینی کياپ می تارل فماتا تا
م
م
ہ۔‘‘تو
اینی جلوقاپمی ےس کسیکو شكھ الدتاتااےس ا یی جران عنتمی جفیرکھا ے
ت
ہ کہ اہلل ےک اور ھی تام ہ ےی جن کو اینی کياپ می تارل تہی
ن اس تاپ یک دليل ے
ی مج
ہ‘‘ تعنی اہلل
عایل وپ (ظاق) ے
فماتا ،اس کو ا نی لوق ےس توسيدہ رکھا۔ اور ’’اہلل ت ی
ہ‘‘ تعنی ظاق کو تہت
ہ اس کا کوئ شتك تہی ،اور ’’وہ وپ کو تسيد کر تا ے
اکي ال ے
ہ اور اشی تاےط اہلل ت تماروں یک
سارے اعمال وعياداپ می قصيلت دیيا ے
ہ اور طواف ساپاور(اشیرطح) تیکو اکب اعمالمیمسنجت
ت عدادتا ئحمفر یک ے
ت
ہ۔ آشماں ساپ یيدا کی اور رمی ھی ساپ وعبہ۔
فار دتا گيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
العقيدة > اإليمان باهلل عز وجل > توحيد األسماء والصفات
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• وتر  :واحد ال رشيك ُ
هل يف ذاته وأسمائه وصفاته.
ي
• اجلنة  :اجلنة يه ادلار اليت أعد اهلل فيها من انلعيم ما ال خيطر ىلع بال ملن أطاعه.
• رواية  :أي عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:
 .1أشهر أسمائه تعاىل هو اهلل؛ إلضافة األسماء إيله ،وقيل :هو االسم األعظم.
 .2إثبات هذه األسماء ،وليس فيه نيف ما عداها من الزيادة عليها ،وإنما وقع اتلخصيص هلذه األسماء ألنها أشهر األسماء وأبينها معاين.
َّ
 .3الوتر وهو العدد املفرد ،مفضل يف األعمال وكثري من الطااعت.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،ملحمود بن أمحد احلنىف بدر ادلين العيىن،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني ،جلمال ادلين أيب الفرج اجلوزي ،املحقق :يلع حسني ابلواب،
انلارش :دار الوطن – الرياض.
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ُ َ ِّ َ ُ
َ
يبق من انلُّ َّ
ْشات
بوة ِ إال المب
لم

 .1309احلديث:

ہ سوات میشاپےک۔
نوپےکآ تار میےس کجھ تاف تہیراہ ے

**

ض
ات ے
ہ کہ رسول کرتم ﷺ ت فماتا":
عایل عيہ ےس روای ث ے
وہپہ ر ی اہلل ت ی
ہ سوات میشاپ ےک"۔ ضجان ت ن
نوپ ےک آ تار می ےس کجھ تاف تہی راہ ے

عن أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ قال :سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لم يبق من ُّ
انلبُ َّو ية
ُ ِّ ُ
ُ ِّ ُ
المبرشات ؟ قال« :الرؤيا
المبرشات» قالوا :وما
إال

ہ؟ آپ ﷺ ت فماتا" :ا جےھ جواپ
سن کر رعض کيا کہ میشاپ ےس کيا رماد ے

الصاحلة».

۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يشري انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أن الرؤيا
الصاحلة يه املبرشات ،ويه من آثار انلبوة ابلاقية

بعد انقطاع الويح ،وال يبىق ما يعلم منه ما سيكون

إال الرؤيا الصاحلة.

 .1309جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہہ ےی کہیيكاور ا جےھجواپجوس جبتوں
ینیﷺاستاپ یکرطف اسارہ کر ے
منق
ہ
می ےس ہ ےی اور ن سلسلہ وجی ےک طع ےہو جات ےک ت عد آ تار نوپ می ےس ے
رہ گا جس ےس آیيدہ تیس آت وایل تاتوں یک جب ےہو سےک
اور کوئ اتسا درت عہ تاف ن ے
ماسوا ا جےھ جواتوں ےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• املبرشات  :يه البرشى ،وقد جاءت مفرسة يف احلديث.
ُ ِّ
• الرؤيا  :الرؤيا واحللم عبارة عما يراه انلائم يف نومه من األشياء ،لكن غلبت الرؤيا ىلع ما يراه من اخلري واليشء احلسن ،وغلب احللم ىلع ما
يراه من الرش والقبيح.

فوائد احلديث:
 .1أن من الرؤى ما هو حق يطلع بها اهلل املؤمن ىلع ما سيكون من خري ورش .وذكر املبرشات خاصة خرج خمرج األغلب أو اكتفاء بها عما
يقابلها من املنذرات.
ً
 .2ما يراه العبد يف منامه؛ فإما أن يكون رؤيا ،وإما أن يكون حلما ،واألول هو املراد هنا ،واثلاين من الشيطان.
ُ
 .3الرؤيا ال يراها إال املؤمن ،وقد ترى هل ،ويه يف لك حال متعلقة به ،ويه إكرام من اهلل لعبده ،ويه قليلة يف غريه.
 .4الرؤيا جزء من أجزاء انلبوة ،بمعىن أن أول نبوة انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يرى الرؤيا فتقع مثل فلق الصبح.
 .5ال ويح ألحد بعد وفاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم

اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين 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.
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م
ََْ ُ
ُ َ
َُ
ْ َ ٌ
جت جےھ مغاح کرائگنی ،تو مبا گرر ا تےس لوگوںےک تاسےسہےوا ،جنےک
اس
ملا ع ِرج يب مررت بقوم هلم أظفار من ُن ٍ
َ ْ ُ
َْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
رہ تےھ ،میت
خي ِمشون ُوجوههم َوصدورهم فقلت :من هؤال ِء تاجن تا ییےک تےھ اوروہ اںےس ا یی ميہ اور سیی توح ے
َ ُ ُ َ
ْ
ون ُ
حلوم
ربيل؟ قال :هؤالء اذلين يأكل
توجھا :اے جبایيل!ن کوں لوگہ ےی؟ کہا:نوہ ہ ےی جو لوگوں کا گوشت کھات
يا ِ
ج ِ
َ
ْ
َ ُ
ک
اضهم
انلاس ،ويقعون ِف أع َر ِ
(عینت کرت) اور اںیکرعتوںےس ھيلی تےھ۔

 .1310احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ملا ُع يرج
ُ
ْ ُ
ْ ُ
ْ ٌ
اس خي يمشون ُو ُجوه ُه ْم
يب مررت بقوم هلم أظفار من حن ٍ
ْ
ُ ُ ُ
ْ ُ
ربيل؟ قال :هؤالء
وصدورهم فقلت :من هؤال يء يا يج ي
ُُ
ْ
ُ
اضهم!».
اذلين يأكلون حلُوم انلاس ،ويقعون يف أعر ي

 .1310جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :جت
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
م
جےھ مغاح کرائ گنی ،تو مبا گرر ا تےس لوگوں ےک تاس ےس ےہوا ،جن ےک تاجن تا یی
رہ تےھ ،می ت توجھا :اے
ےک تےھ اور وہ اں ےس ا یی ميہ اور سیی توح ے
جبایيل! ن کوں لوگ ہ ےی؟ کہا :ن وہ ہ ےی جو لوگوں کا گوشت کھات (عینت کرت)
ک
اور اں یک رعتوں ےس ھيلی تےھ“۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ملا ُص يعد به إىل السماء يف يللة املعراج م َّر بقوم
ْ ُ
خي يدشون أجسامهم بأظفارهم انلحاسية ،فتعجب من
حاهلم -صىل اهلل عليه وسلم -فسأل جربيل من
هؤالء وملاذا يفعلون بأنفسهم هذا الفعل ،فأخربه
جربيل؛ بأن هؤالء من يغتابون انلاس ،ويقعون يف

أعراضهم ،أي يسبونهم.

**

اجمایل معنی:

جدی ث کا مفہوم :جت ینی ﷺ کو آشماں پ ےل جاتا گيا تو آپ ﷺ کا گرر ا تےس
ج
لوگوں ےک تاس ےس ےہوا جو ا یی تا یی ےس یی تاجنوں ےک درت عہ ا یی سموں کو
رہ تےھ۔ آپ ﷺ کو اں یک اس جال ث پ ت عجت ےہوا تو آپ ﷺ ت
توح ے

جبایيل عليہ الس الم ےس درتاق ث کيا کہ ن لوگ کوں ہ ےی اور وہ ا یی ساتھ اتسا کنوں کر
رہ ہ ےی؟ جبایيل عليہ الس الم ت آپ ﷺ کو یياتا کہ ن وہ ہ ےی جو لوگوں یک عینت
ے
کيا کرت تےھ اور اں یک رعتوں پ جملہآور ےہوت تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم املعايص
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• ُع يرج يب ُ :ص يعد يب إىل السماء يللة اإلرساء وال يمعراج.
ْ ُ
ْ ُ
• خي يمشون  :خي يدشون.
ُُ
• يأكلون حلُوم انلاس  :يغتابُونهم.
ْ
أعراضهم  :ي ُّ
سبونهم.
• يق ُعون يف
ي

فوائد احلديث:

ُْ
المغتاب بآلك حلوم البرش ،والساقط يف المهاوي السحيقة.
 .1اتلحذير الشديد من ال يغيبة ،وتشبيه
 .2حتريم ال يغيبة حيث شبهها بأكل حلوم انلاس.

 .3إثبات معجزة اإلرساء واملعراج ،وأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم رأى من آيات ربه الكربى.
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املصادر واملراجع:

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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .صحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة
املعارف – الرياض .كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)4229( :
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َ ً
َ
َ َ َ َ
َّ
ب أحب أن يكون
البن آدم واديا َ من ذه ٍ
لو أن ِ
َ
ُ َُ ُ
َ ْ
وب اهللُ
ُ
واديان ،ولن يمأل فاه إال الرتاب ،ويت
َل
ِ
ََ َ ْ َ َ
ىلع من تاب

 .1311احلديث:

اگر ای ِ
اہ گا کہ اسےک تاسدو
نآدمےک تاس سوتیک اتكوادی ےہو ،تو ج ے
وادتاں ےہوں اور اسےکميہ کو منیےک سوا کوئ جب تہی ترھ شکنی اور اہلل تون
**

عيد اہلل ین عياس اور اتس ین مالك اور عيد اہلل ین ریب اور اتو موشی اشغی رضی اہلل
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :اگر ای ِ
ن آدم ےک تاس
عہم ےس روای ث ے

عن عبد اهلل بن عباس وأنس بن مالك وعبد اهلل بن
الزبري وأيب موىس األشعري -ريض اهلل عنهم -أن

البن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :لو أن ي
آدم واديًا من ذهب أح َّ
ب أن يكون هل واديان ،ولنْ
ي
ٍ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
الرتاب ،ويتوب اهلل ىلع من تاب».
يمأل ف ُاه إال

اہ گا کہ اس ےک تاس دو وادتاں ےہوں اور اس ےک ميہ
سوت یک اتك وادی ےہو ،تو ج ے
کو منی ےک سوا کوئ جب تہی ترھ شکنی اور اہلل تون کرت واےل یک تون کو قنول کر تا

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لو حصل البن
آدم واديا مملوءا من ذهب ،ألحب من حرصه اذلي هو
طبعه أن يكون هل واديان آخران ،وأنه ال يزال

حريصا ىلع ادلنيا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب

قربه.

 .1311جدیث:

ہ
کرتواےلیک تون کو قنول کر تا ے

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اگر این آدم کو سوت ےس ترھی اتك وادی مل جات تو
ینی ﷺ یيا ے
اینی طن عی ال لح یک یيا پ وہ جوا ےہس کرے گا کہ اس ےک تاس دو اور وادتاں ےہوں اور ن کہ
ہ اور اس کا
ہ تہاں تك کہ رم جا تا ے
تا دم موپ وہ دیيا یک جاہےت می گرقيار رہےيا ے
ہ۔
نت اس یک قب یک منی ےس ترھ جا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :حديث عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما :-متفق عليه .حديث أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-متفق عليه .حديث عبد اهلل بن
الزبري -ريض اهلل عنهما :-رواه ابلخاري .حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-رواه مسلم.
َّ
اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما -عبد اهلل بن
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أبو ُموىس عبد
عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• واديا من ذهب  :ملء واد من ذهب.والوادي :لك منفرج بني اجلبال واتلالل واآلاكم.
• ولن يمأل جوفه إال الرتاب  :أي :ال يزال حريصا حىت يموت ويمتلئ جوفه من تراب قربه.
• ويتوب اهلل ىلع من تاب  :اهلل يقبل توبة لك من تاب إيله.

فوائد احلديث:
 .1شدة حرص اإلنسان ىلع مجع املال وغريه من متاع ادلنيا.
 .2ذم االستكثار من املال وتمين ذلك واحلرص عليه.
 .3يقبل اهلل تعاىل توبة من تاب من الصفات املذمومة.
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 - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة

66

(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 - .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)4963( :
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ہ تو تمہی
اگر تم اہللپو تےس ترھوسہ کرت ہےوت جیسا کہ ترھوسہ کرت کا جق ے
ہ۔وہصح جایل نت ت کلی ہ ےی
ا تےسررقدتا جاتجیےس پ تدوں کو ررقدتا جا تا ے

لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم
كما يرزق الطري ،تغدو مخاصا ،وتروح بطانا

 .1312احلديث:

اور سام کوآسودہ جالواتسآت ہ ےی۔

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’اگر تم
عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ تو تمہی ا تےس ررق دتا جات
اہلل پ و تےس ترھوسہ کرو جیسا کہ ترھوسہ کرت کا جق ے
ہ۔وہ صح جایل نت ت کلی ہ ےی اور سام کو آسودہ جال
جیےس پ تدوں کو ررق دتا جا تا ے

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :لو أنكم كنتم
َّ ُ
ُّ
تولكون ىلع اهلل حق تولكي يه لرزقكم كما يرزق الطري،
ت ْغ ُدو يمخاصاً ،وت ُر ُ
وح بيطانا».

واتس آت ہ ےی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشدنا هذا احلديث إىل أن نتولك ىلع اهلل تعاىل يف
مجيع أمورنا ،وحقيقة اتلولك :يه االعتماد ىلع اهلل عز
وجل يف استجالب املصالح ودفع املضار يف أمور

ادلنيا وادلين؛ فإنه ال يعطي وال يمنع وال يرض وال
ينفع إال هو سبحانه وتعاىل ،وأن ىلع اإلنسان فعل

األسباب اليت جتلب هل املنافع وتدفع عنه املضار مع
َّ ْ
َّ
ْ
اَّلل ف ُهو ح ْسبُ ُه},
اتلولك ىلع اهلل {ومن يتولك ىلع ي
ْ ْ َّ ْ ِّ ُ
لك ال ُمتولكون}،فمىت فعل العبد ذلك
{وعلي يه فليتو ي
رزقه اهلل كما يرزق الطري اليت خترج صباحا ويه
ً
مساء ويه ممتلئة ابلطون.
جياع ثم تعود

 .1312جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اس جدی ث می اس تاپ یک رطف را ےہمائ ے ہ
عایل پ
ہ کہ ےم ا یی تمام امور می اہلل ت ی
ہ کہ دینی و دیياوی مصا لح ےک جصول اورتقصاں
توکل کرین۔ توکل یک جقنقت ن ے

عایل ےک سوا ن تو کوئ دیيا
دہ اسياء ےک دقعيہ می اہلل پ ترھوسہ کيا جات۔ اہلل سجان و ت ی
ہ اور ن
ہ اوراس ےک سوا ن کوئ تقصاں دے شکيا ے
ہ اور ن کوئ روک شکيا ے
ے
ت
ہ۔ اور ن کہ توکل ےک ساتھ ساتھ اتساں کو وہ اسياپ
کوئ قع د یی کا اہےل ے
ضوراجیيار کرتا جا ہی جو ميا قع ےک جصول اورتقصاں دہ اسياء ےک دقعيہ کا درت عہ
ر
ہ،اس
ےہوت ہ ےی۔{ رومر ْن رنرورک ْل عر ریل ال رل ِہ قرہُو رج ر ْسيُہ ُ}۔ پجمہ’’:جو اہلل پ توکل کر تا ے
قرلْین کر لْمن کِلُ
وں) پجمہ’’:توکل کرت
ےک لی وہ کاف ےہو جا تا ے
ہ‘‘۔{ روعرلري ْ ِہ ر رو ر لِ ا ُ رو ر ر
ہ تو اہلل اےس ا تےس ررق دیيا
والوں کو اشی پ توکل کرتا جا ہی‘‘۔ جت یيدہ ن کر تا ے
ہ کہ وہ صح کو تھوےک ت کلی ہ ےی اورسام کو ترھے
ہ جیےس پ تدوں کو ررق دتا جا تا ے
ے
نت ےک ساتھ واتس آت ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :تتمة األربعني انلووية البن رجب.

معاين املفردات:

• تولكون  :اتلولك :اعتماد القلب ىلع اهلل يف طلب املصالح ودفع املضار مع فعل األسباب املأذون فيها.
• حق تولكه  :باالعتماد ىلع اهلل عز وجل دون غريه يف أمور ادلنيا واآلخرة ،مع اإليمان بأنه ال يعطي وال يمنع وال ينفع سوى اهلل تعاىل.
• تغدو  :تذهب أول انلهار.

• مخاصا  :خاوية ابلطون من اجلوع.
• تروح  :ترجع آخر انلهار.
• بطانا  :ممتلئة ابلطون.
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فوائد احلديث:
 .1فضيلة اتلولك ،وأنه من أعظم األسباب اليت يستجلب بها الرزق.
 .2اتلولك ال ينايف انلظر إىل األسباب ،فإنه أخرب أن اتلولك احلقييق ال يضاده الغدو والرواح يف طلب الرزق.
 .3اهتمام الرشيعة بأعمال القلوب؛ ألن اتلولك عمل قليب.
 .4اتلولك ىلع اهلل سبب معنوي يف جلب الرزق وال ينافيه فعل السبب احليس.
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
َّ
اَّلل فتولكوا إين كنتم مؤ يم ينني}.
 .5مرشوعية اتلولك ىلع اهلل يف لك املطالب ،وهو من واجبات اإليمان ،قال تعاىل{ :وىلع ي

املصادر واملراجع:

ً

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

األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية،
للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث
األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م.
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه- .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط،
انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.

الرقم املوحد)4721( :
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ت
اگر مبے تاس اجد تہارےکپاپ ھی سوتا ےہو تو مین جا ےہوں گا کہ مبے اوپ
تیرا تی اسجال مین گررین کہ مبے تاساس(سوت) میےس کوئ
ئ
ےس جیپی ےہو۔ سوااسےک ،جےس می کسیفضد ییےک لی رکھ
جھوروں۔

ُْ
ً
ذهبا ،لرسين أن ال تمر َّ
يلع
أحد
لو اكن يل مِثل ٍ
يشء إال يشء ْ
أر ُص ُدهُ
ٌ
يلال وعندي منه
ثالث ٍ
َْ
ِدلي ٍن

 .1313احلديث:

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ "اگر مبے
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
تاس اجد تہار ےک پاپ ھی سوتا ےہو تو می ن جا ےہوں گا کہ مبے اوپ تی را تی اس
ئ
جال می ن گررین کہ مبے تاس اس (سوت) می ےس کوئ ےس جی پی ےہو۔ سوا
اس ےک ،جےس می کسی فض د یی ےک لی رکھ جھوروں۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
ُْ
أحد ذهبًا،
اهلل عليه وسلم -قال« :لو اكن يل يمثل ٍ
ٌ
لرسِن أن ال تمر َّ
يشء إال
يلال وعندي منه
يلع ثالث ٍ
يشء ْ
أر ُص ُد ُه يدليْ ٍن».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لو كنت أملك من املال مقدار جبل أحد من اذلهب
اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل اهلل ،ولم أبق منه إال

اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء احلقوق ،وتسديد
ادليون اليت َّ
يلع.

 .1313جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
اگر مبے تاس اجد تہار یک مفدار ےک پاپ ھی جالص سوت یک ش کل می مال ےہو تا
ہ تو می اس سارے ےک سارے مال کو اہلل ےک را سی می جرح کر دیيا اور کجھ ن
ے

ئجا تا ماسوا اس ےک ،جےس می جفوق اور ا یی اوپ واجت االداء فض یک ادایيیگ ےک
لی رکھ جھور تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري.

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

معاين املفردات:

• أرصده  :أعده أو أحفظه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري ويف حال حياة اإلنسان وصحته.
 .2وجوب وفاء ادلين وأنه مقدم ىلع صدقة اتلطوع.
 .3جواز استعمال "لو" عند تمين اخلري.
 .4زهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد اكن ينفق إنفاق من ال خيىش الفقر.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .منار القاري رشح خمترص صحيح
ابلخاري ،املؤلف :محزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان،
دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية اعم النرش  1410 :ـه 1990 -م .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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .رياض
الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح

70

مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .صحيح ابلخاري،
املؤلف :حممد بن إسماعيل أبو عبداهلل ابلخاري اجلعيف ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3850( :
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َ
َ
َ
لو اكنت ادلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما

ک
ت
م
اگر دیيا اہللےکاہں جرھےک رپ ْےکپاپ ھی جيینتر ھنی تووہ کاف کو اسےس
ت
اتك گھویث تائ ھین ت ال تا۔

سىق اكفرا منها رشبة ماء

 .1314احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
شہل ین شعد الساعدی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ک
ت
م
اگر دیيا اہلل ےک اہں جرھ ےک پ ےک پاپ ھی جيینت ر ھنی تو وہ کاف کو اس ےس اتك
ت
گھوی ث تائ ھی ن ت ال تا۔

عن سهل بن سعد الساعدي ـريض اهلل عنه -قال
َّ
َّ
َّ
ُ ْ
اهلل علي يه وسلم« :-لو اكنت ادلنيا
ر ُسول اَّلل -صىل

تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما سىق اكفرا منها
ْ
رشبة ماء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بيان حقارة ادلنيا عند اهلل وأنه ال قيمة

هلا ،ولو اكن هلا أدىن قيمة عند اهلل تعاىل ما سىق منها
ً
اكفرا رشبة ماء ،فضال عن تنعمه بها وتذلذه بطيباتها،
ذلا اكنت ادلنيا هينة عند اهلل تعاىل ،خبالف اآلخرة،
فإنها دار نعيم مقيم ألهل اإليمان خالصة هلم من
دون الكفار ،ذلا ينبيغ ىلع أهل اإليمان أن يدركوا

حقيقة هذه ادلنيا وأن ال يركنوا إيلها ،فإنها دار ممر ال
دار قرار ،فيأخذون منها ما يزتودن به آلخرتهم اليت

يه دار القرار .قال تعاىل( :وما أوتيتم من يشء فمتاع

احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبىق أفال
تعقلون ،أفمن وعدناه ً
وعدا حسنًا فهو القيه كمن
متعناه متاع احلياة ادلنيا ثم هو يوم القيامة من

املحرضين) [القصص.]61 ، 60 :

 .1314جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ اہلل ےک اہں اس یک
اس جدی ث می اہلل ےک اہں دیيا یک جفارپ کو یياں کيا گيا ے
ت
کوئ جيینت تہی۔ اگر اہلل ےک اہں اس یک تھوری شی ھی فمت ےہوئ تو کاف کواس ےس
ت
اتك گھوی ث تائ ن ت ال تا ،ج جایيکہ کاف کواس دیيا می عمنوں ےس توار تا اور اس کو

اس دیيا یک جوس گوار اسياء ےس لطف اتدور ےہوت دیيا۔ اشی لی دیيا اہلل ےک اہں
ت تع
ہ
ہ ئج الف آجرپ ےک کہ ن جالص مومنوں ےک جق می دا می منوں کا گرھ ے
جقب ے

ہ کہ اسدیيا یکجقنقتکو تہجا تیاور
کفارےکمفا تےل۔ اشی لی اہےلِ اتماں پالرم ے
ہ ر ہی یک جگہ تہی۔ جيائجہ تہاں
اس یک رطف ما تل ن ہےوں ،اس لی کہ ن گررگاہ ے
ےہمی
عایل کا
ےس ایيا ہےی لی جیيا کہ اینی آجرپ سیوار سکی جو اں کا سیگ کا گرھ ے
ہ۔ اہلل ت ی
ت یِ ِ
ِ
ب رو راتْف ر یی ۚ
فماں ے
ہ ’’ :رومرا ُاو نُم من رش ْیءٍ قرم ر رياغُ ا ْلجريراہِ ُ
الدیْيرا رور ِتیرنُہرا ۚ رومرا عي رد ال رـل ِہ جر رْ
قر
کر
ترعفِلُ
الدیْيرا ت ُ رم ےہُو ر ت رو ْ رم
وں * را م رن روعر ْد ت ر ُاہ روعْ ًدا ج ر رسيًا قرہُو ر الر قِي ِہ م رن مرنرعْي ر ُاہ مر رياغر ا ْلجريراہِ ُ
ارق ر رال ْ ر
ل
ِ لْ
ت
ہوہ
ال ْقِي ر راہمِ م رن ا ُمج رْرصِی رن‘‘۔[ا قصص]61، 60:۔ پجمہ:اور مہیجوکجھدتاگيا ے
ہ وہ تہت
ہ ،اہں اہلل ےک تاس جو ے
ضف دنوی ر تدیگ کا ساماں اور اشی یک روتق ے
شم
ش
ہ۔ کيا تم تہی جھی ،کيا وہ جص جس ےس ہےم ت یيك وعدہ کيا
ہےی تہب اور دپتا ے
ش
ہ؟ جےس ہےم ت
ہ ميل اس جص ےک ےہوشکيا ے
ہ جےس وہ قطعاً تات واﻻ ے
ے
ر تدگائ دیيا یک کجھ توتہی شی منقعت دے دی ترھ تاالآجر وہ قيامت ےک رور یکرا تاتدھا
جاض کيا جات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تعدل  :تساوي.
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• بعوضة  :صغار ابلق.

فوائد احلديث:

َّ
 .1هوان ادلنيا ىلع اهلل وسقوطها عنده وكذلك ُطالبها اذلين أصبحت أكرب همهم ومبلغ عملهم.
ً
ً
 .2قيمة ادلنيا بأن جتعل طريقا لدلار اآلخرة ومستنبتا لألعمال الصاحلة.
 .3جواز ُضب املثل تلقريب املعىن للسامع.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار  -دار كنوز اشبيليا ـ الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين  -الشيخ :سليم 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 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرش  1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني  -املؤلف :حممد بن صالح بن حممد
العثيمني  -انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض الطبعة 1426 :ه .رياض الصاحلني د .ماهر بن ياسني الفحل  -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش
واتلوزيع ،دمشق  -بريوت الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح مسلم -مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري  -املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .سنن الرتمذي -املؤلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،أبو عيىس  -حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج)2 ،1
وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص
 الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .صحيح وضعيف سنن الرتمذي  -املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين -مصدر الكتاب :برنامج منظومةاتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية تيسري الكريم الرمحن يف تفسري ّلُكم املنان -
املؤلف :عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي  -املحقق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق  -انلارش :مؤسسة الرسالة -الطبعة :األوىل  1420ـه 2000-م.

الرقم املوحد)3695( :
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َ
ُ
لو يَ ُ
ہ ،تو کوئ اسیک جنت
املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ،ما ط ِمع ”اگر مومنن جاںےل کہ اہللےک تہاںکس قدر عداپ ے
علم
َ َّ
ٌ
َ ُ
ُ
ہ ،تو کوئ اسیک
ِِبنته أحد ،ولو يعلم الاكفر ما عند اهلل من یک اميدنر کےھ اور اگر کافن جاںےل کہ اہللیکرجمتکس قدر ے
َ َّ
ََ
الرمحة ،ما قنط من جنته أحد
جنتےس تااميدن ےہو۔“

 .1315احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ ،تو کوئ اس یک جنت یک
”اگر مومن ن جاں ےل کہ اہلل ےک تہاں کس قدر عداپ ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -قال« :لو ُ
املؤمن ما عند اهلل من
يعلم
ٌ
َّ
أحد ،ولو ي ُ
ُ
الاكفر ما عند
علم
العقوبة ،ما ط يمع يجبن يت يه
ٌ
َّ
اهلل من َّ
الرمحة ،ما قنط من جن يت يه أحد».

ہ ،تو کوئ اس یک جنت
اميد ن ر کےھ اور اگر کاف ن جاں ےل کہ اہلل یک رجمت کس قدر ے
ےس تااميد ن ےہو۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اجلمع بني الرجاء واخلوف ،وأن
املؤمن لو علم ما أعده اهلل من العقوبة سواء يف ادلنيا

أو يف اآلخرة ،وسواء اكنت العقوبة للكفار أم للعصاة
فإن هذا سيجعله خياف وحيذر وال يتواىن يف عمل
ً
الصاحلات وال يتساهل يف الوقوع يف املحرمات خوفا

من عقوبة اهلل -تعاىل ،-ولو اقترص علمه ىلع العقوبة
ولم يعرف رمحة اهلل لاكن سببا يف قنوطه مع كونه
مؤمنا ،ويف املقابل لو علم الاكفر ما أعده اهلل من

انلعيم واثلواب للمؤمنني لطمع يف رمحة اهلل ،ولو

اقترص علم املؤمن ىلع هذه الرمحة ملا قنط من رمحته،

لكن عليه أن جيمع بني الرجاء واخلوف ،قال -

تعاىل( :-نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم ،وأن
عذايب هو العذاب األيلم).

 .1315جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ج
ہ کہاتكمومن اگر جاںےل کہ
ہ۔ نیياتاگيا ے
اسجدی ث اميدوجوفکو معکياگيا ے
اہ
اہ دیيا می ےہو تا آجرپ می ،اور ج ے
ہ ،ج ے
اہلل ت کس قدر عداپیيار کر رکھا ے
کافوں ےک لی ےہو تا تافماتوں ےک لی ،تو وہ جوف کا نکر ین جاے گا ،یيك
کاموں می سسنی تہی پت گا ،اور شہل تسيدی کا ش کار ےہو کر جرام کاموں می
ملوپ تہی ےہوگا۔ اگر اس کا علم عداپ تك مجدود راہ اور اہلل یک رجمت ےس واقف ن ےہو

شکا ،تو وہ ضاجت اتماں ےہوت ےک تاوجود ماتوشی کا ش کار ےہو جاے گا۔ اس ےک
ت
پعکس اگرکاف نجالےل کہاہلل ت اتماںوالوں ےک لی کس قدر تواپ اور عميی
ک
یيار کر ر ھی ہ ےی تو اہلل یک رجمت یک ال لح کرت لےگ ،اور اگر مومن کا علم اس رجمت
الہی پ مجدود رہ جاے ،تو وہ اہلل یک رجمت ےس تا اميد ن ےہو۔ ليک اتك مومن کو جا ہی
ہ" :ینی
کہاميد اور جوف دوتوں کو ا یی دل می تساے ر کےھ۔ اہلل ت عایل کا فماں ے
عيادی ائ ا تا العفور الرحم ،واں عدائ ےہو العداپ االلم"۔ پجمہ :مبے یيدوں کو
ئ
ج
ہ۔
یيا دو کہمی جسس کرت واال اور ر منوں واال ےہوں اور مبا عداپ پا درد تاک ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• قنط  :ي يئس يأسا شديدا.
• املؤمن  :هو من الزتم قول اللسان وعمل القلب وأعمال اجلوارح

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اخلوف من عقاب اهلل تعاىل ،واألمل يف ثوابه ومغفرته ورضوانه.
 .2ال ينبيغ للعبد أن يركن لعمله ويغرت به وكذلك ال يرتك العمل أمال بسعة رمحة اهلل ومغفرته.
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املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 ،ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة
األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3908( :

75

ليس الشديد بال ُّ َ
ُّصعة ,إنما الشديد اذلي يملك

ہ جو عصہےکوقث ا ییآپپ قاتو
ظاقنوروہ تہی جو تہلواں ہےو تلکہ ظاقنوروہ ے
ر کےھ۔

نفسه عند الغضب

 .1316احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ليس
ُّ
الشديد بالرصعة ,إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند

ہ کہ ’’ظاقنور وہ تہی جو تہلواں ےہو تلکہ
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ہ جو عصہ ےک وق ث ا یی آپ پ قاتو ر کےھ‘‘۔
ظاقنور وہ ے

الغضب».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

القوة احلقيقية ليست يه قوة العضالت واجلسد،
وليس الشديد القوي هو اذلي يرصع غريه من
ً
دائما ،وإنما القوي الشديد حبق هو اذلي
األقوياء
جاهد نفسه وقهرها حينما يشتد به الغضب؛ ألن

هذا يدل ىلع قوة تمكنه من نفسه وتغلبه ىلع

 .1316جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ج
جق
ہ
ہ اور ن ہےی ظاق ث ور وہ جص ےہو تا ے
نفی قوپ عص الپ اور سم یک قوپ تہی ے
جق
ہجو عےص یک سدپمیا یی
جولوگوںکو ےہمیش ئجھار دے۔تلکہ نفی ظاق ثورتووہ ے
تقس ےک ساتھ مجاہےدہ کرےک اےس قاتو کرےل۔ کنو تکہ ن اس ےک ا یی تقس پ کبول
ہ۔
اور سیطاں پ علی یک دليل ے

الشيطان.

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 :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الشديد  :القوي يف بدنه
• ُّ
الرصعة  :هو القوي اذلي يرصع انلاس

فوائد احلديث:
 .1فضيلة احللم ،قال تعاىل "وإذا ما غضبوا هم يغفرون"
 .2جماهدة انلفس عند الغضب أشد من جماهدة العدو
 .3تغيري اإلسالم ملفهوم القوة اجلاهيل إىل أخالق كريمة تبين شخصية مسلمة متمزية؛ فأشد انلاس قوة هو من ملك زمام نفسه وفطمها عن
شهواتها
 .4وجوب االبتعاد عن الغضب؛ ملا فيه من األُضار اجلسمية وانلفسية واالجتماعية
 .5الغضب صفة برشية تنرصف بأمور منها م ْسك انلفس

املصادر واملراجع:

َّ
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد
فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5351( :

76

َ َ َ
َ
َ
ِثة الع َرض ،ولكن ال ِغىن غىن
ليس ال ِغىن عن ك

ج
امبیساماںیک کبپےس تہی ہےوئ تلکہ قنفی امبی تودلیک امبیکا تام

انلفس

 .1317احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا "امبی ساماں
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
جق
ہ‘‘۔
یک کبپ ےس تہی ےہوئ تلکہ نفی امبی تو دل یک امبی کا تام ے

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

عليه وسلم -قال« :ليس ال يغىن عن كرثة العرض،
ولكن ال يغىن غىن انلفس».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن حقيقة ال يغىن
ليس بكرثة املال ،وإنما ال يغىن احلقييق يغىن انلفس،

فإذا استغىن املرء بما أويت وق ينع به وريض ولم حيرص
ىلع االزدياد وال َّ
يلح يف الطلب ،اكن من أغىن انلاس.

 .1317جدیث:

ہ۔
ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ تلکہ
ینی ﷺ ت وضاجت فمائ کہ امبی اضل می کبپ مال کا تام تہی ے
جق
ہ۔ جت یيدہ اس مال پ اکنفاء اور قياعت کر
نفی امبی تو دل یک امبی ہےوئ ے

رہاور ن
ےلجواےس دتاگيا ےہواوراشی پراضی ےہوجاتاوررمتد یکجرض اسمی ن ے
ش
ہ۔
ہےی وہ تہت رتادہ اس یک ت السمی لےگ تو وہ امب پین جص ین جا تا ے

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:

• العرض  :املال ،وهو بفتح العني والراء

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان حقيقة الغىن.
 .2احلث ىلع الرضا بما قسمه اهلل تعاىل ،وعدم احلرص ىلع االزدياد لغري حاجة واتلطلع ملا يف أيدي اآلخرين.
 .3الغىن انلافع املمدوح هو غىن انلفس؛ ألنها إذا استغنت عما يف أيدي انلاس وقنعت بما قسمه اهلل هلا كفت عن املطامع ،وحفزت صاحبها إىل
معايل األمور وماكرم األخالق.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين 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)3852( :

77

ک
مسکیوہ تہی ،جےس اتكدو ھجورین تا اتكدو لفےم ہےیواتس لوتا د یی ہ ےی ،تلکہ
م
ہ ،جو سوال تہی کر تا۔
سکی تووہ ے

ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان ،وال
اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف

 .1318احلديث:

َّ
َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أ َّن ُ
رسول اَّلل -صىل
َّ
َّ
ُّ
ْ
ْ
ُ
اذلي ت ُرد ُه
كني ي
اهلل علي يه وسلم -قال« :ليس ال يمس ي
ُّ ْ ُ
ُّ ْ
َّ
َّ ْ
َّ ْ
واتلمرتان ،وال اللقمة واللقمتان ،يإنما
اتلمرة
َّ
َّ
ْ
اذلي يتعفف».
كني ي
ال يمس ي

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :مسکی وہ
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ک
تہی ،جےس اتك دو ھجورین تا اتك دو لفےم ہےی واتس لوتا د یی ہ ےی ،تلکہ مسکی تو وہ

ہ ،جو سوال تہی کر تا۔
ے
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يُوضح هذا احلديث حقيقة املسكنة ،وأن املسكني
املمدوح من املساكني األحق بالصدقة واألحوج بها

هو املتعفف ،وإنما نىف -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
الطواف؛ ألنه تأتيه الكفاية،
املسكنة عن السائل
وقد تأتيه الزاكة فزتول خصاصته ،وإنما تدوم احلاجة

فيمن ال يسأل وال يعطف عليه فيعطى.

 .1318جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ مساکی می ےس قاتل تغتف،
ن جدی ث م سکنت یک جقنقت واضح کر رہےی ے
ہ ،جو سوال تہی کر تا۔ گھوم ترھ کر
ضدق کا جق دار اور اس کا ضورپ ميد وہ ے
ش
ما یگی واےل جص ےس آپ ﷺ ت م سکنت یک تفی یک؛ کنوں کہ اس تك تفدر
ہ ،جس ےس
ہ۔ تعص اوقاپ اےس رکو یہ مل جائ ے
کفای ث ساماں وعبہ تہنجيا رہےيا ے
ش
ہ ،جو مایگيا
ہ۔ ضورپ تو اس جص یک تاف ر ےہنی ے
اس یک ضورپ توری ےہو جائ ے
ت
ہ۔
ہ اور تطور شققت اےس کوئ کجھ دیيا ھی تہی ے
تہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ْ
كني  :املراد بهذا انليف ليس املحتاج املمدوح األحق بالصدقة ،واملسكني أشد حاجة من الفقري؛ ألن املسكني ال يملك شيئا خبالف
• ليس ال يمس ي
الفقري ،فيملك نصابا غري تام يليب حاجته.
َّ
َّ
اذلي يتعفف  :يرتك سؤال انلاس مع فقره وحاجته.
• ي
ُْ
ُْ
• وال يفط ُن بي يه  :ال يعلم ،وال يُتنبه هل.
• يُغ ينيه  :يكفيه عن سؤال الغري.

فوائد احلديث:
 .1ذم املسألة.
 .2احلض ىلع اتلعفف ،قال تعاىل مادحا أهل اتلعفف" :حيسبهم اجلاهل أغنياء من اتلعفف".
َّ
ُ
َّ
ْ
والرىض بما قسم اهلل.
 .3المسكنة صفة تمدح إذا الزمتها ال يعفة عن السؤال ،والصرب ىلع ي
الشدة ،ي
 .4مدح احلياء يف لك األحوال واألحيان ،وأنه ال يأيت إال خبري.
ُّ
 .5استحباب اتلح َّيري ليوضع الصدقة فيمن صفته اتلعفف دون اإلحلاح أو اتلعريف.
ُّ
َّ
ُّ
باليسريَّ :
اكتلمرة أو اللقمة؛ فإنها يوقاية من انلار.
 .6جواز اتلصدق ولو
ي
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3141( :
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َّ
َّ َّ
ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش

ق
ہ۔
مومن طعيہ مارتواال ،لعنت کرتواال،تجياء اور جس گو تہی ےہو تا ے

وال ابلذيء

 .1319احلديث:

**

ً
مرفواع« :ما من يشء
احلديث األول :عن ابن مسعود
ُْ ُ
ْ ُ
ُْ
يف املزيان أثقل يم ْن ُح ْس ين اخلل يق .وإن اهلل يب يغض
الفاحش ابل يذيء» .احلديث اثلاين :عن أيب ادلرداء
َّ
ً
مرفواع« :ليس املؤمن ب َّ
الط َّعان ،وال الل َّعان ،وال
ي

ہ کہ رسول اہلل
تہیل جدی ث :عيداہلل ین م سعود رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ج
ﷺت فماتا کہ "(قيامت ےک دں ) مباں می جوس لفی ےس رتادہ تھاری کوئ
ق
ہ"۔
عایل تجيا اور جس گو ےس شجت تفپ کر تا ے
جب ن ےہو یگ اور تفیياً اہلل ت ی
ہ کہ رسول اہلل
دوشی جدی ث :اتودرداء رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ق
ﷺت فماتا کہ ’’ مومن طعيہ مارت واال ،لعنت کرت واال ،تجيا اور جس گو

الفاحش ،وال ابل يذيء».

درجة احلديث:

احلديث األول :صحيح احلديث

ہ‘‘۔
تہی ےہو تا ے
**

جدیث کا درج:

اثلاين :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث األول :يف احلديث فضيلة حسن اخللق ،وهو

كف األذى ،وبذل انلدى ،وطالقة الوجه ،وأنه ليس
ً
هناك يف األعمال أعظم ثقال يف مزيان العبد يوم

القيامة .وأن اهلل -تعاىل -يبغض من اكن بهذا
الوصف اليسء ،وهو أن يكون فاحش القول بذيء
الالكم  .احلديث اثلاين :فيه أنه ليس من صفات
املؤمن الاكمل اإليمان أن يكون كثري القدح

والعيب والوقوع يف أعراض انلاس ،وليس من

صفاته أن يكون كثري الشتم واللعن ،فال يكون

طعانا يطعن يف انلاس بأنسابهم أو بأعراضهم أو

بشلكهم وهيئاتهم أو بآماهلم؛ بل إن قوة إيمانه حتمله
ىلع اتلحيل بماكرم األخالق ،وابلعد عن سيئها.

 .1319جدیث:

**

اجمایل معنی:

ج
ہ اور دوشوں کو ت کلنف د یی
تہیل جدی ث می جوس لفی یک قصيلت یياں یک گنی ے
ج
ےستارر ہی،تہترتادہقياضیاورجيدہتیسائ ےک ساتھتیس آتکا تامجوس لفی
ہ اور قيامت ےک دں یيدہ ےک مباں می اں اعمال ےس تھاری کوئ اور عمل ن
ے
ق
عایل (تجيائ اور جس گوئ یک) اس پی ضقت ےس شجت تفپ
ےہوگا۔ تفیياً اہلل ت ی
ق
ہ کہ
ہکہ وہ تدک الم اور جس گو ےہو۔ دوشی جدی ث می اس تاپ کا تدکرہ ے
کر تا ے
کمال درج کا اتماں ر کھی واےل یک ن ضفاپ تہی ےہو تی کہ وہ تہت رتادہ طعن و
تس
ینع کرت واال ،عنت جو اور لوگوں یک رعپ و تاموس ےک ساتھ کھلوار کر تا ےہو اور ن
ہےی ن ضفاپ ےہوئ ہ ےی کہ وہ تہت رتادہ گایل گلوح اور لعنت وم المت کرت واال ےہو۔
جيائجہ وہ لوگوں ےک ج ست و ت ست تا اں یک رعپ و آپو پ طعيہ رئ کرت واال تا اں یک
ضورتوں اور ےہيینوں می عنوپ ت کا لی واال تا اں یک اميدوں و تمياوں ےک ساتھ کھلوار
کرت واال تہی ےہو تا تلکہ اس ےک اتماں یک مصنوظی ،اس کو اعیل اج الق ےک رتور ےس
ہ۔
آراسيہ ےہوت اور پے اج الق ےس دور ر ہی پ آمادہ کرئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
ً
راوي احلديث :احلديث األول رواه أبو داود والرتمذي لكنه عند أيب داود خمترصا .واحلديث اثلاين رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
أبو َّ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الفاحش  :هو اذلي يأيت اليسء من قول أو فعل.
• ابلذيء  :ابلذاءة :قبح الالكم وبذاءة اللسان ،والسفه والفحش وإن اكن صادقا.
ً
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• الطعان  :كثري السب والعيب للناس.
• اللعان  :كثري اللعن للناس.

• ليس املؤمن  :أي الاكمل يف اإليمان.

فوائد احلديث:
 .1إثبات املزيان احلقييق يوم القيامة ،اذلي توزن به أعمال العباد.
 .2أن اهلل -تعاىل -يبغض الفاحش يف قوهل.
 .3انليه عن هذه اخلصال القبيحة ،وأنها ليست من صفات املؤمن الاكمل اإليمان.
 .4فضيلة حسن اخللق؛ ألنه يورث لصاحبه حمبة اهلل ،وحمبة عباده ،وأعظم ما يوزن يوم القيامة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي-حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ( ـج،1
 )2وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج ،)5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب -
مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بهجة انلاظرين
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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه.

الرقم املوحد)5371( :
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(دیيایکجبوں میےس) اینآدمکا جق سواتاسےکاور کجھ تہی کہ اس
ےک لی اتك گرھ ےہو جس میوہر تدیگ تش کر سےک اور ایيا کبا ےہو جسےسوہ ایيا

ي
ٌ
ليس البن آدم حق ِف ِس َوى هذه اخل ِصال :بيت
ُْ
َْ َ
ٌ ُ
ُ
ُ
زب واملاء سبدھایث سےک اور روئ اور تائےک لی پین ےہوں جنےسوہ کھات تیی کا
يسكنه ،وثوب يواري عورته ،و ِ
جلف اخل ِ
ک
جی کر سےک (تا رو ھیروئ اور تائ ےہو)۔

 .1320احلديث:

**

 .1320جدیث:

ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا کہ ”(دیيا یک
عماں ین عفاں رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
جبوں می ےس ) این آدم کا جق سوات اس ےک اور کجھ تہی کہ اس ےک لی اتك

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه :-أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ليس البن آدم ٌّ
حق يف
ٌ
ٌ
بيت يسكنُه ،وثوب يُواري
خلصال:
يسوى هذه ا ي
ُْ
ُ
ْ
زب واملاء».
اخل
ف
وجل
عورته ،ي
ي

گرھ ےہو جس می وہ ر تدیگ تش کر سےک اور ایيا کبا ےہو جس ےس وہ ایيا سب دھای ث سےک اور
ک
روئ اور تائ ےک لی پین ےہوں جن ےس وہ کھات تیی کا جی کر سےک (تا رو ھی روئ

اور تائ ےہو)۔‘‘
**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث -مع مالحظة ضعفه -حث للمسلم
ىلع االقتصار ىلع حد الكفاية يف هذه احلياة ادلنيا من
بيت يسكنه وخزب وماء يسدان جوعته ,وثوب يسرت

ما حيتاج إىل سرت جسمه وكمال مظهره ,وما سوى

ذلك فهو من حظوظ انلفس ال من حقوقها .وهذا

حث لإلنسان ىلع عدم االنشغال الزائد باملال اذلي
يمكن أن يكون سببًا يف صده عن عبادة اهلل -
تعاىل.-

**

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ اس
ہ تاہےم اس می مسلماں کو اس تاپ پ اتھارا گيا ے
اگرج جدی ث ضعنف ے
دنوی ر تدیگ می تفدر کفای ث تعنی راہتس ےک لی اتك گرھ ،تھوک ميات ےک لی
روئ اور تائ اور اس قدر کبے پ ائجصار کرے جس یک اےس اینیین توشی اورظ ے
اہی
ت
ہ وہ آسات ِ
س تقس می
جوسمائ ےک لی ضورپ ےہو۔ اس ےک ع الوہ جو کجھ ھی ے
ہ ن کہ اس ےک جفوق می۔ اس می اتساں کو اس تاپ یک پعنت دی
شمار ےہو تا ے
ہ کہ
ہ کہ وہ راتد ار ضورپ مال ےک جصول می مرصوف ن ےہو جو ےہو شکيا ے
جارہےی ے
اےس اہلل ت عایل یک عيادپ ےس رو کی کا سیت ین جات۔

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

اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ليس البن آدم حق  :أي ما يستحقه اإلنسان الحتياجه إيله يف االتقاء من َّ
احلر والربد وسرت بدنه وسد جوعته.
• اخلصال  :مجع خصلة ,ويه الصفة املتأصلة يف انلفس.
• يواري  :يسرت.

• عورته  :اتلعبري بمواراة العورة مبالغة يف االكتفاء بالرضوري.
ْ
اجللف  :اخلزب ليس معه يإدام ,وقيل :غليظ اخلزب ،نقل انلووي عقب احلديث قول الرتمذي( :سمعت أبا داود سليمان بن سالم ابلليخ ،يقول:
• ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
اجللف :اخلزب ليس معه إيدام ،وقال غريه :هو غليظ اخلزب ،وقال اهلروي :املراد به هنا واعء اخلزب ،اكجلوا يلق واخلر يج،
سمعت انلرض بن شميل ،يقول :ي
واهلل أعلم) ،واجلوالق واخلرج أواين.
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فوائد احلديث:
 .1الزهد يف ادلنيا واالقتصار ىلع حد الكفاف.
 .2بيان حرص اإلنسان ىلع املال.
باق.
فان ,وما يقدمه لألخرة ٍ
 .3بيان أن ما حيرص عليه اإلنسان من حظوظ ادلنيا ٍ
 .4أن من أسايلب ادلعوة :انليف واإلثبات.
املصادر واملراجع:

 -سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،

1395ه - .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 - .بهجة انلاظرين 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 ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة،
 1425ـه2004 -م - .تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد العزيز انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ,الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -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 :انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن
حممد ابن األثري ،املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح - .رياض الصاحلني ،أبو زكريا حميي
ادلين حيىي بن رشف انلووي ،تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس قسم احلديث  -لكية العلوم اإلسالمية  -جامعة األنبار ،انلارش :دار
ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م- .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة،
حممد نارص ادلين ،دار النرش :دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،ـه1992 -م.
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ش
جو جص ظاعوںےکرمض می میي الہےوا اورضب اور اجرو تواپیک نتر کھی
ليس من عبد يقع ِف الطاعون فيمكث ِف بدله
م
ےہوتوہ ا یی عالقمی ہےی قنم راہ،ن تفیرکھا کہ اےسضفوہےی ت کلنف
ک
صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل ت
ہ ،تو اےسشہيدےک اجرےکمساوی
ہنچیگ،جو اہللتاسےک لی لكھ ر ھی ے
َل إال اكن َل مثل أجر الشهيد
م
ج
ا ر ےل گا۔

 .1321احلديث:

**

َّ

 .1321جدیث:

ہ کہ اتھوں ت رسول اہلل ﷺ ےس ظاعوں ےک
عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
تارے می توجھا۔ آپﷺ ت اتھی یياتا کہ ن اتك عداپ تھا ،جےس اہلل ت عایل جس
پ جاہےيا ،تارل کردیيا۔ تاہےم اتماں والوں ےک لی اہلل ت عایل ت اےس رجمت یيا دتا۔
ش ت
جيائجہجو جص ھیظاعوںےک رمض میمیي ال ےہوااور ضباوراجروتواپ یک نتر کھی
م
ےہوت وہ ا یی ع القمی ہےی قنم راہ ،اس تفی ےک ساتھ کہ اےس ضف وہےی
ک
ت
ہ ،تو اےس شہيد ےک اجر ےک
ت کلنف ہنچ یگ ،جو اہلل ت اس ےک لی لكھ ر ھی ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها سألت رسول اهلل -
َّ
الط ُ
صىل اهلل عليه وسلم -عن َّ
اعون ،فأخربها أنه اكن
ُ
عذابًا يبعثه اهلل تعاىل ىلع من يشاء ،فجعله اهلل تعاىل
الط ُ
رمحة للمؤمنني ،فليس من عبد يقع يف َّ
اعون
ٍ
َّ ُ ُ َّ
ُ
ُ
دله صابي ًرا حمت يس ًبا يعلم أنه الي يصيبه يإال
فيمكث ييف ب ي
ُ
َّ
هيد.
أجر الش ي
ما كتب اهلل هل إال اكن هل يمثل ي

مساوی اجر مےل گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها سألت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الطاعون ،فأخربها
أن الطاعون عذاب يرسله اهلل سبحانه وتعاىل ىلع
ً
من يشاء من عباده .وسواء اكن الطاعون معينا أم اكن
وباء اعما مثل الكولريا وغريها؛ فإن هذا الطاعون

عذاب أرسله اهلل عز وجل ،ولكنه رمحة للمؤمن إذا
ً
ً
نزل بأرضه وبيق فيها صابرا حمتسبا ،يعلم أنه ال
يصيبه إال ما كتب اهلل هل ،فإن اهلل تعاىل يكتب هل

مثل أجر الشهيد ،وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن

عبد الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه -أنه قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا سمعتم به

بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال
ً
خترجوا فرارا منه" .إذا وقع الطاعون بأرض فإننا ال
َّ
نقدم عليها؛ يألن اإلقدام عليها إلقاء بانلفس إىل
َّ
فإننا ال خنرج منها
اتلهلكة ،ولكنه إذا وقع يف أرض ي
ً
فرارا منه ،ألنك مهما فررت من قدر اهلل إذا نزل
ً
باألرض فإن هذا الفرار لن يغين عنك من اهلل شيئا؛
ألنه ال مفر من قضاء اهلل إال إىل اهلل .وأما رس نيل

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اتھوں ت رسول
عاتش رضی اہلل عہا ےس رموی جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
اہلل ﷺ ےس ظاعوں ےک تارے می توجھا ،تو آپﷺ ت اتھی یياتا کہ ظاعوں
ہ۔
ہ ،تارل کر دیيا ے
ہ ،جےس اہلل ا یی یيدوں می ےس جس پ جاہےيا ے
اتك عداپ ے
اہ ن معی ظاعوں ےہو تا ترھ عام وتا ےہو ،جیےس ےہنصہ وعبہ؛ ظاعوں اہلل رع و جل کا
ج ے
ہ ،تاین طور کہ ن کسی ےک
ہ۔ ليک ن مومن ےک لی رجمت ے
تھنجا ےہوا عداپ ے

ت
ع القمی ھيل جات اور وہ ضب کا دامن تھام کر ،اجر و تواپ یک اميد ر کھی ےہوت،
تہ ش
ہ ،جو اہلل
رہ کہ اےس وہےی مصینت نح کنی ے
اس تفی ےک ساتھ اشی ع الق می ے
ک
ہ ،تو اہلل ت عایل اس ےک لی شہيد ےک پاپ اجر لكھ دیيا
ت اس ےک لی لكھ ر ھی ے
ض
ہ۔ اشی لی عيد الرجمن ین عوف رضی اہلل عيہ ےس رموی اتك جنح جدی ث می
ے
ت
ک
م
ہ کہ رسول اہلل ﷺت فماتا" :جت ھی ن معلوم ےہو کہ سی جگہ ظاعوں
آت ا ے
ت
ہ ،تو واہں ن جاو اور جت کسی ع القمی ظاعوں ھيل جات اور تم واہں
تھي ال ےہوا ے
ت
ےہو ،تو اس ےس ئجی ےک لی واہں ےس ن ت کلو"۔ جت کسی جگہ ظاعوں ھيل ج کا ےہو ،تو
واہں ہےم تہی جا تی ےگ؛ کنوں کہ واہں جاتا ا یی آپ کو موپ ےک ميہ می دھکيلی
ت
ہ۔ تاہےم جت وہ کسی ع الق می ھيل ج کا ےہو ،تواس ےس راہ فار
ےک مبادف ے
اجیيار کرت ےہوت ہےم واہں ےس تہی ت کلی ےگ۔ کنوں کہ اہلل یک رطف ےس مفدر
ت
کردہ ےس جت رمی پ تارل ےہوجات ،تو آپ اس ےس جیيا ھی تھاگ لی ،آپ کا ن
84

درجة الشهداء للصابر املحتسب ىلع الطاعون :هو

أن اإلنسان إذا نزل الطاعون يف أرضه فإن احلياة
اغيلة عنده ،سوف يهرب ،خياف من الطاعون ،فإذا

صرب وبيق واحتسب األجر وعلم أنه لن يصيبه إال ما
كتب اهلل هل ،ثم مات به ،فإنه يكتب هل مثل أجر

الشهيد ،وهذا من نعمة اهلل -عز وجل.-

ت
تھاگيا اہلل ےکمفا تےل می آپ کو کجھ ھی قاتدہ تہی دے گا؛ کنوں کہ اہلل یک قصا ےس
ہ۔ ظاعوں پ ضب کرت واےل اور اجر
سوات اس یک داپ ےک اور کوئ مف تہی ے
ش
ہ کہ جت
و تواپ یک اميد ر کھی واےل جص کو شہدا کا درج جاضل ےہوت کا رار ن ے
ف
ہ ،اس
ہ ،تو اس ےک لی جاں منی ےہوئ ے
اتساں ےک ع الق می ظاعوں تھيليا ے
وج ےس وہ اس ےس تھاگ ا تےھ گا اور ظاعوں ےس جوف ردہ ہےوجات گا۔ تاہےم اگر وہ
مق
رہ اور اجر یک اميد ر کےھ اور تفی کر ےل کہ اےس ضف وہےی
ضب کرے ،وہ ےی نم ے

ہ اور ترھ اس یک وج ےس
مصینت الجق ےہو یگ ،جےس اہلل ت اس ےک لی لكھ رکھا ے
ش
اس یک موپ وا قع ےہو جات ،تو اس جص ےک لی شہيد ےک مساوی اجر لكھ دتا جا تا
ہ۔
ہ۔ ن اہلل رع و جل یک رطف ےس اتك ت عمت ے
ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• الطاعون  :مرض وبايئ رسيع االنتشار ،وقيل :برث مؤلم خيرج اغبلا يف اآلباط ،مع حرارة شديدة واسوداد ما حوهل وخفقان القلب واليقء ،وقيل:
إنه لك وباء اعم حيل باألرض فيصيب أهلها ويموت انلاس منه.
• ىلع من يشاء  :أي من اكفر أو اعص بارتكاب الكبرية ،أو إرصارا ىلع صغرية.
• حمتسبًا  :راجيا لألجر واثلواب من اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1أصل الطاعون عذاب ورجز ىلع األمم السابقة.
ً
 .2رمحة اهلل بهذه األمة اإلسالمية وما َّ
خصها اهلل من خري فقد جعل اهلل ما اكن عذابا لغريها رمحة بها.
 .3األجر ىلع ما يصيب العبد من هم وحزن وغم وأذى خاص بأهل اإليمان دون غريهم.
 .4ال يقترص أجر الشهيد ىلع من مات يف احلرب ،وإنما يشمل أناسا كثريين.
 .5من مات بالطاعون صابرا حمتسبا اكن هل أجر الشهيد.
َّ
 .6من مات مطعونا أو مبطونا -بسبب مرض يف ابلطن -أو غريقا أو انلفساء ممن عدهم اإلسالم يف زمرة الشهداء ال يعاملون معاملة شهيد
احلرب بل هلم أجر الشهداء.

 .7إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها ،فال جيوز هل اخلروج منها ،بل عليه أن يبىق فيها حمتسبا راضيا بأمر اهلل وقدره.
 .8حرص اإلسالم ىلع حمارصة األمراض اخلبيثة واملعدية وعدم انتشارها ،وهذا هو مبدأ "احلجر الصيح".

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 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه.

الرقم املوحد)3161( :
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ش ت
ہ،اسےکقيلےک گياہ کا اتك جصہآدم عليہ
جو جص ھی ظلما قيل کردتا جا تا ے
ت
ہ؛ کنوتکہ قيلِ تاجقیکریث اشیتدایل
السالمےک تہےل تیی کو ھی جا تا ے
ت
ھی۔

ً
نفس تقتل ظلما إال اكن ىلع ابن آدم
ليس من ٍ
ٌْ
األول ك ِفل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن
القتل

 .1322احلديث:

**

ً
مرفواع:
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
ْ ْ ُ ْ ُ ُ ً َّ
ابن آدم األ َّول
«ليس يمن نف ٍس تقتل ظلما يإال اكن ىلع ي
ْ
يك ْف ٌل يمن د يمها؛ يألنَّه اكن َّ
أول من س َّن القتل».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ تفماتا" :جو
عيد اہلل ین م سعود رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش ت
ہ ،اس ےک قيل ےک گياہ کا اتك جصہ آدم عليہ الس الم
جص ھی ظلما قيل کر دتا جا تا ے
ت
ت
ہ؛ کنوتکہ قيلِ تاجق یک ری ث اشی ت دایل ھی"۔
ےک تہےل تیی کو ھی جا تا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك هذا احلديث سبب حت ُّمل أحد ابين آدم ت يبعات
ُ
ِّ
ادلماء اليت تهدر بعده ،قيل :إن اسم القاتل قابيل،

واملقتول :هابيل ،ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة،

وقابيل قتل أخاه هابيل حسدا هل ،فهما أول قاتل
َّ
فيتحمل قابيل نصيبًا من إثم
ومقتول من ودل آدم؛
ادلماء اليت تسفك من بعده؛ ألنه اكن أول من َّ
سن
َّ
ُ
تد به.
القتل؛ ألن لك من فعله بعده مق ٍ

 .1322جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ،جس یکوجےس آدم عليہ الس الم ےکدوتوں
نجدی ثاس سیتکویياں کر رہےی ے
تینوں می ےس اتك پ ،اس ےک ت عد تہات جات واےل ےہ تاجق جوں یک دہم داری
ض
ہ کہ قا تل کا تام قایيل اور مقنول کا تام اہیيل تھا؛ تاہےم جنح
ہ۔ کہاجا تا ے
عاتد ےہوئ ے
ہ۔ قایيل ت ا یی تھائ اہیيل کو جسد یک
رواتاپ می اتسی کوئ ترص ئح تہی آئ ے
وج ےس قيل کيا تھا۔ آدم عليہ الس الم یک اوالد می ن شت ےس تہےل قا تل اور مقنول
ت
ہ ،اس ےک گياہ کا اتك جصہ
تےھ۔ جيائجہ قایيل ےک ت عد جو ھی تاجق جوں کيا جا تا ے
ت
ہ؛ کنوتکہ اشی ت قيل یک ریث دایل ھی اور اس ےک ت عد
قایيل ےک کھات می جا تا ے
ش
ہ۔
آت واال ےہ جص اتك تا رتادہ واشطوں ےس اشی یک اقيدا کر تا ے

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

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ابن آدم  :ابن آدم املذكور :هو قاتل أخيه ،وهما املذكوران يف قوهل تعاىل" :واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق" .قيل :إن اسمه قابيل ،واملقتول :هابيل،
• ي
ولكنه لم يرد بأسانيد صحيحة.
كفل انلصيب.
• كفل  :ال ي
• سن القتل  :أول من فعله.

فوائد احلديث:
 .1حرمة القتل بغري احلق.
 .2الرتغيب يف املحافظة ىلع األنفس.
 .3الرتهيب من سن السنة السيئة.
 .4أن من اكن قدوة يف الرش اكن هل مثل أوزار من اقتدى به ،ومن اكن قدوة يف اخلري اكن هل مثل أجور من اقتدى به.
 .5الرتهيب من ادلعوة إىل الرش بالقول أو الفعل.
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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 .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 ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،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.
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3445( :
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ش
وہ جص ہےم میےس تہی جو ےہمارےجھوتپ شققت تہی کر تا اور ےہمارے
پےےکشفوقصل کو تہی ت ہجایيا

ليس منا من لم يرحم صغرينا ،ويعرف رشف
كبرينا

 .1323احلديث:

**

ش
ہ’’ :وہ جص ہےم می
عيد اہلل ین عرمو ین عاض رضی اہلل ع ہما ےس رمقوعاً روای ث ے
ےس تہی جو ےہمارے جھوت پ شققت تہی کر تا اور ےہمارے پے ےک شف

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ْ
مرفواعً« :ليس منا من لم ي ْ
رحم صغرينا ،ويعرف

وقصل کو تہی تہجایيا۔‘‘

رشف كبرينا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ليس من املسلمني املتمسكني بالسنة املالزمني هلا
من ال يرحم الصغري من املسلمني فيشفق عليه

وحيسن إيله ويالعبه ،ومن ال يعرف للكبري ما
يستحقه من اتلعظيم واإلجالل ،ولفظة (ليس منا)
من باب الوعيد واتلحذير ،وال يعين خروج الشخص

من اإلسالم.

 .1323جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
وہ جص تایيد ِسیت مسلماتوں می ےس تہی جو مسلماتوں می ےس جھوت پ رجم اور
ک
شققت تہی کر تا اور اس ےک ساتھ اجھا سلوک اور ھيل کود تہی کر تا ،اور جو ن تہی
تع
ش
مسن
ہ'' کا لقط
ہ۔ ''ہےم می ےس تہی ے
جایيا کہ پا جص کس طنم اور رعپ کا جق ے
ش
ہ کہ اتسا جص اس الم ےس
ہ۔ اس ےس رماد ن تہی ے
وعيد اوریيیيہ ےک تاپ ےس ے
ہ۔
جارح ےہوجا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم يرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• ليس يمنا  :أي ليس من أهل سنتنا وهدينا.
• م ْن ل ْم ي ْرحم ص يغرينا  :أي :الصغري من املسلمني بأن يشفق عليه ويرمحه وحيسن إيله ويالعبه.
ْ
برينا  :أي :بما يستحقه من اتلعظيم واإلجالل واالحرتام.
• ويعرف رشف ك ي

فوائد احلديث:
 .1استحباب الرمحة بصغار املسلمني وذلك بالشفقة عليهم واإلحسان هلم.
 .2استحباب تعظيم الكبار وإجالهلم وتبجيلهم.
 .3الوعيد ملن ال يرحم الصغري ،وال جيل الكبري ،وذوي القدر.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 .سنن أيب داود
،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .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
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الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .صحيح اجلامع الصغري
وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)3083( :
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ليسلم الصغري ىلع الكبري ،واملار ىلع القاعد،

ت
جھوتاپے کو،راہ گب ینےھ ےہوت کو اور کم لوگرتادہ لوگوں کو سالم کرین۔

والقليل ىلع الكثري

 .1324احلديث:

**

ً
ِّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع " :يليُسل يم
ُ
ُّ
ُ
القاعد ،والقليل ىلع
واملار ىلع
الكبري،
الصغري ىلع
ي
ي
ُ
"والراكب ىلع املايش".
الكثري" ويف رواية:
ي

ہ کہ رسول اہلل ﷺ تفماتا کہ ’’جھوتا پے
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
کو ،راہ گب ینےھ ےہوت کو اور کم لوگ رتادہ لوگوں کو س الم کرین‘‘۔ اتك اور روای ث
ہ کہ ’’سوار یيدل جلی واےل کو س الم کرے‘‘۔
می ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يفيد الرتتيب املندوب يف حق ابلداءة

بالسالم ،فذكر أربعة أنواع فيها :األول :أن الصغري
يسلم ىلع الكبري؛ احرتاما هل .اثلاين :أن املايش ينبيغ

هل ابلدء بالسالم ىلع القاعد؛ ألنه بمزنلة القادم
عليه .اثلالث :أن العدد الكثري هو صاحب احلق ىلع

القليل ،فاألفضل أن يسلم القليل ىلع الكثري .الرابع:
ْ
أن الراكب هل مزية بفضل الركوب ،فاكن ابلد ُء
بالسالم من أداء شكر اهلل ىلع نعمته عليه.

 .1324جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ ،جيائجہ
جدی ث ےس س الم یک ایيدا کرت ےک تارے می سنجت پنت کا یيہ جليا ے
آپ ﷺ ت اس ےک تارے می ميدرج دتل جار اتواغ کا دکر فماتا :اول:جھوتا

پے ےک اجبام می اُےس س الم کرے۔ دوم :یيدل جلی واےل کو جا ہی کہ وہ
ش
ت
ینےھ ےہوت جص کو س الم کرت می تہل کرے کنو تکہ وہ اس ےک تاس آت واےل
ہ۔سوم :جو لوگ رتادہ ت عداد می ےہوں اں کا کم ت عداد والوں پجق
یک رطح ے

ق
ہ کہ کم ت عداد واےل رتادہ ت عداد والوں کو س الم کرین۔ جہارم:
ے
ہ۔جيائجہ ا صل ن ے
ہ۔ سوار کا س الم می تہلکرتا اہلل یک
سوار کو سوار ےہوت یک وج ےس جصوضنت جاضل ے
ہ۔
اس پ ت عمت کا شکر ادا کرت ےک مبادف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

فوائد احلديث:
 .1ترتيب ابلدء بالسالم ىلع الوجه املرشوح.
 .2هذا الرتتيب مستحب ،وليس بالزم.
 .3احلديث خاص باتلاليق يف الطريق وحنوه ،أما حينما يقدم عليه فإن القادم يسلم مطلقا صغريا اكن أو كبريا ،قليال أو كثريا ،راكبا أو غريه.
 .4مرااعة منازل انلاس ومراتبهم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ
َّ
املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش ،الطبعة األوىل 2009 - 1430م .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة،
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م.

الرقم املوحد)5352( :
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ُ ُّ ُ ْ َ َّ
لنئ كنت كما قلت ،فكأنما ت ِسفه ْم المل  ،وال

رہ
ہ ،تو گوتا تم اتھی گرم گرم راکھ کھ ال ے
اگرتمو تےس ہےی ےہو ،جیسا تمت یياتا ے
ےہو اور جت تك تم اس جالثپر ےہوےگ ،اہللیکرطفےس تمھارے ساتھ اتك
رہ گا۔
مددگارمن عی ے

يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع
ذلك

 .1325احلديث:

**

 .1325جدیث:

ش
ات ے
ہ کہ اتك جص ت رعض یک کہ تارسول اہلل !
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
مبے کجھ رسيہ دار ہ ےی ،جن ےک ساتھ می ضلہ رجمی کر تا ےہوں اور وہ مجھ ےس قطع
رجمی کرت ہ ےی ۔ می اں ےک ساتھ تھ الئ کر تا ےہوں اور وہ مبے ساتھ پا رون ر کھی
ئج
ہ ےی ۔ می اں ےک ساتھ مل ےس کام لیيا ےہوں جت کہ وہ مبے ساتھ جہال ث ےس
تیس آت ہ ےی! آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا" :اگر تم و تےس ہےی ےہو ،جیسا تم ت

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رجال قال :يا

أصلهم ويقطعوِن ،وأحسن
رسول اهلل ،إن يل قرابة ي
ْ
إيلهم ويُسيئُون َّ
وأحل ُم عنهم وجيهلون َّ
يلع ،فقال:
إيل،
ْ َّ
ُ ُّ
«لنئ كنت كما قلت ،فكأنما ت يسف ُه ْم المل ،وال يزال
معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك».

رہ ےہو اور جت تك تم اس جال ث پ ر ےہو
ہ ،تو گوتا تم اتھی گرم گرم راکھ کھ ال ے
یياتا ے
رہ گا"۔
ےگ ،اہلل یک رطف ےس تمھارے ساتھ اتك مددگار من عی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
حدث أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن رجال قال للنيب

صىل اهلل عليه وسلم" :-إن يل قرابة أصلهمويقطعوِن ،وأحسن إيلهم ويسيئون إىل ،وأحلم

عليهم وجيهلون يلع" ،يعين :فماذا أصنع؟ فقال انليب

صىل اهلل عليه وسلم" :-لنئ كنت كما قلت فكأنماتسفهم املل ،وال يزال لك من اهلل تعاىل ظهري عليهم
ما دمت ىلع ذلك" يعين نارص ،فينرصك اهلل عليهم

ولو يف املستقبل .واملل :الرماد احلار ،وتسفهم :يعين

تلقمهم إياه يف أفواههم ،وهو كناية عن أن هذا الرجل

منترص عليهم .وليس الواصل لرمحه من يكافئ من
وصله ،ولكن الواصل حقيقة هو اذلي إذا قطعت
رمحه وصلها ،هذا هو الواصل حقا ،فعىل اإلنسان أن

يصرب وحيتسب ىلع أذية أقاربه وجريانه وأصحابه

وغريهم ،فال يزال هل من اهلل ظهري عليهم ،وهو الرابح،

وهم اخلارسون ،وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه اخلري

والصالح يف ادلنيا واآلخرة.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ اتك جص ت ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ےس
رعض کيا":مبے کجھ رسيہ دار ہ ےی ،جن ےک ساتھ می ضلہ رجمی کر تا ےہوں اور وہ مجھ
ےس قطع رجمی کرت ہ ےی۔ می اں ےک ساتھ تھ الئ کر تا ےہوں اور وہ مبے ساتھ پا
ئ
رون ر کھی ہ ےی۔ می اں ےک ساتھ جمل ےس کام لیيا ےہوں ،جت کہ وہ مبے ساتھ
م
جہال ث ےس تیس آت ہ ےی۔" تعنی ا تےس می جےھ کيا کرتا جا ہی؟ آپ ضیل اہلل عليہ
س
ہ ،تو گوتا تم اتھی گرم گرم
و لم ت فماتا ":اگرتم و تےس ہےی ےہو ،جیسا تم ت یياتا ے
رہ ےہو اور جت تك تم اس جال ث پ ر ےہو ےگ ،اہلل یک رطف ےس تمھارے
راکھ کھ ال ے

ت
رہ گا ۔
رہ گا۔" عنی ترصپ کرت واال تہمارے ساتھ ے
ساتھ اتك مددگار من عی ے
مس
اہلل ت عایل اں ےک مفا تےل می تمہاری مدد کرے گا ،اگر ج یقيل می ہےی ہےو۔"المل"
تس
ےک معنی ہ ےی :گرم راکھ۔ " فہم" ےک معنی ہ ےی :تو اں ےک ميہ می گرم راکھ دآل
ش
ہ کہ ن جص اں پ فح تاپ ےہوگا۔ ضلہ رجمی
ہ۔ ن ت عیب اس تاپ ےس کيان ے
راہ ے
کرت واال وہ تہی ےہو تا ،جو ضلہ رجمی کرت واےل ےس ضلہ رجمی کرے ،تلکہ ضلہ
ت
ج
ہ ،جس ےس قطع رجمی یک جات ،ترھ ھی ضلہ
ر می کرت واال تو درجقنقت وہ ےہو تا ے
ش
جق
ج
ج
ہ۔ جيائجہ اتساں
ہ ،جو نفی طور پ ضلہ ر می کرت واال ے
ر می کرے۔ تہی جص ے
کو جا ہی کہ وہ ضبےس کام ےل اور ا یی رعپو اقارپ ،ہےم ساتوں اور ساتھنوں
وعبہ ےس ،اےس جو ت کلنف تہنچ ،اس پ اہلل ےس تواپ یک اميد ر کےھ۔ اس ےک ساتھ
رہ گا۔ وہ تقع تاپ ےہو گا۔ جت کہ ن لوگ
اہلل یک رطف ےس اتك معاوں من عی ے
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جسارے می ےہوں ےگ۔ اہلل ت عایل ےہمی اور آپ کو اس تاپ یک توقنق دے ،جس می
ےہماری دیيا و آجرپ یک جب و تھ الئ مضرم ےہو۔ شح رتاض الصالجی الین
ع
ینمی(:ح)614-613/3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل صلة األرحام
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• أحلم  :أصرب وأصفح  ،واحللم  :األناة.
• جيهلون يلع  :يسيئون إيل.
• تسفهم  :تطعمهم.

• املل  :الرماد احلار ،وهو تشبيه ملا يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماد احلار من األلم.
• ظهري  :نارص ومعني.

فوائد احلديث:
 .1مقابلة اإلساءة باإلحسان مظنة رجوع امليسء إىل احلق  ،كما قال تعاىل  ( :ادفع باليت يه أحسن فإذا اذلي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم
)[ فصلت]34 :
 .2ما اعقبت من عصا اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه.

 .3امتثال أمر اهلل سبب عون اهلل للعبد املؤمن.

 .4قطيعة الرحم ألم وعذاب يف ادلنيا  ،وإثم وشدة حساب يف اآلخرة
 .5ينبيغ ىلع املسلم أن حيتسب يف عمله الصالح ،وال يقطعه أذى انلاس وقطيعتهم عن اعدته الطيبة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة:
1426ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3863( :
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َ
َ َّ َ ُ ٌ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
يق ،فقال:
ر
ط
مر رجل بِغص ِن شجر ٍة ىلع ظه ِر
ِ
ٍ
ُ َ ِّ َ َّ َ َ َ
املسلمني َال يُ ْؤذِيهمْ،
َ
ن
ع
ِ
واهللِ ألُنني هذا ِ
َ ُ ْ َ َ َّ َ
فأدخِل اجلنة

 .1326احلديث:

اتكآدمی را سی می پےدرجتیک اتك ساحےک تاسےس گرر است
ق
کہا :اہللیک سم! می اےسضور ہےياوں گا تاکہن مسلماتوں کو ت کلنفندے۔
اس یيیکیکوجےسوہجنت میداجل کردتا گيا۔

**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :می ت اتك
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
جص کو جنت می اس وج ےس گھو میترھت دیكھا کہ اس ت نح راہ میاُےگ اتك

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :لقد رأيت رجال يتقلَّ ُ
ب يف اجلنة
يف شجرة قطعها من ظهر الطريق اكنت تؤذي

درجت کو کاپ کر ہےيا دتا تھا جو لوگوں کو ت کلنف دے راہ تھا۔‘‘ اتك اور روای ث می
ش
ہ کہ :اتك جص کا راہ گرر می پی درجت یک اتك ساح ےک تاس ےس گرر ےہوا۔
ے
اس ت کہا :اہلل یک قسم! می اےس ضور ہےياوں گا تاکہ ن مسلماتوں کو ت کلنف ن

املسلمني» .ويف رواية« :مر رجل بغصن شجرة ىلع
ُ
ألحنِّ َّ
ني هذا عن املسلمني ال
ظهر طريق ،فقال :واهلل
ُْ
يؤذيهم ،فأد يخل اجلنة» .ويف رواية« :بينما رجل يميش
َّ
بطريق وجد غصن شوك ىلع الطريق فأخر ُه فشكر
اهلل هل ،فغفر ُ
هل».

ہ
دے۔ اس یيیک یک وج ےس وہ جنت می داجل کر دتا گيا‘‘۔ اتك اور روای ث می ے
ش
کہ اتك جص را سی می ج ال جا راہ تھا۔ اےس را سی می اتك ساح پی ےہوئ میل۔ اس
عایل ت اس ےک اس عمل یک قدردائ کرت ےہوت اس
ت اےس دور ہےيا دتا۔ اہلل ت ی
ئ
یک جسس کردی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال يف اجلنة

 .1326جدیث:

**

يتنقل فيها بسبب شجرة قطعها اكنت تؤذي
املسلمني .ومن روايات احلديث :دخل رجل اجلنة

وغفر اهلل هل بسبب غصن أزاهل عن طريق املسلمني،
سواء اكن هذا الغصن من فوق ،يؤذيهم من عند

رؤوسهم ،أو من أسفل يؤذيهم من جهة أرجلهم؛ أبعده
وحناه ،فشكر اهلل هل ذلك ،وأدخله اجلنة.

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت جنت می اتك آدمی کو گھو می ترھت دیكھا اس وج ےس کہ اس ت
اتك ا تےس درجت کو کاپ کر ہےيا دتا تھا جو مسلماتوں کو ت کلنف دے راہ تھا۔ جدی ث یک
عایل ت اتك تہنی
کجھ دیگر رواتا پ می ے
ہ کہ اتك آدمی جنت می گيا اور اےس اہلل ت ی
ئ
ہ کہ ن تہنی
کو مسلماتوں ےک را سی ےس ہےيا د یی ےک سیت جس دتا تھا۔ ےہو شکيا ے
اوپ ےس (ليك کر) اں ےک شوں پ لگ کر اتہی ت کلنف دے رہےی ےہو تا ترھ نچ

ےس اں ےک تاوں یک جایث ےس اں ےک لی ادی ث کا تاعت ین رہےی ےہو۔ ترہجال
عایل ت اس ےک اس عمل یک قدر دائ
اس آدمی ت اےس اتك رطف کر دتا اور اہلل ت ی
فمائ اور اےس جنت می داجل کر دتا۔

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-
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.
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ُ
ُ
• ألحنني  :أل يزيل َّن.

• ال يؤذيهم  :أي :إرادة أال يؤذيهم
• فشكر اهلل هل  :قبل عمله ذلك ،وأثىن عليه.

فوائد احلديث:
 .1فضل إزالة ما يؤذي انلاس يف مرورهم من الطريق ،واحلث ىلع فعل لك ما ينفع املسلمني ويبعد عنهم الرضر.
 .2اإلسالم دين انلظافة ومحاية ابليئة والسالمة العامة.
املصادر واملراجع:

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

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6469( :
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ت
می رسول اہللﷺےک تاسےسگررا اس جال می کہ مبی ارار ليك رہےی ھی
ئ
توآپﷺتفماتا”:اے عيداہلل!اینی ارار او جی کرو“ میت اےس اوپ
اتھا ليا ترھآپﷺتفماتا”اور اتھاو“ میت اور اتھائ ،می اینی ارار

َ ُ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم-
م َر ْرت ىلع
ِ
ْ
َْْ
َ
َ
اس ِ ْ
رت َخ ٌ
ارفع
اء ،فقال :يا عبد اهللِ،
اري
ويف إِز
ِ
ْ َ ْ ُ
َ َ َ َ َُُْ
ْ ُ
ارك ،ف َرفعته ثم قالِ :زد ،ف ِزدت ،فما ِزلت
إِز
ُ َ
َ َ َ َّ َ َ ْ
ُ
ْ
أحتراها بعد ،فقال بعض القو ِم :إىل أين؟ فقال:
َّ َ ْ
َْ َ
ني
اق
الس
اف
ص
إىل أن
ِ
ِ

 .1327احلديث:

اتھا تا اور اس کا جيال کر تاراہ تہاں تك کہ کجھ لوگوںت کہا کہاں تك اتھات؟
آپﷺتفماتا ”آدھی یيدلنوں تك“۔

**

ُ
ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :مر ْرت ىلع
عن ي
اري
رسول ا ي
ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إيز ي
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ ْ
ٌ
هلل ،ارفع إيزارك» فرفعته ثم
اس يرتخاء ،فقال« :يا عبد ا ي
ت أحت َّراها ب ْع ُد ،فقال ُ
قال« :ز ْد» فز ْد ُ
ت ،فما زلْ ُ
بعض
ي
ي
ي
ْ
َّ ْ
ْ
ني.
القومي  :إىل أين؟ فقال :إىل أنص ي
اف الساق ي

ہ وہ فمات ہ ےی کہ می رسول اہلل ﷺ ےک
این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ت
تاس ےس گررا اس جال می کہ مبی ارار ليك رہےی ھی تو آپ ﷺ ت فماتا:
ئ
”اے عيداہلل! اینی ارار او جی کرو“ می ت اےس اوپ اتھا ليا ترھ آپ ﷺ ت فماتا
”اور اتھاو“میتاوراتھائ ،میاینیارار اتھا تااوراسکاجيال کر تاراہ تہاں تك کہ
کجھ لوگوں ت کہا کہاں تك اتھات؟ آپ ﷺ ت فماتا ”آدھی یيدلنوں تك“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال :مررت ىلع رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف إزاري إسبال ،فقال:
يا عبد اهلل ارفع إزارك ،فرفعته إىل الكعبني أو قريب

منهما ،ثم قال :يزد يف الرفع؛ لكونه أطيب وأطهر،
فزدت حىت بلغت به أنصاف الساقني ،وما زلت
أقصدها بعد ذلك؛ اعتناء بالسنة ومالزمة لالتباع،

فقال بعض القوم :إىل أين اكن انتهاء الرفع املأمور به،

قال :إىل أنصاف الساقني.

 .1327جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ای ِ
ہ وہ کہی ہ ےی کہ می آپ ﷺ ےک تاس ےس
ن عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ئ
گررا ،مبا ارار ليك راہ تھا۔ آپ ﷺ ت فماتا اے عيد اہلل! اینی ارار او جی کرو ،تو
ئ
می ت ئجنوں تك تا اس ےک فی ث فی ث اینی ارار او جی کيا۔ آپ ﷺ ت
ئ
ہ۔می ت
فماتا کہ اور او جی کرو ،اس لی کہ ن رتادہ تاکبیگ اور ظہارپ کا تاعت ے
ت
ئ
اور او جی کریل ،تہاں تك کہ آدھی یيدلنوں تك ہنح گيا۔ اس ےک ت عد می ےہمیش آپ
ﷺ یک سیت اور آپ یک ایياغ می اس کا ا ےہمام کر تا تھا۔ لوگوں می ےس کسی ت
ج
ہ؟ فماتا آدھی یيدلنوں تك۔
توجھا کہ کہاں تك اتھات کا كم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• إزاري  :اإلزار :ثوب حييط بانلصف األسفل من ابلدن.
• اسرتخاء  :انبساط.
• أحتراها  :أقصدها.

فوائد احلديث:
 .1فضل عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما ،-ومزيد اعتنائه بالسنة ،ومالزمته اتلأيس برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2األفضل يف اإلزار أن يكون إىل نصف الساق.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5458( :
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طْ ِ
ِ
جست کھاتا کھاتا اورترھ است کہا’’:الجدمہللِالدی را عرمرنی ہ ےدرا ،رو رر رر ْقیِي ِہ م ْن عرب ِ
َْ َ َ
ُ
َ ْ َ ََ َ َ ً
ر
ُ
ين
م
ع
ط
أ
اذلي
هلل
احلمد
فقال:
ا،
ام
من أكل طع
ِ
ِِ
م
ِ
جروْلٍ منی روالر قُورہ ٍ‘‘۔’’تمام تغتفی اہللےک لی ہ ےی جست جےھن کھالتا اور تعب
َ
ُ
َ
ُ
َه َذاَ ،و َر َز ْقنِي ِه م ِْن غري َح ْول م ِِّين َوال ق َّوة ،غ ِف َ
َل
ر
ٍ
ِ ٍ
ئ
م
َ َ َّ َ ْ َ ْ
کسی کدو کاوسےک جےھن عيایث کيا‘‘۔ اےسےک جھےل تمام گياہ م عاف کر
ما تقدم مِن ذنب ِ ِه.
ہ
ے
دت جات ی۔

 .1328احلديث:

**

ً
مرفواع« :م ْن أكل
عن معاذ بن أنس -ريض اهلل عنه-
ْ
ُ
ً
هلل اذلي أ ْطعم يين هذا ،ورزق يني يه
طعاما ،فقال :احلمد ي
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
ري ح ْو ٍل يم ِّين وال ق َّو ٍة ،غ يفر هل ما تقدم يم ْن ذن يب يه».
يمن غ ي

 .1328جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ جس ت
معادین اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ِِ
ْط ع ِ
ِ
کھاتا کھاتا اور ترھ اس ت کہا’’:الجدم ہللِ الدی را رمرنی ہ ر ےدرا ،رو رر رر ْقیِي ِہ م ْن عرب ِج روْلٍ منی روالر
ُ
م
ک
ج
ج
س
ہ
ت
ک
ع
ھ
ے
قُورہٍ‘‘۔ ’’تمام تغتفی اہلل ےک لی ی س ت ےھ ن التا اور ب ی کد و کاوس
ئ
م
ےک جےھ ن عيای ث کيا‘‘۔ اےس ےک جھےل تمام گياہ معاف کر دت جات ہ ےی۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ينبيغ لإلنسان إذا أكل أكال أن حيمد اهلل سبحانه

وتعاىل ،وأن يقول" :احلمد هلل اذلي أطعمين هذا

ورزقنيه من غري حول مين وال قوة" .أشار به إىل
ً
ظاهرا
طريقيت اتلحصيل للطعام ،فإن القوي يأخذ
ُ
بقوته ،والضعيف حيتال ىلع حتصيل قوته ،فأشار
باذلكر املذكور أن حصول ذلك بمحض الفضل من
اهلل تعاىل ال دخل يف ذلك لغريه سبحانه.

**

اجمایل معنی:

عایل یک جدم یياں کرے اور کےہ:
اتساں کو جا ہی کہ جت وہ کھاتا کھا جےک تو اہلل سجان وت ی
ِِ
طْ ع ِ
ِ
’’الجدمُہللِ الدی را رمرنی ہ ر ےدرا ،رو رر رر ْقیِي ِہ م ْن عرب ِج روْلٍ منی روالر قُورہٍ‘‘۔ ’’ تمام تغتفی اہلل ےک
م
م
لی ہ ےی جس ت جےھ ن کھ التا اور تعب کسی کد و کاوس ےک جےھ ن عيای ث کيا‘‘۔ اں
الفاظ ےک در تےع آپ ﷺ ت کھات ےک جصول ےک دو رطتفوں یک رطف اسارہ
فماتا کہظاق ث ور تط ے
ہاور ضعنف
اہ اینی ظاق ثےک تل توت پ اےس جاضل کر تا ے
ہ۔ اں الفاظےک دکر ےک ساتھ
اسےک جصول ےک لی کوئ نکوئجيلہاجیيارکر تا ے
م
ق
ہ اس می اہلل
اس تاپ یک رطف اسارہ کيا کہ شت جص اہلل ےک صل یک تدول ث ے
ع
ہ۔
سجان ےک ع الوہ کسی اور کا کوئ مل دجل تہی ے

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

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

معاين املفردات:

• احلمد  :نقيض اذلم ،وهو اثلناء.
• حول  :أي :ال حتول من حال إىل حال وال حيلة.
• من ذنبه  :أي :الصغائر.

فوائد احلديث:
 .1استحباب محد اهلل تعاىل يف آخر الطعام مع اتلرضع إىل اهلل تعاىل؛ ألنه هو املنعم والرازق ،وليس لإلنسان فيه نصيب من الفضل.
 .2بيان أجر احلامد هلل تعاىل بتكفري ذنوبه الصغائر.
 .3بيان عظيم فضل اهلل تعاىل ىلع عباده فقد فتح باب الرمحة وجمازاتهم بعظيم كرمه.
 .4حتصيل الرزق ال يكون بقوة العبد بل بفضل اهلل تعاىل.
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 .5أمور العباد لكها من اهلل عز وجل ،وليست حبوهلم وقوتهم ومع لك هذا إن شكروه زادهم فضال وخريا.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،نرش:
دار اهلداية .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
 1421ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)5431( :
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َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
من تاب قبل أن تطلع الشمس مِن مغ ِربِها تاب
ُ َ َْ
اهلل علي ِه

 .1329احلديث:

ش
عایل ےہاس جصیک تونقنول کرے گا جست سورحےکمغپےس
اہلل ت ی
ظلوغ ےہوتےس تہےل تونیک۔
**

عایل ےہ
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :اہلل ت ی
ش
اس جص یک تون قنول کرے گا جس ت سورح ےک مغپ ےس ظلوغ ےہوت ےس

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُ
ْ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-م ْن تاب قبل أن ت ْطلع
ْ
ُ ْ
َّ ْ
اهلل علي يه».
الشم ُس يم ْن مغ يربيها تاب

تہےل تون یک‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل اتلوبة
من عبده املذنب ما لم تطلع الشمس من مغربها؛
ألنها نهاية وقت قبول اتلوبة ويه من عالمات

الساعة الكربى.

 .1329جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عایل ا یی گيہ گار یيدے یک تون اس وق ث
جدی ث ےس اس تاپ کا یيہ جليا ے
ہ کہ اہلل ت ی
ہ جت تك کہ سورح مغپ ےس ظلوغ ن ےہوجات۔ کنو تکہ ن
تك قنول کر تا رہےيا ے

تون یک قنولنت ےک وق ث کا اجیيام ےہو گا اور ن قيامت یک پی تسانوں می ےس اتك

ہ۔
تسائ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > اتلوبة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• من تاب  :رجع عن املعصية.
• تاب اهلل عليه  :أي :ق يبل توبته.

فوائد احلديث:
 .1اهلل تعاىل يقبل اتلوبة من عباده تفضال منه إذا اكنت مستجمعة لرشوطها ،ومن رشوطها :أن تقع من اتلائب قبل طلوع الشمس من مغربها.
 .2اهلل -سبحانه وتعاىل -يقبل توبة العبد وإن تأخرت ،لكن املبادرة باتلوبة يه الواجب.
 .3بيق من رشوط اتلوبة - :انلدم ىلع اذلنب - .العزم ىلع عدم العودة إيله - .اإلقالع والرتك لذلنب - .إن اكن آلديم حق أن يعيده لصاحبه.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دارالوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية- .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4797( :
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ف
ش
ہ،
جو جص اہللےکجصور تواضع اجیيار کرت ہےوت منی لياس جھوردیيا ے
جاالں کہوہ اےس تہن شکيا ےہو ،تورور قيامت اہللاےسناجیيار د ییےک لی
شتےک سا می تالت گا کہوہ جینی لوگوںےکلياس میےس جس لياس کو

َ َ ُ ً
َ ْ
من ترك اللباس ت َواضعا هلل ،وهو يقدر عليه،
ََ
ُ
ُ َ
وس اخلالئ ِِق حىت
داعه اهلل يوم القيام ِة ىلع ُرؤ ِ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ َ ِّ ُ َ
َ َ َ ََْ ُ َ
اء يلبسها
ان ش
يم
اإل
ل
خيريه مِن أي حل ِ ِ ِ

 .1330احلديث:

**

ً
عن معاذ بن انس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :م ْن ترك
اللباس تو ُ
اض ًعا هلل ،وهو يقدر عليه ،داعه ُ
اهلل يوم
ُ
وس اخلالئيق حىت ُخي ِّ ُ
ري ُه يم ْن أ ِّي ُحل يل
القيام ية ىلع ُرؤ ي
ي
ْ
ان شاء يلب ُسها».
اإليم ي
ي

 .1330جدیث:

اہ ،تہنےل۔
ج ے

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جو جص
معاد ین اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ف
اہلل ےکجصور تواضع اجیيارکرت ےہوت منیلياسجھور دے،جاالں کہوہاےس تہن

شکيا ےہو ،تو رور قيامت اہلل اےس ن اجیيار د یی ےک لی شت ےک سا می ت الت گا کہ
ج
اہ ،تہن ےل۔
وہ ینی لوگوں ےک لياس می ےس جس لياس کو ج ے
**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

من ترك لبس الرفيع من اثلياب تواضعا هلل وتراك

لزينة احلياة ادلنيا ،ولم يمنعه من ذلك عجزه عنه داعه

**

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس امام پمدی اور امام اجدم ت روای ث کيا ے

اهلل يوم القيامة ىلع رؤوس اخلالئق ترشيفا هل ،حىت

خيريه من أي زينة أهل اجلنة يريد أن يلبسها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

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

معاين املفردات:

• تواضعا  :تذلال وخشواع.
• حلل  :مجع حلة :اثلوب اجليد اجلديد غليظا أو رقيقا ،واملراد :الزينة يف اجلنة.

• من ترك اللباس  :أي الرفيع وانلفيس من اثلياب ،تركها وهو قادر عليها ،وليس املراد اتلعري فإنه حمرم يف الرشيعة إال عند اتلخيل واتلداوي
وإتيان الزوجة.

فوائد احلديث:
 .1فضل اتلواضع يف اللباس ،وعدم الرتفع واتلكرب فيه ىلع اآلخرين.
ً
 .2اذلي يرتك اللباس تواضعا ال خبال أو إظهارا للزهد ،اكن هل األجر املنصوص عليه.
 .3رشط ترك اللباس تواضعا أن يكون زهدا يف ادلنيا وعدم انشغاهل بزينتها.
 .4لو عزم أحد ىلع أنه لو اكن قادرا ىلع اللباس ألعرض عنه تواضعا أثيب ىلع نيته.
 .5تكفل اهلل عز وجل بزتيني من ترك الزينة من أجله.
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 .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
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للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح اجلامع الصغري ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت.

الرقم املوحد)5432( :
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َ
َ ْ َّ َ ْ
َ َّ َّ ُ
اَّلل َع ْن َو ْجهه انلَّ َ
ار
من َرد عن ع ِْر ِض أخِي ِه رد
ِِ
َ َ ْ َ َ
ي ْوم ال ِقيام ِة

 .1331احلديث:

شج
م
عایل قيامت
”جو ص ا یی تھائیکرعپ(اسیک عب موجودیگ ی) ئجات اہللت ی
ج
ےکدںاسےکجرہے کو ہنمےس ئجات گا“۔
**

ش
ہ کہ ینی اکرم ﷺ ت فماتا” :جو جص
اتو الدرداء  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے
م
عایل قيامت ےک دں اس
ا یی تھائ یک رعپ (اس یک عب موجودیگ ی) ئجات اہلل ت ی
ج
ےک جرہے کو ہنم ےس ئجات گا۔

عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :م ْن ر َّد ع ْن ع ْرض أخيه ر َّد َّ ُ
اَّلل
ي ي
ي ي
ْ
ْ ْ
جه يه َّ
انلار ي ْوم ال يقيام ية».
عن و ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث فضيلة من دافع عن عرض أخيه املسلم،
فإذا أغتابه أحد احلاُضين يف جملس ،فإنه جيب

عليك ادلفاع عن أخيك املسلم ،وإساكت املغتاب،
وإنكار املنكر ،أما إذا تركته فإن هذا يعترب من

اخلذالن ألخيك املسلم ,ومما يدل ىلع ان املراد بذلك

يف غيبته حديث أسماء بنت يزيد ،عن انليب صىل اهلل
عليه وسلم قال" :من ذب عن حلم أخيه بالغيبة اكن

حقا ىلع اهلل أن يعتقه من انلار" .رواه أمحد وصححه

األبلاين.

 .1331جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ جو ا یی مسلماں تھائ یک رعپ
اس جدی ث می اس جص یک قصيلت یياں یک گنی ے
ش
ت
مج
ہ ،ت و
ہ۔ عنی جت کسی لس می کوئ جص اس یک عینت کر تا ے
وآپو کا دقاغ کر تا ے
ہ کہ تم اس کا دقاغ کرو اور عینت کرت واےل کو جاموس اور ُپائ کا
تم پ الرم ے
ات کار کرو۔ليک اگر آپ اس کا دقاغ کرتا جھور دین تو اےس ا یی مسلماں تھائ کو رسوا
کرتا شمار ےہوگا۔ ن دقاغ اس یک عب موجودیگ می ےہوت پ اشماء نت پتد  -رضی اہلل
ہ جس کو اتھوں ت ینی اکرم ﷺ ےس روای ث کيا
عہا  -یک جدی ث دالل ث کرئ ے
ن
ش
ہ کہ آپ ﷺ ت فماتا :جو جص ا یی مسلماں تھائ ےک تینھ جےھ اس کا
ے
ش
ت
گوشت کھات ےس تار ر کےھ ( عنی اس ےک سا می اگر کوئ جص مسلماں تھائ یک
ہ کہ
پائ اور عینت کر راہ ےہو تو اس کو اس جرک ث ےس روےک) تو اس کا اہلل پ ن جق ے
وہ اس کو دورح یک آگ ےس آراد کرے گا۔ اس جدی ث کو امام اجدم رجمہ اہلل ت
ضج
ہ۔
ہ اور سح اليائ رجمہ اہلل ت اےس نح فار دتا ے
روای ث کيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أبو َّ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• م ْن رد  :أي من دفع عنه وحفظه يف غيبته.
ُ
• يع ْر يض أ يخي يه  :العرض هو ما ي ْمدح به اإلنسان أو يذم.

فوائد احلديث:

ُ
 .1هذا اثلواب خاص يف حال عدم وجود أخيك املسلم اذلي أغتيب
 .2أن اجلزاء من جنس العمل ،فمن رد عن عرض أخيه رد اهلل عنه انلار
 .3إثبات انلار ،وإثبات يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن س ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد
ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل
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أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط
مؤسسة الرسالة .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
عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح
بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5514( :
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َ ْ َ
َ ًّ
ََ َ
ُ ً
من َضب غالما َل حدا لم يأته ،أو لطمه فإن
ُْ َ
َْ ََ
ارته أن يعتِقه
كف

 .1332احلديث:

"جست ا یی عالم کو کسی تاکردہجرمیک تاداس می مارا تا اےس ظمائجہرسيد کيا،
ہ کہوہ اےسآراد کردے۔"
تو اسکا کفارہن ے

**

ہ کہ ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا" :جس
این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ت ا یی ع الم کو کسی تاکردہ جرم یک تاداس می مارا تا اےس ظمائجہ رسيد کيا ،تو اس کا

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :من ُضب غالما هل حدا لم يأته،

أو لطمه ،فإن كفارته أن يعتقه».

ہ کہ وہ اےس آراد کر دے۔"
کفارہ ن ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
غالما مملواك هل بال ذنب يستحق معه
من ُضب
َّ
َّ
العقوبة و لم يفعل الغالم ما يُوجب حده فإن كفارة
ُْ
تلك املعصية أن يع يتقه.

 .1332جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

جس ت ا یی ع الم کو تعب کسی ا تےس گياہ ےک مارا ،جس پ وہ عفوی ث کا جق دار ےہو اور
اس ت کوئ اتسا جرم تہینکيا ےہو ،جس پ وہ مسیوجت شا ےہو تا ےہو ،تو اس معصنت کا
ش
ہ کہ وہ جص اس ع الم کو آراد کردے۔
کفارہ ن ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ُّ َّ ْ
ًّ
• حدا  :احلد :اذلنب املقتيض للعقوبة.
• لطمه ُ :ضبه بيده ىلع وجهه.
َّ
ْ ُ َّ ْ
ْ
ُ
• كفارته  :الكفارة :العمل اذلي يسرت اذلنب ويمحوه.

• يعتقه  :العتق هو حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وجيعله ًّ
حرا.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1احلث ىلع الرفق باملمايلك ،وحسن صحبتهم.
ِّ
احلد ىلع اململوك من قبل سيده إذا اكن احلد ً
جدلا.
 .2جواز إقامة
َّ
 .3يعتق اململوك كفارة ىلع ُضبه.
 .4اهتمام اإلسالم حبقوق اإلنسان قبل الترشيعات الغربية.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرياض
الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـهرشح رياض الصاحلني -تأيلف
حممد العثيمني-انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض-الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)8895( :
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ْ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ََ َ
من قال :سبحان اَّللِ َو ِِبَم ِده ِ ِف يوم مِائة م َّر ٍة
ُ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ْ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ
حطت عنه خطاياهُ َوإِن اكنت مِثل زب ِد ابلَح ِر

 .1333احلديث:

ج
س
اں اللر ِہ رو ِئج ر ْدمِہ ِ“ سو رمیيہکہا ،اسےک گياہ م عاف کردت جات ہ ےی،
ست” ُ ْج ر ر
جواہ شميدریک جھاگےکپاپہےی کنوںن ےہوں۔
**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ
ْ
ُ ْ
ْ
اَّلل و يحبم يد يه يف
عليه وسلم -قال« :من قال :سبحان ي
ْ ْ
ْ
ْ ُْ
يومٍ يمائة م َّر ٍة ُح َّطت عنه خطاي ُاه و يإن اكنت يمثل زب يد
ْ ْ
ابلح ير».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :جس ت
اتو رھپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
س
اں ال رل ِہ رو ِئج ر ْدمِہِ) سو رمیيہ پھا ،اس ےک گياہ معاف کر دت جات ہ ےی ،جواہ شميدر
( ُ ْج ر ر
یک جھاگ ےک پاپ ہےی کنوں ن ےہوں۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع
التسبيح بهذه الصيغة ،وأن من أىت بذلك فإن اهلل

يمحو خطاياه مهما بلغت من الكرثة ولو اكنت مثل

رغوة ابلحر يف الكرثة ،فضل من اهلل لعباده اذلاكرين.

وهو من أذاكر الصبح ملا يف هذا احلديث" :يف يوم"،
ومن أذاكر املساء ً
أيضا ،حلديث أيب هريرة -ريض اهلل

عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-

"من قال :حني يصبح وحني يميس :سبحان اهلل
وحبمده ،مائة مرة ،لم يأت أحد يوم القيامة ،بأفضل

مما جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه" رواه

مسلم.

 .1333جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

مسن
تس ی
ہ،
ہ جو نح ےک اس ضن عہ پ مل ے
ن جدی ث اس دکر یک قصيلت پ دالل ث کرئ ے
عایل اس ےک گيا ےہوں کو معاف کر دے گا جواہ وہ کیی ےہی رتادہ
جو ن دکر کرے گا اہلل ت ی

کنوں ن ےہو۔ اگرج اس ےک گياہ کبپ می شميدر ےک جھاگ ےک پاپ ےہی کنوں ن
ق
ہ۔ ن صح ےک ادکارمی
ےہوں۔اہلل کادکر کرتواےلیيدوں ےک لیاس کا صل ے

ہ ،اشی رطح سام ےک ادکار می
ہ اس لی کہ جدی ث می ’’ف توم‘‘ کا لقط ے
ےس ے
ت
ہ جیساکہ ات ے
ہ":من قال:
وہپہ-رضی اہلل عيہ -یک اس روای ث می ے
ےس ھی ے
ت
ت
جی صنح وجی مسی :سجاں اہلل وئجدمہ ،مان رمہ ،لم تاپ اجد توم القياہم ،تاقصل مما

جاء ن ،اال اجد قال ميل ماقال او راد عليہ" جو شجص توق ِ
ث صحتا سام ’’سجاں اہلل وئجدمہ‘‘
سو تار کےہ گا ،اُس ےس تہب توسہ قيامت ےک دں کوئ اور ےل کر تہی آت گا۔
ت
’’ضف وہےی ےل کر آت گا‘‘ تا ’’اُس جیسا کوئ اور تہی الت گا‘‘ کا اضاقہ ھی کيا
مس
ہ۔
ہ)۔ امام لم ت اس یک روای ث یک ے
ہ (اس می راوی کو سك ے
ے

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.

معاين املفردات:

ً

َّ
ُ ْ
اَّلل  :التسبيح :هو اتلزنيه ،معناه تزنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• سبحان ي
• وحب ْم يد يه  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
ُ
ُ َّ ْ
ت ُ :حميتُ ،
ووضعت ،وأزيلت بالعفو واملغفرة.
• حط
ْ ْ
• زب يد ابلح ير  :رغوته عند هيجانه ،واملراد الكرثة.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذا اذلكر املشتمل ىلع تسبيح اهلل ،وتزنيهه عما ال يليق به من انلقائص والعيوب.
 .2ظاهر احلديث أن هذا األجر حيصل ملن قاهلا يف ايلوم سواء أقاهلا متوايلة أم متفرقة ،أم بعضها يف انلهار وبعضها اآلخر يف الليل.
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 .3يف قوهل( :من قال )...رد ىلع من قال العبد جمبور ىلع فعله وال اختيار هل.

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.

الرقم املوحد)5516( :
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ج شج
ِ ِ
ك
ك لرہ ُلرہ ُالْمُلْ ُ
س صتدسرمیيہن کلماپ کےہ[ :الر الرہ را رال اللرہ ُ روجْ رد ُہالر رشِت ر
َ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
يك ََلََُ ،لُ
رش
ْ م ْن قال َ:ال ْإَل إال اَّلل وحده ال ِ
رولرہ ا ْلج ر ْدمُ ،رو ےہُو رعر ریلکُ ِل رش ْیءٍقردِپر]’’اہللےک سوا کوئ معنود (پجق) تہی،وہاکيال
َ
ُ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِّ
ْ
َ
ٌ
يش ٍء قدِير ع َ
ُك َ ْ
ُ
ْش
الملك ،وَل احلمد ،وهو ىلع
ْ ََ
ہ،اس کا کوئشتك تہی ،اشیےک لی تادساہےت اور اشیےک لی تمام
ے
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ات اكن كمن أعتق أربعة أنف ٍس مِن و ِ
دل
مر ٍ
ش
ع
م
ج
ت
ہ
ف
ت
ت
ج
َ
ے
ہ
ْ َ
ہ۔‘‘ و اسکان ل اس صیکرطح ے
غ ی ی ،اوروہ ےہ ب پ قادر ے
إسماعِيل
جست جرصپاشماعيل عليہ السالمیک اوالد میےس جار عالمآراد کی۔‘‘

 .1334احلديث:

**

ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا’’ :جس
اتو اتوپ اتصاری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ك رولرہ ا ْلج ر ْدمُ،
ك لرہ لرہ ال ْ ُمل
جص ت دس رمیيہ ن کلماپ کےہ[ :الر اِلرہ ا ِ رال ال رلہ روجْ رد ُہ الر رشِت
ْ
ُ
ر
ُ
ُ ُ
ُ
ر
ہ
ت
ج
رو ےہُو رعر ریل کُ ِل رش ْیءٍ رقدِپ] ’’اہلل ےک سوا کوئ معن
ي
ک
ہ ،اس کا کوئ
ال
ا
وہ
،
ی
)
ق
پ
(
ود
ے
ر
شتك تہی ،اشی ےک لی تادساہےت اور اشی ےک لی تمام تغتفی ہ ےی ،اور وہ ےہ
ش
ع
ہ جس ت جرصپ اشماعيل
ہ۔‘‘ تو اس کا ن مل اس جص یک رطح ے
جب پ قادر ے
عليہ الس الم یک اوالد می ےس جار ع الم آراد کی۔‘‘

عن أيب أيوب -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ َّ ُ ْ
اَّلل وحد ُه ال
عليه وسلم -قال« :م ْن قال :ال إهل إال
ْ
ُ ِّ
ُ ُ ْ ْ ُ
لك ْ
يش ٍء
هل ال ُملك ،و ُهل احل ْم ُد ،و ُهو ىلع
رشيك هل،
ي
ير ع ْرش م َّرات اكن كم ْن أ ْعتق أ ْربعة أ ْن ُفس منْ
ٌ
ق يد
ٍ ي
ٍ
ودل ْ
إسما يعيل».
ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر ملا فيه من اإلقرار
ً
ً
باتلوحيد ،وأن من قاهل عرش مرات اعرفا اعمال
بمقتضاه صار هل من األجر مثل أجر من أعتق أربعة
من املمايلك من ذرية إسماعيل بن إبراهيم -عليهما

الصالة والسالم.-

 .1334جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عایل کا
ن جدی ث اس دکر یک قصيلت پ دالل ث کرئ ے
ہ کنوں کہ اس می توجيد ِتاری ت ی
ش
م
ش
ہ ،اور ن کہ جس جص ت اس دکر کو اس ےک معائ کو جھی ےہوت
افار تاتا جا تا ے
اوراس ےک تفاضوں پعملکرت ےہوتدسرمیيہکہاتو اسےک لیاشماعيل ین

ش
اپاھم علنہما الس الم یک اوالد می ےس جار ع الم آراد کرت واےل جص یک رطح اجر و
ہ۔
تواپ ے

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

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

فوائد احلديث:
 .1فضيلة هذا اذلكر املتضمن لكمة اتلوحيد اليت يه أساس اإلسالم.
 .2انفراده سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك واحلمد.
 .3من فوائد احلديث :أن اهلل هل امللك املطلق ،واحلمد املطلق ،وأن قدرته اعمة للك يشء.
 .4أنه ليس يف هذا اذلكر زيادة "ييح ويميت".
 .5قوهل يف احلديث "عرش مرات" ظاهره يفيد أنه ال فرق بني أن يأيت بها متتابعة أو متفرقة.
 .6يف احلديث جواز أن يكون بعض العرب رقيقا إذا جرى عليهم سبب الرق.
 .7فضل العرب ىلع غريهم ،ألنهم هم ودل إسماعيل.
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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 ،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)5517( :

108

َ ْ َ َ َ َ ُ َ
من ال ي ْرحم ال ي ْرح ُم!

 .1335احلديث:

جو رجم تہی کر تا ،اسپرجم تہی کيا جا تا!
**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :ق َّبل ُّ
انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -احلسن بن ٍّ
يلع -ريض اهلل عنهما،-
ْ
ُ
ْ ُ
َّ
ً
ع ُ
بن حاب ي ٍس ،فقال األقرع :إن يل عرشة
وعنده األقر
ْ
ُ
ْ
َّ ُ ُ ْ ً
هلل
من الو ي
دل ما قبلت يمنهم أحدا ،فنظر إيل يه رسول ا ي
-صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :م ْن ال ي ْرحم ال يُ ْرح ُم!».

ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ ینی ﷺ ت جسن ین عیل رضی اہلل عہما کا
ت
توسہ ليا۔ آپ ﷺ ےک تاس افغ ین جاتس رضی اہلل عيہ ینےھ تےھ۔ وہ کہی لےگ
ک
کہ مبے دس ئچ ہ ےی ،می ت ھی کسی کا توسہ تہی ليا۔ آپ ﷺ ت اں یک
رطف دیكھ کر فماتا" :جو رجم تہی کر تا ،اس پ رجم تہی کيا جا تا!"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمَّ -
قبل احلسن بن يلع وعنده األقرع
ً
َّ
بن حابس اتلميِم جالسا ،فقال األقرع :إن يل عرشة
ً
من الودل ما َّ
قب ُ
لت منهم أحدا ،فنظر إيله رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -ثم قال" :من ال يرحم ال يُرحم"،

ويف رواية" :أو أملك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة"

أي ماذا أصنع إذا اكن اهلل قد نزع من قلبك اعطفة

الرمحة؟ فهل أملك أن أعيدها إيلك؟.

 .1335جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ ت یياتا کہ رسول اہلل ﷺ ت جسن ین عیل رضی اہلل عہما کا
تم ت
توسہ ليا۔ اس وق ث آپ ﷺ ےک تاس افغ ین جاتس نمی ینےھ ےہوت تےھ۔
ک
افغ رضی اہلل عيہ کہی لےگ کہ مبےدس ئچ ہ ےی اور می ت ھی کسی کا توسہ تہی
ليا۔اس پرسولاہللﷺ ت اں یکرطفدیكھ کرفماتا":جورجمتہیکر تا،اس پ
ہ " :ا رو املك اں پغ اہلل من
رجم تہی کيا جا تا"۔ اتك دوشی روای ث می ے
ت
ہ،
قليك الرجمہ " عنی اگر اہلل ت تمھارے دل ےس رحمان جدتاپ کو سلت کر ليا ے
ت
تو می کيا کر شکيا ےہوں! کيا می اتھی مھی دوتارہ لوتا شکيا ےہوں؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• من ال يرحم  :أي :من ال يرحم انلاس.والرمحة من اخللق بمعىن اتللطف.
• ال يُرحم  :أي :ال يرمحه اهلل ،والرمحة صفة فعلية تليق جبالل اهلل -تعاىل -وليست كرمحة املخلوقني.

فوائد احلديث:
 .1تقبيل األبوين ألوالدهما مرشوع مستحب.
 .2العطف ىلع الصغري داللة الرمحة والشفقة عليه.
 .3من أسباب رمحة اهلل للناس الرتاحم بينهم.
 .4اجلزاء من جنس العمل؛ فمن ال يرحم ال يُرحم.
 .5فيه داللة ىلع جفاء األعراب ساكن ابلادية.
 .6فيه أن الرشع ال يؤخذ بالعقل ،إنما بالويح واالتباع.
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املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .صحيح ابلخاري ،نرش:
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)5440( :

110

َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ
اس ال يَ ْر َمحُ ُه ُ
اهلل
من ال يرحم انل

 .1336احلديث:

ت
جو لوگوںپرجم تہی کر تا ،اسپاہلل ھیرجم تہی کر تا۔
**

ً
عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -مرفواع« :م ْن
انلاس ال ي ْرمحْ ُه ُ
ال ي ْرحم َّ
اهلل».
ي

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’جو
جرپ ین عيد اہلل رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
لوگوں پ رجم تہی کر تا ،اس پ اہلل ھی رجم تہی کر تا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اذلي ال يرحم انلاس ال يرمحه اهلل عز وجل ،واملراد
بانلاس :انلاس اذلين هم أهل للرمحة اكملؤمنني وأهل

اذلمة ومن شابههم ،وأما الكفار احلربيون فإنهم ال

يرمحون ،بل يقتلون ألن اهلل تعاىل قال يف وصف انليب
صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه (أشداء ىلع الكفار

رمحاء بينهم) (الفتح.)29 :

 .1336جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ت
جو جص لوگوں پ رجم تہی کر تا اس پ اہلل رع و جل ھی رجم تہی کر تا تہاں لوگوں ےس
رماد وہ لوگ ہ ےی جو رجم کی جات ےک اہےل ہ ےی جیےس مومن اور دمی وعبہ۔ جت کہ
مسن
قي
ج
عایل
کاف جرئ تو وہ ر م ےک جق تہی ہ ےی تلکہ اتہی تو ل کيا جات گا۔ کنو تکہ اہلل ت ی
ت ینی ﷺ اور آپ ﷺ ےک ضجان ےک تارے می فماتا( :اسداء عیل الکفار ِ
ت
ل
رجماءُ ینہم) (ا قنح)29 :۔ پجمہ’’:وہ کفار ےک لی شجت ہ ےی اور آتس میرجم دل
ہ ےی‘‘۔

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

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من ال يرحم انلاس  :الرمحة من اخللق بمعىن اللطف ولني اجلانب.
• ال يرمحه اهلل  :ال ينال رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهل.

فوائد احلديث:
 .1خص انلاس باذلكر اهتماما بهم؛ وإال فالرمحة مطلوبة لسائر املخلوقات.
ُ
 .2الرمحة خلق عظيم حرص اإلسالم ىلع تعزيزه يف انلفس البرشية.
 .3الرتاحم بني انلاس سبب يف رمحة اهلل هلم.
 .4إثبات رمحة اهلل ويه صفة حقيقية هل سبحانه ىلع معناها الظاهر ىلع ما يليق جبالهل.
املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5439( :

111

ش
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ جو جص ےہماریمسجدوں تا ےہمارے تاراروں میےس کہیےس گررےاور اس
ْ َ َ
َم ْن َم َّر ِف َ ْ
ه
ع
م
و
ا،
ِن
ق
ا
و
س
أ
و
أ
ا،
ِن
د
ج
ا
س
م
ِن
م
ء
يش
ے
ٍ
ہ
ِ
َ ِّ َ ْ ےک تاسیب ےہوں تو اےس جا ہی کہ اتہی تھاےمر کےھ تا ترھ اینی ھيیلےس اں
ٌَْ َُْْ ْ َْ َْ ْ ََ َ َ
نبل فليم ِسك ،أو ِيلقبِض ىلع ن ِصال ِها بِكف ِه؛ أن
ےک تھلوں (ن کاں) کو یکرےر کےھ تا کہ مسلماتوں میےس کسی کو اںےس کجھ
ُ َ َ َ ً َ ُ
الم ْسلم َ
ني منها ب ِ َ ْ
َش ٍء
ي ِصيب أحدا مِن
ِ
ِ
ت
ہ
ن
گ
ر تدن چ۔

 .1337احلديث:

**

 .1337جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’جو
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال اتو موشی اشغی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
َّ
َّ
َّ
ُ ْ
ش
َّ
رسول اَّلل -صىل اهلل علي يه وسلم« :-من مر يف يشء جص ےہماری مسجدوں تا ےہمارے تاراروں می کہی ےس گررے اور اس ےک تاس
ٌْ ُْ ْ ْ
ک ت ین ےہ
ي
ھ
ہ
ت
ی
أو
،
ك
من مساجدنا ،أو أسواقنا ،ومعه نبل فليم يس
ہ
ت
ہ
ک
ی
ے
ب وں و اےس جا ی کہ ا ی رے ر ےھ تا رھ ا ی یل ےس اں ےک
ِّ
ْ
ْ ْ
ييلق يبض ىلع نيصاليها بكفه؛ أن يصيب أحدا من تھلوں(ن کاں) کو یکرے ر کےھ تا کہ مسلماتوں می ےس کسی کو اں ےس کجھ گر تد ن
املسلمني منها بيشء».

تہنچ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من مر يف املساجد واألسواق وأماكن اجتماع

املسلمني ومعه سالح من نبل وغريه ،فإنه يمسك به

وحيكم قبضته عليه جيدا؛ ئلال يصيب به أحدا من

املسلمني.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
جو جص مساجد ،تاراروں تا اتسی جگہوں ےس گررے جہاں مسلماں ا کےھ ےہوت ےہوں
ج
اور اس ےک تاسیب وعبہ ےک ےہھيار ےہوں ،تو وہ اتہی یکرے ر کےھ اور ا ھی رطح

ےس مصنوظی ےک ساتھ اں پ گرق ث ر کےھ تاکہ ن کسی مسلماں کو ن لگ جا تی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > أحاكم املساجد
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ٌ
• نبْل  :السهام العربية.
• نيصاهلا  :انلِّصال :احلديدة اليت يف رأس السهم.
• مساجدنا  :املاكن املهيأ للصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:
 .1رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم باملسلمني وشفقته عليهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع أمن املسلم وعدم أذيته ،ولو جبُرح يسري؛ تعظيما حلرمته؛ وإعالء ملزنتله.
 .3أدب محل السالح يف اإلسالم.
 .4جواز محل السالح يف املسجد أو السوق ما لم يرتتب ىلع محله مرضة.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
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دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.

الرقم املوحد)5442( :

113

َ ْ ً ُ َ ِّ ْ ُ
َ ْ ُ ْ َّ ُ
ِّ
ين
من ي ِرد اَّلل ب ِ ِه خريا يفقهه ِِف ادل ِ

 .1338احلديث:

ش
ہ۔
ہ اےسدینیک مجھ عطا کردیيا ے
جسےک ساتھ اہلل تھالئ کا ارادہ کر تا ے

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
معاون ین ائ شقياں رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ہ‘‘۔
ہ اےس دین یک مجھ عطا کر دیيا ے
’’جس ےک ساتھ اہلل تھ الئ کا ارادہ کر تا ے

عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من يُ ير يد اهلل به
ُ ِّ ْ ُ
خريا يفقهه يف ادلين».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
اعلما باألحاكم
وخريا جيعله
من أراد اهلل به نفعا
الرشعية ذا بصرية فيها.

 .1338جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ اےس شعی اجکام کا عالم اور اس می
عایل تقع اور تھ الئ ےس توار تا جاہےيا ے
جےس اہلل ت ی
ہ۔
تصبپ واال یيا دیيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يفقهه  :أي جيعله ً
اعلما باألحاكم الرشعية.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث ديلل ىلع عظمة اتلفقه يف ادلين واحلث عليه.
ً
 .2أن الفقه هل إطالقان :العلم باألحاكم الرشعية اتلفصيلية ،من أدتلها اتلفصيلية ،واثلاين العلم بدين اهلل تعاىل مطلقا أصول اإليمان ،ورشائع
اإلسالم ،وحقائق اإلحسان ،ومعرفة احلالل واحلرام.

 .3يستفاد من احلديث أيضا أن من أعرض عن الفقه يف ادلين فإن اهلل تعاىل لم يرد به خريا.

 .4من حرص ىلع العلم فإن اهلل حيبه؛ ألن اهلل أراد هل اخلري بتوفيقه للعلم والفقه يف ادلين.
ُ
 .5أن الفقه يف ادلين حيمد ،أما الفقه يف غري ادلين فال حيمد وال يذم ،إال إذا اكن وسيلة ملحمود فيحمد ،وإن اكن وسيلة للمذموم فيذم.

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)5518( :
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ش
ہوہ اولیشت ہےیمیشفپ
جےس(د منےک جملہآور ےہوت کا) جوف ےہو تا ے
ہوہ
ہ اور جوراپےک ایيدائ جےص ہےی می شف کاآعار کر دیيا ے
ت کلپ تا ے
تہ
ہ ،جاں لو کہ اہلل کا
ہ۔آگاہ ر ےہو کہ اہللکا سودا گراں فمت ے
مبل تك نح جا تا ے

َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
املْنل ،أال إِن
من ْخاف أدلج ،وم َنَ أدلج بلْغ ِ
ََ
َ ٌ
ََ
َ َّ ُ
َّ
ِسلعة اهللِ َغ ِيلَة ،أال إِن ِسلعة اهللِ اجلنة

 .1339احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :م ْن خاف
َّ ْ
ٌ
ْ
ْ ْ
ْ
هلل اغ ييلة،
املزنل ،أال إين يسلعة ا ي
أدلج ،ومن أدلج بلغ ي
َّ ْ
َّ ُ
هلل اجلنة».
أال يإن يسلعة ا ي

ہ کہ ’’ جےس (دشمن ےک جملہ آور ےہوت
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ہ اور جو راپ ےک ایيدائ
ہ وہ اولی شت ہےی می شف پ ت کل پ تا ے
کا) جوف ےہو تا ے
تہ
ہ۔ آگاہ ر ےہو کہ اہلل کا سودا
ہ وہ مبل تك نح جا تا ے
جےص ہےی می شف کا آعار کر دیيا ے
ہ‘‘۔
ہ ،جاں لو کہ اہلل کا سودا جنت ے
گراں فمت ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من خاف اهلل تعاىل فليبتعد من املعايص ويلجتهد يف
طاعته سبحانه؛ فاملتاع اليت عند اهلل اغيلة ،ويه

اجلنة اليت ال يليق بثمنها إال بذل انلفس واملال.

 .1339جدیث:

ہ۔
سودا جنت ے

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ج
رہ اور جوپ ا ھی
ہ اےس جا ہی کہ وہ گيا ےہوں ےس دور ے
عایل ےس در تا ے
جو اہلل ت ی
ہ وہ تہت
رطح اہلل یک اظاعت گراری می لگ جات۔ اہلل ےک تاس جو ساماں ے
ف
ہ اور اس یک فمت سوات جاں و مال جرح کرت ےک کوئ
منی ے
ہ اور وہ جنت ے

اور جب تہی ےہو شکنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• من خاف  :أي :من ابليات خارج املزنل.
• أدلج  :ذهب وسار يف أول الليل.
• اغيلة  :رفيعة القيمة.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االهتمام بالطاعة ،واملبادرة إىل اخلالص من املعصية ،واإلكثار من ابلذل واملال وانلفس قدر ما يليق باجلنة للحصول عليها.
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 .سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح
اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.

الرقم املوحد)5434( :
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َّ
َمن َن َّف َس عن مؤمن ُك ْر َب ًة من ُك َرب ُّ
ادلنيا َنف َس جستکسی مومنیکدیياویمصینت کودور کيا ،اہللت عایل قيامتےک مصایث
ِ
ًَُْ ٍ ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ک
ک
م
َ
ج
ص
م
س
س
ک
ک
اهلل عنه كربة من كر ِب ِ
يوم ال ِقيامة ،ومن يرس یےس اسیک یپی ینت ودور ردے گا۔ ست ییيگدشتپ
ىلع ُم ْع َ َّ َ ُ
ُّ
رس يرس اهلل عليه ِف ادلنيا واآلخرة ِ ،ومن آسائیک ،اہللدیيا اورآجرپ میاسےک لیآسائ کرے گا۔ جست کسی
ِ ٍ
َ ََ ُ ْ ً َ َ
ُ
ُ
ُّ
َ
سرت مسلِما سرته اهلل ِف ادلنيا واآلخرة ِ
مسلماںیکپدہ توشییک،اہللدیيا اورآجرپ می اسیک سب توشی کرے گا۔

 .1340احلديث:

**

ہ کہرسول اہللﷺ ت فماتا” :جس تکسی
اتو ےہپہ رضیاہلل عيہےس روای ث ے
م
عایل پور قيامت اس
مومن یک دیيا یک پتسانوں ی ےس کوئ پتسائ دور کردی ،اہلل ت ی
یک پتسانوں می ےس اتك پتسائ دور کردے گا۔۔ جس ت کسی یيگ دشت پ
آسائ یک ،اہلل اس پ دیيا وآجرپ می آسائ کرے گا۔ جس ت کسی مسلماں یک پدہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ ً
َّ
مؤمن ك ْربة من
عليه وآهل وسلم -قال« :من نفس عن
ٍُ
ُ ً
ُكرب ُّ
ادلنيا ن َّفس ُ
اهلل عنه ك ْربة من كر يب يومي
ي
ُ ْ
َّ
َّ
ُّ
ُ
رس يرس اهلل عليه يف ادلنيا
ال يقيامة ،ومن يرس ىلع مع ي ٍ
ُّ
ُ
ُ
واآلخر ية ،ومن سرت ُم ْس يل ًما سرته اهلل يف ادلنيا واآلخر ية،
ُ
ُ
العبد يف ع ْو ين أ يخي يه ،ومن
واهلل يف ع ْو ين العبْ يد ما اكن
ً
ً
يقا يلتم ُس فيه ع ً
لما س َّهل ُ
اهلل هل به طريقا
سلك ط ير
ي ي ي
ي
ُْ
ْ
ٌْ
هلل يتلون
بيوت ا ي
إىل اجلن ية ،وما اجتمع قوم يف ٍ
بيت من ي
كتاب اهلل ويتدار ُسون ُه بينهم إال نزل ْ
ت عليهم
ي
ُ
ْ ُ ُ َّ ْ ُ
ُ
َّ ْ
ُ
َّ
ُ
كينة وغ يشيتهم الرمحة وحفتهم املالئيكة،
الس ي
وذكر ُه ُم ُ
اهلل يفيم ْن يعند ُه ،ومن ب َّطأ به عمله لم يُرسع
به نسبُ ُه».

عایل پاپ
عایل دیيا وآجرپ می اس یک پدہ توشی فمات گا۔ اہلل ت ی
توشی یک ،اہلل ت ی
ش
ہ۔جو جصعلم
ہجت تكیيدہا ییتھائ یکمددمی ےہو تا ے
یيدے یکمددمی ےہو تا ے
ک
عایل اس یک وج ےس اس ےک لی جنت یک راہ
یک ت الس می سی را سی پ ج ال اہلل ت ی
ج
ہ۔ جت کوئ قوم اہلل ےک کسی گرھ می مع ےہو کر اہلل یک کياپ یک
آساں کر دیيا ے
ہ ،تو اں پ سکینت کا پول ےہو تا
ہ اور اےس آتس می پھنی پھائ ے
ت الوپ کرئ ے
ل
ہ اور اہلل ا یی تاس موجود فسیوں
عایل یک) رجمت اں کو دھای ث ینی ے
ے
ہ( ،اہلل ت ی
ن
ع
م
ہ۔ اور جس کا ل اےس جےھ کردے ،اس کا ت ست اےس آےگ
می اں کا دکر کر تا ے
تہی ےل جاشکيا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيدنا هذا احلديث الرشيف :أن من فرج كربة عن
مسلم ،أو سهل أمرا متعرسا عليه ،أو سرت عليه هفوة

أو زلة فإن اهلل جيازيه من جنس أعماهل اليت نفع بها،

وأن اهلل -تعاىل -يعني العبد بتوفيقه يف دنياه وآخرته
حينما يساعد أخاه املسلم ىلع أموره الشاقة عليه،
وأن من سلك طريقا حسيا اكمليش إىل جمالس اذلكر

أو جمالس العلماء املحققني العاملني بعلمهم يريد

اتلعلم ،أو سلك الطريق املعنوي املؤدي إىل حصول

هذا العلم كمذاكراته ومطالعته وتفكريه وتفهمه ملا
يُلىق عليه من العلوم انلافعة وغري ذلك ،فمن سلك
هذا الطريق بنية صاحلة صادقة وفقه اهلل للعلم

انلافع املؤدي إىل اجلنة ،وأن املجتمعني يف بيت من

 .1340جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ہ تا
ہ کہجو جصکسیمسلماںےسکسی مصینتکودور کر تا ے
نجدی ث ےہمییيارہےی ے
ع
م
ہ تا ترھ اس یک کسی لغس تا لطی یک سب توشی
ترھ اس یک کسی س کل کو آساں کر تا ے
ہ تو اہلل ت عایل اےس اس ےک اں اعمال ہےی یک جیس ےس تدلہ دے گا جن ےس
کر تا ے
ہ اور ن کہ جت یيدہ ا یی کسی مسلماں تھائ یک اس
اس ت دوشوں کو تقع نہنجاتا ے
ت
م
ہ تو اہلل ھی دیيا و آجرپ می اینی توقنق ےک درت عہ
ےک س کل کاموں می مدد کر تا ے

ہ جیےس مجالسِ دکر تا تاعمل
ہ اور ن کہ جو یيیک یک کسی جسی راہ پ جليا ے
اس یک مدد کر تا ے
م
ع سن
مج
ہ تا ترھ معنوی طور پ ا تےس
علماء و جقفی یک لس یک رطف لم كھی ےک لی جا تا ے
ع
ہ جیےس اس کا تاد کرتا،
ہ جو اےس اس لم تك ےل جا تا ے
را سی پ گارمں ےہو جا تا ے
ئ
مطالعہ کرتا ،عور و قکر کرتا اور اےس جو تقع جس علوم شكھات جا تی اں کا سنكھيا
ت ش
ہ اہلل ت عایل اےس
وعبہ ،جو ھی جص جالص نت ےک ساتھ اس راہ پ گارمں ےہو تا ے
ع
ہ۔ اور ن کہ
ہجو اےسجنت تكےلجا تا ے
لم تا قعےکجصول یکتوقنق دےدیيا ے
116

بيوت اهلل تلالوة القرآن العزيز ومدارسته يعطيهم
اهلل من الطمأنينة وشمول الرمحة وحضور املالئكة

واثلناء عليهم من اهلل يف املأل األىلع ،وأن الرشف لك

الرشف باألعمال الصاحلة ال باألنساب واألحساب.

جو لوگ اہلل ےک گرھوں می ےس کسی گرھ می فآں کرتم یک ت الوپ اور اےس پ ھی
ج
پھات ےک لی مع ےہوت ہ ےی اتہی اہلل ت عایل اظمیياں اور کیل رجمت ےس توار تا
م
ہ ،ف سی اں یک جلسوں می جاض ےہوت ہ ےی اور م ال اعیل می اہلل یک رطف ےس اں یک
ے
ہن
ہ اور ن کہ شف کا دار و مدار ضف اور ضف یيك اعمال پ ے
تغتف ےہوئ ے
کہ ج ست اور ت ست پ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضل العلم
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َّ
• نفس  :أزال ،وفرج.
• كربة  :شدة عظيمة ،ويه ما أهم انلفس ،وغم القلب.

• ومن يرس ىلع معرس  :بإنظاره إىل امليرسة ،أو بإعطائه ما يزول به إعساره ،أو بالوضع عنه إن اكن غريما.
• يرس اهلل عليه  :أموره ومطابله.
ْ
• ومن سرت مسلما  :لم يُعرف بأذى ،أو فساد ،بأن ع يلم منه وقوع معصية ولم خيرب بها أحدا.
• سرته اهلل يف ادلنيا واآلخرة  :بأال يعاقبه ىلع ما فرط منه.

• من سلك طريقا  :بامليش باألقدام إىل جمالس العلم ،ويتناول أيضا الطريق املعنوي :اكحلفظ واملذاكرة واملطالعة واتلفهم.
• يلتمس  :يطلب.
ً
ًّ
• ً
رشعيا ،قاصدا به وجه اهلل -تعاىل-.
علما :

• سهل اهلل هل طريقا إىل اجلنة  :بتيسري ذلك العلم اذلي طلبه والعمل بمقتضاه ,وتسهيل طريق اجلنة احليس يوم القيامة وهو الرصاط.
• بيوت اهلل  :املساجد.

• السكينة  :الطمأنينة والوقار.

• غشيتهم الرمحة  :شملتهم من لك جهة.

• حفتهم املالئكة  :أحاطت بهم حبيث ال يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها لذلاكرين.
• وذكرهم اهلل  :أثىن عليهم.

• فيمن عنده  :من املالئكة.

• بطأ  :قرص ،لفقد بعض رشوط الصحة أو الكمال.
ْ ُْ
• لم يرسع به نسبه  :لم يُل يحقه برتب أصحاب األعمال الاكملة :ألن املسارعة إىل السعادة باألعمال ال باألحساب.

فوائد احلديث:
 .1فضل قضاء حاجات املسلمني ونفعهم بما تيرس من علم أو جاه أو مال أو إشارة أو نصح أو داللة ىلع خري أو إاعنة بنفسه أو بوساطته أو ادلاعء
بظهر الغيب.

 .2الرتغيب يف اتليسري ىلع املعرس.

 .3احلث ىلع عون العبد املسلم وأن اهلل -تعاىل -يعني املعني حسب إاعنته ألخيه.

 .4احلث ىلع طلب العلم.
َّ
 .5احلث ىلع االجتماع ىلع كتاب اهلل -عز وجل -وقراءته ومذاكرته.

 .6أن اجلزاء إنما رتبه اهلل ىلع األعمال ال ىلع األنساب.
ً
 .7أن رشف النسب مع صالح العمل قد يوجب اختصاصا يف بعض أحاكم الرشع ال يف زيادة اثلواب ،اكإلمامة العظىم ،فاألوىل بها قريش ،ومثل
ما َّ
خص به بنو هاشم من األحاكم كتحريم الصدقة عليهم.
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املصادر واملراجع:

-اتلحفة الربانية ،السماعيل األنصاري .مكتبة اإلمام الشافيع -الطبعة األوىل1415 .ه1995 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار

إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .األربعون انلووية
وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن - .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن،
نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م .رشح األربعني انلووية حممد بن صالح بن حممد العثيمني دار الرثيا للنرش.

الرقم املوحد)4801( :
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ش
ہ جیےس تم میےس کوئ جص اینی
آجرپےکمفا تےل میدیيایکميال اتسی ے
اتگیل شميدر میداےل ترھ(ت کال کر)دیكےھ کہوہ شميدر کا کیيا تائ ا یی ساتھالئ

ْ
ما ادلنيا ِف اآلخرة إال مِثل ما َيعل أحدكم
َ
ُ ْ َُُ
أصبعه ِف ايلَ ِّم ،فلينظر ب ِ َم ي ْرجع

 .1341احلديث:

َّ
عن ُ
الم ْست ْو يرد بن شداد -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما ادلنيا يف
ْ
ُ ْ ُ
اآلخرة إال يمثل ما جيعل أحدكم أصبُعه يف ايل ِّم،
فلينظر بيم ي ْرجع!».

**

 .1341جدیث:

ہ!
ے

مسیورد ین سداد رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
ش
ہجیےستممی ےسکوئ جصاینیاتگیل
"آجرپےک مفا تےلمی دیيا یکميالاتسی ے
ہ!"
شميدر می داےل ترھ(ت کال کر) دیكےھ کہ وہ شميدر کا کیيا تائ ا یی ساتھ الئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

معىن هذا احلديث :أنك إذا أردت أن تعرف حقيقة مفہوم جدی ث :اگر آپ آجرپ ےک مفا تےل می دیيا یک جقنقت کو جایيا جا ہی ہ ےی تو
ی
ادلنيا بالنسبة لآلخرة ،فضع إصبعك يف ابلحر ،ثم اینی اتگیل کو شميدر می دال کر اتھا تی اور ترھ د كھی کہ وہ کیيا تائ واتس ےل کر آئ
ارفعها ،ثم انظر بماذا ترجع؟! ال ترجع بيشء ،مقارنة
ت
ہ؟ شميدر ےک مفا تےل می ،وہ ا یی ساتھ کجھ ھی واتس ےل کر تہی آت یگ۔
ے
بابلحر ،وهذا معىن ادلنيا بالنسبة إىل اآلخرة يف قرص
ق
ہ ۔ دیيا ےک ليل الدمپ ےہوت اور
آجرپ ےک مفا تےل می دیيا یک جقنقت تہی ے
مدتها وفناء ذلاتها ودوام اآلخرة ودوام ذلاتها ونعيمها
ت
اس یک لدتوں ےک قائ ےہوت یک آجرپ ےک دوام اور اس یک لدتوں اور عمنوں یک
إال كنسبة املاء اذلي يعلق باألصبع إىل بايق ابلحر.
ہ ،جو اتگیل می لگ جات واےل تائ یک تس یت تقيہ
اتدی ث ےک ساتھ وہےی تسیت ے
وقال تعاىل( :فما متاع احلياة ادلنيا يف اآلخرة إال
ق
ہ" :قما مياغ الجياہ الدیيا ف االآجرہ اال ليل"
ہ۔ اہلل ت عایل فما تا ے
قليل)[ ،اتلوبة .]38 :فجميع ما أوتيه اخللق من نعيم شميدر ےک ساتھ ے
ادلنيا ومالذها ،يتمتع بها العبد وقتا ً قصرياً ،حمشوا ً (النون )38:پجمہ:دیياویر تدیگ کا سارو ساماںتوآجرپ ےک مفا تےلمی تہتکم
ت
ً
ت
م
ہ۔ جلوق کو دیيا یک جو کجھ ھی لد تی اور عميی دی گنی ہ ےی ،اں ےس یيدہ اتك مجنرص
ے
باملنغصات ،ممزوجا باملكدرات ،ويزتين به اإلنسان
ً
ہ۔ قرح اور رتاکاری
ہ جو مکدراپ ےس ترھا ےہو تا ے
زمانا يسريا للفخر والرياء ،ثم يزول ذلك رسيعا ،وق ث ےک لی لطف اتدور ےہو تا ے
ہ،
ويعقب احلرسة وانلدامة( :وما أوتيتم من يشء ےک لی اتساں تھورے رعےص ےک لی اں ےس ری ث و رنت اجیيار کر تا ے
م
ہ ( :وما
ہ اور جص جشپ و تدامت تاف رہ جائ ے
فمتاع احلياة ادلنيا وزينتها وما عند اهلل خري وأبىق ترھ ن شت کجھ جلد ہےی قيا ےہو جا تا ے
ت
ل
أفال تعقلون)[،القصص .]60 :فما عند اهلل من انلعيم او ینم من شیء قمياغ الجياہ الدیيا ورتینہا وما عيد اہلل جب واتفی اق ال تعفلوں ) [ا قصص:
املقيم ،والعيش اهلين ،والقصور والرسور خري وأبىق
ت
ہ وہ ضف ر تدیگ دیيا کا ساماں اور اشی یک روتق
 .]60پجمہ :اور مہی جو کجھ دتا گيا ے
يف صفته وكميته ،وهو دائم ً
ت تہ ش
أبدا.
م
ج
ہ
ہ۔ کيا م ی ھی؟ اہلل
ہ وہ تہت ےی تہب اور دپتا ے
ہ ،اہں اہلل ےک تاس جو ے
ے
ت
ےک تاس جو داتمی عميی اور جوشگوار ر تدیگ ،مج الپ اور جوسياں ہ ےی وہ اینی کنقنت و
مفدار ےک اعیيار ےس رتادہ تہب اور رتادہ تایيدار اور ےہمیش ر ہی وایل ہ ےی۔
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :رواه مسلم.
َّ
اتلخريجُ :
الم ْست ْو يرد بن شداد ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

119

معاين املفردات:

• ايلم  :ابلحر.
• بما يرجع  :بأي يشء يرجع.

فوائد احلديث:
 .1بيان حقيقة ادلنيا أمام نعيم اآلخرة  ،وأن نسبة نعيم ادلنيا وزمانها إىل نعيم اآلخرة ليس إال مثل نسبة املاء الالصق بإصبع أحدكم إذا غمسها
يف ابلحر.

 .2ادلنيا ال ختدع اعقال وإنما تغر من اكن جاهال  ،فمتاعها يف اآلخرة قليل.

 .3حسن تعليم انليب صىل اهلل عليه وسلم أصحابه وذلك برضب األمثال املقربة للمقصود.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 ،ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل،
 1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت .موسوعة فقه القلوب ،املؤلف :حممد بن إبراهيم بن عبد اهلل اتلوجيري ،انلارش :بيت األفاكر ادلويلة .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج،
املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة اثلانية.1392 ،

الرقم املوحد)3876( :
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ک
عایل اس
جو جواں سی تورےھ کا اسےکپھاتیکوجےساجبام کرے ،اہللت ی
ےک لی ا تےس لوگوں کو مفرفمادے گا ،جو اسعرم می (تعنیپھات می)

ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل َل من
يكرمه عند سنه

 .1342احلديث:

اسکا اجبام کرین۔

**

ً
ْ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما أكرم
ِّ َّ
ْ
ً
ٌّ
ال ق َّيض اهلل ُ
هل م ْن يُك ير ُمه يعند
شاب شيخا ل ي يسنه يإ
ِّ
يسنه».

 .1342جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :جو
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
کس
عایل اس ےک
جواں ی تورےھ کا اس ےک پھات یک وج ےس اجبام کرے ،اہلل ت ی
لی ا تےس لوگوں کو مفر فما دے گا ،جو اس عرم می (تعنی پھات می) اس کا
اجبام کرین“۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

َّ
هذا احلديث من األحاديث اليت أكدت ىلع وجوب

احرتام وتوقري الصغري للكبري ،وقد تضافرت عليه

**

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس امام پمدی ت روای ث کيا ے

أدلة كثرية ىلع الرتغيب يف هذا اخللق االجتمايع
َّ
العظيم ،ورَّب عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-

أصحابه -ريض اهلل عنهم -حىت صار يف قلوبهم
وعقوهلم .واحلديث يعطي املخاطب شعورا بأن

إكرام هذا الشيخ إكرام نلفسه ،وأن هذا اإلكرام من
الشاب ُ
للم يسن سبب يف أن يولك به من يكرمه عند
تقدمه يف السن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :راه الرتمذي.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
َّ
• ما أكرم  :ما وقر واحرتم.
ً
• شيخا  :داخال يف سن الشيخوخة بعد اخلمسني.
ِّ
• ل ي يسنه  :ألجل سنه.
َّ
َّ َّ
هيأ وقدر.
• إيال ق َّيض :

فوائد احلديث:
 .1استحباب مساعدة الضعفاء من الشيوخ.
 .2األخالق الكريمة من ادلين.
 .3ال يضيع املعروف عند اهلل.
 .4أن اجلزاء من جنس العمل.
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 .5طول عمر املك يرم حىت يبلغ ذلك السن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .حتفة األحوذي
برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،لألبلاين،
ط ،1دار املعارف ،الرياض1412 ،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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من
ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3134( :
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ت
ہ۔
ا ھی تكفسیوںتاںپ ا ییپوںےس سان کر رکھا ے

ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها

 .1343احلديث:

**

جاپ ین عيداہلل  -رضی اہلل عہما  -روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ :مبے
والد(یک الس)کوینی کرتم ﷺ یک جدمتمیالتاگيااسجالمی کہاںکاميلہکردتاگيا

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال  :ييجء
ِّ
بأيب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد ُمثل به،

ُ
فو يضع بني يديه؛ فذهبت أكشف عن وجهه فنهاين

تھا۔ اتہی آپ ﷺ ےک سا می رکھ دتا گيا۔ می ت اں ےک جرہے ےس کبا ہےياتا
م
ت
جااہ تو مبی قوم ےک لوگوں ت جےھ منع کردتا۔ ینی ﷺ ت فماتا" :ا ھی تك
ف سی اں پ ا یی پوں ےس سان کی ےہوت ہ ےی۔"

قويم ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-ما زالت
املالئكة تظله بأجنحتها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يجء بوادل جابر وهو عبد اهلل بن عمرو بن حرام

األنصاري -ريض اهلل عنه -إىل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وذلك يوم أحد وقد مثل الكفار بقتىل
املسلمني ،بتشويه أجسامهم ،فوضع بني يديه فأراد
ً
جابر أن يكشف عن وجهه متوجعا هل مما مثل به

الكفار فنهاه قومه عن ذلك فقال انليب -صىل اهلل

عليه وسلم :-ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها
ً
ً
ترشيفا هل وتكريما.

 .1343جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جاپ رضی اہلل عيہ ےک والد تعنی عيداہلل ین عرمو ین جرام اتصاری جاپ ین عيداہلل -
رضی اہلل عہما ( -یک الس) کو جيگ اجد ےک دں ینی کرتم ﷺ ےک تاس التا گيا۔ کفار
ج
ت مسلماتوں ےک مقنولی ےک سموں کو تگار کر اں کا ميلہ کر دتا تھا۔ اتہی آپ
ک
ﷺ ےک سا می رکھ دتا گيا۔ کفار ت اں کا جو ميلہ کيا تھا اس پ د ھی ہےو کر جاپ رضی
اہلل عيہ ت جااہ کہ وہ اں ےک جرہے ےس کبا ہےيا تی ليک اں یک قوم والوں ت
اتہی اتساکرت ےسروکدتا۔ ینیﷺت اسمو قع پفماتا:فسیوںت اں یک
تع
ت
ہ۔
طنم ویکرتم می ا ھی تك اں پ ا یی پوں ےس سان کر رکھا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يجء بأيب  :أيت به ،وذلك يوم أحد.
• ُمثِّل به ِّ :
شوهت معالم خلقته من قبل الكفار حينما استشهد.
ً
َّ
• فذهبت أكشف عن وجهه  :فأردت أن أكشف وجهه متوجعا هل مما مثل به الكفار.
ً
ُ ُّ
• تظله بأجنحتها  :ترفرف عليه بأجنحتها ترشيفا هل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل عبد اهلل بن عمرو بن حرام وادل جابر -ريض اهلل عنهما-.
ْ
َّ
 .2أن اهلل اختار نلبيه صىل اهلل عليه وسلم أفضل اخللق.
 .3للشهيد ماكنة خاصة عند اهلل.
 .4ال يشرتط للك أحد من أهل امليت انلظر إيله خاصة إذا خيش عليه.
َّ
 .5أن من أسايلب ادلعوة الرتغيب.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية ،حتقيق حممد زهري انلارص ،الطبعة األوىل .1422صحيح 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 انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة
 1426 :ه.

الرقم املوحد)6390( :
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ُ
ما سئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُّ
شيئا قط ،فقال :ال

 .1344احلديث:

ک
اتسا ھی تہی ےہوا کہرسول اہللﷺےس کسی جب کا سوال کيا گيا ہےو اورآپﷺ
ت جواپ می’’تہی‘‘فماتا ےہو
**

ک
ہ ،اتھوں ت فماتا :اتسا ھی تہی ےہوا کہ
جاپ ین عيد اہلل رضی اہلل عيہ روای ث ے
رسول اہلل ﷺ ےس کسی جب کا سوال کيا گيا ہےو اور آپ ﷺ ت (جواپ می)
ہ کہ :رسول اہلل ﷺ ےس
’’تہی‘‘ فماتا ےہو۔ اور اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :ما
ُسئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا ُّ
قط،
فقال :ال .وعن أنس -ريض اهلل عنه -قال :ما سئل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اإلسالم شيئا

اس الم الت پ کسی جب کا سوال کيا گيا تو آپ ﷺ ت وہ ضور دی۔ (اتك دق عہ)
آپ ﷺ ےک تاس اتك آدمی آتا تو آپ ﷺ ت دو تہاروں ےک درمياں موجود

إال أعطاه ،ولقد جاءه رجل ،فأعطاه غنما بني جبلني،
فرجع إىل قومه ،فقال :يا قوم ،أسلموا فإن حممدا

ساری یکرتاں اےس دے دین۔ وہ واتس اینی قوم ےک تاس گيا اور کہا :اے مبی
ش
قوم والو! اس الم قنول کرلو ،کنوں کہ مجدم (ﷺ) اس جص یک رطح عطا کرت ہ ےی جےس
قفکا اتدتش تہی ےہو تا۔تفیياًاتك آدمی ضفدیياجاضل کرت یک رعض ےساس الم

يعطي عطاء من ال خيىش الفقر ،وإن اكن الرجل

ليسلم ما يريد إال ادلنيا ،فما يلبث إال يسريا حىت

يكون اإلسالم أحب إيله من ادلنيا وما عليها.

قنول کر تا ،ليک تھورا ہےی رعضہ گرر تا کہ اس الم اےس دیيا اور اس می موجود تمام
جبوں ےس رتادہ مجنوپ ےہو جا تا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما
ْ
ٌ
سأهل أحد شيئا من أمور ادلنيا ،قال هل ( :ال) منعا
ً
للعطاء ،بل إن اكن عنده أعطاه ،أو قال هل ميسورا من
القول ،امتثاال ألمر اهلل -تعاىل -يف قوهل( :وأما السائل

فال تنهر)[ ،الضىح  .]10 :وروى ابلخاري يف األدب
املفرد ،عن أنس ،أنه -صىل اهلل عليه وسلم" :-اكن

رحيما ،فاكن ال يأتيه أحد إال وعده وأجنز هل إن اكن

عنده" ،وحسنه الشيخ األبلاين يف اتلعليقات ىلع
األدب املفرد (ص  .)145وعن أيب هريرة -ريض اهلل

عنه ،-أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

فبعث إىل نسائه فقلن :ما معنا إال املاء ،فقال رسول
ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من ي ُض ُّم أو يُ يضيف
هذا" رواه ابلخاري برقم .)3798( :ويف ابلخاري
ً
أيضا برقم( :)2093عن سهل بن سعد -ريض اهلل
عنه ،-قال :جاءت امرأة بربدة ...قالت :يا رسول اهلل
ْ
ْ
ج ُ
ت هذه بيدي أك ُسوكها ،فأخذها انليب -صىل
إين نس
اهلل عليه وسلم -حمتاجا إيلها ،فخرج إيلنا وإنها

 .1344جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ک
جدی ث کا مفہوم :اتسا ھی ن ےہوا کہ ینی ﷺ ےس کسی ت دنوی امورمی ےس کجھ
ماتگا ےہو اور آپ ﷺ ت “ تہی” کہہکر د یی ےس ات کار کر دتا ےہو۔ تلکہ اگر وہجب آپ

ﷺ ےک تاس ےہوئ تو آپ ﷺ اےس ضور دے د یی تا ترھ اس ما یگی واےل کو
ِ
لض
اہلل ےکجكم" رو رامراال رسا ت رلق ر رال رن ْ ر ْرہ"[ا جی ]10:۔( پجمہ:اور سوالکرتواےل کو
تع
ج
نجرھکی۔) یک ميل میکوئ ا ھی تاپکہہد یی۔ امام ئجاریرجمہ اہلل ت االدپ

ہ کہ’’ :ینی ﷺ تہت شقنق تےھ۔
المفد می اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث کيا ے
ت ش
آپ ﷺ ےک تاس جو ھی جص (کوئ جب ما یگی ےک لی) آ تا تو آپ ﷺ اس
ےس د یی کا وعدہ کر ل یی اور اگر آپ ﷺ ےک تاس وہ جب ےہوئ تو دے د یی۔ سح

اليائ ت "الن علنفاپ عیل االدپ المفد" (ض )145 :می اس جدی ث کو جسن فار
ہ کہ ینی ﷺ ےک تاس اتك
ہ۔ اور اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
دت ا ے
آدمی آتا۔ آپ ﷺ ت اینی ارواح ےک تاس (اس کا کھاتا منگات ےک لی)
اتك آدمی کو تھنجا۔ تو اتہوں ت جواپ دتا کہ ےہمارے تاس تائ ےک سوا کجھ تہی

ہ جو اس کو ا یی ساتھ ےل جات؟ تا ن
ہ۔ تو رسول اہلل ﷺ ت فماتا :کوں ے
ے
ہ جو اس یک مہماں تواری کرے؟‘‘ اےس امام ئجاری (جدی ث تمب:
فماتا کہ :کوں ے
ض
ہ۔ اشی رطح جنح ئجاری (جدی ث تمب )2093 :می
 ) 3798ت روای ث کيا ے
125

ْ
إزاره ،فقال رجل من القوم :يا رسول اهلل ،اك ُسنييها،

فقال" :نعم" ،فجلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
املجلس ،ثم رجع ،فطواها ثم أرسل بها إيله ،فقال هل
ُّ
القوم :ما أحسنت ،سأتلها إياه ،لقد علمت أنه ال ي ُرد

سائال ،فقال الرجل :واهلل ما سأتله إال تلكون كف يين
يوم أموت ،قال سهل :فاكنت كفنُه" .فهذا هو حاهل

صىل اهلل عليه وسلم -مع من سأهل ،فإن اكن عندهأعطاه إياه ولو اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-
حاجة به وإن لم يكن عنده اعتذر هل أو وعد ُه إىل
حني أو شفع هل عند أصحابه ،وهذا من جوده وكرمه
وحسن أخالقه -صىل اهلل عليه وسلم.-

ہ کہ :اتك عورپ آپ ﷺ ےک تاس
شہل ین شعد رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
اتك جادر ےل کر آئ ...اس ت رعض کيا :اے اہلل ےک رسول! می ت ن آپ کو
ہ۔ ینی ﷺ ت اےس ےل ليا اور آپ ﷺ
تہيات ےک لی ا یی اہتھ ےس یيا ے

ت ت
کو اس یک ضورپ ھی ھی۔ آپ ﷺ ےہمارے تاس آت تو وہ جادر آپ ﷺ یک
م
ت
ن یيد ھی۔ لوگوں می ےس اتك آدمی ت کہا :اے اہلل ےک رسول! آپ اےس جےھ
م
ہ۔ ینی ﷺ اس جلس می (کجھ دپ)
تہيا دین۔ آپ ﷺ ت فماتا :تھيك ے
رہ۔ ترھ واتس جےل گی اور اس جادر کو لینت کر آپ ﷺ ت اس
تشتف فما ے
تھ
آدمیےکتاس نحدتا۔لوگوں ت اسےسکہا:تم ت اجھاتہی کيا،تم ت نجادر
ت
ہ کہ آپ ﷺ کسی ما یگی واےل کو
آپ ﷺ ےس ماتگ یل جاال تکہ مہی معلوم ے
منع تہی کرت ہےی۔ اس پ وہ آدمی کہی لگا :اہلل یک قسم! می ت آپ ﷺ ےس
ضف اس لی ماتگا کہ مبی وقاپ ےک دں ن مبا کقن ین جات۔ شہل رضی اہلل
ہ کہوہےی جادر اسکا کقن ینی۔آپ ﷺ کاما یگیواےل ےک ساتھتہی
عيہکایياں ے
ت
رون ےہواکر تاتھا۔ اگروہجب آپ ﷺ ےکتاس ےہوئ ھیتوآپ ﷺ اےس عيای ث

کرد یی تےھ اگرج آپ ﷺ کو اس یک ضورپ ہےی ےہوئ۔ اور اگر وہ آپ ﷺ
ےک تاس تہی ےہوئ تو ترھ آپ ﷺ ما یگی واےل ےس معدرپ کر لیی تا ترھ کسی اور
وق ث کا اس ےس وعدہ کر لیی تا ترھ اس ےک لی ا یی ضجان ےس شفارس کرد یی
تےھ۔ ن آپ ﷺ کا جود و کرم اور جسن اج الق تہا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > كرمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خيىش  :اخلشية يه اخلوف املقرون بالعلم.

فوائد احلديث:
 .1جواز سؤال اإلمام.
ً
ً
 .2مزيد كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وحسن خلقه ،وأنه ال يرد سائال وأن عطاءه اكن عطاء من ال خيىش فقرا ،وال حيرص ىلع دنيا ثقة
باهلل سبحانه وتعاىل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري ّلُكم املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد
الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش:

126

دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف:
يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3885( :
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ت
میت جت ھیعرم رضی اہلل عيہ کو (کسی مسيےل میراتد یی ےہوت)ن کہی
ہ تووہ تاپو تےس ہےی ت کلنی جیےسآپکا
سيا کہ ’’مبے جيال مینا تےس ے

ما سمعت عمر -رِض اهلل عنه -يقول لَشء
قط :إين ألظنه كذا ،إال اكن كما يظن

 .1345احلديث:

جيال ےہو تا‘‘۔

**

ت
این عرم رضیاہلل عہمایياںکرتہ ےی کہ:میتجت ھی عرم رضیاہلل عيہ کو(کسی
ہ تو وہ تاپ
مسيےل می رات د یی ےہوت) ن کہی سيا کہ مبے جيال می ن ا تےس ے
و تےس ہےی ت کلنی جیےس آپ کا جيال ےہو تا۔

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :ما سمعت عمر
ريض اهلل عنه -يقول ليشء ق ُّط :إين ألظنه كذا ،إالاكن كما يظن.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة يرون عمر حيكم ىلع أمور ال تكون
ظاهرة واضحة لغريه من انلاس ،ثم ملا تتضح تلك
َّ
األمور يظهر أن حكم عمر عليها قبل ظهورها اكن
موافقا ملا وقعت وظهرت يف الواقع.

 .1345جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ضجان کا مساہےدہ تھا کہ عرم رضی اہلل عيہ ا تےس امور می رات د یی جو لوگوں ےک لی
اہ اور واضح تہی ےہوت تےھ تاہےم جت وہ واضح ےہوت تو یيہ جليا کہ اں ےک ظ ے
ظ ے
اہ
ےہوت ےس تہےل ہےی عرم رضی اہلل عيہ جو رات دے جےک ہ ےی وہ ظ ے
اہ ےہوت وایل
ہ۔
جقنقنت ےک تالکل مواقق ے

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

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

معاين املفردات:

• إال كما اكن يظن  :يأيت موافقا لظنه.

فوائد احلديث:
 .1فضل عمر -ريض اهلل عنه -وفراسته وبيان قوة توقعه وشدة ذاكئه.وهذا من فضل اهلل عليه؛ فإن اهلل تعاىل يمنح عبده الصالح مثل ذلك.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض

الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين 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- .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،بدر ادلين العيىن ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،بدون تاريخ.

الرقم املوحد)3473( :
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ُ
َ َ
ما اعب رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ََ ُ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َََ ُ
َ َ ً َ ُّ
طعاما قط ،إ ِ ِن اشتهاه أكله ،وإِن ك ِرهه تركه

 .1346احلديث:

ک
رسول اہللﷺت ھی کسی کھات می عنت تہی ت کاال۔ اگرآپﷺ کووہ
اجھا لگيا تو کھا لیی اور اگر تاتسيد ےہو تاتو جھور د یی تےھ۔
**

ک
ات ے
ہ کہ ’’رسولاہلل ﷺ ت ھیکسی کھاتمی
وہپہرضی اہللعيہ ےسروای ث ے
عنت تہی ت کاال۔ اگر آپ ﷺ کو وہ اجھا لگيا تو کھا لیی اور اگر تاتسيد ےہو تا تو جھور

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :ما اعب رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -طعاما قط ،إن اشتهاه

د یی تےھ‘‘۔

أكله ،وإن كرهه تركه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم يعب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبدا فيما مىض

 .1346جدیث:

**

طعاما ،ولكنه إن اشتهاه أكله وإال تركه وال يعيبه.

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ک
ینی ﷺ ت ھی کسی کھات می عنت تہی ت کاال۔ اگر آپ ﷺ کو وہ اجھا لگيا تو
کھا لیی وگرن جھور د یی اور اس می عنت تہی ت کا لی تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ما اعب  :أي :ما جعله ذا عيب.
• طعاما  :ما يطعمه من مأكول ومرشوب.

• اشتهاه  :اشتىه اليشء :اشتدت رغبته فيه.
• قط  :أي :يف زمن من األزمنة.

فوائد احلديث:

ً
طعاما تأسيا برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .1ينبيغ أن ال يعب املسلم
 .2يف مدح الطعام ديلل الرغبة ،ويف ذمه ديلل احتقار انلعمة.

 .3حسن خلق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه لم يعب طعاما قط.

 .4بيان حسن األدب؛ ألن املرء قد ال يشتيه طعاما ويشتهيه غريه.

 .5يف تعييب الطعام كرس لقلب صاحبه ،ويف مدحه اثلناء ىلع اهلل -سبحانه وتعاىل ,-وجرب لقلب صاحبه.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش:
دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4966( :
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ت
ت
روترمیپموجود کوئ ھی مسلماں اہللےس کوئ ھیدعا ما تےگ تو اہللت عایل اےس
ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال
اسیکرماد عيایث کرد یی ہ ےی تا ترھ اسےک تدےل می اسرطحیککوئ
آتاه اهلل إياها ،أو رصف عنه من السوء مثلها ،ما
مصینت اسےس تالد یی ہ ےی تشطيکہ کہوہ کسی گياہ تا قط ِع رجمییکدعان
لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم
ک
رے۔

 .1347احلديث:

**

 .1347جدیث:

عيادہ ین ضامت  -رضی اہلل عيہ -اور اتو شعيد جدری  -رضی اہلل عيہ -ےس روای ث
ت
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :روت رمی پ موجود کوئ ھی مسلماں اہلل ےس
ے
ت
ہ تا ترھ اس ےک
کوئ ھی دعا ما تےگ تو اہلل ت عایل اےس اس یک رماد عيای ث کردیيا ے
ہ تشطيکہ کہ وہ کسی گياہ تا
تدےل می اس رطح یک کوئ مصینت اس ےس تال دیيا ے
ش
قطع رجمی یک دعا ن کرے۔ لوگوں می ےس اتك جص ت کہا کہ :ترھ تو ہےم تہت رتادہ
دعا کرین ےگ۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ :اہلل اور رتادہ دے گا۔ اتوشعيد  -رضی اہلل
عيہ -یک روای ث می ن الفاظ راتد ہ ےی" :تا ترھ وہ اس ےک ميل اجر اس ےک لی مجفوظ

عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -و أيب سعيد
ً
اخلدري-ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ىلع األرض

مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو
ْ ُ
رصف عنه من السوء مثلها ،ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة
رحم» ،فقال رجل من القوم :إذا نُكرث قالُ « :
اهلل
ي
َّ
أكرث» .ويف رواية أيب سعيد زيادة« :أو يدخر هل من
األجر مثلها».

ہ۔"
رکھ جھور تا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يرغب لك مسلم أن يكون ىلع صلة بربه -
ً
ً
عز وجل ،-قوال وعمال ،وادلاعء الصادر من قلب

صادق متعلق بمحبة اهلل -عز وجل ،-تفتح هل أبواب
السماء ،ويستجيب هل اهلل -عز وجل -اذلي جييب

املضطر إذا داعه ،ويكشف السوء ،فادلاعء ال يضيع،
فهو إما أن يستجاب وحيصل املطلوب أو أن يمنع اهلل
به من السوء بقدره ،أو يدخر هل من انلفع مثله وما

عند اهلل من اخلري أكرث مما يطلب انلاس ويسألون.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ وہ قول و عمل ےک ساتھ ا یی رپ
جدی ث ےہ مسلماں کو پعنت دے ر ےہی ے
ےس ت علق جورے ر کےھ اور ن کہ اتسی دعا جو ا تےس دل ےس ضادر ےہو جو شجا ےہو اور اہلل یک
مجنت ےس میسلك ےہو اس ےک لی آش ماں ےک دروارے کھول دت جات ہ ےی اور
م
ہ اورمص ینت کو دور
ہ اےس قنول کر تا ے
اہلل جو جنور و ت کس یک دعا کو سیيا ے
ش
ہ اور
اہ۔ جيائجہ دعا ضا تع تہی ےہوئ۔ تا تو اس جص یک دعا قنول ہےو جائ ے
کردیي ے
ہتاترھاس ےکتفدر اہللت عایلاس یک کسی مصینت
اےس اسکا مقصودجاضل ےہوجا تا ے

ہ تا ترھ اس ےک مساوی تقع کو اس ےک لی مجفوظ رکھ جھورت ہ ےی۔
کو تال دیيا ے
ہ جےس لوگ ما یگی اور ظلت کرت
ہ وہ اس ےس کہی رتادہ ے
اہلل ےک تاس جو جب ے
ہ ےی۔ رمقاہ المفا نح شح م س کاہ المصا نح للفاری( :ح ،)1538 -1537 /4شح
ع
رتاض الصالجی الین ینمی( :ح)54 /6

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وبالزيادة رواه أمحد.
ْ ْ
ُ
َّ
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه -عبادة ب ين الصا يمت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• إذا نكرث  :نكرث ادلاعء بغري إثم وال قطيعة رحم.
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ً
• اهلل أكرث  :أكرث إحسانا مما تسألون.
• رصف  :منع.

• يدخر  :جيعل.

فوائد احلديث:
 .1دعوة املسلم مستجابة ال ترد لكن برشوطها وآدابها؛ ذللك ينبيغ ىلع العبد أن ال يستعجل باإلجابة.
 .2دعوة املسلم حتت ثالثة أمور :أ -اإلجابة ،ب -اتلأخري ودفع ابلالء عنه بقدرها ،ج -ادخارها يلوم القيامة فيثيبه عليها.
 .3خزائن اهلل مألى ويداه مبسوطتان ال ينقصها سؤال العباد ،وما عنده ال ينفد مهما كرث الطلب وألح السائل.
 .4استحباب اإلحلاح يف الطلب؛ ألن يف ذلك إظهار اتلرضع والفاقة والعجز هلل -تبارك وتعاىل-.
 .5استحباب السؤال الكثري؛ فإن اهلل ال يتعاظم عليه يشء.
 .6ال جتاب ادلعوة املقرتنة بإثم أو قطيعة رحم.
املصادر واملراجع:

1.بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .2 .تطريز رياض الصاحلني للشيخ فيصل املبارك ،ط،1

حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض 1423 ،ه .3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .4 .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت 1428 ،ه .5 .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .6 .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .7 .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت،
1408ه .8 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .9 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني،
ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .10 .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض .11 .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد
شاكر  ،وآخرون ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه.
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م
ت
ہ جورا سی می جلسی جمات ینےھر ہی ےہو؟راسیوں می
تم لوگوں کو کيا ےہوا ے
م
جلسی جماتےسئجو۔

ُّ ُ َ
ات؟ اجتنبوا جمالس
ما لكم وملجالس الصعد ِ
ُّ ُ َ
ات
الصعد ِ

 .1348احلديث:

**

ُ َّ
عن أيب طلحة زيد بن سهل -ريض اهلل عنه -قال :كنا
ْ
َّ
قعودا باألف يني ية نتحدث فيها فجاء رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -فقام علينا ،فقال« :ما لكم
ُّ ُ
ُّ ُ
ات».
ات؟ اجتنبوا جمالس الصعد ي
وملجالس الصعد ي
ُ
ْ
ْ
فقلنا :إنما قعدنا لغري ما بأس ،قعدنا نتذاكر،
ُّ
ُّ
ُّ
ونتحدث .قال« :إما ال فأدوا حقها :غض ابلرص ،ورد
السالمُ ،
وح ْسن الالكم».

ک
ہ کہہےم لوگ ھیلجگہوںمیتینھ کر
اتوظلجہرتدین شہل -رضی اہلل عيہ -ےسروای ث ے
تا تیکرت تےھ ،آپﷺ تشتفالتاورکرھے ےہوکرفماتا” :تملوگوںکوکيا
م
م
ت
ہ جو را سی می جلسی جمات ینےھ ر ہی ےہو؟ راسیوں می جلسی جمات ےس
ےہوا ے
ت
ئجو“۔ ہےم ت رعض کيا ہےہم کسی تقصاں یک رعض ےس تہی ینےھ ،ہےم ت ینھ کر تا تی

ی ن
ہ تو راسيہ کا جق آ كھی جی کر
کرت ہ ےی۔ آپ ﷺ ت فماتا” :اگر تینھيا ہےی ے
ج
ےک اور س الم کا جواپ دے کر اور ا ھی گقنگو ےس ادا کرو“۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
خيرب أبو طلحة -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا قعودا عند

فينا يء دار ،ويه األماكن املتسعة عند ابليوت
ويتحدثون يف أمورهم" ،فجاء رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -فقام علينا" أي أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أقبل عليهم ووقف عندهم ونهاهم -صىل اهلل

عليه وسلم -عن اجللوس يف الطرقات .قالوا" :إنما
ْ
ْ
قعدنا لغري ما بأس ،قعدنا نتذاكر ،ونتحدث" أي أن
جلوسنا هنا يا رسول اهلل ال ألمر فيه بأس ً
رشاع ،بل
جلوسنا هنا ألمر مباح وهو أننا نتذاكر ونتحدث
ُّ
فيما بيننا .قال" :إما ال فأدوا حقها" أي فإن أبيتم ترك
هذه املجالس ،فأدوا حقها ويف الرواية األخرى" :إن

أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه" ،ويف الرواية
ُّ
األخرى" :سألوه وما ُّ
حق الطريق" فقال هلم" :غض
ُّ
ورد السالمُ ،
وح ْسن الالكم" ،ويف الرواية
ابلرص،
ُّ
ُّ
ُّ
األخرى" :غض ابلرص وكف األذى ورد السالم
واألمر باملعروف وانليه عن املنكر" واملعىن إن أبيتم

إال اجللوس يف الطرقات ،فإن الواجب عليكم أن
ُ ُّ
تؤدوا ما هو واجب عليكم ،فبني هلم -صىل اهلل
عليه وسلم -سبب انليه عن اجللوس يف الطرقات
وذلك أن اإلنسان قد يتعرض للفنت حبضور النساء

الشواب ،وخوف ما يلحق من ذلك من انلظر إيلهن

 .1348جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ض
رہ ہ ےی کہ وہ گرھ ےک جن می ینےھ تےھ۔ قِيراء گرھ ےک
اتو ظلجہ  -رضی اہلل عيہ  -یيا ے
ک
فی ث ھیل جگہ کو کہی ہ ےی ،اس می تینھ کر ا یی معام الپ ےک تارے می تا تی
ک
ررہ تےھ ،آپ ضیل اہلل عليہ وسلم تشتف الت اور ےہمارے تاس کرھے
ے
ت
ےہوت اور ےہمی راسیوں می ینھی ےس منع فماتا۔ ضجان کرام ت رعض کيا " اتما
ق رعر ْد ترا لعب ما تاس ،ق رعر ْد ترا یيدرا رکر ،ونجدپ " تعنی اے اہلل ےک رسول ﷺ ہےم تہاں کسی
ت
ت
عب شعی کام ےک لی تہی ینےھ ،تلکہ جاپ کام ےک لی ینےھ ہ ےی ،تہاں تینھ کر ہےم
ا یی جصوضی معام الپ ےک تارے می تاپ جنت کرت ہ ےی۔ آپ ﷺ ت
م
فماتا " اما ال قادُوا جف رہا " تعنی اگر تم اں جلسوں کو جھور تہی شکی تو اں کا جق ادا کرت
لم
ت
ر ےہو۔ دوشی روای ث ےک الفاظ ن ہ ےی " اں ا ینم اال ا جلس قاعطوا الظتق جفہ " اور
اتك اور روای ث ےک الفاظ ہ ےی " سالوہ وما ج ُق الظتق " تعنی ضجان ت توجھا کہ را سی
ہ؟ آپ ضیلاہللعليہ وسلمتفماتاتظین جُھکاتا ،س المکاجواپدیيااور
کاجقکيا ے
ج
ہ :تظین جُھکاتا ،ت کلنف ن دیيا ،س الم کا
ا ھی تاپ کرتا۔ دوشی روای ث می ے
جواپ دیيا ،یيیک کا جكم کرتا اور ُپائ ےس روکيا۔ مطلت ن کہ اگر تمہی المجالہ راسیوں
ہ۔ آپ ﷺ ت
ہ تو ترھ را سی کا جق ادا کرتا تمہارے اوپ الرم ے
می تینھيا ہےی ے
ت
ت
اں ےک سا میراسیوںمی ینھیےس مماتعتکا سیتیي التاکہراسیوںمی ینھی ےس
ہ جیےس عورتوں کا سا می آتا اور اتہی
تسا اوقاپ اتساں کو قینوں کا ساميا کرتا پ تا ے
دیكھی کا جوف اور اس یک وج ےس ق یی می پ تا ،اشی رطح اہلل اور مسلماتوں ےک
ا تےس جفوق کا تیس ےہوتا جن یک ادایيیگ گرھ می ےہوت یک ضورپ می الرم تہی آئ،
ہ ،اں کُھےل راسیوں
ہ تا اینی ضوری کاموں می م سعول ےہو تا ے
کنو تکہ وہ اکي ال ےہو تا ے
132

والفتنة بسببهن ،ومن اتلعرض حلقوق اهلل
وللمسلمني بما ال يلزم اإلنسان إذا اكن يف بيته

وحيث ينفرد أو يشتغل بما يلزمه ،ومن رؤية املنكر،
فيجب عليه يف هذه احلال أن يأمر باملعروف وينىه

عن املنكر ،فإن ترك ذلك فقد تعرض ملعصية اهلل.
ِّ
وكذلك هو يتعرض ملن ي ُمر عليه ويسلم ،وربما كرث
ُّ
ِّ
ذلك عليه فيعجز عن رد السالم ىلع لك مار ،ورده
فرض ،فيأثم واملرء مأمور أال يتعرض للفنت ،وال يلزم

ل
ت
می ُپانوں پ ھی تظ پے یگ ،اس وق ث ارم تالمغوف اور تہی عن ا منکر کرتا واجت
ہ۔ اگر اےس جھورے گا تو اہلل یک تافمائ الرم آت یگ۔ اشی رطح گررت
ےہو جا تا ے
ت
ت
واےل کو س المکرتا ھی الرم آتگا ،تسااوقاپ لوگوں یککبپ یکوجےس ینھی واال
ہ ،جس یک وج ےس وہ گياہ گار
س الم کرت اور اس کا جواپ د یی ےس عاجر ےہوجا تا ے
ج
ہ کہ قینوں ےس ئچ اور اں می پت ےس
ےہوگا اور اتساں کو اس تاپ کا كم دتا گيا ے
ا یی آپ کو ئجات ،اس لی کہ ا یی تقس پ اں جبوں کو الرم ن کرے جن کا جق
ادا کرتا اس ےک لی ممک تہی۔

نفسه ما لعله ال يقوم حبقه فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الطريق والسوق
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ْ
ُ َّ
المتسع أمام ابليت.
• األف ينية  :مجع فناء وهو املاكن
• فقام علينا  :وقف علينا.
• ا ُّ
لص ُعدات ُ :
الطرقات.

• لغري ما بأس  :ابلأس :املانع واحلرج ،واملعىن :أن قعودنا هنا ملباح ال ألمر فيه بأس رشاع.

فوائد احلديث:

ُّ
ُّ
ُّ
 .1إباحة اجللوس يف حافات الطرق ،برشط أداء حق الطريق واتلأدب باآلداب اإلسالمية ،ويه :غض ابلرص ،رد السالم ،كف األذى ،واألمر
باملعروف وانليه عن املنكر.
 .2انليه عن إتيان األماكن اليت يتعرض فيها للفنت.

 .3انليه عن تضييق الطريق ىلع املسلمني.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني،
تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه
إكمال املعلم بفوائد مسلم ،تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع  -الطبعة:
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
األوىل  1419 ،ـه
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ک
کسی اتساںت ا یی نتےس ُپاپین ھی تہی ترھا۔ اینآدمےک لی جيد
تواےلکاف ہ ےی جو اسیککرم سيدھیرکھی اور اگررتادہ کھاتاضوری ےہو تواتك
تہائ جصہ (نت) کھاتےک لی ،اتك تہائ جصہ تییےک لی اور اتك تہائ
م
ساتسےک لی جنص کردے۔

آديم ً
واعء ًّ
ما مأل ي
رشا من بطنِ ،بسب ابن آدم
أكالت يقمن صلبه ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث
لطعامه ،وثلث لْشابه ،وثلث نلفسه

 .1349احلديث:

**

ْ
ْ
عن ال يمقدام بن مع يدي ك يرب -ريض اهلل عنه -قال:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت
مفدام ین معدی کرپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ک
فماتا’’:کسی اتساں ت ا یی نت ےس ُپا پین ھی تہی ترھا۔ این آدم ےک لی
جيدتواےلکافہ ےیجواس یککرم سيدھی رکھیاوراگررتادہکھاتاضوری ےہوتواتكتہائ

سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ما
ُ ُ
ْ
ً ًّ
ٌّ
ب ابن آدم أكال ٍت
مأل آد ييم يواعء رشا من بطن ،يحبس ي
ْ
ُ
ُ ٌ
يُ يق ْمن ُصلبه ُ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث
لرشابه ،وثلث ينلف يس يه».

جصہ (نت) کھات ےک لی ،اتك تہائ تیی ےک لی اور اتك تہائ ساتس ل یی
م
ےک لی جنص کر دے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشدنا انليب الكريم -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أصل
من أصول الطب ،ويه الوقاية اليت ييق بها اإلنسان

صحته ،ويه اتلقليل من األكل ،بل يأكل بقدر ما

يسد رمقه ويقويه ىلع أعماهل الالزمة ،وإن رش واعء
ُملئ هو ابلطن ملا ينتج عن الشبع من األمراض
الفتاكة اليت ال حتىص اعجال أو آجال باطنا أو ظاهرا،

ثم إن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -قال :إذا اكن
اإلنسان البد هل من الشبع ،فليجعل األكل بمقدار
اثللث ،واثللث اآلخر للرشب ،واثللث للنفس حىت

ال حيصل عليه ضيق وُضر ،وكسل عن تأدية ما

أوجب اهلل عليه يف أمر دينه أو دنياه.

 .1349جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی۔
ینی کرتم ﷺ ےہمی طنی اضول می ےس اتك اضول یک رطف ر ےہمائ فما ے
ہ
ہ اور وہ ے
ہ جس ےس اتساں اینی ضجت یک جفاطت کر شکيا ے
ن اتك اتسا پ ےہب ے
کھات می کمی کرتا۔ تلکہ اتساں کو جا ہی کہ وہ ایيا کھات جس ےس اس یک ساتس تاف
رہ سےک اور جو اےس ضوری کام تميات یک قوپ فاہےم کرے۔ شت ےس گيدہ پین
ہ کنو تکہ جوپ سب ےہو کر کھات ےس مہلك قسم ےک ارماض
جےس ترھا گيا ےہو وہ نت ے
حم لیی ہ ےی جن کا شمار تہی ےہو شکيا۔ اں می ےس کجھ تو قوری یيدا ےہوت ہ ےی اورکجھ

تاجب ےس اور کجھ تاطنی ےہوت ہ ےی اور کجھ ظ ے
اہی۔ ترھ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
اگر اتساں کو سب ےہو کر کھاتا ہےی ہےو تو ترھ اتك نت ےک اتك تہائ جےص کو کھات ےک
م
لی اور اتك تہائ کو تیی ےک لی جصوض کر دے اور اتك تہائ کو ساتس لیی ےک
یي
ج
عایل ت اس پ جو دینی اور
لی ھور دے تا کہ کوئ یگ اور تقصاں ن ےہو اور اہلل ت ی
دیياوی امور فض کی ہ ےی اں یک ادایيیگ می اُےس کوئ سسنی الجق ن ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذ ُّم اهلوى والشهوات
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
ْ
ْ
اتلخريج :ال يمقدام بن مع يدي ك يرب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• واعء  :اإلناء اذلي يوضع فيه اليشء.
• حبسب ابن آدم  :يكفيه لسد الرمق ،وإمساك القوة.
• لقيمات  :مجع لقيمة ،تصغري لقمة.
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• يقمن صلبه  :ظهره يلتقوى ىلع الطاعة.

• فإن اكن ال حمالة  :ال بد من اتلجاوز عما ذكر فلتكن أثالثا.

• فثلث لطعامه  :أي جعل ما يأكله من الطعام ثلث ما يدخل بطنه.
• وثلث لرشابه  :مرشوبه جيعله هل.

• وثلث نلفسه  :باتلحريك يدعه هل يلتمكن من اتلنفس ،وحيصل هل نوع صفاء ورقة.

فوائد احلديث:
 .1عدم اتلوسع يف األكل والرشب ،وهذا أصل جامع ألصول الطب لكها ،ملا يف كرثة الشبع من األمراض واألسقام.
 .2فيه شاهد ملا اختص به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من جوامع اللكم.
 .3الغاية من األكل ،ويه حفظ الصحة والقوة وبهما سالمة احلياة.
ً
ً
 .4ذم الشبع ،وذلك إذا اكن دائما أو اغبلا.
 .5مللء ابلطن من الطعام أُضار بدنية ودينية ،قال عمر -ريض اهلل عنه " -إياكم وابلطنة ،فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن الصالة".
ُ
ُ
 .6األكل من حيث احلكم ىلع أقسام :واجب ،وهو ما به حتفظ احلياة ويؤدي تركه إىل ُضر .جائز ،وهو ما زاد ىلع القدر الواجب وال خيىش

ُ
ُضره .مكروه ،وهو ما خيىش ُضره .حمرم ،وهو ما يُعلم ُضره .ومستحب ،وهو ما يُستعان به ىلع عبادة اهلل وطاعته وقد أمجل ذلك يف احلديث يف
ثالث مراتب :أ -ملء ابلطن .ب -أكالت أو لقيمات يقمن صلبه .ج -قوهل " :ثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث نلفسه" هذا لكه إذا اكن جنس
ً
املأكول حالال.
 .7احلديث قاعدة من قواعد الطب ،وحيث إن علم الطب مداره ىلع ثالثة أصول :حفظ القوة واحلمية واالستفراغ ،فقد اشتمل احلديث ىلع
األولني منها ،كما يف قوهل تعاىل  " :ولكوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني".
 .8كمال هذه الرشيعة حيث اشتملت ىلع مصالح اإلنسان يف دينه ودنياه.
ُ
 .9من علوم الرشيعة أصول الطب وأنواع ٌمنه ،كما جاء يف العسل واحلبة السوداء.

 .10اشتمال أحاكم الرشيعة ىلع احلكمة ،وأنها مبنية ىلع درء املفاسد وجلب املصالح.
ً
ً
 .11شهوة األكل سبب للمعصية ،ويه اليت اكنت آلدم ،ولعل هذا هو الرس يف اتلعبري بـ (ابن آدم) تذكريا وحتذيرا.
 .12إثبات األسباب.

 .13إطالق اسم الرش ىلع سببه ،فسبب الرش رش ،كما أن سب اخلري خري.

املصادر واملراجع:

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،نرش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :السابعة 1422 ،ـه-ً
2001م- .اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .فتح القوي املتني يف رشح
األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية،
للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن- .األحاديث
األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :اثلاثلة1404 ،ه1984/م- .
سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب- .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار
الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م- .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م -إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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َْ ُ
َ َُ ُ َ
ما من ق ْومٍ يقومون من جملس ال يذك ُرون اهلل
َ
جيف ِة محار ،وًكن
تعاىل فيه ،إال قاموا عن مثل ِ
َ ْ ًَ
هلم حرسة

 .1350احلديث:

م
م
جو لوگکسی جلسےس اتھی اور اس جلس می اتہوںتاہللکادکرن کياہےو تو اں
ہ جیےسوہرمدہ گدےھےک تاسےسا تےھ ےہوں اورن
کاواہںےس اتھياا تےس ے
م
جلس (رور ِقيامت) اںےک لیجشپ ےہویگ۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :جو لوگ کسی
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
م
م
جلس ےس اتھی اور اس جلس می اتہوں ت اہلل کا دکر ن کيا ےہو تو اں کا واہں ےس اتھيا
م
ہجیےس وہ ُرمدہ گدےھ ےکتاسےس ا تےھ ےہوںاور ن جلس (رور ِقيامت)اں
ا تےس ے
ےک لی جشپ ےہو یگ‘‘۔

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-ما من قوم يقومون من

جملس ال يذكرون اهلل -تعاىل -فيه ،إال قاموا عن مثل
جيفة محار ،واكن هلم حرسة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من جلسوا يف جملس لم يذكروا

اهلل -تعاىل -فيه فحاهلم كمثل حال اذلي جيلس يف
ُ
مائدة ضيافتها يجيفة محار ،اليت يه اغية يف انلتانة
والقذارة ،ويقوم عن ذلك املجلس كمن يقوم عن
هذه اجليفة ،وهذا مثال للتفريط يف ذكر اهلل،

فيتندمون أشد انلدم ىلع ما فرطوا يف أوقاتهم

وأضاعوها فيما ال نفع فيه .فينبيغ ىلع املسلمني :أن

حيرصوا لك احلرص ىلع أن تكون جمالسهم طاعة

وعبادة وأن يفروا من جمالس اللهو كما يفرون من
انلتانة والقذارة ،فإن اإلنسان مسؤول عن أوقاته،
وحماسب عليها ،فإن اكن خريا فخري وإن اكن رشا

فرش.

 .1350جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت ین
م
ک مجل
عایل کا دکر ن
جدی ث کا فہوم :جو لوگ سی س می ھی اور واہں اتہوں ت اہلل ت ی
ش
ت
کيا تو وہ اس جص یک مایيد ہ ےی جو کسی دسب جواں پ ینےھ اور تطور ضياق ث اس ےک
م
سا می رمدہ گدھا ےہو جو تہت ہےی تدتودار اور گيدا ےہو۔ اس جلس ےس ا تھی واےل اس
ش
رمدہ گدےھ ےک تاس ےس ا تھی واےل جص یک رطح ہ ےی۔ ن اہلل ےک دکر می کو تاہےی
ہ۔ ن لوگ ا یی اوقاپ ےک اسی عمال کرت می جس کو تاہےی ےک
کرت یک ميال ے
رمیکت ےہوت اور اتہی جن ت سود کاموں می ضف کيا اس پ ن تہت رتادہ تادم
ہ کہ وہ توری کوش کرین کہ
ےہوں ےگ۔ جيائجہ مسلماتوں ےک لی مياشت ن ے
مس
اں یک مجالس نکنوں اور عياداپ پ نمل ےہوں اور ن کہ وہ اتسی مجالس جن می
لعوتاپ کا دور دورہ ےہو ےس ا تےس تھاگی جیےس وہ تدتو اور گيدیگ ےس دور تھا گی ہ ےی۔
کنو تکہ اتساں ےس اس ےک اوقاپ ےک تارے می توجھا جات گا اور اس ےس اں کا
جساپ ليا جات گا۔اگر اےس اجھائ می (یياتا) تو اس کا ائجام تہب ےہوگا اور اگر اےس
ت
پائ می لگاتا تو ترھ اس کا ائجام ھی ُپا ےہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• ق ْو ٌم  :يطلق ىلع الرجال خاصة ،لكن هنا يشمل النساء.
َّ ُ
ُ
ْ
• يجيفة محار  :أي ُ :جثة محار ميت ُمنتينة.
• حرسة  :ندامة.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الغفلة عن ذكر اهلل واتلنفري منها.
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 .2بذكر اهلل تطيب املجالس وتطمنئ القلوب.

 .3لك وقت ال يشغل بطاعته اعقبته احلرسة وانلدامة يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة.
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ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد

مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال فتح
عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر

 .1351احلديث:

**

ش
کسی یيدےکا مال اہللیکراہ می جرح کرتےسکم تہی ہےو تا۔ جس جصپ ظلم
ظل
عایل اسیکرعپپھادیيا
کيا جات اوروہ اس مورتادئ پضب کرے ،تو اہللت ی
ش
ہ اور جس جصت ا یی تقسپ سوال کادروارہ کھوال (تعنی تالضورپ
ے
ہ۔
عایل اسےک لی قفو اقالسکا دروارہ کھولدیيا ے
ماتگا) ،اہلل ت ی

 .1351جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ
اتو کیش عرمو ین شعد اتماری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ق
وسلم ت فماتا " :تیتا تی ہ ےی ،جن یک جفانتو ضداق ث پ می سم کھا تاہےوں اور
ع
می تم ےس اتك تاپ کہيا ےہوں جےس تم تاد رکھيا اور اس پ مل یبا ےہوتا؛ یيدے کا مال
ش
اہلل یک راہ می جرح کرت ےس کم تہی ےہو تا۔ (دوشی تاپ ن کہ) جس جص پ ظلم
ظل
ہ
عایل اس یک رعپ پھادیيا ے
کيا جاتاور وہ اس مو رتادئ پ ضبکرے ،تو اہلل ت ی
ش
اور جس جص ت ا یی تقس پ سوال کا دروارہ کھوال (تعنی ت ال ضورپ ماتگا) ،اہلل

عن أيب كبشة عمرو بن سعد األنماري -ريض اهلل
ً
عنه -مرفواع« :ثالثة أقسم عليهن ،وأحدثكم
حديثا فاحفظوه :ما نقص مال عبد من صدقة ،وال
ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال

فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر -أو

لكمة حنوها -وأحدثكم حديثا فاحفظوه» ،قال« :إنما

ادلنيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهلل ماال وعلما ،فهو يتيق
ُ
فيه ربه ،وي يصل فيه رمحه ،ويعلم هلل فيه حقا ،فهذا
بأفضل املنازل .وعبد رزقه اهلل علما ،ولم يرزقه ماال،
فهو صادق انلية ،يقول :لو أن يل ماال لعملْ ُ
ت بعمل
ي
فالن ،فهو بنيته ،فأجرهما سواء .وعبد رزقه اهلل ماال،

ہ-،تا اشی رطح یک کجھ تاپ
عایل اس ےک لی قف و اق الس کا دروارہ کھول دیيا ے
ت ی
کہی -اور اتك تاپ می تم ےس کہيا ےہوں ،تم اےس تاد رکھيا"۔ فماتا ":ن دیيا تس جار
ت
عایل ت مال و رر ھی عطا کيا اور علم
آدمنوں ےک لی ے
ہ۔ اتك تو وہ یيدہ جےس اہلل ت ی
ت
یک دول ث ےس ھی توارا۔ تس وہ ا یی مال ودول ث ےک تارے می اہلل ےس در تا
ج
ہ
ہ۔ اس ےک درت عہ ا یی فای ث داروں اور رعپوں ےک ساتھ ضلہ ر می کر تا ے
ے
ش
ہ۔ دوشا وہ
ہ۔ ن جص شت ےس تليد رم یی واال ے
اور اس میياہلل کا جق ادا کر تا ے
ش
ع
ہ۔
ہ ،جےس اہلل ت لمدتا۔مالودول ثمرحومرکھا۔مگراس یک نت جی ے
یيدہ ے
ت جش
ش
ہ :اگر مبے تاس مال ےہو تا ،تو می ق الں جص جیسا کام کر تا۔ ا ےس ص
وہ کہيا ے
کو اس یک نت ےک مطاتق تدلہ مےل گا اوراں دوتوں کا اجر پاپ ےہوگا۔ تیشا یيدہ وہ
ہ ،جےس اہلل ت ضف مال دتا اور علم ےس مرحوم رکھا۔ وہ علم ن ےہوت یک وج
ے
ہ۔ وہ ا یی مال ےک
ےس ا یی مال ےک تارے ت راہ روی کا ش کار ےہو جا تا ے
ج
ہ
ہ ،ن فای ث داروں ےس ضلہ ر می کر تا ے
سلسےل می ن تو ا یی رپ ےس در تا ے

ولم يرزقه علما ،فهو خيبط يف ماهل بغري علم ،ال يتيق
فيه ربه ،وال يصل فيه رمحه ،وال يعلم هلل فيه حقا،

فهذا بأخبث املنازل .وعبد لم يرزقه اهلل ماال وال
علما ،فهو يقول :لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل

فالن ،فهو بنيته ،فوزرهما سواء».

ہ۔ ن رم یی ےک لجاظ ےس
اور ن ہےی اس می موجود اہلل ےک جق کا تاس و لجاظ رکھيا ے
ش
ش
ہ ،جےس اہلل ت ن تو مال دتا اور ن ہےی
ہ۔ جوتھا جص وہ ے
شت ےس گھیيا جص ے
ش
ت
ع
ہ کہ اگر مبے تاس مال ےہو تا تو می ھی ق الں جص یک رطح کام کر تا۔
لم۔ وہ کہيا ے
اس کا معاملہ اس یک نت ےک مطاتق ےہوگا اور اں دوتوں کا گياہ پاپ ےہوگا۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح
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املعىن اإلمجايل:

ثالث خصال حلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عليها ،وحدثهم حبديث آخر ,أما اخلصال اثلالث

فيه -1 :ما نقص مال عبد من صدقة .أي :بركته من
ْ
ُ
أجل إعطاء صدقة -2 .وال ظ يلم عبد مظلمة فصرب
ً
عليها إال زاده اهلل بها عزا .أي مظلمة ولو اكن
ً
متضمنا نلوع من املذلة إال أعزه اهلل بها ويذل
الظالم -3 .وال فتح عبد ىلع نفسه باب سؤال انلاس
ال حلاجة وُضورة بل لقصد غىن وزيادة إال أفقره اهلل
بأن فتح هل باب احتياج آخر أو سلب عنه ما عنده

من انلعمة .ثم ذكر أن ادلنيا ألربعة أصناف -1 :عبد

رزقه اهلل ماال وعلما ،فهو يتيق بأن يرصف هذا املال
ُ
يف مرصفه الصحيح ،وبعمل بعلمه ،وي يصل رمحه ،فهذا
بأفضل املنازل -2 .عبد رزقه اهلل علما ،ولم يرزقه
ماال ،فهو صادق انلية ،يقول :لو اكن يل مال لعملْ ُ
ت
ي
مثل عمل العبد األول ،فهو بنيته ،فأجرهما سواء-3 .

**

اجمایل معنی:

ت
ق
ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت تی جصلنوں پ سم اتھائ اور ضجان کو اتك اور تاپ ھی
ج
یيائ۔ تی صليی ن ہ ےی1 :۔ یيدے کا مال ضدقہ د یی ےس کم تہی ہےو تا۔ تعنی
ضدقہ د یی یک وج ےس اس یک پک ث می کمی تہی ےہوئ۔ 2۔ جت کسی یيدے پ ظلم
ہ۔ اگر
کيا جات اور وہ اس پ ضب کرے ،تو اہلل ت عایل اس یک رعپ می اضاقہ کر تا ے
ت
ظ مین
ہاورظالم کودليل
اس لم كجھ ت رعئ ھی سامل ےہوتواہللت عایل اےس رعپ ئجسيا ے
ش
ہ۔ 3۔ جت کوئ جص ت ال ضورپ لوگوں ےس ،ضف مال و دول ث می
کر تا ے
ہ ،تو اہلل ت عایل اےس قف و قاقہ می میي ال کر دیيا
اضاق ےک لی مایگيا شوغ کردیيا ے
ہ تا اس ےس کوئ ت عمت
ہ۔ اس ےک لی کسی اور ضورپ کا دروارہ کھول دیيا ے
ے
ہ۔ ترھ آپ ضیل اہلل عليہ و سلم ت یياتا کہ دیيا جار قسم ےک لوگوں ےک
جھی لیيا ے
ہ۔ جن کا آپ ضیل اہلل عليہ و سلم ت دکر کيا۔
لی ے

عبد رزقه اهلل ماال ،ولم يرزقه علما ،فهو خيبط يف
ماهل بغري علم ،ال يتيق فيه ربه ،وال يصل فيه رمحه،

وال يعلم هلل فيه حقا ،فهذا بأخبث املنازل -4 .عبد

لم يرزقه اهلل ماال وال علما ،فهو يقول :لو اكن يل مال

لعملت فيه مثل عمل العبد اثلالث ،فهو بنيته،

فوزرهما أي إثمهما سواء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أبو كبشة عمرو بن سعد األنماري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ثالثة  :أي :ثالث خصال.
• مظلمة  :يه ما يطلبه عند الظالم.
• نفر  :ما بني اثلالثة إىل العرشة.

فوائد احلديث:
 .1جواز احللف ىلع اليشء تلأكده أو نزع شبهة يف قلب السامع دون أن يستحلف.
 .2احلث ىلع الصرب وحتمل الشدائد وعدم رد الظلم بمثله.
ً
ً
 .3من ترك شيئا هلل وهو قادر عليه جزاه اهلل خريا بعمله
ً
 .4يظهر أثر العفو والصفح عزا ورفعة وكرامة يف ادلنيا واآلخرة.
 .5اتلحذير من املسألة لغري حاجة وأنها تفتح باب فقر.
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 .6بيان أقسام أهل ادلنيا.

 .7احلض ىلع العلم والعمل مع اإلخالص فيهما.
 .8احلث ىلع صلة األرحام.

 .9املال بال علم يؤدي إىل اتلهلكة والعلم بال خوف من اهلل يؤدي إىل غضب اهلل -تعاىل-.
 .10املرء يثاب ىلع اإلرادة اجلازمة وإن عجز عن القيام بالفعل.

املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م صحيح اجلامع وزيادته ,تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين,
انلارش :املكتب اإلساليم .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان حممد املال اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422ه.

الرقم املوحد)5833( :
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م
جےھن تاپ تسيد تہی کہ مبے تاساس اجد تہارےکپاپ سوتا ہےو ،ترھ مجھپ تی
ت
دں گرر جا تی اور مبے تاساسمیےس اتكدیيار ھی موجود ےہو ،ماسوا اس

ً
ُ ُ
ما ي َ ُ ُّ
رس ِين أن عندي مثل أح ٍد هذا ذهبا تمِض
ٌ
َّ
دينار ،إال يشء
يلع ثالثة أيام وعندي منه
َ
َْ
دلي ٍن ،إال أن أقول به ِف عباد اهلل هكذا
أرصده ِ
وهكذا وهكذا

 .1352احلديث:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :كنت أميش مع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ح َّر ٍة باملدينة،
ُ ٌ
فاستقبلنا أ ُحد ،فقال« :يا أبا ذر» قلت :بليك يا رسول
ُ
اهلل .فقال« :ما ي ُ ُّ
رس يِن أن عندي مثل أ ُح ٍد هذا ذهبًا
ٌ
دينار ،إال يشء
تميض يلع ثالثة أيام وعندي منه
أرصده يدليْ ٍن ،إال أن أقول به يف عباد اهلل هكذا
وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماهل ومن خلفه ،ثم
ُّ
سار ،فقال« :إن األكرثين هم األقلون يوم القيامة إال
من قال باملال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه وعن

شماهل ومن خلفه «وقليل ماهم» .ثم قال يل« :ماكنك
ال ت ْربح حىت آتيك» ثم انطلق يف سوا يد الليل حىت
توارى ،فسمعت صوتًا ،قد ارتفع ،فتخ َّوفْ ُ
ت أن
ٌ
يكون أحد عرض للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
فأردت أن آتيه فذكرت قوهل« :ال ت ْربح حىت آتيك»
ً
ْ
فلم أبْرح حىت أتاين ،فقلت :لقد سمعت صوتا
خت َّوفْ ُ
ت منه ،فذكرت هل ،فقال« :وهل سمعته؟» قلت:
ُ
نعم ،قال« :ذاك جربيل أتاين فقال :من مات من أمتك
ال يُرشك باهلل شيئًا دخل اجلنة» ،قلت :وإن زىن وإن
رسق؟ قال« :وإن زىن وإن رسق».

ےسےک جےس میفضیکادایيیگےک لی سینھال کر رکھ لوں۔اسےک سوا جیيا
تق
ت
کجھ ھی ےہو می اےساہللےک یيدوں می اسرطح،اسرطح اوراسرطح سنم
کردوں
**

 .1352جدیث:

اتو در رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ینی ﷺ ےک ساتھ مد یی ےک اتك جرے
(کاےل نرھ وایل رمی) پ ج ال جا راہ تھا کہ ےہمارے سا می اجد تہار آگيا۔ آپ ﷺ

ت فماتا’’ :اے اتودر!‘‘ می ت جواپ دتا :می جاض ےہوں اے اہلل ےک رسول!
م
آپ ﷺ ت فماتا ’’ :جےھ ن تاپ تسيد تہی کہ مبے تاس اس اجد تہار ےک پاپ
ت
سوتا ےہو ،ترھ مجھ پ تی دں گرر جا تی اور مبے تاس اس می ےس اتك دیيار ھی
موجود ےہو ،ماسوا اس ےس ےک جےس می فض یک ادایيیگ ےک لی سینھال کر رکھ لوں۔
ت
اس ےک سوا جیيا کجھ ھی ےہو می اےس اہلل ےک یيدوں می اس رطح ،اس رطح اور اس
ن
تق
رطح سنم کردوں۔‘‘ ا یی دا تی ،تا تی اور جےھیک رطف (اسارہ کيا)۔ ترھ آپ
ﷺ جل دت اور فماتا’’ :رتادہ مال ودول ث واےل ہےی رور قيامت (اجر ورواپ
ش
می) تہت کم ہےوں ےگ ،ماسوا اس جص ےک جس ت مال کو اس رطح ،اس رطح اور
ن
اس رطح ا یی دا تی ،تا تی اور جےھ جرح کيا ےہوگا ،ليک اتسا کرت واےل کم ہےی
ہ ےی۔‘‘ ترھ آپ ﷺ ت مجھ ےس فماتا’’ :اینی اس جگہ ےس ی ث تك ن ہیےيا جت
تك می تمہارے تاس ن آجاوں۔‘‘ ترھ آپ ﷺ راپ ےک اتدھبے می جل
م
دت تہاں تك کہ اوجھل ےہو گی۔ ترھ می ت اتك تليد آوار سنی۔ جےھ اتدتش الجق
ش
ےہوا کہ کہی کوئ جص ینی ﷺ کو تقصاں تہنجات ےک درت تو تہی ےہو گيا۔ می ت
م
آپ ﷺ ےک تاس جات کا ارادہ کيا ليک جےھ آپ ﷺ کا فماں تاد آ گيا کہ

’’مبے آت تك اینی جگہ ےس ن ہ ےیيا۔‘‘ جيائجہ می واہں ےس ن ہےيا تہاں تك کہ
آپ ﷺ مبے تاس تشتف ےل آت۔ می ت کہا’’ :می ت اتك آوا ر
م
ت
سنی ھی جس یک وج ےس جےھ جوف الجق ےہو گيا تھا۔ می ت ساری تاپ آپ ﷺ کو
ت
یيا دی۔ آپ ﷺ ت فماتا’’ :کيا تم ت وہ آوار سنی ھی؟‘‘ می ت جواپ
دتا:جی اہں۔ آپ ﷺ ت فماتا’’ :ن جبتل عليہ الس الم تےھ جو مبے تاس
ش
آت تےھ اور اتہوں ت کہا :آپ یک امت کا جو جص اس جال می رم جات کہ وہ
اہلل ےک ساتھ کسی کو شتك ن تھرہا تا ےہو تو وہ جنت می جات گا۔‘‘ می ت توجھا:

اگرج وہ ر تا کرے اور جوری کرے؟ فماتا :اگرج وہ ر تا اور جوری کرے۔‘‘
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**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب أبو ذر ريض اهلل عنه -أنه اكن
يميش مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ح َّر ٍة ذات
ُ ٌ
حجارة سود باملدينة ،فاستقبلهم أ ُحد اجلبل املعروف
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-ما يرسِن،
أي :ال يفرحين ،أن عندي مثل أُ ُحد هذا ً
ذهبا فيمر
ٍ
يلع ثالثة أيام وعندي منه يشء ،وال دينار واحد ،إال
ُ
كنت أملك من املال مقدار
شيئًا أرصده دلين ،فلو
أحد من اذلهب اخلالص ألنفقته لكه يف سبيل
جبل ٍ

اهلل ،ولم أبق منه إال اليشء اذلي أحتاج إيله يف قضاء

احلقوق ،وتسديد ادليون اليت يلع ،وما زاد ىلع ذلك ،
فإنه ال يرسِن أن يميض يلع ثالثة أيام وعندي منه

يشء .وهذا يدل ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه وآهل

وسلم -من أزهد انلاس يف ادلنيا؛ ألنه ال يريد أن
جيمع املال إال ً
شيئا يرصده دلين ،وقد تويف -صىل اهلل
عليه وسلم -ودرعه مرهونة عند يهودي يف شعري
أخذه ألهله .ولو اكنت ادلنيا حمبوبة إىل اهلل -عز

وجل -ما حرم منها نبيه -صىل اهلل عليه وسلم،-

فادلنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله
ً
ً
ومتعلما ،وما يكون يف طاعة اهلل -عز وجل-
واعلما
 .ثم قال" :إن األكرثين هم األقلون يوم القيامة"

يعين :املكرثون من ادلنيا هم املقلون من األعمال
الصاحلة يوم القيامة؛ ألن الغالب ىلع من كرث ماهل يف

ادلنيا االستغناء واتلكرب واإلعراض عن طاعة اهلل؛
ًّ
ً
مكرثا يف ادلنيا مقال يف
ألن ادلنيا تلهيه ،فيكون
اآلخرة .وقوهل" :إال من قال باملال هكذا وهكذا

وهكذا" يعين رصف املال يف سبيل اهلل -عز وجل،-

ثم قال" :وقليل ما هم" واملعىن أن من ينفق ماهل يف
ٌ
سبيل اهلل قليل .ثم قال( :من مات ال يرشك باهلل شيئا
دخل اجلنة وإن زىن وإن رسق) وهذا ال يعين أن الزىن

والرسقة سهلة ،بل يه صعبة ،وهلذا استعظمها أبو ذر
وقال :وإن زىن وإن رسق؟ قال( :وإن زىن وإن رسق).

وذلك؛ ألن من مات ىلع اإليمان وعليه معاص من

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہےی کہ وہ ینی ﷺ ےک ساتھ مدیيہ
جدی ث کا مفہوم :اتو در رضی اہلل عيہ یياں کر ے
رہ تےھ کہ سا می اجد تہار آ گيا۔ تو
می کاےل نرھوں وایل رمی (جرہ) پ جےل جا ے
م
رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :اگر مبے تاس اجد تہار ےک پاپ سوتا ےہو تا تو جےھ ن
م
تاپ تالکل تسيد ن ےہوئ کہ مجھ پ تی دں گرر جا تی۔‘‘ تعنی ن تاپ جےھ جوس تہی کرئ
رہ ماسوا اس ےس ےک
کہ تی دں گرر جا تی اور اس می ےس مبے تاس کجھ ئجا ے

جےس می فض یک ادایيیگ ےک لی سینھال کر رکھ لوں۔ تعنی اگر مبے تاس اجد تہار
ےک تفدر جالص سوتا ےہو تا تو می وہ سارا کا سارا اہلل یک راہ می جرح کر دیيا اور اس می
م
ت
ےس کجھ ھی تاف ن جھور تا سوات اس ےس ےک جس یک جےھ جفوق تورا کرت اور
فضوں یک ادایيیگ ےک لی ضورپ ےہوئ۔ اور جو کجھ اس ےس راتد ےہو تا تو می اس
ت
تاپ کوتالکل تسيد تہی کر تا کہ تی دں گرر جا تی اور اس می ےس کجھ ھی مبے
ت
ہ کہ ینی ﷺ کو دیيا می تالکل ھی رعنت
رہ۔ ن اس تاپ یک دليل ے
تاس تاف ے
ج
ت
تہی ھی کنو تکہ آپ ﷺ تہی جا ہی تےھ کہ مال مع کرین سوات اس ےس ےک

جےس آپ ﷺ فض یک ادایيیگ ےک لی سینھال ر کھی۔ ینی ﷺ یک جت وقاپ
ک
ےہوئ تو آپ ﷺ یک ررہ اتك تہودی ےک تاس کجھ ج روےک تدےل رہ ےن می ر ھی ےہوئ
ت
ھی جےس آپ ﷺ ت ا یی اہےل جان ےک لی لی تےھ۔ اگر اہلل رع و جل ےک
پدتك دیيا مجنوپ ہےوئ تو اہلل ت عایل ا یی ینی ﷺ کو اس ےس مرحوم تہی رکھيا۔
ت
ہ سوات اہللےک دکر اور
ہوہ ھی ملعوں ے
ہ اور اسمی جوکجھ ے
ليک ’’دیياملعوں ے
من
اس ےس من علق جبوں ےک اور سوات عالم اور علم ےک۔‘‘ اور اں کاموں ےک جو
اہلل یک اظاعت گراری می ےہوں۔ ترھ آپ ﷺ تفماتا’’ :رتادہ مال ودول ث
واےل ہےی رور قيامت (اجر ورواپ می) تہت کم ےہوں ےگ‘‘ :تعنی جن ےک تاس دیيا
یک کبپ ےہو یگ قيامت ےک دں اں ےک تاس یيك اعمال یک کمی ےہو یگ۔ کنو تکہ عموماًاتسا

ہ وہ اسیعيا اوریکب می
ہ کہ جس ےک تاس دیيا ےک مال یک کبپ ےہو جائ ے
ہےی ےہو تا ے
ہ کنو تکہ دیيا اےس
ہ اور اہلل یک اظاعت ےس رو گردائ کرت لگيا ے
میي ال ےہو جا تا ے
ہ ليک آجرپ می
ہ جيائجہ وہ دیيا می تو تہت مال واال ےہو تا ے
عفلت می دال دینی ے

تہی دامن ےہوگا۔ آپ ﷺ کا فماں’’ :جس ت اس رطح ،اس رطح اور اس رطح
دتا‘‘ تعنی مال کو ،اور اےس اہلل ےک را سی می جرح کيا۔ ترھ آپ ﷺ ت فماتا:
’’اور ا تےس لوگ کم ہےی ہ ےی‘‘ :تعنی جو لوگ اہلل ےک را سی می ایيا مال جرح کرت ہ ےی
ت
وہ تہت کم ہ ےی۔ ترھ فماتا’’ :جو ھی اس جال می رم گيا کہ وہ اہلل ےک ساتھ کسی کو
شتك تہی تھرہا تا ےہوگا تو وہ جنت می جات گا اگرج وہ ر تا کرے اور جوری
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كبائر اذلنوب؛ فإن اهلل يقول( :إن اهلل ال يغفر أن
يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء) [ النساء :

 ،]48قد يعفو اهلل عنه وال يعاقبه ،وقد يعاقبه،
ولكن إن اعقبه فمآهل إىل اجلنة؛ ألن لك من اكن ال
ً
مكفرا؛ فإن مآهل إىل اجلنة،
يرشك باهلل ولم يأت شيئًا

ً
مكفرا ومات عليه ،فهذا خمدل يف انلار
أما من أىت
وعمله حابط؛ ألن املنافقني اكنوا يقولون للرسول -

عليه الصالة والسالم( :-نشهد إنك لرسول اهلل) [

املنافقون ،] 1 :واكنوا يذكرون اهلل ولكن ال يذكرون
اهلل إال قليال ويصلون ولكن (وإذا قاموا إىل الصالة

قاموا كساىل) [النساء ]140 :ومع ذلك فهم يف ادلرك
األسفل من انلار .فدل ىلع الزهد يف ادلنيا ،وأن

اإلنسان ال ينبيغ أن يعلق نفسه بها ،وأن تكون
ادلنيا بيده ال بقلبه ،حىت يقبل بقلبه ىلع اهلل -عز

وجل-؛ فإن هذا هو كمال الزهد ،وليس املعىن أنك
ال تأخذ شيئًا من ادلنيا؛ بل خذ من ادلنيا ما حيل لك،
وال تنس نصيبك منها ،ولكن اجعلها يف يدك وال

جتعلها يف قلبك ،وهذا هو املهم.

کرے۔‘‘ اس ےس ن رماد ےہ گر تہی کہ ر تا اور جوری تہت ہلےک گياہ ہ ےی تلکہ ن تہت
ہےی پے گياہ ہ ےی۔ اشی لی تو اتو در رضی اہلل عيہ کو ن تاپ تہت پی لیگ اور اتہوں

ت توجھا کہ “اگرج وہ ر تا کرے اور جوری کرے۔‘‘ آپ ﷺ ت فماتا’’ :اگرج
ش
ہ کہ جو جص جال ث اتماں می
وہ ر تا کرے اور جوری کرے۔‘‘ اتسا اس وج ےس ے
ہ اور اس پ کیبہ گياہ ےہوت ہ ےی تو (ا تےس لوگوں ےک تارے می) اہلل ت عایل
رم جا تا ے
لِ
ِ ترع ْ ِ
ہ[ :اِں ال یلہ الر ترع ْ ِ
ت ْ
ك م رن ت ر رساءُ]
کا فماں ے
وں ردیل ِ ر
ف راں ُ ر
ف مرا دُ ر
ش رک ِن رو ُ
ُ
ر ر
عایل ا یی ساتھ شتك کی جات کو تہی ئجسيا
(الیساء)48:۔ پجمہ’’ :تفیياً اہلل ت ی
ئ
ش
ہ کہاہلل اس جصکو معافکر
ہ۔‘‘ ےہوشکيا ے
اہ جسدیيا ے
اوراس ےک سوا جےسج ے
ت
ت
ہ کہ اےس عداپ دے،
دے اور اےس عداپ ( ھی) ن دے ،اور ن ھی ممک ے
ش
ت
تاہےم اگر عداپ دے گا ھی تو تاالآجر وہ جنت می ہےی جات گا کنو تکہ ےہ وہ جص جو اہلل
ےک ساتھ شک ن کر تا ےہو اور ن ہےی اس ت کسی کفن تاپ کا ارت کاپ کيا ےہو وہ تاالآجر
ج
جنت می جات گا۔ الیيہ جس ت کسی کفن عمل کا ارت کاپ کيا ،وہ ےہمیش ہنم می

رہ گا اور اس کا عمل رانگاں جات گا۔ کنو تکہ مياقفی رسول اہلل ﷺ ےس کہا
ے
ت
ِ
ول ال رـل ِہ] (المياقفوں )1:پجمہ’’ :ہےم گواہےی د یی ہ ےی کہ
رك ل ر ررس ُ ُ
کرت ےھ[ :ت ر ْسہر ُد ا ت ر
آپ اہلل ےک رسول ہ ےی۔‘‘ وہ اہلل کا دکر تو کرت تےھ ليک تہت کم اور تمار تو پ ھی
ِ
ِ
ت لي
ایل] (الیساء )142:پجمہ’’ :اور جت تمار
ےھ ک [ :روادرا قرامُوا ا ریل الص ررالہِ قرامُوا ُک رس ر ی
کو کرھے ےہوت ہ ےی تو پی کاہےیل یک جال ث می کرھے ےہوت ہ ےی۔‘‘ اس ےک تاوجود
ع
ج
وہ ہنمےکشت ےس ئجےل درجمی ےہوںےگ۔ نجدی ث دیياےس ت ر ینیاجیيار
ہ کہ اتساں کو ایيا دل اس دیيا ےک ساتھ
ہ اور اس تاپ یک دليل ے
کرت یک دليل ے
تہی لگاتا جا ہی اور ن کہ دیيا اس ےک اہتھ می ےہو ،دل می اس یک جگہ ن ےہو۔ تاکہ وہ
ہ۔ اس کا ن
ا یی دل ےک ساتھ اہلل رع وجل یک رطف منوج ےہو۔ تفیيا تہی کمال رہےد ے
ت
معنیتہی کہ آپاس دیيامی ےسکجھ ھی نلی،تلکہجوجب آپےک لیج الل ےہووہ
لی اور اس می ےس ایيا جصہ ن تھولی ليک اےس ا یی اہتھ می رکھی ،ا یی دل می
ہ۔
اےس جگہ ن دین۔ اور تہی اہےم تاپ ے

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

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

معاين املفردات:

• ُح َّرة املدينة  :احل َّرة :األرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت .وحرة املدينة :موقع بظاهر املدينة حتت واقيم.
ٌ
• أ ُحد  :جبل أمحر بينه وبني املدينة قرابة ميل من شمايلها.
• ْ
أر ُص ُد ُه  :أعده أو أحفظه.
• قال باملال  :فعل باملال هكذا ،أي أنفقه ولم يكزنه
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• سواد الليل  :أي  :يللة قد اغب فيها القمر.
ْ
• ال ت ْربح  :ال ترتك ماكنك.
• توارى  :أي اغب شخصه.
• عرض  :تعرض هل بسوء.

• القيامة  :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس وحياسبون.

• جربيل  :أحد املالئكة العظام ،بل هو أفضل املالئكة فيما نعلم؛ لرشف عمله؛ ألنه يقوم حبمل الويح من اهلل إيل الرسل عليهم الصالة
والسالم،
• بليك  :إجابة لك.

فوائد احلديث:
 .1تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه وعدم ترفعه ىلع أحد منهم.
 .2حسن أدب أيب ذر ـريض اهلل عنه -مع رسول اهلل -صىل عليه وسلم ،-وشدة حرصه ىلع سالمته من لك مكروه.
 .3جواز حفظ املال لصاحب دين اغئب أو ألجل وفاء دين مؤجل حني حيل ،وأن وفاء ادلين مقدم ىلع صدقة اتلطوع.
 .4وجوب االهتمام بادلين ،واحلرص ىلع قضائه واملسارعة إىل تسديده وتقديمه ىلع اإلنفاق والصدقة يف سبيل اهلل ،ألن تسديد ادليون أوىل.
 .5حث أصحاب األموال ىلع اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ ألن األكرثين هم األقلون يوم القيامة.
 .6ال يكره وجود املال مادام صاحبه ينفق منه يف سبيل اهلل.
 .7استجابة الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم خمالفته.
ً
 .8جواز األخذ بالقرائن ،وهذا ظاهر يف قول أيب ذر :فسمعت صوتا ارتفع ،فتخوفت أن يكون أحد عرض للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم
إخباره الرسول بذلك وسكوته ـصىل اهلل عليه وسلم-.

 .9صحة املراجعة يف العلم بما تقرر عند الطالب يف مقابلة ما يسمعه مما خيالف ذلك ألنه تقرر عند أيب ذر من اآليات واآلثار الواردة يف وعيد
أهل الكبائر بانلار وبالعذاب فلما سمع أن من مات ال يرشك دخل اجلنة استفهم عن ذلك بقوهل وإن زىن وإن رسق واقترص ىلع هاتني الكبريتني؛
ألنهما اكملثالني فيما يتعلق حبق اهلل وحق العباد.
 .10ال ينبيغ اإلحلاح يف املراجعة ،ومن فعل ذلك جاز للشيخ زجره بما يليق به كزجر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أليب ذر ،كما يف بعض
الروايات بقوهل" :وإن رغم أنف أيب ذر".

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ؛ عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه - .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  -املنهاج
رشح صحيح مسلم بن احلجاج /أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - 1392 ،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  -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)3916( :
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َ
ت
َ
ُ
َ
ہ جنی
ما يصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال ه ِّم ،اتك مسلماں کو جو ھی تھکاں،رمض،پتسائ،ضدہم ،ت کلنف تا عم تہنجيا ے
َ
َ
َ
ت
وال حزن ،وال أذى ،وال غ ِّم ،حىت الشوكة
ہ تو اہللتعایل اسےک تدےل می اسےک گياہ م عاف
کہ اگر کوئ کایيا ھی حھيا ے
ُ
يشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه
کرد یی ہ ےی۔

 .1353احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
«ما يُصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال ه ِّم ،وال
حزن ،وال أذى ،وال غ ِّم ،حىت الشوكة يُشاكها إال

اتوشعيد اورات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت
وہپہ  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ث ے
ت
ہ جنی کہ
فماتا :مسلماں کو جو ھی تھکاں ،رمض ،پتسائ ،ضدہم ،ت کلنف تا عم تہنجيا ے
ت
ہ تو اہلل ت عایل اس ےک تدےل می اس ےک گياہ معاف کردیيا
اگر کوئ کایيا ھی حھيا ے

كفر اهلل بها من خطاياه».

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أن ما يُصاب به املسلم من

أمراض وهموم وأحزان وكروب ومصائب وشدائد
وخوف وجزع إال اكن ذلك كفارة ذلنوبه وحطا

خلطاياه .وإذا زاد اإلنسان ىلع ذلك :الصرب
واالحتساب ،يعين :احتساب األجر ،اكن هل مع هذا

أجر .فاملصائب تكون ىلع وجهني :تارة  :إذا أصيب
اإلنسان تذكر األجر واحتسب هذه املصيبة ىلع اهلل،
فيكون فيها فائدتان:

تكفري اذلنوب ،وزيادة

احلسنات .وتارة يغفل عن هذا  ،فيضيق صدره،
ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك ،ويغفل عن نية

احتساب األجر واثلواب ىلع اهلل ،فيكون يف ذلك
ً
تكفري لسيئاته ،إذا هو رابح ىلع لك حال .فإما أن

يربح تكفري السيئات ،وحط اذلنوب بدون أن
حيصل هل أجر؛ ألنه لم ينو ً
شيئا ولم يصرب ولم حيتسب
األجر ،وإما أن يربح شيئني :تكفري السيئات،

وحصول اثلواب من اهلل عز وجل كما تقدم .وهلذا
ينبيغ لإلنسان إذا أصيب ولو بشوكة ،فليتذكر

احتساب األجر من اهلل ىلع هذه املصيبة ،حىت يؤجر
عليها ،مع تكفريها لذلنوب .وهذا من نعمة اهلل
سبحانه وتعايل وجوده وكرمه ،حيث يبتيل املؤمن ثم

يثيبه ىلع هذه ابللوى أو يكفر عنه سيئاته .تنبيه:

 .1353جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
مفہ ِ
وم جدی ث :مسلماں کو جو ھی ارماض ،پتسایياں ،دکھ ،کرپ ،مصای ث و
ت
ع
ت کلنفاپاورجوفوگرھاہےت ہنجیہ ےی وہاس ےکگيا ےہوںکاکفارہاوراس یک لطنوں
کو ميات کا تاعت ین جات ہ ےی۔ رمتد پآں اگر اتساں اں پ ضب کرے اور اجر یک
م
ت
اہ۔ صيیيی دو رطح یک ےہوئ ہ ےی :تعص اوقاپ
اميد ر کےھ تو اےس اں پ اجر ھی ملي ے
ہ تو اتساں اجر کو دہ ےن می الت ےہوت اس مصینت پ اہلل ت عایل
جت مصینت آئ ے

اہ۔اس می دو قاتدے ےہوت ہ ےی :اتك ن کہ گياہ
ےس تواپ کا جواسنگار ےہو ت ے
معاف ےہوت ہ ےی اور دوشا نکياں پھنی ہ ےی۔ تعص اوقاپ اتساں ےک دہ ےن می ن
اہ تاہےم اس یک نت می ن تہی
تاپ تہی ےہوئ۔ وہیيگ دل اور کیيدہ جارطتو ےہو ت ے
ت
ےہو تاکہ اس ےس اہلل یک رطف ےس اےس اجر و تواپ مےل گا۔ اس می ھی اس ےک گياہ
اہ۔ جيائجہ تا تو تعب
مت جات ہ ےی۔ معلوم ےہوا کہ ےہ جال می وہ قاتدے می رہےي ے
کسی اجر ےک ضف اس یک جطا تی معاف ےہوئ ہ ےی اور گياہ میی ہ ےی کنوں کہ اس ت

ک ت
ت
ن تو کسی ےس یک نت یک ھی اور ن ہےی ضب کرت ےہوت تواپ یک اميد ر ھی ھی۔ تا ترھ
ت
اےس دوتوں قواتد جاضل ےہوت ہ ےی تعنی اس یک جطا تی ھی معاف ےہوئ ہ ےی اورجیسا
ت
اہ۔ اس لی اتساں
کہ تہےل دکر ےہوا اےس اہلل رعوجل یک رطف ےس تواپ ھی ملي ے
اہ کایيا ہےی حےھ تو وہ
ہ کہ جت اس پ کوئ مصینت آت ج ے
ےک لی مياشت ن ے
اس مصینت پ اہلل ےس تواپ یک اميد ر کےھ تاکہ گيا ےہوں ےک معاف ےہوت ےک ساتھ
ت
ساتھ اےس اس مصینت پ اجر ھی مل جات۔ ن اہلل یک رطف ےس اتك ت عمت اور اس
ش
ہ
ہ۔اہلل ت عایل مومن جص کو کسی ایي الء وآرماتس می داليا ے
ےک جود و کرم کا مطرہ ے
ہ۔یيیيہ:
ہ تا اس ےک گياہ معاف کر تا ے
اور ترھ اےس اس آرماتس پ تا تو اجر دیيا ے
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احلط للخطايا حيصل للصغائر ،دون الكبائر اليت ال

ترفعها إال اتلوبة انلصوح.

ش
ہ ن کہ کیبہگيا ےہوں یکجوضف جیتونےسہےی
معافضفضعبہگيا ےہوں یک ےہوئ ے
دور ےہوت ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اتلوحيد
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الوصب  :املرض .
• انلصب  :اتلعب.

• األذى  :هو لك ما ال يالئم انلفس.

• الغم  :هو أبلغ من احلزن ،يشتد بمن قام به ،حىت يصري حبيث يغىم عليه.
• يشاكها  :تشكه  ،وتدخل يف جسده.

• خطاياه  :ذنوبه.
َّ
َّ
• املسلم  :املسلم هو من الزتم هلل برشيعة انليب صىل اهلل عليه وسلم فقط ظاهرا وباطنا.

فوائد احلديث:

ُ
ُ
 .1فيه أن األمراض وغريها من االبتالءات ،اليت تصيب املؤمن :تطهره من اذلنوب واخلطايا وإن قلت.
 .2فيه البشارة العظيمة للمسلمني ؛ فإنه ما من مسلم إال ُ
ويصاب بهذه املصائب.
 .3فيه رفع ادلرجات بهذه األمور وزيادة احلسنات.
ٌ
مقصور ىلع بعضها  ،ويه الصغائر  ،أما الكبائر فال بد من إحداث توبة.
 .4تكفري اذلنوب

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د  .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب
عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم
بن احلجاج /أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية - .1392 ،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 انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار
ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.
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مثل اذلي يَ ْذ ُكر َر َّب ُه واذلي ال يَ ْذ ُكره مثل ِّ
اليح
ِّ
وامليت

 .1354احلديث:

ش
ہ اور جو اےس تاد تہی کر تا،ر تدہ اور
اس جصیکميال جو ا ییرپ کو تاد کر تا ے
ش
ہ۔
رمدہ جصیک شی ے

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :اس
اتو موشی اشغی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ہ اور جو اےس تاد تہی کر تا ،ر تدہ اور رمدہ یک
جص یک ميال جو ا یی رپ کو تاد کر تا ے

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :مثل اذلي يذكر ربه

ہ" :اس گرھ یک ميال جس می اہلل کو تاد کيا جا تا
ہ"۔ اتك اور روای ث می ے
شی ے
ہ"۔
ہ ر تدہ اور رمدہ یک رطح ے
ہ اور جس می اہلل کو تاد تہی کيا جا تا ے
ے

واذلي ال يذكره مثل اليح وامليت» ويف رواية« :مثل
ْ
ْ
ابليت اذلي يُذك ُر اهلل فيه ،وابليت اذلي ال يُذك ُر اهلل

فيه ،مثل ِّ
اليح وامليِّت».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
معىن احلديث :أن اذلي يذكر اهلل -تعاىل -قد أحيا
اهلل قلبه بذكره ورشح هل صدره ،فاكن اكليح بسبب

 .1354جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام ئجاری ت روای ث کيا ے

ذكر اهلل -تعاىل -واملداومة عليه ،خبالف من ال
ْ
يذكر اهلل -تعاىل ،-فهو اكمليت اذلي ال وجود هل .فهو
يح ببدنه ٌ
ٌّ
ميت بقلبه .وهذا مثل ينبيغ لإلنسان أن
ْ
يعترب به وأن يعلم أنه لكما غفل عن ذكر اهلل عز
وجل ،فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ باهلل.

قال -تعاىل( :-أومن اكن ميتا فأحييناه وجعلنا هل نورا

يميش به يف انلاس كمن مثله يف الظلمات ليس

خبارج منها) اآلية [االنعام]122 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
ِّ
اذل ْكر ي ُ ْشبه املوت ،إذ أن تركه يُورث الغفلة ُ
المبعدة عن فعل اخلري ،فيقل انلفع أو ينعدم ،وهذا يُش يبه امليت من عدم االنتفاع به
 .1أن ترك
ي
 .2احلديث ديلل ىلع أن اذلكر حياة الروح كما أن الروح حياة اجلسد.

املصادر واملراجع:

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

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،عناية حممد
زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4177( :
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َّ
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
ُ ًّ
وُنن نعالج خصا نلا

 .1355احلديث:

اہللےکرسولﷺ ےہمارے تاسےس گررے جيکہ ہےم اینی جھویبییکرممت
ررہ تےھ
ک ے

**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ
عيداہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ےہمارے تاس ےس گررے جيکہ ہےم اینی جھویبی یک رممت ک
ررہ تےھ۔ آپ
ے
ہ؟'' ہےم ت کہا کہ ن (گرھ) کرمور ےہو گيا تھا ،ہےم اس کو
ﷺ ت فماتا'' :ن کيا ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
قالَّ :
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
ُ
وحنن نعالج خ ًّصا نلا ،فقال« :ما هذا؟» فقلنا :قد وَه،
ْ
ُ
فنحن نصلحه ،فقال« :ما أرى األمر إال أعجل من

ت
رہ ہ ےی ،آپ ﷺ ت فماتا” :می تو معا مےل (موپ) کو اس ےس ھی
تھيك کر ے
رتادہ فی ث دیكھ راہ ےہوں۔“

ذلك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث  :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم مر

بعمرو بن العاص وهو يصلح ما قد فسد من بيته أو
يعمل فيه تلقويته .ويف رواية أليب داود " :وأنا أطني

حائطا يل" فقال" :ما أرى األمر إال أعجل من ذلك"

يعين :أن األجل أقرب من أن تصلح بيتك خشية أن

ينهدم قبل أن تموت وربما تموت قبل أن ينهدم،

فإصالح عملك أوىل من إصالح بيتك .والظاهر أن
عمارته لم تكن ُضورية ،بل اكنت ناشئة عن أمل
يف تقويمه ،أو صادرة عن ميل إىل زينته ،فبني هل أن

االشتغال بأمر اآلخرة أوىل من االشتغال بما ال ينفع

يف اآلخرة.

 .1355جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ :ن عمب ﷺ عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ےک تاس
جدی ث کا مطلت ن ے
ےسگررےجيکہوہا ییگرھ کاوہجصہتھيكک
ررہ تےھجوجراپ ےہوگياتھاتاوہاےس
ے
مصنوظ ک
ررہ تےھ۔ اتو داود یک اتك روای ث می "وا تا اظی جاتطا یل" ےک الفاظہ ےی
ے
ت
تعنی می گرھ یک اتك دتوار لنت راہ تھا۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ می معاملہ اسےس ھی
جلدی دیكھ راہ ےہوں۔ تعنی تم اینی موپ ےک آت ےس تہےل گرھ ےک گرت ےک
ت
جوف ےس اس ےک رممت می مرصوف ےہو۔ليک موپ اس ےس ھی رتادہ فی ث
ہ گرھ ےک گرت ےس تہےل ہےی تمہاری موپ آجات۔ اس لی
ہ ،ےہوشکيا ے
ے
تمہارا ا یی عمل یک اض الح کرتا ا یی گرھ کو درشت کرتےس رتادہ ا ےہمنت کا جامل

ہ۔ تط ے
ہ کہ گرھ یکت عمب کا من علفہ کام ضوری تہی تھا ،تلکہ وہ گرھ
اہ ن معلوم ےہو تا ے
ے
کو اور مصنوظ کرت یک اميد تا اس یک رنت یک جارط تھا۔ اس لی آپ ﷺ ت
یياں فماتا کہ اُجروی امور می مرصوف ےہوتا ا تےس کام می مرصوف ےہوت ےس تہب
ئ
ہ۔
ہ جو آجرپ می تقع جس تہی ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :راوه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم يرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• نعالج خصا نلا  :نصلح بيتا نلا ،واخل ُ ُّص :بيت من شجر أو قصب.
• وَه  :ضعف.
• األمر  :األجل.
ْ
• أعجل من ذلك  :أرسع من ذلك.
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فوائد احلديث:
 .1جواز معاجلة ابليت وإصالحه إذا فسد ووَه وتعرض للسقوط.
 .2ينبيغ ىلع اإلمام أن يتفقد أحوال رعيته ،وحيثهم ىلع ما فيه جناتهم يف ادلنيا واآلخرة.
أمر ظاهره ال يعنيه إذا ترتب عليه علم أو مصلحة.
 .3جواز السؤال عن ٍ
 .4بيان رسعة انقضاء ادلنيا.
 .5ىلع اإلنسان أن يضع املوت نصب عينيه ،وأن يعتقد أنه أقرب يشء إيله.
 .6ىلع اإلنسان أن ال يشتغل من ادلنيا بما يشغله عن اآلخرة وينسيه مصريه املحتوم.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ه .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل،
دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،الرسالة ،بريوت الطبعة
األوىل   1397 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي املؤلف :أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد
الرحيم املباركفوري ،انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،
دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .سنن ابن ماجه ،املؤلف :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس يج ْستاين ،املحقق:
حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد
شاكر ( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج ،)5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن حقائق السنن) ،املؤلف :رشف
ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،املحقق :د .عبد احلميد هنداوي انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األوىل،
رش ُح اجلامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،املؤلف :حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين ،املحقق :دَّ .
نوير ْ
  1417ـه 1997 -مَّ .
اتل ُ
حممد إبراهيم ،انلارش:
ي
ي ي
مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.
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ُْ َ َ
ُْ َ َ
من َّ
أحب أن يبسط عليه ِف رزقه ،وأن ينسأ َل
َ
َ ََْ ْ
ِف أث ِره ِ فلي ِصل رمحه

 .1356احلديث:

ش
جو جص اس تاپ کا جوا ےہس ميد ہےو کہ اسیکروری میفاجی ہےو اور اسیکعرم
درار کردی جات ،تو اےس جا ہی کہضلہ رجمی کيا کرے۔
**

ہ ،وہ کہی ہ ےی کہ می ت رسول اہلل
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ﷺ کو فمات سيا” :جو اس تاپ کا جوا ےہس ميد ےہو کہ اس یک روری می فاجی ےہو اور
اس یک عرم درار کر دی جات ،اےس جا ہی کہ ضلہ رجمی کيا کرے“۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال سمعت
َّ
أحب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من
ْ ْ
ْ
ْ
أن يُبسط عليه يف رزقه ،وأن يُنسأ هل يف أث يرهي؛ فلي يصل
رمحه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث حث ىلع صلة الرحم ،وبيان بعض
فوائدها باإلضافة تلحقيق رضا اهلل -تعاىل ،-فإنها
سبب أيضا للثواب العاجل حبصول أحب األمور إىل

العبد ،وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه ،وسبب

لطول العمر .وظاهر احلديث قد يتعارض عند بعض

انلاس مع قوهل -تعاىل« :-ولن يؤخر اهلل نفسا إذا جاء
َّ
أجلها» ،فاجلواب أن األجل حمدد بالنسبة إىل لك
سبب من أسبابه ،فإذا فرضنا أن الشخص حدد هل

ستون اعما إن وصل رمحه وأربعون إن قطعها؛ فإذا

وصلها زاد اهلل يف عمره اذلي حدد هل إذا لم يصل.

 .1356جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ج
عایل یک رضا وجوس
اس جدی ث می ضلہ ر می کرت یک پعنت دی گنی ے
ہ اور اہلل ت ی
ت
ہ؛
تودی ےک جصول ےک ساتھ ساتھ اس ےک تعص دیگر قواتد کو ھی یياں کيا گيا ے
ت
ع
من
ہ ،اس ےس یيدے کو اس
کنوں کہ ن مل دنوی قعنوں ےک جصول کا ھی سیت ے

ہ
ےک تسيدتدہ امور جاضل ےہوت ہ ےی؛ اس یک روری می فاجی وکساتس یيدا ےہوئ ے
ہ۔ تعص لوگوں ےک پدتك تط ے
اہ ن جدی ث اہلل
اور اس یک عرم درار کر دی جائ ے
ہ  ":رولرن ت ُورج ِ رر اللرـہ ترق ًْسا اِدرا جراءر ارجرلُہرا"(سورہ
عایل ےک اس فماں ےس من عارض ے
ت ی
ُ
عایل ےہ
المياقفوں( )11:پجمہ:اور جت کسی کا مفرہ وق ث آجا تا ے
ہ ترھ اےس اہلل ت ی
ہ کہ موپ کا وق ث ،اس ےک تمام اسياپ ےک
گر مہلت تہی دیيا) اس کاجواپ ن ے
ش
ہ ،اگر ہےم ن فض کرلی کہ اگر ق الں جص ضلہ رجمی کرے ،تو
ساتھ من عی ومفر ے
اس یک عرم ساتھ سال ےہویگ اور اگر قطع رجمی کرے ،تو جالیس سال۔ اپ اگر وہ ضلہ
ج
عایل اس یک اس عرم می اضاقہ فمات گا ،جو اس ےک لی ضلہ
ر می کر تا ے
ہ ،تو اہلل ت ی
ج
ہ۔
ر می ن کرت یک ضورپ می مفر یک گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُبْسط َّ :
يوسع.
ْ
• يُنسأ  :يُؤخر.

• أثره  :األثر :األجل.

• فليصل رمحه  :صلة الرحم :اإلحسان إىل األقربني سواء بالزيارة أو اإلكرام ابلدين أو باملال عند حاجته وغري ذلك حبسب العرف.

فوائد احلديث:
 .1احلث واحلرص ىلع صلة الرحم.
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 .2صلة الرحم سبب قوي جعله اهلل يف سعة رزق الواصل وطول عمره.

 .3اجلزاء من جنس العمل ،فمن وصل رمحه بالرب واإلحسان ،وصله اهلل يف عمره ورزقه.
ً
 .4إثبات األسباب؛ ألن الرسول -عليه الصالة والسالم -أثبت سببًا -وهو :صلة الرحم -ومسببا -وهو :طول األجل وسعة الرزق-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،الطبعة  :األوىل  1422ـهصحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكة  ،مكتبة األسدي  ،الطبعة
دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
اخلامسة  .1423،رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،انلارشُ :
املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
تطريز رياض الصاحلني،فيصل بن عبد العزيز بن املبارك  ،املحقق :د .عبد العزيز الزير آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة:
األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه -
2007م  -األدب انلبوي ملحمد عبد العزيز بن يلع الشاذيل اخل ْويل ،ط ،4دار املعرفة ،بريوت 1423 ،ه.

الرقم املوحد)5372( :
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ُ
َْ
ْ
ْ َْ
َ
زوجني ِف سبيل اهلل نودِي من أب َواب
من أنفق
َّ
اجلنة ،يا عبد اهلل هذا َخ ْ ٌ
ري ،فمن اكن من أهل
ُ
الصالة د ِِع من باب الصالة ،ومن اكن من أهل
ُ
جلهاد
جلهاد د ِِع من باب ا ِ
ا ِ

 .1357احلديث:

جو اہللےکرا سی می ے
دوہی جب جرح کرے گا اےس جنتےکدرواروںپےس
ش
ہ۔ترھ جو جص
ت کار ت کار کر کہا جات گا کہ اےاہللےک یيدے!ندروارہ اجھا ے
تماری ےہوگا اےستمارےکدروارےےس تالتا جات گا اور جو مجاہےد ےہوگا اےس جہاد
ےکدروارےےس تالتا جات گا

**

ً
ْ
عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أنفق
ْ ْ
ُ
َّ
زوجني يف سبيل اهلل نو يدي من أبْواب اجلنة ،يا عبد
ُ
اهلل هذا خ ْ ٌ
ري ،فمن اكن من أهل الصالة د ييع من باب
اجلهاد ُد ييع من باب
الصالة ،ومن اكن من أهل ي
ُ
اجلهاد ،ومن اكن من أهل الصيام د ييع من باب
ي
ُ
َّ
َّ
َّ
ان ،ومن اكن من أهل الصدقة د ييع من باب
الري ي
َّ
الصدقة» قال أبو بكر -ريض اهلل عنه :-بأيب أنت

 .1357جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺت فماتا" :جو اہلل ےک
اتو رھپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
را سی می ے
دوہی جب جرح کرے گا اےس جنت ےک درواروں پ ےس ت کار ت کار کر کہا
ش
ہ۔ ترھ جو جص تماری ےہوگا اےس
جات گا کہ اے اہلل ےک یيدے! ن دروارہ اجھا ے
تمار ےک دروارے ےس ت التا جات گا اور جو مجاہےد ےہوگا اےس جہاد ےک دروارے ےس
ت التا جات گا اور جو رورہ دار ےہوگا اےس ”تاپ رتاں“ ےس ت التا جات گا اور جو ضدقہ
د یی واال ےہوگا اےس ضدق ےک دروارے ےس ت التا جات گا"۔ اس پ اتویکر رضی

اہلل عيہ ت کہا" :تا رسول اہلل! مبے ماں تاپ آپ پ قدا ےہوں۔ جو لوگ اں
م
درواروں (می ےس کسی اتك دروارہ ) ےس ت الت جا تی ےگ جےھ اں ےس ئجت
ت
تہی ،آپ ن یيا تی کہ کيا کوئ اتسا ھی ےہوگا جےس اں شت درواروں ےس ت التا جات
م
ت
ہ کہ آپ ھی اتہی می ےس ےہوں
گا؟" آپﷺت فماتا کہ اہں اور جےھ اميد ے

وأيم يا رسول اهلل! ما ىلع من ُد ييع من تلك األبواب
ِّ
ْ
ٌ
من ُضورة ،فهل يُدَع أحد من تلك األبواب لكها؟
فقال« :نعمْ ،
وأر ُجو أن تكون منهم».

ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تصدق بشيئني من أي يشء مثل املأكوالت أو

امللبوسات أو املركوبات أو انلقود ،ابتغاء رضوان اهلل
َّ
نادته املالئكة من أبواب اجلنة ُمر ِّحبة بقدومه إيلها،
ويه تقول :لقد قدمت خريا كثريا تثاب عليه ايلوم

ثوابا كبريا .فاملكرثون من الصالة ينادون من باب
الصالة ،ويدخلون منه ،واملكرثون من الصدقة

ينادون من باب الصدقة ،ويدخلون منه ،واملكرثون
من الصوم تستقبلهم املالئكة عند باب َّ
الر َّيان

داعية هلم بادلخول منه ،ومعىن َّ
الريان :اذلي يروي

من العطش؛ ألن الصائمني يمتنعون عن املاء

فيصابون بالعطش والسيما يف أيام الصيف الطويلة

احلارة ،فيجازون ىلع عطشهم بالري ادلائم يف اجلنة
اليت يدخلون إيلها من ذلك ابلاب .فلما سمع أبو

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جس ت اہلل یک جوسیودی ےک لی کسی تھی ےس کو تطور ضدقہ ے
اہ وہ
دوہا جرح کيا ج ے
کھات یک ےس ےہو ،لياس ےہو ،تا سواری تا ترھ رقوم ےہوں تو ف سی اےس جنت می جوس
آمدتد کہی ےہوت اس ےک درواروں پ ےس اےس ت کار ت کار کر کہی ےگ" :تم ت
تھ
تہت نکياں آےگ نجی جن پ تمہی آح تہت رتادہ تواپ مےل گا"۔ جيائجہ جو لوگ
کبپ ےس تمارین پ ھی تےھ اتہی تمار ےک دروارے ےس ت کارا جات گا اور وہ

اس ےس داجل ےہوں ےگ۔ جو کبپ ےس ضدقہ د یی تےھ اتہی ضدق ےک
دروارے ےس ت کارا جات گا اور وہ اس ےس داجل ےہوں ےگ اور جو کبپ ےس
رورے ر کھی تےھ اں کا ف سی "تاپ رتاں" پ اسیقيال کرین ےگ اور اتہی اس

م
ہ جو یياس ئجھا کر سب
می ےس داجل ےہوت یک دعوپ دین ےگ۔''الرتاں'' کا عنی ے
کر دے۔ جو تکہ رورہ دار تائ ےک اسی عمال ےس رےک ر ہی ہ ےی اور اس یک وج ےس
ل
ہ جاض طور پ گرمی ےک طوتل اور گرم دتوں می جيائجہ اس یياس
اتہی یياس گنی ے
کو پداشت کرت ےک تدےل می جنت می اں کو ےہمیش ےک لی سب کر دتا جات گا
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بكر -ريض اهلل عنه -هذا احلديث ،قال :يا رسول
اهلل" :بأيب أنت وأيم من دخل من هذه األبواب ال
ْ
ٌ
نقص عليه وال خسارة" ،ثم قال" :فهل يُدَع أحد من
تلك األبواب لكها" ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم:-

"نعم وأرجو أن تكون منهم".

جس می وہ اس دروارے ےس داجل ےہوں ےگ۔ اتو یکر رضی اہلل عيہ ت جت اس
جدی ث کو سيا تو کہی لےگ ":تا رسول اہلل! مبے ماں تاپ آپ پ فتاں جا تی ،جو
اں درواروںمی ےس داجل ےہوا اےس نکوئتقصاں ےہوااور نجسارہ"۔ترھ اتہوں ت
ش ت
توجھا" :کيا کوئ اتسا جص ھی ےہو گا جےس اں تمام درواروں پ ےس ت التا جات گا؟"۔
م
آپ ﷺ ت فماتا" :اہ ِں اور جےھ اميد ہےی کہ تم اتہی لوگوں می ےس ےہو ےگ"۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ْ
ْ ْ
زوجني  :أي :أنفق شيئني من أي صنف من أصناف املال من نوع واحد.
• أنفق
َّ ُ
َّ َّ
ان  :اسم باب من أبواب اجلنة ،خ َّص الصائمون بادلخول منه.
• الري ي

• ُضورة  :نقص خسارة.
• ْ
أر ُجو أن تكون منهم  :أتوقع أن تكون منهم ،قال العلماء :الرجاء من اهلل ومن نبيه صىل اهلل عليه وسلم واقع ،وإنما قال انليب صىل اهلل عليه
وسلم ْ " :
أر ُجو " تأدبًا مع اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل أيب بكر الصديق _ ريض اهلل عنه _  ،وأنه جتتمع هل أعمال الرب ،فيدَع من مجيع أبواب اجلنة تكريما هل.
 .2جواز اثلناء ىلع اإلنسان يف وجهه ،إذا لم خي ْف عليه ُ
العجب.
 .3بيان أن للجنة أبواب تقوم عليها املالئكة
 .4من العباد من يُدَع من لك هذه األبواب
 .5جواز فيداء انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ باألب واألم.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة
األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة -
بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة:
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز - .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية
السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة العربية السعودية  1410 ،ـه 1990 -م.

الرقم املوحد)4187( :
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َ َ َّ
ُ
من تسمع حديث قوم ,وهم َل اكرهون ,ص َّب ِف
ُ ُ
أذنيه اآلنك يوم القيامة

 .1358احلديث:

ش
جو جصدوشےلوگوںیک تاپ سییےک لی کاں لگات ،جو اےس تسيد تہی
کرت ،تو قيامتےکدںاسےککاتوں می سیش یگھ ال کرداال جات گا۔
**

ہکہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :جو
عيداہلل ین عياس رضی اہلل عھما ےس روای ث ے
ش
جص دوشے لوگوں یک تاپ سیی ےک لی کاں لگات ،جو اےس تسيد تہی کرت،

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من تس َّمع حديث
ُ ُ
قوم وهم هل اكرهون؛ ُص َّ
ب يف أذنيه اآلنك يوم

تو قيامت ےک دں اس ےک کاتوں می سیش یگھ ال کر داال جات گا“۔

القيامة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث الوعيد الشديد ملن يستمع حديث قوم
وهم ال حيبون أن يسمع حديثهم ،وهو من األخالق

السيئة اليت يه من كبائر اذلنوب ،واجلزاء من جنس
العمل؛ ألنه ملا تس َّمع بأذنه ُع يوقب فيها ،وهو أنه يُلىق
يف أذنه الرصاص املذاب ،وسواء اكنوا يكرهون أن
يسمع لغرض صحيح أو لغري غرض؛ ألن بعض انلاس
يكره أن يسمعه غريه؛ ولو اكن الالكم ليس فيه عيب

أو حمظور وال فيه سب ،ولكن ال يريد أن يسمعه
ٌ
أحد.

 .1358جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ ،جو ا تےس لوگوں یک
اس جدی ث می اں لوگوں ےک ج الف شجت وعيد وارد ےہوئ ے
گقنگو کاں لگا کر سیی ہ ےی ،جو اس تاپ کو تالکل تسيد تہی کرت کہ کوئ اں یک گقنگو
ع
ہ جن کا شمار ،کیبہ گيا ےہوں می
سيی۔ دراضل ن مل اں تدپین اج الق می ےس ے
ہ کہ عمل کا تدلہ اشی یک جیس ےس دی جات؛ اس لی
ہ۔ جوں کہ اضول ن ے
ےہو تا ے
اس ت جن کاتوں ےک در تےع ن ت کلف لوگوں یک گقنگو سنی ،اتھی کاتوں می اس کو

عداپ دتا جات گا اور اں می یگھ ال ےہوا سیش داال جات گا۔ یب اس ےس کوئ فق تہی
ض
پ تا کہ گقنگو کرت واےل کسی جنح رعض یک یيا پ تاپ سیی د یی کو تاتسيد کرت ےہوں
ہ کہ کوئ اں یک تاپ
تا ت ال کسی سیت؛ کنوں کہ تعص لوگوں کو ن تاپ گراں گررئ ے
ت
اہ گقنگو می کسی قسم کا عنت تا جرام تاپ اور کوئ سیت ن ھی ےہو ،ليک ترھ
سی؛ ج ے
ت
ہ کہ کوئ اں یک تاپ ن سی۔
ھی اں یک تہی جوا ےہس ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الزيارة واالستئذان
َّ
راوي احلديث :رواه ابلخاري .ملحوظة :لفظ ابلخاري" :من استمع إىل حديث قوم" ،و"من تسمع" رواه اخلرائطي يف مساويء األخالق (ح.)720

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

معاين املفردات:

ُ
• اآلنك  :الرصاص املذاب.
• القيامة  :هو ايلوم اذلي يبعث فيه انلاس ويقومون لرب العاملني للحساب.
• من َّ
تسمع  :من اجتهد يف سماع حديث قوم.
• ُص َّ
ب ُ :سكب.

فوائد احلديث:
 .1حتريم سماع حديث من يكره استماع حديثه.
ُ
 .2تعرف الكراهة إما باتلرصيح ،أو بدالئل األحوال.
 .3مفهوم احلديث أن من تسمع إىل حديث قوم وهم ي ُ ُّ
رسون باستماعه فال يشء عليه.
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 .4اجلزاء من جنس العمل.

 .5حتريم االطالع ىلع عورات انلاس من األماكن املرتفعة فهو أشد من االستماع.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش
 1407ه .رياض الصاحلني ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ُ الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة.1423 ،

الرقم املوحد)5374( :
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َ َ َّ َ
ً َ َ َ َّ ُ
م
ہجو جےھ اس تاپیکضمایثدے کہوہ لوگوںےس کوئ جب تہی ما تےگ
من تكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئا ،وأتكفل کوں ے
َل باجلنة؟
گا اور می اےس جنتیکضمایثدوں؟۔

 .1359احلديث:

**

م
ہ جو جےھ
توتاں رضی اہلل عيہ ےس روای ث ہےی کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ”کوں ے
اس تاپ یک ضمای ث دے کہ وہ لوگوں ےس کسی جب کا سوال تہی کرے گا (کوئ جب

عن ثوبان -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم« :-من تكفل يل أن ال يسأل انلاس
َّ ُ
شيئًا ،وأتكفل هل باجلنة؟» فقلت :أنا ،فاكن ال يسأل

تہی ما تےگ گا) اور می اےس جنت یک ضمای ث دوں؟“ ،توتاں ت کہا کہ می
(ضمای ث دیيا ےہوں) ،جيائجہ وہ کسیےس کوئ جب تہی ما یگی تےھ۔

ً
أحدا شيئًا.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن من الزتم للنيب -صىل اهلل عليه

وسلم -ترك سؤال انلاس أمواهلم أو االستعانة بهم يف
قضاء شؤونه مما قل أو كرث ،ضمن هل -عليه الصالة

والسالم -اجلنة؛ ذلك ألن ترك سؤال املخلوقني فيه
تولك ىلع اهلل وديلل ىلع قوة َّ
الرجاء واثلقة باهلل -

 .1359جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ جو جص اہلل ےک ینی ﷺ ےک لی لوگوں ےس اں ےک
جدی ث کا مطلت ن ے
اموال مایگيا اور ا یی معام الپ ےک ت یيات می اں ےس مدد مایگيا جھور دے جواہ ن
مایگيا تھوری جب کا ےہو تا رتادہ کا ،تو اہلل ےک رسول ﷺ ت اےس جنت یک ضمای ث

بعد أن سمع ثوبان -ريض اهلل عنه -هذا احلديث،

م
ہ۔ اس لی کہ جلوق ےس ن ما یگی می اہلل یک داپ پ توکل ےہوگا اور ن اہلل یک
دی ے
ہ۔ جيائجہ اس کا تدلہ ن
داپ پ اعماد اور اہلل ےس قوی اميد واتسيہ ر کھی یک ع المت ے
عایل اےس جنت می داجل کرے گا۔ توتاں رضی اہلل عيہ ت اس جدی ث
ے
ہ کہ اہلل ت ی
ت
کو آپ ﷺ ےس سیی ےک ت عد ینیﷺ ےس ن وعدہ کيا کہ وہ لوگوں ےس کجھ ھی تہی
ما تگی ےگ ،جيائجہ ای ِ
ہ کہ ن سوار
ن ماج یک روای ث می اں ےک تارے می منفول ے
م
ےہوتاںکاکوراگرجا تاتوکسیےس ن کہی کہ جےھمباکورادتدو،تلکہجوداپکر ےل ل یی۔

قطعه ىلع نفسه مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

کيا تھا۔

تعاىل ،-فاكن جزاؤه أن يدخله اهلل -تعاىل -اجلنة.

الزتم للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ال يسأل انلاس

شيئا ،حىت جاء عنه -ريض اهلل عنه -كما يف رواية
ابن ماجه" :أنه اكن يقع س ْو ُطه وهو راكب فال يقول

ألحد ناونليه حىت يزنل فيأخذه" .وفاء بالعهد اذلي
ٍ
.

ہجواتہوںت آپﷺ ےس کرےک اےسا ییاوپالرم
ناسعہد یکتاسداری ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > الزهد والورع
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والنسايئ وابن ماجه.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• تكفل  :الزتم وتعهد .

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع عدم سؤال انلاس ،واالعتماد ىلع انلفس يف قضاء احلوائج.
 .2فضيلة ثوبان -ريض اهلل عنه-.
 .3حرص الصحابة ىلع االلزتام بعهودهم ،فقد ثبت عن ثوبان يف رواية ابن ماجه :أنه اكن يقع س ْو ُطه وهو راكب فال يقول ألح ٍد ناونليه حىت يزنل
فيأخذه.
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 .4تريبة انلفس وتهذيبها ىلع االستغناء عن انلاس.
 .5الرتغيب باجلنة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ َ
نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الصغرى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبواعت
اإلسالمية ،الطبعة اثلانية1406 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية،
الطبعة األوىل1430 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح،
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق:
د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل1432 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة اخلامسة.
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َ
َ
يل اهلل حىت
من خرج ِف طلب العلم فهو ِف سبِ ِ

ش
ع
ہجیےس اہللےک
ہوہ ا تےس ے
جو جص ظلت لم می(ا یی گرھےس) ت کليا ے
را سی می جہاد کرتواال ،تہاں تك کہوہواتس لوپآت۔

يرجع

 .1360احلديث:

**

ً
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من خرج يف

 .1360جدیث:

ش
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’جو جص ظلت
اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ع
ہ جیےس اہلل ےک را سی می جہاد کرت
ہ وہ ا تےس ے
لم می (ا یی گرھ ےس) ت کليا ے

يل اهلل حىت يرجع».
طلب العلم فهو يف س يب ي

واال ،تہاں تك کہ وہ واتس لوپ آت‘‘۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن م ْن خرج من بيته أو بدله؛ حبثا عن

العلم الرشيع ،فهو يف حكم من خرج للجهاد يف

سبيل اهلل -تعاىل ،-حىت يعود إىل أهله؛ ألنه اكملجاهد
ْ
يف إحياء ِّ
ادلين وإذالل الشيطان وإتعاب انلفس.

**

اجمایل معنی:

ش
جدی ث کا مفہوم :جو جص ا ییگرھ تا ا یی شرہ ےس شعی علم ےک جصول ےک لی
ش
ہ
عایل ےک را سی می جہاد ےک لی ت کليا ے
ہ وہ اس جص یک مایيد ے
ت کليا ے
ہ جو اہلل ت ی
ش
تہاں تك کہ وہ ا یی گرھ والوں ےک تاس واتس لوپ آت۔ کنو تکہ اتسا جص دین
ےک اجياء ،سیطاں کو نجا دکھات اور ا یی آپ کو م سقت می میي ال کرت می ا تےس
ہ۔
ہ جیےس جہاد کرت واال ےہو تا ے
ہےی ے

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:

يل اهلل  :بمثابة املجاهد إلعالء لكمة اهلل -تعاىل.-
• يف س يب ي
• حىت يرجع  :يعود ملاكنه اذلي خرج منه.

فوائد احلديث:
 .1أن طلب العلم جهاد يف سبيل اهلل.
ُ
ْ
ِّ
 .2لطالب العلم أجر املجاهد يف ميادين القتال؛ ألن ّلُك منهما يقوم بما يقوي رشيعة اهلل ويدفع عنها ما ليس منها.
 .3فيه أن من خرج يف طلب العلم ،فله ثواب ممشاه ذهابا وإيابا إىل أن يرجع إىل أهله.
املصادر واملراجع:

جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص1395 ،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 ،لألبلاين ،ط ،5مكتبة املعارف – الرياض .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري،
الطبعة اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند1404 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط،1
دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ش
جس جصت یيیکیکرطفر ےہمائیک تو اس کو اس یيیک کا کام کرتواےلےک
ميل اجر مےل گا۔

َّ
من دل ىلع خري ,فله مثل أجر فاعله

 .1361احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’جس
اتو م سعود تدری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
جص ت یيیک یک رطف ر ےہمائ یک تو اس کو اس یيیک کا کام کرت واےل ےک ميل اجر

عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َّ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من دل ىلع خري ,فله مثل

أجر فاع يله».
ي

مےل گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا حديث عظيم ،يدل ىلع أن من أرشد غريه إىل
خري اكن هل من األجر مثل ما للفاعل ،وهذا يشمل
ادلاللة بالقول اكتلعليم ،وادلاللة بالفعل وهو القدوة

احلسنة.

 .1361جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
ہ کہ جو کسی یک یيیک یک راہ
ہ جس می اس تاپ کا یياں ے
ن اتك تہت طنم جدی ث ے
ہ۔ اس می تول کر ر ےہمائ کرتا
ہ اےس یيیک کرت واےل ےک ميل اجر مليا ے
دکھا تا ے
ت
ت
ع
ع
ہ جس
ہ جیےس لم شكھاتا اور مل ےک در تےع ر ےہمائ کرتا ھی سامل ے
ھی سامل ے

ہ اجھا تمون تیيا۔
ےس رماد ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ادلاللة ىلع اخلري.
 .2الوسائل هلا أحاكم املقاصد.

املصادر واملراجع:

َّ
توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ي
الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,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.
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ق
ہکہ می قالںیکمعفپ تہی کروں گا؟ می
ہجو مجھپ سم اتھا راہ ے
ن کوں ے
ہ۔
ہ اوریبے اعمال کو ضا تع کردتا ے
ت اسیکمعفپ کردی ے

من ذا اذلي يتأىل َّ
يلع أن ال أغفر لفالن؟ إين قد
غفرت َل ،وأحبطت عملك

 .1362احلديث:

**

 .1362جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا اتك
جيدپ ین عيد اہلل رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ق
آدمی ت کہا کہ اہلل یک سم! اہلل ق الں جص یک معفپ تہی کرے گا۔ اس پ اہلل ت عایل
ق
ہ کہ می ق الں یک معفپ تہی کروں گا؟
ہ جو مجھ پ سم اتھا راہ ے
ت فماتا :ن کوں ے
ہ۔ ات ے
وہپہ
ہ اوریبے اعمال کو ضا تع کر دتا ے
می ت اس یک معفپ کر دی ے
ش
ہ کہ اتسا کہی واال اتك عيادپ گرار جص تھا۔
رضی اہلل عيہ ےس رموی جدی ث می ے
ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ اس ت اتك اتسی تاپ کہہ دی جس ت اس یک دیيا

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

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-قال رجل :واهلل
ال يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل :من ذا اذلي يتأىل َّ
يلع
أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل ،وأحبطت
عملك" .ويف حديث أيب هريرة :أن القائل رجل

اعبد ،قال أبو هريرة" :تكلم بكلمة أوبقت دنياه

وآخرته".

اور آجرپیياہ کر ےک رکھ دی۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح

املعىن اإلمجايل:

َّ
خيرب انليب -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم -ىلع وجه اتلحذير
ً
من خطر اللسان ،أن رجال حلف أن اهلل ال يغفر

**

مذنب؛ فكأنه حكم ىلع اهلل وحجر عليه؛ ملا
لرجل
ٍ
ٍ
َّ
اعتقد يف نفسه عند اهلل من الكرامة واحلظ واملاكنة،
ٌ
ُ
وسوء
وذللك املذنب من اإلهانة ،وهذا إدالل ىلع اهلل

أدب معه ،أوجب ذللك الرجل الشقاء واخلرسان يف
ادلنيا واآلخرة.

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی کہ اتك جص ت قسم
ینی ﷺ رتاں یک جظتایک پ ميیيہ کرت ےہوت یيا ے
اتھائ کہ اہلل ق الں گياہ گار آدمی کو تہی ئجےس گا۔گوتا کہ اس ت اہلل ےک مفا تےل می
ش
ایيا ہےی قنصلہ ضادر کر دتا اور معفپ کا دروارہ اس جص ےک لی یيد کر دتا کنو تکہ ا یی
ش
ہ اور اس یک تگاہ
یيی وہ مجھيا تھا کہ وہ اہلل ےک اہں پا مغر اور ضاج ِ
ت مبل ث ے
ش
می وہ گياہ گار جص قاتل جفارپ تھا۔ ن اہلل پ جوامجواہ کا تار اوراس ےک سا می ت
ئ
ش
جا جراپ و ت ادئ کا مط ے
ہ جس یک وج ےس وہ جص دیيا اور آجرپ یک تد جنی
اہہ ے
اور جسارے کا مسیوجت ےہو گيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الالكم والصمت
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :جندب بن عبد اهلل بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• من ذا اذلي؟  :استفهام إنكار.
• يتأىل يلع  :حيلف ،واأل ييلَّة :احللف.
• أحبطت عملك  :أهدرته.
• أوبقت  :أهلكت.

• أوبقت دنياه وآخرته  :أبطلت دنياه وآخرته وخرسهما.

فوائد احلديث:

ً

َّ
الظن به وتأميل اخلري منه ،ويف هذه احلالة أيضا يكره أن بقسم اإلنسان ىلع اهلل ،خوفا
حسن
 .1حتريم اإلقسام ىلع اهلل إال إذا اكن ىلع وجه
ي
ً
ً
وتعظيما.
وخشية
 .2وجوب حسن األدب مع اهلل -تعاىل-.
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 .3شدة خطر اللسان ووجوب حفظه.

 .4حتريم اتلأيل ىلع اهلل.

 .5إثبات صفة القول هلل -تعاىل -ىلع وجه يليق جبالهل.

 .6وجوب اتلأدب مع اهلل -تعاىل -يف األقوال واألحوال.

 .7بيان سعة فضل اهلل -تعاىل -ورمحته.
 .8األعمال باخلواتيم.

 .9قد يغفر للشخص بسبب غريه.

 .10قد حيبط العمل من أجل لكمة.

 .11حتريم حتجر فضل اهلل -تعاىل -ورمحته.

املصادر واملراجع:

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

دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم1424 ،ه -3 .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل،
 1422ـه2001 -م -4 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -5 .اتلمهيد
لرشح كتاب اتلوحيد ،دار اتلوحيد ،تاريخ النرش1424 :ه -6 .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت.

الرقم املوحد)3415( :
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م
م
ت
جست جےھ جواپ میدیكھا تووہ جےھ جا گی ےہوت ھی عنفیث دیكےھ گا ،تا
م
توں کہا کہ گوتا است جےھ جا گی ےہوتدیكھا ،اور سیطاںمبیش کلمی تہی

من رآين ِف املنام فَ َس َ َ
ري ِاين ِف ايلقظة -أو كأنما
ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ
رآين ِف ايلَقظ ِة -ال يتمثل الشيطان يب

 .1363احلديث:

آ شکيا۔

**

م
ہ کہ رسول اہلل ﷺت فماتا ”جس ت جےھ
اتو ے ُہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
م
ت
جواپ می دیكھا تو وہ جےھ جا گی ےہوت ھی عنفی ث دیكےھ گا ،تا توں کہا کہ گوتا اس
م
ت جےھ جا گی ےہوت دیكھا ،اور سیطاں مبی ش کل می تہی آ شکيا۔“

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-من رآين يف املنام فسري ياين يف
ْ
َّ ُ
ايلقظة -أو كأنما رآين يف ايلقظ ية -ال يتمثل الشيطان

يب».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اختلف العلماء يف بيان معىن هذا احلديث ،ىلع عدة
اجتاهات :األول :أن املراد به :أهل عرصه ،ومعناه أن

من رآه يف انلوم ولم يكن هاجر يوفقه اهلل تعاىل

للهجرة ورؤيته -صىل اهلل عليه وسلم -يف ايلقظة
ً
عيانا .واثلاين :أن اذلي يظهر هل يف املنام هو انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -حقيقة ،أي يف اعلم الروح ،وأن
رؤياه صادقة ،برشط أن يكون بصفته املعروفة -

صىل اهلل عليه وسلم .-واثلالث :أنه يرى تصديق

تلك الرؤيا يف ايلقظة يف ادلار اآلخرة؛ رؤية خاصة يف

القرب منه وحصول شفاعته وحنو ذلك .قوهل" :أو

فكأنما رآين يف ايلقظة" هذه رواية مسلم فقد رواها

ىلع الشك :هل قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-فسرياين
يف ايلقظة" أو قال" :فكأنما رآين يف ايلقظة" .ومعناه:

أن من رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املنام ىلع
صفته اليت هو عليها فكأنما رآه يف حال ايلقظة ،فهو

كقوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-كما يف الصحيحني:
"من رآين يف املنام ،فقد رآين" ويف رواية يف الصحيحني
ً
أيضا" :من رآين يف املنام فقد رأى احلق" .قوهل" :ال
يتمثل الشيطان يب" ،ويف لفظ آخر" :من رآين يف انلوم

فقد رآين ،إنه ال ينبيغ للشيطان أن يتمثل يف صوريت".
واملعىن :أن الشيطان ال يمكنه أن يتمثل بانليب -صىل

اهلل عليه وسلم -ىلع هيئته احلقيقية ،وإال فقد يأيت

 .1363جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اس جدی ث ےک مفہوم می مجيلف تہلووں ےک اعیيار ےس علماء ےکماتی اجي الف تاتا
ہ۔ تہ ال :اس ےس ُرماد آپ ﷺ ےک رمات ےک لوگ ہ ےی۔ اس کا مطلت
جا تا ے
ن ے ج
مج
ہ
عایل اےس
ہ کہ س ت ےھ جواپ می دیكھا اور اس ت ےرحپ تہی یک ،اہلل ت ی
ےہرحپ اور جقنقت می آپ ﷺ کو دیكھی یک توقنق دے گا۔ دوشا :جس ت آپ

ﷺ کو جواپ می دیكھا تو اس ت جقنقت می آپ ہےی کو عال ِم ارواح می دیكھا ،لہیدا
ہ تشطيکہ اُس ت آپﷺ کو اینی مسہور ومغوف ضفاپ
اس کا جواپ شجا ے
ہ
ےک ساتھ دیكھا ےہو۔ تیشا :آپ ﷺ کو جواپ می دیكھيا اس تاپ یک تصدتق ے

کہ ن آپ کو آجرپ می یيداری یک جال ث می دیكےھ گا اور ن آپ ﷺ ےس ُفپ اور
آپ یک شفاعت ےک جصول ےس من علق جاض روی ث ےہویگ۔ جدی ث یک عيارپ " او
م
ق کاتما رآئ ف النقطہ " ن سلم یک روای ث ےک الفاظ ہ ےی ،راوی ت سك یک تیياد پ
اےس تفل کيا ت
ہ کہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت " قسبائ ف
ہ عنی راوی کو سك ے
ے

ہ کہ
النقطہ " ےک الفاظ ادا کی تا "ق کاتما رآئ ف النقطہ " فماتا۔ اس کا مطلت ن ے
جس ت آپ ﷺ کو اینی اضیل جال ث می جواپ می دیكھا تو گوتا اس ت آپ کو
یيداری می دیكھ ليا۔ اس کا مفہوم آپ ﷺ یک دوشی جدی ث ےک مفہوم یک
ضجن
ہ " من رآئ ف الميام  ،قفد رآئ " جس ت
ہ جو جی می وارد ےہوئ ے
رطح ے
ض
م
م
ج
جواپ می جےھ دیكھا سو وہ جےھ جقنقت می دیكھ ج کا۔ نجی می دوشی جگہ رموی
م
ہ " من رآئ ف الميام قفد رای الجق " جس ت جےھ جواپ می دیكھا اس ت تفیياً
ے
ن
شجا جواپ دیكھا۔ جدی ث ےک الفاظ " ال ميل الس یطاں ئ " تہی مفہوم دوشے
ت
ہ "من رآئ ف النوم قفد رآئ ،ان ال ین عی للسیطاں اں
الفاظ ےک ساتھ اس رطح آتا ے
ن
ميل ف ضورئ"(کہ سیطاں ےک تس می ہےی تہی کہ وہ مبا روپ دھار سےک)۔ اس
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الشيطان ويقول :إنه رسول اهلل ويكون ىلع هيئة

ليست يه هيئته -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذا ليس
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فإذا رأى اإلنسان
شخصا ووقع يف نفسه أنه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فليبحث عن أوصاف هذا اذلي رآه ،هل

تطابق أوصاف انليب -عليه الصالة والسالم -أو ال ؟
فإن طابقت :فقد رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

وإن لم تطابق فليس هو :انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وإنما هذه أوهام من الشيطان أوقع يف نفس
انلائم أن هذا هو الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-

وليس هو الرسول ،وقد روى أمحد والرتمذي يف

الشمائل :عن يزيد الفاريس قال :رأيت رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -يف انلوم ،فقلت البن عباس:

إين رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف انلوم،

قال ابن عباس :فإن رسول اهلل اكن يقول" :إن
َّ
يتشبه يب ،فمن رآين يف انلوم
يستطيع أن
الشيطان ال ي
فقد رآين" ،فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل اذلي
رأيت؟ قلت :نعم ،فلما وصفه ،قال :ابن عباس :لو
رأيته يف ايلقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا"

وحسنه الشيخ األبلاين يف "خمترص الشمائل" :

(ص )208برقم ( .)347واملعىن :أنك لو رأيت انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يف حال ايلقظة ال يمكن أن
تصفه بأكرث مما وصفت ،وهذا معىن أنه رأى انليب -

ہ کہ سیطاں آپ ﷺ یک اضیل ضورپ تہی ایيا شکيا۔ ورن سیطاں
کا مطلت ن ے
آ تا اور کہيا کہ می اہلل کا رسول ےہوں جاال تکہ وہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک ضورپ
ش
تہی۔اس لیوہاہلل کارسولتہی۔ لہیداجتاتساںکسی جصکودیكےھ اور اس ےک
دل می ن تاپ آت کہ وہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ہ ےی تو اےس جا ہیی اس ےک
اوضاف دیكےھ کہ اس ےک اوضاف آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ےک اوضافےک مطاتق
ہ ےی تا تہی؟ اگر مطاتق ےہوں تو اس ت آپ ضیل اہلل عليہ وسلم کو دیكھا اور اگر ن ےہوں
س
ہ جو
ہ۔ تلکہ ن سیطاں یک رطف ےس وہےم ے
تو وہ آپ ضیل اہلل عليہ و لم تہی ے
ش
ہ ،جاال تکہ وہ اہلل
ہ کہ ن اہلل ےک رسول ے
سوت ےہوت جص ےک دل می وہ داليا ے

ےک رسول تہی۔ شما تل می امام اجدم اور پمدی ےک جواےل ےس پتد قارشی ےس
ہ کہ می ت جواپ می رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم کو دیكھا ،تو می ت
منفول ے
این عياس رضی اہلل عہما ےس کہا کہ می ت جواپ می آپ ضیل اہلل عليہ وسلم کو
س
ہ کہ سیطاں مبی
ہ ،اتہوں ت فماتا کہ آپ ضیل اہلل عليہ و لم کا ارساد ے
دیكھا ے
م
م
ضورپ اجیيار تہی کرشکيا ،تس جو جےھ جواپ می دیكھ ےل اس ت جےھ دیكھ ليا۔ کيا
ش
آپ اس جص یک ضفاپ یياں کرشکی ہ ےی جےس آپ ت جواپ می دیكھا۔ می ت
کہا جی اہں۔ جت اتہوں ت اوضاف یياں کی ،تو این عياس رضی اہلل ع ہما ت
فماتا اگر تم یيداری می آپ یک رتارپ کرت تو اس ےس رتادہ کجھ ن کہی۔ سح اليائ

م
ہ۔ (ض )208پقم
ت " جنرص السما تل" می اس جدی ث کو جسن فار دتا ے
( )347تعنی اگر آپ ینی ضیل اہلل عليہ وسلم کو یيداری یک جال ث می دیكھ لییتو آپ
ﷺ ےک اوضاف اس ےس رتادہ یياں ن کرشکی۔ تعنی اتھوں ت تفیياً آپ ضیل
س
ہ۔
اہلل عليہ و لم کو دیكھا ے

صىل اهلل عليه وسلم -حقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب الرؤيا
راوي احلديث :متفق عليه .مسلم.

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

معاين املفردات:

َّ ُ
• ال يتمثل يب  :ال يتش َّبه يب.

فوائد احلديث:

َّ
 .1من خصائصه صىل اهلل عليه وسلم أن الشيطان ال يتمثل به.

 .2تمثل الشيطان يف املنام بغريه  -صىل اهلل عليه وسلم – وأن اهلل تعاىل جعل هل قدرة ىلع ذلك.

 .3رؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم أمارة ىلع صحة الرؤيا وخروجها ىلع سبيل احلق.

 .4املراد برؤيا انليب صىل اهلل عليه وسلم رؤيته ىلع صفته املعروفة املذكورة يف كتب الشمائل ،وذللك اكن ابن سريين رمحه اهلل  :إذا قص عليه
ْ
رجل أنه رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم ،قال :صف يل اذلي رأيته ،فإن وصف هل صفة ال يعرفها ،قال :لم تره.
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 .5بشارة ملن رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم يف الرؤيا أنه يراه يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين
حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين،
حتقيق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة األوىل1432 ،ه.

الرقم املوحد)4192( :
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ََْ
َ َّ
ُ
من َ َّ
اجلنة
َسه أن ينظر إىل رجل من أهل
ََْْ
فلينظر إىل هذا

 .1364احلديث:

ش
ش
جس جص کو کوئ جینیدیكھيا تسيد ےہوتووہ اس جص کو دیكھےل
**

ْ
أعر ً
ابيا أىت انليب
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن
ُ َّ
صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ،دل يين ىلعْ
عمل إذا ع يملتُه ،دخلت اجلنة .قال« :تعبُ ُد اهلل ال
ْ
ُ
ُ
ُ
ترشك به شيئا ،وت يقيم الصالة ،وتؤيت الزاكة المف ُروضة،
وتصوم رمضان» قال :واذلي نفيس بيده ،ال أ يزيْ ُد ىلع
َّ َّ
فلما وىل قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من
هذا،
َّ ْ ْ
ْ
رسه أن ينظر إىل ُ
َّ
رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا».

 .1364جدیث:

اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہےی کہ اتك دتہائ ینی ﷺ یک جدمت میجاض ےہوا
م
ع
اور رعض کيا کہ اے اہلل ےک رسول! جےھ کوئ اتسا مل یي ال یی جےس اگر می کر تا

ر ےہوں تو جنت می داجل ےہوجاوں۔ آپ ﷺت فماتا’’ :اہلل یک عيادپ کرو ،اس
ےک ساتھ کسی کو شتك ن تھرہاو ،فض تمار قاتم کرو ،فض رکویہ یک ادایيیگ کرو اور
ق
رمصاں ےک رورے رکھو۔‘‘ اس دتہائ ت کہا :اس داپ یک سم جس ےک اہتھ می
ہ! می اس پ کوئ اضاقہ تہی کروں گا۔ جت وہ تینھ تھب کر ج ال تو ینی
مبی جاں ے
ش
ش
ج
کرتم ﷺ ت فماتا’’ :جس جص کو کوئ ینی دیكھيا تسيد ےہو تو وہ اس جص کو دیكھ

ےل۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة ريض اهلل عنه -أن رجال من أهل
ابلادية قدم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يلدهل
ىلع عمل يدخله اجلنة فأجابه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بأن دخول اجلنة وانلجاة من انلار يتوقفان ىلع

أداء أراكن اإلسالم ،حيث قال" :تعبد اهلل ال ترشك به
شيئًا" وهو معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،اليت يه
الركن األول من أراكن اإلسالم ،ألن معناها :ال معبود

حبق إال اهلل ،ومقتضاها إفراد اهلل بالعبادة ،وذلك
بعبادة اهلل وحده ،وأن ال ترشك به شيئًا"" .وتقيم
الصالة" ،أي وتقيم الصلوات اخلمس اليت كتبها اهلل

وأوجبها ىلع عباده يف لك يوم ويللة ،بما يف ذلك صالة
اجلمعة" .وتؤدي الزاكة املفروضة" ،أي وتعطي الزاكة

الرشعية اليت أوجبها اهلل عليك ،وتدفعها ملستحقها.
"وتصوم رمضان" أي وحتافظ ىلع صيام رمضان يف

وقته" .قال واذلي نفيس بيده ال أزيد ىلع هذا" أي ال

أزيد ىلع العمل املفروض اذلي سمعته منك شيئا من

الطااعت ،وزاد مسلم" :وال أنقص منه"" .فلما وىل
قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-من َّ
رسه أن ينظر
إىل رجل من أهل اجلنة فينظر إىل هذا" ،أي فلينظر

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی کہ اتك دتہائ جص ینی ﷺ یک جدمت می
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ یياں کر ے
جاض ےہوا تاکہ آپ ﷺ اس یک ر ےہمائ کسی ا تےس عمل یک رطف فما تی جو اےس جنت
می ےل جات۔ ینی ﷺ ت اےس جواپ د یی ےہوت فماتا کہ جنت کا داجلہ اور
دورح ےس جھن کارا ارکاں اس الم یک ادایيیگ پ موقوف ہ ےی۔ آپ ﷺ ت فماتا:

’’اہلل یک عيادپ کرو اور اس ےک ساتھ کسی کو شتك ن تھرہاو۔” ال الہ اال اہلل یک
م
ہ کنو تکہ
ہ اور ن ارکاں اس الم می ےس شت ےس تہ ال رکن ے
شہادپ کا عنی تہی ے
م
ہ :اہلل ےک سوا کوئ معنود پجق تہی ،اور اس کا تفاضا اہلل کو عيادپ
اس کا عنی ے
ہ تاین طور کہ ضف اور ضف اہلل یک عيادپ یک جات اور ن
می منفد ویکيا مایيا ے
ت
کہ آپ اس ےک ساتھ کسی ھی جب کو شتك ن تھرہا تی۔‘‘ ’’اور تمار قاتم کرو‘‘ تعنی
ت
وہ تا ئح تمارین سمول تمار جمعہ ےک حہی اہلل ت ےہ دں وراپ می ا یی یيدوں پ
ہ اتہی قاتم کرو۔ ’’اور فض رکوہ ادا کرو‘‘ تعنی وہ شعی رکوہ ادا کرو جےس
فض کيا ے
ہ اور اےس اس ےک جق دار تك تہنجاو۔ ’’اور رمصاں ےک
اہلل ت تم پ فض کيا ے
رورے رکھو‘‘ تعنی رمصاں ےک روروں یک اں ےک وق ث می تایيدی کرو۔ ’’اس

ق
ہ! می اس پ کوئ
ہ اس داپ یک جس ےک اہتھ می مبی جاں ے
ت کہا کہ سم ے
اضاقہ تہی کروں گا‘‘ تعنی می ت آپ ےس جو فض اعمال سی ہ ےی اں پ می کسی
م
ت
ھی اور یيیک کا اضاقہ تہی کروں گا۔ سلم شتف یک روای ث می ن الفاظ راتد ہ ےی:

’’اور ن ہےی اں می کجھ کمی کروں گا۔‘‘ ’’جت وہ تینھ تھب کر ج ال تو ینی کرتم ﷺ ت
ش
ش
ج
فماتا’’ :جس جص کو کوئ ینی دیكھيا تسيد ےہو تو وہ اس جص کو دیكھ ےل۔‘‘ تعنی اےس
165

إىل هذا األعرايب ،فإنه من أهل اجلنة إن داوم ىلع فعل

ما أمرته به؛ لقوهل يف حديث أيب أيوب -ريض اهلل
ُ
عنه -كما يف مسلم" :إن تمسك بما أمر به دخل
اجلنة" .ولم يذكر يف هذا احلديث :حج بيت اهلل

احلرم ،مع أنه الركن اخلامس من أراكن اإلسالم ،ولعل

ذلك قبل أن يفرض .وحاصله أن احلديث يدل ىلع أن
من أدى ما افرتضه اهلل عليه من الصلوات اخلمس

وصوم رمضان وأداء الزاكة مع اجتناب املحرمات

استحق دخول اجلنة ،وانلجاة من انلار.

جا ہی کہ وہ اس ارعائ (دتہائ ) کو دیكھ ےل کنو تکہ اگر ن مبے جكم کردہ اعمال پ
ےہم
م
یسیگ پت گا تو ن جيینوں می ےس ےہوگا۔ کنو تکہ سلم شتف می اتو اتوپ رضی اہلل
ہ کہ آپ ﷺ تفماتا’’ :جس تاپ کا اےس جكم دتا
عيہ ےس رموی جدی ث می ے
رہ گا تو جنت می جات گا۔‘‘ اس جدی ث می
ہ اگر ن اس یک تایيدی کر تا ے
گيا ے
ہ۔ اس
ہتاوجود اس ےک کہ ناس المکاتائجواں رکن ے
نتاہلل ےک جحکا دکر تہی ے
ت
ہ جت ا ھی جح فض تہی ےہوا تھا۔ جاضل
ہ کہ ساتد ن واق عہ اس وق ث کا ے
یک وج ن ے
ہ کہ جس ت اہلل یک فض کردہ تا ئح تماروں یک
ن کہ جدی ث اس تاپ پ دالل ث کرئ ے

ادایيیگ یک ،رمصاں ےک رورے ر کےھ ،رکوہ ادا یک اور اس ےک ساتھ ساتھ جرام
جبوں ےس اجیياپ کر تا راہ وہ جنت می جات اور دورح ےس ئجاپ تات کا جق دار
ےہوگيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• دلين  :أرشدين.
َّ
• وىل  :ذهب وانرصف.
• رسه  :أحبه وأعجبه.

فوائد احلديث:
 .1أن توحيد اهلل تعاىل بالعبادة أول ما يبدأ به يف ادلعوة إىل اهلل.
 .2الصلوات املفروضات مخس يف ايلوم والليلة.
 .3الصوم املفروض هو صيام شهر رمضان.
 .4االكتفاء بالواجبات ىلع من اكن حديث عهد بإسالم.
 .5أن ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -ال بد فيها من اتلدرج.
 .6حرص الرجل ىلع تعلم أمر دينه.
 .7أخذ العلم عن األكابر.
 .8جواز احللف من غري استحالف.
َّ
 .9فيه أن املبرشين باجلنة أكرث من العرشة.
 .10جواز قول رمضان من غري إضافة شهر.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 :
 ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة:
األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض
الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه منار القاري ،تأيلف :محزة حممد
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قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش  1410 :ـه مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر،
الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3689( :
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ً
ً
من اعد مريضا أو زار أخا َل ِف اهلل ،ناداه مناد:

جستکسیرمتصیک عيادپیک تا ا یی کسیدینی تھائےس مالقاپیک ،تو اس
رہ،یباجليا ميارک ےہو اور تو
ہ” :تو جوس ے
کو اتك ت کارتواال ت کار کر کہيا ے

بأن طبت ،وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة
ً
مْنال

 .1365احلديث:

ت جنت می ایيا تھکان یيا ليا“۔

**

 .1365جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جس ت
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
کسی رمتص یک عيادپ یک تا ا یی کسی دینی تھائ ےس م القاپ یک ،اس کو اتك ت کارت

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ً
يضا أو زار أ ًخا ُ
هل
صىل اهلل عليه وسلم« :-م ْن اعد م ير
ْ
ْ ْ
ييف اهلل ،ناد ُاه ُمنا ٍد :بيأن يطبت ،وطاب ممشاك ،وتب َّوأت
َّ ْ ً
زنال».
يمن اجلن ية م ي

رہ،یبا جليا ميارک ےہو اور تو ت جنت می ایيا تھکان
ہ” :تو جوس ے
واال ت کار کر کہيا ے

یيا ليا“۔
**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ً
ً
مريضا أو يزور أخا هل لوجه اهلل -عز
من ذهب يلعود
ً
وجل -فإن ملاك يناديه من عند اهلل -تعاىل -أن
طهرت من اذلنوب وانرشحت بما لك عند اهلل من
جزيل األجر ،واختذت من اجلنة ً
قرصا تسكنه.

**

اجمایل معنی:

ش
جو جص کسی رمتص یک عيادپ ےک لی تا ترھ اہلل یک جارط ا یی کسی تھائ ےس م القاپ
ہ کہ تو گيا ےہوں
ہ ،اہلل ےک اہں ےس اتك فسيہ اےس ت کار کر کہيا ے
ےک لیجا تا ے
ہ اس ےس تو جوس ےہو اور
ےس تاک ےہو ،اہلل ےک اہں یبے لی جو ت یياہ اجر ے
م
جنت کا جلیبا مسک یی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب عيادة املريض
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

ً
مريضا حمتسبًا.
• م ْن اعد  :أي :زار
• أ ًخا ُ
هل  :أي :يف ادلين.

• ييف اهلل  :زاره لوجه اهلل ال لدلنيا.
• ُمنا ٍد  :أي :ملك.
ْ
• يطبت  :انرشحت بما لك عند اهلل من جزيل األجر ،أو طهرت من اذلنوب.
ُ
• وطاب م ْمشاك  :عظم ثوابك.
َّ ْ ً
ً
َّ
زنال : .اختذت من اجلنة دارا تزنهلا.
• وتبوأت يمن اجلن ية م ي

فوائد احلديث:
 .1استحباب زيارة املريض وزيارة اإلخوان يف اهلل.
ِّ
 .2للك ملك من املالئكة مقام معلوم ،ومنها من تبرش املؤمنني إذا قاموا بأعمال حيبها اهلل ورسوهل.
 .3وعد اهلل تعاىل للزائر والعائد ابتغاء وجهه بأن يطهره من ذنوبه ،ويعظم أجره ويدخله اجلنة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه .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 ،للنووي،
حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
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فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
الطبعة1426 :ه .صحيح األدب املفرد ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،دار الصديق للنرش
واتلوزيع ،الطبعة :الرابعة 1418ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون،
حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3442( :
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جستدو لرکنوںیکپورسوپنتیک تہاں تك کہوہ تا لع ےہو گيی تووہرور
قيامت اسجال میآت گا کہ می اوروہ اںدو اتگلنوںیکرطح ےہوںےگ

من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا
وهو كهاتني

 .1366احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :م ْن اعل
َّ ُ
ُ
حىت تبلغا جاء يوم ال يقيامة أنا وهو كهاتني»
اريتني
ج ي
وض َّم أصابيعه.

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جس
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت دو لرکنوں یک پورس وپنت یک تہاں تك کہ وہ تا لع ےہو گيی تو وہ رور قيامت

اس جال می آت گا کہ می اور وہ اں دو اتگلنوں یک رطح (فی ث فی ث) ےہوں
ےگ۔" (ن کہہ کر) آپ ﷺ ت اینی اتگلنوں کو آتس می م ال ليا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث فضل عول اإلنسان للبنات ،وذلك أن
َّ
ابلنت قارصة ضعيفة ،والغالب أن أهلها ال يأب ُهون
بها ،وال ُّ
يهتمون بها ،فذللك قال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم" :-من اعل جاريتني حىت تبلغا ،جاء يوم
القيامة أنا وهو كهاتني" وض َّم إصبعيه :السبابة

والوسطى ،واملعىن أنه يكون رفيقا لرسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يف اجلنة إذا اعل اجلارتني ،يعين
األنثيني من بنات أو أخوات أو غريهما ،أي أنه

يكون مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلنة،
وقرن بني إصبعيه -عليه الصالة والسالم .-والعول
يف الغالب يكون بالقيام بمؤونة ابلدن ،من الكسوة
والطعام والرشاب والسكن والفراش وحنو ذلك،
وكذلك يكون باتلعليم واتلهذيب واتلوجيه واألمر
باخلري وانليه عن الرش وما إىل ذلك ،فيجمع القائم

بمصالح ابلنات بانلفع العاجل ادلنيوي ،واآلجل

 .1366جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ئ
ہ،کنو تکہ ینی
اسجدی ثمی اتساںےک جنوں یک پورسکرت یکقصيلتکایياں ے
ہ اور اکب اس ےک گرھ واےل اس یک پواہ تہی کرت اور ن اس کا
عاجر و کرمور ےہوئ ے
جيال ر کھی ہ ےی۔ اشی لی ینی ﷺ ت فماتا’’ :جس ت دو لرکنوں یک پورس
وپنت یک تہاں تك کہ وہ تا لع ےہو گيی تو وہ رور قيامت اس جال می آت گا کہ می
اور وہ اں دو اتگلنوں یک رطح ےہوں ےگ۔‘‘ اور آپ ﷺ ت اینی دوتوں اتگلنوں
ت
ہ کہ وہ جنت می
عنی شہادپ اور درميائ اتگیل کو م ال کر دکھاتا۔ اس کا مفہوم ن ے
ت
رسول اہلل ﷺ کا سا ھی ےہو گا اگر اس ت دو لرکنوں تعنی دو یيینوں تا تہنوں وعبہ یک
پورس یک ےہویگ۔ تعنی وہ جنت می ینی ﷺ ےک ساتھ ےہو گا ،اور آپ ﷺ ت اینی

دوتوں اتگلنوں کو تاہےم م ال ليا۔ پورس رتادہ پ جسمائ ضورتاپ کو تورا کر ےک ےہوئ
تع
ہجیےسکبا،کھاتاتیيا،راہتس اور تسب وعبہ،اور اشیرطح ن لنموپنت کرت،
ے
ج
مہدپ وساتسيہ یيات ،را ےہمائ کرت ،ا ھی تاتوں یک تلفی اور پی تاتوں ےس
ش
ت
ہ۔ جيائجہ لرکنوں ےک مفاداپ کا یگہياں جص اں یک دنوی
روک کر ھی ےہوئ ے
منقعت ےک ساتھ ہےی اں یک اجروی منقعت کا جيال ر کےھ گا۔

األخروي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه مسلم [ بدون زيادة :كهاتني] ،وهذا لفظ الرتمذي.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اريتني  :قام عليهما باملؤونة والرتبية وحنوهما.
• اعل ج ي
اريتني  :بنتني.
•ج ي
َّ ُ
• حىت تبلغا  :تدراك ابللوغ أو تصال إىل زوجهما.
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فوائد احلديث:
 .1فضل يراعية ابلنات والرب بهن.
 .2عناية األبوين بابلنات تربية وتهذيبا سبب يف دخول اجلنة وعلو املزنلة فيها.
 .3اثلواب العظيم ملن قام ىلع ابلنات باملؤونة والرتبية حىت يزتوجن أو يبلغن ،وكذلك األخوات.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح 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)3360( :
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تِس
ر
تک
شج
ت عیل اہللِ ،روال رجولوال
جو ص ا یی گرھےس لی ےہوتن کےہ ":م اہلل ترورکل ُ
ئ
ہ ’’ جےھ ہےدایثدےدی گنی،
قُورہ ا ِ رال تاہلل'' تو (اسوقث) اسےس کہا جا تا ے

من قال -يعين :إذا خرج من بيته :-بسم اهلل

تولكت ىلع اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال

یبیرطفےس کفایث کردیگنیاور تو ئجا ليا گيا‘‘ اور (ن سن کر) سیطاںاس

َل :هديت وكفيت ووقيت ،وتنىح عنه الشيطان

 .1367احلديث:

**

ً
مرفواع« :من قال
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
َّ
ُ
هلل،
يعين :إذا خرج من بي يته :-بيسم اهلل تولكت ىلع ا يُ َّ
ُ
ُ
ُ
وال حول وال ق َّوة إيال باهلل ،يقال هل :ه يديت وك يفيت
َّ
و ُو يقيت ،وتن َّىح عنه الشيطان» .زاد أبو داود« :فيقول

 .1367جدیث:

ہ۔
ےسپےہےت جا تا ے

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جو
اتس این مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
تِس
ر
تک
شج
ت عیل اہللِ ،روال رجول وال قُورہ ا ِ رال
ص ا یی گرھ ےس لی ےہوت ن کےہ " :م اہلل ترورکل ُ
ئ
ہ :جےھ ہےدای ث دے دی گنی،یبی رطف
تاہلل '' تو (اس وق ث) اس ےس کہا جا تا ے
ےس کفای ث کر دی گنی اور تو ئجا ليا گيا اور ( ن سن کر) سیطاں اس ےس پے ہےت جا تا

جل قد
يعين :الشيطان -ليشيطان آخر :كيف لك بير ٍُ
ُ
وكيف ُ
وو يِق؟».
ه يدي ي

ہ"۔ اتو داود یک روای ث می ن الفاظ رتادہ ہ ےی":اس پ اتك سیطاں دوشے
ے
ک
ہ :اس آدمی پ تمہارا تس یےس جےلگا جےس ہےدای ث دےدی گنی ،جس یک
ےس کہيا ے
رطف ےس کفای ث کر دی گنی اور جےس ئجا ليا گيا؟"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن الرجل إذا
خرج من بيته فقال :باسم اهلل ،تولكت ىلع اهلل ،ال

حول وال قوة إال باهلل ،يناديه ملك يا عبد اهلل هديت

إىل طريق احلق ،وكفيت همك ،وحفظت من األعداء؛
فيبتعد عنه الشيطان املولك عليه ،فيقول شيطان آخر

هلذا الشيطان :كيف لك بإضالل رجل قد هدي،
وكيف ،ووِق من الشياطني أمجعني؟ ألنه قال هذه

اللكمات فإنك ال تقدر عليه.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ" :
رسول اہلل ﷺ تیياتا کہ جت کوئ آدمی ا یی گرھ ےس ت کلی ےہوت ن کہيا ے
تاشم اہللِ ،توکرلْ ع
ہ:
ول وال قو ر رہ اال تاہلل" تو اتك فسيہ اےس ت کار کر کہيا ے
ت یل اہللِ ،ال ج ر
ر ُ
ئ
اے اہلل ےک یيدے! جےھ راہِ جق یک رطف ہےدای ث مل گنی،یبی پتسائ کا تار اتھا ليا
ئ
گيا اور جےھ دشمنوں ےس مجفوظ کر دتا گيا۔ اتسا کہی پ اس پ من عی سیطاں دور ہےت جا تا
ہ :تم اس آدمی کو گرماہ کیےس کر
ہ اور اتك دوشا سیطاں اس سیطاں ےس کہيا ے
ے
شکی ےہو جےس ہےدای ث دے دی گنی ،جس یک رطف ےس اس کا توجھ اتھا ليا گيا اور اےس
تمام سیطاتوں ےس ئجا ليا گيا؟ جوں کہ اس ت ن الفاظ کہہ دت ہ ےی اس لی اپ
تمہارا اس پ رور تہی جےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > أذاكر ادلخول واخلروج من املزنل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• تولكت  :اتلولك هو :االعتماد ىلع اهلل -سبحانه وتعاىل -يف حصول املطلوب ،ودفع املكروه  ،مع اثلقة به وفعل األسباب املأذون فيها.
ُ َّ َّ
• ال حول وال قوة يإال باهلل  :ال انتقال وال حتول من حال إىل حال ،وال قوة ىلع يشء من األشياء إال بعون من اهلل.
ُ
• يقال هل  :حيتمل القائل هو ابلاري -جل يف عاله ،-أو ملك يأمره اهلل -عز وجل-.
ُ
ُ
• ه يديت وك يفيت  :أي :باستعانتك باسمه -تعاىل -وحتصنك به هديت للرصاط املستقيم ،وكفيت لك مهم دنيوي وأخروي.
• ُو يقيت ُ :ح يفظت من لك مكروه.
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• تن َّىح  :مال عن جهته ،وابتعد عن طريقه.
َّ
الشيطان  :من الشطنُ :
ابلعد ،أي ابلعد عن لك خري ،والشيطان معروف ،ولك اعت متمرد من اجلن واإلنس وادلواب يقال هل شيطان.
•

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا القول عند اخلروج من املزنل؛ يلحصل ما فيه من خري.
 .2فضل اتلولك ىلع اهلل -عز وجل ،-واالتلجاء إيله بالقول والفعل ،وأن ذلك حصن للمؤمن من لك رش.
 .3ال حول وال قوة للعبد يف اكفة أموره إال باهلل.
 .4عجز الشيطان عن غواية من هداه اهللَّ ،
وحبب إيله اإليمان وزينه يف قلبه.
 .5تعاون الشياطني إلضالل العباد.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .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 ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سنن أيب
داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني،
دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح الرتغيب والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .القول املفيد
ىلع كتاب اتلوحيد ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية 1424ه .لسان العرب ،حممد بن مكرم بن
منظور األنصاري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1414ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3504( :
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جو شجصندعاپےھ:ارسْیرع ْ ِف اہلل الردِیالر اِلرہ اِالر ہےُو ا ْلج ر ری ال ْقرن ُ ر ُ
وپ اِلري ْ ِہپجمہ:
وم رو رات ُ
ر ر
ُ ر
من قال :أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح
ئ
م
ج
ت
ہ
م
ج
ع
ن
ک
ہ
ت
عایلےس جسس ظلت کر تا ےوں ،سےکسوا وئ ودپ ق ی،وہ
اہلل
ی
ی
القيوم وأتوب إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد فر
ک
ت
ہ اورمی اشیےس تون کر تا ےہوں۔اسیکمعفپ
ہ اور قا م ر ھیواال ے
ر تدہ ے
من الزحف.
ہ
ک
ہ
ہ
ن
گ
ک
ہ ،ا رجوہ ميداں جہادےس ےیفار وںن ےوا ےو۔
ردی جائ ے

 .1368احلديث:

**

 .1368جدیث:

رسول اہلل ﷺ ےک آراد کردہ ع الم رتد رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں
کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺت فماتا":جو شجص ن دعا پےھ :را ْسیرع ْ ِ
اہلل الردِی الر
ف ر
ُ
ئ
ل
ج
وم رو رات ُ ِ
ہ
ے
عایل ےس جسس ظلت کر تا وں ،س
اِلرہ راِالر ےہُو را ْ ج ر ری ال ْقرن ُ ر
وپ الري ْ ِہ .پجمہ :می اہلل ت ی
ُ
ہ اور می اشی ےس تون
ہ ،قاتم ر کھی واال ے
ےک سوا کوئ معنود پجق تہی ،وہ ر تدہ ے
ہ ،اگرج وہ ميداں جہاد ےس ہےی فار کنوں ن
کر تا ےہوں۔ اس یک معفپ کر دی جائ ے

عن زيد موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قال:
ْ ْ
اليح َّ
َّ
القيوم وأتوب
أستغ يف ُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو
ُ
َّ ْ
الزحف».
إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد ف َّر من

ےہوا ےہو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
اليح َّ
َّ
القيوم
من قال :أ ْستغ يف ُر اهلل اذلي ال هلإ إال هو
ُ
وأتوب إيله غفر هل ذنبه وإن اكن قد ف َّر من قتال
َّ ْ
الزحف هو أحد
الكفار ،ومن املعلوم أن ال يفرار من
ُ
الموبقات َّ
السبع اليت جاءت يف حديث( :اجتنبوا
ي
َّ ْ
السبع ُ
َّ
الزحف)،
الموبقات ،ومنها :ال يفرار من

ويكون املعىن مستقيما :إذا اكن املقصود أنه تاب
ُّ
اذلنوب ،ومنها :الفرار من َّ
الزحف ،وإال فإن
من مجيع
ي
َّ
باق ىلع اذلنب ال ينفع وإنما
جمرد االستغفار واإلنسان ٍ
َّ ْ
ينفع ذلك مع اتلوبة من اذلنب.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ل
ر ْسیرع ْ ِ
ج شج
وم واتوپ اليہ"۔ اس ےک
ف اہلل الدی ال الہ اال ےہو ا ج ر ری القن ر ر
و ص ن دعا پےھ" :ا ُ
گياہ معاف کر دت جات ہ ےی ،اگرج وہ کفار ےک ساتھ جيگ ےس فار ہےی کنوں ن ےہوا
رہ کہ مغکہ جہاد ےس تھاگيا اں ساپ ہ ےالک کر د یی وایل اسيا می ےس
ےہو۔ واضح ے
ہ" :ساپ ہ ےالک کر د یی وایل جبوں ےس ئجو؛
ہ ،جن کا دکر اس جدی ث می آتا ے
ے
ہ۔" اس لی رپ ئجت جدی ث کا معنی اس
اں می ےس اتك ميداں جہاد ےس تھاگيا ے
وق ث درشت ےہو گا ،جت مفہوم ن ےہو کہوہ تمام گيا ےہوں ےس تای ث ےہوجات،جن می
ہ۔ ورن گياہ پ قاتم ر ہی ےہوے ضف اسیعفار
ےس اتك ميداں جيگ ےس تھاگيا ے
ت
ہ ،جت اس ےک ساتھ
کرتا کجھ ھی سود ميد تہی ےہو شکيا۔ اس کا قاتدہ تو ی ث ےہو تا ے
ت
ساتھ گياہ ےس تون ھی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.

اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
َّ ْ
َّ ْ
والزحف :اجليش يزحفون إىل العدو ،أي :يمشون.
الزحف  :ف َّر من لقاء العدو يف احلرب،
• ف َّر من
• القيوم  :القائم بتدبري أمر خلقه يف إنشائهم ،ورزقهم وعلمه بيأمكنتهم.

فوائد احلديث:
 .1فضل ُ
المداومة ىلع االستغفار وخاصة بعد الوقوع يف املعصية.
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ِّ
 .2تعظيم االستغفار وأنه يكفر الكبائر.
 .3تغليظ ُحرمة ال يفرار من املعركة عند ا يتلقاء اجليش.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص،
الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 -م .املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا،
انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل .1990 -1411 ،مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
اثلاثلة 1985م .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م.
رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه،
2007م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن
القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه .رشح
َّ
سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .تاج العروس من جواهر القاموسَّ ،
حممد أبو الفيض امللقب بمرتىض
َّ
الزبيدي ،نرش :دار اهلداية.
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175

َْ
ْ
ُ
ُ َ ْ
وِبَمدِه ،غ ِرست َل َنلة ِف
من قال :سبحان اهلل ِ

ک
ج شج
س
اں ال رل ِہ رو ِئج ر ْدمِہ ِ" کےہ گا اسےک لی جنت می ھجور کا اتك درجت
و ص " ُ ْج ر ر
لگاتا جات گا۔

اجلنة

 .1369احلديث:

**

ج شج س
اں
جاپ رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا ” :و ص" ُ ْج ر ر
ک
ال رل ِہ رو ِئج ر ْدمِہِ" کےہ گا اس ےک لی جنت می ھجور کا اتك درجت لگاتا جات گا“۔

عن جابر -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه
ُ ْ
ْ
ُ
وحبم يده ،غ يرست هل
وسلم -قال« :من قال :سبحان اهلل ي
ْ
خنلة يف اجلنة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أن من س َّبح اهلل
ُ
فقال :سبحان اهلل وحبمده .غرست هل خنلة يف اجلنة
عن لك تسبيحة قاهلا.

 .1369جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

تس ی ن
ینی ﷺ ےہمی یيا ے ہ ج شج
س
ہ
ک
اں
رہ ےی کہ و ص اہلل ت عایل یک ح یياں رت ےوت ” ُ ْج ر ر
تس
ک
ِ
ہ اس ےک لی ےہ دق عہ کہی گنی ینح ےک تدےل می جنت می ھجور کا
ال رل ِہ روئج ر ْدمِہِ“ کہيا ے
ہ۔
اتك تودا لگا دتا جا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > فوائد ذكر اهلل عز وجل
راوي احلديث :رواه الرتمذي بزيادة( :العظيم) ،وهذا لفظ الطرباين.

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

فوائد احلديث:
 .1أن اجلنة واسعة ،وأن غراسها التسبيح واتلحميد ،فضال من اهلل تعاىل ،ونعمة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر
الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية  -بنارس
اهلند ،الطبعة  :اثلاثلة   1404 -ـه 1984 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.
مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش  :املكتب اإلساليم  -بريوت .الطبعة  :اثلاثلة .1985 - 1405 -
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ج
جو کوئ اہلل اورآجرپےکدںپ اتماںرکھيا ہےو ،اےس جا ہی کہ ا ھی تاپ کےہ،
رہاور جو کوئ اہلل اورآجرپےکدںپ اتماںرکھيا ےہو،وہ ا یی
ورن جاموس ے

من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
خريا أو
ْ ُ
يلصمت ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
ُ
فلي ْكرم َ
جاره ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
ِ
َ َْ
فليكرم ضيفه

 .1370احلديث:

پوشی کا اکرام کرے اور جو کوئ اہللاورآجرپےکدںپ اتماںرکھيا ےہو،وہ
ا یی م ہماںیکرعپ کرے۔

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من اكن
ْ
يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
خريا أو يلص ُمت ،ومن
ُ ْ
فليك يرم جاره ،ومن اكن
اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر
ْ
يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه».

 .1370جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا”:جو کوئ اہلل
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ج
اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ےہو ،اےس جا ہی کہ ا ھی تاپ کےہ ،ورن جاموس
رہ اور جو کوئ اہلل اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ےہو ،وہ ا یی پوشی کا اکرام
ے
کرے اور جو کوئ اہلل اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ےہو ،وہ ا یی مہماں یک رعپ

کرے۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حدث أبو هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -عليه

الصالة والسالم -بأصول اجتماعية جامعة ،فقال:
ُْ
"م ْن اكن يُؤ يم ُن" هذه مجلة رشطية ،جوابها" :فليقل
خ ْريا ً أو يل ْص ُم ْ
ت" ،واملقصود بهذه الصيغة احلث
ي
واإلغراء ىلع قول اخلري أو السكوت كأنه قال :إن
كنت تؤمن باهلل وايلوم اآلخر فقل اخلري أو اسكت.
ً
ً
ً
ُْ
"فليقل خريا" كأن يقول قوال ليس خريا يف نفسه
ولكن من أجل إدخال الرسور ىلع جلسائه ،فإن

هذا خري ملا يرتتب عليه من األنس وإزالة الوحشة
وحصول األلفة" .أو يل ْص ُم ْ
ت" أي يسكت" .وم ْن اكن
ي
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ُ
اآلخ ير فليك يرم جار ُه" أي جاره يف
هلل وايلومي
ي
يؤ يمن با ي
ابليت ،والظاهر أنه يشمل حىت جاره يف املتجر
ً
كجارك يف ادلاكن مثال ،لكن هو يف األول أظهر أي
اجلار يف ابليت ،ولكما قرب اجلار منك اكن حقه

أعظم .وأطلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اإلكرام
ْ
ً
فقال" :فليُك يرم جار ُه" ولم يقل مثال بإعطاء ادلراهم
أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا ،ولك يشء يأيت
ً
مطلقا يف الرشيعة فإنه يرجع فيه إىل العرف .فاإلكرام
ً
ً
ً
َّ
إذا ليس معينا بل ما عده انلاس إكراما ،وخيتلف من
جار إىل آخر ،فجارك الفقري ربما يكون إكرامه

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی:
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ینی ﷺ ےس کجھ جامع معاشئ اضول روای ث کر ے
ِ
ہ ،جس کا جواپ "قرلن ر ُفل جر لِن
م
ہ۔
ت" ے
اں ت ُوم ُن" ن شطيہ جملہ ے
باً راو ر ْضم ُ ْ
" ر ْن کر ر
ْ ْر
ج
اس یبان یياں ےس مقصود ا ھی تاپ کہی یک پعنت دیيا تا ترھ جت ر ہی پ اتھارتا

ہ۔ گوتا کہ آپ ﷺ ت فماتا :اگر تم اہلل اور ت ِ
وم آجرپ پ اتماں ر کھی ےہو ،تو
ے
اجھی تاپ کہو تا ترھ جت ر ےہو۔ اہلل اور ت ِ
ہ۔
وم آجرپ پاتماں کا دکر تہےل گرر ج کا ے
"قلرن ر ُفل جر ت
اہ کوئ اجھائ ن ےہو ،تاہےم
باً" عنی اتسی تاپ کےہ ،جس می تداپ جود ج ے
ْ ر
ج
س
ا یی ہےم ت ینوں کو جوس کرت ےک لی یک جات۔ ن اس لی ا ھی تاپ شمار ےہوئ
ہ اور القت
ہ ،کنوں کہ اس یک وج ےس اتسیت یيدا ےہوئ ے
ہ ،وج ست دور ےہوئ ے
ے
ِ
حم لینی ہ۔ "او لن ر ْضم ت
رہ۔ "ومرن کراں ت ُو ِمن تاہللِ والن ر ِ
وم االآجِر ِ
ت" عنی جت ے
ے
ر
ُ ْ
ر ْ ر
ُ
ت
قرلْنُکْر ِ ْم جرا رر ُہ" عنی گرھےک پوس می ر ہی واےل کااکرام کرے۔ ظ ے
اہی مفہوم
ت
ہ ،جیےس دکاں کا ےہمسان۔ تاہےم
ےک اعیيار ےس تو ن لقط تارار ےکپوشی کو ھی سامل ے
م ت
ہ۔ پوشی آپ ےک جیيا
تہ ال عنی عنی گرھےک پوس می ر ہی واال رتادہ را جح ے
فی ث ےہو گا ،ایيا ہےی اس کا جق رتادہ ہےو گا۔ ینی ﷺت "اکرام" کا لقط اسی عمال کيا
اورفماتا":اےسجا ہی کہا یی پوشیکااکرام کرے"۔ آپ ﷺت ن تہیکہا
کہ اےس تیےس ،ضدقہ ،لياس تا اس رطح یک اسيا دے۔ شتعت می جس ےس کا مطلق
م
ہ۔ جيائجہ
دکر آت اس کا عنی جا یی ےک لی رعف عام یک رطف رجوغ کيا جا تا ے
"اکرام "کوئ معی رون تہی ےہوگا ،تلکہ اس ےس رماد وہ رطرِسلوک ليا جات گا ،جےس
شم
لوگ اکرام جھی ےہوں اور ن مجيلف ہےم ساتوں ےک اعیيار ےس مجيلف ےہو گا۔آپ ےک
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برغيف خزب ،وجارك الغين ال يكيف هذا يف إكرامه،
وجارك الوضيع ربما يكتيف بأدىن يشء يف إكرامه،
وجارك الرشيف حيتاج إىل أكرث .واجلار :هل هو

املالصق ،أو املشارك يف السوق ،أو املقابل أو ماذا؟
ً
هذا أيضا يرجع فيه إىل العرف .وأما يف قوهل -عليه
ْ
ُ ُ
اآلخ ير
هلل وايلومي ي
الصالة والسالم" :-ومن اكن يؤ يمن با ي
ُ ْ ْ ُ
كرم ضيفه" الضيف هو انلازل بك ،كرجل مسافر
فلي ي
ً
نزل بك ،فهذا ضيف جيب إكرامه بما يعد إكراما.
قال بعض أهل العلم -رمحهم اهلل :-إنما جتب الضيافة
إذا اكن يف القرى أي املدن الصغرية ،وأما يف األمصار
واملدن الكبرية فال جيب؛ ألن هذه فيها مطاعم
وفنادق يذهب إيلها ،ولكن القرى الصغرية حيتاج

اإلنسان إىل ماكن يؤويه .ولكن ظاهر احلديث أنه
ْ
اعم" :فليُك ير ْم ضيْف ُه".

ہ کہ اتك روئ ےک د یی ےس ےہو جات ،جت کہ
رعی ث ہےم سات کا اکرام ےہو شکيا ے
مال دار ہےم سات ےک اکرام می اتسا کرتا کاف تہی ےہوگا۔ ت جيینت ہےم سات ےک
ت
ش
ہ،جت کہآپےک مغر ہےم ساتےک اکرام
اکراممی ادئ ےس ھیکاف ےہو کنی ے
ت
ہ؟ آتا وہ
ےک لیرتادہ یک ضورپ ےہو یگ۔ "الجار" عنی پوشی ےس رماد کوں ے
ش
م
جص جو تالکل نصل ےہو تا ترھ تارار می آپ کا شتك ےہو تا ترھ تالمفاتل ےہو تا کوئ اور؟
ت
اس ےک ت عی می ھی رعف عام یک رطف رجوغ کيا جات گا۔ آپ ﷺ ت
فماتا" :جو اہلل اور ت ِ
وم آجرپ پ اتماں رکھيا ےہو وہ ا یی مہماں کا اکرام کرے"۔ اس
ش
ہ ،جیےس کوئ مساف
می "الصنف" ےس رماد آپ ےک تاس قيام کرت واال جص ے
ش
ہ ،جس کا جست دسیور
آدمی جو آپ ےکاہں تھرہے۔ اتسا جص مہماں ےہو تا ے

ہ۔ تعص علما فمات ہ ےی کہ مہماں تواری اس وق ث واجت ےہوئ
اکرام کرتا واجت ے
ش
ہ ،جت کوئ جص تسینوں تا جھوت شرہوں می ےہو۔ پے شرہوں می مہماں
ے
ہ،
ہ؛ کنوں کہ اں می ےہوتل ےہوت ہ ےی ،جن می جاتا جاشکيا ے
تواری واجت تہی ے
ت
ہ ،جہاں وہ تھرہ
جت کہ جھوئ سینوں می اتساں کو کسی اتسی جگہ یک ضورپ ےہوئ ے
سےک۔ ليک ظ ے
ہ کہ "اےس جا ہی کہ وہ ا یی مہماں کا
اہےک اعیيار ےس جدی ث عام ے
لع
اکرام کرے"۔ [شح االرت عی النوون لمجدم ین ضا لح ین مجدم ا ینمی-176( :
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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 :األربعني انلووية.

معاين املفردات:

• يؤمن  :اإليمان الاكمل املنيج من عذاب اهلل املوصل إىل رضاه.
• يؤمن باهلل  :أي :أنه اذلي خلقه ,وبأنه هو املستحق للعبادة.
• ويؤمن بايلوم اآلخر  :أي :أنه سيجازى فيه بعمله.

• فليقل خريا  :اكإلبالغ عن اهلل وعن رسوهل ،وتعليم اخلري واألمر باملعروف عن علم وحلم ،وانليه عن املنكر عن علم ورفق ،واإلصالح بني
انلاس ،والقول احلسن هلم.
• يلصمت  :ليسكت.

• فليكرم جاره  :أي :املجاور هل ،باإلحسان إيله وكف األذى عنه ،وحتمل ما يصدر منه ،والبرش يف وجهه ،وغري ذلك من وجوه اإلكرام.

• فليكرم ضيفه  :بالبرش يف وجهه ،وطيب احلديث معه ،وإحضار املتيرس.والضيف :هو القادم ىلع القوم انلازل بهم ،سواء غنيا أو فقريا.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من آفات اللسان ،وأن ىلع املرء أن يتفكر فيما يريد أن يتلكم به.
 .2وجوب السكوت إال يف اخلري.
 .3تعريف حق اجلار ،واحلث ىلع حفظ جواره وإكرامه.
 .4األمر بإكرام الضيف ،وهو من آداب اإلسالم وخلق انلبيني.
 .5دين اإلسالم دين األلفة واتلقارب واتلعارف خبالف غريه.
 .6اإليمان باهلل وايلوم اآلخر أصل للك خري ،ويبعث ىلع املراقبة واخلوف والرجاء ،ويتضمن املبدأ واملعاد ،وأقوى ابلواعث ىلع االمتثال.
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 .7الالكم فيه خري ،ورش ،وما ليس خبري ,وال رش يف نفسه.

 .8أن هذه اخلصال من شعب اإليمان ومن اآلداب السامية.

 .9أن األعمال داخلة يف اإليمان.
 .10أن اإليمان يزيد وينقص.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الرثيا للنرش .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5437( :
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َّ
َّ
من كف غضبه ,كف اهلل عنه عذابه

 .1371احلديث:

جو ا یی عصہ کوروکےلگا اہللاسےس ا یی عداپ کوروکےلگا۔
**

َّ
ً
مرفواع« :من كف غضبه,
عن أنس -ريض اهلل عنه-
َّ
كف اهلل عنه عذابه».
حسن تنبيه :اكن الشيخ األبلاين

ہ کہ جو ا یی عےص کو روک ےل گا اہلل
جرصپ اتس رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
اس ےس ا یی عداپ کو روک ےل گا۔‘‘

**

درجة احلديث :قد ضعفه يف بعض كتبه ثم
حسنه يف السلسلة الصحيحة

جدیث کا درج:

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث ديلل ىلع فضل من كف غضبه عند حدوث

 .1371جدیث:

**

أسبابه ودواعيه ،ومنعه من االسرتسال إىل طلب

االنتقام ،وأن من فعل هذا اكن هل أجر عظيم من

جنس عمله ،وهو أن اهلل -تعاىل -يكف عنه عذابه

اجمایل معنی:

ش
ہ جو عےص ےک تمام اسياپ و مرحکاپ یک
ن جدی ث اس جص یک قصيلت یک دليل ے
موجودیگ می ا یی عصہ پ قاتو تا ےل اور انفام یک جاہےت ےک تاوجود شکوی ث اجیيار
ش
کرت ےہوت ا یی آپ کو روک ےل۔ جو جص اتسا کرے گا تو اس کو اس ےک عمل

عایل اس ےس
ےک اعیيار ےس تہت پا اجر مےل گا اور وہ اجر ن ے
ہ کہ رور ِقيامت اہلل ت ی
ا یی عداپ کو روک ےل گا۔

يوم القيامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه أبو يعىل ،والطرباين يف األوسط.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أيب يعىل.

معاين املفردات:

َّ
• كف  :منع.

فوائد احلديث:
 .1فضل من كف غضبه.
 .2وصف اهلل تعاىل بالكف ،وهو من صفاته اليت تعين املنع.
املصادر واملراجع:

مسند أيب يعىل ،املؤلف :أبو يعىل أمحد بن يلع املوصيل ،املحقق :حسني سليم أسد ،انلارش :دار املأمون للرتاث  -دمشق ،الطبعة :األوىل 1404 ،ـه–
1984م .املعجم األوسط ،لسليمان بن أمحد الطرباين ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ,عبد املحسن بن إبراهيم احلسيين ،انلارش :دار احلرمني –
َّ
القاهرة .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
َّ
املكرمة ،الطبعة اخلا يمسة  1423 ،ـه-
لوغ المرام ،املؤلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
ي
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
اجلوزي.
ابن
دار
طبعة
الفوزان،
عبداهلل
للشيخ
العالم،
منحة
 2003م.
ُ
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)5376( :
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جست ا یی تھائ کو اتك سال تك جھورےرکھا تو اسکا اتسا کرتااس کو قيل
ہ۔
کرتےکمبادف ے

َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ
ك د ِم ِه
من هجر أخاه سنة فهو كسف ِ

 .1372احلديث:

**

سل
ہ کہ رسول اہلل ﷺ
اتو جراس جدرد این ائ جدرد ا می رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت فماتا کہ ’’جس ت ا یی تھائ کو اتك سال تك جھورے رکھا تو اس کا اتسا کرتا
ہ‘‘۔
اس کو قيل کرت ےک مبادف ے

ْ
ْ
ْ
عن أيب يخراش حدر يد بن أيب حدر ٍد األسل يِم -ريض
ً
ْ
اهلل عنه -مرفواع« :من هجر أخاه سنة فهو كسف يك
د يم يه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من هجر أخاه لغري مقصد رشيع واستمر هجره إياه
ُمدة سنة وجبت عليه العقوبة ،كما أن سفك دمه

يُوجب العقوبة وهو اتلعزير بما يراه القايضً ،
رداع هل
ْ
ً
وزجرا لغريه ،أما إذا اكن الهجر ملقصد رشيع ،فإن

هجر أهل ابلدع والفسوق ينبيغ أن يدوم ىلع مرور

الزمان ما لم تظهر منهم توبة ورجوع إىل احلق.

 .1372جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

تع
جس ت ا یی کسی تھائ ےس کسی شعی رعض ےک ع الوہ کسی اور وج ےس قطع لفی
تع
کر یل اور ن قطع لفی اتك سال تك جلنی رہےی تو اس ےک لی شا واجت ےہو گنی جیےس
ہ تعنی تغپی شا جوقاضی یک ضواپ
اس ےک جوں تہات ےس شا واجت ےہوجائ ے
ہ تاکہ وہ اس ےس تار آ جات اور دوشوں کو اس ےس
دتد پ ےہو یگ۔ اتسا اس لی ے
تع
یيیيہ ےہو۔ تاہےم اگر ن قطع لفی کسی شعی رعض ےس ےہو جیےس اہےلِ تدعت اور قاسق
ق تع
رہ جت
ہ کہ ےہمیش جاری ے
لوگوں ےس ط ِع لفی تو اس ضورپ می مياشت ن ے
تك کہ وہ تون ن کرلی اور جق یک رطف ن لوپ آ تی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اخلالف
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
ْ
ْ
ْ
اتلخريج :أبو يخراش حدر يد بن أيب حدر ٍد األسل يِم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• كسف يك د يمه  :كإراقته.

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان حق املسلم ىلع أخيه املسلم.
ْ
ْ
ْ
جر ،وتمثيله بالقاتل؛ ألن الهجر قتل معنوي ال يقل ً
سوءا عن القتل املح ُسوس.
 .2بيان عظم إثم اله
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش:
 1422ـهديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب.
دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سلسلة األحاديث الصحيحة  ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين  ،انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع،
الرياض ،الطبعة :األوىل" ،ملكتبة املعارف".
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جےس اہللت عایلت اسےکدوتوںجبوںےک ماتی موجودےس اور اسےک
دوتوں تاوںےک ماتی موجودےسےکشےسئجا لياوہ جنت میداجل ےہو گيا۔

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه ،ورش ما بني
رجليه دخل اجلنة

 .1373احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :جےس اہلل ت عایل
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت اس ےک دوتوں جبوں ےک ماتی موجود ےس اور اس ےک دوتوں تاوں ےک
ماتی موجود ےس ےک ش ےس ئجا ليا وہ جنت می داجل ےہو گيا۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-من وقاه اهلل رش ما بني حلْيي يه،
ورش ما بني رجليه دخل اجلنة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من حفظه اهلل -عز وجل -من اتللكم بما يغضب اهلل

-تعاىل ،-ومن الوقوع يف الزنا؛ فقد جنا ودخل اجلنة.

 .1373جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ
ہ جس ےس اہلل ت عایل تاراض ےہو تا ے
جےس اہلل ت اتسا کام کرت ےس جفوظ رکھا ے
شم
ت
اور اےس ر تا کرت ےس ھی ئجات رکھا۔ ( جھو) وہ ئجاپ تا گيا اور جنت می داجل
ےہو گيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

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

معاين املفردات:

• وقاه  :أي محاه وحفظه.
• ما بني حلييه  :هما العظمان يف جانيب الفم،واملراد بما بينهما :اللسان.
• ما بني رجليه  :يعين ْ
الفرج،وهو كناية عن الزنا.

فوائد احلديث:
 .1حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة.
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 ،ـه1975 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل،
1430ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .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 - .تطريز
رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،األبلاين ،دار
املكتب اإلساليم -بريوت بلنان.
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ش
ق
جو جصپمیےس مرحوم کردتا گياوہ ےہ سمیک تھالئےس مرحوم کردتا گيا

من ُيرم الرفقُ ،يرم اخلري لكه

 .1374احلديث:

**

ُ
سمعت
عن جرير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال:
َّ
ُ ُ
َّ
ُْ
َّ
ُ ْ
ر ُسول اَّلل -صىل
اهلل علي يه وسلم -يقول« :من حيرمي
ِّ ْ ُ ْ
الرفق ،حيرمي اخلري لكه».

جاپ ین عيد اہلل رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت اہلل ےک رسول ﷺ کو
ش
ق
فمات ےہوت سيا کہ ''جو جص پمیےس مرحوم کر دتا گيا وہ ےہ سم یک تھ الئ ےس مرحوم

کردتا گيا۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث حث ىلع الرفق يف مجيع األمور ،وأن من
ترصف بالعنف والشدة فإنه حيرم اخلري فيما فعل.

 .1374جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ
ہ اور اس تاپ کا یياں ے
اس جدی ث می تمام امور می پمی پ یی یک پعنت ے
ش ش
اہ وہ ا یی کام می تھ الئ ےس مرحوم کر دتا جا تا
جو جص جنی اور سدپ ےس کام لیي ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق احلميدة
راوي احلديث :رواه مسلم بدون قوهل( :لكه) فيه عند أيب داود.

اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من حيرم  :من احلرمان وهو املنع من اليشء
• الرفق  :اتلمهل يف األمر واتلأين فيه .فيحرمه فال يوفق هل ،بل يكون فيه العنف والشدة.
• حيرم اخلري لكه  :خيرس لك اخلري انلاشئ عن الرفق.

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل يُعطي ىلع الرفق ويثيب عليه.
 .2من حرم الرفق حرم اخلري العميم.
 .3أن الرفق به انتظام خري ادلارين واتساع أمرهما ،ويف العنف ضد ذلك.
 .4إن احلرمان من اخلري من أشد أسايلب الرتهيب.
 .5أنه ينبيغ لإلنسان اذلي يريد اخلري أن يكون دائما رفيقا حىت ينال اخلري.
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 عرشة1407 ,ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة,
الطبعة األوىل1423 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،إرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا  -دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الرابعة1425 ،ه .فيض القدير
رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنان ،الطبعة االوىل1415 ،ه 1994 -م.
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م
ہ
ہ ،جو اسےکدوتوں جبوںےک ماتی ے
جو جےھ اں جبوںیکضمایث دیيا ے
ہ ،تو می اےس جنتیکضمایث دیيا
اور جو اسےکدوتوں تاوںےک ماتی ے

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه
أضمن َل اجلنة

 .1375احلديث:

ےہوں۔

**

ً
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :من
ْ
يضمن يل ما بني حلْيي يه وما بني رجليه أضمن هل

م
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جو جےھ
شہل ین شعد رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ہ اور جو اس
ہ ،جو اس ےک دوتوں جبوں ےک ماتی ے
اں جبوں یک ضمای ث دیيا ے

ہ ،تو می اےس جنت یک ضمای ث دیيا ےہوں"۔
ےک دوتوں تاوں ےک ماتی ے

اجلنة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل أمرين يستطيع
املسلم إذا ما الزتم بهما أن يدخل اجلنة اليت وعد اهلل

عباده املتقني ،وهذان األمران هما حفظ اللسان من
اتللكم بما يغضب اهلل -تعاىل ،-واألمر اثلاين حفظ

الفرج من الوقوع يف الزنا.

 .1375جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

م
رہ ہ ےی۔ اگر یيدہ سلم اں یک تایيدی کر
ینی ﷺ دو امور یک رطف راہ تمائ فما ے
ہ ،جس کا اہلل ت ا یی منفی یيدوں ےس وعدہ کيا
ےل ،تو وہ اس جنت می جا شکيا ے
ہ ،جو اہلل یک
ہ۔ اں می ےس تہ ال کام رتاں یک اتسی تاتوں ےس جفاطت کرتا ے
ے
تاراضیگ کا تاعت ےہوئ ہ ےی اور دوشا کام شم گاہ کو ر تا می میي ال ےہوت ےس ئجاتا

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يضمن  :يلزتم باحلفظ.
• ما بني حلييه  :هما العظمان يف جانيب الفم ،واملراد بما بينهما :اللسان.
• ما بني رجليه  :يعين ْ
الفرج ،وهو كناية عن الزنا.

فوائد احلديث:
 .1حفظ اللسان والفرج من الوقوع يف احلرام سبيل دلخول اجلنة.
 .2أن أكرث أسباب دخول انلارعدم حفظ ما بني الفرج واللسان.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض

الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين 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
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،املطبعة الكربى
األمريية ،مرص -الطبعة :السابعة1323 ،ه.
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َّ َ َ
َن َىه َر ُسو ُل اهلل َع ْن لُبْ ِس ْ َ
ير إال م ْو ِضع
ر
احل
ِ ِ
ُ ْ َُْ َْ َ
َْ ََْ
الث ،أو أرب ٍع
ني ،أو ث ٍ
أ ص بع ِ

 .1376احلديث:

َّ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن ر ُسول اهلل
ُ
ير إال
صىل اهلل عليه وسلم« -نىه عن ُبل يوس احل ير ي
هكذا ،ورفع نلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُْ
أُ ْصبُعيْهَّ :
والوسطى» .وملسلم «نىه رسول اهلل
الس َّبابة،
ي
ُْ
ْ
ير إال مو يضع
ُ-صىل اهلل عليه وسلم -عن لبس ياحل ير ي
ْ ُ ْ
أربع».
ني ،أو
ثالث ،أو ٍ
ٍ
أصبع ي

ت
ہ سواتدو تا تی تا جارایگست
رسول اہللﷺتر سم تہییےس منعفماتا ے
ےکپاپ۔

**

ت
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ر سم تہیی ےس
عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
منع فماتا سوات اینی مفدار ےک۔ (ن فما کر) رسول اہلل ﷺ ت ےہمارے سا می
ضج م
اینی دو اتگلنوں تعنی ایگ س ِ
ت شہادپ اور درميائ اتگیل کو اوپ اتھاتا۔ نح سلم یک
ت
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ر سم تہیی ےس منع فماتا سوات اینی مفدار
روای ث می ے
ےک جو دو تا تی تا جار ایگ ست ےک پاپ ےہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه اذلكور عن
لبس احلرير إال ما استثين ،واملستثىن يف احلديث
املتفق عليه أصبعني ،ويف رواية مسلم أو ثالث أو

أربع ،فيؤخذ باألكرث؛ فال بأس من مقدار أربعة

أصابع من احلرير يف اللباس.

 .1376جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ت رمدوں کو رتسم تہیی ےس منع فماتا ماسوا اس مفدار ےک جےس اس
ض
ض م
مسي
مماتعت ےس ین یی کيا گيا ۔ منفق عليہ ( جنح ئجاری اور جنح سلم یک) جدی ث می جس
ض م
مسي
ہ ،جت کہ جنح سلم یک روای ث
ہ وہ دو ایگ ست ےک پاپ ے
مفدار کو ین یی کيا گيا ے
ہاس کا اعیيارکياجات
ہ۔جومفداررتادہ ے
می(دو)تا تیتا جارایگ ستکااسيیياء ے
گا۔ جيائجہ لياسمی جار ایگ ست ےک پاپ رتسم ےک اسی عمال می کوئ جرح تہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب اللباس
راوي احلديث :متفق عليه.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
ْ ُ
ير  :نىه عن لبسه.
• نىه عن ُبل ي
وس احل ير ي

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من احلديث حتريم لبس احلرير ىلع اذلكور من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -إال ما استثين.
 .2فيه استثناء قدر اإلصبعني أو اثلالث أو األربع ،إذا اكن ً
تابعا لغريه ،أما املنفرد ،فال حيل منه ،قليله وال كثريه كخيط مسبحة ،أو ساعة أو حنو
ذلك.

املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)3002( :
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ُ
َ َ
َ ْ
نىه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -أن
َ
ِّ
ُْ َ َ ْ
ْشب مِن ِِف السقا ِء أو ال ِق ْرب ِة
ي

 .1377احلديث:

عن أيب هريرة وعبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهم-
ُ
ْ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُرشب
قاال :نىه رسول ا ي
م ْن يف ِّ
السقا يء أو ال يق ْرب ية.
ي ي

رسول اہللﷺتمسکبے اورگرھے کو ميہ لگا کر اُںےس تائ تییےسمنع
فماتا۔

**

ہ کہ ’’ رسول اہلل
اتو ےہپہ اور عيد اہلل ین عياس رضی اہلل ع ہم ےس رمقوعاً روای ث ے
ﷺ ت م سکبے اور گرھے کو ميہ لگا کر اُں ےس تائ تیی ےس منع فماتا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن الرشب من فم
ً
ُ
السقاء من أجل ما خياف من أذى ،عىس أن يكون
فيه ما ال يراه الشارب حىت يدخل يف جوفه.

 .1377جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت م سکبے ےک داہت ےس ميہ لگا کر تائ تیی ےس منع فماتا اس
اتد تےس ےک ئجت کہ اس می کوئ اتسی مودی ےس ےہو جو تیی واےل کو تظ ن آت اور
وہ اس ےک نت می جیل جات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :رواه ابلخاري ( 112 /7رقم .)5628حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما :رواه ابلخاري (112 /7
رقم ،)5629ومسلم ( 1589/3رقم .)2004
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُ
• ِّ
السقاء  :ما يوضع فيه املاء ،واكن ي َّتخذ من جدل.
• القربة  :واعء يوضع فيه املاء مثل السقاء ،وقد يكون كبريا أو صغريا ،بينما يغلب السقاء يف الصغري.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن الرشب من فم القربة أو السقاء.
 .2انليه خاص بمن بارش بفمه باطن السقاء ،أما من صب من القربة داخل إناء ثم رشب؛ فال بأس.
 .3األواين الكبرية احلديثة املصنوعة من مواد أخرى مثل جالون املاء سعة  3لرت والعصري باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها مبارشة؛ ألنه
قد يقذره ىلع غريه وقد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل،
نرش :دار ابن اجلوزي .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي ،نرش :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه -
2007م.

الرقم املوحد)5451( :
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َ ُّ
ُ َ
ن ِهينا عن اتلََّكف

 .1378احلديث:

َّ ُّ
ُ
اتللكف.
عن عمر -ريض اهلل عنه -قال :ن يهينا عن

**

ہ۔
ہ وہ کہی ہ ےی کہ ےہمی ت کلف ےس منع کيا گيا ے
عرم  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب عمر -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث :أنهم "نهوا
عن َّ
اتللكف" وانلايه هو رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-؛ ألن الصحايب إذا قال" :نهينا" فإن هذا هل
حكم الرفع يعين كأنه قال :نهانا رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -عن اتللكف .واتللكف :هو لك فعل
وقول حياول صاحبه الظهور به أمام اآلخرين وليس

فيه  .فمثال القول :كرثة السؤال ،وابلحث عن األشياء
الغامضة اليت ال جيب ابلحث عنها ،واألخذ بظاهر

أنس -ريض اهلل
الرشيعة وقبول ما أتت به ،وعن ٍ
َّ
ظهره أربع
عنه -قال :كنا عند عمر وعليه
ٍ
قميص يف ي
ً
رقاع ،فقرأ (وفا يكهة وأبًّا) ،فقال :هذه الفاكهة قد
َّ
عرفناها ،فما األب؟ ثم قال" :قد نهينا عن اتللكف".
والفعل :كأن يزنل به ضيف فيتلكف هل بما يشق

عليه ،بل وربما حيمله ذلك ىلع االستدانة وقد ال جيد

هلذا ادلين وفاء ،فيلحق بنفسه الرضر يف ادلنيا
واآلخرة .فعىل املسلم أن ال يتلكف يف األمور ،بل

جيعل األمور وسطا كما اكن حاهل -صىل اهلل عليه
ً
ً
معدوما.
وسلم -ال يُمسك موجودا وال يتلكف

 .1378جدیث:

ہ۔
ےہمی ت ک ُلفےسمنع کيا گيا ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ضجان کرام کو ت کلف کرت
اس جدی ث می عرم  -رضی اہلل عيہ  -ن یي ال ے
ہ۔ اس جدی ث می منع کرت واال اہلل ےک رسول ﷺ ہ ےی۔ جت
ےس منع کيا گيا ے
ہ تو اس جدی ث کا جكم جدی ث رمقوغ کا ےہو جات گا ،گوتا
ضجائ ت کہا ےہمی روکا گيا ے
ہ۔
ضجائ ت توں فماتا کہ آپ ﷺ ت ےہمی ت کلف کرت ےس روکا ے
ت
م
’ت کلف‘ :اتسا ق عل تا قول جو م سقت اور تصنع ےس کيا جات اور اس می کوئ صلجت

ہ ،کہ عرم رضی اہلل عيہ
ن ےہو۔ قول یک ميال :جو مدکورہ تاپ یک جدی ث می وارد ےہوا ے
ئ
ت اس ےس رتادہ سواالپ کرتا اور عب ضوری عامص اسياء یک ئجت و جقنق کرتا
ہ ،جن پ شتعت ےک ظ ے
اہی مفہوم ےک مطاتق عمل کرتا اور اتہی قنول
ُرماد ليا ے
ہ کہہےملوگ عرم -رضیاہللعيہ -
ہ۔ اتسرضی اہلل عيہےسروای ث ے
کرتا مطلوپ ے
ق ت
ےکتاس تےھ ،اںےک جسم پ منص ھیجس یکت ستمی جار نوتد لےگ تےھ۔اتہوں
ت فآں کرتم یک آیی ث ( روق راکِہر ًہ رو راتًا ) پھی اور فماتا ن ق راکِہر ًہ تعنی تھل تو ہےم جاں جےک
ہ۔ (تعنی اس ےک
ہ؟ ترھ فماتا کہ ےہمی ت کلف ےس منع کيا گيا ے
ہ ےی۔ پ ن راپ کيا ے
ن
معنی ےک جےھ پت یک ضورپ تہی)۔ ق عل یک ميال :جیےس مہماں ےک آت پ
ک
اتسا ا ےہمام کيا جات جو مبتاں پ گراں گررے ،تلکہ ھی وہ اس ےک لی دوشوں
ہ۔ تسااوقاپ ن فض ج کات یک ظاق ث تہی رکھيا جس یک وج ےس
ےس فض لیيا ے
ت
ہ کہ کسی ھی جب
ہ۔ مسلماں ےک لی ضوری ے
دیيا و آجرپ می تقصاں اتھا تا ے

می ت کلف ن کرے ،تلکہ تمام امور کو اعيدال ےس تميات ،جیےس اہلل ےک ینی ضیل اہلل
عليہ وسلم کا جال تھا کہ ن تو موجود جب کسی ےس رو کی تےھ اور ن معدوم جب ےک لی
ت کلف ےس کام لیی تےھ۔ رتاض الصالجی (ض  )464فح الياری ()271/ 13
الہان ف رعی ث الجدی ث واالپ()196/4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األخالق > األخالق اذلميمة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

187

معاين املفردات:

• اتللكف  :حماولة الظهور بمظهر غري حقييق ،أو هو لك فعل أو قول حياول صاحبه اتلجمل به أمام اآلخرين ،وال مصلحة فيه ،وهو مرض بالعقل
أو ابلدن ،أو ِّ
ادلين.

فوائد احلديث:

ِّ
ِّ
 .1انليه عن َّ
اتللكف واحلث ىلع ابلُعد عنه يف لك يشء.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهرياض الصاحلني ،تأيلف :
حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش:
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث:
دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت  1379 ،ـهانلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،
انلارش :املكتبة العلمية ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل
محد ،دار العاصمة  -الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)8945( :

188

ُ
نىه رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -عن
َْ َ
ْ َ
اث األس ِقي ِة
اختِن ِ

 .1379احلديث:

ْ
سعيد اخل ُد ير ِّي -ريض اهلل عنه -قال :نىه
عن أيب
ٍ
ُ
ْ
اث
رسول ا ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخ يتن ي
ْ
األس يقي ية.

رسول اہللﷺتمسکوں کا ميہمور کر اںےس تات تییےس منعفماتا۔
**

اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت م سکوں کا ميہ مور
کر اں ےس تات تیی ےس منع فماتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تكرس أفواه
ُ
األسقية وتثىن ،ثم يرشب منها؛ ألنه قد يكون فيها
أشياء مؤذية ,فتدخل إىل بطنه فيترضر بها.

 .1379جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت اس تاپ ےس منع فماتا کہ م سکبوں ےک ميہ کو تور کر اور اتھی مور کر
ہ کہ اں می کوئ مودی ےس ےہو ،جو تیی
اں ےس تائ یيا جات؛ کنوں کہ ےہو شکيا ے
واےل ےک نت می جیل جات اور اس یک وج ےس اےس ضر الجق ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُ
• األسقية  :مجع سقاء ،وهو ما يوضع فيه املاء ،واكن ي َّتخذ من جدل.
ُ
• اختناث األسقية  :أي :أن تثىن أفواهها ويرشب منها.

فوائد احلديث:

 .1كراهة الرشب من فم اإلناء اذلي ال ي ُرى ما يف داخله ،خشية وجود يشء يؤذيه فيه ،فينساب إىل بطنه ويترضر به.
 .2انليه عن كرس أفواه األسقية ،والرشب منها.

 .3احلفاظ ىلع سالمة املسلم.

 .4األوعية احلديثة الكبرية ،مثل جالون املاء اذلي سعته  3لرت فأكرث وجالون العصائر باحلجم العائيل كذلك ال يرشب من فتحتها ألنه يقذره ىلع
غريه ،وألنه قد يكون فيها يشء صغري مؤذ ال يراه الشارب.

املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ,املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ,انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 :ه .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.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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رسول اہللﷺتپین می ساتس لیی تا تھوتك مارتےس مماتعتفمائ

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
يتنفس ِف اإلناء ،أو ينفخ فيه

 .1380احلديث:

**

این عياس رضی اہلل عہما کہی ہ ےی کہ ’’ رسول اہلل ﷺت پین می ساتس لیی تا
ہ‘‘۔
تھوتك مارت ےس منع فماتا ے

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :نىه رسول
ْ َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُتنفس يف اإلناء ،أو
ُْ
ينفخ فيه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه بيان أدب من آداب األكل والرشب,

وهو انليه عن اتلنفس وانلفخ يف اإلناء اذلي يؤلك أو
يرشب منه ,فأما انليه عن اتلنفس يف اإلناء فلما يف

ذلك من املضار :كتقذير اإلناء؛ والرشاب ىلع
َّ
آن
الشارب ،بعد املتنفس ،كما أنه يتنفس ويرشب يف ٍ
فربما َّ
واحدَّ ،
سبب هل االختناق ،فالرشب -كما جاء
ُ
ُّ
يف السنة -من ثالثة أنفاس خارج اإلناء أمرأ ،وأذل،
ُ
وأهنأ ,ويف هذا احلديث أيضا انليه عن انلفخ يف

الطعام والرشاب ألي سبب كسخونة ,أو إلزالة
ً
يشء؛ وذلك محاية للطعام والرشاب؛ ئلال يتقذر به
من الزباق ,أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء.

 .1380جدیث:

ہ۔
ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اس جدی ث می کھات اور تیی ےک آداپ می ےس اتك ادپ یک وضاجت یک گنی
ہ جس می ےس
ہ کہ اس پین می ساتس لیيا اور تھوتك مارتا منع ے
ہ اور وہ ن ے
ے
ہ کہ اس می کنی
ہ۔ پین می ساتس لیی ےس مماتعت یک وج ن ے
کھاتا تا یيا جا تا ے
تقصاتاپ تات جات ہ ےی جیےس ساتس جھور کر تیی واےل ےک ت عد (دوشے) تیی
ش
ہ جیےس کوئ جص یيك
واےل ےک لی وہ پین اور اس کا مشوپ مکدر ےہو جا تا ے
ت
ہ تو اکب اوقاپ اس یک وج ےس دم گھیی یک
ہ اور تیيا ھی ے
وق ث ساتس لیيا ے
ہ کہ پین ےک ت ے
اہ تی ساتس لیی
ہ ،لہدا سیت ےس تای ث ے
ش کای ث ےہوئ ے
ےہوت تائ تیی می ،تہت رتادہ جفاطت ،تہت جوشگواری اور تہت رتادہ لطف
ہ ۔ یب کھاتاور تیی می تائ جات وایل گرمی ےک سیت
اتدوری کا تاعت ہےو تا ے
تا اس می تائ جات وایل کسی جب کو دور کرت ےک لی تھوتك مارت یک مماتعت
ت
ہ۔ ن اس لی کہ کھات اور تیی یک اسياء کا ئجقط کيا
ھی اس جدی ث می موجود ے
جات تاکہ تھوکتا تائ ےس من علق کسی تدتو ےک اپ ےس وہ مکدر ن ےہوت تات۔

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

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

معاين املفردات:

• يتنفس  :اتلنفس إدخال انلفس إىل الرئتني ،وإخراجه منهما.
• ينفخ  :انلفخ :إخراج الريح من الفم.

فوائد احلديث:
َّ .1
انليه عن اتلنفس يف اإلناء؛ ملا يف ذلك من املضار واملفاسد ,والسنة اتلنفس خارج اإلناء.
 .2انليه عن انلفخ يف الطعام والرشاب؛ ئلال يتقذر به من الزباق أو أثر راحئة كريهة تعلق باملاء.
 .3أن السنة ملن أراد أن يتنفس أثناء رشبه أن يفصل اإلناء عن فمه ,حبيث يتنفس خارجه.
 .4أن الرشيعة شاملة اكملة ,ضبطت مجيع اتلرصفات واألفعال باألحاكم واآلداب املناسبة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند
ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين,
دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد
نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،تأيلف:
َّ
املكرمة ُالطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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 ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ   1431ـهتطريز رياض الصاحلني,
فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58123( :
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َّ ُ ْ ُ ْ َ َ ً
َ َ َ َ
ج ٌر ُر ِ َ
ني خ ِريفا،
يم به ِف انلارِ منذ سب ِع
هذ ا ح
َْ
َْ َ
َ
َّ
ار اآلن حىت انتىه إىل قع ِرها
فهو يه ِوي ِِف انل ِ
َ َ ُْْ َ ْ َََ
فس ِمعتم وجبتها

 .1381احلديث:

ہ ،جو سب سال تہےلدورح می تھین کا گيا تھا اوروہ لگا تاردورح می
ن اتك نرھ ے
ہ ،جسیکگرگراہےت تمت
گرراہ تھا ،تہاں تك کہاپاسیک تہہ تك جا تہنجا ے
سنی۔
**

ُ َّ
رسول
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع
ي
ْ
ْ
ْ ً
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يإذ س يمع وجبة ،فقال« :هل
ا ي
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ت ْد ُرون ما هذا؟» قلناُ :
ورسوهل أعل ُم .قال« :هذا
اهلل
ً
ْ
ُْ ْ
ٌ ُ
َّ
ار ُمنذ سب يعني خ يريفا ،فهو يه يوي
حجر ر ييم به يف انل ي
ْ
ْ
ْ
َّ
ار اآلن حىت انتىه إىل قع يرها فس يمعتُ ْم وجبتها».
ييف انل ي

ات ے
ہ کہ ہےم رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ تےھ کہ اتك
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ؟"
گرگراہےت یکآوار سيائدی،توینیﷺتفماتا":کياتمجا یی ےہو کہنکيا ے
ہےم تکہا :اہلل اور اس کا رسول ہےی رتادہ جا یی ہ ےی آپ ﷺ ت فماتا” :ن اتك
ہ ،جو سب سال تہےل دورح می تھین کا گيا تھا اور وہ لگا تار دورح می گر راہ تھا،
نرھ ے
ہ ،جس یک گرگراہےت تم ت سنی“۔
تہاں تك کہ اپ اس یک تہہ تكجا تہنجا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

فسمعوا سقطة ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم :-هل تدرون ما هذا؟ فقالوا :اهلل ورسوهل أعلم.
فقال :هذا صوت حجر ُريم به يف انلار من سبعني
اعما ،فهو يزنل يف انلار اآلن حني انتىه إىل قعرها؛

فسمعتم صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها.

 .1381جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ضجان کرام ینی کرتم ﷺ ےک ساتھ تےھ کہ اتھوں ت کسی جب ےک گرت یک آوار
ہ؟ ضجان کرام ت کہا :اہلل
سنی ،رسول اہلل ﷺ ت فماتا :تم جا یی ےہو ن کيا ے
ہ،
اور اس کا رسول تہب جا یی ہ ےی۔ آپ ﷺ ت فماتا :ن اس نرھ یک آوار ے
ج
جےس سب سال تہےل ہنم می تھین کا گيا تھا ،وہ آگ می نچ جا راہ تھا کہ اپ اس یک تہہ
تك جا تہنجا ،جس یک وج ےس تم ت آگ ےک اضظاپ یک آوار سنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• وجبة  :سقطة.
• خريفا  :اعما.

• يهوي  :أي :يزنل.

• قعرها  :القعر من لك يشء :منتىه عمقه.

• وجبتها  :صوت اضطراب انلار من نزول احلجر إيلها

فوائد احلديث:
 .1عمق جهنم ،وهذا يقتيض شدة عذابها ،وهو يستديع اخلوف منها.
 .2كرامة الصحابة يف سماعهم لصوت السقطة.
 .3استحباب إسناد العلم إىل اهلل تعاىل فيما ال علم لإلنسان به.
 .4إثارة املعلم االهتمام واالنتباه قبل ابليان؛ يلكون أدَع إىل اإلفهام
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املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب  -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي  -الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين 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 األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)3370( :
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َّ
َُْْ
َ َ ْ
هذا أثنيت ْم عليه خريا ،ف َوجبت َل اجلنة ،وهذا
ُ
َُْْ
َ َّ َ َ َ ْ
رشا ،ف َوجبت َل انلَّار ،أنتم شهداء
أثنيت ْم عليه

ش
ن جص جسیک تمت ا جےھ الفاظ می تغتفیک ،اسےک لی جنتواجت
ش
ج
ےہوگنی۔ اورن جص جسیکتمتپے الفاظ می تغتفیک،اسےک لی ہنم
واجت ےہوگنی ،تم رمی می اہللےک گواہ ےہو۔

اهلل ِف األرض

 .1382احلديث:

**

ْ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :م ُّروا جبناز ٍة ،فأثن ْوا

ہ ،وہ کہی ہ ےی کہ :لوگ اتك جيارہ ےک تاس ےس
اتس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
گررے تو اس یک ا جےھ الفاظ می تغتف یک ،تو ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
''واجت ےہوگنی۔'' ترھ وہ اتك دوشے جيارے ےک تاس ےس گررے تو اس یک

عليها خريا ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
ْ
ْ
«وجبت» ثم م ُّروا بأخرى ،فأثن ْوا عليها رشا ،فقال
ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-وجبت» ،فقال عمر بن
اخلطاب -ريض اهلل عنه :-ما وجب ْ
ت؟ فقال« :هذا
ْ
أثْنيْتُ ْم عليه خريا ،فوجب ْ
ت هل اجلنة ،وهذا أثنيْتُم عليه
رشا ،فوجب ْ
ت هل انلار ،أنتم ُشهد ُ
اء اهلل يف األرض».

پے الفاظ می تغتف یک ،تو ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا'' :واجت ےہوگنی۔''
اس پعرم ینجطاپ رضی اہللعيہ ت درتاق ثکيا:کياجبواجت ےہوگنی؟تو آپ ضیل
ش
اہلل عليہ وسلم ت فماتا'' :ن جص جس یک تم ت ا جےھ الفاظ می تغتف یک ،اس
ش
ےک لی جنت واجت ےہوگنی۔ اور ن جص جس یک تم ت پے الفاظ می تغتف یک،
ج
اس ےک لی ہنم واجت ےہوگنی ،تم رمی می اہلل ےک گواہ ےہو۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن بعض الصحابة م ُّروا ىلع جنازة فشهدوا هلا باخلري

واالستقامة ىلع رشيعة اهلل ،فلما سمع انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -ثناءهم عليها قال -صىل اهلل عليه

وسلم :-وجبت ،ثم مروا جبنازة أخرى ،فشهدوا عليها
بالسوء ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-وجب ْ
ت.

فقال عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-ما معىن:

"وجبت" يف املوضعني؟ فقال -صىل اهلل عليه وسلم:-
ْ
إن من ش يهدتم هل باخلري والصالح واالستقامة ،فهذا
ْ
َّ
وج ْ
بت هل اجلنة ،ومن ش يهدتم عليه بالسوء ،فهذا
وج ْ
بت هل انلار ،ولعله اكن مشهورا بنفاق وحنوه .ثم

أخرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن من شهد هل أهل
الصدق والفضل والصالح من استحقاقه اجلنة أو

انلار يكون كذلك.

 .1382جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ع ج
تعص ضجان کرام رضواں اہلل لنہم ا معی اتك جيارہ ےک تاس ےس گدرے تو اتہوں
تاس ےک جق می یيیک ،راشت تاری اور اہلل یک شتعت پ عمل یبا ےہوت یک
گواہےی دی۔ جياں ج جت ینی ضیل اہلل عليہ وسلم تجيارہ ےک تارے می اں یک
تغتف سنیتوفماتا” :واجت ےہوگنی“،ترھوہلوگاتكدوشےجيارہ ےکتاس ےس
گدرے تو اس ےک پے ےہوت یک گواہےی دی ،تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت
فماتا”:واجت ےہوگنی“،اس پعرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ت توجھا کہ اں دوتوں

جگہوں پ ”واجت ےہوگنی“ ےک کيا معن یی ہےی؟ تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا :جس
ش
جص ےک لی تم لوگوں ت یيیک ،راسنی اور تای ث قدمی یک گواہےی دی ،اسےک لی
ج
جنت واجت ےہوگنی اور جس ےک لی تم تپائ یک گواہےی دی ،اس ےک لی ہنم
ش
واجت ےہوگنی۔ ساتد کہ وہ جص تفاق وعبہ می مسہور تھا۔ ترھ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم
ش
ج جہ
ت قصل ،شچ اور
ت یي التا کہ جس جص ےک ینی تا نمی ےہوت ےک ت علق ےس ضاج ِ
ج جہن
ہ۔
نکو کار لوگ گواہےی دے دین وہ اشی رطح ( ینی تا می) ہےو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلنائز > املوت وأحاكمه
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• وجبت  :أي ثبت ما قيل عنه واستحق عليه اجلزاء.

فوائد احلديث:
 .1جواز اثلناء ىلع امليت؛ ألن فيه شهادة هل عند اهلل -تعاىل ،-خبالف اليح ،فإنه قد يكون سببا يف الرياء أو الكرب ،وغري ذلك من أمراض
انلفوس.
ُ .2
المعترب يف مثل هذه الشهادة أهل الفضل والصدق دون غريهم من الفسقة واملنافقني ،فإن شهادتهم مرودة عليهم.
 .3بيان فضيلة هذه األمة ،فهم شهداء اهلل يف األرض.
 .4جواز ذكر المرء بما فيه من خري أو ٍّ
رش وال يكون ذلك من ال يغيبة.
ٍ
 .5جواز الشهادة قبل االستشهاد ،وقبوهلا قبل االستفصال.

 .6جواز السؤال حال وجود اإلشاكل يف ّلُكم املتلكم.
َّ ْ
 .7فضيلة عمر -ريض اهلل عنه ،-فإنه بادر بسؤال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عما أشلك عليه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف:
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش1418 :ه1997 -م.
حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن
ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
الطبعة :األوىل1422 ،ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب،
السالم ،الطبعة :األوىل1432 ،ه.
الطبعة :اثلانية 1392ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رشح الطييب ىلع
مشاكة املصابيح ،تأيلف :رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز -مكة املكرمة-
الرياض ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)8876( :
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هذا َخ ٌ
ري من مِلءِ األرض مثل هذا

 .1383احلديث:

ش
ش
ہ
ن (ققب) جص اس( تہےل) جص جیےسدیيا ترھےک لوگوںےستہب ے

**

ہ کہ اتك آدمی ینیﷺ ےک
شہل ین شعد الساعدی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ت
تاس ےس گررا تو آپ ﷺ ت ا یی تاس ینےھ ےہوت اتك جص ےس توجھا'' :اس
ش
ہ؟'' اس جص ت جواپ دتا :ن (آدمی) مغر
ےک تارے تمہاری کيا رات ے
ت
ق
ہ کہ اگر کہی ن ع ِ
ام ت کاح ھنچ تو اس
ہ۔ اہلل یک سم! ن اس قاتل ے
لوگوں می ےس ے
کا ت کاح کر دتا جات اور اگر کسی یک شفارس کرے تو اس یک شفارس قنول یک جات۔

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال:
ٌ
م َّر رجل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال لرجل
ٌ
جالس« :ما رأيُك يف هذا؟» ،فقال :رجل من
عنده
ُْ
أرشاف انلاس ،هذا واهلل ح ير ٌّي إن خطب أن ينكح،
َّ
وإن شفع أن يُشفع ،فسكت رسول اهلل -صىل اهلل
ٌ
عليه وسلم -ثم َّ
مر رجل آخر ،فقال هل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما رأيُك يف هذا؟» فقال :يا
ٌ
رسول اهلل ،هذا رجل من فقراء املسلمني ،هذا ح ير ٌّي
َّ
ُْ
إن خطب أن ال ينكح ،وإن شفع أن ال يُشفع ،وإن
قال أن ال يُسمع لقوهل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل

رسول اہلل ﷺ (ن جواپ سن کر) جاموس ےہو گی۔ ترھ اتك اور آدمی (واہں ےس)
ش
گررا تو آپ ﷺ ت ترھ اشی جص ےس توجھا'' :اس ےک تارے تمہاری کيا رات
ش
ہ؟'' استجواپدتا:اے اہلل ےکرسول! ن جص رعی ثمسلماتوںمی ےس
ے
ہ کہ اگر ت کاح کا ن عام دے تو اس ےس کوئ ت کاح ن کرے ،اگر
ہ۔ ن اس التق ے
ے
کسی یک شفارس کرے تو اس یک شفارس قنول ن یک جات ،اور اگر کوئ تاپ کےہ تو

عليه وسلم« :-هذا خ ٌ
ري من يمل يء األرض مثل هذا».

ش
اس یک تاپ سنی ن جات۔ رسول کرتم ﷺ ت ن سيا تو فماتا۔ "ن (ققب) جص
ش
ہ۔"
اس ( تہےل) جص جیےس دیيا ترھ ےک لوگوں ےس تہب ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث َّ :
مر بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-

رجالن ،أحدهما :من أرشاف القوم ،وممن هل لكمة
فيهم ،وممن جياب إذا خطب ،ويسمع إذا قال ،واثلاين

بالعكس ،رجل من ضعفاء املسلمني ليس هل قيمة،
إن خطب فال جياب ،وإن شفع فال يشفع ،وإن قال

فال يسمع .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-هذا

خري من يملء األرض مثل هذا) أي :خري عند اهلل -

عز وجل -من يملء األرض من مثل هذا الرجل اذلي

هل رشف وجاه يف قومه؛ ألن اهلل -سبحانه وتعاىل -ال

ينظر إىل الرشف ،واجلاه ،والنسب ،واملال ،والصورة،
واللباس ،واملركوب ،واملسكون ،وإنما ينظر إىل

القلب والعمل ،ويف احلديث( :إن اهلل ال ينظر إىل

صوركم ،وال إىل أموالكم ،ولكن إنما ينظر إىل

قلوبكم وإىل أعمالكم) ،رواه مسلم برقم (.)2564

فإذا صلح القلب فيما بينه وبني اهلل -عز وجل،-
ً
ً
وأناب إىل اهلل ،وصار ذاكرا هلل -تعاىل -خائفا منه،

 .1383جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

مفہوم جدی ث :ینی ﷺ ےک تاس ےس دو آدمنوں کا گرر ےہوا۔ اں می ےس اتك کا
ش
ت علق مغر لوگوں ےس تھا جس کا اں می اپورسوح تھا۔ ن اتسا جص تھا کہ اگر کہی
ن عام ت کاح تھنجيا تو اس کا ن عام قنول کيا جا تا اور اگر کوئ تاپ کہيا تو اس یک تاپ سنی
ش
جائ۔ جت کہ دوشا جص اس ےک تالکل پعکس تھا۔ اس کا ت علق کرمور مسلماتوں
ت
می ےس تھا جس یک کوئ جيینت تہی ھی۔ اگر وہ کہی ن عام ت کاح تھنجيا تو اےس قنول ن

کيا جا تا ،اگر کوئ شفارس کر تا تو اس یک شفارس قنول ن یک جائ اور اگر کوئ تاپ کہيا تو
ش
اس یک تاپ سنی ن جائ۔ ینی ﷺ ت فماتا کہ" :ن (رعی ث) جص اس ( تہےل)
ش
ش
ہ۔" تعنی ن جص اہلل ےک پدتك اس
جص جیےس رمی ترھ ےک لوگوں ےس تہب ے
ش
ہ
ہ جو اینی قوم می جاہ و مبل ث رکھيا ے
جص جیےس دیيا ترھ ےک لوگوں ےس تہب ے
کنو تکہ اہلل سجان و ت عایل رعپ و جاہ ،ج ست و ت ست ،مال و دول ث ،ش کل و ضورپ،
ع
ہ۔ جيائجہ
لياس ،سواری اور گرھ تار کو تہی دیكھيا ،تلکہ وہ دل اور مل کو دیكھيا ے

عایل تمہاری ش کلوں اور تمہارے مال و دول ث کو تہی
جدی ث می آتا ے
ہ'' :اہلل ت ی
ض م
ہ۔'' ( جنح سلم:
دیكھيا ،تلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیكھيا ے
ہ ،وہ اہلل یک رطف
 )2564جت یيدے اور اہلل ےک ماتی دل یک اض الح ےہوجائ ے
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ً
ً
خمبتا إيله ،اعمال بما يريض اهلل -عز وجل ،-فهذا هو
الكريم عند اهلل ،وهذا هو الوجيه عنده ،وهذا هو

اذلي لو أقسم ىلع اهلل ألبره.

ہ ،اور وہ اہلل کا دکر کرت واال اور اس ےس جوف کھات واال ےہو جا تا
منوج ےہوجا تا ے
ش
ہ تو اتسا جص ہےی اہلل
ہ ،اور وہ اہلل رع وجل کو راضی کرت واےل اعمال کر تا ے
ے
ش
ق
ہ جو اگر اہلل پ سم کھا ےل
ہ۔ اور تہی وہ جص ے
ےک اہں مغر اور ضاجت مبل ث ے
ق
ہ.
تو اہلل ت عایل اس یک سم کو توری کردیيا ے

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

اتلخريج :سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مر رجل  :قيل لعله األقرع بن حابس أو عيينة بن حصن  ،والرجل اآلخر قيل :هو مجيل بن رساقة الغفاري .
• حري  :حقيق وجدير.
• شفع  :الشفاعة  :اتلوسط التلماس العفو أو اتلخفيف من العقوبة من غري ديلل

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع عدم االستهانة بالفقراء واملستورين  ،فرب أشعث أغرب خري من يملء األرض من األثرياء وأصحاب املظاهر.
 .2اتلفاضل بني انلاس باتلقوى  ،قال تعاىل  ( :إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم )
 .3الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات ،ولو اكنوا فقراء؛ ألنهم األكفاء يف ادلين.
 .4إن السيادة ملجرد حيازة ادلنيا ال أثر هل يف املجتمع اإلساليم  ،ومن فاته حظه من ادلنيا أمكنه االستعاضة عنه باألعمال الصاحلة واتلقوى.
 .5جواز استفتاح العالم جلسته بسؤال تالميذه.
 .6اهلل ال ينظر إىل صور انلاس وأمواهلم وأحسابهم وأنسابهم.
 .7الرتغيب يف إنكاح الصاحلني والصاحلات؛ ألنهم أكفاء يف ادلين واخللق.
 .8ال قيمة للعرف السائد اذلي خيالف الرشع.
 .9اتللكم ىلع من لم يكن حاُضا يلعلم انلاس أمره ،أو يلحذروا رشه  ،ال يعد من الغيبة املحرمة.
 .10فيه أن الرجل قد يكون ذا مزنلة اعيلة يف ادلنيا ،ولكنه ليس هل قدر عند اهلل ،وقد يكون يف ادلنيا ذا مرتبة منحطة وليس هل قيمة عند
انلاس وهو عند اهلل خري من كثري ممن سواه.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ .د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد
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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة األوىل،
 1428ـه2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه.
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ہ اور
ن تم میےسکرمور لوگہےی تو ہ ےی ،جنیکوجےس تمھاری مددیک جائ ے
ت
ہ۔
مھی ررقدتا جا تا ے

هل تنُّصون وترزقون إال بضعفائكم؟

 .1384احلديث:

**

ً
َّ
ُ
رأى سعد أن هل فضال ىلع من دونه ،فقال انليب -صىل
َّ
ُ ُ
ُْ
اهلل عليه وسلم« :-هل تنرصون وت ْرزقون يإال
ُ
بي ُضعفائيكم؟» .عن أيب ادلرداء عويمر -ريض اهلل
ً
ُ
ابغوِن ُ
الضعفاء؛ فإنَّما تُ ُ
نرصون
ي
عنه -مرفواع « :ي
ُ ُ
ُ
وترزقون بي ُضعفائيكم».

درجة احلديث:

احلديث األول :صحيح احلديث

ہ ،ج و
شعد ین وقاض رضی اہلل عيہ کو جيال گررا کہ اتھی اں لوگوں پ قصيلت جاضل ے
مایل لجاظ ےس اں ےس کم پ ہ ےی۔ اس پ ینی ﷺ ت فماتا" :ن تم می ےس کرمور
ہ"۔ اتو
ہ اور تمھا ررق دتا جا تا ے
لوگ ہےی تو ہ ےی ،جن یک وج ےس تمھاری مدد یک جائ ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا(" :مایل و جسمائ
الدرداء رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے

طور پ) کرمور لوگوں یک ت الس می مبی مدد کرو۔ تم می ےس کرمور لوگوں ےہی یک وج
ت
ہ"۔
ہ اور اں ہےی یک وج ےس مھی ررق دتا جا تا ے
ےس تمھاری مدد یک جائ ے
**

جدیث کا درج:

اثلاين :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذين احلديثني ما يدل ىلع أن الضعفاء سبب
للنرص ،وسبب للرزق يف األمة ،فإذا ح َّن عليهم

اإلنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه اهلل -عز

وجل-؛ اكن ذلك سببا للنرص ىلع األعداء ،واكن سببا
َّ
َّ
للرزق؛ ألن اهلل -تعاىل -أخرب أنه إيذا أنفق اإلنسان
ُ ُ
َّ
ِّ
فإن اهلل -تعاىل -خي يلفها عليه .قال اهلل -
لربه نفقة ي

تعاىل( :-وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه وهو خري
ُ
الرازقني) [سبأ ،]39 :خيلفه :أي يأيت خبل يفه وبدهل.

 .1384جدیث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ کرمور لوگ امت یک ترصپ اور ررق کا سیت
اس جدی ث می اس تاپ یک دليل ے
ہ اور جو کجھ اہلل رع و جل ت اےس دتا
ہ ےی۔ جت اتساں اں پ رجم اور شققت کر تا ے
ت
م
ش
ہ
ہ ،تو اس یک وج ےس اےس د منوں پ مدد لنی ے
ہ ،اس می ےس اتھی ھی دیيا ے
ے
ہ کہ جت اتساں
عایل ت فماتا ے
اور ن تاپ ررق ملی کا سیت ےہوئ ے
ہ؛ کنوں کہ اہلل ت ی
ہ۔
عایل اےس اس کا تدل دیيا ے
ا یی رپ یک رضا ےک لی کجھ جرح کر تا ے
ہ ،تو اہلل ت ی
تق
ہ( :وما ا قنم من شیء قہو ئجلفہ و ےہو جب الرارقی) [سيا]39 :
عایل کا فماں ے
اہلل ت ی
ت
ہ اور وہ شت
پجمہ:اور جو کوئ جب ھی تم جرح کرت ےہو ،سو وہےی اس کا عوض دیيا ے
ت
ہ۔
ہ۔ عنی وہ اس کا عوض اور تدل دیيا ے
ےس تہب روری د یی واال ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :احلديث األول :رواه ابلخاري .احلديث اثلاين :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
َّ
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
أبو َّ
ادل ْرداء -ريض اهلل عنه -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رأى َّ :
ظن.
• سعد  :هو سعد بن أيب وقاص أبو مصعب -ريض اهلل عنه-.
ً
َّ
ُ
• أن هل فضال ىلع من دونه  :من أصحاب رسول اهلل -ريض اهلل عنهم ،-وهذا بسبب شجاعته أو حنو ذلك.
ُ
وِن  :أعينوِن ىلع طلب الضعفاء.
• ابغ ي

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع اتلواضع ومنع الرتفع ىلع اآلخرين.
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َّ
َّ َّ
ُ .2
لق َّوة إيمانهم وثقتهم ِّ
بربهمُّ ،
وجتردهم عن حظوظ انلفس
الضعفاء مصدر خري لألمة؛ ألنهم مع ضعفهم يف أجسامهم ،إال أنهم أقوياء بربهم
وأعراض ادلنيا؛ فذللك إذا دع ُوا اهلل بإخالص استجاب هلم ،واألمة ترزق بسببهم.
 .3حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف تأيلف القلوب وتوجيهها ملا حيبه اهلل ويرضاه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،ادلمام ،دار ابن اجلوزي ،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  1395ه .1975 ،ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة،
بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .سنن أيب
داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه2001،م .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة
1408ه .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة:
اثلانية 1406ه .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 :األوىل1421ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3367( :
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َ
َْ َْ ُ َ َُ ُ
ايلوم أ ْك َ َ
وب إيل ِه ِف ِ
ِث
َواهللِ إين ألستغ ِفر اهلل وأت
َ ْ َ َ َّ ً
من سب ِعني مرة

 .1385احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
ْ ْ
هلل إين ألستغ يف ُر
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :وا ي
ْ
ً
ْ
اهلل وأتُ ُ
وب إيل يه يف ايلومي أكرث من سب يعني م َّرة».

ق
اہللیک سم! میدں می سبےسراتدرمیيہ اہللےساسیعفار اور تون کر تا ےہوں۔
**

ق
ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :اہلل یک سم!
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
می دں می سب ےس راتد رمیيہ اہلل ےس اسیعفار اور تون کر تا ےہوں"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي غفر اهلل هل ما

تقدم من ذنبه وما تأخر :يقسم أنه يستغفر اهلل

 .1385جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام ئجاری ت روای ث کيا ے

ويتوب إيله يف ايلوم أكرث من سبعني مرة ،واستغفار

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون
ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه

بذكره -سبحانه ،-واستشعاره عظم حق اهلل -تعاىل-

وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب

الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

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

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

معاين املفردات:

• أستغفر  :أي :أطلب املغفرة ،ويه الصفح عن اذلنب.
• وأتوب إيله  :أي :أعزم ىلع اتلوبة.

فوائد احلديث:
 .1جواز القسم ىلع اليشء تأكيدا هل ،وإن لم يكن عند السامع فيه شك.
 .2حض األمة ىلع اتلوبة واالستغفار اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل عليه وسلم -مع كونه معصوما ،وخري اخللق ،وقد غفر
هل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،يستغفر اهلل ويتوب إيله يف ايلوم أكرث من سبعني مرة.

 .3اإلكثار من االستغفار واتلوبة؛ فإن العبد ال ينفك عن ذنب أو تقصري.

 .4استغفار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره -سبحانه ،-واستشعاره
عظم حق اهلل -تعاىل -وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دارالوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418ه- .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4808( :
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ِّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ
َ ْ ُ ُ َ َّ َ
واذلي نفس حمم ٍد بِي ِده ِ ،إين ألرجو أن تكونوا
ْ َ َْ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ َ
اجلنة ال يدخلها إال
ن ِصف أه ِل اجلن ِة وذل ِك أن
َْ ٌ ُ ْ ٌَ
نفس مسلِمة

 .1386احلديث:

ق
ہ ،می تفیياً اميدرکھيا
اسداپیک سم! جسےکاہتھ می مجدم (ﷺ)یکجاں ے
ےہوںکہ تمہاریت عداد اہےل جنت می آدھی ےہویگ،اس لی کہ جنت میضف
مسلماں ہےیداجل ےہوںےگ
**

ُ َّ
رسول
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع
ي
ُ
ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ق َّب ٍة حن ًوا من أربعني،
ا ي
ْ
ُ ُ ُُ ْ
َّ
فقال« :أت ْرضون أن تكونوا ربع أه يل اجلن ية؟» قلنا:
ُ ُ ُُ
ْ
ْ
َّ
نعم .قال« :أت ْرض ْون أن تكونوا ثلث أه يل اجلن ية؟»
ِّ
ْ
ُ
قلنا :نعم ،قال« :واذلي نف ُس حم َّم ٍد يبي يدهي ،إين أل ْر ُجو
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
َّ
َّ
ْ
كونوا نيصف أه يل اجلن ية وذليك أن اجلنة ال
أن ت
ي ْد ُخلُها إال ن ْف ٌس ُم ْسلم ٌة ،وما أنتم يف أ ْهل ِّ ْ
الرش يك إال
ي
ي
ْ
َّ ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
دل اثلو ير األسو يد ،أو اكلشعر ية
اكلشعر ية ابليضاء يف يج ي
ْ
ْ
َّ ْ
دل اثلَّ ْو ير األمح ير».
السودا يء يف يج ي

ہ کہ :ہےم تفیياً جالیس آدمی اتك حےم می
این م سعود رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
رسول اہلل ضیل اہلل عليہ و سلم ےک ساتھ تےھ ،آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا" :کيا
تم اس تاپ کو تسيد کرت ےہو کہ تم اہےل جنت کا جوتھا جصہ ےہو؟" ہےم ت رعض کيا :جی
اہں۔ ترھ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا" :کيا تم اس تاپ کو تسيد کرت ےہو کہ تم
اہےل جنت کا تہائ جصہ ےہو؟" ہےم ت ترھ ایياپ می جواپ دتا ،آپ ضیل اہلل عليہ وسلم
ت فماتا" :اس داپ یک قسم! جس ےک اہتھ می مجدم (ضیل اہلل عليہ و سلم) یک جاں
ہ ،می تفیياً اميد رکھيا ےہوں کہ تمہاری ت عداد اہےل جنت می آدھی ےہویگ ،اس لی کہ
ے
جنت می ضف مسلماں ہےی داجل ےہوں ےگ اور تم مشکی ےک مفا تےل می ا تےس
ہےی ےہو جیےس سياہ یيل یک کھال می شقيد تال تا شح یيل یک کھال می سياہ تال ہےوں۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جلس انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مع أصحابه يف
خيمة صغرية ،واكنوا قرابة أربعني رجال ،فسأهلم -

صىل اهلل عليه وسلم :-هل ترضون أن تكونوا ربع
أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فقال :هل ترضون أن تكونوا

ثلث أهل اجلنة؟ قالوا :نعم ،فأقسم انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بربه ثم قال :إين ألرجو أن تكونوا
نصف أهل اجلنة ،وانلصف اآلخر من سائر األمم،

فإن اجلنة ال يدخلها إال مسلم فال يدخلها اكفر ،وما
أنتم يف أهل الرشك من سائر األمم إال اكلشعرة

ابليضاء يف اثلور األسود ،أو الشعرة السوداء يف اثلور

األبيض ،والشك من الراوي.

 .1386جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم تفیياً جالیس ضجان کرام ےک ساتھ اتك جھو ت
ت
ےسحمہمی ینےھ ےہوت تےھ۔ آپ ضیلاہلل عليہوسلمت اںےس توجھا:کياتماس
تاپ پ جوس اور راضی ےہو کہ تم تمام اہےل جنت کا اتك جوتھائ جصہ ےہو؟ اتہوں ت
رعض کيا :جی اہں۔ ترھ فماتا :کيا تم اہےل جنت کا اتك تہائ جصہ ےہوت پ جوس ےہو؟
اتہوں ت ترھ ایياپ می جواپ دتا ،تو اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم ت رپ یک
م
ق
ہ کہ تم تمام اہےل جنت کا تصف ےہوےگ ،اور دوشا تصف
سم کھا کر کہا کہ :جےھ اميد ے
تاف ساری امنوں ےس ےہوں ےگ۔ کنو تکہ جنت می ضف مسلماں داجل ےہوں ےگ،
اس می کوئ کاف تہی جات گا۔ اور سارے امم ےک اہےل شک ےک مفا تےل می تم
ا تےس ہےی ےہو جیےس سياہ یيل یک کھال می شقيد تال تا شح یيل یک کھال می سياہ تال
ہ۔
اہ۔ اور ن سك راوی یک رطفےس ے
ےہو ت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قبة  :خيمة ،ويه بيت صغري مستدير.
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• حنوا من أربعني  :قرابة أربعني رجال.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلدرج وتكرار البشارة مرة بعد مرة يلكون أدَع تلجديد الشكر مرة بعد مرة.
 .2املسلمون من أمة حممد -صىل اهلل عليه وسلم -هم أكرث أهل اجلنة ،وهذا ديلل ىلع ماكنة هذه األمة.
 .3ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة مؤمنة.
 .4جواز احللف بغري استحالف؛ تلأكيد احلديث بايلمني.
 .5استحباب ُضب املثل تلقريب الفهم للسامعني.
 .6قال العلماء :لك رجاء جاء عن اهلل تعاىل أو عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو اكئن.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة -بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز
رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)3166( :
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َْ
ُْ ُ ََ
َ
ذل َه َب ُ
اهلل
واذلي نف ِِس بِي ِده ِ ،لو لم تذن ِبوا،
ُ ْ َ َ َ ُْ ُ َ ََ ْ َْ
َ َ
اء بِق ْومٍ يذن ِبون ،فيستغ ِف ُرون اهلل
بِكم ،وج
ََ َ
اىلَ ،ف َي ْغف ُر ل َ ُهمْ
تع
ِ

 .1387احلديث:

ق
ہ!اگر تم گياہن کرو تو اہلل
ہاسداپیک جسےکاہتھ می مبیجاں ے
سم ے
عایل تم کوحم کردے گا اور تمہاریجگہا تےس لوگالت گا جو گياہ کرےک اہللےس
ت ی
ئ
معفپظلت کرینےگ اور اہللاں کو جسدے گا۔
**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :واذلي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم تذنبوا ذلهب اهلل بكم وجاء بقوم يستغفرون

عقب اذلنب بنية صادقة وقلب موقن؛ ليك يغفر هلم.

قس

ہ اس
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :م ے
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
داپ یک جس ےک اہتھ می مبی جاں ے ت
عایل تم کو حم
ہ! اگر م گياہ ن کرو تو اہلل ت ی
کردے گا اور تمہاری جگہ ا تےس لوگ الت گا جو گياہ کر ےک اہلل ےس معفپ ظلت
ئ
کرین ےگ اور اہلل اں کو جس دے گا۔

نفيس بيده ،لو لم تذنبوا ،ذلهب اهلل بكم ،وجاء بقوم
ْ
يُذنيبُون ،فيستغفرون اهلل تعاىل ،فيغفر هلم».

يقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بربه ثم يقول :لو

 .1387جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ق
رہ ہ ےی کہ اگر تم گياہ ن کرو تو اہلل تمہی حم کر
ینی ﷺ ا یی رپ یک سم کھا کر فما ے
ش
ےک ا تےس لوگ ےل آت گا جو گياہ کرت ےک ت عد جی نت اور تفی دل ےس تون
ئ
کرین ےگ تا کہ وہ اتہی جس دے۔

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:

• يستغفرون اهلل تعاىل  :أي :يطلبون املغفرة من اهلل.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل اهلل تعاىل ىلع عباده بالعفو واملغفرة؛ فعىل املؤمن أن يبادر إىل االستغفار يلغفر اهلل هل.
 .2ليس يف احلديث حتريض ىلع املعصية؛ ولكن فيه تبشري باملغفرة وإزالة لشدة اخلوف وايلأس من انلفوس.
 .3اهلل تعاىل حيب اتلوبة واإلنابة.
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 .بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه
 2002م .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،نرش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممدالطنايح .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5454( :
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ق
ہ ،تم جنت می اس
ہ اسداپیک!جسےکاہتھ می مبی جاں ے
" سم ے
وقث تك تہیداجل ےہو شکی جت تك کہ تم اتماںنےلآواور تم اسوقث
تك مومن تہی ےہو شکی جت تك کہآتس می مجنتن کرت لگو ،کيا میتمہی

واذلي نفِس بيده ،ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا،

وال تؤمنوا حىت حتابوا ،أوال أدلكم ىلع يشء إذا

اتسی جبن یياوں کہ جت تم اےس ایيا لو تو اتكدوشےےسمجنت کرت لگو
ےگ!آتس می سالم کو عام کرو۔"

فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

 .1388احلديث:

**

ق
ات ے
ہ اس داپ یک!
وہپہرضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہرسول اہلل ﷺ تفماتا ":سم ے
ہ ،تم جنت می اس وق ث تك تہی داجل ےہو شکی
جس ےک اہتھ می مبی جاں ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َّ
ْ
اذلي نف ييس بيي يدهي ،ال
صىل اهلل عليه وسلم« :-و ي
ْ ُ ُ
ُْ
ُْ
َّ
تدخلوا اجلنة ح َّىت تؤ يمنُوا ،وال تؤ يمنُوا ح َّىت حتابُوا،
ْ ُ
ْ
أوال أ ُدلَُّ ُ
كم ىلع يش ٍء إذا فعلْتُ ُم ُ
وه حتاببتُم؟ أفشوا
ي
السالم بين ُ
َّ
كم».

جت تك کہ اتماں ن ےل آو اور تم اس وق ث تك مومن تہی ےہو شکی جت تك کہ
آتس می مجنت ن کرت لگو ،کيا می تمہی اتسی جب ن یياوں کہ جت تم اےس ایيا لو تو
اتك دوشے ےس مجنت کرت لگو ےگ! آتس می س الم کو عام کرو۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
صدر املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم -احلديث
بالقسم املفيد للتوكيد ىلع أهمية ما حتمله هذه

الوصية انلبوية العظيمة ،واليت حتمل يف مضمونها
األسباب اخلُلقية اليت مىت َّ
تمسك بها املجتمع املسلم

تماسك بنيانه وق يوي .فقوهل -صىل اهلل عليه وسلم:-
"التدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا" ىلع ظاهره وإطالقه ،فال
يدخل اجلنة إال من مات مؤمنًا وإن لم يكن اكمل
اإليمان فإن مآهل اجلنة ،فهذا هو الظاهر من احلديث.

وأما قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وال تؤمنوا حىت
حتابوا" معناه ال يكمل إيمانكم وال يصلح حالكم
يف اإليمان إال باتلحاب .وأما قوهل" :أفشوا السالم

بينكم" ففيه احلث العظيم ىلع إفشاء السالم وبذهل
للمسلمني لكهم من عرفت ومن لم تعرف ،والسالم

أول أسباب اتلآلف ومفتاح استجالب املودة ،ويف

إفشائه تكمن ألفة املسلمني بعضهم بلعض وإظهار

شعارهم املمزي هلم من غريهم من أهل امللل مع ما فيه

من رياضة انلفس ولزوم اتلواضع وإعظام حرمات

املسلمني.

 .1388جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ع
مص
ہ تاکہ طنم
ینی طف یی ﷺ ت اس جدی ث می مقيد و کارآمد ےس کا دکر فماتا ے
نوی وضنت ےک جامل اں امور یک ا ےہمنت کو پرور اتدار می تیس کيا جات اور جس
م
مسن
م
ہ کہ اگر سلم معاشہ ،اں کو
وضنت کا ضموں ،اں اج الف اسياپ و درا تع پ مل ے
مسن
مصنوظی ےک ساتھ تھام ےل تو اس معاشہ یک تیياد تاہےم نوشت اور جكم ےہوجائ

ہ۔ آپ ﷺکافماں "تم جنتمیاسوق ث تكتہی داجل ےہوشکی جت تك
ے
م
کہ اتماں ن ےل آو" تو اس کا ظ ے
ہ کہ جنت می وہےی
اہی اور مطلق عنی ہےی رماد ے
داجل ےہوگا جس یک جال ِ
اہ اس ےک اتماں می کمال ن ہےو
ث اتماں پ موپ وا قع ےہو ،ج ے
کنوں کہ تاالجر اس کا ائجام کار جنت ہی ہ اور جدی ث کا تہی ظ ے م
ہ۔ راہ
آ
اہی عنی ے
ے ے
آپ ﷺ کا فماں "اور تم اس وق ث تك مومن تہی ےہو شکی جت تك کہ آتس می
م
ہ کہ تمہارے اتماں می کمال تہی آت گا اور
مجنت ن کرت لگو" تو اس کا عنی ن ے
تمہارے اتماں یک جال ث اس وق ث تك درشت تہی ےہویگ جت تك تم اتك

دوشے ےس مجنت ن کرت لگو۔ آپ ﷺ ےک فماں "آتس می س الم کو عام
کرو" می س الم کو عام کرت اور (ت التفتق) جات اور ائجات سارے ہےی مسلماتوں
ہ کہ س الم ہےی
ہ اور جقنقت ن ے
می اس کو تھي الت یک ت یياہ پعنت دی گنی ے

تا ےہمی القت و مجنت کا شت ےس اولی درت عہ اور مجنت و مودپ کو یيدا کرت یک کليد
ہ۔ اس کو عام کرت می مسلماتوں ےک درمياں تا ےہمی القت و مجنت ےک رار
ے
نہاں ہ ےی اور اں ےک اس ش عار ےک اظہار می دوشی ملنوں ےس اں کا امیيار و
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ہ ،یب اس می تقس یک پنت ،تواضع و ایکساری کو اجیيار
جصوضنت تماتاں ےہوجائ ے
ع
ت
کرت اور مسلماتوں یک رعپ و تاموس کو طنم پ فار د یی ےک معائ ھی تات
جات ہ ےی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل أعمال اجلوارح
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

َّ
ْ
اذلي نف ييس يبي يد يه  :أقسم تلأكيد األمر وحتقيقه.
•و ي
ُْ
• تؤ يمنُوا  :اإليمان هو :اعتقاد وقول وعمل ،اعتقاد القلب ،وقول اللسان ،وعمل القلب واجلوارح.
ْ ُ
• أفشوا  :أظهروا.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن دخول اجلنة ال يكون إال باإليمان.
َّ
 .2أن اإليمان ال يكمل إال أن حيب املسلم ألخيه ما حيب نلفسه.

 .3إفشاء السالم من أعظم أسباب اتلآلف ،وهو أن تليق السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف.

 .4السالم ال يلىق إال ىلع مسلم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-بينكم".
 .5حرص اإلسالم ىلع تماسك املجتمع ،وتراص بنيانه.

 .6إرشاد العالم جللسائه وأصحابه ملا ينفعهم ويدخلهم اجلنة.

 .7بذل السالم فيه رفع اتلقاطع واتلهاجر والشحناء وفساد ذات ابلني اليت يه احلالقة.
 .8تعليق كمال اإليمان ىلع املحبة يف اهلل لدلاللة ىلع أهميتها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .بهجة انلاظرين 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 .فتح رب الربية بتلخيص احلموية ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3361( :
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َْ َُ َ َ َ ْ َُ َ َ ْ ُْ َ ً
حكتم قلِيال
واهللِ لو تعلمون ما أعلم ،لض ِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ َّ ْ ُ ْ ِّ َ َ َ ُ
ُ
وبلكيتم كثِريا ،وما تَلذتم بالنسا ِء ىلع الفر ِش،
ََ َ
ََْ َ
ُّ ُ َ
ََ َ ْ ُ ْ
ات جتأ ُرون إىل اهللِ تعاىل
وخلرجتم إىل الصعد ِ

 .1389احلديث:

ق
اہللیک سم! اگر تموہ کجھ جا یی ہےوت ،جو می جایيا ہےوں ،تو تم ہیسی کماور روت
رتادہ ،تسبوںپاینی عورتوںےسلطف اتدورن ےہو تاتاور اہللےسفتادین
کرت ےہوت گلنوں جورا ےہوں می ت کلآت۔

**

ً ِّ
عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -مرفواع « :يإين أرى ما ال
ْ
ترون ،أ َّطت السماء ُ
وح َّق هلا أن تئي َّط ،ما فيها موضع
ي
أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا هلل -

 .1389جدیث:

ہ کہرسولاہلل ﷺت فماتا":میوہکجھدیكھيا
اتودر رضی اہللعيہ ےسروای ث ے
تک
ی
ہ اور اس کا اتسی
ےہوں ،جو تم تہی د كھی۔ آشماں ےس جرجرات یک آوار لنی ے
ت
ہ۔ آشماں می جار ایگ ست ےک پاپ ھی جگہ تہی ،جہاں کوئ
آوار دیيا تالکل ئجا ے
ق
فسيہ اہلل ےک سا می شجدہ رپ ن ےہو۔ اہلل یک سم! اگر تم وہ کجھ جا یی ہےوت ،جو می
جایيا ےہوں ،تو تم ہیسی کم اور روت رتادہ ،تسبوں پ اینی عورتوں ےس لطف اتدور ن

تعاىل -واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال
ُ
وبلكيتم كثريا ،وما تذلذتم بالنساء ىلع الف ُر يش،
ْ
ُّ ُ
ات جتأ ُرون إىل اهلل تعاىل».
وخلرجتم إىل الصعد ي

ےہو تاتاور اہلل ےسفتادین کرت ےہوت گلنوں جورا ےہوں می ت کل آت"۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إين أبرص
وأعلم ما ال تبرصون وال تعلمون ،حصل للسماء
صوت كصوت الرحل إذا ُركب عليه ،وحيق هلا ذلك؛
فما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك واضع

جبهته ساجدا هلل -تعاىل ،-واهلل لو تعلمون ما أعلم

من عظم جالل اهلل -تعاىل -وشدة انتقامه ومن أمور
الغيب ،لضحكتم قليال وبلكيتم كثريا خوفا من

سطوته -سبحانه وتعاىل ،-وما تذلذتم بالنساء ىلع
الفرش من شدة اخلوف ،وخلرجتم إىل الطرقات

**

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ ت فماتا:می وہ کجھ دیكھيا اورجایيا ےہوں ،جو تم تہی دیكھی اور ن
ج
تک
ہ یسی آوار کجاوے ےس اس پ سوار
جا یی ےہو۔ آشماں ےس اتسی آوار لنی ے
ت
تک
ہ۔ آشماں می جار
ہ اور اس ےس ن آوار ت کليا ئجا ھی ے
ےہوت وق ث لنی ے
ت
ایگ ست ےک پاپ ھی اتسی جگہ تہی ،جہاں کوئ فسيہ اینی تیسائ ت کات اہلل ےک
سا می شجدہ رپ ن ےہو۔ اہلل یک قسم! اگر تم اہلل ت عایل یک عطمت ،اس ےک انفام یک
ع
سدپ اور ینی امور کو جاں لو ،تو اس یک یکر ےک جوف ےس ہیےسو کم اور روو رتادہ ،در یک
ت
سدپ یک وج ےس اینی عورتوں ےس ہےم تسبی ےس ھی لطف اتدور ن ہےو شکو اور تليد

آوار ےس اہلل یک مدد ظلت کرت ےہوت گلنوں جورا ےہوں می ت کل آو۔

ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل -تعاىل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

• إين أرى  :أي :أبرص وأعلم.
• أطت  :صوتزت
• جبهته  :اجلبهة :ما بني احلاجبني إىل انلاصية.

• لو تعلمون ما أعلم  :من عظم جالل اهلل -تعاىل -وشدة انتقامه ،ومن أمور الغيب اليت أطلعه اهلل عليها.
• الصعدات  :الطرقات.

• جتأرون  :ترفعون أصواتكم باالستغاثة إىل اهلل -تعاىل-.
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فوائد احلديث:
 .1إن املؤمن بقدر ما يعلم عن اهلل -تعاىل -من عظمة وجالل ،يزداد خوفه من عقابه.
 .2من صفات املؤمن اخلوف واهليبة من اهلل -تعاىل-.
َّ .3
غيب اهلل عن انلاس حقائق اآلخرة؛ يلكون اتللكيف أقوى ،وحيصل اثلواب والعقاب.
 .4املالئكة طائعون هلل ساجدون هل ال يغفلون عن ذكره.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،حتقيق مصطىف اخلن وابلغا ومستو
والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه1987 ،م .كنوز رياض الصاحلني ،فريق علِم برئاسة محد العمار ،نرش :دار
كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية
بالقاهرة ،تأيلف (إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.
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 .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.

الرقم املوحد)6466( :
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ع
ہ؟ اہللیک ساں تو اس
ہ کہ اہللیک طمتوجاللث کيا ے
یبا تاس ہےو ،کيا تو جایيا ے
ع
ہ۔ اہلل کو کسیےک لی شفارشی تہی یياتا جا تا۔
ےس کہی طنم ے

وُيك أتدري ما اهلل؟ إن شأن اهلل أعظم من
ذلك ،إنه ال يستشفع باهلل ىلع أحد

 .1390احلديث:

**

 .1390جدیث:

م
جیب ین ط عم رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ اتك ارعائ ینی
ﷺ یک جدمت می آتا اور کہی لگا :تا رسول اہلل! جا تی الرع و کرمور ےہو جکی ،اہےل و
ت
عيالتھوےک ینےھہ ےیاورمالموتسی ہ ےالک ےہو جےکہ ےی۔ا یی رپےس ےہمارے لی
تارس یک دعا کجی۔ ہےم آپ یک جدمت می اہلل کو شفارشی یيات ہ ےی اور آپ کو اہلل

عن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه -قال" :جاء

أعرايب إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا
ُ
ُْ ُ
ت
ت األنفس وجاع العيال وهلك ي
رسول اهلل ،ن يهك ي
ْ
ْ
األموال ،فاست ْس يق نلا ربك ،فإنا ن ْستش يف ُع باهلل عليك،
وبك ىلع اهلل ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
سبحان اهلل! سبحان اهلل! فما زال يسبح حىت ُع يرف
ذلك يف وجوه أصحابه ،ثم قال :وحيك أتدري ما اهلل؟
ْ
إن شأن اهلل أعظم من ذلك ،إنه ال ي ُ ْستشف ُع باهلل ىلع

ےک جصور شفارشی یيات ہ ےی۔ اس پ ینی ﷺت فماتا :سجاں اہلل! سجاں اہلل!
تس ی
رہ تہاں تك کہ آپ ﷺ ےک اس اتدار ےس آپ
آپ ﷺ نح یياں کرت ے
ﷺ ےک ضجان ےک جرہوں پ پتسائ ےک آ تار ظ ے
اہ ےہو گی۔ ترھ آپ ﷺ ت
ع
ہ؟ اہلل یک ساں تو
ہ کہاہلل یک طمت وج الل ث کيا ے
فماتا” :یبا تاس ےہو ،کيا تو جایيا ے
ع
ہ۔ اہلل کو کسی ےک لی شفارشی تہی یياتا جا تا“...
اس ےس کہی طنم پ ے

أحد".

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

ً
يذكر هذا الصحايب أن رجال من ابلادية جاء إىل انليب
َّ
ص َّىل َّ ُاَّلل عليْ يه وسلم -يشكو ما أصاب انلاس من
احلاجة إىل املطر؛ ويطلب من انليب -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه
وسلَّم -أن يسأل َّ
ربه أن يزنهل عليهم؛ لكنه أساء
األدب مع اهلل؛ حيث استشفع به إىل انليب -ص َّىل َّ ُ
اَّلل
َّ
ٌ
عليْ يه وسلم -وهذا جهل منه حبق اهلل؛ ألن الشفاعة
إنما تكون من األدىن إىل األىلع ،وذللك أنكر عليه
انليب -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلَّم -ذلك َّ
ونزه ربه عن هذا
َّ
َّ
اتلنقص ،ولم ينكر عليه االستشفاع بانليب -صىل
َّ
َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم -إىل اهلل سبحانه بداعئه إياه.

**

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی کہ اتك دتہائ جص ینی ﷺ یک جدمت می جاض ےہوکر
ن ضجائ یياں کر ے
ہ۔ اس
لوگوں یک جال ث رار پ ش کای ث کياں ےہوا کہ اتھی تارس یک کس قدر ضورپ ے
ت ینی ﷺ ےس درجواشت یک کہ آپ ﷺ ا یی رپ ےس اں پ تارس پسات
یک دعا کرین۔ تاہےم وہ اس ت ادئ کا رمیکت ےہوا کہ اس ت ینی ﷺ یک جدمت می
اہلل کو شفارشی یياتا ،جو کہ اس ےک اہلل یک داپ ےس تاواقف ےہوت یک یيا پ تھا۔ کنوں
ہ۔ اس لی ینی ﷺ ت
کہ شفارس ادئ یک رطف ےس اعیل یک جدمت می ےہوئ ے
اس یک اس تاپ پ تاتسيدتدیگ کا اظہار فماتا اور اس تقص ےس اہلل یک تاکبیگ یياں یک۔
تاہےم اس ےک اہلل ےک جصور ینی ﷺ کو شفارشی یيات اور آپ ﷺ ےس دعا یک

درجواشت کو آپ ﷺ ت تاتسيد تہی فماتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > تزكية انلفوس
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريجُ :جبري بن ُمطعم -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

نهكت  :بضم انلون أي :جهدت وضعفت.
• ي
• فاستسق نلا ربك  :أي :اسأهل أن يسقينا بأن يزنل املطر.
• نستشفع باهلل عليك  :جنعله واسطة إيلك.
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ً
تزنيها هلل عما ال يليق به.
• سبحان اهلل  :أي:
َّ
َّ َّ
ْ
ُ
ُ
• ُعرف ذلك يف وجوه أصحابه  :أي :عرف الغضب فيها؛ لغضب رسول اهلل -صىل اَّلل علي يه وسلم-.
ٌ
• وحيك  :لكمة تقال للزجر.
ٌ
• أتدري ما اهلل  :إشارة إىل قلة علمه بعظمة اهلل وجالهل.
• أعرايب  :نسبة إىل األعراب وهم اذلين يسكنون ابلادية.

فوائد احلديث:
أحد من خلقه؛ ملا يف ذلك من اتلنقص هلل تعاىل.
 .1حتريم االستشفاع باهلل ىلع ٍ
 .2تزنيه اهلل عما ال يليق به.
 .3إنكار املنكر وتعليم اجلاهل.
َّ
ُ
َّ َّ
ْ
ُ
 .4جواز االستشفاع بالرسول -صىل اَّلل علي يه وسلم -يف حياته ،بأن يطلب منه أن يدعو اهلل يف قضاء حاجة املحتاج؛ ألنه مستجاب ادلعوة ،أما
بعد موته فال يُطلب منه ذلك ألن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك.
 .5اتلعليم بطريقة السؤال ،ألنه أوقع يف انلفس.

 .6جواز طلب ادلاعء من األحياء.

 .7حتريم طلب السقيا من غري اهلل.
 .8مرشوعية ادلاعء وإثبات نفعه
 .9بيان مضار اجلهل.

 .10وجوب تزنيه اهلل عما ال يليق جبالهل.

املصادر واملراجع:

1-امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2001 -م -2 .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي،

جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م -3 .سنن أيب داوود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
العرصية ،صيدا – بريوت -4 .مشاكة املصابيح ،انلارش :املكتب اإلساليم ،حتقيق :حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة1405 ،ه –
1985م.

الرقم املوحد)3392( :
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َ َ َ
َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
يقول اَّلل تعاىل :أنا مع عبدِي ما ذك َر ِين
َ َ َ َّ َ ْ
ت يب َش َف َتاهُ
وحترك ِ

 .1391احلديث:

ہ اور اسےک ہےویث
ہ جت تك یيدہمبادکر کر تارہےيا ے
اہلل ت عایلفما تا ے
مبےدکر میمرحکر ہی ہ ےی ،می اسےک ساتھ ےہو تا ےہوں۔
**

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ اہلل ت عایل
وہپہ  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے
ہ اور اس ےک ےہوی ث مبے دکر
ہ کہ "جت تك یيدہ مبا دکر کر تا رہےيا ے
فما تا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يقول اهلل تعاىل :أنا مع عب يدي
ْ
ما ذكر يِن وحت َّركت ييب شفت ُاه».

می مرحک ر ہی ہ ےی ،می اس ےک ساتھ ےہو تا ےہوں۔"

**

درجة احلديث :صحيح لغريه

املعىن اإلمجايل:

ً

احلديث يدل ىلع أن من ذكر اهلل اكن اهلل قريبا منه،

واكن معه يف لك أموره ،فيوفقه ويهديه ويعينه وجييب
دعوته .ومعىن هذا احلديث جاء يف حديث آخر يف

صحيح ابلخاري قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم( :-أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا ذكرِن،
فإن ذكرِن يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرِن يف

مأل ذكرته يف مأل خري منهم).

 .1391جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح لعبہ

اجمایل معنی:

ش
ہ اہللاس ےکفی ث
ہ کہ جو جصاہللکادکر کر تا ے
جدی ثاستاپ پ دالل ث کرئ ے
ہ اور اں می اےس توقنق و ہےدای ث
ہ اور تمام امور می اس ےک ساتھ ےہو تا ے
ےہو تا ے

ہ۔ اس جدی ث ےک
ہ اور اس یک دعا کو قنول کر تا ے
ہ ،اس یک مدد کر تا ے
دیيا ے
ض
ج
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ اہلل ت عایل
مفہوم یک نح ئجاری یک اتك جدی ث ے
ت
ہ( :ا تا عيد طن عيدی ئ وا تا معہ ادا دکرئ ،قاں دکرئ ف تقش دکرن ف قسی،
فما تا ے
واں دکرئ ف م ال دکرن ف م ال جب م ہم) .پجمہ :می ا یی یيدے ےک اس گماں ےک
م
م
ہ۔ جت وہ ا یی دل می جےھ تاد کر تا
مطاتق ےہو تا ےہوں جو وہ مبے ن علق رکھيا ے
م
ت
ہ تو می ھی اےس ا یی تقس می تاد کر تا ےہوں اور اگروہ جےھ کسی گروہ می تاد کر تا
ے
ت
ہ۔
ہ تو می ھی اےس ا تےس گروہ می تاد کر تا ےہوں جو اس ےک گروہ ےس تہب ےہو تا ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
ً
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد ،ورواه ابلخاري تعليقا.

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

معاين املفردات:

• أنا مع عبدي  :أي معه معية إاعنة وهداية وتوفيق.

فوائد احلديث:
 .1إثبات رواية انليب عن اهلل -تبارك وتعاىل-.
 .2فضيلة ذكر اهلل -تبارك وتعاىل-.
ً
 .3أن املسلم ينبيغ أن يكون ذاكرا هلل دائما وأبدا.
 .4أن اهلل -جل وعال -مع اذلاكر طال ذكره أو قرص.
 .5إثبات معية اهلل اخلاصة باملؤمنني ،ويه أن اهلل معهم بتأييده وتوفيقه.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .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 .اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ملحمد بن
حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ ،اتلميِم ،أبو حاتم ،ادلاريم ،البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين يلع بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق
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عليه :شعيب األرنؤوط ،ط مؤسسة الرسالة ،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 ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني،
ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5522( :

211

ُ َ ِّ
ُْ ُ
َ
َي ِزئ عن اجلماعة إذا م ُّروا أن يسلم أحدهم,
ُْ ُ
َ َّ
وَي ِزئ عن اجلماعة أن ي ُرد أحدهم

 .1392احلديث:

جت اتك جماعت کسیےک تاسےس گررے تو اں میےس اتكآدمی کا سالم
ہ
ہ۔ اور جماعت میےساتكآدمی کا جواپدیيا کاف ے
کرتا کاف ے

**

ً
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ِّ
ُْ ُ
«جي يزئ عن اجلماعة إذا م ُّروا أن يُسلم أحدهم,
ُْ ُ
َّ
وجي يزئ عن اجلماعة أن ي ُرد أحدهم».

 .1392جدیث:

ہ’’ :جت اتك جماعت کسی ےک تاس ےس
عیل رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ہ۔ اور جماعت می ےس اتك
گررے تو اں می ےس اتك آدمی کا س الم کرتا کاف ے
ہ۔‘‘
آدمی کا جواپ دیيا کاف ے

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يكيف الواحد يف السالم عن اجلماعة ،كما أنه

يكيف الواحد يف رد السالم عن اجلماعة.

**

اجمایل معنی:

ہ تو تمام یک
ہ ،تا جواپ دے دیيا ے
اگر جماعت می ےس اتك آدمی س الم کر لیيا ے
رطف ےس کاف ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه أبو داود.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُْ ُ
• جي يزئ  :يكيف.

فوائد احلديث:

ِّ
ِّ
 .1االبتداء بالسالم سنة ىلع الكفاية ،بمعىن أنه إذا قام به أحد املسلمني كىف عن ابلاقني ،وإن اكن األوىل أن يسلم اجلميع.
َّ
َّ
 .2رد السالم فرض ىلع الكفاية ،بمعىن أنه إذا رد أحد املسلم عليهم كىف عن ابلاقني ،وإن اكن األفضل أن يرد اجلميع.

املصادر واملراجع:

بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة1424 ،ه .توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
لوغ المرام ،للبسام ،مكتبة األسدي،
ي
َّ
َّ
املكرمة.الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه .مشاكة
مكة
املصابيح ،للتربيزي ،حتقيق األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت ،الطبعة :اثلاثلة  1405ـه1985-م.

الرقم املوحد)5355( :
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ُ َ ِّ
يسل ُم الراك ُِب ىلع املايش ،واملايش ىلع القاعد،
ُ
والقليل ىلع الكثري

 .1393احلديث:

ت
سوار یيدل جلیواےل کو ،یيدل جلیواال ینےھ ہےوت کو اور کم ت عدادواےلرتادہ
ت عدادوالوں کو سالم کرین
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :سوار یيدل
اتو رھپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
جلی واےل کو ،یيدل جلی واال ینےھ ےہوت کو اور کم ت عداد واےل رتادہ ت عداد والوں کو

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال « :يُسلِّ ُم الراك ُ
ب ىلع املايش،
ي
ُ
واملايش ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري».

س الم کرین۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث :بيان من هو األوىل بالتسليم .األول:
ِّ
يسلم الراكب ىلع املايش؛ ألن الراكب يكون
ِّ
ُمتعليا ،فابلدء من جهته ديلل ىلع تواضعه ألخيه
املسلم يف حال رفعته ،فاكن ذلك أجلب ملحبته
ومودته .ثانيًا :يسلم املايش ىلع القاعد لتشبيهه

بادلاخل ىلع أهل املزنل ،وحكمة أخرى :أن القاعد
قد يشق عليه مرااعة املارين مع كرثتهم :فسقطت
ابلداءة عنه دفعا للمشقة .ثاثلًا :تسليم القليل ىلع

الكثري تعبريا عن االحرتام واإلكرام هلذه اجلماعة.
ً
رابعا :الصغري يسلم ىلع الكبري؛ ألن الكبري هل حق
ُ ِّ
ىلع الصغري .ولكن لو قدر أن القليلني يف غفلة ولم
ُ ِّ
يسلموا ،فليسلم الكثريون ولو قدر أن الصغري يف

غفلة ،فليسلم الكبري وال ترتك السنة .وهذا اذلي

ذكره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ليس معناه :أنه لو
ً
حراما ولكن املعىن
سلم الكبري ىلع الصغري اكن
األوىل :أن الصغري يسلم ىلع الكبري ،فإنه لولم يسلم

فليسلم الكبري ،حىت إذا بادرت بالسالم ملا تقدم يف

حديث أيب أمامة" :إن أوىل انلاس باهلل من بدأهم

بالسالم" .وهكذا لو حصل اتلاليق ،فإن أوالهم باهلل
من بدأ بالسالم ،ويف احلديث اآلخر" :وخريهما اذلي

يبدأ بالسالم".

 .1393جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ س الم کرت می تہل کس کو کرتا جا ہی۔
اس جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
ہ۔
تہ ال :سوار یيدل جلی واےل کو س الم کرے ،اس لی کہ سوار اوپ اور تليد ےہو تا ے
لہیدا تليدی یک جال ث می اس یک رطف ےس س الم کرت می تہل کرتا ا یی مسلماں
ہ۔ اور ن دوشوں ےک
تھائ ےک لی تواضع و جاکساری اجیيار کرت یک دليل ے
ہ۔ دوشا :یيدل جلی
دلوں می اس یک مودپ ومجنت یيدا کرت کا رتادہ تاعت ے
ت
واال ینےھ ےہوت کو س الم کرے ،اس لی کہ وہ گرھ ےک اتدر موجود لوگوں ےک تاس
ش
ش
ت
ہ کہ ینےھ ےہوت جص
ہ۔اس میدوشیجكمت ن ے
آت واےل جص یکرطح ے

ہ۔ لہدا
ےک لی راہ گبوں یک رعای ث کرتا اں یک کبپ یک وج ےس دسوار ےہو شکيا ے
اس دسواری کو حم کرت ےک لی اس یک جای ث ےس س الم کرت یک شوعاپ کو
ساقط کردتا گيا۔ تیشا :کم ت عداد واےل رتادہ ت عداد والوں کو س الم کرین۔ ن اس
ہ۔ جوتھا:
جماعت (کیب ت عداد) ےک لی اجبام اور اکرام ےک اظہار ےک طور پ ے
ہ۔ ليک اگر
جھوتا پے کو س الم کرے۔ کنوں کہ پے کا جھوت پ جق ےہو تا ے
تالفض کم ت عداد واےل عفلت می ےہوں اورس الم ن کرین تو رتادہ ت عداد والوں کو س الم

کرتا جا ہی ،اشی رطح اگر تالفض جھوتا عاقل ےہو تو پے کو س الم کرتا جا ہی ،سیت کو
پک تہی کيا جاتا جا ہی۔ ینی کرتم ضیل اہلل عليہ وسلم ت اس جدی ث می جو دکر کيا
ہ کہ :اگر پے ت جھوت کو س الم کرليا تو ن جرام ےہو
ہ اس کا مطلت ن تہی ے
ے
ہ کہ جھوتا پے کو س الم کرے ،اور اگر
ہ کہ :تہبن ے
گيا ،تلکہ اس کا مطلت ن ے
ہ تو پے کو جا ہی کہ وہ س الم کرےل ،کنو تکہ اگر وہ س الم می
جھوتا س الم تہی کر تا ے
تہلکرےگاتو اتواماہم رضیاہلل عيہ یک جدی ث کہ’’ :س الممیتہلکرتواےللوگ
مس
اہلل ےس شت ےس رتادہ فی ث ےہوت ہ ےی۔‘‘ یک وج ےس قصيلت کا نجق ےہوگا۔ اشی
ش
ہ جو س الم می تہل
رطح اگر م القاپ ےہو جات تو اہلل ےک پدتك تہبین جص وہ ے
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ہ جو س الم می
ہ کہ’’ :اں دوتوں می تہب وہ ے
کرے۔ اتك دوشی جدی ث می ے
تہل کرے۔‘‘
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :متفق عليه.

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

فوائد احلديث:
 .1تعليم آداب التسليم وإعطاء لك ذي حق حقه.
 .2استحباب التسليم ىلع ما جاء به احلديث.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص العمار ،انلارش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل،
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه،
انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح
رياض الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة
منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،اعم النرش1410 :ه .األدب انلبوي،
اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
تأيلف :حممد عبد العزيز الشاذيل ،انلارش :دار املعرفة ،الطبعة الرابعة1423 ،ه.

الرقم املوحد)4243( :
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ْ
يُؤت بأن َعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة ،قيامتےکدںشتےسرتادہ عیسو عشپ میر ہیواےلدیياداردورجی
َ َْ ً
َُ ْ َُ
فيصبغ ِف انلار صبغة ،ثم يقال :يا ابن آدم ،هل کوالتا جاتگا۔ اےسآگ می اتك تار عوظہدتا جات گا اور ترھ اسےستوجھا
َ ٌ ُّ
ً ُّ
َ َّ
ک
یك
ک
رأيت خريا قط؟ هل مر بك ن ِعيم قط؟ فيقول :ال جات گا کہ اے اینآدم! توت ھی کوئ تھالئد ھی؟ کيا ئجھپ ھی کوئ ت عمت
ک
واهلل يا رب
آئ؟وہ کےہ گا :اےمبےرپ!واہلل ھی تہی!

 .1394احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يُؤت
ْ ُ
بأنعم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة ،فيُصبغ يف
خريا ُّ
انلار صبْغ ًة ،ثم يقال :يا ابن آدم ،هل رأيت ً
قط؟
ْ
يم ُّ
هل م َّر بك نع ٌ
قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب ،و ُيؤت
ي
ُ ْ ُ
َّ
ِّ
ً
ُ
بأشد انلاس بؤسا يف ادلنيا من أهل اجلنة ،فيصبغ
ً
َّ
اجلنة ،فيقال هل :يا ابن آدم ،هل رأيت بُ ً
ؤسا
صبْغة يف
َّ ٌ
قط؟ هل م َّر بك يشدة قط؟ فيقول :ال واهلل ،ما م َّر يب
ً
بُ ْؤ ٌس ٌّ
قط ،وال رأيت يشدة ق ُّط».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
"قيامت ےک دں شت ےس رتادہ عیس و عشپ می ر ہی واےل دیيا دار دورجی کو

التا جاتگا۔ اےس آگ می اتك تار عوظہ دتا جات گا اور ترھ اس ےس توجھا جات گا
ئ ک
یك
ک
کہ اے این آدم! تو ت ھی کوئ تھ الئ د ھی؟ کيا جےھ ھی کوئ ت عمت میل؟ وہ کےہ
ک
گا:اےمبے رپ!واہلل ھیتہی۔ترھدیيامیجست شتےسرتادہ مصینت
ج
ردیگ می ر تدیگ گراری ےہو یگ ،اس ینی کو التا جات گا اور اےس جنت می اتك عوظہ دتا
ک
جات گا اورترھ اس ےس توجھا جات گا کہ اے این آدم! تو ت ھی کوئ ت کلنف
ش
ک
ک
یك
د ھی؟ ئجھ پ ھیکوئ جنیآئ؟ وہ کےہگا:اےمبے رپ!واہلل ھیتہی ،نمجھ
ش یك
ک
ک
پ ھی کوئ ت کلنف آئ اور ن می ت ھی کوئ جنی د ھی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يؤت يوم القيامة بأنعم أهل ادلنيا وهو من أهل انلار،
فيغمس يف جهنم ،فيأتيه من حرها وهليبها وسمومها

 .1394جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

مس
ہ۔
اس جدی ث کو امام لم ت روای ث کيا ے

ما ينسيه ما اكن فيه من نعيم يف ادلنيا ،عند ذلك
يسأل ربه وهو أعلم حباهل ،هل رأيت ً
خريا قط؟ هل
مر بك نعيم قط؟ فيقول :ال واهلل يا رب .ويف املقابل

يؤت بأشىق أهل ادلنيا وأشدهم بؤسا وفقرا وحاجة
وهو من أهل اجلنة ،فيغمس يف اجلنة غمسة ،فينىس
ما اكن عليه من حال يف ادلنيا من انلكد والشقاء

وابلؤس والفقر والشدة؛ ملا جيد من ذلة ومتعة ال

توصف ،عند ذلك يسأل ربه وهو أعلم حباهل ،فيقال
هل :يا ابن آدم ،هل رأيت بُ ً
ؤسا قط؟ هل م َّر بك شدة
مر يب بؤس ُّ
قط؟ فيقول :ال واهلل ،ما َّ
قط ،وال رأيت
يشدة ق ُّط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُ
ابلؤس  :اخلضوع والفقر وشدة احلاجة.
ُ
• يُ ْصب ُغ  :أي :ي ْغمس كما يُغمس اثلوب يف َّ
الصبْغ.

فوائد احلديث:
 .1الرتغيب يف نعيم اجلنة ادلائم ،والرتهيب من عذاب انلار األيلم.
 .2البشارة ملا أعده اهلل للعاملني خريا واإلنذار بما أعد اهلل للعاصني.
 .3نعيم اآلخرة ينيس شدة ادلنيا وفقرها ،وعذاب اآلخرة ينيس نعيم ادلنيا وذلاتها.
 .4إنعام اهلل ىلع أهل الفساد يف ادلنيا ليس ديلل حمبة إنما هو استدراج وتعجيل هلم بالطيبات ،حىت إذا القوا اهلل لم يكن هلم يف اآلخرة نصيب
إال العذاب.

 .5فيه تسلية ألهل اإليمان من الفقراء واملعدمني.

 .6الزتهيد يف ادلنيا والرتغيب يف اآلخرة.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف مصطىف اخلن وغريه ،نرش :مؤسسة
اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م.
الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل املبارك احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل 1423 ،ـه-
2002م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4248( :
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ُ َ ِّ
َْ
َْ ُ
يا أبا بط ٍن إنما نغدو من أجل السالم ،فنسل ُم
َ ْ
قي َناهُ
ىلع من ل

 .1395احلديث:

اے اتو تطن!ہےم لوگوں کو سالم کرتیکرعضےس تارار جات ہ ےی ،کہ جس
ےس ملی اےسسالم کرین۔
**

ُ
ْ
يب بْ
عن ُّ
الطفيْل بن أ ِّ
ب :أنه اكن يأيت عبد اهلل
ع
ك
ن
ٍ
ي
ْ
بن عمر ،فيغ ُدو معه إىل السوق ،قال :فإذا غد ْونا إىل
َّ
ْ
ُ
اط وال صاحب بيع ٍة
السوق ،لم يم َّر عبد اهلل ىلع سق ٍ
 ،وال مسكني ،وال أحد إال سلَّم عليه ،قال ُ
الطفيل:
ْ ْ
فجئت عبد اهلل بن عمر يوما ،فاستتبع يين إىل السوق،
فقلت هل :ما تصنع بالسوق ،وأنت ال ت يقف ىلع ابليع،
السلع ،وال ت ُس ُ
وال تسأل عن ِّ
وم بها ،وال جتلس يف
ي
ُ
جمالس السوق؟ وأقول :اجلس بنا هاهنا نتحدث،
ْ
فقال :يا أبا ب ْط ٍن -واكن الطفيل ذا ب ْط ٍن -إنما نغ ُدو
ُ ِّ
من أجل السالم ،فنسل ُم ىلع من لقيْن ُاه.

ط
ہ کہوہعيد اہللین عرم رضی اہلل عہماےکتاس
قيلین ائ ینکعت ےس روای ث ے
آت تےھ ،ترھ اں ےک ساتھ تارار یک رطف ت کلی۔ طقيل ت فماتا کہ جت ہےم تارار
جات ،تو عيداہلل رضی اہلل عيہ کسی جھوئ تا پی دکاں واےل ،کسی مسکی تا کسی اور
ش
جص ےک تاس ےس گررت تو اےس س الم کرت۔ طقيل رضی اہلل عيہ ت کہا اتك
ن ن
م
دں می عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےک تاس آتا ،وہ جےھ ا یی جےھ جےھ تارار ےل

ارہ آپ واہں ن کوئ جب
گی۔ می ت اں ےس کہا۔ آپ تارار می کيا کرت ج ے
جرتدت ہ ےی ،ن کسی جب ےک تارے می توجھی ہ ےی ،ن تھاو تاو کرت ہ ےی اور ن ہےی
ت
تارار می کہی ینھی ہ ےی؟ می تو کہيا ےہوں تہی تینھ جا تی تا تی کرت ہ ےی۔ تو عيداہلل
رضی اہلل عيہ ت فماتا اے اتو النطن –طقيل پے نت واےل تےھ -ہےم لوگوں کو
س الم کرت یک رعض ےس تارار جات ہ ےی ،کہ جس ےس ملی اےس س الم کرین۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ْ
أن ُ
ب اكن يأيت ابن عمر -ريض
ع
ك
بن
يب
الطفيل بن أ
ٍ
اهلل عنهماً -
دائما ثم يذهب معه إىل السوق .يقول
الطفيل" :فإذا دخلنا السوق :لم ي ُم َّر عبد اهلل بن عمر
َّ
اط" ،وهو صاحب ابلضائع الرديئة" .وال
ىلع بياع السق ٍ
صاحب بيْع ٍة" ويه ابلضائع انلفسية اغيلة اثلمن.
َّ
"وال مسكني وال أحد إال سلم عليه" أي :أنه اكن
كبريا ًّ
غنيا أو ً
ً
ً
فقريا.
صغريا أو
يسلم ىلع لك من لقيه
ً
قال الطفيل" :فجئت عبد اهلل بن عمر يوما" أي:
لغر ٍض من األغراض فطلب مين أن أتبعه إىل السوق.
فقلت هل :ما تصنع بالسوق وأنت ال ت يقف ىلع ابليع "

يعين :ال تبيع وال تشرتي  ،بل وال تسأل عن ابلضائع
ً
وال تسوم مع انلاس وال تصنع شيئا من األغراض
ُ
اليت تصنع يف األسواق! وإذا لم يكن واحد من
ً
أسباب الوصول إيلها حاصال فما فائدة ذهابك إىل

السوق ،إذا لم يكن لك به حاجة ؟ فقال هل ابن عمر
ـريض اهلل عنهما" :-يا أبا بطن" واكن ُ
الطفيل ذا بط ٍن
ً
أي لم يكن بطنه مساويا لصدره ،بل زائدا عنه" ،إنما

 .1395جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

طقيل ین ائ ین کعت رضی اہلل عيہ وعن ایيہ ےہمیش این عرم رضی اہلل عہما ےک تاس
جات تےھ ،ترھ اں ےک ساتھ تارار جات۔ طقيل فمات ہ ےی کہ جت ہےم تارار می
داجل ےہوت تو عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما کسی تساظی جب نجی واےل ےک تاس

ہ رد ِی ُود ِی نجی واال۔ "وال ضاجت رن ْعر ٍہ"
ےس گررت۔ یياغ ال سفاظ ےس رماد ے
ر
اس ےس رماد مہيیگ اور تفیس اسياء نجی واال۔ "وال مسکی وال اجد اال سلم عليہ" تعنی این
عرم رضی اہلل عہما جس ےس ملی جواہ جھوتا ےہو تا پا ،امب ےہو تا رعی ث ،ےہ اتك کو س الم
کرت۔ طقيل رضی اہلل عيہ وعن ایيہ ت کہا "قجنت عيد اہلل این عرم توماً" تعنی می
ن
م
کسی کام ےک لی اں ےک تاس آتا تو اتہوں ت تارار جات ےک لی جےھ ا یی جےھ
ل
آت کو کہا۔ می ت اں ےس کہا” :ما تصنع تالسوق وای ث ال تقِف عیل ا یرنع“ تعنی آپ
ت
تارار جا کر کوئ جب نجی تا جرتدت تہی ،تلکہ ساماں ےک تارے می توجھی ھی تہی

اور ن ہےی لوگوں ےک ساتھ تھاو تاو کرت ہ ےی اور ن کوئ اور اتسا کام کرت ہ ےی جو
تاراروں می ےہوت ہ ےی! جت آپ ےک تاس تارار ےل جات واال کوئ س یت تہی
ت
ہتوترھجاتکاقاتدہہےی کيا جت کہآپکوتارارجات یک کوئضورپ ھی توتہی
ے
ہ؟! این عرم رضی اہلل عہما ت فماتا " اے پے نت واےل – راوی کا یياں
ے
ہ کہ طقيل کا نت پا تھا – تعنی طقيل کا نت اں ےک سیی ےک پاپ تہی تھا ،تلکہ
ے
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ِّ
ْ
نغ ُدو من أجل السالم  ،فنسلم ىلع من لقيناه" أي:

قی ِ
اس ےس پھا ےہوا تھا۔ " اتما ت رع ْ ُدو من اجل الس الم  ،سلم عیل من لفیياہ "۔ تعنی تارار
ہ۔ ن
جات کا مقصد کوئ جب جرتدتا تا واہں تینھيا تہی ،تلکہ س الم کرےک نکياں کماتا ے
ت
ع
ای ِ
ن عرم رضی اہلل عہما کا لوگوں می س الم تھي ال کر سیت پ مل کرت یک جرض ھی۔
ع
اس لی کہ اتہی ن علم تھا کہ ن تو تھيدی ینمت (تعنی ت ال تعت و م سقت تواپ تاتا)
ت
م
ہ۔
ہ ،جنرص کلماپ ہ ےی جو اتساں پ کجھ ھی گراں تہی۔ اس می تہت رتادہ جب ے
ے

أن املراد من اذلهاب للسوق ال لقصد الرشاء أو

اجللوس فيه ،بل لقصد حتصيل احلسنات املكتسبة
من ج َّراء إلقاء السالم .وهذا من حرصه -ريض اهلل

عنه -ىلع تطبيق سنة إظهار السالم بني وانلاس؛

فلكمات يسريات ال
لعلمه بأنها الغنيمة ابلاردة ،ي
تكلف املرء شيئا  ،فيها اخلري الكثري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه مالك.
ُ
ْ
ُّ ْ
ِّ
ب -رمحه اهلل-
اتلخريج :الطفيل بن أيب بن كع ٍ
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يغدو  :اذلهاب ما بني صالة الفجر إىل طلوع الشمس ،ثم توسع به فاستعمل يف اذلهاب يف أي وقت.
َّ
• سقاط  :هو اذلي يبيع سقط املتاع ،وهو :ردئيه وحقريه.
• بيعة  :املراد به :ابليعة انلفيسة.
• مسكني  :أي :ذي حاجة.

• استتبعين  :طلب مين أن أتبعه.
ْ
• ال تسوم  :من املساومة ،ويه  :املجاذبة بني ابلائع واملشرتي ىلع السلعة وفصل ثمنها.
• السلع  :ما يعرض للبيع.

فوائد احلديث:
 .1جواز ارتياد املجتمعات ولو من غري حاجة ،ألداء السالم ىلع أهله إذا غلب ىلع ظنه أنه ال يقع يف طريقه معصية ،فإذا خاف املعايص اكن
جلوسه يف بيته أفضل.
ْ
 .2استحباب السالم ىلع من عرفه أو لم يع يرفه ولو كرث ذلك.

 .3جواز مداعبة الرفيق بتسميته ببعض ما يتصف به ،إذا لم يقصد حتقريه واكن يعلم رضاه.

 .4دعوة األخرين للمشاركة يف تطبيق السنن.

 .5إجابة املسلم دلعوة أخيه ولو لم يعرف وإن لم يعرف سببها ما لم تكن يف معصية.

 .6السوق ماكن غفلة عن ذكر اهلل ،وال بد للناس ممن يذكرهم به يف وسط تلك الغفلة

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه،
اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
الطبعة الرابعة عرش   1407ـهديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس
األصبيح ،حتقيق :حممد مصطىف األعظِم  ،انلارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال اخلريية واإلنسانية ،الطبعة :األوىل  1425 ،ـهاألدب
املفرد ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :دار الصديق للنرش واتلوزيع ،الطبعة :الرابعة 1418 ،ه.

الرقم املوحد)3585( :
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َ ِّ
ْ َْ
ُّ َ
ُ ُ ُ
يا أيها انلَّاس ،توبوا إىل اهللِ واستغ ِف ُروهُ ،فإين
َ
َُ ُ
مائة َمرةَّ
َّ
ِ
أتوب ِف ايلوم
ٍ

 .1396احلديث:

اے لوگو! اہللےس تون کرو اور اسےس معفپظلت کرو ،کنو تکہ میدں می سو
دق عہ تون کر تا ےہوں۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
ارع ین تسار رمئ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
’’اے لوگو! اہلل ےس تون کرو اور اس ےس معفپ ظلت کرو ،کنو تکہ می دں می سو

عن األغر بن يسار املزِن -ريض اهلل عنه -قال :قال
انل ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا ُّأيها َّ
اس،
ْ ْ ُ ُ ِّ
إين أتُ ُ
ُ ُ
وب يف َّ
ايلومي مائة
هلل واستغ يفروه ،ف
توبوا إىل ا ي
م َّر ٍة».

دق عہ تون کر تا ےہوں‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي غ يفر هل ما تقدم

من ذنبه وما تأخر :يأمر انلاس باتلوبة واالستغفار،

وخيرب عن نفسه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يستغفر
اهلل ويتوب إيله يف ايلوم مائة مرة وهو بذلك حيث

األمة ىلع هذا العمل الصالح ،واستغفار انليب -صىل

 .1396جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ئ
ینی ﷺ جن ےک تمام ا گےل جھےل گياہ معاف کر دت گی ہ ےی وہ لوگوں کو تون اور
ج
رہ ہ ےی کہ آپ
رہ ہ ےی اور جود ا یی تارے می یيا ے
اسیعفار کرت کا كم دے ے
ﷺ دں می سو رمیيہ اہلل ےس اسیعفار اور تون کرت ہ ےی۔ اس رطح ےس آپ
ع
رہ ہ ےی۔
ﷺ امت کو اس یيك مل پ اتھار ے

اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها
ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره سبحانه،

واستشعاره عظم حق اهلل تعاىل وتقصري العبد مهما

عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من

بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.

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

اتلخريج :األغر بن يسار املزِن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• توبوا إىل اهلل  :أي :ارجعوا إىل اهلل تعاىل واتركوا املعايص واندموا ىلع ما وقع منها.
• واستغفروه  :أي :اطلبوا منه املغفرة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اتلوبة من لك أحد ألن األمر يقتيض الوجوب ،واملخاطب انلاس اكفة دون استثناء.
 .2اإلخالص يف اتلوبة رشط يف قبوهلا ،فمن ترك ذنبا لغري اهلل ال يكون تائبا باتفاق.
 .3اإلكثار من االستغفار واملسارعة إىل اتلوبة.
 .4اتلنبيه ىلع أن استغفار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال يلزم أن يكون ذلنوب ارتكبها ولكن ذلك لكمال عبوديته وتعلقه بذكره -سبحانه-
 ،واستشعاره عظم حق اهلل -تعاىل -وتقصري العبد مهما عمل يف شكر نعمه ،وهو من باب الترشيع لألمة من بعده ،إىل غري ذلك من احلكم.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م- .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دارالوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه- .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه- .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4809( :
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ََُْ ْ
ش
َ
يا أيها انلاس ،من علِم شيئا فليقل به ،ومن لم اے لوگو! جس جص کو کسی جب کا علم ےہو تووہ اےس یياں کرے اگر علمنہےو تو کےہ
َْ َ ََُْ ْ
ت ع
ع
ہ کہ جو جبن جایيا ےہو اسےک
ہ کنوںکہن ھی لم ہےی ے
يعلم ،فليقل :اهلل أعلم ،فإن من العلم أن يقول کہ اہلل ہےی کورتادہ لم ے
َْ َ
م
ملا ال يعلم :اهلل أعلم
ہ۔
ن علق کہہدے کہ اہلل ہےیرتادہ جا ییواال ے

 .1397احلديث:

**

ْ
عن مرسوق ،قال :دخلنا ىلع عبد اهلل بن مسعود -

مشوق کہی ہ ےی کہ ہےم عيد اہلل ین م سعود  -رضی اہلل عيہ  -یک جدمت می جاض ےہوت۔
ش
آپ  -رضی اہلل عيہ  -ت فماتا کہ:اے لوگو! جس جص کو کسی جب کا علم ےہو تو وہ اےس
ت
ع
یياں کرے اگر علم ن ےہو تو کےہ کہ ’ ع
ہ) کنوں کہ ن ھی
اہلل ا ْ رل ْم‘‘ (اہلل ہےی کو رتادہ لم ے
ُ
ع
م
ن
ع
ہ
ل
ی
ہ
ہ کہ جو جب ن جایيا ہےو اس ےک ق کہہ دے کہ اہلل ےی رتادہ جا یواال ے
لم ہےی ے
ت
عایل ت ا یی ینی کرتم ﷺ ےس ھی کہہ دتا تھا کہ :قل ما اسالكم عليہمن اجر وما
۔ اہلل ت ی
ل
ا تا من ا من کلفی۔ پجمہ :کہہ د ئجی کہ می تم ےس اس پ کوئ تدلہ ظلت تہی کر تا اور ن
ر
می ت کلف کرت والوں می ےس ےہوں۔

ريض اهلل عنه -فقال :يا أيها انلاس ،من ع يلم شيئا
ْ ُْ
ْ ُْ
ْ
فليقل به ،ومن لم يعلم ،فليقل :اهلل أعلم ،فإن من
ْ
العلم أن يقول ملا ال يعلم :اهلل أعلم .قال اهلل تعاىل
نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم( :-قل ما أسألكم عليه
من أجر وما أنا من املتلكفني).

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن اإلنسان إذا ُسئل عن يشء يعلمه،

فليبينه للناس وال يكتمه ،وأما إذا سئل عن يشء

ال يعلمه ،فليقل :اهلل أعلم وال يتلكف اجلواب" .فإن
ْ
من العلم أن يقول ليما ال يعلم :اهلل أعلم" أي أن من
العلم أن يقول اإلنسان ملا ال يعلم " :اهلل أعلم"؛ ألن

اذلي يقول ال أعلم وهو ال يعلم هو العالم حقيقة هو
ْ
اذلي علم قدر نفسه وعلم مزنتله وأنه جاهل فيقول
ملا ال يعرف اهلل أعلم .وعند مسلم بلفظ" :فإنه أعلم
ألحدكم أن يقول ملا ال يعلم :اهلل أعلم" .واملعىن:
أنه أحسن لعلمه وأتم وأنفع هل أن يقول ملا ال يعلمه:

"اهلل أعلم" .ثم استدل ابن مسعود -ريض اهلل عنه-

بقوهل -تعاىل( :-قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا
من املتلكفني) أي ال أسألكم ىلع ما جئت به من

الويح أجرا تعطونين إياه وإنما أدلكم ىلع اخلري
وأدعوكم إىل اهلل -عز وجل( .-وما أنا من املتلكفني)
أي من الشاقني عليكم أو القائلني بال علم.

فاحلاصل :أنه ال جيوز لإلنسان أن يفيت إال حيث

جازت هل الفتوى ،وإن اكن اهلل -تعاىل -قد أراد أن
ً
إماما للناس يفتيهم ويهديهم إىل رصاط
يكون

 .1397جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جدی ث کا مفہوم :جت کسی ےس کسی اتسی تاپ ےک تارے می توجھا جات جس کا
اےس علم ےہو تو اےس جا ہی کہ وہ اےس لوگوں ےک سا می یياں کرے اور اےس ن
جھيات۔ تاہےم اگر اس ےس کسی اتسی ےس ےک تارے می توجھ ليا جات جےس وہ ن
کھ
ع
ہ) اور ینح تاں کر جواپ د یی
جایيا ےہو تو ترھتوں کےہ کہ  :اہلل ا لم (اہلل تہب جایيا ے
ت
یک کوش ن کرے۔ "قاں من العلم اں تفول ل ِ رما ال رعْ رلم :اہلل اعلم"۔ کنو تکہ اتساں
ت
ہ۔ ھی
جس تاپ کو ن جایيا ےہو اس ےک تارے می اس کا ن کہيا کہ :اہلل تہب جایيا ے
ش
ع
ہ۔ کنوں کہ جس جص کو علم ن ےہو اور وہ کہہ دے کہ وہ تہی جایيا تو
لم ہےی ے
ش
ع
ہ اور
ہ جےس اینی قدر و مبل ث کا لم ے
ہ۔ تہی وہ جص ے
درجقنقت وہےی عالم ے
ہ۔ جيائجہ جس تاپ کو وہ ن جایيا ےہو تا
ہ کہ اس تاپ ےس وہ تاواقف ے
اےس یيہ ے
ض
م
ج
س
ہ۔ نح لم می ن الفاظ ہ ےی
ہ کہ اہلل تہب جایيا ے
اس ےک تارے می وہ کہہ دیيا ے

ش
ت
"قان اعلم الجدکم اں تفول لما ال علم :اہلل اعلم" .کہ تم می ےس اگر کوئ جص کوئ
تاپ ن جایيا ےہو تو اس کا "اہلل اعلم" کہيا اس ےک علم ےک لی رتادہ تہب و درشت اور
ئ
ہ۔ ترھ این م سعود  -رضی اہلل عيہ  -ت اہلل ت عایل ےک
اس ےک لی رتادہ تقع جس ے
ل
اسقول ےساسيدالل کيا کہ(:قلمااسالكمعليہ مناجروماا تا من ا من کلفی )۔ تعنیمی
جو وجی ےل کر آتا ےہوں اس پ می تم ےس کسی اجر کا ظلت گار تہی ےہوں تلکہ می تو
ت مہاری جب یک رطف را ےہمائ کرراہ ےہوں اور تمہی اہلل یک رطف ت ال راہ ےہوں۔ ( وما ا تا من
ل
ا من کلفی ) تعنی می تمہی م سقت می میي ال کرت واال تا تعب علم ےک تاپ کرت واال
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مستقيم فإنه سيكون وإن اكن اهلل لم يرد ذلك فلن
ً
يفيده جترأه يف الفتوى ويكون ذلك وباال عليه يف
ادلنيا واآلخرة.

ہ کہ اتساں ےک لی ضف اشی ضورپ می قنوی دیيا
تہی ےہوں۔ جاضلِ ک الم ن ے
ہ جس می قنوی د یی یک اس می ض الجنت ےہو۔ اگر اہلل ت عایل کا ارادہ ن ےہوا کہ وہ
جاپ ے
م
س
ی
لوگوں کو قنوے دے اور اں یک ضاظ قنم یک رطف را ےہمائ کرے تو اتسا ےہو جات
گا اور اگر اہلل کا ن ارادہ ن ےہوا تو قنوی د یی یک جراءپ کرت ےس اےس کوئ قاتدہ
جاضل ن ےہوگا تلکہ اتسا کرتا اليا اس ےک لی دیيا و آجرپ می وتال ین جات گا۔

مطا لع االتوار عیل ضجاح اال آ تار( )439/4شح رتاض الصالجی الین
ع
ینمی()392 ، 391/6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب العالم واملتعلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1عدم اتللكف يف املسائل العلمية ،كأن يسأل عن يشء غري واضح هل فيتحمل جوابا هل ،وربما أبعد عن احلقيقة يف بيانه.
ْ
 .2ال ينقص من قد ير العالم أن جيهل بعض مسائل العلم ،ويعلن عدم معرفته بها.
ً
 .3االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف عدم َّ
اتللكف مطلقا.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي
ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار
مطالع األنوار ىلع صحاح اآلثار ،تأيلف :إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث
الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
العلِم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر ،الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م.

الرقم املوحد)8934( :
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اےمبے یيارے تیی! جت تم ا یی گرھوالوںےک تاس جاو تو اتہی سالم
کيا کرو،ن سالم تمہارے لی اور تمہارے گرھو الوںےک لی جبوپکث کا

َ َ ِّ
َ َ ً
يا بُ َ َّ
ين ،إذا دخلت ىلع أهلك فسل ْم ،يكن ب َركة
َْ
عليك وىلع أهل بيتِك

 .1398احلديث:

تاعت ےہوگا۔

**

اتس ین مالك رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت مجھ ےس فماتا” :اے
مبے یيارے تیی! جت تم ا یی گرھ والوں ےک تاس جاو تو اتہی س الم کيا کرو ،ن

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا بُ َّ
ين إذا دخلت ىلع أهلك
ِّ
ً
ْ
فسل ْم ،يكن بركة عليك وىلع أهل بي يتك».
ضعيف وحسنه الشيخ األبلاين

درجة احلديث:

س الم تمہار ے لی اور تمہارے گرھ والوں ےک لی جب وپک ث کا تاعت ےہوگا“۔

**

يف صحيح الرتغيب والرتهيب ثم

جدیث کا درج:

تراجع الشيخ عن حتسينه

تراجعات األبلاين ص155

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أوىص انليب -صىل عليه وسلمً -
أنسا
ريض اهلل عنه -إذا دخل ىلع أهله أن يُليق عليهمالسالم .وب َّني هل أنه فيه بركة عليه وىلع أهل بيته

حتقيقا؛ لقوهل -تعاىل ( :-فإذا دخلتم بيوتا فسلموا ىلع

أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة طيبة )[انلور:
ِّ
 .]61فإذا دخل اإلنسان بيته :فإن السنة أن يُسلم ىلع
من فيه ،سواء اكنوا من أهله أو أصحابه أو ما أشبه

ذلك.

 .1398جدیث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ آپ ﷺ ت اتس رضی اہلل عيہ کو وضنت فمائ کہ
اس جدی ث کا مفہوم ن ے
جت تم ا یی گرھ والوں ےک تاس جاو تو اتھی س الم کيا کرو اور فماتا ن اس ےک لی

ہ
عایل کا فماں ے
اور گرھ والوں ےک لی ضور پک ث کا تاعت ےہوگا۔ اس لی کہ اہلل ت ی
تق ُ ِ
قر ِ
ِ
ج
”ق راِدرا در رلْنُم ُنُو ًتا رسلمُوا عر ر ییل را سك ُ ْم رئجِير ًہ م ْن ِعيد ِ ال رـل ِہ مُيرا رر رک ًہ ظریِي ر ًہ“۔[سورہ النور:
]61۔(پجمہ :تس جت تم گرھوںمی جات لگو تو ا یی گرھ والوں کو س الم کرليا کرو،
عایل یک رطف ےس تارل سدہ) لہیدا
ہ جو تاپک ث اور تاکبہ ے
دعات جب ے
ہ اہلل ت ی
ہ کہ گرھ والوں کو س الم کرے،
اتساں جت ا یی گرھ می داجل ےہو ،تو مسیوں تہی ے
ت
جواہ گرھ می اہےلِ جان ےہوں ،تا اس ےک سا ھی تا اُں جیےس دوشے لوگ ےہوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب السالم واالستئذان
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1جواز ُمناداة الغريب بـ "يا بُ َّ
ين" ؛ ملا يف ذلك من العطف عليه واتلحبب هل.
 .2يف احلديث بيان ألدب اتلعامل مع األهل ،وذلك بالسالم عليهم وعدم إفزاعهم.

 .3يستحب إذا دخل اإلنسان بيته أن يسلم ىلع أهله ،وإن لم يكن فيه أحد استحب أن يقول  " :السالم علينا وىلع عباد الصاحلني ،فإن اخلري
والربكة حتصل هل وألهل بيته.
 .4إرشاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته؛ ملا يعود عليهم من اخلري والربكة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
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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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،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.

الرقم املوحد)3562( :

224

ج
ہ۔ تس جستاےسدیلشجاوپ
"اے کنم! تال سيہن مالشسب اور مینھا ے
ہ اور جست اےس
ےک ساتھ ليا ،اسےک لیاس می پکثدالدیجائ ے
دلےکال لحےک ساتھ ليا ،اسےک لی اسمیپکث تہیدایل جائ اوروہ

َ ٌ ُ ْ
ُ
ِض حل ٌو ،فمن أخذه
يا حكيم ،إن هذا املال خ ِ
ُ
ب َس َ
خاوة نفس بورِك َل فيه ،ومن أخذه بإرشاف
ِ
َُ
َ
نفس لم يبارك َل فيه ،وًكن اكذلي يأكل وال
ََ َ
ُ ُ
ُ
العليا ٌ
خري من ايلد السفىل
يشبع ،وايلد
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ش
ہ ،ليک سب تہی ےہو تا۔ اور اوپواالاہتھ
ہ ،جو کھا تاتو ے
اس جصیک مایيد ےہو تا ے
ہ۔
نچواےلاہتھےس تہب ے

**

ج
کنم ین جرام رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ می ت رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ےس مال
م
ماتگا ،تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت جےھ دتا ،می ت ترھ ماتگا تو آپ ضیل اہلل عليہ

عن حكيم بن يحزام -ريض اهلل عنه -قال :سألت

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأعطاين ،ثم سأتله
ُ
حكيم ،إن
فأعطاين ،ثم سأتله فأعطاين ،ثم قال« :يا
ُ
ٌ ُ ٌْ
ورك
هذا املال خ يرض حلو ،فمن أخذه بيسخاوة نفس ب ي
ُ
هل فيه ،ومن أخذه بإرشاف نفس لم يبارك هل فيه،
ُ
وايلد ُ
العليا ٌ
خري من ايلد
واكن اكذلي يأكل وال يشبع،

وسلم ت ترھ دتا ،می ت ترھ ماتگا تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت ترھ دتا ،ترھ فماتا'':
ج
ہ۔ تس جس ت اےس دیل شجاوپ ےک ساتھ ليا،
اے کنم !ن مال شسب اور مینھا ے
ہ اور جس ت اےس دل ےک ال لح ےک
اس ےک لی اس می پک ث دال دی جائ ے

ش
ساتھ ليا ،اس ےک لی اس می پک ث تہی دایل جائ اور وہ اس جص یک مایيد ےہو تا
ہ ،ليک سب تہی ےہو تا۔ اور اوپ واال اہتھ نچ واےل اہتھ ےس تہب
ہ ،جو کھا تا تو ے
ے
ج
ہ ۔ کنم رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ اس پ می ت کہا کہ تارسول اہلل! اس
ے
ق
ت
ک
ہ! می آپ ےک ت عد سی ےس کجھ
داپ یک سم جس ت آپ کو جق دے کر ھنجا ے
ج
تہی مایگوں گا ،تہاں تك کہ دیيا کو جھور جاوں۔ جيائجہ اتویکر ضدتق رضی اہلل عيہ کنم
رضی اہلل عيہ کو کوئ ےس د یی ےک لی ت الت ،تو وہ لیی ےس ات کار کرد یی تےھ ۔

ُ
السفىل» قال حكيم :فقلت :يا رسول اهلل ،واذلي
ُ
ً
بعثك باحلق ال ْ
أحدا بعدك شيئا حىت أفارق
أرزأ
ادلنيا ،فاكن أبو بكر -ريض اهلل عنه -يدعو حكيما
يلُعطيه العطاء ،فيأىب أن يقبل منه شيئا ،ثم إن عمر

ريض اهلل عنه -داعه يلُعطيه فأىب أن يقبله .فقال :ياُ
ْ
معرش املسلمني ،أشهدكم ىلع حكيم أين أع يرض
عليه حقه اذلي قسمه اهلل هل يف هذا ا ْ
ليفء فيأىب أن
يأخذه .فلم ي ْرزأْ حكيم ً
أحدا من انلاس بعد انليب -
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -حىت تويف.

ت عد اراں عرم رضی اہلل عيہ ت آپ کو د یی ےک لی ت التا ،ليک اتھوں ت قنول
ج
کرت ےس ات کار کردتا۔ اس پ عرم رضی اہلل عيہ ت کہا  :اے مسلماتو ! می کنم ےک
ت
معا مےل می مھی گواہ یيا تا ےہوں کہ اس مال ق می اہلل یک رطف ےس اں کا جو مفرہ
ہ ،می ت اےس اں ےک سا میتیس کيا،ليک اتھوں ت اےس لیی ےس ات کار
جق ے
ج
کردتا ۔ تاوق ث وقاپ کنم رضی اہلل عيہ ت ینیضیل اہلل عليہ وسلم ےک ت عد لوگوں می
ےس کسی ےس کجھ ن ماتگا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أن حكيم بن يحزام ريض اهلل عنه جاء

إىل انليب صىل اهلل عليه يسأهل ماال ،فأعطاه ،ثم سأهل

فأعطاه ،ثم سأهل فأعطاه  ،ثم قال هل يا حكيم" :إن هذا
ٌ ْ
ُ
رض ُحل ٌو" أي :يشء حمبوب م ْرغوب ترغبه
املال خ ي
انلفوس وحترص عليه بطبيعتها ،كما حتب الفاكهة
انلرضة ،الشهية املنظر ،احللوة املذاق .ثم قال" :فمن
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**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ج
مفہوم جدی ث :کنم ین جرام رضی اہلل عيہ ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ےک تاسآت اور
کجھ مال ماتگا۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم تا تھی مال دے دتا۔ اتھوں ت ترھ ماتگا،
تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت ترھ دے دتا۔ ترھ ماتگا ،تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت
اتھی ترھ دے دتا اور اس ےک ساتھ ہےی آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتاکہ اے
ج
م
ت
ہ ۔ دل
ہ" ۔ عنی ن تہت جنوپ و رمعوپ ے
کنم" :ن مال تہت شسب اور مینھا ے
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أخذه بيسخاوة نفس" أي :فمن حصل عليه عن طيب
ُّ ُ
ورك هل فيه" أي
نفس ،وبدون إحلاح ورش يه وتطلع "ب ي
وضع اهلل هل فيه الربكة فينمو ويتاكثر ،وإن اكن قليال،
ُ
ورزق صاحبه القناعة ،فأصبح غين انلفس ،مرتاح
ً
القلب ،واعش به سعيدا" .ومن أخذه بإرشاف نفس"
ُّ
ُ
أي :تطل يعها إيله وتعرضها هل وطمعها فيه "لم يبارك هل

فيه" أي :نزع اهلل منه الربكة ،وسلب صاحبه القناعة،
فأصبح فقري انلفس ً
دائما ولو أعطي كنوز األرض،
ازن ،فمن
وجاء يف معناه ما رواه مسلم" :إنما أنا خ ي

أعطيته عن طيب نفس ،فيبارك هل فيه ،ومن أعطيته

عن مسألة ورشه ،اكن اكذلي يأكل وال يشبع" ،كما يف
هذا احلديث ،أي اكلمل ُهوف اذلي ال يشبع من الطعام
مهما أكل منه .وإذا اكن هذا حال من يأخذه
باسترشاف ،فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد

وأبعد ،وهلذا قال انليب عليه الصالة والسالم لعمر

بن اخلطاب" :ما جاءك من هذا املال وأنت غري
ُ ْ
رش ٍف وال سائل فخذه ،وما ال فال تتبعه نفسك"
م ي
ُّ
يعين ما جاءك بإرشاف نفس وتطلع وتش ُو ٍف فال
تأخذه ،وما جاءك بسؤال فال تأخذه" .ايلد ُ
العليا ُخ ٌ
ري
الس ْفىل" أي :ايلد ُ
من ايلد ُ
المتع يففة خري من ايلد
ي
السائلة؛ ألنها قد تعالت وترفعت بنفسها عن ذل

السؤال ،ىلع عكس األخرى اليت حطت من قدر
نفسها وكرامتها بما عرضت هل نفسها من املذلة.

فأقسم حكيم بن حزام ريض اهلل عنه باذلي بعث
انليب صىل اهلل عليه وسلم باحلق أال يسأل أحدا بعده

شيئا ،فقال( :يا رسول اهلل ،واذلي بعثك باحلق ال أرزأ
أحدا بعدك شيئا حىت أفارق ادلنيا)  .فتويف الرسول

عليه الصالة والسالم ،وتوىل اخلالفة أبو بكر ريض

اهلل عنه ،فاكن يعطيه العطاء فال يقبله ،ثم تويف أبو
بكر ،فتوىل عمر فداعه يلعطيه ،فأىب ،فاستشهد
انلاس عليه عمر ،فقال :اشهدوا أين أعطيه من بيت

مال املسلمني ولكنه ال يقبله ،قال ذلك رىض اهلل عنه
ئلال يكون هل حجة ىلع عمر يوم القيامة بني يدي

اهلل ،ويلتربأ من عهدته أمام انلاس ،ولكن مع ذلك

ظ
اےس تسيد کرت ہ ےی اور طن عی طور پ اس یک مع ر کھی ہ ےی۔ تالکل ا تےس ہےی ،جیےس دل
کو پو تارہ تھل ،جوس تما منظ اور جوس داتفہ مھائ تسيد ےہوئ ہ ےی۔ ترھ آپ ضیل اہلل
عليہ وسلم ت فماتا" :جس ت اےس شجاوپ دل ےک ساتھ ليا "تعنی جس ت مال
اس رطح جاضل کيا کہ دل ضاف ےہو ،اضار ،ال لح اور سدتدجوا ےہس یک آمبسيہ ےہو۔
ہ"۔ تعنیاہلل ت عایل اسمی پک ثدال
"اسےک لیاسمی پک ث رکھدی جائ ے
ہ ،اگرج تھورا ہےی کنوں ن ےہو،
د یی ہ ےی اورتوں وہ پھيا اور رتادہ ےہو تا ج ال جا تا ے
ش
ہ۔ اس کا دل
ہ۔ وہ دل کا تویگر ےہو جا تا ے
اورا تےس جص کو قياعت دے دی جائ ے
ہ۔ ”جو
ہ اور وہ اس مال ےک ساتھ شعادپ ميدان ر تدیگ گرار تا ے
پ شکوں رہےيا ے
ش
ہ“تعنی اس ےکدل می مال یک سدتد جوا ےہس
جصدلےک ال لحےک ساتھ اےسلیيا ے
ہ اوراس ےک اتدر ال لح
ہ ،وہ اےس جاضل کرت ےک درت رہےيا ے
تسی ےہوئ ے

ہ۔ ”تو اس ےک لی اس می پک ث تہی دایل جائ“۔
کوپ کوپ کر ترھی ےہوئ ے
ش
تعنی اہلل ت عایل اس مال ےس پک ث ت کال لییہ ےی اورا تےس جص کو قياعت ےس مرحوم

اہ اےس توری دیيا ےک
ہ ،ج ے
کرد یی ہ ےی اور توں وہ ےہمیش دل کا ققب ہےی رہےيا ے
م
جرات ہےی کنوں ن دے دت جا تی ۔ سلم شتف می اشی معنی یک اتك اور
ت
ہ ،جس می آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا":می تو ققط جارں
جدی ث ھی ے
ےہوں۔ جےس می جوس دیل ےس دیيا ےہوں ،اس ےک لی اس می پک ث رکھ دی جائ
ش
ش
ہ ،وہ اس جص یک
ہ اور جو جص اےس ماتگ کر اور ال لح ےک ساتھ مجھ ےس لیيا ے
ے

ش
ہ ،ليک سب تہی ےہو تا۔" "وہ اس جص یک مایيد ےہو تا
ہ ،جو کھا تا تو ے
مایيد ےہو تا ے
ش
ت
ہ ،ج و
ہ ،ليک سب تہی ےہو تا" عنی اس جرتص جص یک مایيد ےہو تا ے
ہ ،جو کھا تا تو ے
ے
ت
جیيا ھی کھات اس کا نت تہی ترھ تا۔ جت مي الں تقس ےک ساتھ لیی کا ن جال
ش
ہ۔ اس کا جال تو اس ےس
ہ ،تو اس جص کا کيا جال ےہوگا ،جو ماتگ ماتگ کر لیيا ے
ے
تہت ہےی گيا گررا ےہوگا۔ اشی لی ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت عرم ین الجطاپ رضی اہلل
ت
عيہ ےس فماتا تھا":اس مال می ےس اگر کجھ تمھارے تاس تعب کسی قسی مي الں اور
ن
ینما تےگ آجات،تو اےس ےللواورجو نآت،اسےک جےھا یی دلکو نلگاو۔"
تعنی جس ملی واےل مال می تمھارے تقس کا مي الں ےہو اور اس می رعنت و اسیياق
ت
ےہو ،اےس مت لو اور اشی رطح جو ما یگی پ آت ،اےس ھی مت لو۔ ”اوپ واال اہتھ نچ
ت
ہ۔
ہ“۔ عنی ن ما یگی واال اہتھ ما یگی واےل اہتھ ےس تہب ے
واےل اہتھ اےس تہب ے
کنوتکہ اس ت ا یی آپ کو ما یگی یک دل ث ےس ئجا ليا ،اس اہتھ ےک پعکس جس ت
ج
ا یی آپ کو دل ث می دال کر اینی قدرورعپ می جود ہےی کمی یک۔ کنم ین جرام رضی
اہلل عيہ ت اس داپ یک قسم اتھائ ،جس ت ینی ضیل اہلل عليہ وسلم کو جق ےک ساتھ
ہ،استاپ پ کہوہآپضیل اہلل عليہوسلمےکت عدکسی ےسکجھتہی
منعوپفماتا ے
ما تگی ےگ ۔اتھوں ت کہا :تا رسول اہلل! جس داپ ت آپ کو جق ےک ساتھ
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أرص حكيم ريض اهلل عنه أال يأخذ منه شيئا حىت

تويف.

ق
ہ ،اس یک سم! می آپ ےک ت عد کسی ےس کجھ تہی مایگوں گا ،تہاں
منعوپ فماتا ے
تك کہ دیيا جھور جاوں۔ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم یک وقاپ ےک ت عد جت اتویکر
رضی اہلل عيہ ت ج الق ث سینھایل ،تو وہ اتھی کجھ دیيا جا ہی ،ليک وہ اےس قنول تہی

کرت تےھ ۔ اتویکر رضی اہلل عيہ ےک ت عد جت عرم رضی اہلل عيہ ت ج الق ث سینھایل تو
اتھوں ت آپ کو تلواتا ،تاکہ اتھی کجھ دے سکی ،ليک اتھوں ت لیی ےس ات کار
کردتا ۔ اس پ عرم رضی اہلل عيہ ت لوگوں کو گواہ یيات ےہوت کہا :گواہ ر ےہو کہ می
اتھی مسلماتوں ےک نت المال ےس دیيا جاہےيا ےہوں ،ليک وہ قنول تہی کرت۔ عرم

رضی اہلل عيہ ت اتسا اس لی کہا کہ رورقيامت اہلل ےک سا می اں یک عرم رضی اہلل
رہ اور وہ لوگوں ےک سا می اینی دہم داری ےس عہدہ پآ
عيہ پ کوئ ججت تاف ن ے
ےہوجا تی۔ تاہےم ترھ تھی جکنم رضی اہلل عيہ اں ےس کجھ ن لیی پ م
رصرہ ،تہاں تك
ے
کہ وقاپ تا گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :حكيم بن يحزام -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سألت  :طلبت منه ماال.
• خرض حلو  :حمبوب ومستذل ومرغوب فيه
• سخاوة  :كرم وجود من غري طمع يف اليشء.

• إرشاف نفس  :تطلعها وطمعها يف اليشء
• بورك فيه  :أي :أغناه القليل منه عن الكثري.
• العليا  :املعطية
• السفىل  :السائلة.

• العطاء  :ما يستحقه من املغنم
• لم يرزأ  :لم يأخذ من أحد شيئا.
• اليفء  :اخلراج ينال بال قتال

فوائد احلديث:
 .1أخذ املال ومجعه بطرق مرشوعة ال يتعارض مع الزهد يف ادلنيا ؛ ألن الزهد سخاوة انلفس وعدم تعلق القلب باملال.
ً
 .2بيان عظيم كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وأنه يعطي عطاء من ال خيىش الفقر أبدا.
 .3بذل انلصيحة واحلرص ىلع نفع اإلخوان عند تقديم العون؛ ألن انلفس تكون مهيأة لالنتفاع باللكم الطيب.
 .4جواز تكرار السؤال ثالثا ،وجواز املنع يف الرابعة.
 .5اتلعفف عن سؤال انلاس واتلنفري عنه وال سيما لغري حاجة.
 .6فيه ذم احلرص ىلع املال وكرثة السؤال.
 .7سؤال األىلع ليس بيعار ،وأن رد السائل بعد ثالث ليس بمكروه.
 .8أن السائل إذا أل َّح بالسؤال  ،فال بأس برده وختييبه وموعظته ،وأمره باتلعفف وترك احلرص ىلع األخذ.
 .9أنه ال يستحق أحد أخذ يشء من بيت املال إال بعد أن يعطيه اإلمام إياه  ،وأما قبل قسمة الغنيمة فليس ذلك مستحقا هل.
 .10مجع املال من غري حاجة يرض وال ينفع.
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 .11جواز السؤال للحاجة.

 .12املعطي خري من اآلخذ.

 .13واجب احلاكم إيصال احلقوق ألصحابها.

 .14فضيلة حكيم -ريض اهلل عنه -والزتامه العهد مع اهلل ومع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .15استحباب االستشهاد ىلع من أىب أخذ حقه.

ُ .16ضب املثل بما هو معروف تلقريب املعىن إىل نفس السامع.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
اهلاليل ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل   1397 :ـهالطبعة
الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
 1422ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت رشح رياض
الصاحلني :تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،
حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش  1410 :ـه
املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهإكمال املعلم بفوائد مسلم،
تأيلف :عياض بن موىس بن عياض ،حتقيق :د /ييح بن اسماعيل ،انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل 1419 ،ه.

الرقم املوحد)3703( :
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ع
يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كِثت علينا ،تا رسول اہلل! امور اسالم تو تہترتادہ ہ ےی۔ کوئ اتسا جامع مل یيا تی جےس ہےم
ٌ
فباب نتمسك به جامع؟ قال :ال يزال لسانك الرم یکرین؟آپﷺتفماتا":تمھاریرتاں ےہوقث اہللرعوجلےک
رطبا من ذكر اهلل -عز وجل-

 .1400احلديث:

**

 .1400جدیث:

رہ"۔
دکرےسپ ے

ہ کہ ینی ﷺ ےک تاس اتك
عيد اہلل ین تش رضی اہلل عيہ ےس رمقوعا روای ث ے
ع
آدمی آتا اور کہی لگا :تا رسول اہلل! امور اس الم تو تہت رتادہ ہ ےی۔ کوئ اتسا جامع مل

عن عبد اهلل بن برس -ريض اهلل عنه -قال :أىت انليب

صىل اهلل عليه وسلم -رجل ،فقال :يا رسول اهلل إنٌ
رشائع اإلسالم قد كرثت علينا ،فباب نتمسك به
جامع؟ قال« :ال يزال لسانك ر ْطبًا من ذكر اهلل -عز

یيا تی ،جےس ہےم الرم یکرین؟ آپ ﷺ ت فماتا" :تمھاری رتاں ےہ وق ث اہلل رع
رہ"۔
و جل ےک دکر ےس پ ے

وجل.»-

**

درجة احلديث :صحيح

جدیث کا درج:

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن رجال من الصحابة الكرام طلب

من الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن يدهل ىلع أمر
سهل جامع شامل خلصال اخلري ،فأرشده الرسول صىل
اهلل عليه وسلم إىل ذكر اهلل ،فقال :ال يزال لسانك

رطبا ،أي غضا من ذكر اهلل ،تديم تكراره آناء الليل

وانلهار ،فاختاره هل صىل اهلل عليه وسلم اذلكر خلفته

وسهوتله عليه ومضاعفة أجره ومنافعه العظيمة اليت
ُ
ال تعد.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ اتك ضجائ ت رسول اہلل ﷺ ےس
اس جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
درجواشت یک کہ آپ ﷺ اتھی کوئ اتسا آساں و جامع کام یيا دین ،جس می تھ الئ

ےک سارے تہلو ےہوں۔ رسول اہلل ﷺ ت اےس اہلل ےک دکر یک رطف راہ تمائ
رہ اور تم
کرت ےہوت فماتا کہ تمھاری رتاں ےہمہ وق ث اہلل ےک دکر ےس پ و تارہ ے
ش
راپ دں اہلل ےک دکر می م سعول ر ےہو۔ رسول اہلل ﷺ ت اس جص ےک لی دکر
ع
ع
ہ ،اس می کنی گُيا اجر اور شمار طنم
کو جيا؛ کنوں کہ ن اتك ہےلکا تھلکا اور آساں مل ے
ميا قع ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
ُْ
رس األسلِم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عبد اهلل بن ب ٍ
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• رشائع اإلسالم  :مجع رشيعة بمعىن مرشوعة ،أي :مرشواعته من واجب أو مستحب اليت رشعها اهلل لعباده من األحاكم.
• فباب نتمسك به جامع  :ليسهل أداؤها ،ولم يرد االكتفاء به عن الفرائض والواجبات.
• جامع  :شامل سهل العمل به.
• رطبا  :أي :دائم اذلكر.

• من ذكر اهلل  :أي :األلفاظ اليت حثت الرشيعة عليها اكتلهليل واتلكبري.

فوائد احلديث:
 .1فضل املداومة ىلع ذكر اهلل تعاىل.
 .2كرثة أنواع العبادات وأبواب اخلري.
 .3من عظيم فضل اهلل تيسري أسباب األجر.
 .4تفاضل العباد يف نصيبهم من أبواب الرب واخلري.
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 .5حب الصحابة للخري وحرصهم ىلع ما يقربهم إىل اهلل.

 .6فضل ذكر اهلل.

 .7كرثة ذكر اهلل باللسان تسبيحا وحتميدا وتهليال وتكبريا وغري ذلك مع مواطأة القلب يقوم مقام كثري من نوافل الطااعت.
 .8من ذكر اهلل بلسانه يؤجر.
ٍّ
 .9مرااعته -صىل اهلل عليه وسلم -للسائلني بإجابة لك بما يناسبه.

املصادر واملراجع:

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع اللكم ،البن رجب احلنبيل ،نرش :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :السابعة 1422 ،ـه-ً
2001م- .اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه- .الفوائد املستنبطة من
األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار
الوطن- .األحاديث األربعون انلووية وعليها الرشح املوجز املفيد ،لعبد اهلل بن صالح املحسن ،نرش :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة:
اثلاثلة1404 ،ه1984/م.

الرقم املوحد)4716( :
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ہ؟۔آپﷺ
تا رسول اہلل! کيا ہےم میےس کوئ جالث جيایث می سو شکيا ے
ہ“۔
تفماتا”:اہں ،جت تم میےس کوئوضو کرےل ،تو سو شکيا ے

يا رسول اهلل ،أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال :نعم،
إذا توضأ أحدكم فلريقد

 .1401احلديث:

**

بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن عمر بْن
عن عبد اهلل ي
َّ ُُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال(( :يا رسول اهلل ،أيرقد

ہ کہ عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ؟۔
تدرتاق ث کيا :تا رسول اہلل! کيا ہےم می ےس کوئ جال ث جيای ث می سو شکيا ے
ہ“۔
آپ ﷺ ت فماتا” :اہں ،جت تممی ےسکوئ وضو کرےل ،تو سو شکيا ے

َّ
ُ
أح ُدنا وهو ُجنُب؟ قال :نعم ،يإذا توضأ أح ُدكم
ُ
فلريقد)).
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -انليب -صىل
اهلل عليه وسلم :-إن أصابت أحدهم اجلنابة من أول
الليل ،بأن جامع امرأته ولو لم يزنل أو احتلم ،فهل

يرقد أي ينام وهو جنب؟ فأذن هلم -صىل اهلل عليه

وسلم -بذلك ،ىلع أن خيفف هذا احلدث األكرب
بالوضوء الرشيع؛ وحينئذ ال بأس من انلوم مع

اجلنابة.

 .1401جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
عرم ین جطاپ رضی اہلل عيہ ت ینی ﷺ ےس درتاق ث کيا کہ اگر کسی جص کو راپ
ےک ایيدائ جےص می جيای ث الجق ےہو جات ،تاین طور کہ اینی نوی ےس جماغکر ےل،
ہ؟
اگرج اپال ن ےہوا ےہو تا اےس اجي الم ےہو جات تو کيا وہ جال ث جيای ث می سو شکيا ے
آپ ﷺ ت اتھی اس یک اجارپ دے دی ،تشےط کہ وہ شعی رط تق ےس
وضو کر ےک جدپ اکب کو کجھ کم کر ےل۔ اس ضورپ می جياپ یک جال ث می سوت
می کوئ جرح تہی ےہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب انلوم واالستيقاظ
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ
• أي ْرق ُد  :ينام ،واهلمزة لالستفهام.
• أح ُدنا  :أي :الواحد منا.
• و ُهو ُجنُ ٌ
ب  :ذو جنابة ،واجلنابة :إنزال املين أو اجلماع.
• نعم  :حرف جواب؛ إلثبات املسؤول عنه.
ْ ُْْ
ريقد  :الالم لألمر ،واملراد به اإلباحة.
• فل

فوائد احلديث:

 .1حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع السؤال َّ
عما تدعو هل احلاجة.
 .2غسل اجلنابة ليس ىلع الفور ،وإنما يتضيق عند القيام إىل الصالة.

 .3الكمال أن ال ينام اجلنب حىت يغتسل؛ ألن االكتفاء بالوضوء رخصة.

 .4مرشوعية الوضوء قبل انلوم للجنب ،إذا لم يغتسل.
 .5جواز نوم اجلنب قبل الغسل إذا توضأ.

 .6كراهة نوم اجلنب بال غسل وال وضوء.
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املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)3021( :
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ش
ت
ہ؟
ہ جو تہبین سا ھی ے
اےاہللےکرسولﷺ! لوگوںمی کوں جص ے
آپتفماتا تمہاری ماں ،ترھ تمہاری ماں ،ترھ تمہاری ماں اور ترھ تمہارا

َ ْ ُّ ْ
ُّ
يا رسول اهلل ،من أحق ِِبُسن الصحبة؟ قال:
ََْ َ ََْ َ
أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك أدناك

 .1402احلديث:

تاپ ،ترھ اسےسفیث ترھ اسےسفیثواال۔

**

 .1402جدیث:

وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث کہ اتك ضجائ رسول اہلل ﷺ یک جدمت می جاض
ات ے ُ
ےہوت اور رعض کيا کہ تا رسول اہلل! مبے جُس ِ
ن سلوک کا شت ےس رتادہ جفدار کوں

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

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل،
م ْن ُّ
أحق انلاس يحبُسن صحاب ييت؟ قال« :أمك» قال :ثم
م ْن ؟ قال« :أمك» ،قال :ثم م ْن؟ قال« :أمك» ،قال :ثم
م ْن؟ قال« :أبوك» .متفق عليه .ويف رواية :يا رسول
ُّ ْ
اهلل ،م ْن ُّ
الصحب ية؟ قال« :أمك ،ثم أمك،
أحق حبُ ْس ين
ْ
ْ
ثم أمك ،ثم أباك ،ثم أدناك أدناك».

ہ؟ فماتا کہ تمہاری ماں
ہ۔ توجھا اس ےک ت عد کوں ے
ہ؟ فماتا کہ تمہاری ماں ے
ے
ہ۔ اتہوں ت ترھ توجھا اس ےک ت عد کوں؟ ینی کرتم ﷺ ت فماتا کہ تمہاری ماں
ے
ہ؟ ینی کرتم ﷺ ت فماتا کہ ترھ تمہارا
ہ۔اتہوں ت توجھا اس ےک ت عد کوں ے
ے
ہ کہ (اتك آدمی ت رعض کيا)
ہ۔ (منفق عليہ) اتك دیگر روای ث می ے
تاپ ے
اے اہلل ےک رسول ! شت ےس رتادہ مبے جُس ِ
ہ ؟ آپ
ن سلوک کا کوں جفدار ے

ﷺ ت ارساد فماتا :یبی ماں ،ترھ یبی ماں ،ترھ یبی ماں۔ اِس ےک ت عد
یبے تاپ کا ترھ جو یبے فی ث ےہو ترھ جو یبے فی ث ےہو۔ والضجان :ضجنت
م
ت
ہ۔ تم اتاک :ن ق عل مجدوف (کا مقعول) ےہوت
( عنی جسن سلوک) ےک عنی می ے
ہ۔تعنی تُم ِپ اتاک (ترھ تم ا یی تاپ ےک ساتھ جسن سلوک
یک وج ےس منصوپ ے
ہ۔
ہ (جال ث ر قع می) اور ن پکنت واضح ے
کرو)۔ اور اتك روای ث می تُم اتوک ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يدل ىلع أن للك من األبوين حقا يف
املصاحبة

احلسنة؛

والعناية

اتلامة

بشؤونه

(وصاحبهما يف ادلنيا معروفا ) ،ولكن حق األم فوق
حق األب بدرجات ،إذ لم يذكر حقه إال بعد أن أكد
حق األم تمام اتلأكيد ،بذكرها ثالث مرات ،وإنما
علت مزنتلها مزنتله مع أنهما رشيكان يف تربية
الودل هذا بماهل وراعيته؛ وهذه خبدمته يف طعامه

ورشابه ،وبلاسه وفراشه و  ...إلخ .ألن األم اعنت يف
سبيله ما لم يعانه األب ،فحملته تسعة أشهر وهنًا ىلع

وهن ،وضعفا إىل ضعف؛ ووضعته كرها؛ يكاد
ٍ
خيطفها املوت من هول ما تقايس ،وكذلك أرضعته
سنتني ،ساهرة ىلع راحته ،اعملة ملصلحته وإن

برحت بها يف سبيل ذلك اآلالم وبذلك نطق الويح" :

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ والدین می ےس ےہ اتك جُس ِ
ن مصاجنت اور
ن جدی ث اس تاپ پ دالل ث کرئ ے
مكم
ہ
عایل کا ارساد ے
اں ےک سارے کاموں یک ل دیكھ تھال ےک جفدار ہ ےی۔ اہلل ت ی
ج
ِ
الدیْيرا مر ْغوق ًا (سورہ لفماں)15 :۔ (پجمہ :دیيا می اں ےک ساتھ ا ھی
ضاح ْ ُہ رما ِف
ُ
’’ رو ر
ُ
ہ۔ اس لی کہ آپ ﷺ
رطح تش کرتا)۔ تاہےم ماں کا جق تاپ پ کنی گياہ رتادہ ے
ت ماں ےک جق کو تی رمیيہ یک تاکيد ےک ساتھ جوپ موکد کرت ےک ت عد تاپ کا جق
ہ۔ ماں کا درج تاپ ےس پھ گيا تاوجودتکہ ئچ یک پورس می دوتوں والدین
دکر کيا ے
شتك ےہوت ہ ےی۔ والد ا یی مال اور یگرائ ےک ساتھ اور والدہ کھات تیی اور تہیی

اور ئجھاتمی جدمت ےک ساتھ۔۔۔۔۔۔۔ا لح،اس لی کہماں ئچےک لی وہ
ت کلنفی پداشت کرئ ہ ےی جو تاپ تہی کر تا ،ماں تو ماہ تك اےس نت می ےل کر
ج
ہ ،ترھ
مل یک جال ث می ت کلنف در ت کلنف اور کرموری در کرموری پداشت کرئ ے
ہ اس ےس
ہ ،وہ ت کلنف جو پداشت کرئ ے
اےس جیی یک ت کلنف پداشت کرئ ے
ہجیےسموپاس کواجك ےل۔اشیرطحترھدو سال تكاےس دودھت الئ
اتسالگيا ے
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ووصينا اإلنسان بوادليه إحسانا محلته أمه كرها

ووضعته كرها ومحله وفصاهل ثالثون شهرا " ،فرتاه
وىص اإلنسان باإلحسان إىل وادليه؛ ولم يذكر من

األسباب إال ما تعانيه األم إشارة إىل عظم حقها .ومن

حسن املصاحبة لألبوين اإلنفاق عليهما طعاما
ورشابا ،ومسكنا وبلاسا؛ وما إىل ذلك من حاجات

املعيشة ،إن اكنا حمتاجني ،بل إن اكنا يف عيشة دنيا

أو وسطى؛ وكنت يف عيشة ناعمة راضية فارفعهما

إىل درجتك أو زد ،فإن ذلك من اإلحسان يف الصحبة.

واذكر ما صنع يوسف مع أبويه وقد أويت امللك إذ

رفعهما ىلع العرش بعد أن جاء بهما من ابلدو .ومن

حسن الصحبة بل مجاع أمورها ما ذكره اهلل بقوهل" :

وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوادلين إحسانا إما
يبلغن عندك الكرب أحدهما أو ّلُكهما فال تقل هلما

أف وال تنهرهما وقل هلما قوال كريما .واخفض هلما
جناح اذلل من الرمحة وقل رب ارمحهما كما ربياين

صغريا " فامنع عنهما لسان ابلذاءة ،وجنبهما أنواع

األذى .وألن هلما قولك؛ واخفض هلما جناحك؛ وذلل

لطاعتهما نفسك ،ورطب لسانك بادلاعء هلما من

خالص قلبك وقرارة نفسك وقل" :رب ارمحهما كما
ربياين صغريا" ،وال تنس زيادة العناية باألم ،عمال

بإشارة الويح؛ ومسايرة ملنطق احلديث.

ہ
ہ ،اس یک تہبی ےک کام کرئ ے
ہ ،اس یک راجت ےک لی راتوں کو جاگنی ے
ے
ت م
ش
ت کلنف
کن
عایل کا ارساد
اگرج جود ی ساری ی سہ ےل۔ ا ی وج ےس فآں کر م ی اہلل ت ی
ض
اں تِورال ِ رد ْنِ اِج ْ رساتًا ۚ جرملريہ ُاہم کُرہا ووضرعيہ کُرہا ۚ وجملہ وقِصالہ
ے
ہ ” :رو رو ریْيرا ْاالِت رس ر
ر ْ ُ ُ ُ ْ ًے ر ر ر ْ ُ ْ ًے ر ر ْ ُ ُ ر ر ُ ُ
تُ
وں رش ْ ًرہا“۔ (سورہ اجفاف)15:۔(پجمہ :اور ہےم ت اتساں کو ا یی ماں تاپ
تر رال ر
ج
ج
ہ ،اس یک ماں ت اےس ت کلنف ھيل کر
ےک ساتھ جسن سلوک کرت کا كم دتا ے
ج
نت می رکھا اور ت کلنف پداشت کرےک اےس جيا۔ اس ےک مل کا اور اس ےک
ت
یك
عایل ت اتساں کو ا یی
دودھ جرھات کا رمان یس مہیی کا ے
ہ۔) د ھی اہلل ت ی
ہ اور ماں یک عطمت یک رطف اسارہ
والدین ےک ساتھ اجساں کرت یک وضنت یک ے
کرت ےہوت ضف اتہی اسياپ یک رطف اسارہ فماتا جو ماں ت کلنفی پداشت کرئ
ت
ہ ےی۔ والدین ےک ساتھ جُس ِ
ہ کہ اں ےک کھات تیی،
ن مصاجنت کا مطرہ ن ھی ے

ر ہی شہی ،اور ھی ئجھات اور دیگر معاشی ضورتاپ ےک لی اں پ جرح کرتا۔ اگر
رہ ےہوں اور تم جوشجال و
وہ مجياح ہ ےی تلکہ اگر وہ کم تا درميات درج یک ر تدیگ گرار ے
ت
رہ ےہو تو اتہی ا یی درج تك ےل آتا تا اس ےس ھی اجھا
جوشگوار ر تدیگ گرار ے
تس
ہ۔ تاد کجی جکومت ملی اور ئجت ینی ےک ت عد
کرتا۔ ن ضجنت می اجساں کا تفاضا ے
توشف عليہ الس الم ت جو کجھ ا یی والدین ےک ساتھ کيا کہ اتہی دتہاپ ےس ےل
آت اور اں ےک ساتھ اجھا سلوک کرت ےک من علق تلکہ اں ےک تمام امور کو سامل
م جك
عایل ت ا یی اس قول می دکر فما دتا ے قرض
ك را رال ترعْي ُ ُدوا ا ِ رال
جا ع م اہلل ت ی
ہ ” :رو ر یی ررتُ ر
ِ ل ِی
ن اِجْساتًا ۚ اِمرا یريْلُع ر رن ِعي رد رک ال ْکِ رب راجر ُد ےُہما را ْو ک ِ رال ےُہما ق ر رال ت ر ُفل ل ر ُہما ُا ٍ
ف روالر رن ْ ر ْرہ ےُہ رما
ر
ر
ر ر
اتر ُاہ روتِا ْورال رد ْ ِ ر
ِ
ِ
رو ُقل ل ر ُہ رما قروْالً کررِت ًما ،رواجْق ْ
پ ا ْرج ر ْم ُہ رما ک ررما رریريرا ِئ
ص ل ُرہ رما جريرا ر
ح الدُلِ م رن ال ررج ْ رم ِہ رو ُقل رر ِ
ج
رضعِ
ہ کہ تم اس ےک سوا
با“۔ (پجمہ :اوریبا پوردگار ضاف ضاف كم دے ج کا ے
ً
کسی اور یک عيادپ ن کرتا اور ماں تاپ ےک ساتھ اجساں کرتا۔ اگریبی موجودیگ می
ت
اں می ےس اتك تا ن دوتوں پھات کو ہنح جا تی تو اں ےک آےگ اُف تك ن کہيا،

ن اتہی دای ث دی ث کرتا تلکہ اں ےک ساتھ ادپ و اجبام ےس تاپ جنت کرتا ،اور
عاجری اور مجنت ےک ساتھ اں ےک سا می تواضع کا تارو ت ست ر کےھ رکھيا اور دعا
کرت رہےيا کہ اے مبے پوردگار! اں پ وتسا ہےی رجم کر جیسا اتہوں ت مبے
ئ
ہ)۔ اں ےس ت ےہودہ رتاں ےک اسی عمال ےس ئجو اور
جی می مبی پورس یک ے
ےہ رطح یک ت کلنف د یی ےس ئجو ،اینی گقنگو کو اں ےک سا می پم کردو ،اں ےک لی

ا یی تارووں کو ت ست کردو ،اں یک اظاعت می ا یی آپ کوجھکا دو ،اں ےک لی
م
دعا ما یگی ر ےہو ،ا یی دل کو اں ےک ساتھ جلص کرلو اور کہو اے اہلل اں پ اشی رطح
ت
رجم فما جس رطح ےس کہ اتہوں ت ئجی می مبی پنت یک ھی اور وجی الہی می
موجود اسارے پ عمل یبا ےہوت ےہوت یب جدی ث یک منطقنت ےک سان ن سان جلی
ےہوت ماں کا رتادہ جيال رکھيا ن تھولو۔
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اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.

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

معاين املفردات:

ْ
ْ
• أدناك أدناك  :األقرب فاألقرب.

فوائد احلديث:
 .1عظيم حق الوادلين.
 .2زيادة الوصية باألم لضعفها وحاجتها.
 .3إكرام ذوي القرابات ليس ىلع درجة واحدة.
 .4ترتيب احلقوق ووضعها يف مواضعها هو األصل والعدل.
 .5تقديم األم ىلع األب يف انلفقة.
املصادر واملراجع:

رشح صحيح ابلخارى البن بطال  -حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :اثلانية 1423 ،ـه2003 -م - .األدبانلبوي ملحمد اخل ْويل ،ط ،4دار املعرفة  -بريوت 1423 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه.

 رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه - .رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارةاألوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط1428 ،4ه - .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض،
1426ه - .رشح صحيح ابلخارى البن بطال ،حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض1423 ،ه - .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،ط1422 ،1ه - .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)4182( :
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اےاہللےکرسول! کيا مبےوالدینیک موپےک ت عد ،کوئ اتسی یيیک تاف
ہکہ می اںےک ساتھ کرشکوں؟آپﷺت ارسادفماتا" :اہں،اںےک
ے

يا رسول اهلل ،هل بق من بر أبوي يشء أبرهما

لیدعا کرتا ،اںےک لی اسیعفار کرتا ،اں(یکموپ)ےک ت عد اںےکوعدوں
کو تورا کرتا ،اںےکرسيہداروںےک ساتھضلہرجمی کرتا اور اںےکدوسیوںیک

به بعد موتهما؟ فقال :نعم ،الصالة عليهما،

واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدهما من بعدهما

رعپ کرتا۔‘‘

 .1403احلديث:

**

 .1403جدیث:

ہ وہ یياں کرت ہ ےی کہ :ہےم رسول
اتو اسيد ساعدی  -رضی اہلل عہما -ےس روای ث ے
ت
اہلل ﷺ ےک ساتھ ینےھ تےھ کہ اشی ایياء می ینی سلمہ قیيےل کا اتك آدمی آپ ﷺ

عن أيب أسيد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال :بينا
ُْ ُ ُ ٌ
ْ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
حنن جلوس يعند رس ي
ْ
ٌ
إيذ جاء ُه ر ُجل يم ْن ب يين س يلمة ،فقال :يا رسول اهلل ،هل
ب ييق يم ْن بي ِّر أبو َّي يش ٌء أبُ ُّر ُهما يب يه بعد موتي يهما؟ فقال:
ْ ُ
ْ
َّ ُ
واالست ْغف ُ
وإنفاذ
ار ل ُهما،
يهما،
ي
«نعم ،الصالة عل ي
ي
ُ ُ َّ
َّ
هد يهما يم ْن ب ْع يد يهما ،وصل ُة َّ
الر يحم ال ييت ال توصل يإال
ع ي
ي
بهما ،وإكر ُ
ام ص يدي يق يهما».
يي
ي

ےک تاس آتا اور توجھی لگا :اے اہلل ےک رسول! کيا مبے والدین یک موپ ےک
ہ کہ می اں ےک ساتھ کرشکوں؟ آپ ﷺ ت ارساد
ت عد ،کوئ اتسی یيیک تاف ے

فماتا" :اہں ،اں ےک لی دعا کرتا ،اں ےک لی اسیعفار کرتا ،اں (یک موپ) ےک
ت عد اں ےک وعدوں کو تورا کرتا ،اں ےک رسيہ داروں ےک ساتھ ضلہ رجمی کرتا اور اں

ےک دوسیوں یک رعپ کرتا۔
**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث يشري إىل أن بر الوادلين ال يقترص عليهما بل
َّ
يتعداهما إىل أصدقائهما ،وأحبائهما ،وال يتوقف ىلع

حياتهما بل إنه يستمر حىت بعد موتهما ،وسؤال
الصحايب" :هل ب ييق يم ْن بي ِّر أبو َّي يش ٌء أبُ ُّر ُهما بي يه بعد
موتي يهما؟" يدل ىلع أنه اكن بارا بوادليه ،كما يتضمن
استعداده وحبه للخري .وأوجه الرب ما ذكره -عليه
الصالة والسالم -أوال " :الصالة عليهما" يعين ادلاعء
هلما ،فالصالة هنا بمعىن ادلاعء .اثلاين" :االستغفار

هلما" ،وهو أن يستغفر اإلنسان لوادليه ،يقول :امهلل
اغفر يل ولوادلي ،وما أشبه ذلك .وأما اثلالث" :إنفاذ

عهدهما" يعين إنفاذ وصيتهما .الرابع :الصدقة هلما،

فإن الصدقة تنفع الوادلين ،كذلك أيضا إكرام

صديقهما ،يعين إن اكن هل صديق فأكرمه ،فإن هذا
من بره .اخلامس :صلة الرحم اليت ال صلة لك إال

بهما ،يعين صلة األقارب فإن هذا من برهما .فهذه

مخسة أشياء :الصالة عليهما ،واالستغفار هلما،

**

اجمایل معنی:

ہ کہ والدین ےک ساتھ جُس ِ
ن سلوک ضف اتہی
جدی ث می اس تاپ یک رطف اسارہ ے
ت
ہ ،اشی رطح
تك مجدود تہی تلکہ اس کا ت علق اں ےک دوشت اجياپ ےک ساتھ ھی ے
ت
ن ضف اں یک ر تدیگ تك مجدود تہی تلکہ ن اں یک موپ ےک ت عد ھی جاری رہےيا
ہ۔ضجائکا ن سوال کہ"اے اہلل ےکرسول!کيامبےوالدین یکموپےک ت عد،
ے
ہ کہ وہ ا یی
ہکہ می اں ےک ساتھ کرشکوں؟" دالل ث کر تا ے
کوئ اتسی یيیک تاف ے

ہ کہ وہ یيیک یک اسی عداد
والدین ےک فماں پدار تےھ اور اشی رطح اس می ن اسارہ ے
اور مجنت ےس شسار تےھ۔ ینی ﷺ ت جسن سلوک ےک جن رطتفوں کو دکر فماتا
م
ہ۔ دوم :اں
وہ ن ہ ےی :اول :والدین ےک لی دعا کرتا۔ تہاں ضلوہ کا عنی دعا ے
ےک لی معفپ ظلت کرتا۔ تعنی اتساں ا یی والدین ےک لی دعات معفپ
لل
م
ئ
کرے اور کےہ :ا ھم اعف یل و لوالدی (اے اہلل جےھ اور مبے والدین کو جس
دے)۔تاترھ اسرطح یککوئ اور دعاما تےگ۔ سوم :اں ےک ساتھ کی گی وعدے
کو تورا کرے۔ تعنی اں یک وضنت کو تورا کرے۔ جہارم :اں ےک لی ضدقہ کرے۔

ہ۔ اور اشی رطح اں ےک دوشت یک رعپ افائ کرے
ضدقہ والدین کو تقع دیيا ے
ت
تعنی اگر تاپ کا کوئ دوشت ےہو تو اس یک رعپ و اکرام کرے۔ ن ھی والد ےک ساتھ
ن
ہ۔ جم :اں یک رطف ےس جو آپ ےک رسيہ دار ہ ےی اں ےک
جسن سلوک می آ تا ے
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ت
ہ۔ ن تا ئح اسياء ہ ےی
ساتھ اجھا سلوک کرتا۔ ن ھی والدین یک فماں پداری می آ تا ے
تعنی اں ےک لی دعا کرتا ،اں ےک لی دعات معفپ کرتا ،اں ےک دوسیوں کا
اکرام کرتا ،اں یک وضنت کو تورا کرتا اور اں یک رطف ےس آپ ےک جو رسيہ دار تیی

وإكرام صديقهما ،وإنفاذ عهدهما ،وصلة الرحم اليت

ال صلة لك إال بهما ،هذه من بر الوادلين بعد موتهما.

ہ ےی اں ےک ساتھ ضلہ رجمی کرتا۔ والدین یک وقاپ ےک ت عد ن تا تی اں ےک ساتھ
جسن سلوک ےک ررمے می آئ ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل بر الوادلين
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ب يين س يلمة  :بطن من األنصار ،وليس يف العرب سلمة بكرس الالم غريهم.
ُ
• يش ٌء أبُ ُّرهما بي يه  :أي ألبُ ُّرهما به.
َّ ُ
يهما  :أي ادلاعء هلما.
• الصالة عل ي
ْ
واالست ْغف ُ
ار ل ُهما  :أي وتدعو باملغفرة هلما.
•
ي
ْ ُ
َّ
وصية وصدقة وغري ذلك.
• وإينفاذ عه يد يهما  :أي إمضاء ذلك من ي

• وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما : ،أي صلة أرحام الوادلين الذلان هما سبب فيها.

فوائد احلديث:

 .1اغتنام فرصة حياة الوادلين ِّ
برب يهما.
ي
 .2من بر الوادلين:أ.ادلاعء هلما.ب.االستغفار هلما.

 .3راعية شؤون الوادلين يف حياتهما ومماتهما ،أما يف حياتهما بالقيام ىلع شئونهما ،وأما يف مماتهما:أ.تنفيذ وصيتهما املرشوعة.ب.صلة أرحامهما
اليت هما سبب فيها.ج.إكرام صديقهما وأصحابهما.

 .4احلرص ىلع تربية األوالد تربية صاحلة تعود بانلفع ىلع الوادلين يف احلياة واملمات.
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع اخلري وعدم انقطاعه.

 .6ينبيغ تبليغ العلم بعد سماعه أو حضور جملسه.
جهل ُحكما ينبيغ أن يسأل أهل اذلكر.
 .7من ي
 .8العبادات مدارها ىلع اتلوقيف ،فال تكون إال بما رشع اهلل -عز وجل -ىلع لسان رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9احلث ىلع صلة األرحام وإكرام أصدقاء الوادلين وتنفيذ وصيتهما.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .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 .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم:
تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،ه.

الرقم املوحد)3027( :

237

ِّ
ِّ
يا سعد بن معاذ ،اجلنة ورب الكعبة إين أجد
ُ ُ
دون أح ٍد
رُيها من ِ

 .1404احلديث:

ت
ق
رپ کعيہیک سم ! می اسیک جوسیو اجد تہارےس ھی
اےش عد ین م عاد! جنتِ ،
رتادہفیث مجسوس کر راہ ےہوں
**

ہ وہ کہی ہ ےی کہ مبے ججا اتس ین ترص
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
رہ تےھ۔ اتہوں ت رسول اہلل ﷺ ےس
رضی اہلل عيہ جيگ تدر می عبجاض ے
کہا :اے اہلل ےک رسول تہیل جيگ جو آپ ت مشکوں ےس لری می اس می

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اغب عِم أنس بن
َّ ْ
رض -ريض اهلل عنه -عن قتال بدر ،فقال :يا رسول
انل ي
اهلل ،غبْ ُ
ت عن أول قتال قاتلت املرشكني ،لنئ اهلل
ي
ُ
ريي َّن اهلل ما أصنع .فلما اكن
أشهدين قتال املرشكني ل ي
ُ
َّ
ْ
ْ
يوم أ ُح ٍد انكشف املسلمون ،فقال :اللهم أعت يذ ُر
ُ
إيلك مما صنع هؤالء  -يعين :أصحابه  -وأبرأ إيلك مما

م
شتك ن تھا الیيہ آیيدہ اگر اہلل ت مشکی ےس لرائ کا مو قع جےھعطا فماتا تو می جو
کجھ کروں گا اہلل اےس دکھات گا۔ تس جت اجد واال دں ےہواتو مسلماتوں ت ا یی
مورج جھور دت اور شک ست کھا گی ،تو اتہوں ت کہا :اے اہلل می ئجھ ےس اس
ہ،اور می یبے سا می
جرک ث یک عدر جواہےی کر تا ےہوں جو اں مسلماتوں ت یک ے

صنع هؤالء  -يعين :املرشكني  -ثم تقدم فاستقبله
َّ
اجلنة ِّ
ورب
سعد بن معاذ ،فقال :يا سعد بن معاذ،
ُ
ِّ
إين ُ
دون أ ُح ٍد .قال سعد :فما
الكعبة
أجد رحيها من ي
ي
استطعت يا رسول اهلل ما صنع! قال أنس :فوجدنا به
ْ
ْ
بيضعا وثمانني ُضبة بالسيف ،أو طعنة بي ُرمح ،أو
ُ
َّ
ْ
رمية بسهم ،ووجدناه قد قتل ومثل به املرشكون فما
ٌ ُ
َّ
عرفه أحد إال أختُه بيبناني يه .قال أنس :كنا نرى أو ن ُظ ُّن
أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه{ :من املؤمنني

یباری ظ ے
ہ۔ ترھ وہ آےگ
اہ کر تا ےہوں ،اس جرک ث ےس جو اں مشکوں ت یک ے
پےھ تو اں کا ساميا شعد ین معاد ےس ےہوا ،آپ ت اں ےس کہا :اے شعد ین معاد!
ت
جنت،رپ کعيہ یک قسم ! می اس یک جوسیو اجد تہار ےس ھی رتادہ فی ث مجسوس کر راہ

ےہوں۔ شعد ت کہا :اے اہلل ےک رسول! اتھوں (اتس ین ترص) ت جو کيا مجھےس وہ
تہی ےہوشکا! اتس ین مالك کہی ہ ےی کہ ہےم ت اں ےک جسم پ اشی( )80ےس رتادہ
تلوار یکجوتیتایبےےک رجمتایبےک تساںتات۔ اور ہےمت اتھیدیكھا کہوہ
قيل (شہيد) کر دت گی تےھ اور مشکوں ت اں کا ميلہ کردتا تھا (تعنی ا تےک کاں
تاک وعبہ کاپ داےل تےھ) اس سیت ےس اں یک تہن ےک سوا کسی ت اں کو تہی

رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه} [األحزاب]23 :

إىل آخرها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ ْ
رض -عمه -لم
حييك أنس بن مالك أن أنس بن انل ي
يكن مع الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف بدر،
وذلك ألن غزوة بدر خرج إيلها انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -وهو ال يريد القتال ،وإنما يريد يعري
ً
قريش وليس معه إال ثالثمائة وبضعة عرش رجال،

معهم سبعون بعريا وفرسان يتعاقبون عليها ،قال أنس

 .1404جدیث:

**

تہجاتا ،اتہوں ت اں کو ا تیک اتگلنوں ےک توروں ےس ت ہجاتا۔ اتس ین مالك ت
فماتا :ہےم جيال کرت تےھ کہ ن آی ث اں ےک اور اں جیےس مسلماتوں ہےی ےک
ہ{ :من الموميی رجال ضدقوا ما عاہےدوا اہلل عليہ}
تارے می تارل ےہوئ ے
[االجراپ’’ ]23 :مومنوں می کجھ لوگ ا تےس ہ ےی حہوں ت وہ عہد شح کر دکھاتا جو
ت
عایل ےس کيا تھا۔‘‘ آجر آی ث تك۔
ا ھوں ت اہلل ت ی
ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اتس ین مالك یياں کرت ہ ےی کہ اں ےک ججا اتس ین ترص جيگ تدر می رسول اہلل
ﷺ ےک ساتھ تہی تےھ۔ اس لی کہ جيگ تدرمی ینیﷺ لرائ ےک ارادے
ےس تہی ت کےل تےھ۔ ضف آپ ےک ت یس تظ فتس ےک قاقلہ کا ت عاق ث تھا۔ آپ
ےک ساتھ کل تی سو کجھ آدمی تےھ جن ےک تاس سب اوی ث اور ضف دو
گھورے تےھ جن پ وہ لوگ تاری تاری سوار ےہوت تےھ۔ اتس ین ترص رضی اہلل عيہ
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بن انلرض للنيب -عليه الصالة والسالم -يبني هل أنه

لم يكن معه يف أول قتال قاتل فيه املرشكني ،وقال:
ً
قتاال ُلري َّ
ين اهلل ما أصنع" .فلما اكنت
"لنئ أدركت
غزوة أحد ،ويه بعد غزوة بدر بسنة وشهر ،خرج

انلاس وقاتلوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

ت ینی ﷺ ےس کہا کہ می مشکی ےس ےہوت وایل تہیل لرائ می شتك ن ےہو شکا
م
تھا،الیيہآیيدہاگر اہلل تمشکی ےس لرائکامو قع جےھعطافماتاتومی جوکجھ کروںگا
اہلل اےس دکھات گا (لوگوں ےک سا می ظ ے
اہ فمادے گا)۔ تس جت جيگ اجد واال
دں ےہوا اور وہ جيگ تدرےک اتك سال اتك ماہ ت عد تیس آتا تو لوگ ت کےل اور ینی ﷺ
ےک ساتھ مل کرجيگ لری۔ دں ےک آعار می مسلماتوں کا تلرہ تھاری راہ ،ليک

وصارت ادلائرة يف أول انلهار للمسلمني ،ولكن ترك
یباتداروں ت ا یی وہ مورج جھور دت جن پ ینی ﷺ ت اتہی ت عیياپ کيا
الرماة منازهلم اليت أنزهلم انليب -صىل اهلل عليه
ن
وسلم -فيها حال لقاء العدو ونهاهم عن اتلحول تھا اور اتھی واہں ےس ہیی ےس منع فماتا تھا۔ جت مشکی جےھ ہیی لےگ اور
عنها  ،فلما انكرس املرشكون وانهزموا نزل بعض شک ست کھا گیتو تعص یباتداروں ت وہ جگہ جھوردی اور مشکی ےک لراکوں
أوئلك القوم عن تلك املنازل  ،فهجم فرسان تاسجای ث ےس مسلماتوں پجملہکردتااور اں ےسمل گی۔ تہصورپجالدیكھ
املرشكني ىلع املسلمني من تلك انلاحية  ،واختلطوا کر مسلماں ميیش ےہو گی اور اں می ےس کجھ تھاگ کرھے ےہوت۔ مگر اتس ین ترص
َّ
َّ
بهم ،انكشف املسلمون وفر من فر منهم ،إال أن رضی اہلل عيہ کفار ےک شمت آےگ پےھ اور فماتا :اے اہلل می ئجھ ےس اس

أنسا -ريض اهلل عنه -تقدم إىل جهة الكفار وقال:
(امهلل إين أعتذر إيلك مما صنع هؤالء) يعين أصحابه
اذلين فروا ( ،وأبرأ إيلك مما صنع هؤالء) ،يعين
املرشكني من قتال انليب ومن معه من املؤمنني.

وعندما تقدم -ريض اهلل عنه -استقبله سعد بن
معاذ ،فسأهل إىل أين؟ قال :يا سعد ،إين ألجد ريح اجلنة
دون أحد ،وهذا وجدان حقييق ،ليس ختيال أو

توهما ،ولكن من كرامة اهلل هلذا الرجل شم راحئة

اجلنة قبل أن يستشهد -ريض اهلل عنه -من أجل أن
يقدم وال حيجم ،فتقدم فقاتل  ،حىت قتل ريض اهلل

عنه .قال سعد -ريض اهلل عنه :-فما استطعت يا
رسول اهلل ما صنع! أي :أنه -ريض اهلل عنه -بذل
جمهودا ال أقدر ىلع مثله .ووجد فيه بضع وثمانون،
ما بني ُضبة بسيف ،أو برمح ،أو بسهم ،حىت إنه قد
تمزق جدله ،فلم يعرفه أحد إال أخته ،لم تعرفه إال

ببنانه أي إصبعه ـ ريض اهلل عنه .فاكن املسلمون

يرون أن اهلل قد أنزل فيه ويف أشباهه هذه اآلية( :من
املؤمنني رجال صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه فمنهم من
قىض حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال)

(األحزاب ،)23 :وال شك أن هذا وأمثاهل -ريض اهلل
عنهم -يدخلون دخوال أويلا يف هذه اآلية ،فإنهم
صدقوا ما اعهدوا اهلل عليه ،حيث قال أنس -ريض
اهلل عنه :-واهلل ُلري َّ
ين اهلل ما أصنع ،ففعل ،فصنع

ت
ہ،اور مییبے
جرک ث یک عدر جواہےی کر تا ےہوں جو اں ھگورے مسلماتوں ت یک ے
سا می یباری ظ ے
اہ کر تا ےہوں ،اس جرک ث ےس جواں لوگوں تعنی مشکوں ت یک
ت
ہ ینی ﷺ اور آپ ےک سا ھی اہےل اتماں ےس جيگ تھاں کر۔ اورجت وہ آےگ
ے
پےھ تو شعد ین معاد اں ےس مےل اور توجھا :کہاں ےک لی؟ آپ ت اں ےس کہا:
ت
اے شعد می جنت یک جوسیو اجد تہار ےس ھی رتادہ فی ث مجسوس کر راہ ےہوں۔ جنت یک
جق
ہ وہےم تا جيال تہی اورن اہلل یک رطف ےس اں ےک لی
جوسیوکا ادراک ن نفی ے
تطور کرامت ےہوئ کہ اتہوں ت جنت یک جوسیو اہلل یک راہ می شہيد ےہوت ےس تہےل ہےی
ن
سویگھ یل تاکہ وہ اقدام کرین جےھ ن ہےيی۔ جيائجہ وہ آےگ پےھ اور قيال کيا تہاں
تك کہ وہ شھيد ےہو گی۔ شعد رضی اہلل عيہ کہا کرت تےھ ،تا رسول اہلل! اس ت جو کيا
ج
ت
ہ۔ ميداں
وہ می تہی کر شکيا ،عنی اں یسی فتائ د یی یک قاتلنت مجھ می تہی ے
جيگ می وہ مقنول تات گی اس طورپ کہ اں ےک جسم پ اشی( )80ےس رتادہ تلوار
یک جوتی تا یبے ےک رجم تا یب ےک تساں تات گی۔ تہاں تك کہ اں کا جسم
تھت ج کا تھا۔ اں یک تہن ےک سوات کسی ت اں کو تہی تہجاتا ،اتہوں ت اں کو ا تیک

ہ کہ ن آی ث
اتگلنوں ےس تہجاں ليا۔رضی اہلل عيہ .اشی تاےطمسلماتوں کا ن جيال ے
ہ (:من الموميیرجال
اں ےک اور اںجیےس مسلماتوں ےکتارےمی تارل ےہوئ ے
ق
ضدقوا ما عاہےدوا اہلل عليہ من ہم من قضی ئجيہ ومہم من تینظ وما تدلوا یيدت ال )(االجراپ:
 )23اور ت ال سيہ وہ اوراں جیےس اس آی ث ےک اولی مصداق ہ ےی رضی اہلل عہم کنو تکہ
اتہوں تا ییرپ ےس کيا ےہواوعدہ شحکر دکھاتا۔تاین طور کہاتسرضی اہلل عيہ ت
ل
کہا تھا’’ :اہلل یک قسم! می جو کجھ کروں گا اہلل اےس دکھات گا۔‘‘ اور تا ق عل اتہوں ت
ج
اتسا کجھ کر دکھاتا جوعام فد تش یک تاپ تہی اہں مگر جس پ اتہی یسی اہلل یک جصوضی
عيای ث ےہو ،تہاں تك آپ شہيد ےہو گی۔
239

صنعا ال يصنعه أحد إال من م َّن اهلل عليه بمثله حىت
استشهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قتال بدر  :أي :غزوة بدر
ً
• لريين اهلل  :أي :يلظهرن عميل هلل فرياه كما أنه علمه من قبل ،ويظهره للناس أيضا ،وهذا من باب الفأل وتمين اخلري.
• انكشف املسلمون  :تركوا أماكنهم وانهزموا.
• يوم أحد  :غزوة أحد
• أحد  :جيل قريب من املدينة.

• رحيها  :راحئتها
• أبرأ  :أختىل وأختلص
• بضعا  :ما بني اثلالثة والعرشة.

• مثل به  :نكل به :جبدع أنفه أو قطع أذنه  ،أو غريهما من األعضاء
• بنانه  :أطراف األصابع.
• أشباهه  :الشبه  :هو املثل.

فوائد احلديث:
 .1جواز الوعد احلسن ،وإلزام انلفس بما هو خري.
 .2صدق أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف طلب الشهادة وتشوقهم إىل اجلنة.
 .3استحباب بذل انلفس يف اجلهاد يف سبيل اهلل وإشهاد اهلل ىلع ذلك.
 .4شدة يقني أنس بن انلرض وكمال إيمانه.
 .5املجاهد الصادق املقبل ىلع اهلل احلريص ىلع بلوغ منازل الشهداء  ،قد يشم راحئة اجلنة ؛ فيكون أدَع ملواصلة اجلهاد  ،وهذا تثبيت من اهلل
لعباده املخلصني.

 .6جواز احلكم بالقرائن ،وهذا جتده يف تعرف أخت أنس بن انلرض عليه ببنانه.

 .7فضيلة أنس بن انلرض ـ ريض اهلل عنه ـ.
 .8جواز األخذ بالشدة يف اجلهاد

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشجيب ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل  1397 :ـه 1977م الطبعة الرابعة عرشة   1407ـه1987م .رشح رياض الصاحلني ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع اعم
1426ه .ديلل الفاحلني ،حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش
واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل1422 ،ه.
صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3855( :
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اے عياس!اےاہللےکرسولےک ججا! اہللےسدیيا اورآجرپیکعاقنت
مایگو۔

يا عباس ،يا عم رسول اهلل ،سلوا اهلل العافية ِف
ادلنيا واآلخرة

 .1405احلديث:

**

ل
اتو ا قصل عياس ین عيد المطلت رضیاہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی
م
کہ می ت رسول اہلل ﷺ ےس درجواشت یک کہ جےھ کوئ اتسی دعا شكھا دین جو می اہلل

عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل
ِّ ْ
عنه -قالُ :
قلت :يا رسول اهلل علم يين شيئا أسأهل اهلل
ُ
ُ
فمكثت أياما ً،ثم
تعاىل ،-قال« :سلوا اهلل العافية»ُ
جئ ْ ُ
فقلت :يا رسول اهلل علمين شيئا أسأهل اهلل -
ت
ي
ُ
تعاىل ،-قال يل« :يا عباس ،يا عم رسول اهلل ،سلوا اهلل

ےس مایگوں۔ آپ ﷺ ت فماتا :اہلل ےس عاقنت ظلت کرو۔ می کجھ دں ُرک کر
م
ترھ آپ ﷺ یک جدمت می جاض ےہوا اور گرارس یک کہ :تا رسول اہلل! جےھ کوئ اتسی
دعا شكھا دین جو می اہلل ےس مایگوں۔ آپ ﷺ ت فماتا :اے عياس! اے اہلل
ےک رسول ےک ججا! اہلل ےس دیيا اور آجرپ یک عاقنت مایگو۔

العافية يف ادلنيا واآلخرة».

**

درجة احلديث :صحيح لغريه

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من جوامع لكمه -صىل اهلل عليه وسلم-

 ،فقد سأهل عمه العباس -ريض اهلل عنه -أن يعلمه
ً
ً
داعء هو عبارة عن مجلة قصرية ،شديدة
داعء ،فعلمه

 .1405جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح لعبہ

اجمایل معنی:

لک
ہ۔ ن تہت ہےی جھوتا اور مجنرص ليک
ن جدی ث ینی ﷺ ےک جوامع ا لم می ےس ے
م
ہ جو دیيا و آجرپ یک تھ الئ کو ا یی اتدر شموت
انہائ گرہے عنی کا جامل جملہ ے
م
ع
ہ۔ کنو تکہ
ہ۔ 'سیياً' ےک لقط ےک یکرہ ےہوت می طمت کا عنی تاتا جا تا ے
ےہوت ے

اإلجياز عميقة ادلاللة ،استوعبت خري ادلنيا واآلخرة،
ہ
ً عياس رضی اہلل عيہ ا تےس ےلیک ےس قویل تاپ جا ہی تےھ جس می کوئ م سقت ن ےہو
ً
ً
يسريا
شيئا
يريد
ألنه
للتعظيم؛
)
وتنكري لفظ (شيئا
تاہےم اس کا اجر تہت رتادہ ےہو۔ آپ ﷺ ت فماتا :اہلل ےس عاقنت ظلت
ً
قويلا يسأل اهلل به ليس به لكفة مع عظم األجر فقال:
ہ جس
«سلوا اهلل العافية» ،وعدم تقييد العافية بيشء جيعلها کرو۔عاقنت کو کسی ےس ےس مقيد ن کرت یک وج ےس ن عام عاقنت ینجائ ے
ہ کہ ےہ دنوی اور اجروی ش ےس س المنی ظلت یک جات۔
اعفية اعمة تستلزم السالمة من لك رش دينوي ےس ن الرم آ تا ے
وأخروي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أسأهل  :أطلبه.
• العافية  :مصدر يدل ىلع حمو اذلنوب والسالمة من اآلفات والعيوب.

فوائد احلديث:
 .1العافية يه السالمة من لك رش وإذا وفقك اهلل هلا واعفاك من لك رش من رش األبدان والقلوب واألهواء وغريها فأنت يف خري.
 .2ادلاعء بالعافية أفضل ادلاعء.
 .3إرشاد إىل أنه ينبيغ للك أحد سؤال العافية يف ادلنيا بالسالمة من األسقام واملحن واآلالم ،ويف اآلخرة بالعفو عن اذلنوب وإنالة املطلوب.
 .4حرص الصحابة -رضوان اهلل عليهم -ىلع االسزتادة من العلم واخلري.
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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 ،ـه1975 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف
اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد
بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .السلسلة
الصحيحة املجدلات الاكملة ،املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين .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 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني،
تأيلف حممد يلع بن حممد عالن.

الرقم املوحد)2932( :
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ت
اے عيد اہللین قیس! کيا می مھی جنتےک جراتوں میےس اتك جرانن
ہ ظاقثو قوپ؛ مگر اہلل ہےییک توقنق
ل روالر قُو ر رہ اِالر تِاللر ِہ"۔(تہی ے
یياوں؟"الر جرو ْ ر
ےس)

َ ُ ُّ َ
يا عبد اهلل بن قيس ،أال أدلك ىلع كْن من
كنوز اجلنة؟ ال حول وال قوة إال باهلل

 .1406احلديث:

**

م
ہ ،وہ کہی ہ ےی کہ جےھ اہلل ےک رسول
اتو موش یی اشغی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا :اے عيد اہلل ین ق یس! کيا می مھی جنت ےک جراتوں
ہ ظاق ث و قوپ ،مگر
ل روالر قُو ر رہ اِالر تِاللر ِہ" (تہی ے
می ےس اتك جران ن یياوں؟ "الر ج رو ْ ر

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال يل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا عبد اهلل بن
ُ ُّ
قيس ،أال أدلك ىلع كزن من كنوز اجلنة؟ ال حول وال
ْ
قوة إال باهلل» .زاد النسايئ« :وال ملجأ من اهلل إال

ہ ”وال م ر ْلج ر را من اہلل اال
اہلل ہےی یک توقنق ےس) ،امام تسائ ےک اہں اں الفاظ کا اضاقہ ے
اليہ“ (کوئ یياہ یک جگہ اہلل ےک سوا تہی)۔

إيله».

صحيح والزيادة اليت عند

 .1406جدیث:

**

النسايئ :منكرة واملنكر هو:

درجة احلديث :احلديث اذلي خالف فيه الراوي جدیث کا درج:
الضعيف سائر الرواة اثلقات

املعىن اإلمجايل:

أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا موىس إىل كزن

عظيم من كنوز اجلنة جيمع ويدخر هل إىل وقت
يكون العبد أحوج ما يكون ملثل هذه الكنوز

واألموال ،فقال هل (الحول وال قوة إال باهلل) هذه
اللكمة مثل الكزن اذلي يكون من أنفس أموال

العباد ،فيه هلا ثواب عظيم وكثري ،وهذا اثلواب
ٌ
مدخر يوم القيامة عند اهلل لعباده ،والرس يف
الكبري

هذا األجر الكبري هلذه اللكمة ألنها تتضمن استسالم

وتفويض العبد أمره إىل اهلل ،وأن العبد ال يملك شيئا
من األمر ،فهو يتربأ من لك حول ومن لك قوة ،ومن

أي استطاعة هل ،إال أن يكون املعني هو اهلل جل

وعال ،وإذا أرادك اهلل بيشء فال أحد ينقذك من اهلل

جل وعال ،ألنه ال ملجأ وال مهرب منه سبحانه
وتعاىل إال إيله ،فاتلحصن إنما يكون برضاه سبحانه

وتعاىل.

**

اجمایل معنی:

ع
آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت جنت ےک طنم جرات یک رطف اتو موش یی اشغی رضی
ج
اہلل عيہ یک راہ تمائ فمائ ،جےس وہ ا تےس وق ث ےک لی مع کرین ،جس وق ث یيدہ اں
جیےس جراتوں اور مال کا شت ےس رتادہ مجياح ےہوگا۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت

ہ ،جو یيدوں ےک شت
فماتا" :الجول وال قوہ اال تاہلل"۔ ن کلمہ اس جرات یک رطح ے
ع
ہ۔ ن طنم
ہ۔ ن تہت پے اجروتواپ کا جامل ے
ےس عدمہ مال می ےس ےہو تا ے
ہ۔
عایل ےک تہاں یيدوں ےک جق می قيامت ےک دں ےک لی دجبہ ے
تواپ اہلل ت ی
ہ کہ ن کلمہ یيدے کا ایيا معاملہ
اس کلمہ اس قدر اجر وتواپ کا جامل ےہوت کا رار ن ے
مسن
ہاور ن کہاتساں کسیجبکامالكتہی ،وہ
اہللےک سبداورجواےل کرت پ مل ے
ہ اور ےہ اس اسیطاعت ےس جو اس ےک تس می
ےہ قوپ اور ظاق ث ےس پی ے
عایل آپ ےک تارے می کسی
عایل اس کا مدد گار ے
ے
رہ۔ جت اہلل ت ی
ہ،اال ن کہ اہلل ت ی
جب کا ارادہ کرے ،تو کوئ آپ کو اس ےس تہی ئجا شکيا۔ اس لی کہ اہلل ےک سوا کوئ
ت
عایل یک رضاميدی ہےی می
جاے یياہ اور جاے مف تہی۔ جيائجہ جفاطت س اہلل ت ی
ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل اذلكر
راوي احلديث :متفق عليه ،والزيادة للنسايئ.
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

ُُ ُ
َّ
ومجعه كنوز .
• كزن  :الكزن :هو ما يدفن من األموال واألمتعة ،واملقصود به يف احلديث هو املال املدخر،
• ملجأ  :امللجأ هو ماكن اللجوء واالعتصام ،وجلأ :أي الذ وهرب.

فوائد احلديث:

 .1ينبيغ للمتلكم أن يأيت بما ينبه به املخاطب يلنتبه ملا سيُقال.

 .2فضيلة أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -حيث خصه انليب بهذا اتلنبيه اللطيف املحبوب "يا عبداهلل بن قيس".
ً
 .3أن للجنة كنوزا غري هذه اللكمة ،لقوهل :من كنوز ومن للتبعيض.

 .4استحباب هذا اذلكر واإلكثار منه ألجره الكبري.
ً
ً
 .5أن للعبد إرادة وقدرة حقيقيتني ،وفعال حقيقيا يفعل به ما يشاء ،لكنها إرادة ومشيئة ال خترج عن إرادة اهلل ومشيئته.

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 سنن النسايئ الكربى ،حتقيق حسن عبد املنعم شليب ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت .سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري األبلاين ،ط دار املعارف ،الرياض.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،طبعة مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان
بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،طبعة املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم
برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،طبعة دار احلديث.

الرقم املوحد)5521( :
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ت
اے ئچ! سم اہللپھليا کرو،دا ہی اہتھےس کھاتا کرو اورپین میواہںےس
کھاتا کرو ،جو جگہ ئجھےسپدتك ےہو۔

يا غالم ،سم اهلل ،ولك بيمينك ،ولك مما يليك

 .1407احلديث:

**

ُ ُ
ْ
كنت غالما يف حج ير
عن عمر بن أيب سلمة قال:
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكنت ي يدي
ُ
َّ ْ
الصحفة ،فقال ييل رسول اهلل -صىل اهلل
ت يطيش يف
ُْ
ُْ
عليه وسلم« :-يا ُغ ُ
المِّ ،
سم اهلل ،ولك يبي يمي ينك ،ولك
ْ
ْ
ْ
َّ
مما ي يليك» فما زالت تيلك يطعم ييت بع ُد.

ہ ،کہی ہ ےی :می ئجہ تھا اور رسول
عرم ین اتو سلمہ (رضی اہلل عہما) ےس روای ث ے
اہلل ضیل اہلل عليہ و سلم یک پورس می تھا۔ (کھات وق ث) مبا اہتھ پین می جاروں
ت
رطف گھوما کر تا تھا۔ اس لی آپ ضیل اہلل عليہ و سلم ت مجھ ےس فماتا ” :ئچ ! سم

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن عمر بن أيب سلمة -ريض اهلل عنهما -ابن زوجة

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أم سلمة -ريض اهلل

عنها , -واكن يف تربيته وحتت راعيته ,وقد ذكر من
حاهل يف هذا احلديث أنه اكن أثناء األكل حيرك يديه
َّ
يف جوانب القصعة يللتقط الطعام ,فعلمه انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث ثالثة آداب من

آداب األكل :أوهلا :قول "بسم اهلل" يف بداية األكل.
وثانيها :األكل بايلمني .وثاثلها :األكل مما يليه؛ ألن

أكله من موضع يد صاحبه سوء أدب ,قال العلماء:
ً
أنوااع مثل أن يكون فيه قرع
إال أن يكون الطعام
وباذجنان وحلم وغريه ,فال بأس أن تتخطى يدك إىل

هذا انلوع أو ذاك ,وكذلك لو اكن اإلنسان يأكل
ً
وحيدا فال حرج أن يأكل من الطرف اآلخر ألنه ال

 .1407جدیث:

**

اہلل پھليا کرو ،دا ہی اہتھ ےس کھاتاکرو اور پینمی واہں ےس کھاتاکرو،جوجگہ ئجھ ےس
پدتك ےہو“ جيائجہ اس ےک ت عد می ےہمیش اشی ہےدای ث ےک مطاتق کھا تا راہ۔

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عرم ین اتو سلمہ رضی اہلل عہما ینی ضیل اہلل عليہ و سلم یک نوی ام سلمہ رضی اہلل عہا
ےک تیی ہ ےی۔ ن آپ یک پنت ویگرائ می تےھ۔ اس جدی ث می اتھوں ت اینی
ہ کہ وہ کھات ےک دوراں لفمہ اتھات ےک لی ا یی اہتھ کو
جال ث کا دکر فماتا ے
پین ےک جاروں رطف جرک ث دتا کرت تےھ ،تو ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت اتھی

کھاتےکآداپ ےک من علق تی تا تی شكھ ال تی :اول:کھات ےک شوغ می
”تسم اہلل“ کہيا۔ دوم:دا تی اہتھ ےس کھاتا۔ سوم:ا یی سا می ےس کھاتا ،کنوتکہ
ت
ہ۔علما کہیہ ےی:مگر ن کہدسبجواں
ا یی سا ھیےک اہتھ یک جگہےسکھاتاتادئ ے
پ مجيلف قسم ےک کھات ےہوں ،جیےس کدو ،یيگ اور گوشت وعبہ ،تو اتك توغ ےس
ہ۔ اشی رطح اتساں اکي ال
دوشے توغ یک رطف اہتھ پھات می کوئ جرح تہی ے
ت
ہ کہ وہ سا می ےک ع الوہ دوشی رطف ےس ھی
کھا راہ ےہو ،تو کوئ جرح تہی ے
ع
ہ۔
کھات؛ کنوں کہ اس ےک مل ےس کسی کو ت کلنف تہی ےہوئ ے

يؤذي ً
أحدا يف ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > اآلداب الرشعية > آداب األكل والرشب
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• حجر  :بفتح احلاء ,أي يف تربيته وحتت راعيته وحضانته.
• تطيش يف الصحفة  :أحركها وأمدها إىل جوانب القصعة ألتلقط الطعام ,وال أقترص ىلع موضع واحد.
• غالم  :هو الصيب من الوالدة إىل سن ابللوغ.
• سم اهلل  :قل" :بسم اهلل" عند بدء األكل.
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• يليك  :من اجلانب اذلي يقرب منك من الطعام.
• تلك طعميت  :صفة أكيل وطريقيت فيه.

فوائد احلديث:
 .1من آداب األكل التسمية يف أوهل.
َّ
َّ
 .2وجوب األكل بايلمني ،وحتريم األكل بالشمال ،إال من عذر؛ ألن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال يأكل أحدكم بشماهل ،وال يرشب
َّ
حمرمة ،ومن َّ
فإن الشيطان يأكل بشماهل ،ويرشب بشماهل"؛ ومتابعة الشيطان َّ
تشبه بقومٍ فهو منهم.
بشماهل،
َّ
 .3استحباب تعليم اجلاهل من كبار وصبيان ،السيما من حتت كفالة اإلنسان.

 .4من آداب الطعام أن ال يأكل اإلنسان إال مما يليه ,وأن ال يتعداه إىل اجلوانب األخرى.
َّ
 .5الزتام الصحابة بما أدبهم به انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-وذلك مستفاد من قول عمر :فما زالت تلك طعميت بعد.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي،
َّ
الفوزان ،الطبعة:
املكرمة الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
مكة
ُ
األوىل 1427 ،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 ،انلارش  :دار ابن اجلوزي
الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه بلوغ املرام
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ئ
يا فالن ،ما لك؟ ألم تك تأمر باملعروف وتنىه اے قالں ! جےھ کيا ےہوگيا؟ کيا تو یيیک کا جكم اورپائےس ُر کییک تلفی تہی کر تا
عن املنكر؟ فيقول :بىل ،كنت آمر باملعروف وال تھا؟وہ جواپدے گا کہ می یيیک کرت کا جكمدیيا تھا ليک جود تہی کر تا تھا اور
آتيه ،وأنىه عن املنكر وآتيه
گيا ےہوںےسروکيا تھا ليک جود تہی ُرکيا تھا۔

 .1408احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا
اساہم ین رتد ین جارن رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ج
کہ قيامت ےک دں اتك آدمی کو ال کر ہنم می تھیيك دتا جات گا جس ےس اس یک
ایبتاں ت ے
اہ ت کل آ تی یگ اور وہ اتہی ےل کر اس رطح گھوےم گا جیےس گدھا جیک ےک
ج
جہ
ہ۔ ن دیكھ کر نمی اسےک تاس مع ہےوں ےگ اور اس ےس کہی ےگ کہ
گرد گھوميا ے
ئ
اے ق الں! جےھ کيا ےہوگيا؟ کيا تو یيیک کا جكم اور پائ ےس ُر کی یک تلفی تہی کر تا تھا ؟

عن أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
ً
مرفواع« :يُؤت ب َّ
الر ُجل يوم ال يقيامة فيُلْىق يف َّ
انلار،
ي
ْ ُ ْ
ْ
حلم ُ
ور بها كما ي ُد ُ
ُ ُ
ار ييف
ور ا ي
فتند يلق أقتاب بط ينه فيد ي
ُ ُ
ُ ُ
ْ
َّ
ُ َّ
ار ،فيقولون :يا فالن ،ما
الرَح ،فيجت يمع إييله أهل انل ي
ُ
ُْ
ْ
كت ُ
أم ُر بالم ُ
المنكر؟
عروف وتنىه عن
لك؟ ألم ت
ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
فيقول :بىل ،كنت آمر بيالمعروف وال آ يتي يه ،وأنىه عن
ُ
المنكر وآ يتي يه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من الرجل اذلي
يأمر باملعروف وال يأتيه ،وينىه عن املنكر ويأتيه،

والعياذ باهلل .تأيت املالئكة برجل يوم القيامة فيلىق

يف انلار إلقاء ،ال يدخلها برفق ،ولكنه يلىق فيها كما
يلىق احلجر يف ابلحر ،فتخرج أمعاؤه من بطنه من

شدة اإللقاء ،فيدور بأمعائه كما يدور احلمار يف
الطاحون ،فيجتمع إيله أهل انلار ،فيقولون هل :ما لك؟

أي يشء جاء بك إىل هنا ،وأنت تأمر باملعروف وتنىه
عن املنكر؟ فيقول ُم يق ًّرا ىلع نفسه :كنت آمر
باملعروف وال أفعله ،وأنىه عن املنكر وأفعله،
فالواجب ىلع املرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها باملعروف
وينهاها عن املنكر؛ ألن أعظم انلاس حقا عليك

بعد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نفسك.

 .1408جدیث:

**

وہ جواپ دے گا کہ می یيیک کرت کا جكم دیيا تھا ليک جود تہی کر تا تھا اور گيا ےہوں
ےس روکيا تھا ليک جود تہی ُرکيا تھا۔

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ جو ا جےھ کام یک دوشوں کو تو
جدی ث شتف می اس آدمی ےک لی شجت دراوا ے
ہ ليک جود اےس تہی کر تا اور اشی رطح لوگوں کو پانوں ےس منع کر تا
تلفی کر تا ے

ہ۔والعيادتاہلل۔قيامت ےک دںف سی اتكآدمی
ہاورجود اں کاارت کاپ کر تا ے
ے
ج
ج
کو ےل کر آ تی ےگ اور اےس ہنم می تھ یيك دتا جات گا۔ اےس پمی ےک ساتھ ہنم
ہ۔
می تہی تھین کا جات گا تلکہ ا تےس تھین کا جات گا جیےس نرھ کو شميدر می تھین کا جا تا ے
ت
ش
جنی ےک ساتھ ھینکی یک وج ےس اس یک آیيی اس ےک نت ےس ت ے
اہ آ جا تی اور وہ
ج
ہ۔ ہنم واےل اس ےک تاس ا کےھ ےہوں
ا تےس گھوےم گا جیےس گدھا جیک می گھوميا ے
ئ
ئ
ےگاور اےس کہی ےگ کہ جےھ کيا ہےوا؟ جےھ تہاں کوں شی ےس ےل آئ؟ تو تو اجھائ یک
تلفی کيا کر تا تھا اور پائ ےس روکا کر تا تھا؟ وہ افارکر تا ےہوا کےہ گا کہ اہں می یيیک یک
تلفی تو کيا کر تا تھا ليک جود یيیک تہی کر تا تھا اور می پائ ےس منع کيا کر تا تھا ليک جود
ہ کہ وہ یيیک یک تلفی اور پائ
اس کا ارت کاپ کر تا تھا۔ جيائجہ یيدے پ ن واجت ے

ےس منع کرت کا آعار جود ا یی آپ ےس کرے۔ کنو تکہ رسول اہلل ﷺ ےک ت عد
ہ۔
شت ےس رتادہ جق آپ پ ا یی آپ کا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أسامة بن زيد بن حارثة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

ْ
• تند يل ُق  :خترج.
ْ
• أقتاب  :األمعاء ،واحدها قتب.
• َّ
الرَح  :حجر الطاحون.
• وآ يتي يه  :أفعله.

فوائد احلديث:
 .1تشديد العقوبة ىلع من خيالف قوهل عمله؛ لعصيانه مع العلم املقتيض للخشية واملباعدة عن املخالفة.
 .2من ُ
المغيبات اليت أخرب عنها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وصف انلار ووصف املعذبني فيها.
 .3فعل املعروف وترك املنكر مانعان من دخول انلار.
 .4انلاس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا ،ويصارح بعضهم بعضا ،بعد كشف السرت وظهور الغيب.
 .5وعيد شديد ملن خالف قوهل فعله ،وأن العذاب يشدد ىلع العالم إذا عىص أعظم من غريه ،كما يضاعف هل األجر إذا عمل بعلمه ،ولكن ال
يسقط عن العايص فرض األمر باملعروف وانليه عن املنكر مع عزمه ىلع االمتثال ،واألول املراد به من ليس دليه عزم ىلع ترك املعايص.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح

مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ت
تہ
تمہ
م
عایل
ُ َّ ً
اے اتصارتو! کيا یت ی گرماہ ی تاتا تھاترھ م کو مبےدرت عہ اہلل ت ی
فهداكم
يا معْش األنصار ،ألم أجدكم ضالال
َ َ َ ً ت ہےدایث تصنتیک؟ کيا اتسا تہی تھا کہ تم یكرھے ےہوت تےھ اور اہللت
َ َ َّ َ ُ
ُ
اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهلل يب؟ واعلة
مبےدرت عہ تمہی تاہےمدگر جور دتا؟ کيا تم مجياح تہی تےھ کہ ترھ مبےدرت عہ
فأغناكم اهلل يب؟
ت
ع
مہ
ن
ک
ےس اہللت ی ی ردتا؟

 .1409احلديث:

**

ہ کہ :رعوہ جيی ےک مو قع پ
عيداہلل ین رتد ین عاضم رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
ع
عایل ت ا یی رسول کو جو ینمت دی ھی آپ ﷺ ت اےس لوگوں اور اں
اہلل ت ی
ت
ق
ت
افاد ےک ماتی سنم کر دتا جن یک تالنف قلنی مقصود ھی اور اتصار کو اس می ےس کجھ
ت
ھی ن دتا۔ اس کا اتہی کجھ م الل ےہوا کہ لوگوں کو جو مال م ال وہ اتہی تہی م ال۔ جيائجہ آپ

عن عبد اهلل بن زيد بن اعصم قال« :ملا أفاء اهلل ىلع
ُ َّ
ُ ْ
المؤلف ية قلوبهم،
ني؛ قسم يف انلاس ،ويف
رسوهل يوم حن ٍ
يعط األنصار شيئا .فكأنهم وجدوا يف أنفسهم؛ إذ
ولم ي
ُ
ْ
لم يُ يصبْهم ما أصاب انلاس .فخطبهم؛ فقال :يا معرش
َّ ً
األنصار ،ألم أجدكم ُضالال فهداكم اهلل يب؟
ً
وكنتم متفرقني فألَّف ُ
ك ُم اهلل يب؟ واعلة فأغناكم اهلل
ُ
يب؟ لكما قال شيئًا؛ قالواُ :
اهلل ورسوهل أم ُّن .قال :ما

ﷺ ت اں ےس جطاپ کرت ےہوت فماتا :اے اتصارتو! کيا می ت تمہی گرماہ
ت
عایل ت ہےدای ث تصنت یک؟ کيا اتسا تہی تھا کہ
تہی تاتا تھا ترھ م کو مبے درت عہ اہلل ت ی

تم یكرھے ےہوت تےھ اور اہلل ت مبے در تےع تمہی تاہےم دگر جور دتا؟ کيا تم
مجياح تہی تےھ کہ ترھ مبے درت عہ اہلل ت تمہی عنی کردتا؟ آپ ﷺ ےک ےہ
جمےل پ اتصار تس تہی کہی جات تےھ کہ :اہلل اور اس ےک رسول کا ہےم پ شت ےس
ہ۔ آپ ﷺ ت فماتا :مبی تاتوں کا جواپ د یی ےس تمہی
رتادہ اجساں ے
ہ؟ ضجان کرام ت ترھ تہی جواپ دتا کہ :اہلل اور اس ےک
کوں شی ےس روک رہےی ے
ہ۔ترھ آپ ﷺت فماتا:اگر تمجا ہیتو
رسولکاہےم پشت ےسرتادہاجساں ے

يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل؟ قالوا :اهلل ورسوهل أم ُّن.
ْ
قال :لو يشئتُ ْم لقلتم :جئتنا كذا وكذا .أال ت ْرض ْون أن
يذهب انلاس بالشاة وابلعري ،وتذهبون برسول اهلل
ْ ً
إىل رحال ُ
كم؟ لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار،
ي
ْ
ْ
ولو سلك انلاس واديًا أو شعبًا ،لسلك ُ
ت وادي
ي
ار ،وانلاس دث ٌ
األنصار وش ْعبها .األنصار شع ٌ
ار ،إنكم
ي
ي
ي
ً
ستلقون بعدي أثرة  ،فاصربوا حىت تلقوِن ىلع

مجھ ےس کہہ شکی تےھ کہ آپ ےہمارے تاس اس اس جال می آت تےھ (کہ لوگ
رہ تےھ ،ليک ہےم ت آپ یک تصدتق یک وعبہ)۔ کيا تم اس پ جوس
آپ کو جھي ال ے
رہ ےہوں تو تم ا یی گرھوں یک رطف
تہی ےہو کہ جت لوگ یکرتاں اور اوی ث ےل جا ے
ت
اہلل ےک رسول کو ساتھ ےل جاو؟ اگر ےہرحپ یک قصيلت ن ےہوئ تو می ھی اتصار کا اتك
آدمی ےہو تا۔ اگر لوگ اتك وادی اور گھائ می رہ ےی می اتصار یک وادی اور گھائ می
ج
ہ) اور دیگر لوگ اپہ یک
ر ےہوں گا۔ اتصار اسب یک رطح ہ ےی (جو سم ےس ےہمیش لگا رہےيا ے
رطح۔ تم لوگ (اتصار) دیكھوےگ کہ مبے ت عد تم پ دوشوں کو پحح دی جات
یگ۔ تم ا تےس وق ث می ضب کر تا تہاں تك کہ مجھ ےس جوض پ آ ملو۔

احلوض».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا فتح اهلل ىلع نبيه حممد -صىل اهلل عليه وسلم -من
ُ ْ
ني وبعد أن ترك حصار
الغنائم الكثرية يف موقعة حن ٍ
الطائف اعد إيلها أي إىل الغنائم ،فأعطى انليب -صىل

 .1409جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جت رعوہ جيی می اہلل ت عایل ت ا یی ینی مجدم ﷺ کو فح ےس توارا اور آپ ﷺ
ع
ےک اہتھ تہت سارا مال ینمت آتا تو ظاتف کا جصار حم کرت ےک ت عد آپ ﷺ
ع
اس مال ینمت ےک تاس تشتف الت۔ جيائجہ ینی ﷺ ت ن سارا مال اں
249

ً
أقواما حدييث عهد باإلسالم
اهلل عليه وسلم-

يلتألفهم فأنكر ذلك بعض األنصار أما خيارهم

فإنهم يعلمون أن ترصف رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ترصف حبق فلما بلغته مقاتلهم حيث قال
بعضهم يعطي رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

الغنائم ألقوام تقطر سيوفنا من دمائهم ويدعنا ،فأمر

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبمعهم هل يف قبة
فاجتمعوا ،فقال :ما مقالة بلغتين عنكم  ..إلخ ما

ذكر .فعاتبهم واعرتف هلم بما قدموه من نرصة هل

ولإلسالم اذلي جاء به فطابت نفوسهم وعرفوا بذلك

عظيم ما ذخر اهلل هلم من صحبة رسوهل ورجوعهم به

إىل رحاهلم باإلضافة إىل ما ادخره اهلل هلم يف ادلار

األخرى ىلع ما قدموه وبذلوه فأمرهم -صىل اهلل عليه

وسلم -بالصرب ىلع ما سيلقونه بعده من األثر ية.

لوگوں می تای ث دتا جو یی یی اس الم الت تےھ تاکہ اں یک دل جوئ ےہو جات۔ ن
ج
رہ شکردہ اتصاری ضجان تو وہ جوپ ا ھی
تاپ کجھ اتصاری لوگوں کو تسيد ن آئ۔ ے
ہ۔ جت آپ ﷺ
ہ وہ پجق ے
رطح جا یی تےھ کہ آپﷺ ت جو اقدام کيا ے
تہن
ع
رہ ہ ےی
تك اں یک ن تاپ جی کہ رسول اہلل ﷺ اں لوگوں کو مال ینمت د یی جا ے
رہ ہ ےی ،تو
ہ اور ےہمی جھورے جا ے
جن کا جوں ےہماری تلواروں ےس ےہنور یيك راہ ے
آپ ﷺ ت اتہی اتك حےم می اکھا کرت کا جكم دتا ۔ جت وہ ا کےھ ےہو جےک تو
تہن
ہ ۔ ۔ اجب تك کا تدکرہ
آپ ﷺ ت فماتا :ن مجھ تك تمہاری کيا تاپ جی ے
کيا۔ آپ ﷺ ت اں یک تاپ پ اظہار ِ تاگواری کيا اور ساتھ ہےی اتھوں ت آپ
ت تس
ت
ﷺ یک اور آپ ےک الت ےہوت اس الم یک جو ترصپ و مدد یک ھی اس کو ھی لنم
ک
ہ جو اہلل ت
کيا۔ اس پ وہ جوس ےہو گی اور اتہی معلوم ےہو گيا کہ ن ینی پی ت عمت ے
ا یی رسول یک ضجنت یک ش کل می اور آپ ﷺ ےک ساتھ ا یی گرھوں کو واتس
ہ۔ یب اتھوں ت جو جدماپ اور
جات یک ش کل می اں ےک لی رکھ جھوری ے
ت
م
ہ
فتایياں یس یک ہ ےی اس پ اہلل ت آجرپ می اں ےک لی جو جصہ جفوظ کر رکھا ے
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت اتہی اس تاپ ےسآگاہ کيا کہ آپ
وہ اس ےک ع الوہ ے
ﷺ ےک ت عد (دوشے لوگوں کو ) اں پ پحح دیجات یگ ،جس پ آپ ﷺ ت

اتہی ضب کرت یک تلفی یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل الصحابة ريض اهلل عنهم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن اعصم املازِن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أفاء  :أرجع أموال الكفار إىل املسلمني باليفء.
ُ ْ
ني  :يوم غزوة حنني.
• يوم حن ٍ
• ُحن ْني  :واد يف طريق مكة الطائفُ ،
المتجه من طريق السيل الكبري ،وهو واقع بني الرشائع وقرية الزيمة ويسىم اآلن وادي يداعن ،وقد وقعت
ٍ
ٍ
فيه معركة ضارية بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبني "هوازن" ومعهم "ثقيف" يف شوال من السنة اثلامنة من اهلجرة.
• ق َّسم َّ :
وزع الغنيمة.
ُ َّ
المؤلف ية قلوبهم  :ناس من قريش حديثو العهد باإلسالم أعطاهم يلتمكن اإلسالم يف قلوبهم.
•
• وجدوا  :حزنوا.
• لم يصبهم  :لم يأتهم من الغنيمة.
َّ ُ
َّ
• فألفك ُم اهلل يب  :أي مجعكم ىلع يدي وبسبيب.
ً
ضالال  :مجع ضال ،وهو :من فارق ُ
الهدى.
•

• فهداكم اهلل يب  :دلكم ىلع احلق حىت سلكتموه بسبيب.
• متفرقني  :متشتتني :ال تربطكم رابطة.

• فأغناكم اهلل  :بسط لكم يف الرزق من املغانم وغريها.
َّ
• أم َّن  :أي  :أكرث يمنة علينا وأعظم.
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ً
• اعلة  :فقراء.

• رحا يلكم  :الرحال :حمل اإلقامة.

• لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار  :أي :لوال أن النسبة إىل اهلجرة نسبة دينية ال يسعين تركها النتسبت إىل داركم.
• سلك  :دخل.

• واديا  :جمرى السيول.
ْ
ب  :اسم ملا انفرج بني جبلني.
• ي
الشع ي
ٌ
• األنصار يشعار  :الشعار هو :اثلوب اذلي ييل اجلسد.
ٌ
الشعار.
• يدثار  :هو اثلوب اذلي فوق ي
ً
• أثرة  :تقديم انلاس عليكم يف أمور ادلنيا.

فوائد احلديث:

ُ َّ
المؤلف ية قلوبهم من الغنيمة ،حبسب رأي اإلمام واجتهاده وإن كرث.
 .1إعطاء
ْ
 .2حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قس يم الغنائم ىلع ما تقتضيه مصلحة اإلسالم واملسلمني.
 .3جواز حرمان من وثق بدينه ،تبعا للمصلحة العامة.
 .4أن أصحاب اإليمان القوي العميق يولكون إىل إيمانهم باعتبار أنهم ال يهتمون ألمر ادلنيا.
 .5لإلمام تفضيل بعض انلاس ىلع بعض يف مصارف ْ
اليفء ،وأن هل أن يعطي الغين منه للمصلحة.
 .6ال عتب ىلع من طالب حبقه يف األمور ادلنيوية.
 .7مرشوعية املوعظة واخلُطبة يف املناسبات وتبيني احلق.
 .8جواز ختصيص بعض املخاطبني يف اخلُطبة.

 .9تسلية من فاته يشء من ادلنيا بما حصل هل من ثواب اآلخرة.
 .10إقامة احلجة عند احلاجة إيلها ىلع اخلصم.

 .11معاتبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لألنصار ىلع ما بلغه عنهم.
 .12مرشوعية معاتبة من وثقت من إيمانه وصدق نيته.

 .13أن القائد واألمري وأصحاب الواليات ال يترصفون يف الشؤون العامة ،من غري أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها.

 .14حسن راعية انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألصحابه.

 .15تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واعرتافه باجلميل.

 .16كون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رمحة وبركة ىلع األمة ،السيما األنصار.
 .17مرشوعية االعتذار إىل الغري من فعل ما حيزنه.

 .18حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف معاجلة األمور.
 .19جواز عقد اجللسات اخلاصة.

 .20مرشوعية تسلية املؤمن إذا فاته يشء من ادلنيا بما عنده من اإليمان والعمل الصالح وثوابهما.
 .21مرشوعية إخبار الغري بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستعد هل ويوطن نفسه عليه.

 .22أن الرغبة يف األشياء ادلنيوية ال ختل بإيمان الراغب وإخالصه ،إذا اكن لم يعمل ألجل ادلنيا فقط .فانليب صىل اهلل عليه وسلم لم يؤنبهم ىلع
رغبتهم.

 .23استعمال األنصار األدب واعرتافهم باحلق.

 .24ما لألنصار -ريض اهلل عنهم -من فضل اإليمان وانلرصة هلل ورسوهل ،أوجبت استئثارهم بانليب -عليه الصالة والسالم ،-كما أوجبت حمبته
هلم وتقديمهم ىلع غريهم.

 .25أن املهاجرين أفضل من األنصار؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يتخل عن وصف اهلجرة مع شدة حمبته لألنصار.
 .26عظيم منة اهلل تعاىل و منة رسوهل ىلع األنصار.

 .27فيه عظيم ما رجع به األنصار وقلة ما رجع به انلاس.

 .28عالمة من عالمات انلبوة؛ حيث أخرب عن أمر مستقبل فوقع ىلع وفق ما أخرب به صىل اهلل عليه وسلم.
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 .29إثبات احلوض يوم القيامة.

 .30وجوب الصرب ىلع املصائب.

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 انلجِم :نسخة إلكرتونية ال يوجد بها بيانات نرش .تنبيه األفهام رشح عمدة
اإلحاكم ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ومكتبة اتلابعني ،الطبعة األوىل1426 :ه .خالصة الالكم ىلع عمدة األحاكم ،تأيلف:
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،الطبعة اثلانية  1412 ،ـه اإلملام برشح عمدة األحاكم ،تأيلف :إسماعيل األنصاري ،مطابع دار الفكر ،الطبعة األوىل:
  1381ـه صحيح ابلخاري  ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري  ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح
مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)4458( :
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اےدلوں کو تھبتواےل!مبےدل کو ا ییدینپ تایث قدمرکھ۔

يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك

 .1410احلديث:

**

 .1410جدیث:

می ت ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس درتاق ث کيا کہ :اے ام الموميی! جت رسول اہلل
ضیل اہلل عليہ وسلم آپ ےک تاس ےہوت تےھ تو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم رتادہ پ کوں

عن شهر بن حوشب قال :قلت ألم سلمة -ريض اهلل

عنها ،-يا أم املؤمنني ،ما اكن أكرث داعء رسول اهلل -

شی دعا کيا کرت تےھ؟ اتہوں ت جواپ دتا کہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم اکب ن دعا کيا
کرت تےھ« :تامفلتالفلوپ نتقلنیعیلدیيك » پجمہ :اےدلوں کوتھبت

صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن عندك؟ قالت :اكن

أكرث داعئه« :يا مقلب القلوب ثبت قليب ىلع دينك».

واےل! مبے دل کو ا یی دین پ تای ث قدم رکھ۔

**

درجة احلديث :صحيح لغريه

املعىن اإلمجايل:

اكن أكرث داعئه -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول ،هذا
القول( :يا مقلب القلوب) أي مرصفها تارة إىل
الطاعة واإلقبال وتارة إىل املعصية والغفلة( ،ثبت

قليب ىلع دينك) ،أي اجعله ثابتا ىلع دينك غري مائل

عن ادلين القويم والرصاط املستقيم.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح لعبہ

اجمایل معنی:

(کاں اکب دعان) ضیل اہلل عليہ و سلم ( اں تفول ) تعنی توں فمات کہ ( :تا مفلت
ک
الفلوپ) تعنی ھی اےس ظاعت گراری می لگا د یی واےل اور اینی رطف منوج
ک
کرد یی واےل اور ھی اےس گياہ اور عفلت می یک رطف تھب د یی واےل۔ ( نت
مس ی
قلنی عیل دیيك) تعنی اےس ا یی دین پ تای ث قدم رکھ اور دین قوتم اور ضاظ قنم

ےس اےس ن ہےيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > األدعية املأثورة
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
راوي احلديث :رواه الرتمذي.

اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مقلب القلوب  :حمول القلوب من حال إىل حال.

فوائد احلديث:
 .1خضوع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لربه وترضعه إيله ،وإرشاد األمة إىل سؤال ذلك.
 .2اإلشارة إىل أهمية االستقامة واثلبات ،وإيماء إىل أن العربة باخلاتمة.
 .3العبد ال يستغين عن تثبيت اهلل هل ىلع اإلسالم طرفة عني.
 .4قلوب العباد بيد اهلل يقلبها كيف يشاء.
 .5اثلبات ىلع اإلسالم هو انلعمة العظىم اليت ينبيغ ىلع العبد أن يسىع إيلها ويشكر مواله عليها.
املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
اإلساليم ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلن ،د .مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف،
مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش1407 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430 ،1ه .بهجة انلاظرين 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
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شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة
ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه.

الرقم املوحد)3142( :
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ُ
ُ
ُ
يتبع امليت ثالثة :أهله وماَل وعمله ،فريجع
ُ
ُ َ
َ
اثنان ويبىق واحد :يرجع أهله وماَل ،ويبىق

ن
منتےک جےھ تی جبین جائ ہ ےی:اسےکگرھواےل،اسکا مال اور اسکا
ع
ہ؛ اسےکگرھواےل
مل۔دو تو لوپآئہ ےی اور اتكاسےکساتھرہ جائ ے
ع
ہ۔
اور اسیکدولث لوپآتہ ےی اور اسکا مل اسےکساتھرہ جا تا ے

عمله

 .1411احلديث:

**

ٌ
ً ْ
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يتب ُع امليت ثالثة:
ُ
ُ
ُْ
ْ
أهله وماهل وعمله ،فريجع اثنان ويبىق واحد :يرجع
ُ
ُ
ُْ
أهله وماهل ،ويبىق عمله».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :منت ےک
اتس  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے
ن
ع
جےھ تی جبین جائ ہ ےی :اس ےک گرھ واےل ،اس کا مال اور اس کا مل۔ دو تو
ہ؛اس ےک گرھ واےل ،اور اس یک
لوپ آئ ہ ےی اور اتك اس ےک ساتھ رہ جائ ے
ع
ہ۔"
دول ث لوپ آت ہ ےی اور اس کا مل اس ےک ساتھ رہ جا تا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :إذا مات اإلنسان تبعه املشيعون هل؛
فيتبعه أهله يشيعونه إىل قربه ،ويتبعه ماهل :أي عبيده

وخدمه املمايلك هل ،ويتبعه عمله معه ،فريجع اثنان،
خريا فخري وإن اكن ًّ
ويبىق معه عمله ،فإن اكن ً
رشا

فرش.

 .1411جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ تو اےس رجصت کرت واےل اس ےک
جدی ث کا مفہوم :جت اتساں رم جا تا ے
ساتھ ساتھجاتہ ےی۔جيائجہاس ےک گرھواےلاس یک قب تكاس ےک ساتھجات
ت
ہ ےی اور اس کا مال تعنی اس ےک ع الم ،جادم اور مملوکہ لوگ ھی اس ےک ساتھ جات

ع ت
ہ۔ دو تو لوپ آت ہ ےی اور اس کا عمل
ہ ےی اور اس کا مل ھی اس ےک ساتھ ےہو تا ے
ع
ع
ہ اور اگر
ہ۔ اگر یيك مل ےہوا تو یيك مل ساتھ رہےيا ے
اس ےک ساتھ ہےی رہ جا تا ے
ع
ع
رہ گا۔
پا مل ےہوا تو پا مل ساتھ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > ذم حب ادلنيا
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• يتب ُع امليت  :أي :يلحقه إىل قربه .

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع فعل ما يبىق مع اإلنسان  ،وهو العمل الصالح يلكون أنيسه يف قربه  ،إذا رجع أهله وماهل.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل،
1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،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 بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)4240( :
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"جنت می کیی ہےی لوگا تےس جا تیےگ ،جنےکدلپ تدوںےکدلوںیک مایيد
ےہوںےگ"

يدخل اجلنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطري

 .1412احلديث:

**

ً
ُ ُ َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :يدخل اجلَّنة
أقْوام أفئد ُت ُهم مثل أًفئدة َّ
الطري».
ي
ي
ي

 .1412جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جنت می
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
کیی ہےی لوگ ا تےس جا تی ےگ ،جن ےک دل پ تدوں ےک دلوں یک مایيد ےہوں ےگ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -عليه الصالة والسالم -عن وصف قوم

**

من أهل اجلنة وأن قلوبهم رقيقة فزعة كما تفزع

الطري ،وذلك خلوف هؤالء املؤمنني من ربهم ،كما أن
ً
الطري كثرية الفزع واخلوف ،وهم أيضا أكرث انلاس
ً
توالك ىلع اهلل يف طلب حاجاتهم كما خترج الطري
ً
صباحا لطلب رزقها.

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ج
رہ ہ ےی کہ اں ےک دل اس رطح رقنق
ینی ﷺ کجھ ینی لوگوں ےک تارے می یيا ے
اور شہےم ےہوت ےہوں ےگ ،جیےس پ تدے شہم جات ہ ےی؛ کنوں کہ ن مومن ا یی رپ
ےس درت ہ ےی ،تالکل ا تےس ہےی جیےس کہ پ تدے تہت گھبات گھبات اور جوف
ت
ردہ ےہوت ہ ےی۔ اینی ضورتاپ ےک سلسےل می ھی ن لوگ اہلل پ شت ےسرتادہ
توکل ر کھی ہ ےی ،جیسا کہ پ تدے صح کو ررق یک ت الس می ت کلی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أعمال القلوب
الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > صفات اجلنة وانلار
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ٌ
أقوام  :مجع قوم ،واملراد به مجاعة من الرجال والنساء.
•
• أفئدتهم مثل أفئدة الطري  :األفئدة :مجع فؤاد ،والفؤاد :هو القلب.قيل :متولكون.وقيل :قلوبهم رقيقة ،فيه أرسع فهما وقبوال للخري وامتثاال هل.

فوائد احلديث:
ُّ
 .1اتلولك ىلع اهلل ورقة القلب ،من أسباب دخول اجلنة والفوز بنعيمها.
ً
َّ
َّ
 .2يُرضب تلمام اتلولك مثال بالطري كما يف قول رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم اهلل كما يرزق
الطري تغذو يمخاصا وتروح بطانا".

 .3األخذ باألسباب والسيع يف طلب الرزق من صدق اتلولك ىلع اهلل تعاىل ،اكلطري تغدو وال تقعد عن السيع.

 .4اتلولك احلق هو مصدر الرزق الطيب مع السيع املطلوب.

 .5الرزق ال يأيت بالقوة وإنما يكون بتعايط األسباب واتلولك ،وإال ملا رزق طري مع نرس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه.
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ہ ،جت تك کہوہ جلدین کرےکہ کہی
تم میےس ےہ اتكیکدعا قنول ہےوئ ے
ت
لےگ :میت ا یی رپےسدعایک ھی ،ليک مبیدعا قنول تہی ےہوئ۔

يستجاب ألحدكم ما لم يعجل :يقول :قد
دعوت ريب ،فلم يستجب يل

 .1413احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع :يُستجاب
ْ ْ
ألحدكم ما لم يعجل :يقول :قد دعوت ريب ،فلم
يستجب يل» .ويف رواية ملسلم« :ال يزال يُستجاب
ْ ْ
ْ ُ
للعبد ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم ،ما لم ي ْستع يجل»
قيل :يا رسول اهلل ما االستعجال؟ قال« :يقول :قد
ْ ْ
ح ي ُ
رس
دعوت ،وقد دعوت ،فلم أر يستجب يل ،فيست
ُ
عند ذلك ويدع ادلاعء».

 .1413جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :تم می ےس
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ ،جت تك کہ وہ جلدی ن کرے کہ کہی لےگ " :می ت
ےہ اتك یک دعا قنول ےہوئ ے
م
ت
ا یی رپ ےس دعا یک ھی ،ليک مبی دعا قنول تہی ےہوئ۔ سلم شتف یک روای ث
ہ ،جت تك وہ کسی پائ اور
ہ" :یيدے یک دعا اس وق ث تك قنول ےہوئ ے
می ے
قطع رجمی یک دعا ن کرے اور جت تك وہ جلدی ن کرے"۔ رسول اہلل ﷺ ےس
ہ؟ تو آپ ﷺ ت فماتا" :توں کہی لےگ
توجھا گيا کہ جلدی کرت ےس کيا رماد ے
م
ت
کہ می ت تہت رمیيہ دعا یک ھی ،ليک جےھ تہی لگيا کہ وہ قنول ےہوئ۔ اس پ وہاقسوس
شوغ کردے اور دعا کرتا جھور دے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه يستجاب للعبد
داعؤه ما لم يدع بمعصية أو قطيعة رحم ،وما لم

يستعجل ،فقيل :يا رسول اهلل ما االستعجال املرتب
عليه املنع من إجابة ادلاعء ،قال :يقول :قد دعوت
وقد دعوت ،وتكرر مين ادلاعء ،فلم يستجب يل؛

فيستعجل عند ذلك ويرتك ادلاعء.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ ،تشےط کہ وہ دعا کسی
رہ ہ ےی کہ یيدے یک دعا ضور قنول ےہوئ ے
ینی ﷺ یيا ے
گياہ تا قطع رجمی یک دعا ن ےہو اور وہ اس می جلدی ن کرے۔ آپ ﷺ ےس درتاق ث

ہ ،جو دعا یک قنولنت می آرے آئ
کيا گيا کہ تا رسول اہلل! اس جلد تاری ےس کيا رماد ے
ہ کہ یيدہ توں کےہ :می ت دعا
ہ؟ آپ ﷺ ت فماتا :اس ےس رماد ن ے
ے
ما تیگ اور تار تار ما تیگ ،ليک مبی دعا قنول تہی ےہوئ۔ جيائجہ جلد تاری کرت ےہوت وہ
دعا ہےی کرتا جھور دے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > فقه األدعية واألذاكر > آداب ادلاعء
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• بإثم  :بمعصية.
• فيستحرس  :يمل وينقطع.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ادلاعء؛ فإنه لب العبادة.
 .2من موانع إجابة ادلاعء االستعجال والضجر وترك ادلاعء ،وكذلك ادلاعء بإثم وقطيعة رحم.
 .3تكفل اهلل بإجابة داعء املسلم.
 .4االستعجال يؤدي إىل الفتور واالنقطاع عن عبادة ادلاعء.
ً
 .5األمر لكه بيد اهلل ،وقد جعل للك يشء قدرا.
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املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج

انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف سعيد اخلين 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 ابلكري الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة - .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3232( :
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م
آسائ یيدا کرو ،س کل میندالو،جوس جبیدو،مینفن کرو۔

يرسوا وال تعرسوا ،وبْشوا وال تنفروا

 .1414احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :ي ِّ ُ
رسوا
ُ ِّ
رسوا ،وب ِّ ُ
وال ُتع ِّ ُ
رشوا وال تنف ُروا».

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ و سلم ت
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
م
فماتا" :آسائ یيدا کرو ،س کل می ن دالو ،جوس جبی دو ،مینف ن کرو"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيب اتلخفيف

واليرس ىلع انلاس فما خري -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
بني أمرين قط إال اختار أيرسهما ما لم يكن حمرما,

فقوهل :يرسوا وال تعرسوا أي :يف مجيع األحوال ,وقوهل:
وبرشوا وال تنفروا ,البشارة يه اإلخبار باخلري عكس

اتلنفري ،ومن اتلنفري اإلخبار بالسوء والرش.

 .1414جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینیضیل اہلل عليہ و سلملوگوں پکمتوجھ دا لی اوراں ےک لی آسائیيدا کرتکو تسيد
ت
فماتا کرت تےھ۔ آپ ضیل اہلل عليہ و سلم کو جت ھی دو امور ےک درمياں اجیيار دتا
جا تا ،تو آپ ضیل اہلل عليہ و سلم اں می ےس آساں کو جيا کرت تےھ ،تشےط کہ وہ
جرام ن ےہو تا۔ آپ ضیل اہلل عليہ و سلم کا فماں" :آسائ یيدا کرو اور م س کل یيدا ن

ہ۔ آپ ضیل اہلل عليہو سلمکافماں":تسارپ دو
کرو"۔ نتمامجاالپ ےک لی ے
ج
اور مینفن کرو"۔ تسارپ ےک معنی ہ ےی :کسی ا ھی تاپ یک جب دیيا۔ ن "ال ینقب" یک
ت
ہ۔
ہ۔ اور کسی تاگوار اور پی ےس یک جب دیيا ھی نقب ہےی ے
ضد ے

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

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• برشوا  :من البشارة ويه اإلخبار خبري.
• وال تنفروا  :وال تباعدوهم عن اخلري وترصفوهم عنه.
• يرسوا  :أي :سهلوا.

• وال تعرسوا  :أي :وال تضيقوا.

فوائد احلديث:
 .1واجب املؤمن أن حيبب انلاس باهلل ويرغبهم يف اخلري.
 .2ينبيغ ىلع ادلايع إىل اهلل أن ينظر حبكمة إىل كيفية تبليغ دعوة اإلسالم إىل انلاس.
 .3اتلبشري يودل الرسور واإلقبال واالطمئنان لدلايع وملا يعرضه ىلع انلاس.
 .4اتلعسري يودل انلفور واإلدبار والتشكيك يف ّلُكم ادلايع.
ً
ً
 .5سعة رمحة اهلل بعباده وأنه ريض هلم دينا سمحا ورشيعة ميرسة.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ,تأيلف :ابن بطال أبو احلسن يلع بن خلف بن عبدامللك ,حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ,انلارش :مكتبة
الرشد ط 2اعم  .1423إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ,ط 7اعم
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 .1323بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري ،
ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،

الرقم املوحد)5866( :
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ہ کہ جت می ا یی کسی مومن یيدےےس ،اہےلدیيا می
اہلل ت عایل ارسادفما تا ے
ہ،
ےس اسکا کوئرعپےللیيا ےہوں اوروہ اسپ تواپیکنتےسضب کر تا ے

يقول اهلل -تعاىل :-ما لعبدي املؤمن عندي
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل ادلنيا ثم

ہ۔
تو اسےک لی سواتجنتےکمبے تاس کوئ اجر تہی ے

احتسبه إال اجلنة

 .1415احلديث:

**

ً
مرفواع« :يقول اهلل -
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
المؤمن عندي جزاء إذا قب ُ
تعاىل :-ما لعبدي ُ
ضت
ي ي
ي ي
ي
ُّ ُ َّ ْ
َّ َّ
َّ ْ
هل ادلنيا ثم احتسبه يإال اجلنة».
ص يفيه يمن أ ي

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :اہلل ت عایل
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ کہ جت می ا یی کسی مومن یيدے ےس ،اہےل دیيا می ےس اس کا
ارساد فما تا ے
ہ ،تو اس ےک لی سوات جنت ےک
کوئ رعپ ےل لیيا ےہوں اور وہ اس پ ضب کر تا ے
ہ"۔
مبے تاس کوئ اجر تہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -عليه السالم -يف هذا احلديث القديس،
َّ
أن من ابتيل بفقد حبيبه من قريب وحنو ذلك إذا صرب
اإلنسان ىلع قبض من يصطفيه اإلنسان وخيتاره
ويرى أنه ذو صلة منه قوية ،من ودل ،أو أخ ،أو عم،

أو أب ،أو أم ،أو صديق ،إذا أخذه اهلل -عز وجل -ثم
احتسبه اإلنسان فليس هل جزاء إال اجلنة.

 .1415جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
رہ ہ ےی کہ جت کوئ جص ا یی کسی فینی رعپ
اس جدی ث قدشی می ینی ﷺ یيا ے
ش
ہ۔
ہاور ا یی تسيدتدہ جص یک وقاپ پ ضب کر تا ے
وعبہ ےس مرحوم ےہو جا تا ے
ہ ،جیےس ئجہ ،تھائ ،ججا ،تاپ ،ماں اور
جاالتکہ وہ اس کا تہت فینی ت علق واال ےہو تا ے

دوشت۔ کسی ا تےس فد کو اہلل ت عایل اگر (موپ دے کر) ےل ےل اور آدمی اس پ ضب
کرے ،تو جنت ےک سوا اس کا کوئ تدلہ تہی ےہو تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الفضائل > فضائل األعمال الصاحلة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

• ص يف َّيه  :حبيبه ألنه يصافيه املحبة والود.
ْ
• احتسبه  :صرب ىلع فقده راجيا األجر من اهلل ىلع ذلك.

فوائد احلديث:
 .1أن من صرب ىلع املصيبة واحتسب ثوابها عند اهلل -تعاىل ،-فإن جزاءه اجلنة.
 .2أن من أعظم املصائب اليت تزنل باإلنسان فقد األحبة.
 .3أن الاكفر مهما عمل من عمل صالح ،فليس هل به عند اهلل يشء ،لعدم اإليمان.
 .4يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب وخاتمة ذلك دخول اجلنة.
 .5فضيلة الصرب ىلع قبض احلبيب من ادلنيا ،وأن اهلل -عز وجل -جيازي اإلنسان إذا صرب ىلع ذلك رجاء ما عند اهلل اجلنة.
 .6يف احلديث ديلل ىلع سعة فضل اهلل -سبحانه وتعاىل -وكرمه ىلع عباده ،فإن امللك ملكه ،واألمر أمره ،ومع ذلك فإذا قبض اهلل صيف اإلنسان
واحتسب ،فإن هل هذا اجلزاء العظيم.

 .7اإلشارة إىل أفعال اهلل ،من قوهل" :إذا قبضت صفيه".
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3162( :
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عنفیث مسلماں کا شتےس تہبین مال یکرتاں ہےوںیگحہیےل کروہ
تہاروںیک جونوںپجال جات گا۔

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم يتبع بها
شعف اجلبال

 .1416احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا’’ :
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
عنفی ث مسلماں کا شت ےس تہبین مال یکرتاں ےہوں یگ حہی ےل کر وہ تہاروں یک

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :قال
ُ
ُ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يُوشك أن يكون
رسول ا ي
خري مال املسلم غن ٌم يتَّ ُ
اجلبال ،ومواقع
بع بها شعف
ي
ي
ي
ُّ
الفنت".
القطر ي يفر بدي ين يه من
ي
ي

جونوں اور تارس ےک مفاماپ (شسب جگہوں) یک رطف ج ال جات گا تاکہا یی دین
کو قینوں ےس مجفوظ رکھ سےک ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث فضل العزلة يف أيام الفنت إال أن يكون
اإلنسان ممن هل قدرة ىلع إزالة الفتنة ،فإنه جيب عليه
السيع يف إزاتلها إما فرض عني وإما فرض كفاية

حبسب احلال واإلماكن ،وأما يف غري أيام الفتنة

فاختلف العلماء يف العزلة واالختالط أيهما أفضل؟،
واملختار :تفضيل اخللطة ملن ال يغلب ىلع ظنه
الوقوع يف املعايص" .يفر بدينه من الفنت" يعين :يهرب

خشية ىلع دينه من الوقوع يف الفنت ،وهلذا أمر
اإلنسان أن يهاجر من بدل الرشك إىل بدل اإلسالم،

ومن بدل الفسوق إىل بدل االستقامة ،فكذلك إذا تغري

انلاس والزمان.

 .1416جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

تس
ہماسوااس ےک
اس جدی ث می قینوں ےک دور می رعل ث ینی یک قصيلت کا یياں ے
ہ
کہ اس یيدے می قیی کو دور کرت یک ظاق ث ےہو۔اس ضورپ می اس پ واجت ے
کہ وہ قیی کو حم کرت یک کوش کرے۔ اتسا کرتا اس پ تا تو فض عی ےہو گا تا

ترھجاالپ و امکاتاپ ےک لجاظ ےس فض کفان ےہوگا۔ تاہےم قیی ےک ع الوہ دیگر دتوں
تس
ہ کہ اں می اتساں ےک لی رعل ث ینی اور
ےک تارے می علماء کا اجي الف ے
گ
ق
ہ؟ رتادہ تسيدتدہ قول
لوگوں ےس ھل مل کر ر ہی می شی کوں شی ضورپ ا صل ے
گ
رہ اگر اےس عال ث گماں ےہو کہ وہ
تہی ے
ہ کہ اتساں لوگوں ےک ساتھ ھل مل کر ے

گيا ےہوں می میي ال تہی ےہو گا۔ "تف تدیيہ من الفی" تعنی اس اتد تےس ےک ئجت تھاگ
جات گا کہ کہی دین ےک معا مےل می وہ قینوں کا ش کار ن ےہو جات۔ اشی وج ےس
ج
ہ کہ جن ع القوںمی شک عام ےہو وہ واہں ےس ےہرحپ کر ےک اں
اتساں کو كم دتا گيا ے
ع القوں می آ جات جہاں اس الم کا عليہ ےہو اور اشی رطح جن ع القوں می قسق و قجور کا دور
دورہ ےہو اتہی جھور کر اں ع القوں می آ جات جہاں (اس الم پ) اسیفامت کا عليہ ےہو۔
لوگوں اور وق ث ےک تعب ےک ساتھ ا تےس ہےی کرتا جا ہی۔ دیكھی :فح الياری
( ،)100/1عدمہ الفاری ( ،)263/1شح رتاض الصالجی ()510/3۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :الفضائل واآلداب > الرقائق واملواعظ > أحوال الصاحلني
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يوشك  :يقرب.
• شعف اجلبال  :أعالها.

• مواقع القطر  :مواضع العشب اليت يزنل فيها املطر.
• الفنت  :ما ينال اإلنسان من ابلالء واالختبار.
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فوائد احلديث:
 .1فضيلة العزلة ملن خاف ىلع دينه.
 .2احلديث من دالئل انلبوة ،فقد وقع ما أخرب به انليب –صىل اهلل عليه وسلم ،-فال يكاد املسلم ينجو بنفسه يف الليل أو انلهار.
َّ
 .3الفرار من الفنت سبيل املؤمنني اخلُلص؛ ألنه صيانة لدلين.
ً ً
 .4من خري مال املسلم غنم يراعها يف العشب املباح ،حيث يكسب منها قوتا طيبا.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د.
ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه.
-5صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
1422ه-6 .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه.
-7فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب ،حتقيق طارق بن عوض اهلل ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة
اثلانية1422 ،ه-8 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-9 .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6829( :
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أحاديث ادلعوة واحلسبة

ہ اورتم
ہ،جو اںپ ے
سیو اور اظاعت کرو۔ اںپاس تاپیکدےمداری ے
ہ۔
ہ،جو تمھارے اوپ ے
پاس تاپیکدےمداری ے

اسمعوا وأطيعوا ،فإنما عليهم ما محلوا ،وعليكم
ما محلتم

 .1417احلديث:

**

لج
ہ کہ سلمہ ین پتد ا عفی رضی اہلل عيہ
اتو ہیےيدہ وا تل ین جرح رضی اہلل عيہ ےس رموی ے
ت رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وایلہ وسلم ےس توجھا :تا ینی اہلل! اگر ہےم پ ا تےس جكرماں
مسلط ےہوجا تی ،جوایياجق توہےم ےسوضولکرین ،ليک ےہماراجق ےہمی ندین ،توآپ
اس معا مےل می ےہمی کيا جكم د یی ہ ےی؟ آپ ت اس تاپ پ رح اتور تھب ليا۔

عن أيب هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-سأل
سلمة بن يزيد اجلعيف رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -فقال :يا نيب اهلل ،أرأيت إن قامت علينا أمراء
يسألونا حقهم ،ويمنعونا حقنا ،فما تأمرنا؟ فأعرض

عنه ،ثم سأهل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ِّ ُ
محلوا ،وعليكم
« :اسمعوا وأطيعوا ،فإنما عليهم ما
ُ ِّ ْ
محلتُم».
ما

اتھوں ت دوتارہ سوال کيا ،تو آپﷺ ت فماتا" ،سیو اور اظاعت کرو۔ اں
ہج و
ہ اور تم پاس تاپ یک دےم داری ے
ہ ،جو اں پ ے
پاس تاپ یک دےم داری ے
ہ"
تمھارے اوپ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل سلمة بن يزيد -ريض اهلل عنه -انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -عن أمراء يطلبون حقهم من السمع
والطاعة هلم ،ولكنهم يمنعون احلق اذلي عليهم؛ ال

يؤدون إىل انلاس حقهم ،ويظلمونهم ويستأثرون

عليهم ،فأعرض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنه،

 .1417جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

"سلمہ ین پتد رضی اہلل عيہ ت رسول اہلل ﷺ ےس اں جكرماتوں ےک تارے
درتاق ثکيا،جولوگوں ےستونجاہ ےیےگ کہوہاں یکتاپ سن کر اظاعت کرین،ليک
ا یی پ عاتد ےہوت وایل دہم داری ادا تہی کرین ےگ۔ تعنی لوگوں کو اں کاجق تہی

دین ےگ ،لوگوں پ ظلم دھا تی ےگ اور اں پ ایيا تسلط قاتم کرین ےگ۔ آپﷺ
ت اس سوال کا جواپ د یی ےس گرپ کيا۔ گوتا آپ ﷺ کو اس رطح ےک مسا تل

كأنه -عليه الصالة والسالم -كره هذه املسائل ،وكره

ج
پ گقنگو ا ھی ن لگنی ےہو اور آپ ﷺ کو اس تاپ (عنواں) کو کھوليا تسيد ن ےہو۔ ليک
توجھی واےل ت دوتارہ سوال کر دتا۔ ترھ اس ت سوال کيا تو آپ ﷺ ت فماتا

ىلع عباد اهلل ،وأن يقيموا رشيعة اهلل يف أرض اهلل،

ہ کہ وہ ےہمارے اوپ عدل ےک ساتھ جكرمائ کرین ،کسی پ ظلم ن دھا تی ،
داری ن ے
اہلل ےک یيدوں پ اس یک جدود قاتم کرین ،اہلل یک رمی پ اس یک شتعت کا تفاد کرین
اور اس ےک دشمنوں ےس جہاد کرین۔ "

أن يفتح هذا ابلاب ،ولكن أاعد السائل عليه ذلك،

فسأهل ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نؤدي
ُ
ُ
هلم حقهم ،وأن عليهم ما محلوا وعلينا ما محلنا،
فنحن ُمحلنا السمع والطاعة ،وهم ُ ِّ
محلوا أن حيكموا
ً
فينا بالعدل وأال يظلموا أحدا ،وأن يقيموا حدود اهلل
وأن جياهدوا أعداء اهلل.

ہ،
کہ ےہمی جا ہی کہ ہےم اں کا جق ادا کرین اور فماتا کہ اں پاس کام یک دےم داری ے
ہ ،جو ےہمارے
ہ اور ےہمارے اوپ اس ےس یک دےم داری ے
جو اں ےک دےم ے
ش
ہ کہ ہےم مع و ظاعت کرین اور اں یک دےم
ہ۔ ےہماری دےم داری ن ے
دےم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هنيدة وائل بن حجر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أرأيت  :أي أخربِن.
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• يسألونا حقهم  :يطابلون الرعية بالسمع والطاعة.

• ويمنعونا حقنا  :أي من العطاء واالهتمام بمصاحلنا وانلصيحة يف أمرنا.
• فما تأمرنا  :أي فأي يشء تأمرنا به.

• اسمعوا وأطيعوا  :أعطوهم حقهم ،وإن لم يعطوكم حقكم
ُ
• فإنما عليهم ما محلوا  :أي عليهم إثم ما قرصوا به.
ُ
• وعليكم ما محلتم  :أي عليكم إثم ترك السمع والطاعة.

فوائد احلديث:

ً

 .1وجوب الطاعة للحاكم ولو َّ
قرص يف واجبه ،حفاظا ىلع االستقرار واملصلحة العامة.
ُ
 .2تقصري احلاكم يف واجبهم ال يُسوغ تقصري انلاس باملقابل يف واجباتهم.
ٌ
ٌ
 .3لك مسؤول عن عمله ،ومؤاخذ عن تقصريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.
رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ،دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك
انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.

الرقم املوحد)5037( :
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ْ
ٌ
اص ُ
زمان إال واذلي بعده َ ي
رش
ربوا ،فإنه ال يأيت
ِ
َ َّ َ ْ َ َّ ُ
منه حىت تلقوا َربكم

 .1418احلديث:

ضب کرو ،کنوں کہ تمپ ےہ تعد می آتواالدور تہےلےسپا ہےو گا ،تہاں تك کہ تم
ا ییرپےس جا ملو۔
**

ْ
عن الزبري بن عدي ،قال :أتينا أنس بن مال ي ٍك -ريض
ْ
َّ
ْ
اج ،فقال:
اهلل عنه -فشكونا إيله ما نلىق من احلج ي
ٌ
ْ
زمان إال واذلي بعده ٌّ
اص ُ
رش منه
ربوا ،فإنه ال يأيت
« ي
ْ
ُ
ُ
ح َّىت تلقوا ر َّبكم» سمعتُه من ن يبيِّكم -صىل اهلل
عليه وسلم.-

ریب ین عدی یياں کرت ہ ےی کہ ہےم اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےک تاس آت اور
اں ےس ججاح ےک ا یی اوپ ےہوت واےل ظلم یک ش کای ث یک۔ اتھوں ت فماتا:

"ضب کرو ،کنوں کہ تم پ ےہ ت عد می آت واال دور تہےل ےس پا ےہو گا ،تہاں تك کہ تم
س
ہ۔
ا یی رپ ےس جا ملو"۔ می ت ن تمھارے ینی ضیل اہلل عليہ و لم ےس سيا ے
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء الزبري بن عدي ومعه مجاعة إىل أنس بن مالك

-ريض اهلل عنه -خادم رسول اهلل -صىل اهلل عليه

 .1418جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ
اےس امام ئجاری ت روای ث کيا ے

وسلم ،-يشكون إيله ما جيدون من احلجاج بن
يوسف اثلقيف ،أحد األمراء خللفاء بين أمية ،واكن
ً
ً
ً
عنيدا معروفا بالظلم وسفك ادلماء ،فأمرهم
جبارا

أنس -ريض اهلل عنه -بالصرب ىلع جور والة األمور،

وأخربهم أنه ال يأيت ىلع انلاس زمان إال واذلي بعده

أرش منه حىت يلقوا ربهم ،وأنه سمعه من رسول اهلل
ً
مطلقا ًّ
صىل اهلل عليه وسلم .-والرش ليس ًّاعما،
رشا
رشا يف بعض املواضع ،ويكون ً
بل قد يكون ًّ
خريا
يف مواضع أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اصربوا  :أي :ىلع ما تلقون منه.
• تلقوا ربكم  :يدرككم املوت.

فوائد احلديث:
 .1جواز شكوى اإلمام أو احلاكم ألهل العلم.
 .2القيادة احلقيقية للناس اكمنة يف أهل العلم.
 .3والية احلجاج بن يوسف اثلقيف ظاملة.
 .4استحباب الصرب ىلع املحن ،واملبادرة باألعمال الصاحلة.
 .5انتشار الفساد يف آخر الزمان.
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 .6عدم اخلروج ىلع والة األمور وإن ظلموا وجاروا.

 .7يف احلديث ديلل ىلع دفع املفسدة الكربى باملفسدة الصغرى ،فالصرب ىلع ظلم احلاكم خري من سفك دماء املسلمني.

املصادر واملراجع:

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

الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي - .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4953( :
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ت
ج
ش ت
ہ؟ اتو
ےہقلت توجھا:وہ جص عنی ینیﷺ مھی کس تاپ کا كمدیيا ے
ہ کہضف اورضفاہللیک
شقياں کہی ہ ےی کہ میت جواپدتا:وہ کہيا ے
عيادپ کرو اور اسےکساتھ کسی کوشتكن تھرہاو ،تمھارےآتاو اجداد جو کجھ

اعبدوا اهلل وحده ال تْشكوا به شيئا ،واتركوا ما
يقول آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة ،والصدق

 .1419احلديث:

ج
ہ۔
کہی ہ ےی ،اےسجھوردو۔ اوروہ ےہمی تمار اورضدق یيائ کا كمدیيا ے

**

اتو شقياں ضرح ین جرپ رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ ےہقل
ت
ج
ش ت
ہ؟ اتو شقياں کہی
ت توجھا :وہ جص عنی ینی ﷺ مھی کس تاپ کا كم دیيا ے

عن أيب سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل عنه -قال:
ُ ُ
أم ُركم -يعين :انليب صىل اهلل
قال يهرقل :فماذا ي
ُ
عليه وسلم -قال أبو سفيان :قلت :يقول« :اعبدوا
ُ ُ
ُ ُ
ُ
اتركوا ما يقول
رشكوا بي يه شيئًا ،و
اهلل وحده ال ت ي
ُ
اؤ ُ
ِّ
َّ
كم ،وي ُ
أم ُرنا بيالصالة ،والصدق ،والعفاف،
آب
ِّ
والصلة».

ہ کہ ضف اور ضف اہلل یک عيادپ کرو اور اس
ہ ےی کہ می ت جواپ دتا :وہ کہيا ے
ےک ساتھ کسی کو شتك ن تھرہاو ،تمھارے آتاو اجداد جو کجھ کہی ہ ےی ،اےس جھور دو۔
ج
اہ اور شجائ اور تاک دامنی ایيات اور ضلہ رجمی
اور وہ ےہمی تمار پ ھی کا كم دیي ے
ہ۔
کرت یک تلفی کر تا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا حديث أيب سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل

عنه -املشهور مع هرقل ،اكن أبو سفيان وقتئذ
ً
مرشاك ،حيث لم يسلم إال متأخرا ،فيما بني صلح
احلديبية وفتح مكة ،ق يدم أبو سفيان ومعه مجاعة من

قريش إىل هرقل يف الشام ،وهرقل اكن ملك انلصارى
يف ذلك الوقت ،واكن قد قرأ يف اتلوراة واإلجنيل

وعرف الكتب السابقة ،واكن ملاك ذكيا ،فلما سمع

بأيب سفيان ومن معه وهم قادمون من احلجاز داع

بهم ،وجعل يسأهلم عن حال انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وعن نسبه ،وعن أصحابه ،وعن توقريهم هل،
وعن وفائه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكما ذكر شيئا
أخربوه عرف أنه انليب اذلي أخربت به الكتب

السابقة ،ولكنه  -والعياذ باهلل -شح بملكه فلم يسلم

للحكمة اليت أرادها اهلل -عز وجل .-واكن فيما سأل
أبا سفيان سؤاهل َّ
عما اكن يأمرهم به انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -فأخربه بأنه يأمرهم أن يعبدوا اهلل وال
يرشكوا به شيئا ،فال يعبدوا غري اهلل ،ال ملاك وال
رسوال ،وال شجرا وال حجرا ،وال شمسا وال قمرا ،وال
غري ذلك ،فالعبادة هلل وحده ،وهذه دعوة الرسل،

 .1419جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ن اتو شقياں ضرح ین جرپ رضی اہلل عيہ یک ےہقل ےک ساتھ ےہوت وایل مسہور گقنگو
ض
ہ۔ اتو شقياں اس وق ث مشک تےھ۔ کنوں کہ اتھوں ت تہت دپ ےس لح جدتیيہ
ے
اور فح مکہ ےک درمياں اس الم قنول کيا تھا۔ اتو شقياں فتس ےک کجھ لوگوں ےک ہےم راہ
سام می ےہقل ےک تاس آت۔ ےہقل اس وق ث عیسانوں کا تادساہ تھا۔ اس ت
ئ
ک ت
توری ث اور ا جيل پھ ر ھی ھی اور ساتفہ کياتوں کا علم رکھيا تھا۔ وہ اتك رپک تادساہ
تھا۔ اس ت جت ججار ےس آت واےل اتو شقياں اور اں ےک ہےم را ےہنوں ےک

تارے می سيا ،تو اتھی ت ال تھنجا اور اں ےس ینی ﷺ ےک تارے می توجھيا شوغ
ہ ،آپ ﷺ ےک ضجان کیےس ہ ےی ،وہ آپ ﷺ
کر دتا کہ آپ ﷺ کا ت ست کيا ے
یک کیےس توقب کرت ہ ےی اور آپ ﷺ ےک ساتھ کس جد تك وقادار ہ ےی؟؟ وہ جو تاپ
توجھيا ،ن لوگ اےس اس ےک تارے می یيات ،تہاں تك کہ وہ جاں گيا کہ آپ
ہ۔ تاہےمجكم ِ
تال یہیےکتیس
ﷺوہےیینیہ ےی،جس یکجب ساتفہکياتوںتدی ے

تظ وہ اینی تادساہےت یک ال لح می اس الم قنول ن کيا۔ العياد تاہلل۔ اتو شقياں ےس اس
ت
ت جوسواالپ کی ،اں می ےس اتك ن ھی تھا کہ ینی ﷺ اتھی کس تاپ کا جكم
د یی ہ ےی؟ اتو شقياں ت اےس یياتا کہ آپ ﷺ اتھی جكم د یی ہ ےی کہ وہ اہلل یک
ت
عيادپ کرین ،اس ےک ساتھ کسی ےس کو شتك ن تھرہا تی اور اہلل ےک سوا کسی ھی
ف سی ،رسول ،درجت ،نرھ اور سورح و جاتد وعبہ یک عيادپ ن کرین۔ عيادپ یک

ہ۔ تمام ا تیيا ت اشی تاپ یک دعوپ دی۔
شاوار ضف اور ضف اہلل یک داپ ے
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فجاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بما جاءت به
األنبياء من قبله بعبادة اهلل وحده ال رشيك هل.

ويقول" :اتركوا ما اكن عليه آباؤكم" وهذا من الصدع

باحلق ،فلك ما اكن آباؤهم من عبادة األصنام أمرهم
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برتكه ،وأما ما اكن عليه
آباؤهم من األخالق الفاضلة؛ فإنه لم يأمرهم برتكه.
وقوهل" :واكن يأمرنا بالصالة" الصالة صلة بني العبد

وبني ربه ،ويه آكد أراكن اإلسالم بعد الشهادتني،

وبها يتمزي املؤمن من الاكفر ،فيه العهد اذلي بيننا
وبني املرشكني والاكفرين ،كما قال انليب -عليه

الصالة والسالم" :-العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة،
فمن تركه فقد كفر" وقوهل" :واكن يأمرنا بالصدق"

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر أمته بالصدق،
وهذا كقوهل -تعاىل" :-يا أيها اذلين آمنوا اتقوا اهلل
وكونوا مع الصادقني" (اتلوبة .)119 :والصدق خلق

فاضل ،ينقسم إىل قسمني :صدق مع اهلل ،وصدق مع

عباد اهلل ،والكهما من األخالق الفاضلة .وقوهل
"العفاف" أي :العفة ،والعفة نواعن :عفة عن شهوة
الفرج ،وعفة عن شهوة ابلطن .أما العفة األوىل :فيه

أن يبتعد اإلنسان عما حرم عليه من الزىن ووسائله
وذرائعه .أما انلوع اثلاين من العفاف :فهو العفاف

عن شهوة ابلطن ،أي :عما يف أيدي انلاس ،واتلعفف
ُ
اإلنسان ً
أحدا ً
شيئا؛ ألن
عن سؤاهلم ،حبيث ال يسأل
السؤال مذلة ،والسائل يده دنيا ،سفىل ،واملعطي يده

عليا ،فال جيوز أن تسأل أحدا إال ما البد منه .أما
قوهل" :الصلة" :فيه أن يصل املرء ما أمر اهلل به أن

يوصل من األقارب األدىن فاألدىن ،وأعالهم الوادلان،
فإن صلة الوادلين بر وصلة ،واألقارب هلم من الصلة
بقدر ما هلم من القرب ،فاألخ أوكد صلة من العم،
والعم أشد صلة من عم األب ،وصلة الرحم حتصل

بكل ما تعارف عليه انلاس.

ت
جيائجہ ینی ﷺ ھی وہےی ن عام ےل کر آت ،جوآپ ﷺ ےس تہےل ساتفہ ا تیيا ےل
کر آت کہ عيادپ ضف اور ضف اہلل یک ےہوئ جا ہی اور ن کہ اس کا کوئ شتك
ہ۔ اور وہ (تعنی ینی ﷺ ) کہی ہ ےی کہ" :جس دین پ تمھارے آتاو اجداد
تہی ے
ہ۔ اں ےک آتاو اجداد جو نوں یک توجا کيا
تےھ ،اےس جھور دو"۔ ن جق کا پم ال اظہار ے
کرت تےھ ،ینی ﷺ ت اےس جھور د یی کا جكم فماتا۔ تاہےم اں ےک آتاو اجداد
می جو اعیل اج الف جویياں تھی ،اں ےک پک کر ت کا آپ ﷺ ت جكم تہی دتا۔

ج
ہ"۔ تمار یيدے اور اس
اتو شقياں ت کہا" :اور وہ ےہمی تمار پ ھی کا كم دیيا ے
ہ۔ ارکاں اس الم می توجيد و رسال ث یک شہادپ
ےک رپ ےک ماتی ت علق کا تام ے

ہ۔ تہی
ہ۔ ت ہی مومن و کاف ےک ماتی مان االمیيار ے
ےک ت عد ن شت ےس اہےم رکن ے
ہ۔ جیسا کہ ینی ﷺ ت
ہ ،جو ےہمارے اور مشکی و کفار ےک ماتی ے
وہ معاہےدہ ے
ہ۔ جس ت اےس جھور
ہ ،وہ تمار ے
فماتا " :ےہمارے اور اں ےک ماتی جو معاہےدہ ے
دتا اس ت تفیيا کف کيا"۔ اتو شقياں ت کہا" :وہ ےہمی شجائ اجیيار کرت کا جكم
د ییہ ےی"۔ ینیﷺ اینی امتکو شجائکاجكمد یی۔ ن ا تےس ہےیجیسا کہاہلل ت عایلکا
ِق ِ
کُ ت ُ م
ر ِی من ت ر
ی" (النون )119 :پجمہ:
فماں ے
ہ" :ترا ات ُہرا الرد رن آ ر ُوا ا فُوا اللرہ رو و وا رعر ال رصاد ر
اے اتماں والو! اہلل ےس درو اور شجوں ےک ساتھ ر ےہو۔ شجائ اتك اعیل اج الف ضقت

ہ ،جس یک دو اقسام ہ ےی :اہلل ےک ساتھ شجائ اور اہلل ےک یيدوں ےک ساتھ شجائ۔
ے
اور دوتوں ہےی اعیل اج الف ضفاپ می ےس ہ ےی۔ اتو شقياں ت کہا" :اور آپ ﷺ
ےہمی تاک دامنی اجیيار کرت کا جكم د یی ہ ےی"۔ "عفاف" ےک معنی ہ ےی :تاک
دامنی۔ عقت(تاکدامنی) یکدو اقسامہ ےی:شمگاہ یک شہوپ ےسعقت اور نت
ق
ہ کہ اتساں ر تا اور اس ےک
یک شہوپ ےس عقت۔ تہیل سم یک عقت ےس رماد ن ے

رہ ،جو اس ےک لی جرام ہ ےی۔ دوشی قسم یک عقت،
وسا تل و درا تع ےس دور ے
ت
ہ ،اس
ہ۔ عنی لوگوں ےک تاس جو کجھ (ساماں دیيا ) ے
نت یک شہوپ ےس عقت ے
ش
ےس عقت اجیيار کرتا اور اں ےس ما یگی ےس پ ےہب کرتا ،تاین طور کہ وہ کسی جص ےس
ہ اور ما یگی واےل کا اہتھ کم پ اور ئج ال
کوئ ےس ن ما تےگ۔ کنوں کہ مایگيا تاعت دل ث ے

ہ۔ جيائجہ سوات اس ےسےک جس
ہ ،جت کہ د یی واےل کا اہتھ اوپ ےہو تا ے
ےہو تا ے
ےک تعب جارہ ہےی ن ےہو ،آپ ےک لی کسی ےس مایگيا جاپ تہی۔ تائجوین ےس جس
ج
ہ کہ اہلل
ہ ،جس ےس رماد ن ے
ےک تارے می اتو شقياں ت یياتا وہ ضلہ ر می ے
ج ج
ہ ،اتساں اں ےس ضلہ رجمی کرے اور اس
ت جن لوگوں ےس ضلہ ر می کا كم دتا ے
م
سلسےل می اں ےس اینی ر سی داری ےک درجاپ کو لجوظ ر کےھ۔ ر سی داروں می
ت
ہ اور ضلہ
شت ےس تہےل والدین آت ہ ےی ،جن ےک ساتھ اجھا ت علق رکھيا یيیک ھی ے
ت
رجمی ھی۔ ر سی دار جیيا فینی ےہو ،اشی قدر اس ےس ضلہ رجمی ےہو یگ۔ جيائجہ ججا یک ن
ج
ہ اور تاپ ےک ججا یک ن تسیت ا یی ججا
تسیت تھائ ےس ضلہ ر می یک رتادہ تاکيد ے
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ش
ج
ج
ہ ،جو لوگوں
ہ۔ ضلہ ر می ےہ اس رط تق ےس ےہو کنی ے
ےس ضلہ ر می رتادہ اہےم ے
ہ۔
ےک پدتك مغوف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > عموم ادلين اإلساليم
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > العالقات ادلويلة يف اإلسالم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > ماكتباته ومراسالته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سفيان صخر بن حرب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يهرقل  :ملك الروم ،ولقبه قيرص ،وكتب إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعوه لإلسالم ،واكن ذلك سنة ست من اهلجرة.
• أبو سفيان  :أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريش األموي امليك ،ودل قبل الفيل بعرش سنني ،وأسلم يللة
ً
ُ
يومئذ ،وفقئت عينه األخرى يوم الريموك ،استعمله انليب -
الفتح واكن من املؤلفة ،ثم حسن إسالمه ،وشهد حنينا ،ثم شهد الطائف وف يقئت عينه
ٍ
صىل اهلل عليه وسلم -ىلع جنران.
ُ
ُ ُ
• ما يقول آباؤكم  :مجيع ما اكنوا عليه يف أمور اجلاهلية ،أما ماكرم األخالق فقد جاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلتمها.
• العفاف  :الكف عن املحارم وخوارم املروءة.
• ِّ
الصلة  :صلة األرحام ،ولك ما أمر اهلل -تعاىل -به أن يوصل ،وذلك بالرب واإلكرام.

فوائد احلديث:
 .1الصدق من أرشف ماكرم األخالق ،وهو حمبوب عند اخلالق واملخلوق.
 .2مالزمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -للصدق وشهرته به ،وشهادة األعداء هل بذلك.
 .3رأس هذا ادلين توحيد اهلل -عز وجل -وعدم اإلرشاك به ،وهو أصل الفضائل.
َّ
 .4اتلحذير من اتلقليد يف ابلاطل ،ويتأكد ذلك يف أمور ادلين.
 .5الرسل مجيعا أرسلوا من أجل بيان اتلوحيد احلق ،واتلحذير من الرشك وإزاتله.
 .6اهلل -سبحانه -يأمر بكل ما يصلح البرش ويعود عليهم باخلري يف ادلنيا واآلخرة.
 .7احلديث يؤكد ىلع شمول اإلسالم ودعوته إىل العبادة واتلوحيد وماكرم األخالق.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3154( :
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ادلين انلصيحة

 .1420احلديث:

**

تم
ہ کہ اہلل ےک ینیﷺ ت
اتو رقيہ نم ین اوس الداری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ‘‘ ،ہےم ت توجھا کس ےک لی؟ فماتا’’ :اہلل ،اس
فماتا’’ :دین جب جواہےی کا تام ے
یک کياپ ،اس ےک رسول ،مسلماتوں ےک ارماء (جكرماتوں) اور عام لوگوں ےک

عن أيب رقية تميم بن أوس ادلاري -ريض اهلل عنه-

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ادلين
انلصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ،ولكتابه ،ولرسوهل،
وألئمة املسلمني واعمتهم».

لی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء ادلين احلنيف بإخالص انلصيحة وبذهلا ،وبأن
نؤمن ونعرتف بوحدانية اهلل -عز وجل ،-ونزنهه عن
انلقائص ونصفه بصفات الكمال ،وأن القرآن ّلُكمه
مزنل غري خملوق ،نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه،

ونصدق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بما جاء به
ونمتثل أمره وجنتنب ما نىه عنه ،وننصح ألئمة
املسلمني بمعاونتهم ىلع احلق وإرشادهم إىل ما جهلوه

ونذكرهم ما نسوه أو غفلوا عنه ،ونرشد اعمة

املسلمني إىل احلق ،ونكف عنهم األذى منا ومن

غرينا ىلع حسب االستطاعة ،ونأمرهم باملعروف

وننهاهم عن املنكر ،واجلامع للنصح هلم :أن حنب هلم

ما حيب لك منا نلفسه.

 .1420جدیث:

ہ۔
دین جب جواہےی کا تام ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

دی ِ
ن جینف جالص جبجواہےی ےل کر آتا اور ن کہ ہےم اہلل یک وجدانت کا اعباف کرےک
عایل کوتمامعنوپ ےسمباوتاککرےکضف ِ
اپک مال ےس
اس پاتماں ال تیاور اہلل ت ی
اےس منصف کرین اور اس تاپ کا افار کرین کہ ف ِ ت
ہ،
عایل کا ک الم ے
آں کر م اہلل ت ی
م
م
ہ اور جلوق تہی ،ہےم اس یک جكم آتاپ پ عمل کرت
اس یک رطف ےس ا تارا گيا ے
ہ ےی اور اس یک میسان آتاپ پ اتماں الت ہ ےی اور اس ےک رسول جو کجھ ےل کر آت
اس یکتصدتق کرےکاس ےک اجکام پ عملکرتہ ےی اور تواہےی ےس ئجیہ ےی اوراہےلِ
اس الم ےک اتمہ (جكرماتوں) کو جق تاپ یک تصنجت کرت ہ ےی اور اتسی جب یک رطف اں
یکر ےہمائ کرتہ ےی جس ےسوہ تاآسياہ ےیاور جسجب کووہتھول جےک ہ ےیتا جس ےس

وہ عاقل ہ ےی اس یکتاد داہئ کرات ہ ےی۔ عام مسلماتوں یک جق یک رطف ر ےہمائ کرت
ت
ہ ےی اور اینی رطف ےس اور دوشے لوگوں یک رطف ےس اتہی ت کلنف ہنجی ےس
ت اسیطاعت رو کی ہ ےی۔ اتہی یيیک کا جكم کرت ہ ےیُ ،پائ ےس رو کی ہ ےی۔
جس ِ
ت
مك
ہ کہ ہےم اں ےک لی ھی اشی جب کو تسيد کرین جو ہےم
اں ےک ساتھ مل جبجواہےی ن ے
ش
ہ۔
می ےس ےہ جص ا یی لی تسيد کر تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :أبو رقية تميم بن أوس ادلاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية.

معاين املفردات:

• ادلين  :دين اإلسالم ،أي عماد ادلين وقوامه انلصيحة.
• انلصيحة  :تصفية انلفس من الغش للمنصوح هل وبذل اتلوجيه املفيد هل.

• هلل  :باإليمان به ونيف الرشيك عنه ،وترك اإلحلاد يف صفاته ،ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوهل ،وتزنيهه عن مجيع انلقائص ،والرغبة
يف حمابه بفعل طاعته ،والرهبة من مساخطه برتك معصيته ،واالجتهاد يف رد العصاة إيله.
• ولكتابه  :باإليمان بأنه ّلُكمه وتزنيله ،وتالوته حق تالوته وتعظيمه ،والعمل بما فيه وادلاعء إيله.
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• وألئمة املسلمني  :الوالة بإاعنتهم ىلع ما محلوا القيام به وطاعتهم يف احلق ومجع اللكمة عليهم ،وأمرهم باحلق ورد القلوب انلافرة إيلهم،
وتبليغهم حاجات املسلمني ،واجلهاد معهم والصالة خلفهم ،وأداء الزاكة إيلهم وترك اخلروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف ،وادلاعء هلم
بالصالح .وأما أئمة العلم فانلصيحة هلم بث علومهم ونرش مناقبهم ،وحتسني الظن بهم.

• واعمتهم  :بالشفقة عليهم ،وإرشادهم إىل مصاحلهم ،والسيع فيما يعود نفعه عليهم ،وكف األذى عنهم ،وأن حيب هلم ما حيب نلفسه ،ويكره
هلم ما يكره نلفسه.
• ولرسوهل  :بتصديق رساتله ،واإليمان جبميع ما جاء به وطاعته ،وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها ،واالقتداء به يف أقوهل وأفعاهل ،وحمبته وحمبة
أتباعه.

فوائد احلديث:
 .1األمر بانلصيحة.
 .2عظم مزنلة انلصيحة من ادلين ،ذلا سميت دينا.
 .3أن ادلين يشمل األقوال واألعمال.
 .4للعالم أن يكل فهم ما يلقيه إىل السامع ،وال يزيد هل يف ابليان حىت يسأهل السامع تلتشوق نفسه حينئذ إيله ،فيكون أوقع يف نفسه مما إذا
أخربه به مبارشة.
ً
َّ
 .5حسن تعليم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يذكر اليشء جممال ثم يفصله.
ً
 .6حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع العلم ،وأنهم لم يدعوا شيئا حيتاجون إىل بيانه إال وسألوا عنه.

 .7ابلداءة باألهم فاألهم ،حيث بدأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بانلصيحة هلل ،ثم للكتاب ،ثم للرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ثم ألئمة
املسلمني ،ثم اعمتهم.
ً
 .8تأكيد الالكم باتلكرار لالهتمام واإلفهام ،كما جاء يف رواية اإلمام أمحد" :ادلين انلصيحة" ثالثا.
 .9شمول انلصيحة للجميع.

املصادر واملراجع:

ً

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

عثيمني ،دار الرثيا للنرش - .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض - .رشح األربعني
انلووية ،للشيخ صالح آل الشيخ ،دار احلجاز ،الطبعة اثلانية1433 ،ه - .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية ،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن.
 صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .اجلامع يف رشح األربعني انلووية ،ملحمد يرسي ،ط ،3داراليرس ،القاهرة1430 ،ه.
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َ َّ
امهلل من َو َ
ِل من أمر أميت شيئا ,فشق عليهم،
ِ
ْ ُ ْ
فاشقق عليه

 .1421احلديث:

ش ت
اےاہلل!جو جص ھی مبی امتےک کسی م عا مےل کادہمدار یی ،ترھوہ اتھی
ش
ت
مسقت میداےل تو تو ھی اسپ جنیفما
**

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :امهلل من و ييل
ْ ُ
من أمر أميت شيئا ,فش َّق عليهم؛ فاشق ْق عليه».

 .1421جدیث:

ش ت
ہ’’ :اے اہلل! جو جص ھی مبی امت
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمقوعاً روای ث ے
ش
ت
ےک کسی معا مےل کا دہم دار یی ،ترھ وہ اتھی م سقت می داےل تو تو ھی اس پ جنی
فما۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث وعيد شديد ملن ويل ً
أمرا من أمور
ً
ً
كبريا وأدخل عليهم املشقة،
صغريا اكن أم
املسلمني
وذلك بداعء رسول اهلل -عليه الصالة والسالم-

عليه بأن اهلل -تعاىل -جيازيه من جنس ما عمل.

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ جو مسلماتوں ےک معام الپ می
اس جدی ث می اس جص ےک لی شجت وعيد ے
اہوہ معاملہ جھوتا ےہو تا پا اور اس ت اتہی م سقت
ےس کسی معا مےل کا دہم دار یيا ،ج ے
ہ کہ
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت اس ےک لی ن تد دعا فمائ ے
می داال۔ وہ وعيد ن ے
عایل اےس اس ےک عمل ہےی ےک ج یس ےس تدلہ دے۔
اہلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• امهلل  :يه بمعىن :يا اهلل.
• فش َّق عليهم َّ :
صعب عليهم األمر.

فوائد احلديث:
 .1احلديث فيه وعيد شديد ىلع األمراء والعمال اذلين يشقون ىلع انلاس.
 .2جيب ىلع من توىل شيئا من أمور املسلمني أن يرفق بهم ما استطاع.
 .3أن اجلزاء من جنس العمل.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,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 توض ُ
يح األحاكمي يمن بُ ُ
مكة امل َّ
كرمة.الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م
لوغ المرام ،للبسام .مكتبة األسدي،
ي
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ش
امهلل من وِل من أمر أميت شيئا فشق عليهم ،اےاہلل!جو جص ت ہیمبی امتےک کسی م عا مےل کادہمدار یی ،ترھوہ اں کو
ش
ت
فاشقق عليه ،ومن وِل من أمر أميت شيئا فرفق مسقت میداےل تو تو ھی اسپ جنیفما ،اور جو مبی امتےک کسیم عا مےل کا
ت
بهم ،فارفق به
دہمدار ی ِی ،ترھوہ اںےک ساتھپمی کرے تو تو ھی اسےک ساتھپمیفما۔

 .1422احلديث:

**

ْ
ْ ُ ُ
هلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :س يمعت رسول ا ي
َّ
ُ ُ
َّ ُ ْ
اهلل علي يه وسلم -يقول يف بييت هذا« :امهلل من
صىلْ ُ
ْ
ً
َّ
و ييل من أمر أميت شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه،
ُْ
ومن ويل من أمر أميت ً
ارف ْق به».
شيئا فرفق بهم ،ف
ي

 .1422جدیث:

عاتش رضی اہلل عہا یياں کرئ ہےی کہ می ت رسول اہلل ﷺ کو ا یی اس گرھ می
ش
فمات ےہوت سيا کہ ''اے اہلل! جو جص تہی مبی امت ےک کسی معا مےل کا دہم دار
ش
ش
ت
یی ،ترھ وہ اں پ جنی کرے تو تو ھی اس پ جنی فما ،اور جو مبی امت ےک کسی
ت
معا مےل کا دہم دار ی ِی ،ترھ وہ اں ےک ساتھ پمی کرے تو تو ھی اس ےک ساتھ پمی

فما۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان عظم أمر الوالية ،وقد داع انليب
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -أن من ويل يمن أمر انلاسشيئا ً َّ
فضيق عليهم أن يعامله اهلل باملثل ،ومن اعملهم

**

بالعدل واالنصاف والرمحة واللني أن جيازيه ىلع

ذلك ،واجلزاء من جنس العمل.

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اس جدی ث می جكرمائ و فماپوائ اور اقيدار و دہم داری سینھا لی ےک معا مےل یک
سيگ
س
ہ کہ جو
ہ۔ ینی کرتم ضیل اہلل عليہ و لم ت دعا فمائ ے
ا ےہمنت و ینی کا یياں ے
ش
ش
ت
جص لوگوں ےک کسی معا مےل کا دہم دار یی ،ترھ وہ اں پ جنی کرے تو اہلل ت عایل ھی

اس ےک ساتھ وتسا ہےی معاملہ کرے ،اور جو لوگوں ےک ساتھ عدل واتصاف ،پمی اور
رجم دیل کا معاملہ کرے ،اہلل ت عایل اےس اس پ (اجھا) تدلہ دے ،اور تدلہ عمل ےہی ےک
ج
ہ۔
یس ےس مليا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• شق عليهم َّ :
ضيق وشدد عليهم بغري حق.
• فاشقق عليه  :أوقعه يف املشاق.

• فرفق بهم  :الن هلم وعطف عليهم ورَع حقوقهم.

• فارفق به  :أي افعل به ما فيه الرفق هل جمازاة هل بمثل فعله.

فوائد احلديث:
 .1اهتمام انليب صىل اهلل عليه وسلم بأمور أمته.
 .2اتلنبيه لوالة األمور ىلع السيع يف مصالح الرعية.
 .3إذا شق احلاكم ىلع أمته أوقعه اهلل يف املشاق.
َّ
 .4أن أسلوب الرتغيب والرتهيب من أسايلب ادلعوة انلافعة.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض,
الطبعة1426 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك
انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة
األوىل1430 ,ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنان ،الطبعة
االوىل1415 ،ه 1994 -م.
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رسول اہللﷺےکرمات می لوگوں کاوجیےکدرتعہ مواجدہ ےہو جا تا تھا۔ ليک
َ ْ
ُْ َ ُ َ َ ْ
َّ َ ً
هلل
ا
رسول
د
ه
ع
ِف
ْح
بالو
ون
ذ
خ
ؤ
ي
اكنوا
ا
اس
إِن ن
ِ
ِ
ہ
ح
ِ
ج
س
ے
ل
ِ
ہ
ج
ت
اپ و تکہو ی کا لسلہ م ےو گيا اس ی م اپ مہارے ظ ے
اہیاعمالےک
َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -وإن َالو َ
ْح ق ِد انقطع،
ِ
م
ی
ت
م
ک
ک
ج
ک
م
ت
ج
ہ
ْ َ ْ َ ُ ْ مطا ق مہارا واجدہ ر نےگ۔ و وئ ظ ے
اہ ی ے مارے سا ی ب رے گا،
َ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ
َ
وإِنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا مِن أعمال ِكم،
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ً َ َّ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ہےم اےس امندینےگ اور اُےس ا یی فیث کرینےگ اور اسےک تاطنےس
فمن أظهر نلا خريا أمِناه وقربناه ،وليس نلا مِن
ےہم
ط
ت
ہ
ک
ج
ت
ے
عایل کرے گا اور جو
اہلل
و
ساپ
کا
ن
ا
ت
ےک
اس
گا۔
و
ن
شوکار
وئ
ی
َ ْ
يش ٌء ،ا ُ
هلل ُُيَا ِس ُب ُه ِف ََس َ
ََس َ
يرت ِ ِه َ ْ
ی
يرت ِ ِه ،ومن
ِ
ِ
ْ
ت
َْ َ
ُ َ ِّ ْ ُ
َ َُْ
ُ
کوئ ےہمارے سا می ظ ے
َ
ً
اہ میپائکرے گا تو ہےم ھی اےس امن تہیدینےگ
أظهر نلا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه
ہ
ی
ت
ے
ک
اورن م اسیک تصد ق ر نےگ۔

 .1423احلديث:

**

 .1423جدیث:

عيد اہلل ین عیيہ ین م سعود رضی اہلل عيہ روای ث کرت ہ ےی کہ اتہوں ت عرم ین
جطاپ رضی اہلل عيہ کو فمات ےہوت سيا کہ رسول اہلل ﷺ ےک رمات می لوگوں کا
وجی ےک درت عہ مواجدہ ےہو جا تا تھا۔ ليک اپ وجی کا سلسلہ حم ےہو گيا اس لی ہےم اپ

عن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ،قال :سمعت عمر

بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يقول :إن ناسا اكنوا
ْ ُ
يُؤخذون بالويح يف عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -وإن الويح قد انقطع ،وإنما نأخذكم اآلن
ً َّ
خريا أ َّمن ُاه
بما ظهر نلا من أعمالكم ،فمن أظهر نلا
وق َّربْن ُاه ،وليس نلا من رسيرته يشء ،اهلل حياسبه يف

اہی اعمال ےک مطاتق تمہارا مواجدہ کرین ےگ۔ جو کوئ ظ ے
تمہارےظ ے
اہ می
ےہمارے سا می جب کرے گا ،ہےم اےس امن دین ےگ اور ےس ا یی فی ث کرین

ےگ اور اس ےک تاطن ےس ےہمی کوئ شوکار ن ےہو گا۔ اس ےک تاطن کا جساپ تو اہلل
ت
عایل کرے گا اور جو کوئ ےہمارے سا می ظ ے
اہ می پائ کرے گا تو ہےم ھی اےس امن
ت ی
تہی دین ےگ اور ن ہےم اس یک تصدتق کرین ےگ اگرج وہ ن کےہ کہ اس کا تاطن تو اجھا

رسيرته ،ومن أظهر نلا ً
سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن

قال :إن رسيرته حسنة.

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حتدث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عمن أرس
رسيرة باطلة يف وقت الويح ال خيىف أمره ىلع انليب
صىل اهلل عليه وسلم بما يزنل من الويح؛ ألن ً
أناسا
يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم اكنوا منافقني

يظهرون اخلري ويبطنون الرش ،ولكن اهلل تعاىل اكن

يفضحهم بما يزنل من الويح ىلع رسوهل صىل اهلل
عليه وسلم ،لكن ملا انقطع الويح صار انلاس ال
يعلمون من املنافق؛ ألن انلفاق يف القلب ،فيقول

ريض اهلل عنه :وإنما نأخذكم اآلن بما ظهر نلا فمن
أظهر نلا ً
خريا؛ اعملناه خبريه اذلي أبداه نلا وإن أرس
رسيرة سيئة ،ومن أبدى ًّ
رشا؛ اعملناه برشه اذلي
أبداه نلا ،وليس نلا من نيته مسؤويلة ،انلية موكولة

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عرمینجطاپ رضی اہلل عيہت یياں کيا کہجتوجیےک پولکاوق ثتھا اسوق ث
م
اگر کوئ اینی تد تاطنی کو جفی رکھيا تو اس کا معاملہ وجی تارل ےہوت یک وج ےس ینی ﷺ

ےس توسيدہ تہی رہےيا تھا کنو تکہ رسول اہلل ﷺ ےک رمات می مياقق لوگ موجود تےھ
ہ
لي
عایل ا یی
جو اظہار تو اجھائ کا کرت ک اں ےک تاطن می ش ےہو تا تھا۔ تا ےم اہلل ت ی
رسول ﷺ پ تارل یک جات وایل وجی ےک در تےع ےس اں کو رسوا کر دیيا ليک اپ
منق
ہ جيائجہ اپ لوگوں کو مياقق کا علم تہی ہےو شکيا کنو تکہ
جو تکہ وجی کا سلسلہ طع ہےو گيا ے
ہ۔ عرم رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ اپ ہےم تمہارے اعمال ےک
تفاق دل می ےہو تا ے
اہ پتمہارامواجدہ کرین ےگ۔جيائجہظ ے
ظ ے
اہی طور پجسکاعملاجھا ےہوگااسےسہےم
اجھا معاملہ روا رکھی ےگ اس لی ےہمارے سا می اس ت ا جےھ تہلو کو ظ ے
ہ
اہ کيا ے
م
اگرج تاطنی طور پ وہ پائ کو جفی ر کےھ اور جس ت پائ کو ظ ے
اہ کيا اس ےس ہےم اس
پائ ےکمطاتق معاملہ کرین جو اس ت ظ ے
ہ اور اس یک نت جا یی یک دہم
اہ یک ے
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إىل رب العاملني عز وجل ،اذلي يعلم ما توسوس به

نفس اإلنسان.

ہ جو اتسائ
ہ۔ نت کا معاملہ رپ العالمی رع و جل ےک سبد ے
داری ہےم پ تہی ے
ت
ہ۔
قس ےک وسوسوں ےس جوپ واقف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
بن َّ
عمر ُ
ُ
اخلطاب -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يؤخذون بالويح  :أي :يزنل الويح فيهم فيكشف عن حقائق حاهلم.
َّ
• أمناه  :صريناه عندنا أمينا.
• قربناه  :أكرمناه بما يستحق.
• ليس نلا  :ال تعلق نلا.

• رسيرته  :أي :ما أرسه وأخفاه.

فوائد احلديث:
 .1إجراء األحاكم اإلسالمية ىلع ظواهر انلاس وما يصدر منهم من أعمال.
 .2احلساب يوم اجلزاء يكون ىلع ما أخىف العبد من رسيرته ،فإن اكنت حسنة فحسن ،وإن اكنت رشا فجزاؤه من جنس عمله.
 .3ال ت ُ ِّ
سوغ انلية احلسنة فعل املعصية ،وال تسقط إقامة احلدود والقصاص
 .4إخبار عمر ريض اهلل عنه عن أحوال انلاس يف فرتة انلبوة وما بعدها
 .5ينبيغ ىلع الرايع العدل بني الرعية ،وإنفاذ األحاكم الرشعية ىلع الرشيف والوضيع سواء

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،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 انلاظرين رشح رياض الصاحلني – سليم بن عيد اهلاليل دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل  - .1418ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني  -حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع،
بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ہ تو اُےسراشت تار (جب جواہ)
جت اہللکسی جاکمےک ساتھ جب کا اِرادہفما تا ے
ہ۔ اور اگر
ہتووہ (ورپ) اُےستاد کرادیيا ے
ہ۔وہ اگر تُھوليا ے
ورپ عطا کردیيا ے
ہ۔ اور جت اہللاسےکساتھ تھالئےک
جاکم کو تاد ےہو تووہ اسیک مدد کر تا ے

إذا أراد اهلل باألمري خريا ،جعل َل وزير صدق،
إن نِس ذكره ،وإن ذكر أاعنه ،وإذا أراد به غري

ہ تواُسےک لی ُپاورپمفر کر دیيا
عالوہ کسی اور تاپ(پائ) کا اِرادہفما تا ے
ہ۔ اگروہ تھول جات تو اےس تاد تہی کرا تا ،اور اگر اےس تاد ہےو تو اُسیک مدد
ے

ذلك جعل َل وزير سوء ،إن نِس لم يذكره ،وإن
ذكر لم يعنه

 .1424احلديث:

تہی کر تا

**

ً
مرفواع« :إذا أراد ُ
اهلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها-
ي
َّ ُ ْ
ْ
ُ
ً
دق ،يإن ن ييس ذكره ،و يإن
ري خريا ،جعل هل و يزير يص ٍ
بياأل يم ي
ذكر أاعن ُه ،وإذا أراد به غري ذليك جعل ُ
هل و يزير ُسوءٍ،
يي
ي
ْ ُ ِّ ُ ْ
ْ
ْ ُ ْ
ُ
يإن ن ييس لم يذكره ،و يإن ذكر لم ي يعنه».

 .1424جدیث:

ہ’’ :جت اہلل کسی جاکم ےک ساتھ جب کا
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمقوعاً روای ث ے
ہتو
ہ۔وہ اگرتُھوليا ے
ہتو اُےسراشتتار(جب جواہ)ورپعطا کردیيا ے
اِرادہفما تا ے
ہ۔ اور
ہ۔ اور اگر جاکم کو تاد ےہو تو وہ اس یک مدد کر تا ے
وہ (ورپ) اُےس تاد کرا دیيا ے
ہتواُس
جتاہللاسےک ساتھ تھ الئےک ع الوہکسیاورتاپ(پائ)کااِرادہفما تا ے
ہ۔ اگر وہ تھول جات تو اےس تاد تہی کرا تا ،اور اگر
ےک لی ُپا ورپ مفر کر دیيا ے
اےس تاد ےہو تو اُس یک مدد تہی کر تا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" : -إذا أراد اهلل
ً
باألمري خريا" ،واملراد من اإلرادة يف هذا احلديث
ُّ
اإلرادة الكونية القدرية؛ ذللك جاء فيها ُّ
تنوع اتلعلق
من حيث اخلري والرش؛ ألن اهلل قد حيبها وقد
يبغضها ،وهذه اإلرادة شاملة بت ُّ
وس يعها لإلرادة
ِّ
حيبها اهللِّ ،
الرشعية اليت ُّ
وفرست هذه اخلريية ملن ُوفق
لوزير صدق من األمراء خبريية اتلوفيق خلريي

ادلارين ،كما فرست هذه اخلريية باجلنة .وقوهل:

"جعل هل وزير صدق" أي يف القول والفعل ،والظاهر
َّ
وابلاطن ،وأضافه إىل الصدق؛ ألنه األساس يف
ُ
الصحبة وغريها .فــ"إن نيس" أي :هذا األمري ،فإن

نيس ما حيتاج إيله -والنسيان من طبيعة البرش ،-أو
َّ
ضل عن حكم رشيع ،أو قضية مظلوم ،أو مصالح
َّ
لرعية" ،ذكره" أي :هذا الوزير الصادق وهداه" .وإن
ذكر" األمري ذلك" ،أاعنه" عليه بالرأي والقول

والفعل .وأما قوهل" :وإذا أراد به غري ذلك" أي :غري

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ"۔
رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :جت اہلل کسی جاکم ےک ساتھ جب کا ارادہ کر تا ے
ہ۔ اشی لی اس می جب و ش
اس جدی ث می ارادے ےس رماد کوئ و قدری ارادہ ے
ک
ہ اور
ہ؛ کنو تکہ اہلل اےس ھی تسيد کر تا ے
دوتوں ہےی اقسام ےک ساتھ ت علق کا دکر ےہوا ے
ت
ک
ہ۔ ن ارادہ اینی وشعت ےک در تےع شعی ارادے کو ھی سامل
ھی تاتسيد کر تا ے

ہ۔ جكرماتوں می ےس جےس راشت تار و جب جواہ ورپ مل
ہ جےس اہلل تسيد کر تا ے
ے
جات اس کو ملی وایل اس جب یک تقسب دوتوں جہاتوں یک تھ الئ یک توقنق ملی ےس یک گنی
ت
ہ۔
ہ کہ اس ےس رماد جنت ے
ہ ،اشی رطح اس جب یک تقسب می ن ھی کہا گيا ے
ے
ہ۔" تعنی جو قول و ق عل اور
آپ ﷺ ت فماتا" :اہلل راشت تار ورپ عطا کر دیيا ے
ظ ے
ہ کنو تکہ ضجنت
ہ۔ ورپ یک اضاق ث شح یک رطف یک گنی ے
اہ و تاطن می شجا ےہو تا ے

ہ۔ "اگر وہ تھول جات۔" تعنی وہ امباگر اینی کسی
وعبہ می شجائ ہےی تیياد ےہوئ ے
ہ  ، -تا کسی شعی
ضورپ یک تاپ کو تھول جات – اور تھوليا اتساں یک قظپ ے
جكم تا مطلوم ےک معا مےل تا رعنت ےک مفاد کا جيال کرت ےس تھيك جات تو "وہ

ت
ہ اور اس یک را ےہمائ
ہ۔" عنی ن شجا ورپ اےس تاد کرا دیيا ے
اس کو تاد داہئ کرا دیيا ے
ہ۔ اگر جاکم کو وہ تاد ےہو تو ترھ رات اور قول و ق عل ےک در تےع ےس اس یک مدد
کر تا ے
ہ۔ آپ ﷺ ت فماتا" :اگر اہلل کا اس ےک ع الوہ کسی اور ےس کا ارادہ
کر تا ے
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رشاًَّ ،
اخلري ،بأن أراد به َّ
وعرب عنه بما ذكر إيماء إىل
َّ
الرش؛ ألنه إذا اجتنب ذكر
اتلحريض ىلع اجتناب

اسمه –أي الرش-؛ لبشاعته وشناعته ،فألن جيتنب

املسىم به أوىل ،واإلتيان فيه باسم اإلشارة "ذلك":
ٌ
تعظيم للخري وإعالء لرتبته،
املوضوع للبعيد؛ فيه
ً
وحتضيضا ىلع طلبه ،والسيع يف حتصيله .اكنت
انلتيجة "جعل هل وزير سوء" واملراد :وزير سوء يف

القول ،والفعل ،نظري ما سبق يف ضده" .إن نيس" أي:
ِّ
ترك ماال بد منه "لم يذكره" به؛ ألنه ليس عنده من
انلور القليب ما حيمله ىلع ذلك" .وإن ذكر لم يعنه"

بل يسىع يف رصفه عنه؛ لرشارة طبعه ،وسوء صنعه.

ےہو"۔ تعنی جب ےک ئجات کسی اور ےس کا ارادہ ےہو جیےس کہ ش کا ارادہ ےہو۔ آپ ﷺ
ت مدکورہ الفاظ ےک ساتھ اس کو یياں کيا تا کہ اس تاپ یک رطف اسارہ ےہو کہ ش ےس

ہ۔ کنو تکہ جت آپ ﷺ اس یک قياجت اور سياعت
اجیياپ کرت پ اتھارا جا راہ ے
ت
ت
رہ ہ ےی تو اس ےک
یک وج ےس اس ےک تام عنی ش ےک دکر ےس ھی اجیياپ کر ے
مدلول ےس تو تظتق اویل اجیياپ کرتا جا ہی۔ جب ےک لی اشم اسارہ "دلك"
تع
ہ۔ اس می جب یک طنم اور اس ےک
اسی عمال کيا گيا جو کہ تعيد ےک لی وضع کيا گيا ے
ہ۔ جب ےک
ہ اور اےس تات اورجاضل کرت پ اتھارا گيا ے
علو رمنت کا یياں ے
ع الوہ ےک ارادہ کا تینجہ ن ہےو گا کہ "اہلل اس ےک لی پا ورپ مفر کر دے گا۔" تعنی
اتسا ورپ جو قول و ق عل می پا ےہو گا۔ تعنی ساتق الدکر ورپ کا اليا ےہو گا۔ "اگر وہ تھول
جات"۔ تعنی کسی ضوری ےس کو جھور دے تو ’’وہ اےس تاد تہی کرا تا‘‘ کنو تکہ اس
ےک تاس وہ قلنی تور تہی ےہو تا جو اےس اس کام پ اتھارے۔ ’’اور اگر اےس تاد ےہو تو وہ
اس یک مدد تہی کر تا‘‘ تلکہ وہ اینی قظی پائ اور تد کرداری یک وج ےس اےس اس ےس
ہ۔
ہےيات یک کوش کر تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه أبو داود.

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

معاين املفردات:

• و يزير  :هو الصاحب املؤازر اذلي يلتيجء األمري إىل رأيه وتدبريه ،وحيمل عنه شيئا من أثقاهل.
• يصدق  :صادق ناصح.
ْ
• يإن ن ييس  :أي :شيئا مما جيب فعله ،وحيقق مصلحة األمة.
ِّ
• ُسو ٍء ِّ :
يسء يميل إىل الرش والفساد ،ويرغب يف ظلم احلاكم للرعية.
• و يإذا أراد بي يه غري ذليك  :أراد به رشا.

فوائد احلديث:
 .1وجود فئة صاحلة حول احلاكم ترشده إىل اخلري وتعينه عليه ديلل توفيق اهلل -تعاىل ورضاه عنه ،-ويف ذلك عون ىلع إقامة العدل.
 .2احلث ىلع اختاذ وزير صالح ،وأن ذلك من عالمة سعادة الوايل ،واتلحذير من وزير السوء ،وأنه عالمة ىلع شقاوة الوايل.
 .3حتذير احلاكم من بطانة الرش؛ فإنها سبب لإلفساد والطغيان.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح الرتغيب
والرتهيب ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة :اخلامسة .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3011( :
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ُ
ُ
َ
َ
إذا م ِرض العبد أو سافر كتب َل مثل ما اكن
ً
ً
يعمل مقيما صحيحا

 .1425احلديث:

ہ تو اسےک لی اںعياداپ کاتواپلكھ
ہ تا شف کر تا ے
یيدہ جت نمار ےہو تا ے
ہ حھی وہ جال ِ
ث اقامت تا ضجت می ادا کيا کر تاتھا۔
دتا جا تا ے

**

جرصپ اتو موش یی اشغی رضی اہلل عيہ فمات ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت
ہ تو اس ےک لی اں عياداپ کا
ہ تا شف کر تا ے
فماتا’’:یيدہ جت نمار ےہو تا ے
ہ حھی وہ جال ِ
ثاقامت تا ضجت می ادا کيا کر تاتھا۔‘‘
تواپ لكھ دتا جا تا ے

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا م يرض العبد
ُ
ُ
ً
ً
صحيحا».
مقيما
أو سافر ك يتب هل مثل ما اكن يعمل

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
اإلنسان إذا اكن من اعدته أن يعمل عمال صاحلًا حال

صحته وفراغه ثم مرض فلم يقدر ىلع اإلتيان به
ً
فإنه يكتب هل األجر اكمال ،كما لو عمله يف حال
الصحة ،وكذلك إذا اكن املانع السفر أو أي عذر آخر

اكحليض.

 .1425جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
ہ
کوئ آدمی جت کسی یيك مل کو جال ث ضجت اور فاعت می اینی عادپ یيا لیيا ے
عایل اس ےک لی اس عمل کا
تو ترھ نماری یک وج ےس اگر اےس ادا تہی کر تا تا تو اہلل ت ی
ہ جیےس وہ اس کو جال ث ضجت می ائجام دیيا تھا۔ اشی رطح
تورا اجر ا تےس ہےی لكھيا ے
اگر رکاوپ شف ےہو تا اس ےک ع الوہ کوئ اور عدر ےہو جیےس جنص وعبہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1سعة رمحة اهلل -تعاىل -ولطفه بعباده .
 .2من عجز عن أداء ما اعتاد عليه من األعمال الصاحلة ؛ بعذر رشيع من سفر أو مرض مع قيام انلية اجلازمة ىلع فعله يف حال القدرة  ،كتب
ً
صحيحا.
هل أجره كما لو اكن مقيما

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع األخبار -املؤلف :عبد الرمحن بن
نارص السعدي -املحقق :عبد الكريم بن رسِم ال ادلريين  -مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع-الطبعة :األوىل  1422ـه2002 -م.
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ت
ت
ہ۔ اور
اہللتا ییرسول کو اجارپدی ھی ليک مہی اجارپ تہیدی ے
ت
م ت
جےھ ھیضفدںیک اتك ساعتےک لی اجارپمیل ھی۔ ترھآحاسیک
ت
جرمت اشیرطح تلتآئ جسرطحکل اسیکجرمت ھی۔ اپجو اہںجاض
ہ اےسجا ہی کہ عب جاض کون تاپ تہنجادے
ے

َّ
َ
إن اهلل أذِن لرسوَل ولم يأذن لكم ،وإنما أذِن يل
ُ ََُ
ساعة من نهار ،وقد اعدت ح ْرمتها ايلوم
ْ
ْ ُ َ ِّ ْ َّ ُ
َ ُ
كحرمتها باألم ِس ،فليبلغ الشاهِد الغائب

 .1426احلديث:

**

ُ
ُ ْ
دل بن عمرو اخلُزايع العدوي
عن أيب رشيح -خوي ي ي
ريض اهلل عنه :-أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص
ْ ْ
وهو يبعث ْ ُابل ُعوث إىل مكة -ائذن يل أيها األمري أن
ُ ِّ
أحدثك قوال قام به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ُُ
الغد من يوم الفتح؛ فسمعته أذناي  ،وواع ُه قليب،

 .1426جدیث:

ہ کہ اتہوں ت
اتوش ئح جوتلد ین عرمو الرحاعی العدوی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
م
تھ
عرمو ین شعيد ین العاض ےس ،جت کہ وہ مکہ می قوجی نح راہ تھا ،کہا :اے امب! جےھ
اجارپ دین کہ می آپ ےس وہ تاپ یياں کروں جس کو رسول کرتم ضیل اہلل عليہ
وسلم ت فح مکہ ےک ا گےل دں (اتك جطيہ ےک دوراں) ارساد فماتا تھا ،اس تاپ کو
مبے کاتوں ت سيا ،مبے دل ت تاد رکھا اور مبی آیكھوں ت آپ ضیل

وأبرصته عيناي حني تكلم به أنه محد اهلل وأثىن
ُ ْ
عليه ،ثم قال« :إن مكة ح َّرمها اهلل تعاىل ،ولم حي ِّرمها
ْ
ئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر :أن
انلاس ،فال حيل يالم ير ٍ
يسفك بها ً
دما ،وال يعضد بها شجرة ،فإن أحد

س
ہ! جيائجہ آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم
اہلل عليہ وآلہ و لم کو وہ تاپ فمات دیكھا ے
عایل یک جدم و یيا یياں یک اور ترھ فماتا :مکہ کو اہلل ت جرم (جرمت واال شرہ)
ت اہلل ت ی
شج
یل پ اور توم
ہ لوگوں ت اےس جرم تہی تھرہاتا ے
یياتا ے
ہ۔ لہیدا جو ص اہلل ت عا ی
آجرپ پ اتماں رکھيا ےہو اس ےک لی ج الل تہی کہ وہ اس می جوپپی کرے ،تا
ش
تہاں کا کوئ درجت کات۔ اگر کوئ جص اس یيا پ رجصت اجیيار کرے کہ رسول اہلل
ت
ﷺ ت تہاں قيال کيا تو اس ےس کہہ دو کہ اہلل ت ا یی رسول کو اجارپ دی ھی
م ت
ت
ہ۔ اور جےھ ھی ضف دں یک اتك ساعت ےک لی
ليک مہی اجارپ تہی دی ے
ت
اجارپ میل ھی۔ ترھ آح اس یک جرمت اشی رطح تلت آئ جس رطح کل اس یک
ت
ہ اےسجا ہی کہ عب جاض کو ن تاپ تہنجا دے۔
جرمت ھی۔ اپ جو اہں جاض ے
اتوش ئح ےس توجھا گيا :عرمو ین شعيد ت (ن جدی ث سن کر) آپ کو کيا جواپ دتا؟

ترخص بقتال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
فقولوا :إن اهلل أ يذن لرسوهل ولم يأذن لكم .وإنما أ يذن
يل ساعة من نهار ،وقد اعدت ُح ْرمتُها ايلوم ك ُحرمتها
ْ
َّ
ْ
باألم يس ،فليُبْ يل يغ الشا يه ُد الغائب» .فقيل أليب رشيح:
ما قال لك؟ قال :أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح ،إن
ُ ُ
ارا بدمٍ  ،وال ف ًّ
يذ اعصيا ،وال ف ًّ
ارا يخب ْرب ٍة.
احلرم ال ي يع

اتہوں تیياتا کہعرمو تکہا :اے اتو ش ئح!می نجدی ث تمےس رتادہجایيا ےہوں
مگر جرم کسی تافماں کو ،تا جوں کر ےک تھاےگ ےہوت تا کوئ جرم کر ےک تھاےگ
ہ۔
ےہوت کو یياہ تہی دیيا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا أراد عمرو بن سعيد بن العاص ،املعروف
ْ
ً
باألشدق ،أن جيهز جيشا إىل مكة املكرمة وهو يومئذ

أمري لزييد بن معاوية ىلع املدينة املنورة ،لقتال عبد
ُ ْ ُ ْ
دل
اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهما ،جاءه أبو رشي ٍح خوي ي ي
بن عمرو اخلُزايع -ريض اهلل عنه ،-يلنصحه يف ذلك.
ُ
كبريا يف نفسهَّ ،
ً
تلطف أبو رشيح
ولكون املنصوح

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عرمو ین شعيد ین العاض جو کہ اسدق ےک تام ےس مسہور تھا ،اس وق ث پتدین معاون
یک رطف ےس مدیيہ منورہ کا امب (گورپ) مفر تھا۔ اس ت جت عيداہلل ین ریب رضی
اہلل عہما ےس لرائ ےک لی مکہ مکرہم پ ل سکر کسی کا ارادہ کيا ،تو اتو ُش ئحجوتلد ین عرمو

ت
الرحاعی اےس اس تای ث تصنجت کرت آت۔ جو تکہ جےس تصنجت یک جارہےی ھی وہ اں
ےک دل می گراں قدر تھا ،اس لی اتو ش ئح ت جكمت اور داتائ ےک تی ِ
س تظ اس
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ً
معه يف اخلطاب ،حكمة منه ورشدا ،يلكون أدَع إىل

قبول انلصيحة وسالمة العاقبة ،فاستأذنه يلليق إيله
نصيحة يف شأن بعثه اذلي هو ٍ
ساع فيه ،وأخربه أنه
متأكد من صحة هذا احلديث اذلي سيلقيه عليه،

وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه وواعه قلبه،
وأبرصته عيناه حني تكلم به انليب صىل اهلل عليه

وسلم ،فأذن هل عمرو بن سعيد يف الالكم .فقال أبو

رشيح :إن انليب صىل اهلل عليه وسلم صبيحة فتح
مكة محد اهلل وأثىن عليه ثم قال" :إن مكة حرمها

اهلل يوم خلق السماوات واألرض" فيه عريقة

باتلعظيم واتلقديس ،ولم حيرمها انلاس كتحريم
َّ
احلىم املؤقت واملرايع واملياه ،وإنما اهلل اذلي توىل
ً
قديما
حتريمها ،يلكون أعظم وأبلغ .فإذا اكن حتريمها
ومن اهلل فال حيل المرئ يؤمن باهلل وايلوم اآلخر -
ً
إن اكن حيافظ ىلع إيمانه  -أن يسفك بها دما ،وال

يعضدها بها شجرة .فإن أحد ترخص بقتايل يوم

الفتح ،فقولوا :إنك لست كهيئة رسول اهلل صىل اهلل
ُ
عليه وسلم ،فقد أ يذن هل ولم يُؤذن لك .ىلع أنه لم حيل
القتال بها ً
دائما ،وإنما يه ساعة من نهار ،بقدر تلك
احلاجة ،وقد اعدت حرمتها كما اكنت ،فليبلغ

الشاهد الغائب .هلذا بلغتك أيها األمري ،لكوِن
ً
شاهدا هذا الالكم ،صبيحة الفتح ،وأنت لم تشهده.
فقال انلاس أليب رشيح :بماذا أجابك عمرو ؟ فقال:

أجابين بقوهل " :أنا أعلم بذلك منك يا أبا رشيح ،إن
ُ ُ
يذ اعصيا ً وال ًَّ
فارا يخب ْرب ٍة" فعارض احلديث
احلرم ال ي يع
برأيه ،ولم يمتنع عن إرسال ابلعوث لقتال ابن الزبري،
بل استمر ىلع ذلك.

ع
ت
ےک ساتھ تاپ کرت می پمی پئ۔ تاکہ صنجت قنول کر یل جات اور اس کا رد ِ مل
ت
ُپا ن ےہو۔ اس لی اتو ُش ئح ت اس ےس اس ل سکر کسی ےک تارے می صنجت
کرت یک اجارپ جاہےی جس ےک لی وہ کوساں تھا ،اور اےس یي التا کہ وہ اس ےک
ضج
ت
ہ اور اتہی اس یک شجائ پ
رہ ہ ےی وہ تالکل نح ے
سا می جو جدی ث یس کرت جا ے
ہ ،اں ےک دل ت تاد
ہ ،اس لی کہ اےس اں ےک کاتوں ت سيا ے
تورا ترھوسہ ے
ی
ہ جس وق ث اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ
ہ اور اں یک آ كھوں ت دیكھا ے
رکھا ے
ت
وسلم ن جدی ث ارساد فمائ ھی۔ تو عرمو ین شعيد ت اتہی تاپ کرت یک اجارپ
ض
ص
ف
ئ
سل
عایل یکجدم
دےدی۔اتو ُش ح تکہا کہ حمکہ یک حآپ یل اہلل عليہو متاہلل ت ی
ئ
عایل ترمی وآشماں یک جلنق ےکدں ہےیجرام (جرمت
ویيا یکاورفماتا:مکہکواہلل ت ی
تع
ہ ،اےس لوگوں ت
ہ۔ اس لی اس یک طنم و تفدتس تہت قدتم ے
واال) یياتا ے
اہ جیےس وہ عارضی مجفوظ ع الق ،جراگاہ اور نگھت کو جرام (ممنوغ)
جرام تہی کي ے

ہ ،تاکہ اس یک عطمت
عایل ت اس یک ئرحتم کا دہم ليا ے
فار د یی ہ ےی ،تلکہ اہلل ت ی
ہ ،تو ترھ اہلل اور
رتادہ ےہو۔ لہیدا جت اس یک جرمت قدتم اور اہلل یک رطف ےس ے
آجرپ ےک دں پ اتماں ر کھی واےل ےک لی ،اگر اےس ا یی اتماں یک جفاطت کا
ہ ،جاپ تہی کہوہ اسمی جوں تہات تا اس می کوئ درجت کات۔ اگر کوئ
جيال ے
ش
جص فحمکہ ےک دں مبے قيال یک وج ےس رجصت اجیيار کرے تو اس ےس کہو :تم

اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم یک رطح تہی ےہو۔ کنو تکہ آپ ﷺ کو اس یک
ت
ت
ہ۔ (آپ ﷺ ) ےک
اجارپ دی گنی ھی اور مہی اس یک اجارپ تہی دی گنی ے
ت
لی ھی اس می قيال کرتا ےہمیش ےک لی ج الل تہی کيا گيا ،تلکہ تفدر ضورپ ضف
ت
دں یک اتك گرھی می آپ کو اجارپ دی گنی ھی ،ترھ آح اس یک جرمت تہےل ہےی یک
رطح تلت آئ۔ لہیدا جاض کو جا ہیی کہ وہ عای ث کو ن تاپ تہنجا دے۔ لہیدا اے امب!
می ت تمہی ن ن عام تہنجادتا ،کنو تکہ فح مکہ یک صح اس جدی ث ےک یياں ےک وق ث
می جاض تھا ،اور آپ واہں موجود تہی تےھ۔ لوگوں ت ات ُ
وش ئح ےس کہا کہ عرمو

م
ت تمہی کيا جواپ دتا؟ اتہوں ت فماتا :اس ت جےھ اس رطح جواپ دتا :اے
اتو ُش ئح! می اےس تم ےس رتادہ جایيا ےہوں ،جرم کسی تافماں تا کوئ جرم کر ےک
ہ۔ اس ت جدی ث ےک مفا تےل می اینی رات
تھاےگ ےہوت کو یياہ تہی دیيا ے
تیس یک اور عيداہلل ین ریب رضی اہلل عيہ ےک ساتھ قيال ےک لی ل سکر کسی ےس تار ن
آیتا ،تلکہ اےس جاری رکھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > آداب األمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
ُ
اتلخريج :أبو رشيح خويدل بن عمرو اخلزايع العدوي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• يبعث ابلعوث إىل مكة  :أي يرسل اجليوش إىل مكة.
ْ ْ
• ائذن ييل  :اسمح يل.
• ح َّرمها  :جعلها ذا حرمة عظيمة.

• لم حيرمها انلاس  :لم يكن حتريمها من قبل انلاس ،حىت يمكن انتهاكه أو تغيريه.
دما  :أي يريق يف مكة ً
• يسفك بها ً
دما  ،واملراد بسفك ادلم  :القتل.
ْ
• ال يع يضد  :ال يقطع.
ً
• ساعة من نهار  :وقتًا من نهار ،ويه ساعة الفتح ،من طلوع الشمس إىل صالة العرص.
ْ
• اعدت  :رجعت.
ُ
• ال يُ يعيْذ  :ال جيري وال يعصم.
ً
ً
• َّ
هاربا بدم ،أي قاتال هرب إىل احلرم.
فارا بدم :
• خرب ٍة  :تهمة أو خيانة.

فوائد احلديث:
 .1إفادة العلم وقت احلاجة إيله؛ ألنه أبلغ.
 .2نصح والة األمور ،وأن يكون ذلك بلطف ولني ،ألنه أجنح يف املقصود.
 .3قوة أيب رشيح ريض اهلل تعاىل عنه يف بيان احلق.
ً
 .4إقرار الصحابة إمارة األمراء ولو اكنوا فساقا.
 .5توكيد اخلرب بما يثبته ويؤيده ،من بيان الطرق الوثيقة ،اليت وصل منها؛ مثل كونه سمعه بنفسه ،أو تكرر عليه .أو شاهد احلادث ،أو نقله عن
ثقة ،وحنو ذلك.

 .6مرشوعية اخلطبة عند احلاجة إيلها ملوعظة أو بيان حكم.

 .7ابلداءة باحلمد واثلناء ىلع اهلل تعاىل ،يف اخلطب واملخاطبات ،والرسائل وغريها ،من الالكم املهم.

 .8تعظيم حرمة مكة ،بكون حتريمها من اهلل تعاىل ال من انلاس ،وأما حتريم إبراهيم -عليه السالم -ملكة فهو إظهار تلحريم اهلل.

 .9أن الزتام أحاكم اهلل تعاىل من لوازم اإليمان باهلل وايلوم اآلخر.
ِّ
 .10أن اإليمان الصحيح هو الرادع عن حمارم اهلل وتعدي حدوده.

 .11حتريم القتل والقتال يف مكة
 .12حتريم قطع األشجار يف مكة واملراد به مجيع احلرم.

 .13إباحة القتال للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة ،لم تبح قبلها ،ولن تباح بعدها.

 .14ثبوت ختصيص انليب صىل اهلل عليه وسلم ببعض األحاكم.

 .15ال حيل ألحد أن يرتخص بقتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فيقاتل يف مكة.
ْ ً
 .16أن انليب فتح مكة عنوة لقوهل" :فإن أحد ترخص بقتال رسول اهلل".

 .17أن أفعال انليب صىل اهلل عليه وسلم يقتدى به فيها ،إال أن يدل ادليلل ىلع اتلخصيص.

 .18وجوب تبليغ العلم ملن يعلمه ،السيما عند احلاجة إيله .وهذا ما محل أبا رشيح ىلع نصيحة عمرو بن سعيد.

 .19وقوع النسخ يف األحاكم الرشعية حسبما تقتضيه حكمة اهلل تعاىل.
ُ
 .20جواز النسخ مرتني يف فعل واحد؛ ألن القتال بمكة اكن حراما ،ثم أحل للنيب صىل اهلل عليه وسلم ساعة الفتح  ،ثم حرم.
 .21قبول خرب الواحد يف األمور ادلينية.

 .22بالغة انليب صىل اهلل عليه وسلم وقوة ّلُكمه وتأثريه يف انلفس.

 .23رفض معارضة ادليلل الرشيع بالرأي.
ً
 .24عدم الرد ىلع اخلصم إذالال هل إذا تبني عناده.
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املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)4491( :
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ی
ظ
ہ کہ اہللیک
لوگ جت ظالم کو لم کر تا ےہواد كھی اور اےسنروکی توفیث ے
رطفاںشتپ عداپ تارل ےہوجات۔

إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ىلع يديه
أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه

 .1427احلديث:

**

عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال :يا أيُّها
ُّ َّ
ُ
َّ ُ
َّ
اذلين
انلاس ،يإنكم تلقرؤون هذه اآلية( :يا أيها ي
َّ
ُ ُّ ُ
ُ
ُ
رضكم م ْن ضل يإذا
آمنُوا عليكم أنفسكم ال ي
ِّ
ْ
اهتديتُم) [املائدة ،]105 :و يإين س يمعت رسول اهلل -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -يقول« :إ َّن َّ
انلاس يإذا رأ ُوا الظاليم فلم
ي
ْ ُ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
اب يمنه».
ق
ع
ب
اهلل
م
ه
م
ع
ي
ن
أ
ك
وش
أ
يه
د
ي
ىلع
وا
ذ
يأ خ
ي
ي ٍ

ہ کہ اتھوں ت فماتا :اے لوگو
اتو یکر ضدتق  -رضی اہلل عيہ -ےک تارے می آ تا ے
ت
ررصکُم مرن ر
تم اس آی ث کو پ ھی ےہو( :تا راتُہا رالدِین آمرنُوا عر رلنكُم را ق رسكُم ال ر ت
ُ
ض رل اِدرا
ُ
ْ
ر
ت
ی
ن
ق
ِ
ل
ک
ک
ا ےہ ْ ري ردنُم) [الماتدہ]105 :۔ پجمہ :اے اتماں وا و! ا ی ر رو ،جت م راہ راشت
ش
رہ اسےستمہاراکوئتقصاں تہی۔می ترسول
رہ ےہوتوجو جصگرماہ ے
پ جل ے
ی
ہ کہ :لوگ جت ظالم کو ظلم کر تا ےہوا د كھی اور
اہلل ﷺ کو ن فمات ےہوت سيا ے
ہ کہ اہلل یک رطف ےس اں شت پ عداپ تارل ےہوجات۔
اےس ن روکی تو فی ث ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -قال :أيها
انلاس ،إنكم تقرؤون هذه اآلية (يا أيها اذلين آمنوا
عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم)

( ،املائدة ،)105 :وتفهمون منها أن اإلنسان إذا اهتدى
بنفسه فإنه ال يرضه ضالل انلاس؛ ألنه استقام

بنفسه ،فإذا استقام بنفسه فشأن غريه ىلع اهلل -عز

وجل -وهذا املعىن فاسد ،فإن اهلل اشرتط لكون من

ضل ال يرضنا أن نهتدي فقال( :ال يرضكم من ضل
إذا اهتديتم) ،ومن االهتداء :أن نأمر باملعروف
وننىه عن املنكر ،فإذا اكن هذا من االهتداء ،فالبد

ليك نسلم من الرضر من األمر املعروف وانليه عن

املنكر ،وهلذا قال -ريض اهلل عنه :-وإين سمعت انليب

-صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :إن انلاس إذا رأوا

املنكر فلم يغريوه ،أو فلم يأخذوا ىلع يد الظالم،

أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب من عنده" يعين أنهم

يرضهم من ضل إذا اكنوا يرون الضال وال يأمرونه

باملعروف ،وال ينهونه عن املنكر ،فإنه يوشك أن

يعمهم اهلل بالعقاب؛ الفاعل والغافل ،الفاعل

للمنكر ،والغافل اذلي لم ينه عن املنكر.

 .1427جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اتو یکر ضدتق  -رضی اہلل عيہ -ت کہا :اے لوگو! تم ن آی ث پ ھی ےہو( :تا اتہا الدین
عل تق
آمنوا نكم ا سكم ال ترصکم من ضل ادا اہےيدنم) (الماتدہ )105 :پجمہ :اے اتماں
ش
رہ اس ےس
رہ ےہو تو جو جص گرماہ ے
والوں! اینی قکر کرو ،جت تم راہ راشت پ جل ے
شم
تمہارا کوئ تقصاں تہی۔ تم اس ےس ن جھی ےہو کہ اگر اتساں تداپ جود ہےدای ث تاقيہ ےہو
تو اےس لوگوں یک گرماہےی کوئ تقصاں تہی دینی کنوں کہ وہ اینی داپ یک جد تك تھيك
ہ۔
ہ اور یيدہ جت اینی داپ یک جد تك تھيك ےہو تو لوگوں کا معاملہ اہلل ےک سبد ے
ے

م
ہ۔اہلل ت عایل تگرماہ ےک ےہمارے لیتقصاں
اسآی ث کا ن عنیدرشت تہی ے
ہ کہ ہےم ہےدای ث تاقيہ ےہوں اور ن تاپ
دہ ن ےہوت کو اس تاپ ےس مشوظ کيا ے
ہ کہ ہےم یيیک کا جكم دین اور پائ ےس روکی۔ جيائجہ جت ن ہےدای ث کا
ہےدای ث کا جصہ ے
ل
ہ تو تقصاں ےس ئجی ےک لی ارم تالرموف اور تہی عن ا منکر تہت ضوری
جصہ ے
ہ۔ اس لی اتویکر  -رضی اہلل عيہ -ت یياں کيا کہ :می ت ینی ﷺ کو ن
ے
ہ کہ لوگ جت پائ کو دیكھ کر اےس تد لی یک کوش تہی
فمات ےہوت سيا ے
کرین ےگ اور ن ظالم کا اہتھ یکرین ےگ تو جلد ہےی اہلل کا عداپ اں شت کو اینی گرق ث
ش
ت
می ےل ےل گا۔ تعنی گرماہ جص اں لوگوں کو ھی تقصاں تہنجات گا جت کہ وہ اس
گرماہ کو دیكھ کر اےس اجھائ یک تلفی تہی کرین ےگ اور پائ ےس روکی ےگ تہی۔

اس ضورپ می تہت جلد اہلل کا عداپ ارت کاپ کرت والوں اور ائجاں تیی والوں
ت
ت
شت کو آ ےل گا۔ تعنی پائ کرت والوں پ ھی ن عداپ آت گا اور اں پ ھی حھوں
ت اس ےس روکا ن کيا ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر
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راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

ُ
ُ
َّ ُ
• إينكم تلقرؤون هذه اآلية  :أي :تتلونها ولكن ختطئون يف تفسريها عندما جترونها ىلع عمومها فتتوهمون أن املؤمن الفرد غري ملكف باألمر
باملعروف وانليه عن املنكر إذا اهتدى بذاته ،وأن األمة غري ملكفة بإقامة رشيعة اهلل يف األرض إذا اهتدت بذاتها وضل انلاس من حوهلا ،ال
األمر كذلك.
ليس
ْ ُ ُ
َّ
ُ
• فلم يأخذوا ىلع يديه  :لم يمنعوه عما يريد من الظلم ،كأنهم أمسكوا يده.
• يعمهم  :يشملهم.

فوائد احلديث:
 .1ىلع األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها ،وأن تتناصح وتتواىص ،وأن تهتدي بهدي اهلل ثم ال يرضها بعد ذلك يشء أن يضل انلاس حوهلا بعد
دعوتهم للهدى.

 .2عقاب اهلل يشمل الظالم لظلمه وغري الظالم إلقراره عليه وقد قدر ىلع منعه.
ُ .3حرمة القول يف القرآن بالرأي.

 .4أنه جيب ىلع اإلنسان العناية بفهم كتاب اهلل -عز وجل ،-حىت ال يفهمه ىلع غري ما أراد اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  ،مرص 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 .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،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 .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 .صحيح الرتغيب والرتهيب ملحمد نارص ادلين األبلاين  ،ط ،5مكتبة املعارف ،الرياض .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط و اعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3470( :
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ش
ت
إن أول ما دخل انلقص ىلع بين إَسائيل أنه اكن شتےس تہیل جرائ جو ینی اشایيل می یيدا ہےوئ،ن ھی کہ اتك جصدوشے
ش
رہ ےہو اسےس تارآ جاو کنو تکہن
الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع جصےس مليا تو کہيا کہ اہللےسدرو اور جو تم کر ے
ما تصنع فإنه ال ُيل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو تمہارے لی جالل تہی ،ترھدوشےدںاسےسمليا تووہ اینی اشی ساتفہ
م
ىلع حاَل ،فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله
(منکر)جالثپپفاررہےيا ،اسےک تاوجود اس کا ہےم توالہ ،ہےم یيالہ اور ہےم جلس
ت
ورشيبه وقعيده
ےہوت می اےس کوئرکاوپن ہےوئ ھی۔

 .1428احلديث:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال ر ُسول اهلل
ُ
انلقص ىلع
صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أول ما دخلْ
بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا
ْ
ُّ
ُ
حيل لك ،ثم يلق ُاه
هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال ي
من الغ يد وهو ىلع حاهل ،فال يمنعه ذلك أن يكون
ورشيب ُه وق يعيد ُه ،فلما فعلوا ذلك ُضب اهلل
أ يكيل ُه
ي
قلوب بعضهم ببعض» ثم قال{ :لعن اذلين كفروا
من بين إرسائيل ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم

ذلك بما عصوا واكنوا يعتدون اكنوا ال يتناهون عن
منكر فعلوه بلئس ما اكنوا يفعلون ترى كثريا منهم

يتولون اذلين كفروا بلئس ما قدمت هلم أنفسهم}

 إىل قوهل { -فاسقون} [املائدة ]81 - 78 :ثم قال:ْ َّ
ْ َّ
«ّلُك ،واهلل تلأ ُم ُرن باملعروف ،وتلنه ُون عن املنكر،
َّ
ُ ُ َّ
أط ُرن ُه ىلع احلق أ ْط ًرا،
وتلأخذن ىلع ي يد الظالم ،وتل ي
ْ
ْ ُ ُ َّ ُ
ْ ً
رضب َّن اهلل بقلوب
وتلقرصنه ىلع احلق قرص ْا ،أو يل ي
بعضكم ىلع بعض ،ثم يللع ُ
ننك ْم كما لعن ُه ْم» .ويف
ْ
رواية« :ملا وقعت بنو إرسائيل يف املعايص نهت ُهم
علماؤهم فلم ينْت ُهوا ،فجال ُس ُ
وه ْم يف جمال ي يس يهم،
ووالكُوهم وشار ُب ُ
وهم ،فرضب اهلل قلوب بعضهم
ببعض ،ولعنهم ىلع لسان داود وعيىس ابن مريم ذلك
بما عصوا واكنوا يعتدون» فجلس رسول اهلل  -صىل

اهلل عليه وسلم  -واكن متكئا ،فقال« :ال ،واذلي
نفيس بيده حىت تأْط ُر ُ
وهم ىلع احلق أ ْط ًرا».
ي

**

 .1428جدیث:

عيداہلل ین م سعود رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ "شت ےس
ش
ش
ت
تہیل جرائ جو ینی اشایيل می یيدا ےہوئ ،ن ھی کہ اتك جص دوشے جص ےس مليا

رہ ےہو اس ےس تار آ جاو کنو تکہ ن تمہارے لی
تو کہيا کہ اہلل ےس درو اور جو تم کر ے
ج الل تہی ،ترھ ا گےل دں اس ےس مليا تو وہ اینی اشی ساتفہ (منکر)جال ث پ پفار رہےيا،
م
اس ےک تاوجود اس کا ہےم توالہ  ،ہےم یيالہ اور ہےم جلس ےہوت می اےس کوئ رکاوپ ن

ت
ت
عایل ت ھی تعصوں ےک دل کو تعصوں ےک
ےہوئ ھی ۔ جت اں کا ن جال ےہوگيا تو اہلل ت ی
اپ کرتمہ "ل ُعِن رالدِین رک ر ِم ینِ ِ
دل ےک ساتھ م ال دتا " ترھ آپ ت آت ِ
شایِي رل
فوا ن ر ی ا ْ ر
ر
ر ُ
اں درا ُوودر روعِی رسی ای
ن ررمت ر رم ۚ ردیل ِ
ك ت ِ رما عر رصوا روکراتُوا ترع ْ ر
ِ
عر ر ییل ل ِ رس ِ
وں﴿﴾78کراتُوا الر تری ريرا ےہرو ْ رں
د
ي
ْ
ر
ُ
ر
ْ
ِ
عرن مُنکرر ٍ ق رعرلُ لريِی ْ
ت ُ ترق ْعلُ
ی رکیِبا مْہ ُْم رنرورلرو ْ رں رالدِی رن رک ر
ر
فوا ۚ
ُ
وہ ۚ رس مرا کرا وا ر ر
ُ
وں ﴿ ﴾79رپ ی ً
ت
ع
ِ
ق
ُ
لريِی ْ
ت ل رہ ُْم را ُسہ ُْم راں رشجِطر ال رلـہ رلرنْہ ْم رو ِف ال ْ رعدر ِ ہ ے ِ
وں ﴿ ﴾80رولرو ْ کراتُوا
رس مرا ق رردمر ْ
اپ ُْم رجال ُد ر
ُ
ِ
ت ُو ِمنُوں تِال رـل ِہ والیرن ِی وما ُاپِل اِلي ِہ ما ا رئج ردُوہ ے ُْم راولِياءر و ـلیر ِ رکی ِ
با م ْہ ُْم
ْ ر ر ر
ْ ر
ر رْ ر
ر ِ رر
ک ً
ِش
وں﴿"﴾81۔(سورہ الماتدہ)81-78:۔پجمہ( :ینی اشایيل ےک کافوں پ
ق را ف ُ ر
ع
داود (عليہ الس الم) اور یس یی ین رمتم (عليہ الس الم) یک رتائ لعنت یک گنی اس وج ےس
کہ وہ تافمایياں کرت تےھ اور جد ےس آےگ پھ جات تےھ ( )78آتس می اتك
ت
دوشے کو پے کاموں ےس جو وہ کرت تےھ رو کی ن تےھ جو کجھ ھی ن کرت
ی
تےھ تفیياً وہ تہت پا تھا ( )79اں می ےس تہت ےس لوگوں کو آپ د كھی ےگ کہ
تھ
ہ
وہ کافوں ےس دوسیياں گانھی ہ ےی ،جو کجھ اتہوں ت ا یی لی آےگ نح رکھا ے
عایل اں ےس تاراض ےہوا اور وہ ےہمیش عداپ می رہ ےی ےگ
وہ تہت پا ے
ہ کہ اہلل ت ی
ہ اس پ اتماں ےہو تا تو ن کفار
عایل پ اور ینی پ اور جو تارل کيا گيا ے
( )80اگر اتہی اہلل ت ی
ےس دوسیياں ن کرت ،ليک اں می ےک اکب لوگ قاسق ہ ےی()")81۔ ـ تك یک
ت الوپ یک ،ترھ فماتا ":جبدار ! اہلل یک قسم ! تمہی تالرصور یيیک کا جكم دیيا ےہو گا  ،پائ
ےس روکيا ےہو گا  ،ظالم کا اہتھ یکر تا ےہو گا اور اےس جق پ لوتاتا اور جق کا تایيد یياتا ےہو گا ورن
ت
عایل تم می ےس تعص ےک دلوں کو تعص ےک دلوں ےس م ال دے گا ،ترھ تم پ ھی
اہلل ت ی
ہ۔ اتك دوشی روای ث می ن الفاظ ہ ےی کہ
لعنت کرے گا جیےس اں پ لعنت یک ے
آپ ﷺ ت فماتا " :جت ینی اشایيل گيا ےہوں می میي ال ےہو گی تو اتہی اں ےک
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علماء ت روکا مگر وہ لوگ تار ن آت ،اس ےک تاوجود وہ (علماء) اں یک تس ست
ت ین
م
ت
م
عایل ت
گا ےہوں ی اں ےک ساتھ ھی  ،اں ےک ساتھ ل کر کھات اور یی تو اہلل ت ی
ع
تعص ےک دل تعص ےس م ال د ییاور اں پ داود اور یس یی ین رمتم یک رتاں ےس لعنت
تھن
جی اور اتسا اس وج ےس ےہوا کہ وہ تافمائ کرت تےھ اور مفرہ جدود ےس آےگ پھ
سی
ت
جات تےھ" ،ترھ رسول اہلل ﷺ نھل کر تینھ گی ،جاال تکہ آپ یيك لگا کر ینےھ
ق
ےہوت تےھ ،آپ ت فماتا" :تہی ،سم اس داپ یک جس ےک اہتھ می مبی جاں
ہ! تم اس وق ث تك ئجاپ ن تاو ےگ جت تك کہ تم اں تدکاروں کو تھ الئ یک
ے
رطف مور ن دو "۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

إن أول دخول انلقص يف دين بين إرسائيل أنه اكن
الرجل يلىق الرجل الفاعل للمعصية ،فيقول هل :يا هذا
اتق اهلل واترك ما تصنع من املعايص؛ فإن ما تصنعه

ال حيل لك لكونه من املحرمات ،ثم يلقاه من الغد

وهو ىلع حاهل يف املعصية ،فال يمنعه وجدان صاحبه
ً
مالزما للمحرمات اليت نهاه عنها من أن يكون

موالكه ومشاربه وجمالسه ،فلما فعلوا ذلك ُضب اهلل
ً
قلوب بعضهم ببعض ،ثم قال مستدال ىلع عموم
َّ
ُ
اذلين كف ُروا
اللعنة جلميعهم بقوهل -تعاىل{ :-ل يعن ي
يم ْن بين إ ْرسائيل ىلع ليسان د ُ
اود و يعيىس ابْ ين م ْريم
ي
ي ي
ذلك بما عص ْوا واكنُوا ي ْعت ُدون اكنُوا ال يتناه ْون عنْ
ي ي
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُْ
ُ
وه بلئس ما اكنوا يفعلون ترى كث ً
ُ
ريا يمن ُه ْم
ي
منك ٍر فعل ي
ُْ
يتول َّ ْون َّاذلين كف ُروا بلئْس ما ق َّدم ْ
ت ل ُه ْم أنف ُس ُه ْم}
ي
ي
ُ
{فاسقون} [املائدة ،]81 - 78 :فإما أن
 يإىل قوهل -ي
تأمروا باملعروف وتنهوا عن املنكر وتمنعوا الظالم
بايلد ،وإن عجزتم فباللسان ،وتردوه إىل احلق ردا
ً
حبسا وتمنعوه من جماوزته ،أو
وحتبسوه عليه
َّ
يلرضبن اهلل بقلوب بعضكم ىلع بعض ،ثم

يطردكم من رمحته كما طردهم.

**

اجمایل معنی:

ینی اشایيل ےک دین می شت ےس تہیل جرائ توں یيدا ےہوئ کہ اں می ےس کوئ
ش
ش
ش
جص ،تافمائ کرت واےل دوشے جص ےس مليا تو اس ےس کہيا کہ اے جص!

عایل ےس در اور اینی تافمانوں ےس تار آجا؛ کنو تکہ تمہاری ن تافمایياں تمہارے
اہلل ت ی
لی جاپ تہی کنو تکہ ن مرحماپ می ےس ہ ےی ،ترھ وہ اس ےس دوشے دں مليا اور ن
ش
ت
جص اینی اشی تافمانوں می میي ال رہےيا ،ا یی اس سا ھی کو منع کردہ جرام کاموں می
م
ملوپ تات ےک تاوجودن ارم ،اس کو اس کا ہےم توالہ ،ہےم یيالہ اور ہےم جلس یی ر ہی
عم
عایل ت اں ےک
می رکاوپ ن تیيا۔ جيائجہ جت اتہوں ت اتسا رطر ِ ل ایياتا تو اہلل ت ی
ِ
عایل ےک اس قول "ل ُع رن
دلوں کو اتك دوشے ےس م ال دتا (اتك جیسا کردتا) ،ترھ اہلل ت ی
ن رمت
رالدِین کر ر ِم ینِ ِ
اں درا ُوودر روعِی رسی ای
ِ
ر
ِ
شایِي رل عر ر ییل ل ِ رس ِ
ك ت رِما عر رصوا روکراتُوا
ل
د
ۚ
م
ر
ر
ْ
ی
ر
ر
فوا ن ر ی ا ْ ر
ْ
ر ُ
ي
ل
ت
ِ
ِ
ر
ر
ْ
ق
ق
ر
م
ْ
ی
ع
ع
ک
ر
ُن
ع
ُ
ُ
وہ ۚ رس ما کراتوا رلُوں ﴿ ﴾79ر رپ ی ی
ر
با
وں ﴿﴾78کراتوا الر تری ريرا ےہرو ْ رں رن کرر ٍ رلُ ُ
ر
ترعْي ُد ر
ر
ی ً
ِ
ع ِ
تق ُ
مْہ ُْم رنرورلرو ْ رں رالدِی رن کر رفواۚ لريِی ْ رسمرا ق رردم
اپہ ے ُْم
تل رہ ُْم را ُسہ ُْم راں رشجِطر ال رلـہ رلرنْہ ْم رو ِف ال ْ رعدر ِ
ر
ْ
ُ
ر ہ ُ ِ ل ِ رک ِ ِ
ِ
ل
ر
م
ہ
ی
ِ
ن
ْ
م
ی
ر
ے
ئ
ِ
ِ
ن
ت
ل الري ْ ِہ ما ا ج ردُو ُْم را ْوليراءر رو ـ ر ی
ُ
وں ﴿ ﴾80رولرو ْکراتُوا ُو ْ ُ ر ر ِ
با ُْم
رجال ُد ر
وں تِال ـلہ روا ِ ِی رومرا اپ ر ر
ک ً
ع
ِش
وں ﴿("﴾81ینی اشایيل ےک کافوں پ داود (عليہ الس الم) اور یس یی ین رمتم
ق را ف ُ ر
(عليہ الس الم) یک رتائ لعنت یک گنی اس وج ےس کہ وہ تافمایياں کرت تےھ اور جد
ےس آےگ پھجات تےھ()78آتسمیاتكدوشےکو پےکاموں ےسجووہ
ت
کرت تےھ رو کی ن تےھ جو کجھ ھی ن کرت تےھ تفیياً وہ تہت پا تھا ( )79اں می
ی
ےس تہت ےس لوگوں کو آپ د كھی ےگ کہ وہ کافوں ےس دوسیياں کرت ہ ےی ،جو
تھ
عایل اں ےس
ہ وہ تہت پا ے
کجھ اتہوں ت ا یی لی آےگ نح رکھا ے
ہ کہ اہلل ت ی
ےہ
عایل پ اور ینی پ اور
تاراض ےہوا اور وہ میش عداپ می رہ ےی ےگ ( )80اگر اتہی اہلل ت ی
ہ اس پ اتماں ےہو تا تو ن کفار ےس دوسیياں ن کرت ،ليک اں می
جو تارل کيا گيا ے
ےک اکب لوگ قاسق ہ ےی(()")81سورہ الماتدہ ) ـ می ینی اشایيل پ یک گنی عمومی
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لعنت ےس اسيدالل کرت ےہوت آپ ﷺ ت ارساد فماتاکہ ترہ ضورپ تم یيیک کا
جكم دو اور پائ ےس روکو اور ظالم ےک ظلم کو ا یی اہتھ ےس روکو اور اگر اہتھ ےس
رو کی یک ظاق ث ن ےہو تو اینی رتاں ےس روکو اور اس کو دین جق یک جای ث توری رطح
مور دواور اس پ قاتم ر ہی پ اس کو مجنور کردو اور اس ےس ئجاور کرت ن دو ،ورن
عایل تمہارے دلوں کو اتك دوشے ےک ساتھ م الدے
(اگر اتسا ن کروےگ) تو اہلل ت ی
ت
گا ،ترھ تمہی ھی اینی رجمت ےس اشی رطح دھن کارے گا جس رطح اتہی دھن کار دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :الرواية األوىل :رواها أبو داود .الرواية اثلانية :رواها الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ُ
أط ُرنه  :تعطفونهم وترغمونهم.
• تل ي
ْ ُ ُ َّ ُ
• تلقرصنه  :تلحبسنه.

• انلقص  :انلقص يف ادلين.
َّ
• ات يق اهلل  :اجعل فعل أمر اهلل وترك نهيه وقاية لك من عذابه.
• أكيله ورشيبه وقعيده  :يأكل معه ويرشب معه ويقعد معه.
َّ
ُ
• ل يعن اذلين كف ُروا يمن ب يين إيرسا يئيل  :قال ابن عباس :لعنوا بكل لسان ىلع عهد موىس يف اتلوراة ،وىلع عهد داود يف الزبور ،وىلع عهد عيىس
يف اإلجنيل.
• يتولون  :ينرصونهم ويتخذونهم أويلاء.
ْ
• ودع ما تصنع  :من املعايص.
• ال حيل لك  :ألنه من املحرمات.

• ثم يلقاه من الغد وهو ىلع حاهل  :يف املعصية.
ُ
ُ
ً
• فال يمن ُعه ذلك  :ال يمنعه وجدان صاحبه مالزما للمحرمات اليت نيه عنها.

• بما عصوا  :بسبب عصيانهم.
ُ
ْ
ُ
ً
• اكنوا ال يتناه ْون عن ُمنك ٍر فعلوه  :ال ينىه بعضهم بعضا ،وذلك أنهم مجعوا بني فعل املنكر واتلجاهر به وعدم انليه عنه.
ْ
ُ
َّ
• يبلئس ما قدمت ل ُهم أنف ُس ُهم  :بلئس سببًا قدموه لريدوا عليه يوم القيامة.
ً
كثريا منهم  :من بين إرسائيل.
• ترى
َّ
• يتولون اذلين كفروا  :قيل :املراد به كعب بن األرشف وأصحابه اذلين أبلوا املرشكني ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

فوائد احلديث:
 .1مجع ايلهود بني فعل املنكر واجلهر به وعدم انليه عنه.
 .2السكوت ىلع فعل املعايص إنما هو حتريض ىلع فعلها وسبب النتشارها.
 .3ال يكيف جمرد انليه عن املنكر باللسان مع القدرة ىلع املنع بايلد والقرس ىلع احلق.
 .4إنكار املنكر بالقلب يقتيض مفارقة جملسه.
 .5األمة املرحومة يه اليت تتواىص باحلق والصرب ،وتتناَه عن املنكر.
 .6وجوب األمر باملعروف ،وانليه عن املنكر ،وانليه عن جمالسة أهل املعايص.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
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 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل املبارك ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)3146( :
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ہجس کا توت ارادہ کيا۔
تال سيہیبے لیوہ تواپ ے

إن لك ما احتسبت

 .1429احلديث:

**

ائ ین کعت رضی اہلل عيہ فمات ہ ےی کہ اتصار می اتك آدمی تھا می تہی جایيا کہ کسی
ش
اور جص کا گرھ مسجد ےس اس ےس رتادہ دور تھا ،اور اس ےس کوئ تمار تہی جھوینی
ت
ھی۔ تو اس ےس کہا گيا :اگر تو اتك گدھا جرتد ےل جس پ تو اتدھبے می اور گرمی یک
م
سدپ می سوار ےہو کر آتا کرے؟ اس ت کہا :جےھ ن تسيد تہی کہ مبا گرھ مسجد ےک

عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه -قال :اكن رجل من

األنصار ال أعلم أحدا أبعد من املسجد منه ،واكنت

ال ختطئه صالة ،فقيل هل :لو اشرتيت محارا لرتكبه يف

الظلماء ويف الرمضاء ،قال :ما يرسِن أن مزنيل إىل
جنب املسجد ،إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل

ت عل می ےہو ،می تو ن جاہےيا ےہوں کہ مبا مسجد یک رطف جل کر جاتا اور ترھ واہں ےس مبا
لویيا،جت می ا یی گرھ والوں یک رطف لوتوں ن شت کجھ مبے جساپ می لكھا
ج
ہ۔''
جات۔ رسول اہلل ﷺ ت فماتا'' :اہلل ت ن شتیبے لی مع کردتا ے

املسجد ،ورجويع إذا رجعت إىل أهيل .فقال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قد مجع اهلل لك ذلك
لكه»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اذلهاب إىل املساجد ،وكذلك الرجوع منها ،إذا
احتسب اإلنسان ذلك عند اهلل -تعاىل ،-فإنه يؤجر

ىلع ذلك فهذا احلديث يف قصة الرجل اذلي اكن هل

بيت بعيد عن املسجد ،واكن يأيت إىل املسجد من بيته
من بُعد ،حيتسب األجر ىلع اهلل ،قادما إىل املسجد
وراجعا منه .فقال هل بعض انلاس :لو اشرتيت محارا

تركبه يف الظلماء والرمضاء ،يعين يف الليل حني
الظالم ،يف صالة العشاء وصالة الفجر ،أو يف
الرمضاء ،أي يف أيام احلر الشديد ،وال سيما يف

احلجاز ،فإن جوها حار .فقال -ريض اهلل عنه :-ما

يرسِن أن بييت إىل جنب املسجد؛ يعين أنه مرسور

بأن بيته بعيد عن املسجد ،يأيت إىل املسجد خبطى،
ويرجع منه خبطى ،وأنه ال يرسه أن يكون بيته قريبا
من املسجد ،ألنه لو اكن قريبا لم تكتب هل تلك

اخلطى ،وبني أنه حيتسب أجره ىلع اهلل -عز وجل،-

قادما إىل املسجد وراجعا منه ،فقال هل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم( :-قد مجع اهلل لك ذلك لكه) .واملعىن:

أن اهلل -تعاىل -حقق لك ما ابتغيته من كتابة ذهابك
ورجوعك .ويف لفظ ( :إن لك ما احتسبت).

 .1429جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

مسجد یک رطف جاتا اور واہں ےس واتس لویيا۔ اگر اتساں اس ےس اہلل ےک تہاں اجر و
تواپ یک اميد ر کےھتو اےساس پ اجردتا جاتگا۔ نجدی ث جےسمولف رجمہاہلل ت
ش
ہ جس کا گرھ مسجد ےس دور تھا ،اور وہ تہت دور ےس
اس جص ےک قےص می دکر کيا ے
مسجد یک رطف آ تا تھا اور وہ مسجد یک رطف آت اور واہں ےس واتس لو یی ےہوت اہلل

عایل ےس تواپ یک اميد رکھيا تھا۔ تو تعص لوگوں ت اں ےس کہا اگر آپ اتك گدھا
ت ی
جرتد لی تاکہ اتدھبے می اور گرمی یک سدپ می اس پ سوار ےہو کر آتا کرین ،تعنی
عساء اور قرح یک تمار ےک اتدھبے می اور شجت گرمی تعنی گرمی ےک موشم می

ل
ہ۔ ضجائ ت کہا کہ اگر مبا گرھ مسجد
تا جصوض ججار می ،جہاں یک قصا تہت گرم ےہوئ ے
ت
ہ کہ اس کا گرھ
ےک تہلو می ےہو تو ن مبی جوشی کا تاعت تہی۔ عنی وہ اس پ جوس ے

ہ۔
ہ اور یيدل واتس لویيا ے
ہ اور وہ مسجد تك یيدل جل کر آ تا ے
مسجد ےس دور ے
ہ۔ کنوں کہ اگر اس کا
اور اےس ا یی گرھ ےک مسجد ےس فی ث ےہوت پ جوشی تہی ے
لك
گرھ مسجد ےس فی ث ےہو تا تو اس ےک لی اں قدموں یک یيیک تہی ھی جائ۔ اور اس

ت ن یياں کيا کہ وہ مسجد جات آت اں قدموں پ اہلل ےک اہں نکنوں یک اميد رکھيا
ج
ہ۔ اس پ اہلل ےک ینی ﷺ ت فماتا :اہلل ت ن شت تواپیبے لی مع
ے
ہ کہ مسجد تك آت جات جس جب یک تم اميد ر کھی ےہو ،اہلل
ہ۔ مطلت ن ے
کردتا ے
ہ( :اں لك ما
ہ۔ اتك اور روای ث می ے
عایل ت تمہارے لی اےس لكھ دتا ے
ت ی
ت
ہ جس کا تو ت ارادہ کيا
اجیسیت) عنی ت ال سيہیبے لی وہ تواپ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
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راوي احلديث :رواه مسلم.
ُ
اتلخريج :أيب بن كعب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال ختطئه صالة  :ال تفوته صالة مع اجلماعة يف املسجد.
• الظلماء  :الليلة الشديدة الظلمة.
• احتسبت  :عملته طلبا لوجه اهلل -تعاىل-.

• الرمضاء  :األرض اليت أصابها احلر الشديد.

فوائد احلديث:
 .1أن اإلنسان يؤجر ىلع فعله حسب قصده ونيته.
 .2شدة حرص الصحابة ىلع اخلري واالزدياد منه وكسب األجر.
ً
 .3اذلهاب إىل املسجد -ولو ب ُعد -سريا ىلع األقدام أعظم أجرا.
 .4أن اهلل تعاىل يكتب ممىش العبد ذهابا وإيابا.
َّ
 .5توايص املسلمني باخلري واتلناصح بالرب  ،فمن رأى أن أخاه تلحقه مشقة فليقدم هل انلصح يف إزاتلها.
 .6بُعد ادلار عن املسجد ليس عذرا يف ترك اجلماعة  ،ما دام يسمع انلداء .وال تلحقه مشقة فادحة
 .7همة هذا الصحايب ريض اهلل عنه يف أمور اآلخرة واملنازل العايلة.
 .8تكلف املشقة يف أمور اآلخرة من األمور املطلوبة.
 .9حرص الصحابة ىلع نفع اخوانهم املسلمني.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،د.ط ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.

الرقم املوحد)3561( :
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ش
ق
اہللیک سم! ہےم کسی ا تےس جص کو اسکامیکدےمداری تہید یی،جو اس کو
ش
ظلت کرے اورن ہےیا تےس جص کو جو اس کا جوا ےہس ميد ےہو۔

إنا واهلل ال نوِل هذا العمل أحدا سأَل ،أو أحدا
حرص عليه

 .1430احلديث:

**

ُ
دخلت
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال:
َّ
َّ
ىلع انل ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أنا ورجالن يم ْن ب يين
ع ِِّم ،فقال أحدهما :يا رسول اهلل ،أمرنا ىلع بعض ما

اتو موش یی (اشغی) رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می اور مبے ججا ےک تینوں می
ےس دو آدمی ینی ضیل اہلل عليہ وسلم یک جدمت می جاض ےہوت ،اں دوتوں می ےس
عایل ت آپ یک تولنت می جو دتا،
اتك ت کہا :اے اہلل ےک رسولﷺ! اہلل ت ی
ت
اس ےک کسی جےص پ ےہمی امب یيا د ئجی۔ دوشے ت ھی تہی کہا ،تو آپ ت
ش
ق
فماتا" :اہلل یک سم! ہےم کسی ا تےس جص کو اس کام یک دےم داری تہی د یی ،جو اس
ش
کو ظلت کرے اورن ہےی ا تےس جص کو ،جو اس کا جوا ےہس ميد ےہو"۔

والك اهلل -عز وجل -وقال اآلخر مثل ذلك ،فقال:
ُ ِّ
َّ
ً
ً
« يإنا واهلل ال نويل هذا العمل أحدا سأ ُهل ،أو أحدا
ح يرص علي يه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يف انليه عن تويلة من طلب اإلمارة أو
َّ
َّ
ُّ
فانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا سأهل
حرص عليها،
الرجالن أن يؤمرهما ىلع بعض ما واله اهلل عليه،
أحدا سأهل أو ً
قال" :إنا واهلل ال نوىل هذا األمر ً
أحدا

ً
أحدا سأل أن
حرص عليه" ،يعين ال نويل اإلمارة
َّ
ً
َّ
أحدا حرص عليه؛ وذلك ألن
يتأمر ىلع يشء ،أو
َّ
اذلي يطلب أو حيرص ىلع ذلك ،ربما يكون غرضه
ي
بهذا أن جيعل نلفسه سلطة ،ال أن يصلح اخللقَّ ،
فلما
اكن قد يُتهم بهذه اتلهمة منع انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -أن يُوىل من طلب اإلمارة ،وقال" :إنا واهلل ال
نويل هذا األمر أحدا سأهل أو أحدا حرص عليه" .وقد
َّ
أكد موضوع هذا احلديث حديث عبد الرمحن بن
َّ
َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه
سمرة -ريض اهلل عنه -أن
َّ
وسلم -قال" :ال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن
غري مسألة أعنت عليها ،وإن أعطيتها عن مسألة
ولكت إيلها" .فال ينبيغ لويل األمر إذا سأهل أحد أن

يؤمره ىلع بدل أو ىلع قطعة من األرض فيها بادية أو
ً
ما أشبه ذلك ،حىت وإن اكن الطالب أهال ذللك؛
ً
وكذلك ً
أحدا سأل القضاء ،فقال لويل
أيضا لو أن
ِّ
األمر يف القضاء كوزير العدل مثال :ول يين القضاء يف
ابلدل الفالين فإنه ال يوىل ،وأما من طلب انلقل من

 .1430جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اس جدی ث می امارپ ظلت کرت واےل تا اس یک جرض ر کھی واےل کو امارپ
ہ۔ جيائجہ جت ینی کرتم ﷺ ےس دو آدمنوں ت ن مطاليہ
سو تیی ےس منع کيا گيا ے
عایل ت جو معام الپ دت ہ ےی اں می ےس کسی پ
کيا کہ آپ ﷺ یک تولنت می اہلل ت ی
اتھی امب مفر فما دین ،تو آپﷺ ت فماتا" :ا تا واہلل ال تویل ہےدا االرم اجدا سالہ
ش
او اجدا جرض عليہ"۔"اہلل یک قسم! ہےم کسی ا تےس جص کو اس کام یک دےم داری تہی
ش
د یی ،جو اےس ظلت کرے،اور ن ا تےس جص کو ،جو اس کا جوا ےہس ميد ےہو"۔ کنوں کہ
ش
ہ ،تسا اوقاپ اس یک رعض
ہ تا اس یک جرض رکھيا ے
جو جص کوئ عہدہ ظلت کر تا ے
ہ۔ جوں کہ اس تہمت ےس م ہم ےہوت کا در تھا ،اس
ضاجت اجیيار تیی یک ےہوئ ے
ش
لی ینی کرتمﷺ ت منع فمادتا کہ ا تےس جص کو کوئ عہدہ دتا جات جو امارپ یک
ش
ظلت رکھيا ےہو۔ فماتا" :اہلل یک قسم! ہےم کسی ا تےس جص کو اس کام یک دےم داری
ش
تہی د یی ،جو اےس ظلت کرے اور ن ا تےس جص کو ،جو اس کا جوا ےہس ميد ےہو"۔ اس
جدی ث ےک موضوغ یک تاکيد عيدالرجمن ین شرمہ رضی اہلل عيہ یک جدی ث ےس ےہوئ
ہ کہ ینی ت فماتا" :امارپ ےک ظلت گار ن نو؛ کنوتکہ تعب ظلت کی اگر ن جب
ے
ت م
ہ ،ت و
ہ اور اگرما یگی پ دی جائ ے
ہ ،تواس پ تمھاری مدد یک جائ ے
مھی لنی ے
ت
ہ کہ جت
ہ"۔ لہدا جاکم ےک لی ن مياشت تہی ے
مھی اس ےک سبد کر دتا جا تا ے
ش
اس ےس کوئ جص کسی ملك تا کسی تسینوں واےل ع الق وعبہ یک امارپ ظلت
ش
کرے ،تو اےس اس کا وایل یيادے۔ اگرج ظلت کرت واال جص اس یک اہےلنت رکھيا
ش
ےہو۔ یب اگر کوئ جص عہدہ قصا کا ظلت گار ےہواور عدليہ ےک جاکم مي ال ورپ اتصاف ےس
م
ش
کےہ کہ جےھ ق الں جگہ کا جح یياد ئجی تو وہ اےس جح ن یيات۔ الیيہ اگر کوئ جص اتك شرہ
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بدل إىل بدل أو ما أشبه ذلك فال يدخل يف هذا
َّ
احلديث؛ ألنه قد توىل من قبل ،ولكنه طلب أن
يكون يف حمل آخر ،إال إذا علمنا أن نيته وقصده يه

السلطة ىلع أهل هذه ابلدلة فإننا نمنعه؛ فاألعمال
بانليات .فإن قال قائل كيف جتيبون عن قول يوسف

عليه الصالة والسالم -للعزيز" :اجعلين ىلع خزائناألرض إين حفيظ عليم"[يوسف]55 :؟ .فإننا جنيب
بأحد جوابني :األول :أن يُقال إن رشع من قبلنا إذا
خالفه رشعنا فالعمدة ىلع رشعناً ،
بناء ىلع القاعدة
ٌ
املعروفة عند األصويلني "رشع من قبلنا رشع نلا ما

لم يرد رشعنا خبالفه" ،وقد ورد رشعنا خبالفه :أننا ال
نويل األمر ً
أحدا طلب الوالية عليه .اثلاين :أن يقال:

إن يوسف -عليه الصالة والسالم -رأى أن املال
ٌ
فرط فيه ُ
ضائع ،وأنَّه يُ ِّ
ويلعب فيه؛ فأراد أن ينقذ
ابلالد من هذا اتلالعب ،ومثل هذا يكون الغرض

منه إزالة سوء اتلدبري وسوء العمل ،ويكون هذا ال
َّ
بأس به ،فمثال إذا رأينا ً
أمريا يف ناحية لكنه قد أضاع
اإلمرة وأفسد اخللق ،فللصالح هلذا األمر ،إذا لم جيد

أحدا غريه ،أن يطلب من ويل األمر أن يويله ىلع هذه
انلاحية ،فيقول هل :ولين هذه ابلدلة؛ ألجل دفع الرش

اذلي فيها ،ويكون هذا ال بأس به متفقا مع

القواعد .وحديث عثمان بن أيب العاص أنه قال للنيب

صىل اهلل عليه وسلم :-اجعلين إمام قويم يعين يفالصالة ،فقال" :أنت إمامهم" ،قال بعض العلماء:

احلديث يدل ىلع جواز طلب اإلمامة يف اخلري ،وقد

ورد يف أدعية عباد الرمحن اذلين وصفهم اهلل بتلك
ً
أنهم يقولون{ :واجعلنا للمتقني إماما} []74 :25

وليس من طلب الرياسة املكروهة؛ فإن ذلك فيما

يتعلق برياسة ادلنيا اليت ال يعان من طلبها ،وال

يستحق أن يعطاها.

ےس دوشے شرہ می یيادلہ وعبہ کا جوااہں ےہو ،تو وہ اس جدی ث می داجل تہی
ہ۔
ہ۔ وہ ققط دوشی جگہ جاتا جاہےيا ے
ےہوگا ،کنوں کہ اےس تہےل ہےی ےس عہدہ م ال ےہوا ے
ہ ،تو ہےم اےس روکی
الیيہ اگر ن یيہ جےل کہ وہ اس شرہ والوں پ کیبول کرتا جاہےيا ے

ہ۔ اگر کوئ کےہ کہ تم توشف عليہ الس الم ےک
ےگ ،کنو تکہ اعمال کا دارومدار تینوں پ ے
اس قول ےک تارے می کيا کہوےگ ،جو اتھوں ت رعپ مرص کو جطاپ کرت ےہوت
م
کہا تھا ( :جےھ رمی ےک جراتوں کا یگراں مفر کر د ئجی ،می جفاطت کرت واال اور
تاجب ےہوں) تو ہےم اےس دوجواتوں می ےس کوئ اتك جواپ دین ےگ :تہ ال جواپ ن
ئج
ہ کہ ھیل شتعت کا یکراو اگر ےہماری شتعت ےس ےہو ،تواعیيار ےہماری شتعت کا
ے
ئ
ج
ہ :ھیل شتعيی ےہمارے لی اس وق ث تك
ےہوگا۔ اہےل اضول کا مسہور قاعدہ ے
قاتل عمل ہ ےی ،جت تك ےہماری شتعت می اں ےک ج الف ن آتا ہےو" جوں کہ
ش
ہ کہ کسی ا تےس جص کو عہدہ تہی دتا
ےہماری شتعت می اں ےک ج الف وارد ے

ہ کہ اس ےس کہا جات گا کہ توشف
جات گا ،تو اس کا ظال ث ےہو۔دوشا جواپ ن ے
عليہ الس الم ت جت مال کا ضياغ ،اس یک جفاطت می کو تاہےی اور یيدر تای ث کو
مجسوس کيا تو آپ ت ملك کو کرتسن ےس ئجاپ دالت کا ارادہ کيا۔ اس رطح ےک
ہ۔ اور اس می کوئ
کام کا مقصد علط تدیب اور علط رطتفہ کارےس جھن کارا دالتا ےہو تا ے
ش
ہ۔ ميال ےک طور پ جت کوئ جص کسی ع الق می کوئ جاکم
جرح تہی ےہو تا ے

م
دیكےھ ،جس ت امور سلطنت کویياہ اور جلوق کو پتاد کر رکھا ہےو اوراےس تطام سلطنت
کو درشت کرت ےک لی کوئ دوشا آدمی تظ ن آت ،جيائجہ اس ےک مفاسد کو دور
کرتےک لی شپاہ اعیل ےس جود اینی تفری یک گرارس کرے ،تو قاعدے یک رو

ہ کہ
ہ۔ عماں ین اتو العاض یک جدی ث ،جس می ے
ےس اس می کوئ جرح تہی ے
م
اتھوں ت ینی ےس کہا تھا :جےھ اینی قوم کا تمار می امام یياد ئجی ،تو آپ ت فماتا:

ہ" تعص علما ےک مطاتق جب ےک کاموں می امامت یک ظلت
"تو اں کا امام ے
ت
ج
ہ ،حھی جود
ہ اور ن اں ر من ےک یيدوں یک دعاوں می ھی آتا ے
پدالل ث کرئ ے
ہ کہ وہ کہی ہ ےی ( :ےہمی پھبگاروں کا امام
اہلل ت اس وضف ےس منصف کيا ے
یياد ئجی) تاتسيدتدہ رتاشت یک ظلت ےک جوار پ تہی؛ کنوں کہ ن دیيا یک رتاشت ےس
م
ہ اور ن وہ رتاشت تات کا
ہ ،جےس ظلت کرت واےل یک ن تو مدد یک جائ ے
ن علق ے
ہ۔
جق دار ےہو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.
َّ
اتلخريج :أبو ُموىس عبد اَّلل بن قيس األشعري -ريض اهلل عنه-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• يم ْن ب يين ع ِِّم  :من األشعريني.
• أ ِّم ْرنا  :اجعلنا أمراء.
• هذا العمل  :إمارة املسلمني.

• ح يرص علي يه  :رغب به واهتم اهتماما شديدا ،وأظهر ذلك بطلبه.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1ال جيوز للخليفة أن يُويل أحدا منصبا طلبه أو حرص عليه؛ ألن ذلك مشعر بأنه يريده اغبلا نلفع نفسه أو عشريته ،وليس ملصلحة األمة.

 .2ينبيغ ىلع اخلليفة أن خيتار األكفاء األتقياء الستعماهلم ىلع الواليات العامة؛ يلكونوا عونا هل ىلع إقامة العدل ،وتطبيق رشع اهلل يف األمة،
ونرش األمن واألمان بني انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من ّلُكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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نو اشایيل اسوقثیياہ ےہو گی جت اںیک عورتوںتاسرطحا یی تال
سیوارتشوغ کردت۔

َّ َ َ َ
ُ ُ
َ َ َ َُ
إنما هلكت بنو إَسائيل حني اَّتذها نساؤهم

 .1431احلديث:

**

ُ
عن محيد بن عبد الرمحن :أنه سمع معاوية -ريض اهلل
ُ
ْ
ْ
عنه -اعم ح َّج ىلع ال يمنرب ،وتناول ق َّصة من شع ٍر اكنت
ُ ُ
يف ي يد حر ي ٍّ
يس ،فقال :يا أهل املدينة أين ُعلماؤك ْم؟!
ْ
سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينىه عن مثل
َّ
هذه ،ويقول« :إنما هلكت بنُو إرسائيل حني اختذها
ُ
نساؤ ُهم».

جميد ین عيدالرجم ین ین عوف ت معاون ین ائ شقياں رضی اہلل عہما ےس جح ےک
رہ تےھ ،اتہوں ت تالوں یک اتك جوئ
سال می سيا وہ مدیيہ منورہ می میب پ ن فما ے
ت
جو اں ےک جوکيدار ےک اہتھ می ھی ےل کر کہا :مدیيہ والو! تمہارے علماء کہاں ہ ےی؟
رہ
ہ آپ اس رطح تال یيات ےس منع فما ے
می ت رسول اہلل ﷺ ےس سيا ے
رہ تےھ کہ ینی اشایيل اس وق ثیياہ ےہو گی جت اں یک عورتوں ت
تےھ اور کہہ ے
اس رطح ا یی تال سیوارت شوغ کر دت۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب محيد بن عبد الرمحن بن عوف -رمحه اهلل -أنه
سمع معاوية -ريض اهلل عنه -اعم ح َّج وهو ىلع
ُ
ُْ
ْ
ْ
ْ
ال يمنرب ،وبيده ق َّصة من شع ٍر ،ويه شعر مكفوف
بعضه ىلع بعض ،اكنت بيد أحد خدمه اذلين
حيرسونه فتناوهلا منه ،فقال :يا أهل املدينة أين
ُ ُ
اؤ ُ
ك ْم؟! من باب اإلنكار عليهم بإهماهلم
علم
إنكار هذا املنكر وغفلتهم عن تغيريه ،ثم أخربهم -
ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أخربه أن اهلل -تعاىل -أهلك بين إرسائيل عندما اختذ
نساؤها هذه القصة ،ووصلها بالشعر ،وإنما أهلكوا
مجيعا؛ إلقرارهم املنكر مع ما انضم إىل ذلك من

ارتكابهم ما ارتكبوه من املنايه.

 .1431جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ج
ہ وہ کہی ہ ےی کہ می ت جح
جميد ین عيد الر م ین ین عوف رجمہ اہلل ےس روای ث ے
ےک سال میب پ معاون رضی اہلل عيہ کو سيا ،اں ےک اہتھ می تالوں کا اتك گھجا تھا ،ن
م
اتك دوشے ےک ساتھ جُرے ےہوت تالوں کا جموعہ تھا جو کہ اں یک کسی جوکيداری

کرتواےلجادم ےکاہتھمیتھا۔ فماتااےاہےلِ مدیيہتمہارےعلماءکہاںہ ےی؟ ن
ق
ہ کہ اتہوں ت لوگوں کو اس ُپائ ےس منع کرت می کو تاہےی
ات کار ےک یيل ےس ے
یک اور اس (ممنوغ ےس) کو یيدتل کرت ےس عفلت پئ۔ترھ فماتا کہ آپ ﷺ
ہ کہ جت ینی اشایيل یک عورتوں ت تالوں کو گوتد کر اس رطح ےک
ت ن فماتا ے
تالیياتاشوغکردتاتواہلل ت اتہی ہ ےالککردتا،وہتماملوگہ ےالک ےہو گی ،اس لی
کہ وہ ُپائ کا افار کرت تےھ اور ساتھ ہےی ُپائ کرت والوں کو ا یی ساتھ م الت
تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > أحاكم ومسائل متعلقة باألمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
َّ
ْ
• ق َّصة  :خصلة من الشعر.
ُ
ٍّ ُ
• حر ييس  :رشيط ،وهو :غالم األمري.

• هلكت  :أي :اكن هذا سبب هالكهم.

فوائد احلديث:
 .1جواز تناول اليشء يف اخلطبة؛ لرياه من لم يكن رآه عند احلاجة.
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 .2جواز اختاذ األمراء للحراس.
َّ
َّ
 .3وجوب اهتمام والة األمور بإنكار املنكرات ،واحلث ىلع إزاتلها واتلأنيب ىلع من قرص يف إنكارها ممن هو أهل ذللك.
 .4اإلنكار علنًا ال سيما إذا اكن املنكر فاشيا ،فيفيش إنكاره تأكيدا؛ يلحذر منه.

َّ ْ
 .5انليه عن ْ
وص يل الشعر بغريه ،أو وضع شعر اكمل ىلع الرأس ولو لألصلع ،وهو :ما يسىم بابلاروكة.
ُْ
المنكرات يف اعمة انلاس وعدم إنكارها من اخلاصة؛ سبب الستحقاق اهلالك ،وعموم العقاب من اهلل -تعاىل-.
 .6ظهور

 .7وجود املنكرات يف خري القرون.

 .8إباحة احلديث عن بين إرسائيل ،وكذا غريهم من األمم؛ للتحذير مما وقعوا فيه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1397 :ه ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو
زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهفتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه
وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه.
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مس
تمپ ( یقيل می) کجھا تےس امبمفر کی جا تیےگ جنےک کجھ کامتمہی
تھےل لگیےگاور کجھپے۔ جست اں(ےکپے کاموں) کو تاگوار جاتاوہ
ہ اورجستاںےک جالفآواراتھائوہ س المت راہ۔
گياہےسپی ے
ش
سواتاس جصےک جو(اںےکپےکاموںپ)راضیراہ اور است اںیک
ش
یبوییک(اتسا جص ات ہییکرطحہےالکث میپے گا)۔ لوگوںت توجھا :تا
مس
رسول اہلل! کيا ہےم اںےسقيال ( لح لرائ)ن کرین؟آپﷺتفماتا:

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون،
فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم،

ولكن من رِض وتابع ،قالوا :يا رسول اهلل ،أال
نقاتلهم؟ قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة

تہی (اتسان کرتا) جت تك کہوہ تم می تمار قاتم کرترہ ےی۔

 .1432احلديث:

**

 .1432جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :دیكھو ،تم پ
ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
مس
( یقيل می) کجھ ا تےس امب مفر کی جا تی ےگ جن ےک کجھ کام تمہی تھےل لگی

عن أم سلمة هند بنت أيب أمية حذيفة -ريض اهلل
َّ
عنها -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال « :يإنه
ُ ُ
ْ ُ
ُ
ُْ
ك ُرون ،فمن
يستعمل عليكم أمراء فتع يرفون وتن ي
ْ
كن م ْن
ك يره فقد ب يرئ ،ومن أنكر فقد س يلم ،ول ي
ُ ُ
ر ييض وتابع» قالوا :يا رسول اهلل ،أال نقاتيل ُهم؟ قال« :ال،
اموا ف ُ
يكم َّ
ما أق ُ
الصالة».
ي

ےگ اور کجھ پے۔ جس ت اں (ےک پے کاموں ) کو تاگوار جاتا وہ گياہ ےس پی
ش
ہاور جست اں ےکج الفآوار اتھائ وہ س المتراہ۔ سوات اس جصےکجو
ے
ش
(اں ےک پے کاموں پ) راضی راہ اور اس ت اں یک یبوی یک (اتسا جص اتہی یک
رطح ہ ےالک ث می پے گا)۔ لوگوں ت توجھا :تا رسول اہلل! کيا ہےم اں ےس جيگ ن
کرین؟ آپ ﷺ ت فماتا :تہی (اتسا ن کرتا) جت تك کہ وہ تم می تمار قاتم
کرت رہ ےی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب -عليه الصالة والسالم -أنه يوىل علينا من قبل
ويل األمر أمراء ،نعرف بعض أعماهلم؛ ملوافقتها ما

عرف من الرشع ،وننكر بعضها؛ ملخالفته ذلك ،فمن
كره بقلبه املنكر ولم يقدر ىلع اإلنكار؛ خلوف

سطوتهم فقد برىء من اإلثم ،ومن قدر ىلع اإلنكار
بايلد أو باللسان فأنكر عليهم ذلك فقد سلم،
ولكن من ريض فعلهم بقلبه ،وتابعهم يف العمل به

يهلك كما هلكوا .ثم سألوا انليب -صىل اهلل عليه

وسلم :-أال نقاتلهم؟ قال" :ال ،ما أقاموا فيكم
الصالة".

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت آگاہ فماتا کہ عنفی ث ہےم پ جكرماں یک رطف ےس ا تےس ارماء مفر
کی جا تی ےگ جن ےک کجھ کام ےہمی تسيد آ تی ےگ کنو تکہ وہ شتعت ےک مواقق
ےہوں ےگ اور تعص کو ہےم تاتسيد کرین ےگ کنوں کہ وہ مجال ِ
ف شتعت ےہوں ےگ۔ جس

ت ا یی دل می پائ کو تاگوار جاتا ليک اں ارماء یک یکر ےک جوف ےس اں ےک
رت ن ےہو تو وہ گياہ ےس پی راہ اور جو اہتھ تا رتاں
ج الف آوار اتھات یک اس می رشک ْ
ےس اتھی رو کی یک قدرپ رکھيا ےہو اور وہ اتھی اس ےس روےک تو وہ س المت راہ
ليک جو دل ےس اں ےک ( ُپے) کام پ راضی ےہو گيا اور اےس کرت می اس ت اں
یک یبوی یک وہ اتھی یک رطح ہ ےالک ث می پے گا۔ ترھ ینی ﷺ ےس لوگوں ت
درتاق ث فماتا :کيا ہےم اں ےس قيال ن کرین؟ آپ ﷺ ت فماتا :تہی (اں ےس
قيال ن کرو) ،جت تك کہ وہ تم می تمار کو قاتم کرت رہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ُ
• فتع يرفون  :أي :تعرفون بعض أعماهلم؛ ملوافقتها للرشع.
ُ
ك ُرون  :أي :تنكرون بعض أعماهلم؛ ملخالفتها للرشع.
• وتن ي

ً
• يستعمل عليكم أمراء  :أي :جتعل امللوك عليكم أمراء عماال.

فوائد احلديث:
 .1من معجزات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إخباره عما سيقع من املغيبات.
 .2يف هذا احلديث :ديلل ىلع وجوب إنكار املنكر ىلع حسب القدرة ،وال جيوز اخلروج ىلع والة األمر ،إال إذا تركوا الصالة؛ ألنها الفارقة بني
الكفر واإلسالم.

 .3املزيان يف تغيري املنكر وخلع السلطان ،هو الرشع ال اهلوى أو املعصية أو الطائفية.
 .4ال جيوز ُمشاركة الظاملني ،أو عونهم ،أو االستبشار عند رؤيتهم ،واجللوس إيلهم دون حاجة مرشوعة.
ُ
 .5إذا أحدث األمراء ما خيالف الرشيعة؛ فال جيوز لألمة موافقتهم ىلع ذلك.

 .6اتلحذير من تهييج الفنت ،واختالف اللكمة ،واعتبار ذلك أشد نكارة من احتمال منكر احلاكم العصاة ،والصرب ىلع أذاهم.

 .7الصالة عنوان اإلسالم والفارق بني الكفر واإلسالم.
ً
ً
 .8ويف هذا احلديث ديلل ىلع أن ترك الصالة كفر؛ وذلك ألنه ال جيوز قتال والة األمور إال إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من اهلل برهان ،فإذا
أذن نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصالة ،دل ذلك ىلع أن ترك الصالة كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من ّلُكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،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 ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش
1407ه.
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شم
تم مبے ت عد جودرعضی اور ا تےسا تےس امور دیكھوےگ ،حھی تمپا جھوےگ۔

إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها

 .1433احلديث:

**

َّ
ً
مرفواع « :يإنها
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-
ُ
ُُ ُ
ك ُرونها!» قالوا :يا رسول
عدي أثرة وأمور تن ي
ستكون ب ي
ُ ُّ
اهلل ،فما ت ُ
أم ُرنا؟ قال« :تؤدون احل َّق اذلي عليكم،
ُ
ُ
ذلي لكم».
وتسألون اهلل ا ي

 .1433جدیث:

ہ کہرسول اہلل ﷺ تفماتا":تممبے
این م سعود رضی اہللعيہ ےسروای ث ے
شم
ی
ت عد جود رعضی اور ا تےس ا تےس امور د كھو ےگ ،حھی تم پا جھو ےگ۔ ضجان کرام
رضی اہلل عہم ت رعض کيا کہ تا رسول اہلل! تو آپ ےہمی کيا جكم د یی ہ ےی؟۔ آپ
ﷺ ت فماتا" :تم ا یی دےم واجت جق ادا کرت رہےيا اورایيا جق اہلل ےس
مایگيا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث اتلنبيه ىلع أمر عظيم متعلق بمعاملة

احلاكم ،ويه ظلم احلاكم وانفرادهم باملال العام دون

الرعية ،حيث أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
سيستويل ىلع املسلمني والة يستأثرون بأموال

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

جدی ث می جكرماتوں ےک رطر عمل ےس من علق اتك تہت پی تاپ یک رطف توج
ہ ،جو کہ اں کا ظلم کرتا اور رعاتا کو مرحوم ر کھی ےہوتین نہا مال و دول ث
دالئ گنی ے
ہ۔ کنوں کہ ینی ﷺ ت آگاہ فماتا کہ مسلماتوں پ عنفی ث ا تےس
پ قنصہ جما لیيا ے
جكرماں مسلط ےہو جا تی ےگ ،جو اں ےک اموال کو ا یی قنےص می ےل کر جیےس جاہ ےی

املسلمني يرصفونها كما شاؤوا ويمنعون املسلمني

ےگ ،اسی عمال کرین ےگ اور اس می ےس اں کا جق اتھی تہی دین ےگ۔ اں
جكرماتوں یک رطف ےس ن شاش جود رعضی اور ظلم ےہو گا کہ وہ ا تےس مال پ قاتص ےہو
ت
تی
ہ ،ليک مسلماتوں کو مرحوم ر کھی ےہوت
نھی ےگ ،جس می مسلماتوں کا ھی جق ے

عليكم أن تمنعوا ما جيب عليكم حنوهم من

جكرماتوں ےکین نہا مال پ تسلط جما لیی یک وج ےس کہی ن ن ےہو کہ اں ےک تارے
ش
ہ ،تم اےس ادا ن کرو ،تعنی اں یک مع و ظاعت کرتا اور قیيہ و
می تم پ جو ےس واجت ے

حقهم فيها .وهذه أثرة وظلم من هؤالء الوالة ،أن
يستأثروا باألموال اليت للمسلمني فيها احلق،

وينفردوا بها ألنفسهم عن املسلمني ،ولكن
ع
ل
ہ
ہ
ض
م
ی
ی
ض
ے
ت
م
ک
ک
الصحابة املرضيون طلبوا اتلوجيه انلبوي يف عملهم ن نہا اس ی رصف ر ن ےگ۔ تا م جان رام ر ی اہلل م ت اں ظا وں
ال فيما يتعلق بالظلمة ،فقالوا :ما تأمرنا؟ وهذا من ےک تارے می تہی تلکہ ا یی رطر عمل ےک تارے می ینی ﷺ ےس راہ تمائ
ج
ہ۔
عقلهم ،فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-تودون احلق جاہےی اور توجھا کہ آپ ےہمی کيا كم د یی ہ ےی؟ ن اں یک داتس ميدی یک ع المت ے
اذلي عليكم" ،يعين :ال يمنعكم انفرادهم باملال آپ ﷺت فماتا":تم ا یی دےم واجت جق ادا کرت رہےيا"۔ تعنی اں
السمع والطاعة وعدم اإلثارة والوقوع يف الفنت ،بل

اصربوا واسمعوا وأطيعوا وال تنازعوا األمر اذلي

أعطاهم اهلل" ،وتسألون اهلل اذلي لكم" أي :اسألوا

احلق اذلي لكم من اهلل ،أي :اسألوا اهلل أن يهديهم
ُّ
حىت يؤدوكم احلق اذلي عليهم لكم ،وهذا من

حكمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإنه -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -ع يلم أن انلفوس ال تصرب عن حقوقها،
وأنها لن ترىض بمن يستأثرعليهم حبقوقهم ،ولكنه -

صىل اهلل عليه وسلم -أرشد إىل أمر يكون فيه اخلري
واملصلحة ،وتندفع من ورائه الرشور والفنت ،وذلك

قساد ایگبی می شتك ن ےہوتا۔ اس یک ئجات ضب اور فماں پداری کرتا اور اہلل
ہ ،اس می اں ےس مت جھگر تا۔ "اور ایيا جق اہلل ےس
ت اتھی جو جکومت دی ے
مایگيا"۔ تعنی ا یی جق کو اہلل ےس ظلت کرتا۔ تعنی اہلل ےس ن دعا کرتا کہ وہ اتھی
ہےدای ث دے؛ تا کہ وہ اں ےک دےم واجت تمھارا جق ادا کرت لگ جا تی۔ ن جكم
ہ۔ آپ ﷺ کو یيہ تھا کہ اتسائ تقس کو ایيا جق وضول
ینی ﷺ یک جكمت کا مطرہ ے
کی تعب جی تہی مليا اور جق ماری پداشت تہی کرت۔ اس لی آپ ﷺ ت
م
ہ اور جس یک وج
اتسی تاپ یک رطف راہ تمائ فمائ ،جس می جب اور صلجت مضرم ے
ےس پایياں اور قیی دور ےہوت ہ ےی۔ ہےم اں یک اظاعت و فماں پداری کرت
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ل
ہ۔ امور سلطنت می اں ےس ن ا جھی اور ایيا جق اہلل ےس
رہ ےی ،جو ہےم پ واجت ے
ظلت کرت رہ ےی۔

بأن نؤدي ما علينا حنوهم من السمع والطاعة وعدم

منازعة األمر وحنو ذلك ،ونسأل اهلل اذلي نلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األثرة  :االنفراد باليشء عمن هل فيه حق.
ُ ُّ
• تؤدون  :تعطون.

• احلق اذلي عليكم  :من االنقياد هلم وعدم اخلروج عليهم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث من دالئل نبوته -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أخرب بما سيكون يف أمته.
ُ
 .2جواز إعالم املبتىل اذلي سيبتىل بما يتوقع هل من ابلالء؛ يلُو ِّطن نفسه فإذا أتاه ما يوعد اكن صابرا حمتسبا.
 .3االعتصام بالكتاب والسنة خمرج من الفنت واالختالف.
 .4الصرب ىلع املقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره.
ُ
ُ
 .5احلث ىلع السمع والطاعة ،وإن اكن املتويل ظاملا فيعطى حقه من الطاعة وال خيرج عليه ،بل يترضع إىل اهلل تعاىل يف كف أذاه ،ودفع رشه
وإصالحه.

 .6استعمال احلكمة يف األمور اليت قد تقتيض اإلثارة ،ومن ذلك استئثار الوالة باملال دون الرعية ،فإنه جالب للفنت واثلورات ،ومع ذلك فالرسول
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -حث ىلع الصرب ولزوم الطاعة حىت تزول هذه الفنت. .7الصرب ىلع جور الوالة ،وإن استأثروا باألموال ،فإن اهلل سائلهم عما اسرتاعهم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .كنوز
رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم:
حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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ُ
َ ْ
أم َِر انلاس أن يكون آخر عه ِده ِْم بابليت ،إال
ُ ِّ َ
أنه خفف عن املرأة احلائض

 .1434احلديث:

لوگوں کو اسکا جكم تھا کہ اںکاآجریوقث نت اہللےک ساتھ ےہو (تعنی طواف
وداغ کرین) الیيہ جاتصہےسن جكمم عاف ےہو گيا تھا۔
**

ُ

عن عبد اهلل بن َّ
عباس ريض اهلل عنهما قال« :أ يمر
ُ ِّ
ْ
انلاس أن يكون آخر عه يد يه ْم بابليت ،إال أنه خفف
عن املرأة احلائض».

ہ وہ کہیہ ےی کہ ’’لوگوںکو اسکاجكم
عيد اہللین عياسرضی اہلل عہماےس روای ث ے
تھا کہ اں کا آجری وق ث نت اہلل ےک ساتھ ےہو (تعنی طواف وداغ کرین) الیيہ جاتصہ
ےس ن جُكم معاف ےہو گيا تھا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هلذا ابليت الرشيف تعظيم وتكريم؛ فهو رمز لعبادة
اهلل واخلضوع واخلشوع بني يديه ،فاكن هل يف الصدور

وىف القلوب إجالل ،وتعلق ،ومودة .وذلا أمر
مهابة ،ي

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احلاج قبل السفر أن
يكون آخر عهده به ،وهذا الطواف األخري هو

طواف الوداع ،إال املرأة احلائض؛ فلكونها تلوث

املسجد بدخوهلا سقط عنها الطواف بال فداء ،وهذا

انلص يف احلج فال يتناول العمرة.

 .1434جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ع
عایل یک عيادپ اور اس ےک
نت اہلل شتف یک اینی طمت و کرامت ے
ہ۔ ن اہلل ت ی
ہ ،س ینوں می اس کا رعت اور دلوں می اس کا
سا می جسوغ و عاجری یک تسائ ے

ہ۔ اشی وج ےس اہلل ےک ینی ﷺ ت جاجی کو
ج الل ،ت علق اور مجنت شمائ ےہوئ ے
شف ےس تہےل جكم دتا کہ اس کا آجری وق ث نت اہلل می گررے ،ن ط ِ
ہ
واف اجب ے
جےس ط ِ
واف وداغ کہی ہ ےی ،سوات جاتصہ عورپ ےک ،اس لی کہ اس ےک داجل
ہ ،جيائجہ اس ےس تعب قدن ےک
ےہوت ےس مسجد می گيدیگ ےہوت کا اتدتش ےہو تا ے
ہعرمےکو ن(جكم) سامل
طواف ساقط ےہوگيا ،نجدی ث ضف جحےکتارےمی ے

تہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > صفة احلج
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ُ
• أ يمر انلاس  :أمرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملراد بانلاس :احلجاج املسافرون إىل أهايلهم بعد تمام النسك.
ْ
• عه يد يه ْم  :اتلقائهم.
• بابليت  :بالطواف بابليت ،أي الكعبة.
ُ ِّ
• خفف  :خفف انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

• احلائض  :اليت أصابها احليض حني خروجها من مكة.

فوائد احلديث:
 .1أن طواف الوداع يكون آخر شئون احلاج؛ ألن هذا معىن الوداع ،ورشاء بعض األشياء يف طريقه إىل السفر ،أو انتظار الرفقة ،أو حنو ذلك من
اتلأخر اليسري ال يرض.
 .2عظم ُح ْرمة الكعبة.

 .3أن احلائض ليس عليها طواف للوداع ،وال دم برتكه.

 .4تيسري الرشيعة اإلسالمية.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه.
اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه .خالصة الالكم
رشح عمدة األحاكم ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412ه1992 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي
انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل.
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ق
ہ
شتےس ا صل جہاد ظالم تادساہےک سا می کلمہ جق کہيا ے

أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر

 .1435احلديث:

ِّ
انليب -
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن
َّ
ْ
َّ ُ ْ
اهلل علي يه وسلم -قال« :أفضل اجلهاد لكمة عد ٍل
صىل
ُ ْ
ان جائير».
عند سلط ٍ

**

ہ’’ :شت ےس اقصل جہاد ظالم
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
ہ۔‘‘
تادساہ ےک سا می کلمہ جق کہيا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أعظم جهاد
املرء أن يقول لكمة حق عن صاحب سلطة ظالم؛ ألنه

 .1435جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس امام اتو داود ،امام پمدی ،امام این ماج اور امام اجدم ت روای ث کيا ے

ربما ينتقم منه بسببها ويؤذيه أو يقتله ،فاجلهاد

يكون بايلد كقتال الكفار ،وباللسان اكإلنكار ىلع
الظلمة ،وبالقلب كجهاد انلفس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخل ُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

اجلها يد  :بذل اجلهد يف قمع أعداء اإلسالم بالقتال وغريه؛ تلكون لكمة اهلل يه العليا.
• ي
ُ ْ
لكمة عد ٍل  :حق.
• ي
ُ ْ
ان جائير  :صاحب سلطة ظالم.
• سلط ٍ

فوائد احلديث:
 .1األمر باملعروف وانليه عن املنكر من اجلهاد.
 .2نصح احلاكم من أعظم اجلهاد ،ولكن جيب أن يكون بعلم وحكمة وتثبت.
 .3اجلهاد مراتب.
 .4الرتفق بانلصح.
 .5جواز مواجهة احلاكم الظالم عند ظلمه وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وينبيغ الرتفق بانلصح واتللطف باملوعظة لعله يتذكر أو خيىش.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،ط ،2رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،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 اجلوزي1422 ،
  1428ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة
من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم.
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أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نْنل

رسول اہللﷺت ےہمی جكم دتا کہ ہےم لوگوںےکرمایث کا لجاظرکھی

انلاس منازهلم

 .1436احلديث:

**

 .1436جدیث:

عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ اں ےک تاس ےساتك ما یگی واال گررا ،تو اتھوں ت
اےس روئ کا اتك یکرا دے دتا۔ ترھ اں ےک تاس ےس جوس توساک اور عدمہ ش کل و
ش
ہیےنت واال اتك جص گررا ،تو اتھوں ت اےس نھاتا( ،اور کھاتا تیس کيا)اور اس ت

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أنه م َّر بها سائل،
ْ
ٌ
فأعطته يكرسة ،وم َّر بها رجل عليه يثياب وهيئة،
ْ
فأقعدته ،فأكل ،ف يقيل لها يف ذلك؟ فقالت :قال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أ ُ َّ
ازهلم».
نزلوا انلاس من ي
ي
ْ ُْ
زنل
«أمرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن ن ي
َّ
ازل ُهم».
انلاس من ي

کھاتا ،اں ےس جت اس تارے می توجھا گيا ،تو اتھوں ت جواپ دتا کہ رسول اہلل
ہ" :لوگوں ےک ساتھ اں ےک رمای ث ےک لجاظ ےس معاملہ کرو"۔
ﷺ کا فماں ے
"رسول اہلل ﷺ ت ےہمی جكم دتا کہہےم لوگوں ےکرمای ث کا لجاظ رکھی"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

مرت ب ِّ
حييك هذا احلديث قصة َّ
أمنا اعئشة -ريض اهلل
ي
عنها ،-حيث مر بها رجالن فأعطت األول منهما
قطعة من خزب وحنوه ،وأما اثلاين فاكن ذا حالة حسنة

فأكرمته وأعلت من شأنه .فقيل لعائشة -ريض اهلل
عنها :-لم َّ
فرقت بينهما حيث أعطيت األول كرسة،
وأقعدت اثلاين وأطعمتيه؟! ،فأجابت -ريض اهلل

عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرنا أن
نعامل لك أحد بما يالئم منصبه يف ادلين والعلم

والرشف .ولكن هذا احلديث ضعيف ،وال مانع من

مرااعة ما ورد فيه؛ ألنه من اآلداب.

**

اجمایل معنی:

ت
ہ۔
ن جدی ث اماں عاتش رضی اہلل عہا کو یس آت واےل اتك واق عہ کو یياں کرئ ے
اں ےک تاس دو آدمی گررے۔ اتھوں ت تہےل کو تو روئ وعبہ کا اتك یکرا دے
ج
دتا،جت کہدوشاجودرا ا ھیجال ث میتھا،اسکا اتھوں ت اکرام اور رعپ افائ
یک۔ عاتش رضی اہلل عہا ےس توجھا گيا کہ آپ ت اں دوتوں ےک ماتی فق کنوں کيا،
تاین طور کہ اتك کو تو تس روئ کا اتك یکرا دے دتا اور دوشے کو نھا کر کھاتا کھ التا؟
اتھوں تجواپدتا کہرسولاہللﷺت ےہمیجكمدتا کہہےم ےہاتكےساس اتدار
میمعاملہکرین،جودین اور علمو شفمیاس ےکمنصت ےسمياسیترکھيا ےہو۔
ہ ،اس کا لجاظ کرت
ہ ،ليک اس می جس تاپ کا دکر ے
اگرج ن جدی ث ضعنف ے
ہ۔
می کوئ ےس ما تع تہی؛ کنوتکہ اس کا ت علق آداپ ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > آداب ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :الرواية األوىل :رواها أبو داود .الرواية اثلانية :رواها احلاكم يف املعرفة.

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

معاين املفردات:

ْ
• يكرسة  :قطعة خزب.
• هيئة  :حالة حسنة.
ازهلم  :مراتبهم.
• من ي

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلصدق باليشء اليسري.
 .2االستدالل باحلديث انلبوي حجة قوية يف الرشع ،وهو أبلغ من ذكر احلكم من غري ديلل.
 .3مرااعة مراتب انلاس وماكنتهم ،حبيث يعطى لك ذي حق حقه؛ فيُكرم الكريمُ ،
ويعز العزيز ،ويقال ذل يوي اهليئات عرثاتيهم.
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 .4توقري صاحب القدر مما أدب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته من اتلعظيم واإلكرام ذلوي القدر.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من ّلُكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة
1428ه .رياض الصاحلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1399ه .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .تهذيب سنن أيب داود وإيضاح
علله ومشالكته ،حممد أرشف بن أمري العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة اثلانية1415 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه .معرفة علوم احلديث ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1397ه1977 ،م.
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أي بين ،إين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه

مبے تیی ! میترسول اہللﷺ کونفمات ےہوت سيا :تدپینراعی،
ظ
ہ ،تم اسےسئجيا کہ تم اں میےس ےہو۔
شجت گب اور لم کرتواال ےہو تا ے

وسلم -يقول :إن رش الراعء احلطمة ،فإياك أن
تكون منهم

 .1437احلديث:

َّ
ُ
ْ
أن اعئيذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -دخل ىلع عبيد
ُ َّ ِّ
ين ،يإين س يمعت ر ُسول اهلل -
اهلل بن زياد ،فقال :أي ب
ُ ُ
َّ
َّ
ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -يقول « :يإن رش الراع يء احلطمة»
َّ ْ
ْ
ُ
كون م ُ
نهم ،فقال هل :اج يلس فإينما أنت
فإييَّاك أن ت
ي
من ُخنالة أصحاب َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم-
ي
ي
ُ ُ
َّ
ُ
فقال :وهل اكنت لهم خنالة؟! يإنما اكنت انلخالة
ُ
ري يهم.
بعدهم و ييف غ ي

**

عاتد ین عرمو رضیاہلل عيہعیيداہللین رتادےکتاس گی اورفماتا :مبے ت یی!می
ت رسول اہلل ﷺ کو ن فمات ےہوت سيا " :تدپین راعی ،شجت گب اور ظلم
ہ"۔ تو تم اس ےس ئجيا کہ تم اں می ےس ےہوجاو۔ اس ت کہا :
کرت واال ےہو تا ے
ت
تل
آپ ینھی ،آپ تو اضجاپ مجدم ﷺ کا جھت ےہو ،اتھوں ت کہا :کيا اضجاپ رسول
تل
ت تل
ہ؟ ت سك جھت تو اں ےک ت عد تا اں ےک ع الوہ
ﷺ می ھی جھت ےہو تا ے
دوشوں می ےہوگا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل اعئذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -ىلع عبيد اهلل

بن زياد وهو أمري العراقني بعد أبيه ،فقال" :إين
سمعت رسول اهلل يقول :إن َّ
رش الراعءاحلطمة"،
واحلُطمة :هو العنيف براعية اإلبل يف السوق واإليراد
واإلصدار ،ويليق بعضها ىلع بعض ويعسفهاُ ،ضبه
ً
مثال لوايل السوء ،واملراد منه لفظ القايس اذلي

يظلمهم وال يرق هلم وال يرمحهم .وقوهل( :فإياك أن
ً
تكون منهم) من ّلُكم اعئذ نصيحة البن زياد .فما
َّ
اكن من ابن زياد إال أن أجابه( :إنما أنت من
خناتلهم) ،يعين لست من فضالئهم وعلمائهم وأهل

املراتب منهم بل من سق يطهم ،وانلخالة هنا استعارة

من خنالة ادلقيق ،ويه قشوره ،وانلخالة واحلقالة
َّ
واحلثالة بمعىن واحد ،قوهل .فرد عليه الصحايب

اجلليل -ريض اهلل عنه( :-وهل اكنت هلم خنالة؟! إنما
اكنت انلخالة بعدهم ويف غريهم) ،هذا من جزل
َّ
فإن
الالكم وفصيحه وصدقه اذلي ينقاد هل لك مسلم؛ ي
الصحابة -ريض اهلل عنهم -لكهم هم صفوة انلاس،
وسادات األمة ،وأفضل ممن بعدهم ،ولكهم عدول
قدوة ،ال خنالة فيهم ،وإنما جاء اتلخليط ممن بعدهم

وفيمن بعدهم.

 .1437جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عاتد ین عرمو رضی اہلل عيہ عیيد اہلل ین رتاد ےک تاس آت ،اس وق ث عیيد اہلل رعاق
کا امب تھا۔ وہ ا یی تاپ ےک ت عد واہں کا امب یيا تھا۔ عاتد ین عرمو رضی اہلل عيہ ت
فماتا :می ت اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم کو کہی ےہوت سيا کہ تدپین راعی،
ل
ظ
ہ۔ "ا ج ُ رط رمہ" تعنی اونوں کو ےہن کات اور الت
شجت گب اور لم کرت واال ےہو تا ے
ش
ش
ہ اور جنی پیيا
ےل جات می جنی کرت واال ،جو تعص کو تعص ےس مد تھب کروا تا ے
ہ۔ اس ےس
ہ۔ آپ ﷺ ت ن ُپے وایل ےک لی تطور ميال یياں کيا ے
ے
ظ
ہ ،پمیاوررجم کارونروا تہی رکھيا۔
ہ،جودوشوں پ لمکر تا ے
ُرماد"تدجلق" ے
ہ ،جو اتھوں ت ای ِ
ن رتاد ےس
(قاتاک اںیکوں مہم) ن عاتد رضی اہلل عيہ کا قول ے

تصنجت ےک طور پ کہا۔ ای ِ
ن رتاد ت جواپ می کہا( :اتما ای ث من ئجالہم) تعنی تم
ضاجت قصل ،دی علم اور اہےلِ رمیيہ ضجان می ےس تہی ےہو ،تلکہ کم رمیيہ ضجان می

ہ ،جو اس ےک جھلےک ےہوت
ےس ےہو۔ "الجالہ" آت ےک تھوےس ےس اسی عارہ ے
ج
ہ ےی ،الجالہ ،الجفالہ اور الجيالہ اتك ہےی معن یی می آت ہ ےی۔ ليل الفدر ضجائ ت
جواپ می کہا( :وہےل کای ث لہم ئجالہ اتما کای ث الجالہ ت عدہےم وف عبہےم)۔ ن ضجائ کا
تس
سل قص
ہ۔ اس لی کہ
ہ ،جےس ےہ مسلماں لنم کر تا ے
پا عدمہ ،یس ،نح اور شجا ک الم ے
ع ج
ضجان رضواں اہلل لن ہم ا معی سارے ےک سارے تمام لوگوں می جیيدہ ،امت
ےک شدار اور ت عد والوں ےس اقصل ہ ےی۔ شت ےک شت عادل اور اسوہ ہ ےی۔ اں
تل
می جھت ےہوت کا تصور ہےی تہی کيا جا شکيا۔ م الوپ تو ت عد والوں یک رطف ےس تا جود
ہ۔
ت عد والوں می ے
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اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :اعئذ بن عمرو املزِن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
الراع يء  :مجع راع.
• احلُطمة  :أي :العنيف يف رعيته ،ال يرفيق بها يف سوقها ومراعها ،بل حيطمها يف ذلك ويف سقيها ،ويزحم بعضها ببعض حبيث يؤذيها.
ْ
• انلُخالة  :ما بيق يف ال يغربال بعد خنل ادلقيق ،واملراد :ليست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم ،بل من سقطهم.

فوائد احلديث:
 .1استحباب نصح الرجل ألبنائه.
 .2أمر األمراء باملعروف ،ونهيهم عن املنكر برفق.
 .3مرشوعية نصيحة األمراء.
 .4الزتام الصحابة -ريض اهلل عنهم -باألمر باملعروف وانليه عن املنكر.
 .5أنه ال جيوز لإلنسان اذلي واله اهلل -تعاىل -ىلع أمر من أمور املسلمني أن يكون عنيفا عليهم؛ بل يكون رفيقا بهم.
 .6إصالح األمة وصالحها يكون بيق ْو يدها إىل الطريق القويم باللني.
ً ً
 .7خري انلاس للناس من اكن هيِّنا يلِّنا.
 .8وجوب الرفق بمن واله اهلل عليهم حبيث يرفق بهم يف قضاء حواجئهم وغري ذلك ،مع كونه يستعمل احلزم والقوة والنشاط ،يعين ال يكون يلنا
مع ضعف ،ولكن يلنا حبزم وقوة ونشاط.
َّ
ُ .9ج ْرأة اعئذ بن عمرو -ريض اهلل عنه -يف الرد ىلع عبيد اهلل بن زياد ،وبيان هل أن الصحابة لكهم سادة وأفاضل ،ولم يعرف السقط وانلخالة إال
بعد قرنهم.
 .10فضل الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني
من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة:
1423ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .املنهاج رشح
صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3532( :
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م
ہےمترسول اہللضیل اہللعليہوسلمےس اس تاپپنعتیککہ س کل اور
ت
آسائ می ،جوشی اور عمی می اور جودپپححدت جاتیکضورپ می ھی سيی

بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
السمع والطاعة ِف العرس واليرس ،واملنشط

ےگ اور اظاعت کرینےگ۔ اور اس تاپپ نعتیککہ ہےم اقيدارےک م عا مےل
می اضجاپ اقيدارےسیيارغ تہی کرینےگ۔

واملكره ،وىلع أثرة علينا ،وىلع أن ال ننازع األمر
أهله

 .1438احلديث:

**

ْ
عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :بايعنا
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َّ
السمع
ْ
ْ
ْ
ُ ْ
َّ
العرس واليُرس ،والمنش يط والمكره ،وىلع
والطاعة يف
َّ
ْ ْ
ُ
ازع األمر أهله إيال أن تر ْوا
أثر ٍة علينا ،وىلع أن ال نن ي
ك ْفرا ً بواحا ً عند ُ
ُ
كم يمن اهلل تعاىل يفيه بُرهان ،وىلع
ي
ُ
ُ َّ
ِّ
باحلق أينما كنا ،ال خناف ييف اهلل ل ْومة الئي ٍم.
أن نقول

عيادہ ین ضامت رضی اہلل یياں کرت ہ ےی کہ ہےم ت رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم
م
ےس اس تاپ پ نعت یک کہ س کل اور آسائ می ،جوشی اور عمی می اور جود پپحح
ت
دت جات یک ضورپ می ھی سيی ےگ اور اظاعت کرین ےگ۔ اور اس تاپ پ
نعت یک کہ ہےم اقيدار ےک معا مےل می اضجاپ اقيدار ےس یيارغ تہی کرین ےگ۔
ک
(آپ ت فماتا ):سوات اس ےک کہ تم اس می ھلم کھ ال کف دیكھو ،جس ےک (کف
ےہوت پ)تمھارےتاس (فآںاور سیتےس)واضح آ تارموجود ےہوں!یب استاپ
ت
پ نعت یک کہ ہےم جہاں کہی ھی ےہوں ےگ ،جق تاپ کہی ےگ اور اس معا مےل می
کسی م المت کرت واےل یک م المت کا جوف تہی کرین ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

(بايعنا) أي بايع الصحابة -ريض اهلل عنهم -الرسول

صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة ،وهو منواله اهلل األمر يف العهد انلبوي؛ ألن اهلل -تعاىل -قال:
(يا أيها اذلين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل

األمر منكم)( ،النساء ،)59 :وبعده -صىل اهلل عليه

وسلم -أولو األمر طائفتان :العلماء واألمراء ،لكن
العلماء أويلاء أمر يف العلم وابليان ،وأما األمراء فهم
أويلاء أمر يف اتلنفيذ والسطان .يقول :بايعناه ىلع

السمع والطاعة ،وقوهل" :يف العرس واليرس" يعين سواء
اكنت الرعية معرسة يف املال أو اكنت مورسة ،جيب

ىلع مجيع الرعية أغنياء اكنوا أوفقراء أن يطيعوا والة
أمورهم ويسمعوا هلم يف املنشط واملكره ،يعين سواء
اكنت الرعية اكرهني ذللك لكونهم أمروا بما ال تهواه

وال تريده أنفسهم أو اكنوا نشيطني يف ذلك؛ لكونهم
ُ
أ يمروا بما يالئمهم ويوافقهم" .وأثرة علينا" أثرة يعين
ً
استئثارا علينا ،يعين لو اكن والة األمر يستأثرون ىلع
الرعية باملال العام أو غريه ،مما يرفهون به أنفسهم

 .1438جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

(تاتعيا)تعنی ضجان ت رسول اہللﷺیک اس تاپ پ نعت یک کہ وہ (اویل االرم یک)
ش
ش
عایل ت رسول
مع و ظاعت کرین ےگ۔اس ےس رماد ےہ وہ جص ے
ہ جےس اہلل ت ی
ک
ہ(تااتہا الدین
عایل کا فماں ے
اہللﷺےک دور می سی معاملہ کا دہم دار یياتا۔اہلل ت ی
م
آمنوا اطنعوا اہلل واطنعوا الرسول واویل االرم نكم)(الیساء()59:اے وہ لوگو جواتماں
الت ےہو اظاعت کرو اہلل یک اور اظاعت کرو رسول یک اور اضجاپ اقيدار یک (جو)تم می
ےس ےہوں ترھاگر تم اجي الف کرو کسی جب می تو لوتاو اےس اہلل اور رسول یک رطف اگر
ج
ہ اور تہت تہب ائجام
ےہوتم اتماں ر کھی اہلل پ اور رور آجرپ پ،ن تہت ا ھی تاپ ے
ےک لجاظ ےس)۔رسول اہللﷺےک ت عد اولو االرم ےک دو گروہ ہ ےی۔علماء اور
جكرماں۔علماء علم و (اجکام شتعت کو)یياں کرتےک دہم دار ہ ےی اور جكرماں

ِ
اجکاماپ شتعت یک نقيد اور عمل درآمدیگ ےک دہم دار ہ ےی۔راوی کہی ہ ےی:تاتعياہ
ش
لس
عیل ا مع والطاعہ(ہےم ت مع و اظاعت پ نعت یک)اور فماتا:ف العش والیش(یيیگ
ت
اہ رعنت مایل طور پیيیگ کا ش کار ےہو تا جوشجال ےہو۔تمام رعاتا
اور جوشجایل می)۔ عنی ج ے
ہ کہ وہ ا یی جكرماتوں یک
اہ وہ مایل طور پ امب ےہوں تا رعی ث ن واجت ے
پج ے
ل
ت
اہ رعاتا
اظاعت و فمایبداری کرین۔اشی رطح فماتا:ف المی سط و ا مکرہ۔ عنی ج ے
تادل تا جواسيہ اں یک اظاعت کرے تاین طور کہ اتہی کسی اتسی تاپ کا جكم دے دتا
312

وحيرمون من والهم اهلل عليهم ،فإنه جيب السمع

والطاعة .ثم قال" :وأال ننازع األمر أهله" يعين ال

ننازع والة األمور ما والهم اهلل علينا ،نلأخذ اإلمرة
ً
ً
منهم ،فإن هذه املنازعة توجب ًّ
كثريا ،وفيتنا
رشا
ً
ً
عظيمة وتفرقا بني املسلمني ،ولم يدمر األمة
اإلسالمية إال منازعة األمر أهله ،من عهد عثمان -

ريض اهلل عنه -إىل يومنا هذا .قال " :إال أن تروا
كفرا ً
ً
بواحا عندكم فيه من اهلل برهان" هذه أربعة
رشوط ،فإذا رأينا هذا وتمت الرشوط األربعة

فحينئذ ننازع األمر أهله ،وحناول إزاتلهم عن والية
األمر ،والرشوط يه :األول :أن تروا ،فالبد من علم،

أما جمرد الظن ،فال جيوز اخلروج ىلع األئمة .اثلاين:
ً
ً
كفرا ال فسقا ،الفسوق ،مهما فسق والة
أن نعلم
األمور ال جيوز اخلروج عليهم؛ لو رشبوا اخلمر ،لو

زنوا ،لو ظلموا انلاس ،ال جيوز اخلروج عليهم ،لكن
ً
ً
ً
بواحا .اثلالث:
رصحيا يكون
كفرا
إذا رأينا
الكفر ابلواح :وهذا معناه الكفر الرصيح ،ابلواح
اليشء ابلني الظاهر ،فأما ما حيتمل اتلأويل فال جيوز

اخلروج عليهم به ،يعين لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى
أنه كفر ،لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر ،فإنه

ال جيوز أن ننازعهم أو خنرج عليهم ،ونوهلم ما تولوا،
لكن إذا اكن بواحا رصحيا ،مثل :لو اعتقد إباحة

الزنا ورشب اخلمر .الرشط الرابع" :عندكم فيه من

اهلل برهان" ،يعين عندنا ديلل قاطع ىلع أن هذا
ً
ً
كفر ،فإن اكن ادليلل ضعيفا يف ثبوته ،أو ضعيفا يف

دالتله ،فإنه ال جيوز اخلروج عليهم؛ ألن اخلروج فيه
رش كثري جدا ومفاسد عظيمة .وإذا رأينا هذا مثال

فال جتوز املنازعة حىت يكون دلينا قدرة ىلع إزاحته،
فإن لم يكن دلى الرعية قدرة فال جتوز املنازعة؛

ألنه ربما إذا نازعته الرعية وليس عندها قدرة يقيض

ىلع ابلقية الصاحلة ،وتتم سيطرته .فهذه الرشوط

رشوط للجواز أو للوجوب -وجوب اخلروج ىلع ويل

األم -لكن برشط أن تكون القدرة موجودة ،فإن
لم تكن القدرة موجودة ،فال جيوز اخلروج؛ ألن هذا

جات جو اں ےک لی تاگوار و تاتسيد ےہو تا ترھ جوسدیل ےس اں یک فمایبداری کرے
تاین طور کہ جس جكم کو ئجا الت کا اتہی کہا جات وہ اں ےک رماح ےس مياسیت اور
مواققت رکھيا ےہو۔واپہ علیيا:تعنی اگر جكرماں رعنت کو مرحوم ر کھی ےہوت عوامی

دول ث وعبہ پین نہا قاتص ےہو کر تینھ جا تی اور اس یک تدول ث جود تو جوشجال ےہوت
جا تی اور جن لوگوں پ اہلل ت اتہی جكرماں یياتا تھا اتہی اس ےس مرحوم رکھی تو
ت
ہ۔ترھ فماتا:واال یيارغ
اس ضورپ می ھی اں یک اظاعت و فمایبداری واجت ے
االرم اہےلہ:تعنی جكرماتوں ےس ہےم اس اقيدار می جھگرا ن کرین جو اہلل ت اتہی ہےم پ
ج
ق
ہ تاین طور کہ ہےم اں ےس اقيدار ھيیی ےک درت ےہو جا تی کنو تکہ اس سم کا
ئجسا ے
ق
ج
ہ اور مسلماتوں ےک ماتی
ھگرا سدتد سم یک شایگبی اور ق ینوں کا تاعت تیيا ے
ہ۔عماں رضی اہلل عيہ ےک دور ےس ےل کر آح تك امت مسلمہ
تھوپ یيدا کر تا ے
ہ۔
کو جكرماتوں ےک ساتھ جکومت ےک معاملہ می اشی کساکسی ت ہےی تو یياہ کيا ے
فماتا:اال اں پوا کفا تواجا عيدکم قيہ من اہلل پاہں:ن جار شاتط ہ ےی۔جت ہےم ن
دیكھ لی اور ن جاروں شاتط توری ہےو جا تی تو اس وق ث ہےم جكرماتوں ےس لرین

ےگ اور اتہی جکومت ےس ہےيات یک کوش کرین ےگ۔ تاہےم اتسا کرت ےک
تف
لی کجھ شاتط ہ ےی:اول:اں پوا(:تم دیكھ لو) جيائجہ ینی علم کا ہےوتا ضوری
م
ہ۔ جص گماں یک یيا پ جكرماتوں ےک ج الف جروح کرتا جاپ تہی۔دوم :ےہمی اں
ے
ت
ع
اہ جیی ھی
یک رطف ےس کف ےک ارت کاپ کا لم ےہو ن کہ قسق کا۔کنو تکہ جكرماں ج ے
اہ
ہج ے
قاسق ےہو جا تی،اں ےک قسق یک یيا پ اں ےک ج الف جروح کرتا جاپ تہی ے
وہ شاپ توشی کرین ،ر تا کرین اور لوگوں پ ظلم و سم دھا تی،ترہجال اں تاتوں یک

ہ۔ تاہےم جت ےہمی اں یک رطف ےس
وج ےس اں ےک ج الف جروح کرتا جاپ تہی ے
ض ئح کف ےک ارت کاپ کا علم ےہو تو ن’کف تواح‘ ےہو گا (جس یک وج ےس اں ےک ج الف
م
ہ:ض ئح کف۔’تواح‘ےس
جروح جاپ ےہو جات گا)۔سوم:کف تواح:اس کا عنی ے
ہ جو واضح اورظ ے
اہ ےہو۔ تا ہےم اگر تاپ اتسی ےہو جس می تاوتل کا احمال
رمادوہ ےس ے
ت
ےہو تو اس یک یيا پ اں ےک ج الف جروح کرتا جاپ تہی ےہو گا۔ عنی اگر ےہمی لےگ کہ اتہوں

ہ تاہےم احمال ےہو کہ ےہو
ہ جو ےہمارے پدتك کف ے
ت کسی اتسی ےس کا ارت کاپ کيا ے
ہ وہ کف ن ےہو تو اس ضورپ می ےہمارا اں ےس لر تا اور اں ےک ج الف جروح
شکيا ے
تس
کرتا جاپ تہی ےہو گااور جت تك وہ جكرماں رہ ےی ےگ ہےم اتہی جكرماں لنم کرت
رہ ےی ےگ۔ تا ہےم اگر کف تالکل ض ئح اور کھ ال ےہو مي ال جكرماں رعنت ےک لی ر تا اور
شاپ توشی کو جاپ فار دے دے (تو اس ضورپ می اس ےک ج الف جروح کيا
ت
جات گا)۔جو ھی شظ:عيدکم قيہ من اہلل پاہں:تعنی ےہمارے تاس اس تاپ ےک

ق
کف ےہوت یک ط عی دليل ےہو۔اگر دليل ےک نوپ می ضعف ےہو تا ترھ معنی ےک اعیيار
ت
ےس وہ ضعنف ےہو تو اس ضورپ می ھی اں ےک ج الف جروح کرتاجاپ تہی ےہو
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من إلقاء انلفس يف اتلهلكة؛ ألنه ال فائدة يف

اخلروج.

گا۔کنو تکہ جروح می تہت رتادہ ش اور مفاسد ہ ےی۔اگر ےہمی کسی اتسی تاپ کا علم ےہو
ت
(جس می ن جاروں شاتط تائ جا تی)تو اس ضورپ می ھی ضفی ث ہےی جكرماں

ےس لر تا جاپ ےہو گا جت ہےم می اےس ہےيا د یی یک ظاق ث ےہو۔اگر رعاتا می ن قدرپ ن ےہو
ہ کہ قدرپ ن ر کھی ےہوت اگر رعاتا جكرماں ےس
تو ترھ لر تا جاپ تہی کنو تکہ ےہو شکيا ے
ئ کھ
ت
رہ اور اس کا توری رطح ےس
لرائ مول ےل تو اس ےس جی جی تھ الئ ھی جائ ے
تسلط قاتم ےہو جات۔ جيائجہ معلوم ےہوا کہ ن شاتط تا تو جروح ےک جوار یک شاتط ہ ےی تا
اس ےک وجوپ یک تشطيکہ اس یک قدرپ تائ جات۔اگر قدرپ ن ےہو تو اس ضورپ
ہ
ہ۔کنو تکہ ن ا یی آپ کو ہ ےالک ث می دا لی وایل تاپ ے
می جروح کرتا جاپ تہی ے
اور ا تےس جاالپ می جروح ےس کجھ قاتدہ جاضل تہی ےہو تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجُ :عبادة بْن َّ
الصا يمت -ريض اهلل عنه-
ي
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• بايعنا  :اعهدنا.
السمع َّ
• ىلع َّ
والطاعة  :ألويل األمر واحلاكم.
ْ
ْ
• والمنش يط والمكره  :أي يف السهل والصعب.
• أثر ٍة  :األثرة االختصاص باملشرتك.
ُ ْ ً
• كفرا  :حممول ىلع الكفر الظاهر.
ً
ً
ً
ظاهرا ال حيتمل تأويال.
• بواحا  :أي
ً
ً
ُ
• يعندكم يمن اهلل تعاىل يفيه بُرهان  :عندكم ديلل قاطع ىلع أن هذا كفر ،فإن اكن ادليلل ضعيفا يف ثبوته ،أو ضعيفا يف دالتله ،فإنه ال جيوز
اخلروج عليهم.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع السمع والطاعة لوالة األمور من املسلمني يف غري معصية.
ُ
ُ
 .2ثمرة الطاعة يف مجيع ما ذ يكر يف احلديث اجتماع لكمة املسلمني ونبذ الفرقة واخلالف من صفوفهم.
ُ َّ
 .3عدم منازعة والة األمور إال إذا ظهر منهم كفر حمقق فيه خمالفة ملبادئ اإلسالم ،فيجب عندها اإلنكار عليهم واالنتصار للحق مهما

اكنت اتلضحية.
ُ .4حرمة اخلروج ىلع ُوالة األمور وقتاهلم باإلمجاع وإن اكنوا فسقة؛ ألن يف اخلروج عليهم مفسدة أعظم من فسقهم فريتكب أخف الرضرين.
 .5ابليعة لإلمام األعظم ال تكون إال يف طاعة اهلل -تعاىل-.

 .6طاعة اإلمام األعظم يف املعروف واجبة يف املنشط واملكره والعرس واليرس ،ولو خالف هوى انلفس.

 .7احرتام حق والة األمور ،وأنه جيب ىلع انلاس طاعتهم يف اليرس والعرس ،واملنشط واملكره واألثرة اليت يستأثرون بها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت،
1428ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار
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طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3061( :
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ُ َّ
حدثوا انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن يكذب
ُ
اهلل ورسوَلُ

 .1439احلديث:

لوگوںےسوہ تا تی کرو حہیوہ ت ہجا یی ہےوں ،کيا تمن جا ہی ےہو کہ اہللاور اس
ےکرسول کو جھيالدتا جات۔
**

ہ کہ آپ ت فماتا’’ :لوگوں ےس وہ
عیل ین ائ ظال ث رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
تا تی کرو حہی وہ تہجا یی ہےوں ،کيا تم ن جا ہی ےہو کہ اہلل اور اس ےک رسول کو جھي ال

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال" :حدثوا
َّ
ُ
اهلل
انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن يُكذب

ُ
ورسوهل؟".

دتا جات۔؟‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يرشد أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب -ريض اهلل
عنه -إىل أنه ال ينبيغ أن حيدث اعمة انلاس إال بما
هو معروف ينفع انلاس يف أصل دينهم وأحاكمه من
اتلوحيد وبيان احلالل واحلرام ُ
ويرتك ما يشغل عن
ذلك؛ مما ال حاجة إيله أو اكن مما قد يؤدي إىل رد احلق
وعدم قبوهل مما يشتبه عليهم فهمه ،ويصعب عليهم

إدراكه.

 .1439جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ عام لوگوں ےس
امب الموميی عیل ین ائ ظال ث رضی اہلل عيہ ر ےہمائ فما ے
وہےی تا تی کرئ جاہےيی جو اں ےک اہں مغوف ےہوں اور جو اتہی اں ےک دین ےک
سلسےل می قاتدہ دین جیےس توجيد اورج الل و جرام یک وضاجت اور جو تا تی اں ےس دور
ر کھی وایل ےہوں اور جن یک ضورپ ن ےہو تا ترھ وہ تا تی جو جق کو جھي الت اور اس ےک
ش
قنول ن کرت کا تاعت ےہوں اور جن کو مجھيا اں ےک لی مسیيہ اور جن کا ادراک کرتا
اں ےک لی م س کل ےہو اں ےس اجیياپ کرتا جا ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :أخرجه ابلخاري.

اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• بما يعرفون  :بما ال يفتنهم مما ال تدركه عقوهلم.

فوائد احلديث:

ً
ٌ
ُضر من حتديث انلاس ببعض ما ال يفهمون؛ فال ينبيغ حتديثهم بذلك وإن اكن حقا.
 .1أنه إذا خيش
 .2ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام.

 .3ال جيوز حتديث انلاس بما ال تدركه عقوهلم.

املصادر واملراجع:

كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ،ت :د .دغش العجِم ،مكتبة أهل األثر ,الطبعة اخلامسة1435 ,ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد
بن عبد العزيز السليمان القراعوي ,ت :حممد بن أمحد سيد ,مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ
صالح الفوزان ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)3344( :
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ت عم
ج ت م
عایل (تواپد یی
م لوہےی اجیيار کرو سیک م ی ظاقث ےہو کنوں کہ اہللت ی
ےس) تہی تھکيا تہاں تك کہ تم جود ہےی اکيا جاو۔

خذوا من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال يسأم اهلل
حىت تسأموا

 .1440احلديث:

**

جرصپ عاتش ینی ﷺ یک روج مجبہم یياں کرئ ہ ےی کہ جوالء نت تُو ری ث ین جینت
ی اں ےک تاس ا تےس وق ث می گررین جت رسول اہلل ﷺ اں
ین اسد ین عيدالغ ی

زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-
عن اعئشة
ي
َّ
ُ
أخربته أن احل ْوالء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن
عبد ُ
الع َّزى َّ
مرت بها وعندها رسول اهلل -صىل اهلل
ُ
ُ
فقلت :هذه احل ْوالء بنت تويت ،وزعموا
عليه وسلم،-

ہ کہ ن
ےک تاس تےھ ،می ت کہا کہ ن جوالء نت توی ث ہ ےی اور لوگوں کا جيال ے
ع
راپ ترھ تہی سو تی ،رسول اہلل ﷺت فماتا :راپ ترھ تہی سوئ! تم مل وہےی

أنها ال تنام الليل ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ
وسلم« :-ال ُ
تنام الليل! خذوا يمن العمل ما ت يطيقون،
ُ
يسأم ُ
اهلل حىت تسأموا».
هلل ال
فوا ي

ج
ت م
عایل (تواپ د یی ےس) تہی تھکيا
اجیيار کرو س یک م ی ظاق ث ےہو کنوں کہ اہلل ت ی
تہاں تك کہ تم جود ہےی اکيا جاو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
َّ
مرت احل ْوالء بنت تويت بعائشة ،فقالت اعئشة للنيب
ُ
صىل اهلل عليه وسلم :-هذه احل ْوالء بنت تويت،ويه تصيل الليل لكه وال تنام .فأنكر رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -عليها قيامها الليل لكه ،وقال:
ُ
«خذوا يمن العمل ما ت يطيقون» فأمر انليب -عليه

الصالة والسالم -هذه املرأة أن تكف عن عملها
الكثري ،اذلي قد يشق عليها وتعجز عنه يف املستقبل

فال تديمه ،ثم أمر انليب  -عليه الصالة والسالم -أن
ُ
يسأم ُ
اهلل حىت
هلل ال
نأخذ من العمل بما نطيق« ،فوا ي
تسأموا» يعين :أن اهلل عز وجل يعطيكم من اثلواب
بقدر عملكم ،مهما داومتم من العمل فإن اهلل تعاىل
َّ
يثيبكم عليه ،فإذا سئم العبد من العمل ومله قطعه
وتركه فقطع اهلل عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد

إنما جيازى بعمله ،فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه

وأجره إذا اكن قطعه لغري عذر من مرض أو سفر،
وهذا هو الراجح يف معىن امللل اذلي يُفهم من ظاهر
احلديث أن اهلل يتصف به ،وملل اهلل ليس كمللنا

حنن ،ألن مللنا حنن ملل تعب وكسل ،وأما ملل اهلل

عز وجل فإنه صفة خيتص به جل وعال تليق جبالهل،
واهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقه تعب وال يلحقه

كسل.

 .1440جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اتك دق عہ جوالء نت توی ث رضی اہلل عہا جرصپ عاتش رضی اہلل عہا ےک تاس ےس
گررین تو جرصپ عاتش رضی اہلل عہا ت ینی کرتم ﷺ کو یياتا کہ :ن جوالء نت
توی ث رضی اہلل عيہ ہ ےی اور ن ساری راپ تمار پھنی ر ےہنی ہ ےی سوئ ہےی تہی۔ تو
رسول اہلل ﷺ ت اُں ےک توری توری راپ ےک قيام کو تاتسيد کيا اور فماتا:
ُِ
ِ ل
ج
«جدوا من ا عمل ما تطنفوں» (ضف ایيا ہےی عمل کرو ینی ظاق ث ر کھی ےہو) ینی کرتم
ﷺ ت اس عورپ کو ا یی کیب عمل ےس روکا کہ جو م سقت کا تاعت ےہو اور
مس
یقيل می جس ےک کرت ےس عاجر آ جات اور اس پ مداومت ن کر سےک۔ ترھ ینی
ج
کرتم ﷺ ت ن جكم دتا کہ ےہمی ایيا ہےی عمل کرتا جا ہی ینی ظاق ث ےہو۔ «قواہللِ ال
اہلل جنی تساموا» (اہلل یک قسم! اہلل (د یی ےس) تہی تھکيا تہاں تك کہتم ہےی اکيا
تسا ُم ُ
جاو) تعنی اہلل رعوجل تمہارے عمل ےک مطاتق تمہی تواپ عطا کر دے گا جت
ع
ےہمی
رہ یگ اور جت یيدہ کسی عمل ےس اکيا جات ،تھك
تك اس مل پ سیگ ے
ت ت ت
منقط
عایل ھی اس ےس تواپ ےک
جات ،اس کو ع کر دے اور پک کر دے و اہلل ی
ع
م
منق
ہ
اہ۔ کنوں کہ یيدے کو اس ےک مل ےک مطاتق جرا لنی ے
سلسےل کو طع کر دیي ے
ت
اور اگر تعب عدر ،رمض اور شف ےک کسی عمل کو جھور دتا جات تو اس کا تواپ ھی حم
ش
م
ہ جو اس جدی ث ےک ظ ے
اہ ےس مجھ
ہ۔ اور تہی اکياہےت کا را جح عنی ے
کر دتا جا تا ے
عایل یک اکياہےت ےہماری اکياہےت یک رطح
ہجس ےس اہلل منصف ے
آراہ ے
ہ۔اور اہلل ت ی
عایل یک
ہ ،کنوں کہ ےہماری اکياہےت تھکاوپ اور سسنی ے
تہی ے
ہ جت کہ اہلل ت ی
م
ہاور اس ےک ساتاں
ہ جس ےس اہلل رعوجل جنص ے
اکياہےت اتك اتسی ضقت ے
عایل کو تھکاوپ اور سسنی تہی الجق ےہوئ۔
ساں ے
ہ اور اہلل سجان وت ی
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > حقوق اإلنسان يف اإلسالم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• التنام الليل  :يعين تقضيه يف الصالة والعبادة.
• يسأم  :يمل ويضجر.

فوائد احلديث:
 .1االقتصاد يف العمل واألخذ منه بما يتمكن صاحبه من املداومة عليه.
 .2إثبات السآمة صفة هلل -تعاىل -ىلع ما يليق به سبحانه ىلع ما سبق تفصيله.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،لزين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبيل،
حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود وآخرين ،انلارش :مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة انلبوية ،الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1996 -م .معجم اللغة
العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارش :اعلم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .رشح رياض
الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)10411( :
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م
ےہمارے تاس موجود سوتےک اتك یکرے کا جيالمبےدہ ےن میآتا۔ جےھ
ً
ُ
ُيبسين،
أن
فكرهت
عندنا
ترب
من
ا
شيئ
ذكرت
رہ۔ جيائجہ میت اےس تایث د یی کا
نپا لگا کہ مبی توج اسیکرطفلیگ ے
فأمرت بقسمته
ج
ك
مدےدتا۔

 .1441احلديث:

**

عقيہ ین جارپ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت مد یی می ینی ﷺ ےک
ن
جےھ عرص یک تمار پھی۔ س الم تھبت ےک ت عد آپ ﷺ جلدی ےس کرھے ےہوت
اور ضفوں کو جبت ےہوت اینی کسی نوی ےک جرحے یک رطف جےل گی۔ آپ

عن عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -قال :صليت

وراء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -باملدينة العرص،
فسلَّم ثم قام ُم ً
رساع ،فتخ َّطى يرقاب انلاس إىل بعض
ُ
انلاس من ُ ْ
رسع يت يه ،فخرج عليهم،
ُحج ير نيسائه ،فف يزع
فرأى أنهم قد عجبوا من ُ ْ
رسع يت يه ،قال« :ذكرت شيئا
ْ
ُ
ْ
فأمرت يب يق ْسم يت يه».
رب عندنا فكرهت أن حي يبس يين،
من تي ٍ
ويف رواية« :كنت خلَّ ْف ُ
ت يف ابليت ت ْ ً
ربا من الصدقة،
ي
ُ
فكرهت أن أبيِّت ُه».

ﷺ یک جلدی یک وج ےس لوگ گرھا گی۔ جت آپﷺ (جرحے ےس) ت کل کر
اں ےک تاس آت اور دیكھا کہ وہ آپ ﷺ یک ےس جبپ ردہ ہ ےی ،تو فماتا:
م
" ےہمارے تاس موجود سوت ےک اتك یکرے کا جيال مبے دہ ےن می آتا۔ جےھ ن
رہ۔ جيائجہ می ت اےس تای ث د یی کا جكم
پا لگا کہ مبی توج اس یک رطف لیگ ے
ہ" :می گرھ می ضدق ےک مال ےس سوت کا
دے دتا"۔ اتك اور روای ث می ے
م
ج
اتك یکرا جھور آتا تھا۔ جےھ ن تاپ ا ھی ن لیگ کہ راپ می اےس ا یی تاس رکھوں"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
قال عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه -أنه صىل مع

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يوم صالة العرص،

فقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حني انرصف من
صالته مرساع ،يتخ َّطي رقاب انلاس متوجها إىل
بعض حجرات زوجاته؛ فخاف انلاس من ذلك ،ثم

خرج فرأى انلاس قد عجبوا من ذلك؛ فبني هلم انليب

صىل اهلل عليه وسلم -سبب هذا ،وأخرب أنه تذكرشيئًا من ذهب غري مرضوب مما جتب قسمته ،فكره
أن يمنعه ويشغله اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال

ىلع اهلل -تعاىل.-

 .1441جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عقيہ ین جارپ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ اتھوں ت اتك دں ینی ﷺ ےک
ساتھ عرص یک تمار پھی۔ ینی ﷺ جت تمار ےس قارغ ےہوت تو جلدی ےس کرھے ےہو
کر ضفوں کو جبت ےہوت اینی نوتوں می ےس کسی نوی ےک جرحے یک رطف جےل
گی۔ اس یک وج ےس لوگ گرھا گی۔ ترھ جت آپ ﷺ ت ے
اہ تشتف الت اور
دیكھا کہ لوگ آپ ﷺ ےک اس عمل ےس جبپ می میي ال ہ ےی ،تو اس یک وج یياں
تق
کرت ےہوت فماتا کہ آپ کو کجھ ارں دھ ال سوتا تاد آگيا تھا ،جےس سنم کرتا ضوری تھا۔
آپ ﷺ کو ن تاپ تسيد ن آئ کہ اےس ا یی تاس ر کےھ رہ ےی اور اس یک وج ےس
رہ۔
آپ ﷺ یک توج اور دہ ےن اہلل ت عایل ےس ہےيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > واجبات اإلمام
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > زهده صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عقبة بن احلارث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فتخ َّطى  :قطع الصفوف حال جلوس انلاس.
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ْ
• ُحجر  :مجع ُحجرة ،اسم للمزنل.

َّ
• فف يزع  :خاف انلاس؛ ألنه خالف اعدته؛ ألن اعدته أن يميش بتأن.
ْ
• حي يبس يين  :يشغلين اتلفكري فيه عن اتلوجه واإلقبال ىلع اهلل -تعاىل-.
• ا يتلرب  :اذلهب والفضة قبل أن يرضبا دنانري ودراهم ،ويطلق ىلع اذلهب تغليبًا ،كما يطلق ىلع غريه من املعادن.

فوائد احلديث:
 .1جواز قيام اإلمام بعد الفراغ من الصالة دون أن يقول أذاكر دبر الصالة إذا أتاه ما يشغله ،ويؤخر األذاكر.
 .2أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أرسع انلاس مبادرة إىل اخلري.
 .3جواز ختطي الرقاب بعد السالم من الصالة ،وال سيما إذا اكن حلاجة.
 .4جواز اتلعجب ممن فعل فعال ليس من اعدته.
 .5أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش يلحقه النسيان ،وأنه ينىس كما ينىس غريه.
ُ
 .6انشغال الفكر يف الصالة ال يبطلها ،ولكن خيىش أن يذهب باخلشوع.
 .7استحباب اتلخلص مما يشغل القلب عن اهلل -تعاىل ،-واستحباب املبادرة إىل عمل اخلري.
 .8شدة األمانة وعظمها ،وأن اإلنسان إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد حتبسه.
 .9جواز االستنابة واتلوكيل يف رصف الصدقات مع القدرة ىلع املبارشة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد
املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،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 :األوىل1430ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة 1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3483( :
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لرےکیک کہائ ،تادساہ ،جادوگر اور راہےتےک ساتھ

قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب

 .1442احلديث:

عن صهيب بن سنان الرويم -ريض اهلل عنه -مرفواع:
ساحر فل َّما ك يرب
«اكن ملك فيمن اكن قبلكم واكن هل ي
ُ
ِّ
ِّ
ْ ُ ْ ْ
ُْ
ً
غالما أعلمه
ابعث إىل
قال للم يل يك :إين قد ك يربت ف
ِّ ْ
ً ُ ِّ ُ ُ
طري يق يه يإذا
السحر؛ فبعث إيله غالما يعلمه ،واكن يف ي
ُ ْ ُ
سلك راه ٌ
ب ،فقعد إيله وس يمع ّلُكمه فأعجبه ،واكن
ي
َّ
َّ َّ
اهب وقعد إيله ،فإذا أىت
إذا أىت الس ي
احر ،مر بالر ي
الساحر ُضب ُه ،فشاك ذليك إىل َّ
الرا يهب ،فقال :يإذا
ي
ُ
هيل ،وإذا خ يشيت
خ يشيت الساحر فقل :حبس يين أ ي
ُ
َّ
اح ُر  .فبينما هو ىلع ذليك يإذ
أهلك فقل :حبس يين الس ي
أىت ىلع دابَّ ٍة ع يظيم ٍة قد حبست َّ
انلاس ،فقال :ايلوم
الر ُ
أعل ُم َّ
احر أفض ُل أم َّ
الس ُ
اهب أفضل؟ فأخذ حجرا،
الراهب أح َّ
أمر َّ
فقال :اللَّ ُهم إن اكن ُ
أمر
ن
م
إيلك
ب
ي
ي
ي
ي
انل ُ
ُ
َّ َّ َّ
َّ
ميض َّ
اس ،فرماها
الس ي
اح ير فاقتل هذه ادلابة حىت ي ي
انل ُ
اس ،فأىت َّ
فقتلها ومىض َّ
الراهب فأخرب ُه .فقال ُهل
ين أنت ايلوم أفضل ِّ
الر ُ
َّ
اهب :أي بُ َّ
مين قد بلغ يمن
َّ
َّ
ُ
مرك ما أرى ،وإنك ستبْتىل ،فإن ابتُ يليت فال ت ُدل
أ ي
ُ
الغ ُ
ىء األكمه واألبرصُ ،
الم يُرب ُ
َّ
ويداوي
يلع؛ واكن
ي
َّ
انلاس من سائي ير األدواء ،فس يمع جليس ليلم يل يك اكن
قد عِم ،فأتاه بهدايا كثرية ،فقال :ما ها ُهنا لك أ ُ
مجع
ي
َّ
ْ
ً َّ
شيف
إن أنت شفيت يين ،فقال :إين ال أش ييف أحدا يإنما ي ي
اهلل تعاىل ،فإن آمنت باهلل تعاىل دع ُ
ُ
وت اهلل فشفاك،
فآمن باهلل تعاىل فشف ُاه ُ
اهلل تعاىل ،فأىت الم يلك فجلس
ُ
َّ
إيله كما اكن جيل ُس ،فقال ُ
هل الم يلك :من رد عليك
ي
ي
ِّ
ِّ
برصك؟ قال :ريب ،قال :ولك رب غريي؟ قال :ريب
َّ
ُ ِّ
ور ُّبك ُ
اهلل ،فأخذ ُه فلم يزل يعذبُ ُه ح َّىت دل ىلع
ُ
ُ
بالغالمي  ،فقال ُهل الملكْ :
أي بُ َّ
ين ،قد
الغالمي  ،فيجء
ي
ُ
حرك ما ت ْربىء األكمه واألبْرص وتفعل
بلغ يمن يس ي
ِّ
ً َّ
شيف اهلل
وتفعل؟! فقال :إين ال أشيف أحدا ،إينما ي ي
ُ ِّ ُ ُ َّ َّ
ُ
َّ
اهب؛
تعاىل .فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل ىلع الر ي
ُ
َّ
ارجع عن دينك ،فأىب ،فداع
اهب فقيل هل :ي
ف ييجء بالر ي
ْ
َّ
باملنشار ف ُوضع الم ُ
نشار يف مفرق رأسه ،فشق ُه ح َّىت
ي
ي
ي
َّ ُ ُ
ُ
َّ
ارجع عن
وقع يشقاه ،ثم ييجء يجب ي
ليس الم يل يك فقيل هل :ي

**
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ہ کہ ’’تم ےس تہےل اتك
ضہنت ین سياں رومی رضی اہلل عيہ ےس رمقوعا روای ث ے
تادساہ تھا جس ےک تاس اتك جادو گر تھا جت وہ جادوگر تورھا ےہوگيا تو اس ت تادساہ
تھ
ےس کہا کہ اپ می تورھا ےہوگيا ےہوں تو آپ مبے ساتھ اتك لرےک کو نح دین تاکہ

س
می اےس جادو شكھا شکوں تو تادساہ ت اتك لرکا جادو نكھی ےک لی جادوگر ےک
تھ
تاس نح دتا ،جت وہ لرکا ج ال تو اس ےک را سی می اتك راہےت تھا تو وہ لرکا اس
ت
راہےت ےک تاس تینھا اور اس یک تا تی سیی لگا جو کہ اےس تسيد آ تی ،ترھ جت ھی وہ
جادوگر ےک تاس آ تا اور راہےت ےک تاس ےس گرر تا تو اس ےک تاس تینھيا (اور اس

یک تا تی سیيا) اور جت وہ لرکا جادوگر ےک تاس آ تا تو وہ جادوگر اس لرےک کو (دپ ےس
آت یک وج ےس) مار تا ،تو اس لرےک ت اس یک ش کای ث راہےت ےس یک تو راہےت
م
ئ
ت کہا کہ اگر جےھ جادوگر ےس در ےہو تو کہہ دتا کر کہ جےھ مبے گرھ والوں ت روک ليا تھا
م
ئ
اور جت جےھ گرھ والوں ےس در ےہو تو تو کہہ دتا کر کہ جےھ جادوگر ت روک ليا تھا۔ اشی
دوراں اتك تہت پے درتدے ت لوگوں کا راسيہ روک ليا (جت لرکا اس رطف
ق
ہ تا راہےت اقصل
آتا) تو اس ت کہا :می آح جایيا جاہےيا ےہوں کہ جادوگر ا صل ے
ئ
ہ؟ اس ت اتك نرھ ليا اور کہا ’’ ال یہی اگر راہےت کا رطتفہ جےھ جادوگر ےک رط تق
ے
ےس رتادہ تسيد ےہو ،تو اس جاتور کو قيل کر تاکہ لوگ گرر جا تی‘‘۔ ترھ لرےک ت اس
جاتور کو نرھ ےس مارا تو وہ جاتور رم گيا اور لوگ گررت لےگ۔ ترھ وہ لرکا راہےت ےک
ہ ،تفیياًیبا ریيہ تہاں
تاس آتا اس ےس ن جال کہا تو وہ توال کہ تیيا تو مجھ ےس پھ گيا ے
تك تہنجا جو می دیكھيا ےہوں اور تو عنفی ث آرماتا جات گا۔ ترھ اگر تو آرماتا جات تو
ض
مبا تام ن یي التا۔ اور وہ لرکا مادر راد اتدےھ اور کورھی کو جنح کر دیيا تھا تلکہ ےہ اتك
ت
نماری کا ع الح ھی کر دیيا تھا۔ تادساہکا اتك ہےم تسی اتدھا ےہوگيا اس ت لرےک ےک
تارے می سيا تو وہ تہت ےس ئجق ےل کر اس ےک تاس آتا اور اس ےس کہا کہ اگر تم
م
جےھ شفا دے دو تو ن سارے ئجق جو می تہاں ےل کر آتا ےہوں وہ سارے تمہارے
لی ےہوجا تی ےگ ،اس لرےک ت کہا کہ می تو کسی کو شفا تہی دے شکيا ،شفا تو اہلل

ئ
ت عایلدیيا ے ت
عایل ےس دعاکروںگا کہوہ جےھشفا
ہ ،اگر م اہلل پاتماں ےل آوتومیاہللت ی
ی
ش
ج
عایل ت اےس شفا عطا فما
دے دے۔ ترھ وہ ( ص) اہلل پ اتماں ےل آتا تو اہلل ت ی

دی۔ ترھ وہ آدمی تادساہ ےک تاس آتا اور اس ےک تاس تینھ گيا جس رطح کہ وہ تہےل
ئ
تینھا کر تا تھا ،تادساہ ت اس ےس کہا کہ کس ت جےھیبی تیيائ واتس لوتا دی؟ اس
ت
ت کہا :مبے رپ ت۔ اس ت کہا کہ کيا مبے ع الوہ یبا اور کوئ رپ ھی
ہ۔ ترھ تادساہ اس کو یکر کر اےس عداپ
ہ؟ اس ت کہا  :مبا اوریبا رپ اہلل ے
ے
321

ْ
َّ ُ
ُ
أسه ،فشقه بي يه
وضع ال يمنشار يف مف يرق ر ي
يدي ينك ،فأىب ،ف ي
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ ُ َّ
ارجع عن
حىت وقع يشقاه ،ثم ييجء بالغالمي فقيل هل :ي
ُ
يدينك ،فأىب ،فدفعه يإىل نفر يمن أصحابه ،فقال:
اذهبوا بيه يإىل جب يل كذا وكذا فاصع ُدوا بي يه اجلبل ،ف يإذا
َّ
ُ
إال فاطر ُح ُ
وه .فذهبُوا
بلغتُم يذ ْروته ف يإن رجع عن يدي ين يه و
ْ
َّ
ْ
بي يه فص يع ُدوا بي يه اجلبل ،فقال :الل ُه َّم أكفنيهم بيما يشئت،
ُ
به ُم اجلبل فسق ُطوا ،وجاء يميش إيىل الم يل يك،
فرجف ي
ُ
ْ
فقال ُ
أصحابُك؟ فقال :كفا ينيهمُ
هل الم يلك :ما فعل
ُ
اهلل تعاىل ،فدفعه إيىل نفر يمن أصحابيه فقال :اذهبُوا
ُ ُ ُُْ
ور وتو َّس ُطوا بي يه ابلحر ،فإن رجع عن
محلوه يف قرق
بي يه فا ي
ٍ
َّ ُ َّ ْ
َّ
ْ
ُ
وإال فاق يذفوه .فذهبُوا بي يه ،فقال :اللهم اك يفنيهم
يدي ينه ي
ُ َّ ُ
ُ
بما يشئت ،فانكفأت بيهم السفينة فغ يرقوا ،وجاء

يميش يإىل الم يل يك .فقال هل امل يلك :ما فعل أصحابك؟
َّ
فقال :كف ُ
انيهم اهلل تعاىل .فقال ليلم يل يك :إنك لست
بقاتيل حىت تفعل ما ُ
آم ُرك به .قال :ما هو؟ قال :جتمع
ُ
ْ
انلاس يف صعيد واحد وتصلبين ىلع يجذع ،ثم خذ
ً
بد القوس ثم
سهما من يكنانيت ،ثم ض يع السهم يف ك ي
َّ
قل :بسم اهلل رب الغالم ،ثم ْ
ار يمين ،فإنك يإذا فعلت
ذلك قتلتين ،فجمع َّ
انلاس يف صعيد واحد ،وصلب ُه
ْ ُ
ْ
ىلع يجذع ،ث َّم أخذ سه ًما من يكنان يت يه ،ثم وضع السهم
يف ك يب يد القوس ،ثم قال :بسم اهلل رب الغالم ،ثم رم ُاه
ْ
ْ
فوقع يف ُصد يغ يه ،فوضع يد ُه يف ُصد يغ يه فمات ،فقال
ُ
ُ
َّ
ك فقيل ُ
هل :أرأيْت
انلاس :آمنا بير ِّب الغالمي  ،فأيت الم يل
ْ
ما كنت حتذ ُر قد واهلل نزل بك حذ ُرك ،قد آمن
ْ
ُ َّ ْ ُ ْ
ُ ْ ُ
ِّ
ُضم
انلاس .فأمر يباألخدو يد بأفوا يه السك يك فخدت وأ ي
ُ
فيها انلِّريان وقال :من لم ي ْر يجع عن دينه فأقحموه
ُ
فيها ،أو قيل ُ
هل :اقت يحم ففعلوا ح َّىت جاءت امرأة
ومعها ص ٌّ
يب هلا ،فتقاعست أن تقع فيها ،فقال هلا
ُ
الغالم :يا أمه اصربي فإنَّك ىلع ِّ
احلق».
ي
ي

د یی لگا تو اس ت تادساہ کو لرےک ےک تارے می یيادتا۔ جيائجہ اس لرےک کو التا
تہ
ہ
گيا ،تو تادساہ ت اس لرےک ےس کہا کہ اے تیی! کيایبا جادو اس جد تك نح گيا ے
ت ضج
ہ اور ا تےس ا تےس کر تا
کہ اپ تو مادر راد اتدےھ اور کورھی کو ھی نح کرت لگ گيا ے
تہ
م کس
ہ تادساہ
عایل دیيا ے
ے
ہ؟ لرےک ت کہا :ی تو ی کو شفا ی دیيا ،تلکہ شفا تو اہلل ت ی
ت اس کو یکرا اور مار تا راہ ،تہاں تك کہ اس ت راہےت کا تام یي التا۔راہےت یکر ليا
گيا۔اس ےس کہاگيا کہا ییدین ےس ترھجا۔اس ےک نما یی پتادساہت آرا منگوا
کراس ےک ش یک ماتگ پ رکھواتا اور اےس جب کر دو یکرے کروا دتا ترھ تادساہ ےک ہےم
ت
ت
تسی کو التا گيا اور اس ےس ھی کہا گيا کہ تو ا یی مدہےت ےس ترھ جا اس ت ھی ات کار
ت
کردتا ،تادساہ ت آرا منگوا کراس ےک ھی ش یک ماتگ پ رکھواتا اور اےس جروا کر دو
ت
یکرے کرادتا ترھ اس لرےک کو تلواتا گيا وہ آتا تو اس ےس ھی تہی کہا گيا کہ ا یی مدہےت
ت
ےس ترھ جا اس ت ھی ات کار کردتا تو تادساہ ت اس لرےک کو ا یی کجھ ساتھنوں ےک
جواےل کرےک کہا اےس ق الں تہار پ ےل جاو اور اےس اس تہار یک جوئ پ جرھاو اگر ن
ا یی مدہےت ےس ترھ جات تو اےس جھور دیيا اور اگر ات کار کر دے تو اےس تہار یک جوئ
ت
ےس نچ تھیيك دیيا۔ جيائجہ تادساہ ےک سا ھی اس لرےک کو تہار یک جوئ پ ےل گی
م
م
اہ جےھ اں
ہ جس رطح تو ج ے
تو اس لرےک ت کہا :اے اہلل! تو جےھ اں ےس کاف ے
ت
ےس ئجا ےل ،اس تہار پ قورا اتك رلرلہ آتا جس ےس تادساہ ےک وہ سارے سا ھی گر
گی اور وہ لرکا جلی ےہوت تادساہ یک رطف آگيا۔ تادساہ ت اس لرےک ےس توجھا
م
ہ،
کہ:یبے ساتھنوں کا کيا ےہوا؟ لرےک ت کہا :اہلل تاک ت جےھ اں ےس ئجا ليا ے
ترھ تادساہ ت اس کو ا یی جيد ساتھنوں ےک جواےل کيا اور کہا کہ اس کو اتك جھوئ
کسنی می درتا ےک اتدر ےل جاو ،اگر نا یی دین ےس ترھ جات تو جب ،ورن اس کو درتا
می دھکيل دیيا۔ وہ لوگ اس کو ےل گی۔ لرےک ت کہا کہ اے اہلل! تو جس رطح

م
اہ جےھ اں ےس ئجا ےل ،ترھ وہ کسنی تادساہ ےک اں ساتھنوں شمنت ال ث گنی اور
ج ے
وہ سارے ےک سارے رعق ےہو گی اور وہ لرکا جلی ےہوت تادساہ یک رطف آگيا۔
ت
عایل
تادساہ ت اس لرےک ےس کہا :یبے سا ھنوں کا کيا ےہوا؟ اس ت کہا :اہلل ت ی
م
م
ہ ،ترھ لرےک ت تادساہ ےس کہا کہ تو جےھ اس وق ث تك ن
ت جےھ اں ےس ئجا ليا ے
ہ؟
مار سےکگا،جت تك کہجورطتفہمی یي الوںوہ نکرے۔تادساہتکہا کہوہکيا ے
م
اس لرےک ت کہا کہ سارے لوگوں کو اتك ميداں می اکھا کرو اور جےھ سویل ےک ئجی
پ لن کاو ترھ مبے پکس ےس اتكیب کو یکرو ترھ اسیب کو کماں ےک وشط می رکھو اور
م
ہ ترھ جےھ یب مارو اگر تم اس
ترھ کہو:اس اہلل ےک تام ےس جو اس لرےک کا رپ ے
م
رطح کرو تو جےھ قيل کرشکی ےہو ترھ تادساہ ت لوگوں کو اتك ميداں می اکھا کيا اور اس
لرےک کو سویل ےک ئجی پ لن کا دتا ترھ اس ےک پکس می ےس اتكیب ليا ترھ اسیب کو
ہ ترھ وہیب
کماں ےک نح می رکھ کر کہا :اس اہلل ےک تام ےس جو اس لرےک کا رپ ے
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کي
اس لرےک کو مارا تو وہیب اس لرےک یک ینی می جا گھسا تو لرےک ت ایيا اہتھیب لگی
وایل جگہ پ رکھا اور رم گيا تو شت لوگوں ت کہا :ہےم اس لرےک ےک رپ پ اتماں
الت! ہےم اس لرےک ےک رپ پ ات ماں الت! ہےم اس لرےک ےک رپ پ اتماں
الت! تادساہ آتا اور اس ےس کہا گيا کہجس ےس تو در تا تھا وہےی ےہوا تعنی لوگ اتماں ےل
آت۔ تادساہ ت گلنوں ےک داہتوں پ جيدق کھودت کا جكم دتا ترھ جيدق کھودی گنی
ش
اور اں جيدقوں می آگ ج ال دی گنی تادساہ ت کہا کہ جو جص اس (لرےک) ےک دین
ےس ن ترھے ،اےس اں جيدقوں می دھکيل دو ،تا اس ےس کہا جات کہ اں جيدقوں
می داجل ےہو۔ لوگوں ت اتسا ہےی کيا ،تہاں تك کہ اتك عورپ آئ جس ےک ساتھ
جھج ن
ت
اس کا ئجہ ھی تھا ،وہ عورپ آگ می گرت ےس ھیک ( جےھ ےہنی) تو ئچ ت کہا کہ
ہ۔
اے امی جاں! ضب کر کنو تکہ تو جق پ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
هذا احلديث فيه قصة عجيبة :ويه أن رجال من

امللوك فيمن سبق اكن عنده ساحر اختذه امللك
ً
مستشارا؛ من أجل أن يستخدمه يف مصاحله ولو ىلع
حساب ادلين؛ ألن هذا امللك ال يهتم إال بما فيه
مصلحته ،وهو ملك مستبد قد َّ
عبد انلاس نلفسه.

هذا الساحر ملا ُ
كرب قال للملك :إين قد كربت فابعث

إىل غالما أعلمه السحر .واختار الغالم ؛ ألن الغالم
أقبل للتعليم؛ وألن اتلعليم للغالم الشاب هو اذلي

يبيق ،وال ينىس .ولكن اهلل تعاىل قد أراد بهذا
ً
الغالم خريا ًَّ .
مر هذا الغالم يوما من األيام براهب،
فسمع منه فأعجبه ّلُكمه؛ ألن هذا الراهب -يعين

العابد -اعبد هلل عز وجل ،ال يتلكم إال باخلري ،وقد
ً ً
يكون راهبا اعملا لكن تغلب عليه العبادة فسِم

بما يغلب عليه من الرهبانية ،فصار هذا الغالم إذا
َّ
خرج من أهله جلس عند الراهب فتأخر ىلع
الساحر ،فجعل الساحر يرضبه ،ملاذا تتأخر؟ فشاك
الغالم إىل الراهب وطلب ً
أمرا يتخلص به ،قال :إذا

ذهبت إىل الساحر وخشيت أن يعاقبك فقل :أخرِن

أهيل .وإذا ذهبت ألهلك وسألوك فقل :إن الساحر
َّ
أخرِن؛ حىت تنجو من هذا ومن هذا .واكن الراهب -
واهلل أعلم -أمره بذلك -مع أنه كذب -لعله رأى أن

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ اور وہ ن کہ گررے ےہوت رمان
اس جدی ث می اتك عجنت ورعی ث قےص کا یياں ے
می اتك تادساہ تھا جس ےک تاس اتك جادوگر تھا ،تادساہ ت اس جادوگر کو ایيا جاض
مسب یيا رکھا تھا تاکہ اےس ا یی مفاضد می اسی عمال کرے گرج وہ دین یک تیياد پ ہےی

کنوں ن ےہو ،کنو تکہ ن تادساہ ا یی دائ مفاضد کا جاض دھياں رکھيا تھا اور وہ ظالم تادساہ
ت
تھا جو لوگوں کو اینی عيادپ ےک لی ھی مجنور کر تا تھا۔ ن جادوگر جت تورھا ےہوگيا تو
اس ت تادساہ ےس کہا کہ اپ می تورھا ےہوگيا ہےوں تو آپ مبے ساتھ اتك لرےک
ت
کو ھنح دین تاکہ می اےس جادو شكھا شکوں۔ جادوگر ت لرےک کا انجاپ کيا کنو تکہ لرکا
تع
ہ تو
ہ اور وہ جت کوئ جب سنكھيا ے
لنم جاضل کرت اہےل اور رتادہ مياشت ےہو تا ے
ت
لي
عایل ت اس لرےک ےک ساتھ اجھائ کا ارادہ کيا ،جيائجہ
جلدی تہی ھوليا۔ ک اہلل ت ی
اس لرےک کا گرر اتك دں اتك راہےت ےک تاس ےس ےہوا اور اس ت اس یک تا تی
سيی جو اس کو تسيد آ تی ،کنو تکہ ن راہےت تعنی عيادپ گرار اہلل یک عيادپ کر تا اور
ت
ج
ہ کہ کوئ عيادپ گرار عالم ےہو ليک اس پ
ضف ا ھی تا تی توليا اور ن ھی ممک ے
رہےيانت کا عليہ تھا ،اشی لی اس کا تام راہےت پا۔ جيائجہ ن لرکا جت گرھ ےس ت کليا

اور راہےت ےک تاس تینھيا تو جادوگرےک تاس دپ ےس تہنجيا تو جادوگر اس لرےک کو مار تا
ہ؟ لرےکت اس یکش کای ث راہےتےس یک اورمار ےس ئجی
کہتودپےس کنوںآ تا ے
کا تسجہ درتاق ث کيا ،راہےت ت کہا کہ جت تو جادوگر ےک تاس جات اور مار کا در ہےو تو
م
کہہ دتا کرتا کہ جےھ مبے گرھ والوں ت روک ليا تھا اورجت تو گرھ والوں ےک تاس
م
جات اور تاجب یک وج توجھی تو کہہ دیيا کہ جےھ جادوگر ت روک ليا تھا ،اس رطح تو
دوتوں یک دای ث ےس مجفوظ ےہوجات گا ـ اہلل ہےی تہب جات ـ راہےت ت اس لرےک کو
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املصلحة يف هذا تزيد ىلع مفسدة الكذب ،أو قصد

اتلورية ،واحلبس املعنوي ،ففعل ،فصار الغالم يأيت

إىل الراهب ويسمع منه ،ثم يذهب إىل الساحر ،فإذا
َّ
أراد أن يعاقبه ىلع تأخره قال :إن أهيل أخروِن ،وإذا
َّ
رجع إىل أهله وتأخر عند الراهب قال :إن الساحر
َّ
َّ
فمر ذات يوم حيوان عظيم ،وهو أسد ،قد
أخرِن.
حبس انلاس عن اتلجاوز ،فال يستطيعون أن

يتجاوزوه ،فأراد هذا الغالم أن خيترب :هل الراهب
ً
خري هل أم الساحر ،فأخذ حجرا ،وداع اهلل سبحانه
وتعاىل إن اكن أمر الراهب خري هل أن يقتل هذا احلجر

ادلابة ،فرىم باحلجر ،فقتل ادلابة ،فمىش انلاس.
فعرف الغالم أن أمر الراهب خري من أمر الساحر،

فأخرب الراهب بما جرى فقال هل الراهب :أنت ايلوم
خري مين ،قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتيل فإن
ابتليت فال تدل يلع .واكن الغالم يربئ األكمه
واألبرص ،ويداوي انلاس من سائر األدواء .فسمع
جليس للملك اكن قد أصابه العىم ،فأتاه بهدايا

كثرية فقال :ما هاهنا لك أمجع إن أنت شفيتين فقال:
ً
إين ال أشيف أحدا ،إنما يشيف اهلل تعاىل ،فإن آمنت
ُ
دعوت اهلل فشفاك ،فآمن باهلل تعاىل فشفاه اهلل،
باهلل
ً
ثم ئج بالرجل األعىم اذلي اكن جليسا عند امللك
وآمن باهلل ،وكفر بامللك ،فديع أن يرجع عن دينه

فأىب ،وهذا يدل ىلع أن اإلنسان عليه أن يصرب .فيجء

بالراهب فقيل هل :ارجع عن دينك فأىب فداع باملنشار
فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه به حىت وقع شقاه،

ثم يجء بالغالم فقيل هل :ارجع عن دينك فأىب ،فدفعه
إىل نفر من أصحابه فقال :اذهبوا به إىل جبل كذا

وكذا فاصعدوا به اجلبل ،فإذا بلغتم أعاله فإن رجع

عن دينه وإال فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به اجلبل،

فقال :امهلل اكفينهم بما شئت ،فاهزت بهم اجلبل

فسقطوا ،وجاء يميش إىل امللك فقال هل امللك :ما فعل
بك بأصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل ،فدفعه إىل
نفر من اصحابه فقال :اذهبوا به فامحلوه يف سفينة
وتوسطوا به ابلحر ،فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه،

فذهبوا به فقال :امهلل اكفينهم بما شئت ،فانقلبت

اتسا کرت ےک لی کہا جت کہ وہ جھوپ تھا ،ساتد اس ت ن سوجا ےہوگا کہ اس می جو
م
ہ ،تا ترھ اس کا ارادہ تورن اور
ہ وہ جھوپ ےک تقصاں پ عال ث ے
صلجت توسيدہ ے
ہ۔ لرےک ت اتسا ہےی کيا اور اس قاتل ےہوگيا کہ وہ راہےت
معنوی طور پ رو کی کا راہ ے

ےک تاس آ تا اور اس یک تا تی سیيا اور ترھ جادوگر ےک تاس جا تا ،جت جادوگر ا یی
م
تاس دپ ےس آت پ اس کو شا دیيا تو کہيا کہ مبے گرھ والوں ت جےھ روک ليا تھا
ہ کہجادوگر تروک لياتھا۔
اورجتگرھلویيااور راہےتےکتاس دپ ےہوجائتوکہيا ے
اتك دں اتك تہت پا جاتور سب گررا اور اس ت لوگوں کا راسيہ روک ليا ،لرکا اس
ق
ہ تا
رطف آتا تو اس ت کہا می آح آرماتا جا ےہوں گا کہ جادوگر مبے لی ا صل ے
ہ ،اورترھ اتك نرھ ليا اور کہی لگا :اے اہلل! اگر راہےت کا معاملہ
راہےت تہب ے

ہ تو اس نرھ ےس ن جاتور رمجات ،ترھ اس کو نرھ ےس مارا تو وہ
مبے لی تہب ے
جاتور رمگيا اور لوگ گررت لےگ۔ اور لرےک ت جاں ليا کہ راہےت کا معاملہ جادوگر
ہ۔ ترھ لرےک ت راہےت کو اس یک جب دی تو
ےک تالمفاتل اس ےک جق می تہب ے
ق
ہ ،تفیياًیبا ریيہ تہاں تك
راہےت ت اس لرےک ےس کہا :آح تو مجھ ےس ا صل ے
تہنجا جو می دیكھيا ےہوں اور تو عنفی ث آرماتا جات گا،اور اگر تو آرماتا جات تو مبا
ض
تام ن یي التا۔ (اس لرےک کا جال ن تھا کہ) وہ مادر راد اتدےھ اور کورھی کو جنح کردیيا

ت
تھا تلکہ لوگوں یک ےہ نماری کا ع الح ھی کردیيا تھا۔ تادساہ کا اتك ہےم تسی اتدھا ےہوگيا
اس ت لرےک ےک تارے می سيا تو وہ تہت ےس ئجفاتف ےل کراس ےک تاس آتا
م
اور اس ےس کہا کہ اگر تم جےھ شفا دے دو تو ن سارے ئجاتف جو می تہاں ےل کر آتا

ےہوں وہ تمہارے لی ےہوجا تی ےگ ،اس لرےک ت کہا کہ می تو کسی کو شفا تہی
دےشکيا،شفاتواہللت عایلدیيا ے ت
عایل ےسدعا
ہ ،اگر ماہلل پ اتماںےلآو تومیاہللت ی
ی
ش
ت
ج
عایل
کروں گا کہ وہ مہی شفا دے دے ،ترھ وہ ( ص) اہلل پ اتماں ےل آتا اور اہلل ت ی
ت اےس شفا عطا فمادی۔ترھ اس اتدےھ آدمی کو التا گيا جوکہ تادساہ کا ہےم تسی تھا،
وہ اہلل پ اتماں ےل آتا اور تادساہ پ اتماں الت ےس ات کار کردتا ،تادساہ ت اس ےس
کہا کہ وہ ا یی دین ےس ترھ جات ليک لرےک ت ات کار کردتا۔ اس می اس تاپ یک
ہ کہ (م س کل جاالپ می) اتساں کو ضب ےس کام لیيا جا ہی۔ ترھ راہےت کو التا
دليل ے

گيا اور اس ےس کہا گيا کہ تو ا یی مدہےت ےس ترھجا ،راہےت ت ات کار کردتا۔ اس پ
تادساہ ت آرا منگوا کر اس ےک ش یک ماتگ پ رکھواتا اور اےس جروا کر دو یکرے
ت
کروادتا۔ترھاس لرےککوتلواتاگيا،وہ آتاتواسےس ھیتہیکہاگيا کہا ییمدہےتےس
ت
ترھجا۔ اس ت ھی ات کار کردتا تو تادساہ ت اس لرےک کو ا یی کجھ ساتھنوں ےک

جواےل کرےک کہا :اےس ق الں تہار پ ےل جاو اور اےس اس تہار یک جوئ پ جرھاو ،اگر ن
ا یی مدہےت ےس ترھ جات تو اےس جھور دیيا اور اگر ات کار کردے تو اےس تہار یک جوئ
ت
ےس نچ دھکيل دیيا۔ جيائجہ تادساہ ےک سا ھی اس لرےک کو تہار یک جوئ پ ےل گی
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بهم السفينة فغرقوا ،وجاء يميش إىل امللك فقال هل
امللك :ما فعل بأصحابك؟ فقال :كفانيهم اهلل تعاىل،

فقال للملك :إنك لن تستطيع قتيل حىت تفعل ما

آمرك به ،قال :ما هو؟ قال :جتمع انلاس يف ماكن واحد
وتصلبين ىلع جذع ،ثم خذ سهما من واعيئ اذلي
أضع فيه السهام ،ثم ضع السهم يف وسط القوس ،ثم
قل :بسم اهلل رب الغالم ،ثم ارمين ،فإنك إذا فعلت

ذلك قتلتين .فجمع انلاس يف صعيد واحد ،وصلبه
ً
سهما من واعئه اذلي يضع فيها
ىلع جذع ،ثم أخذ

السهام ،ثم وضع السهم يف وسط القوس ،ثم قال :بسم

اهلل رب الغالم ،ثم رماه فوقع السهم يف صدغه،
فوضع يده يف صدغه فمات .فقال انلاس :آمنا برب
الغالم ،فأىت امللك فقيل هل :أرأيت ما كنت حتذر؟ قد

واهلل نزل بك ما كنت حتذر ،قد آمن انلاس .فأمر
ُ
ُ َّ
باألخدود بأبواب الطرق فشقت ،وأو يقدت فيها
فاقح ُموه فيها ،أو
انلريان وقال :من لم يرجع عن دينه ي
قيل هل :اقتحم ،ففعلوا ،حىت جاءت امرأة ومعها صيب
هلا ،فتأخرت أن تقع فيها رمحة بصبيها ،فقال هلا
الصيب :يا أماه اصربي فإنك ىلع احلق.

ہ ،جسرطح
تواس لرےک تکہا :اے اہلل! تومبے لی اُں ےکتالمفاتلکاف ے
م
اہ جےھ اں ےس ئجاےل۔ اس تہار پ قوراً اتك رلرلہ آتا جس ےس تادساہ ےک وہ
تو ج ے
ت
سارے سا ھی گر گی اور وہ لرکا جلی ےہوت تادساہ یک رطف آگيا۔ تادساہ ت اس
م
لرےک ےس توجھا کہیبے ساتھنوں کا کيا ےہوا؟ لرےک ت کہا :اہلل تاک ت جےھ اں
ہ۔ترھ تادساہ ت اس کو ا یی جيد ساتھنوں ےک جواےل کيا اور کہا کہ اس
ےس ئجاليا ے
کو اتك کسنی می درتا ےک اتدر ےل جاو ،اگر ا یی دین ےس ترھ جاتتو جب ،ورن اس
کو درتا می دھکيل دیيا۔ وہ لوگ اس کو ےل گی ،لرےک ت کہا کہ اے اہلل! تو جس
م
اہ جےھ اں ےس ئجا ےل ،جيائجہ وہ کسنی تادساہ ےک اں ساتھنوں شمنت ال ث
رطح ج ے
گنی اور وہ سارے ےک سارے رعق ےہو گی اور وہ لرکا جلی ےہوت تادساہ ےک تاس
تہنجا۔تادساہ ت اس لرےک ےس کہا کہیبے ساتھنوں کا کيا ہےوا؟ اس ت کہا :اہلل
م
م
ہ ،ترھ لرےک ت تادساہ ےس کہا کہ تو جےھ اس وق ث
عایل ت جےھ اں ےس ئجا ليا ے
ت ی
تك ن مارے سےک گا جت تك کہ جو رطتفہ می یي الوں وہ ن کرے ،تادساہ ت کہا کہ
م
ہ؟ اس لرےک ت کہا کہ سارے لوگوں کو اتك ميداں می اکھا کرو اور جےھ
وہ کيا ے
سویل ےک ئجی پ لن کاو ترھ مبے پکس ےس اتكیب ت کالو اور اسیب کو کماں ےک نح

م
ہ ،ترھ جےھیب مارو
می رکھو اور ترھ کہو :اس اہلل ےک تام ےس جو اس لرےک کا رپ ے
م
اگر تم اس رطح کرو تو جےھ قيل کرشکی ےہو! جيائجہ تادساہ ت لوگوں کو اتك ميداں می
اکھا کيا اور ترھ اس لرےک کو سویل ےک ئجی پ لن کادتا ،ترھ اس ےک پکس می ےس اتك

یب ليا اور اسیب کو کماں ےک نح می رکھ کر کہا کہ اس اہلل ےک تام ےس جو اس لرےک کا
کي
ہ ،ترھ وہیب اس لرےک کو مارا تو وہیب اس لرےک یک ینی میجا گھسا ،تو لرےک
رپ ے
ت ایيا اہتھیب لگی وایل جگہ پ رکھا اور رم گيا( ،ن دیكھ کر) شت لوگوں ت کہا کہ ہےم
اس لرےک ےک رپ پ اتماں الت ،ہےم اس لرےک ےک رپ پاتماں الت ،ہےم اس
رہ
لرےک ےک رپ پ اتماں الت۔ تادساہ آتا اور اس ےس کہا گيا کہ :جس ےس در ے

تےھ وہےی ےہوا تعنی لوگ اتماں ےل آت۔ جيائجہ تادساہ ت راسیوں ےک درواروں پ
جيدق کھودت کا جكم دے دتا۔ ترھ جيدق کھودی گنی اور اں جيدقوں می آگ ج الدی
ش
گنی ،تادساہ ت کہا :جو جص اس دین ےس (تعنی لرےک ےک دین ےس) ن ترھے
اےس جيدقوں می دھکيل دو ،تا اس ےس کہا جات کہ اں جيدقوں می داجل ےہو۔ لوگوں
ت
ت اتسا ہےی کيا ،تہاں تك کہ اتك عورپ آئ جس یک گود می اس کا ئجہ ھی تھا ،وہ
ن
عورپ ( ئچ یک وج ےس) آگ می کودت ےس جےھ ےہنی تو ئچ ت کہا کہ :اے امی
ہ۔
جاں ضب کر! اس لی کہ تو جق پ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > سري ادلاعة وواجباتهم
السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريجُ :صهيب بن يسنان الرويم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ساحر  :الساحر هو :مبارش ِّ
السحر والسحر عبارة عن :عقد ورىق يعين قراءات ُمطلسمة (أي غري مفهومة) ،ينفث بها الساحر فيؤذي املسحور
ي
بواسطة اجلن ،بمرض أو موت أو رصف أو عطف ،والرصف أن يرصفه عما يريد ،والعطف يعين يعطفه ىلع ما ال يريد املسحور.
• غالما  :والغالم لغة :الصيب من الفطام إىل ابللوغ
ُ
عبَّد من انلصارى
• را يهب  :هو المت ي
ُ
َّ
والشدة تزنل باملرء؛ يلخترب بها ويمتحن.
• ستبتىل  :من ابلالء ،وهو :املحنة ي
هيل  :منعين أهيل
• ح َّبس يين أ ي
ُ ِّ
• دابة ع يظيمة  :لك ما يدب ىلع األرض ،وقد غلب ىلع ما يركب من احليوان ،وادلابة يف هذا احلديث أسد ،كما يف رواية أخرى.
• األكمه  :اذلي ُو يدل أعىم
َّ
• األبرص  :هو اذلي أصابه الربص ،وهو بياض يقع يف اجلسد ل يعلة.
• ذروته  :ذروة اجلبل :أعاله
• األدواء  :األمراض واألسقام
ْ
• مفرق رأسه  :ماكن فرق شعره
به ُم اجلبل  :حترك اجلبل واضطرب بهم
• فرجف ي
ُ ُ
ُ ُ
• القرقور  :نوع من السفن
• انكفأت  :انقلبت
• الصعيد  :املاكن الواسع
َّ
ُ
• تصلب يين  :صلب اجلسم :شد أطرافه وعلقه ىلع يشء ما.
• يجذع  :عود من أعواد انلخل
• يكنانيت ُ :جعبة صغرية من جدل للنبل والسهام
• ك يبد القوس  :مقب يضها عند الريم
• نزل بك حذ ُرك  :حصل لك ما كنت حتذر
ْ
• ُصد يغه  :هو مابني العني إىل شحمة األذن
• بأفْواه ِّ
السك يك  :بأبواب الطرق
ي
ُ َّ
ُ َّ
• ُفخدت ُ :شقت األخاديد
• أُضم  :أوقيد
ُ
• تقاعست  :توقفت وجبنت
• فأقحموه فيها  :ألقوه كرها

فوائد احلديث:
1- .1إثبات كرامة األويلاء ،يف قتل األسد برمية الغالم ،ويف إجابة داعء الغالم مرتني ،ويف ّلُكم الرضيع.
2- .2نرص من تولك ىلع اهلل سبحانه.
3- .3أن أعىم القلب ال يبرص احلق
4- .4بيان رشف الصرب واثلبات ىلع ادلين.
ً
َّ
5- .5أن احلكمة يف اتلعلم يف أول ُ
العمر؛ ألن الشاب يف الغالب أرسع حفظا من الكبري.
ُ
6- .6ق َّوة إيمان هذا الغالم ،وأنه لم يزتحزح عن إيمانه ولم يتحول.
7- .7إكرام اهلل عز وجل الغالم بقبول دعوته.
8- .8أن اهلل عز وجل جييب دعوة املضطر إذا داعه.
9- .9أن اإلنسان جيوز أن يغرر بنفسه يف مصلحة اعمة للمسلمني ،فإن هذا الغالم دل امللك ىلع أمر يقتله به ويهلك به نفسه ،وهو ان يأخذ
ً
سهما من كنانته ويضعه يف كبد القوس ويقول :باسم اهلل رب الغالم.

10- .10جواز الكذب يف احلرب وحنوها ،ويف إنقاذ انلفس من اهلالك.
ُ
11- .11املؤمن خيترب يف صدق إيمانه واثلبات ىلع قول احلق ،وإن وصل به األمر إىل إزهاق نفسه.
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12- .12اتلضحية يف سبيل ادلعوة إىل اهلل وإظهار احلق.

13- .13أن اهلل يظهر احلق وينرص أهله ،ويهزم ابلاطل وحزبه.

14- .14إثبات نبوة نبينا صىل اهلل عليه وسلم؛ إلخباره عن املغيبات اليت نسيها اتلأريخ.

15- .15استعمال املريب القصص يف اتلوجيه؛ ألن فيه تأثريا قد ال يكون باملوعظة املبارشة.

16- .16استعانة امللوك واذلين ال حيكمون برشع اهلل بالسحرة والعرافني.

17- .17قلوب العباد بيد اهلل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ،فقد اهتدى الغالم وهو يف أحضان الساحر وعناية امللك العاثر.

18- .18عدم االغرتار بالكرامة ونسبتها إىل اهلل؛ ألنها من فضل اهلل تعاىل.

19- .19جواز سؤال اهلل تعاىل أن يري العبد عالمة يعرف بها الصواب وحيصل هل ايلقني.

20- .20أهل اإليمان يسخرون لك ما أتاهم اهلل وتفضل به عليهم خلدمة دينه وادلعوة إىل سبيله.

21- .21بيان حلقيقة الرصاع بني الطواغيت وادلاعة إىل اهلل ،وسبب ذلك :أن ادلاعة يريدون تعبيد العباد لرب العباد وحده ،بينما الطواغيت
يريدون من انلاس أن يتخذونهم أربابا من دون اهلل.

22- .22أسباب اهلالك بيد اهلل ،فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها.

23- .23اإلرصار ىلع إيصال ادلعوة إىل اهلل إىل اكفة انلاس ولو اكن ذلك يؤدي إىل املوت يف سبيل اهلل.

24- .24قد تكرر الكرامة للعبد املؤمن مرة بعد مرة تثبيتا هل ىلع ما هو عليه من احلق ،وزجرا خلصومه ومبغضيه.

25- .25أهل الكفر ال تنقصهم احلجج والرباهني يلؤمنوا ،وإنما سبب كفرهم هو العناد والكرب.

26- .26الطواغيت والظاملون عندهم االستعداد لقتل انلاس مجيعا يلبقوا ىلع ما هم فيه من نعيم ادلنيا.

27- .27أن اهلل يعاقب اذلين ظلموا من حيث لم حيتسبوا ،فقد آمن انلاس برب الغالم عندما رأوا ثباته وصدق دعوته وعدم خشيته يف اهلل
لومة الئم.

28- .28هناك من تكلم يف املهد غري املسيح عليه السالم ،وهذا احلديث يرشح قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم " :لم يتلكم يف املهد إال
ثالثة ،"...وذكرهم ،وحرصهم يف بين إرسائيل دون غريهم.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 .كنوز رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش،
الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3303( :
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اكن ابن مسعود -رِض اهلل عنه -يذكرنا ِف ُك

عيداﷲ ین مسعود رضی اہلل عيہ ےہ جمغاپےکدں ےہمی تصنجت کرت تےھ

مخيس

 .1443احلديث:

**

شقنق ین سلمہ رجمہ اہلل یياں کرتہ ےی کہ ےہمی عيداﷲ ین م سعود رضی اہلل عيہ ےہ
ش
ت
جمغاپ کو اتك رمیيہ وعط و صنجت فماتا کرت تےھ۔تو اں ےس اتك جص ت
ج
ہ کہ آپ ےہمی روران وعط فماتا
کہا :اے اتو عيد الر من! مبی پی جوا ےہس ے
م
کرین۔ این م سعود رضی اہلل عيہ ت جواپ دتا کہ جےھ روران وعط کرت ےس ن جب
ہ کہ می تمہی اکياہےت می داليا تسيد تہی کر تا ،اور می وعط می تمہارا جيال
روکنی ے

عن شقيق بن سلمة -رمحه اهلل -قال :اكن ابن مسعود
ِّ
ريض اهلل عنه -يُذك ُرنا يف لك مخيس ،فقال هل رجل:َّ
ْ ُ
يا أبا عبد الرمحن ،لو يددت أنك ذك ْرتنا لك يوم ،فقال:
ُ
َّ ُ
أما إنه يمنعين من ذلك أين أكره أن أ يملكم ،وإين
ُ ُ
أخت َّولكم بالم ْو يعظ ية ،كما اكن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -يتخ َّو ُنلا بها خمافة َّ
السآم ية علينا.

رکھيا ےہوں ،جس رطح رسول اہلل ضیل اہلل عليہ و سلم ےہمارا جيال ر کھی تےھکہ کہی ہےم
اکيا ن جا تی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب شقيق بن سلمة -رمحه اهلل -أن ابن مسعود -

ريض اهلل عنه -اكن يعظهم لك مخيس ،فقال هل رجل:
إننا نلحب أن تعظنا لك يوم ،فقال :إن اذلي يمنعين
من ذلك كراهية أن أوقعكم يف امللل والضجر ،وإين

أتعهدكم باملوعظة وأتفقد حال احتياجكم إيلها

كما اكن يفعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

معنا ،خشية أن يوقعنا يف املاللة ،إذ ال تأثري للموعظة

عند املاللة.

 .1443جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

شقنق ین سلمہ رجمہ اہلل ت جب دی کہ عيداﷲ ین م سعود رضی اہلل عيہ ےہ جمغاپ کو
اتہی وعط و تصنجت کرت تےھ۔ اتك آدمی ت اں ےس کہا :ہےم لوگ جا ہی ہ ےی کہ
م
آپ ےہمی ےہ رور وعط کيا کرین۔ اتھوں ت جواپ دتا :اتسا کرت ےس جےھ اتك ہےی
م
ت
ہ کہ می مھی اکياہےت اور یباری می میي ال کردوں۔ می مو قع و جل
تاپ روکنی ے
ت
دیكھ کر مھی تصنجت کر تا ےہوں جیسا کہ ینی ضیل اہلل عليہ و سلم اس جيال ےس کہ ہےم اکيا
ن جا تی تصنجت کرت می وق ث اور مو قع کا لجاظ فمات تےھ ,کنوں کہ اکياہےت ےک
وق ث وعط کا کوئ قاتدہ تہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > آداب ادلعوة إىل اهلل
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ
• يُذك ُرنا  :أي باتلاكيلف الرشعية أو يذكر نلا ثواب الطااعت وعقاب املعايص.
ْ ُ
• لو يددت  :ألحببت.
ْ
• بيالمو يعظ ية  :الوعظ :هو ذكر األحاكم الرشعية مقرونة بالرتغيب أو الرتهيب.
ُ
• يتخ َّونلا  :يتعهدنا.
• َّ
السآم ية  :امللل أو املشقة.

فوائد احلديث:
 .1االقتصاد يف الوعظ واإلرشاد؛ ألن من طبائع انلفوس امللل مما يداوم عليه وإن اكن حمبوبا هلا.
 .2بيان أن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل.
 .3استحباب اتلخول يف الوعظ خشية املالل.
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 .4استحباب أوقات النشاط للتعليم واملوعظة.
ُ
قبل انلاس ىلع استماعها وال يكون ذلك إال بالعلم املصاحب للعمل.
 .5استحباب أن جيعل الواعظ موعظته مشوقة حىت ي ي
 .6عدم استجابة الواعظ للك ما يطلب منه بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح يف لك أمر من األمور؛ ألنه ينظر من بصرية علمه ،وانلاس يتعاملون
باندفاع عواطفهم.
 .7حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف أقواهل وأفعاهل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .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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ہ ،ےہآدمیےک ےہجورپضدقہواجت ہےو تا
ےہدں جس می سورح ظلوغ ےہو تا ے
ہ،آدمی کو اسیک
ہ۔فماتا:دوآدمنوںےکدرمياں عدل کرتاضدقہ ے
ے

ُ
ُك سالىم من انلاس عليه صدقة ُك يوم تطلع
َْ ُ
ٌ
قة ،وتُع ُ
ني
فيه الشمس :تعدِل بني اثنني صد
ِ
َ
َ ُُ
َ ُ
الرجل ِف دابتِه فتحمله عليها أو ترفع َل عليها
ٌ
َ ُ َ َ ٌَ
ُ
ُ
متاعه صدقة ،والَكمة الطيبة صدقة

 .1444احلديث:

سواریپسوار کرتا ،اسکا ساماں اتھاتا تا اسےکساماں کو سواریےس ا تارتا
ہ ،تماریکرطفجل کر جات می ےہ قدم
ہ ،تاکبہ تاپ کرتا ضدقہ ے
ضدقہ ے
ت
ہ۔
ہ اوررا سیےس ت کلنفدہ جب کا ہےيا دیيا ھی ضدقہ ے
ضدقہ ے

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا ” :ےہ دں جس
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ؛ دو آدمنوں
ہ ،ےہ آدمی ےک ےہ جور پ ضدقہ واجت ےہو تا ے
می سورح ظلوغ ےہو تا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وآهل وسلم« :-لك ُسالىم من انلاس عليه
ْ ُ
صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس :تع يدل بني اثنني
ٌ
ني الرجل يف دابته فتحملُ ُه عليها أو ت ُ
صدقة ،وتُع ُ
رفع
ي
ي
ٌ
ٌ
ُ
ُ
هل عليها متاع ُه صدقة ،واللكمة الطيبة صدقة،
ٌ ُ
ُ
وبكل خ ْطو ٍة تمشيها إىل الصالة صدقة ،وتميط
ٌ
األذى عن الطريق صدقة».

ہ ،آدمی کو اس یک سواری پ سوار کرتا ،اس کا ساماں
ےک درمياں عدل کرتا ضدقہ ے
ہ،
ہ ،تاکبہ تاپ کرتا ضدقہ ے
اتھاتا تا اس ےک ساماں کو سواری ےس ا تارتا ضدقہ ے
ہ اور را سی ےس ت کلنف دہ جب کا ہےيا
تمار یک رطف جل کر جات می ےہ قدم ضدقہ ے
ت
ہ“ ۔
دیيا ھی ضدقہ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُّ
لك يوم تطلع فيه الشمس فعىل مجيع تلك السالىم -

ويه ستون وثالثمائة -صدقة يف ذلك ايلوم ،ثم ذكر
بعد ذلك أمثلة يم َّما حتصل به الصدقة ،ويه فعلية
ِّ
وقويلة ،وقارصة ومتعدية ،ومعىن قارصة أي نفعها

 .1444جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

منفق عليہ

لفاعلها ،ومتعدية أي نفعها يصل لآلخرين .وما ذكره
َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث هو من

قبيل اتلمثيل ال احلرص ،فالعدل بني االثنني يكون
يف احلكم أو الصلح بني متنازعني بالعدل ،وهو ٌّ
قويل
ٍّ
متعد ،وإاعنة َّ
الرجل يف محله ىلع دابَّته أو محل متاعه
ٍّ
عليها هو فع ٌّ
يل متعد ،وقول اللكمة الطيِّبة يدخل حتته
ُّ
ِّ
لك ّلُكم طيِّب من اذلكر وادلاعء والقراءة واتلعليم
واألمر واملعروف وانليه عن املنكر وغري ذلك ،وهو
ُّ
ٍّ
ٌ
ٌّ
قارص ومتعد ،ولك خطوة يمشيها املسلم إىل
قويل
الصالة صدقة من املسلم ىلع نفسه ،وهو فع ٌّ
يل قارص،

وإماطة األذى عن الطريق من شوك أو حجر أو
ٍّ
زجاج وغري ذلك ،وهو فع ٌّ
يل متعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
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راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ُسالىم  :بضم السني املهملة وختفيف الالم مع القرص ،ويه املفاصل ،وقد ثبت يف صحيح مسلم أنها ثالثمائة وستون.
• عليه  :تذكري الضمري مع عوده إىل املؤنث باعتبار املعىن وهو املفصل.

• صدقة  :يف مقابلة ما أنعم اهلل به عليه يف تلك السالميات ،إذ لو شاء لسلبها القدرة وهو يف ذلك اعدل .فإبقاؤها يوجب دوام الشكر باتلصدق،
إذ لو فقد هل عظم واحد ،أو يبس ،أو لم ينبسط أو ينقبض الختلت حياته ،وعظم بالؤه ،والصدقة تدفع ابلالء.
• تطلع فيه الشمس  :أىت بهذا القيد ئلال يتوهم أن املراد بايلوم هنا املدة الطويلة ،كما يقال :يوم صفني ،وهو أيام كثرية ،أو مطلق الوقت كما يف
آية(( :يوم يأتيهم ليس مرصوفا عنهم)).
• تعدل بني اثنني  :متحاكمني ،أومتخاصمني ،أو متهاجرين.

• تعدل بني اثنني صدقة  :عليهما لوقايتهما مما يتسبب ىلع اخلصام من قبيح األقوال واألفعال.

• واللكمة الطيبة  :ويه اذلكر وادلاعء للنفس والغري ،وخماطبة انلاس بما فيه الرسور ،واجتماع يف القلوب وتألفها.
• خطوة  :بفتح اخلاء :املرة الواحدة ،وبضمها :ما بني القدمني.
ُ
ُ
• تميط  :بضم أوهل :تنيح.

فوائد احلديث:
 .1تركيب عظام اآلديم وسالمتها من أعظم نعم اهلل تعاىل عليه ،فيحتاج لك عظم منها إىل تصدق عنه خبصوصه يلتم شكر تلك انلعمة.
 .2الرتغيب يف جتديد الشكر لك يوم دلوام تلك انلعم.
 .3وجوب الصدقة ىلع لك إنسان لك يوم تطلع فيه الشمس عن لك عضو من أعضائه ،ألن قوهل" :علي يه صدقة" ،وىلع للوجوب.
 .4املداومة ىلع انلوافل لك يوم ،وأن العبادة إذا وقعت يف يوم ال تغين عن يوم آخر ،فال يقول القائل مثال :قد فعلت أمس فأجزأ عين ايلوم ،لقوهل
صىل اهلل عليه وسلم" :-لك يوم تطلع فيه الشمس".َّ
َّ
َُّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
َّ
ار ثم
 .5لك يوم يصبح فيه اإلنسان بمزنلة حياة جديدة هل ألنه بعث بعد وفاة ،قال تعاىل{ :وهو ي
اذلي يتوفاكم بياللي يل ويعلم ما جرحتم بيانله ي
ُ ُ
يبْعثك ْم يفي يه} [األنعام .]60 :
 .6الصدقة ال تنحرص يف املال.

 .7فضل اإلصالح بني انلاس.

 .8احلث ىلع معونة الرجل أخاه ،ألن معونته إياه صدقة ،سواء يف املثال اذلي ذكره الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أو يف غريه.

 .9احلث ىلع حضور اجلمااعت وامليش إيلها ،وعمارة املساجد بذلك ،إذ لو صىل يف بيته فاته األجر املذكور يف احلديث.
 .10احلث ىلع اللكمة الطيبة.

 .11الرتغيب يف إماطة األذى ،ويف معناه :توسيع الطرق اليت تضيق ىلع املارة ،وإقامة من يبيع ويشرتي يف وسط الطرق العامة.
 .12وجوب احرتام طرق املسلمني بتجنب ما يؤذيهم أو يرض بهم.

املصادر واملراجع:

ً

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

ابن عثيمني ،دار الرثيا للنرش- .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل،
1424ه2003/م- .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض- .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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تم میےس جےس ہےم کسی کامیکدےمداری سویيی اوروہ ہےمےس اتك سوئ تا اس
ت
ےس ھی کوئ کمپ جب جھيات ،تووہ جيایث ےہویگ ،جےسےل کروہ قيامتےک

َ ْ َْ َ َْ ْ ُ
َ َ َ ََََ َ ً
م ِن استعملناهُ مِنك ْم ىلع عم ٍل ،فكتمنا َمِيطا
َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ً َْ
َ َ َ َ
فما ف ْوقه ،اكن غلوال يأ ِيت به ي ْوم ال ِقيام ِة

 .1445احلديث:

دں جاض ےہو گا۔

**

 .1445جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
عدی ین عمبہ کيدی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
"تم می ےس جےس ہےم کسی کام یک دہم داری سویيی ،ترھ وہ ہےم ےس اتك سوئ تا اس
ت
ےس ھی کوئ کم پ جب جھيات ،تو وہ جيای ث ےہو یگ ،جےس ےل کر وہ قيامت ےک دں

عن عدي بن عمرية الكندي -ريض اهلل عنه-
ً
ْ ْ ْ
مرفواع« :من استعملن ُاه منكم ىلع عمل ،فكتمنا
ُُ
ْ
يخمي ًطا فما فوقه ،اكن غلوال يأيت به يوم القيامة» .فقام
ٌ
ُ
إيله رجل أسود من األنصار ،كأين أنظر إيله ،فقال :يا

ت
جاض ےہو گا"۔ ن سن کر اتك ساتوےل رتگ ےک اتصاری ،حھی گوتا می اپ ھی دیكھ
م
راہ ےہوں ،کرھے ےہو کر کہی لےگ کہ تا رسول اہلل! آپ ت جےھ جو کام سویيا تھا ،اس
ت
م مس ی
ےس جےھ عفی ےہوت یک اجارپ د ئجی۔ آپ ﷺ ت توجھا کہ مھی کيا ےہو گيا؟
ہ! تو آپ
اس ت جواپ دتا کہ می ت آپ کو ا تےس فمات ےہوت جو سن ليا ے
ﷺ ت فماتا" :اہں! می اپ اےس ترھ کہيا ےہوں کہ جےس ہےم کسی کام یک دےم داری

رسول اهلل ،اقبل عين عملك ،قال« :وما لك؟» قال:
سمعتك تقول كذا وكذا ،قال« :وأنا أقوهل اآلن :من
ُ
ْ
است ْعملْن ُاه ىلع عمل فلْي ي ْ
ويت
أ
فما
وكثريه،
بقليله
ء
يج
ي
ْ
منه أخذ ،وما نيه عنه انتىه».

سویيی ،وہ کم تا رتادہ شت کجھ ےل کر آت۔ جو اےس دتا جات وہ ےل ےل اور جس
ےس منع کر دتا جات اس ےس رک جات"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من استعملناه منكم ىلع عمل من مجع مال الزاكة أو
الغنائم أو غري ذلك ،فأخىف منه إبرة فما أصغر منها

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

مس
ہ۔
اس جدی ث کو امام لم ت روای ث کيا ے

اكن غلوال يأيت به يوم القيامة ،فقام إيله رجل من

األنصار يستأذنه يف أن يرتك العمل اذلي لكفه صىل

اهلل عليه وسلم به ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه

وسلم :وما لك .قال :سمعتك تقول :كذا وكذا .فقال:
وأنا أقوهل اآلن ،من استعملناه منكم ىلع عمل

فليأت بقليله وكثريه ،فما أعطي من أجره أخذه ،وما

نيه عنه ولم يكن من حقه امتنع عن أخذه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :عدي بن عمرية الكندي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كتمنا خميطا  :أي :أخفاه.
• خميطا فما فوقه  :إبرة أو ما هو أصغر منها.
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ُ
• غلوال  :الغلول :أخذ اليشء خفية وخيانة.

• اقبل عين عملك  :ائذن يل أن أستقيل من العمل اذلي ويلتين عليه.

• كذا وكذا  :من ألفاظ الكنايات يكىن بها عن املجهول ،وعما ال يراد اتلرصيح به ،وما سبق ذكره.
• فليجئ  :فليأت.

• أويت  :أعطي أجره.

• ما نيه عنه انتىه  :ما بني هل أن أخذه غري جائز انتىه من أخذه.

فوائد احلديث:
 .1الوعيد الشديد ملن خان يف عمله أو وظيفته يف قليل أو كثري.
ً
 .2من اؤتمن ىلع أموال األمة عليه أن يصونها ويؤديها إىل مستحقيها وال خيتص نفسه بيشء منها ،وإن حدثته نفسه باخليانة وأخذ شيئا منها
وجب عليه رده ،وإال افتضح يوم القيامة ىلع رؤوس األشهاد.

 .3وجوب ابلعد عن اإلمارة والوظيفة ملن ملس من نفسه عدم اثلقة والقدرة ىلع القيام بها بأمانة وإخالص.

 .4والة األمور ينبيغ أن يعرفوا اجلهات اليت يرد منها املال العام فيأخذوا ما هو حالل ،وما لم جيز أخذه يرد إىل أهله.

 .5جواز نعت الرجل بما فيه للمعرفة إذا لم يكن ذلك يغضبه ،وذللك قال يف احلديث :فقام إيله رجل أسود من األنصار.

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 .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .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 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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عایلت کوئ ینی اتسا تہی تھنجا اورن کوئ جلنفہ اتسا یياتا جسےکدومسب
اہلل ت ی
ج
ہ اوردوشا
(فینیراردار)ن ےہوں ،اتك مسباےس جبو تھالئ کا كمدیيا ے
ج
ہ۔
اےسشاورپےکام کا كمدیيا اور اسپاتھار تا ے

ما بعث اهلل من نيب ،وال استخلف من خليفة
إال اكنت َل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف

وحتضه عليه ،وبطانة تأمره بالْش وحتضه عليه

 .1446احلديث:

**

عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما-
ً
ْ ْ
مرفواع" :ما بعث اهلل من نيب وال استخلف من

خليفة إال اكنت هل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف
ُّ ُ
ُّ ُ
وحتُضه عليه ،وبطانة تأمره بالرش وحتُضه عليه،
واملعصوم من عصم اهلل".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -عليه الصالة والسالم -أن اهلل ما بعث
من نيب وال استخلف من خليفة إال اكن هل بطانتان:

بطانة خري تأمره باخلري وحتثه عليه ،وبطانة سوء تدهل
ىلع السوء وتأمره به ،واملحفوظ من تأثري بطانة الرش

هو من حفظه اهلل -تعاىل.-

**

 .1446جدیث:

ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت
جرصپ اتوشعيد جدری  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے
عایل ت کوئ ینی اتسا تہی تھنجا اور ن کوئ جلنفہ اتسا یياتا جسےک دو مسب
فماتا” :اہلل ت ی
ج
ہ اور دوشا اےس
(فینی رار دار) ن ےہوں۔اتك مسب اےس جب و تھ الئ کا كم دیيا ے
ج
ہ ،اور پانوں ےس معصوم ومجفوظ تو
ش اور پے کام کا كم دیيا اور اس پ اتھار تا ے
عایل معصوم و مجفوظ ر کےھ“۔
وہےی ےہوشکيا ے
ہ جےس اہلل ت ی

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عایل ت کوئ ینی اتسا تہی تھنجا اور ن
ینی عليہ الص الہ والس الم ت ن یياتا ے
ہ کہ اہلل ت ی
کوئ جلنفہ اتسا یياتا جس ےک دو مسب (فینی رار دار) ن ےہوں۔ اتك مسب اےس جب و
ج
ہ اور دوشا اےس ش اور پے کام کا جكم دیيا اور اس پ اتھار تا
تھ الئ کا كم دیيا ے
ش
عایل مجفوظ
ہاور پائ ےک مسب یک تایب ےس وہےی جص ئح شکيا ے
ے
ہ جےس اہلل ت ی
ر کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خ يليفة  :حاكم أو ذو والية.
• اكنت ُ :وجدت.

• بطانتان  :فئتان من األعوان ،وبطانة الرجل :صاحب رسه اذلي يشاوره يف أحواهل.
•ت ُ
أم ُر ُه بالم ُ
وف  :تشري عليه بما عرف واستحسن من العدل وغريه.
عر ي
ي
•ت ُ
أم ُر ُه ب ِّ
الرش  :تدعوه إيله.
ي
ُّ ُ
• حتُضه  :حتُثه.
• الم ْع ُص ُ
وم  :املحفوظ من تأثري بطانة الرش.
• م ْن عصم اهلل  :حفظه اهلل ،إما بنور انلبوة والويح أو االهتداء برشع اهلل -تعاىل-.

فوائد احلديث:
 .1األمر بيد اهلل -تعاىل -يؤيت ملكه من يشاء ويزنع امللك ممن يشاء ،ويهدي من يشاء ويضل من يشاء.
َّ
يتخري ابلطانة الصاحلة ،اليت يه عنوان سعادته.
 .2من واجب احلاكم أن
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 .3العبد إما أن يكون داعية إىل اهلل يأمر باملعروف وحيض عليه ،وينىه عن املنكر وحيذر منه ،أو يدعو إىل الشيطان وحزبه.

 .4اخلواص وابلطانة منهم أهل صالح وخري يأمرون بطاعة اهلل ورسوهل ،وينهون عن الرش ويذكرون بلقاء اهلل ،ومنهم أهل فساد ورش ىلع
العكس من ذلك.
 .5ال سبيل إىل اتقاء رش بطانة السوء إال باالعتصام باهلل ولزوم تطبيق رشعه.

املصادر واملراجع:

صحيح ا بلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه1987 ،م .رياض الصاحلني من ّلُكم
سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رشح رياض الصاحلني،
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)3012( :
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َّ ً
َْ َْ ْ
رتعِي ِه اهلل َرعِية ,يموت يوم
ما من عبد يس
ي َ َّ
َّ
يموت ,وهو َغش ل ِرعِيت ِ ِه؛ إال حرم اهلل عليه

ہ اوررمتےکدںوہ اس
کوئ اتسا یيدہ ،جےس اہللکسیرعاتا کا یگراں یيا تا ے
ہ ،تو اہللاسپجنت
ہ کہ اینیرعنتےسدھوکا کرتواال ے
جالث میرم تا ے

اجلنة

 .1447احلديث:

**

ً
عن معقل بن يسار -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من
ً
ٌّ
ْ ْ ْ
رت يعي يه اهلل ر يع َّية ,يموت يوم يموت ,وهو اغش
عبد يس
لير يع َّيت يه؛ إال َّ
حرم اهلل عليه اجلنة».
ي

 .1447جدیث:

ہ۔
جرام کردیيا ے

م
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :کوئ
عفل ین تسار رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ اور رمت ےک دں وہ اس جال ث می
اتسا یيدہ ،جےس اہلل کسی رعاتا کا یگراں یيا تا ے
ہ ،تو اہلل اس پ جنت جرام کردیيا
ہ کہ اینی رعنت ےس دھوکا کرت واال ے
رم تا ے

ہ“ ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف حديث معقل بن يسار هذا اتلحذير من غش
الرعية ،وأنه( :ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية) :أي

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

منفق عليہ

يفوض إيله راعية رعية :ويه بمعىن املرعية ،بأن

ينصبه إىل القيام بمصاحلهم ويعطيه زمام أمورهم،

والرايع :احلافظ املؤتمن ىلع ما يليه من الراعية ويه
احلفظ( .يموت يوم يموت وهو اغش) أي خائن

(لرعيته) املراد يوم يموت وقت إزهاق روحه ،وما
قبله من حالة ال تقبل فيها اتلوبة؛ ألن اتلائب من

خيانته أو تقصريه ال يستحق هذا الوعيد .فمن
حصلت منه اخليانة يف واليته ،سواء اكنت هذه

الوالية اعمة أو خاصة؛ فإن الصادق املصدوق عليه
أفضل الصالة وأزىك التسليم تو َّعده بقوهل( :إال حرم

اهلل عليه اجلنة) أي إن استحل أو املراد يمنعه من

دخوهل مع السابقني األولني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ُ
اتلخريج :مع يقل بن يسار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ْ
رتعيْه َّ :
يفوض إيله راعيتها ،بأن يكون أمريا أو وايلا عليها
• يس ي ي
َّ ً
• ر يعية  :الرعية هم اعمة انلاس اخلاضعون لألمري وحنوه.
َّ
• اغش  :خائن ال يقوم بمصاحلهم
• إال حرم اهلل عليه اجلنة  :حرم عليه دخول دار انلعيم العظيم مع الفائزين أول األمر أو حرمها عليه مطلقا إن استحل غش وخيانة املسلمني
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فوائد احلديث:
 .1الوعيد الشديد للوالة اذلين ال يهتمون بأمور رعيتهم
 .2هذا احلديث ليس خاصا باإلمام األعظم ونوابه ،بل هو اعم يف لك من اسرتاعه اهلل رعية ،اكألب ،ومدير املدرسة وحنوهما
 .3أنه لو تاب هذا الغاش قبل موته ال يلحقه هذا الوعيد
 .4حتذير احلاكم من اتلفريط يف حق راعياهم وإهمال قضاياهم وتضييع حقوقهم.
 .5بيان واجب احلاكم يف بذل أقىص جهودهم نلصح شعوبهم ،وأن من فرط يف ذلك حرم اجلنة مع الفائزين
 .6بيان أهمية منصب احلاكم يف اإلسالم

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،ط،1
املكتبة اتلجارية الكربى ،مرص1356 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5335( :

337

ُ
َ
َ ً
ما من مسلم يغرس غرسا إال اكن ما أكل منه َل
َ َُ
صدقة ،وما َُسق منه َل صدقة ،وال ي ْرزؤهُ أحد

ہ،وہاسےک
ہ ،تو اسمیےس جو کجھ کھاتا جا تا ے
جو مسلماں کوئ تودا لگا تا ے
ہ،وہاسےک لیضدقہ ےہوگا
لیضدقہ ےہو گا ،جو اس میےسجوری ےہو جا تا ے
ت
ش ت
ہ،وہ ھی اسےک لیضدقہ ےہو گا۔
اور اس می جو جص ھی کجھ کمی کر تا ے

إال اكن َل صدقة

 .1448احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا":جو مسلماں کوئ
جاپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ ،وہ اس ےک لی ضدقہ ےہو گا ،جو اس
ہ تو اس می ےس جو کجھ کھاتا جا تا ے
تودا لگا تا ے
ش
ہ ،وہ اس ےک لی ضدقہ ےہوگا اور اس می گر کوئ جص کجھ
می ےس جوری ےہو جا تا ے

عن جابر-ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم« :-ما من مسلم يغرس غرسا إال اكن
ُ
ما أكل منه هل صدقة ،وما ُرسق منه هل صدقة ،وال
ُ
ي ْرزؤ ُه أحد إال اكن هل صدقة» .ويف رواية« :فال يغرس

ت
ک
ہ" :مسلماں
ہ ،تو وہ ھی اس ےک لی ضدقہ ےہو گا۔ اتك روای ث می ے
می کر تا ے
کوئ تودا لگات اور اس می ےس کوئ اتساں ،جوتان اور پ تدہ کھا ےل ،تو وہ قيامت

املسلم غرسا فيأكل منه إنسان وال دابة وال طري إال
اكن هل صدقة إىل يوم القيامة» ،ويف رواية« :ال يغرس
مسلم غرسا ،وال يزرع ً
زراع ،فيأكل منه إنسان وال

ہ" :جو مسلماںکوئ تودا
ےک دں اس ےک لی ضدقہ ےہوگا"۔ اتك اور روای ث می ے
ت
لگات تا قصل توت ،تو اس می ےس جو ھی اتساں تا جوتان تا کوئ اور ےس کھات ،وہ

دابة وال يشء ،إال اكنت هل صدقة».

ہ"۔ ن دوتوں روایيی اتس رضی اہلل عيہ ےس رموی ہ ےی۔
اس ےک لی ضدقہ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أنه ما من أحد من املسلمني
يغرس غرسا أو يزرع زراع ،فيأكل منه يح من أحياء
املخلوقات ،إال أثيب ىلع ذلك ،حىت بعد مماته فيجري
هل عمله ما بيق زرعه وغراسه .فيف حديث ابلاب
احلث ىلع الزرع ،وىلع الغرس ،وأن الزرع والغرس

فيه اخلري الكثري ،فيه مصلحة يف ادلين ،ومصلحة يف

ادلنيا .وأنه إذا أكل منه صار هل صدقة ،وأعجب من
ً
ذلك لو رسق منه سارق ،كما لو جاء شخص مثال إىل
خنل ورسق منه ً
تمرا ،فإن لصاحبه يف ذلك أجرا ،مع
أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إىل املحكمة ،ومع ذلك

فإن اهلل تعاىل يكتب هل بهذه الرسقة صدقة إىل يوم
القيامة .كذلك ً
أيضا :إذا أكل من هذا الزرع دواب
األرض وهوامها اكن لصاحبه صدقة .وخص احلديث
باملسلم؛ ألنه اذلي ينتفع بثواب الصدقة يف ادلنيا

واآلخرة.

 .1448جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ہکہ جو ھی مسلماں کوئ تودا لگات تا قصل توت اور اس
اس جدی ث کا مفہوم ن ے
م
ہ ،تہاں تك کہ اس
می ےس کوئ جاں دار جلوق کھا ےل ،تو اےس اس پ تواپ مليا ے
ت
ع
ہ،
یک وقاپ ےک ت عد ھی اس ےک اس مل کا تواپ اس وق ث تك جاری رہےيا ے
کھ
کھ
ہ۔ اس جدی ث می ینی
جت تك اس یک ن ینی اور لگاتا ےہوا درجت تاف رہےيا ے
کھ
ہ۔ کنوں کہ ینی کرت اور تودے
کرتاور تودے لگات یک پعنت دی گنی ے

ت
ت
ہ اور دیياوی ھی۔اگر
ہ۔ اس می دینی قاتدہ ھی ے
لگات می تہت شی جب مضرم ے
اس می ےس کوئ کھا ےل ،تو وہ اس ےک لی ضدقہ ےہو گا۔ اس ےس عجنت پ ن کہ اگر
ش ک
اسمیےس کسیجورت کجھجراليا،مي الکوئ جص ھجور ےکتودےتاسآ کر اسمی
ک
ک
ت
ےس ھجورین جرا ےل ،تو اس ھجور ےک مالك کو اس پ ھی اجر مےل گا ،اگرج اےس اگر
اس جور کا یيہ لگ جات ،تو وہ اس ےک ج الف عدال ث می مفدہم داپ کر دے گا۔
عایل اس جوری ےک تدےل می قيامت ےک دں تك اس ےک
اس ےک تاوجود اہلل ت ی
کھ
ہ۔ اشی رطح جت ینی کو جاتور تا کبے مکورے کھا
لی ضدقہ کا تواپ لكھ دیيا ے
ل
ت
مس
ہ کہ
جا تی ،تو ن ھی ضدقہ شمار ےہوگا۔ جدی ث تا جصوض لم کا دکر اس لی ےہوا ے
ہ۔
وہےی در جقنقت دیيا و آجرپ می ضدقہ ےک تواپ ےس قاتدہ اتھا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > ادلعوة إىل اهلل > فضل اإلسالم وحماسنه
راوي احلديث :متفق عليه من حديث أنس ،ورواه مسلم من حديث جابر.

338

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -جابير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ي ْرزؤ ُه  :ينقصه.
• يغرس  :الغرس لألشجار والزرع لغريها من انلباتات.

• ادلابة  :لك ما يدب ىلع األرض ثم غلب استعماهل يف لك ما يركب من احليوان.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الغرس والزراعة.
 .2فضل من يغرس غرسا أو يزرع زراع.
 .3أن هذه األعمال من الصدقة اجلارية.
 .4سعة فضل اهلل تعاىل وكرمه أن يثيب اإلنسان ىلع عمله بعد مماته.
 .5السيع يف حتصيل انلفع ملخلوقات اهلل تعاىل.
 .6يثاب املسلم ىلع ما ُرسق من ماهل ،أو ما غصب منه ،أو أتلف منه إذا صرب واحتسب عند اهلل تعاىل ،وكذلك إذا رسق منه ولم يعلم.
 .7ظاهر احلديث :أنه مىت حصل األكل من الزرع أو الرسقة ،فله بذلك أجر ولو لم ينو ذلك.
 .8فيه الرمحة باحليوان.
 .9شمل احلديث مجيع احليوانات،مأكولة اللحم وغري مأكولة اللحم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم..( :-وما أكل السبع فهو هل صدقة ).
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم

بن احلجاج ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-
الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه- .
كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
الشافيع 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 - .األدب انلبوي ،حممد عبد العزيز اخل ْويل ،دار املعرفة -بريوت -الطبعة:
الرابعة 1423 ،ه.

الرقم املوحد)3911( :
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اہللیکجدودپ قاتم ر ہیوالوں اوراںیکجالفورری کرتوالوںیکميال
مثل القائم ِف حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم
ہحہوںتاتك کسنیےک سلسےل میفعہداال جسےک
ا تےس لوگوںیک شی ے
استهموا ىلع سفينة فصار بعضهم أعالها
تینجہ می تعص لوگکسنیےک اوپواےل جےص می اور تعص نچواےل جےص می آ
وبعضهم أسفلها ،وًكن اذلين ِف أسفلها إذا
ن
ل
ت
ت
ت
ہ
ل
ی
گ
ل
ل
ج
ی۔ س و وگ چواےل ےھ ،ا ی تائ یےک ی اوپوا وںےک
استقوا من املاء مروا ىلع من فوقهم
تاسےس گررتاپ تا۔

 .1449احلديث:

**

ً
مرفواع:
عن انلعمان بن بشري -ريض اهلل عنهما-
ُ
«مثل القائيم يف ُح ُدود اهلل والواقي يع فيها كمثل قوم
ْ
ُ
استه ُموا ىلع سفينة فصار ُ
وبعضهم
بعضهم أعالها
ي
أسفلها ،واكن اذلين يف أسفلها إذا ْ
استقوا يمن املا يء
ي ي
ُ
ْ
َّ
ُّ
يبنا
وقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا ييف ن يص ي
مروا ىلع من ف ي
وهم وما أر ُ
خ ْرقا ً ولم نُؤذ م ْن فوقنا ،فإ ْن تر ُك ُ
ادوا
ي
ي
ً
ُ
ُ
ْ
يهم جنوا وجنوا
هلكوا ي
مجيعا ،و يإن أخذوا ىلع أ ي
يد ي
ً
مجيعا».
ي

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ’’ اہلل
ت عماں ین تسب رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
یک جدود پ قاتم ر ہی والوں اور اں یک ج الف ورری کرت والوں یک ميال ا تےس لوگوں
ہ حہوں ت اتك کسنی ےک سلسےل می فعہ داال جس ےک تینجہ می تعص لوگ
یک شی ے
کسنی ےک اوپ واےل جےص می اور تعص نچ واےل جےص می آ گی۔ تس جو لوگ نچ

واےل تےھ ،اتہی تائ لیی ےک لی اوپ والوں ےک تاس ےس گررتا پ تا۔ اتہوں
ت سوجا کہ کنوں ن ہےم ا یی ہےی جصہ می اتك سوراح کر لی تاکہ اوپ والوں کو ہےم کوئ
ت کلنف ن دین ۔ اپ اگر اوپ واےل نچ والوں کو من مائ کرت دین ےگ تو شت
ےک شت ہ ےالک ےہو جا تی ےگ اور اگر اوپ واےل نچ والوں کا اہتھ یکرلی (اور اتہی
ت
ت
اتسا تہی کرت دین ےگ) تو ن جود ھی ئحجا تی ےگ اور تاف لوگ ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث انلعمان بن بشري األنصاري -ريض اهلل
عنهما -يف باب األمر باملعروف وانليه عن املنكر،
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال" :مثل القائم
يف حدود اهلل والواقع فيها" القائم فيها يعين اذلي
استقام ىلع دين اهلل فقام بالواجب ،وترك املحرم،

والواقع فيها أي :يف حدود اهلل ،أي :الفاعل للمحرم،
أو اتلارك للواجب" .كمثل قوم استهموا ىلع سفينة"

يعين ُضبوا سهما ،وهو ما يسىم بالقرعة ،أيهم

يكون األىلع؟" .فصار بعضهم أعالها ،وبعضهم
أسفلها ،واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا املاء" ،يعين

إذا طلبوا املاء؛ ليرشبوا منه "مروا ىلع من فوقهم"،

يعين اذلين يف أعالها؛ ألن املاء ال يقدر عليه إال من
فوق" .فقالوا لو أنا خرقنا يف نصيبنا" ،يعين لو خنرق

خرقا يف ماكننا نستيق منه ،حىت ال نؤذي من فوقنا،

 .1449جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ل
ت عماں ین تسب اتصاری رضی اہلل عيہ یک جدی ث ارم تالمغوف اور تہی عن ا منکر ےک
م
ہ کہ آپ ﷺ ت فماتا" :ميل
ہ۔ ینی ﷺ ےس روای ث ے
تاپ ےس ن علق ے
الفاتم ف جدود اہلل والوا قع فہا"۔ تعنی جو اہلل ےک دین پ تای ث قدم راہ ،واجياپ یک
ہ تعنی
ادایيیگ کر تا راہ اور جرام کردہ اسياء ےس ئجيا راہ اور وہ جو جدود می جا پت واال ے
ک
ہ۔" ميلقوم اس ہموا عیل
جرامکا ارت کاپ کرتواالاورواجياپکو پککرتواال ے

شفیيہ" :اس یک ميال اں لوگوں یک رطح حہوں ت یب تھیيےک تعنی حہوں ت اس
تع
رہ گا؟۔ "قصار ض ہم اع الاہ،
سلسےل می فعہ اتداری یک کہ کوں اوپ واےل جےص می ے
تع
و ض ہم اشفلہا،وکاں الدینف اشفلہاادااسیفوا الماء"۔تعنیجت اتہی تیی ےک لی
تائ یک ظلت ےہوئ تو وہ ا یی اوپ والوں ےک تاس ےس گررت کنو تکہ اوپ وایل مبل
ہ۔ "قفالوا لو ا تا جرقيا ف تصيیيا"۔ تعنی اگر ہےم
ےس ہےی (دول لن کا کر) تائ ت کاال جا شکيا ے
اینی جگہ پ تائ ت کا لی ےک لی اتك سوراح کرلی تو ن تہب ےہو گا تاکہ ہےم ا یی اوپ
واےل لوگوں کو یيگ ن کرین۔ وہ ن قنصلہ کرلی اور اتسا کرت کا ارادہ اور جوا ےہس
رکھی۔ ینی ﷺ ت فماتا کہ "اگر اوپ واےل اتہی وتسا کرت دین ےگ جسا کرت
340

هكذا قدروا وأرادوا وتمنوا .قال انليب -عليه الصالة

والسالم" :-فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا"؛

ألنهم إذا خرقوا خرقا يف أسفل السفينة دخل املاء،

کا وہ ارادہ ر کھی ہ ےی تو شت ےک شت ہ ےالک ےہو جا تی ےگ۔" کنو تکہ جت وہ ئجےل جےص
می سوراح کرین ےگ تو اس می ےس تائ اتدر آ جات گا جو تورے جہار کو رعق کر
ت
دےگا۔ "اگروہ اں ےک اہتھوںکویکر لی ےگ"اوراتہیروکدین ےگتو ن ھی ئح

ثم أغرق السفينة لكها" .وإن أخذوا ىلع أيديهم"

ت
ہ جو
ہ جو ینی ﷺ ت دی۔ ن اتسی ميال ے
جا تی ےگ اور وہ ھی۔ ن اتك ميال ے
عط
ہ۔ لوگ اہلل
ا یی ل ث لياپ ےک لجاظ ےس نم اور معنوی اعیيار ےس تہت تليد ے
ہ۔ اس پ سوار لوگوں
ےک دین می ا تےس ہےی ہ ےی جیےس درتا ےک ظ الظم می جہار ےہو تا ے
تھ ی
کو موجی ادرھ ادرھ نکنی ہ ےی۔ جت لوگ رتادہ ہےوت ہ ےی تو کجھ اوپی جےص پ جےل
رہ اور وہ اتك دوشے
جات ہ ےی اور کجھ نچ واےل می تاکہ جہار کا توارں قاتم ے

حىت تتوازن محولة السفينة وقد ال يضيق بعضهم

ہ
ہ۔ اگر اں می ےس کوئ اےس جراپ کرت کا ارادہ کرے تو دوشوں پ الرم ے
ے
کہ وہ اس ےک اہتھوں کو یکر لی تاکہ شت ئجاپ تا جا تی۔ اگر وہ اتسا تہی کرین ےگ

ومنعوهم من ذلك "جنوا وجنوا مجيعا" ،يعين جنا هؤالء

وهؤالء .وهذا املثل اذلي ُضبه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -هو من األمثال اليت هلا مغزى عظيم ومعىن
اعل ،فانلاس يف دين اهلل اكذلين يف سفينة يف جلة
انلهر ،فهم تتقاذفهم األمواج ،والبد أن يكون

بعضهم إذا اكنوا كثريين يف األسفل وبعضهم يف أىلع،
بعضا ،وفيه أن هذه السفينة املشرتكة بني هؤالء

القوم إذا أراد أحد منهم أن خيربها فإنه البد أن

يمسكوا ىلع يديه ،وأن يأخذوا ىلع يديه؛ يلنجوا
مجيعا ،فإن لم يفعلوا هلكوا مجيعا ،هكذا دين اهلل،

إذا أخذ العقالء وأهل العلم وادلين ىلع اجلهال
والسفهاء جنوا مجيعا ،وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا

مجيعا ،كما قال اهلل -تعاىل( :-واتقوا فتنة ال تصيب

اذلين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد

العقاب) (ألنفال. )25 :

م
ہ کہ ن کسنی شت یک مسبک
ےس وہ یيیگ جسوس ن کرین۔ اس جدی ث می اسارہ ے

ت
ہ۔ جت عفل ميد لوگ ،اہےل
تو شت ہ ےالک ےہو جا تی ےگ۔ اہلل کا دین ھی ا تےس ہےی ے
علم اور دین دار جرصاپ جاہلےوں اور ت وقوقوں کو روک لی ےگ تو شت یک ج الضی ےہو
جات یگ اور اگر اتہی یيا روےک جھور دین ےگ اور اتہی جو وہ کرتا جا ہی ےہوں ےگ
ہ(:واتفواقیيہ
کرتدینےگ توشتہ ےالک ےہوجا تیےگجیسا کہاہلل ت عایلکافماں ے
م
ال تصيی الدین ظلموا نكم جاضہ واعلموا اں اہلل سدتد العفاپ) (التفال)25 :۔
پجمہ:اورتم ا تےس وتالےس ئجو! کہجوجاضکرضف اںہےیلوگوں پوا قع ن ےہوگاجوتم
می ےس اں گيا ےہوں ےک رمیکت ےہوت ہ ےی اور ن جاں رکھو کہ اہلل شجت شا د یی

ہ۔
واﻻ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > فضل األمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ
• القائيم يف ُحدود اهلل  :املنكر هلا ،القائم يف دفعها وإزاتلها.
ُ
• احلُدود  :ما نىه اهلل عنه.
• ْ
استه ُموا  :اقرتعوا.
• والواقي يع فيها  :واملرتكب هلذه املنايه.

وقهم  :أىلع السفينة.
•ف ي
ْ
• خرقنا  :فتحنا ثقبا نستخرج منه املاء.
ُ
يهم  :منعوهم وكف ْوهم عما أرادوا من اخلرق.
• أخذوا ىلع أ ي
يد ي

فوائد احلديث:
 .1يف هذا املثل ديلل ىلع أنه ينبيغ ملعلم انلاس أن يرضب هلم األمثال؛ يلقرب هلم املعقول بصورة املحسوس ،قال اهلل -تعاىل( :-وتلك األمثال

ً
ً ُ ِّ ُ
نرضبها للناس وما يعقلها إال العاملون) (العنكبوت ،)43 :وكم من إنسان ترشح هل املعىن رشحا كثريا وتردده عليه فال يفهم ،فإذا ُضبت هل مثال
بيشء حمسوس يفهمه ويعرفه.
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 .2إثبات القرعة ،وأنها جائزة.
 .3جيوز قسمة العقار ُ
المتفاوت بالقرعة وإن اكن فيه علو وسفل.
ً
 .4حيق لصاحب العلو أن يمنع صاحب ُّ
السفل أن يلحق ُضرا بالعقار.

 .5ليس لصاحب السفل أن حيدث ما يلحق الرضر بصاحب العلو ،فإن فعل ذلك؛ لزمه إصالحه.

 .6فائدة ترك املنكر ال تعود ىلع تاركه فحسب بل ىلع املجتمع بأرسه ،وكذلك مفسدة فعل املنكر.
ِّ
 .7هالك املجتمع ُمرتتب ىلع ترك أصحاب املنكر يعثون يف األرض فسادا.
 .8إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه ،إنما هو خرق خطري يف سفينة املجتمع.

 .9حرية اإلنسان ليست مطلقة بل مقيدة بضمان حقوق انلاس من حوهل ،وضمان مصاحلهم.
 .10إن لك منكر يرتكبه اإلنسان يف جمتمعه إنما هو خرق خطري يف سالمة املجتمع.

 .11قد يترصف بعض انلاس بما يرض املجتمع بدافع اجتهاد خاطئ ونية حسنة ،فيجب منعهم وتبصريهم بنتائج ما يفعلون.
 .12األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب اهلل -تعاىل-.

 .13املسؤويلة يف املجتمع املسلم مشرتكة ال تناط بفرد بعينه ،بل لكهم راع ومسؤول عن رعيته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني
من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة:
الرابعة 1428ه .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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342

جو (امبیک) اظاعتےس ت کل گيا اور است(مسلماتوںیک)جماعتجھوردی
ش
اور اشی جال میرم گيا تووہ جاہلےنتیک موپرما۔ اور جو جص کسی جھيدے تےل
اتدھی تفليد می لرے تا تعصتیک یياپ عصہ کرے تا تعصتیکدعوپدے تا
ت
مدد ھی کرے اور ترھ قيل کردتا جات تووہ جاہےلنتیکموپرمے گا۔

من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات،

مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية
يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة ،أو ينُّص
عصبة ،فقتل ،فقتلة جاهلية

 .1450احلديث:

**

ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا "جو (امب یک) اظاعت
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ےس ت کل گيا اور اس ت (مسلماتوں یک) جماعت جھور دی اور اشی جال می رم گيا تو
ش
وہ جاہےلنت یک موپ رما۔ اور جو جص کسی جھيدے تےل اتدھی تفليد می لرے تا
تعصت یک یيا پ عصہ کرے تا تعصت یک دعوپ دے تا اس می ت عاوں کرے اور ترھ
ش
قيل کر دتا جات تو وہ جاہےلنت یک موپ رمے گا اور جو جص مبی امت ےک ج الف
ت عاوپ کرے اور یيك و تد ےہ کسی کا قيل کرے  ،ن تو کسی مومن ےس اہتھ روےک اور
ن کسی معاہےد ےک عہد کا تاس ر کےھ تو اس کا مجھ ےس کوئ ت علق تہی اور مبا اس ےس
کوئ ت علق تہی"۔

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

عليه وسلم أنه قال« :من خرج من الطاعة ،وفارق
ً
اجلماعة فمات ،مات يميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت
راية يع ِّم َّية يغضب يلعصبة ،أو يدعو إىل عصبة ،أو
ْ
ينرص عصبة ،فقتل ،ف يقتلة جاهلية ،ومن خرج ىلع
أميت ،يرضب برها وفاجرها ،وال يتحاَش من

مؤمنها ،وال ييف ذلي عهد عهده ،فليس مين ولست

منه»،

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أن من فارق اجلماعة اذلين اتفقوا

ىلع طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به لكمتهم
وحاطهم عن عدوهم وخرج عن طاعة ويل أمر
املسلمني فمات وهو كذلك فقد مات كميتة أهل

اجلاهلية من حيث إنهم فوىض ال إمام هلم ،ومن قاتل

حتت راية أمرها أعىم ال يستبني وجهه ،كتقاتل القوم
للعصبية والقبلية ،يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة
أو ينرص عصبة ،ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه

وغضبة هلا وعصبي ٍة لقومه وهواه .ومن خرج ىلع
األمة يرضب الصالح والفاسق ،املؤمن واملعاهد املقيم

بدياره ،واذليم املقيم بديار املسلمني مقابل اجلزية،

وال يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته؛

فقد تربأ منه انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

 .1450جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ جس جص ت اں لوگوں یک جماعت جھور دی جو کسی
اس جدی ث کا مطلت ن ے
ا تےس جكرماں پ منفق ےہو جےک ےہوں جس ےس اں یک احماعنت اور وجدپ واتسيہ ےہو ،اں
ش
ج
کا کلمہ مع ےہو اور وہ اتہی اں ےک دشمنوں ےس مجفوظ رکھيا ےہو ،جيائجہ وہ جص
مسلماتوں ےک ویل االرم (جكرماں) یک اظاعت ےس ت کل جات اور اشی جال می وہ رم
من
ت
جات تو وہ اہےل جاہےلنت یک موپ رمے گا کہ وہ ھی عب طم تےھ اوراں کا کوئ
شپاہ تہی تھا۔ جس ت کسی ا تےس جھيدے تےل جيگ یک جس کا مقصد اور وج
ش
اوجھل اور عب واضح ےہو مي الً کوئ قوم تعصت اور قيا تیل عص ینت می لرے تا کوئ جص
تعصت یک وج ےس عصیياک ےہو ،عصینت ہےی یک دعوپ دے اور تعصت یک یيا پ ہےی مدد
کرے تعنی ا یی تقس یک شہوپ و عصت ،اینی قومی عصینت اور ےہوات تقس یک
ش
یبوی می لرے۔ جو جص امت ےک ج الف ت عاوپ کرت ےہوت ےہ یيك و تد یب
م
مومن اور ےہ اس معاہےد کو جو اُس ملك می قنم ےہو اشی رطح اں دمنوں کو جو جرن ےک

تدےل می مسلماتوں ےک ع الق می شکوی ث تدپ ےہوں ،شت کو مارتا شوغ کر دے
ہ ن ہےی اےس ا یی کردہ اق عال
اور اےس کجھ پواہ ن ےہو کہ وہ اں ےک ساتھ کيا کر راہ ے
ش
ےک وتال اور اں یک شا کاجوف ےہو تو ا تےس جص ےس ینی ﷺ ت پاپ کااظہار کيا

ہ۔
ے
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > اخلروج ىلع اإلمام
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• من خرج عن الطاعة  :طاعة ويل أمر املسلمني.
• جاهلية  :منسوبة يإىل :اجلهل ،واملراد به :من مات ىلع الكفر قبل اإلسالم.
• يع ِّمية  :األمر األعىم ،أي اذلي ال يستبني وجهه.
• لعصبة  :عصبة الرجل أقاربه من جهة األب سموا بذلك؛ ألنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي حييطون به ويشتد بهم.
• ال يتحاَش  :ال يكرتث بما يفعله فيها وال خياف وباهل وعقوبته.

فوائد احلديث:
 .1طاعة والة األمور واجبة يف غري معصية اهلل -عز وجل-.
 .2فيه حتذير شديد ملن خرج عن املسلمني ،وعن طاعة اإلمام  ،وفارق مجاعة املسلمني ،فإذا مات ىلع هذه احلال ،فقد مات ىلع طريق أهل
اجلاهلية.

 .3يف احلديث ديلل ىلع أنه إذا فارق أحد اجلماعة ولم خيرج عليهم ،وال قاتلهم أنا ال نقاتله لرنده إىل اجلماعة ويذعن لإلمام بالطاعة بل خنليه
وشأنه.
 .4يف الطاعة ولزوم اجلماعة اخلري الكثري ،واألمن والطمأنينية ،وصالح األحوال.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1423 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج-حميي ادلين حيىي بن
رشف انلووي  -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية .1392 ،توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت  -بلنان،
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م.
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ق
ہ!تم مغوف(تھالئ) کا جكمدو
واذلي نفِس بيده ،تلأمرن باملعروف ،وتلنهون اسداپیک سم جسےکاہتھ میمبی جاں ے
ت
عایل تمپ ایيا عداپ ھنحدے
عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم اور منکر (پائ)ےسروکو،ورنفیث ے
ہ کہ اہلل ت ی
عقابا منه ،ثم تدعونه فال يستجاب لكم
ترھ تم اہللےسدعا کرو اور تمہاریدعا قنولنیکجات۔

 .1451احلديث:

**

 .1451جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا:
جدتفہ ین تماں  -رضی اہلل عيہ  -ےس روای ث ے
ق
ہ! تم مغوف (تھ الئ) کا جكم دو
”اس داپ یک سم جس ےک اہتھ می مبی جاں ے
تھ
عایل تم پ ایيا عداپ نح دے ترھ
اور منکر (پائ) ےس روکو ،ورن فی ث ے
ہ کہ اہلل ت ی
تم اہلل ےس دعا کرو اور تمہاری دعا قنول ن یک جات“۔

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -عن رسول
َّ
فيس
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال« :و ي
اذلي ن ي
ْ
ُْ
َّ
بي يده ،تلأ ُم ُر َّن بالم ُ
المنكر؛ أو
عروف ،وتلنه ُون ع ين
ي
ي
ُ
ْ
يكم عقابا ً يمنْهُ ،ثمَّ
َّ
ُ
وشكن اهلل أن يبعث عل
ي
يل ي
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
تدعونه فال يستجاب لكم».
**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

قوهل -عليه الصالة والسالم" :-واذلي نفيس بيده"
هذا قسم ،يقسم فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُْ
باهلل؛ ألنه هو اذلي أنف ُس العباد بيده -جل وعال،-

يهديها إن شاء ،ويضلها إن شاء ،ويميتها إن شاء،

ويبقيها إن شاء ،فاألنفس بيد اهلل هداية وضاللة،
ً
ً
وتدبريا يف لك يشء ،كما قال
وإحياء وإماتة وترصفا

اهلل -تبارك وتعاىل( :-ونفس وما سواها ،فأهلمها
فجورها وتقواها) (الشمس ، )8 ،7 :فاألنفس بيد

اهلل وحده؛ وهلذا أقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 ،واكن يقسم ً
كثريا بهذا القسم( :واذلي نفيس بيده)،
ً
وأحيانا يقول" :واذلي نفس حممد بيده"؛ ألن نفس

حممد -صىل اهلل عليه وسلم -أطيب األنفس ،فأقسم
بها؛ لكونها أطيب األنفس .ثم ذكر املقسم عليه ،وهو

أن نقوم باألمر باملعروف وانليه عن املنكر؛ أو يعمنا
اهلل بعقاب من عنده ،حىت ندعوه فال يستجيب نلا،

وهذا بيان ألهمية األمر باملعروف اكلصالة والزاكة

**

اجمایل معنی:

ت
ق
ہ ،اس می آپ ﷺ اہلل یک قسم
آپ کا فماں "والدی قسی یيدہ" ن سم ے
اتھات ہ ےی ،اس لی کہ تمام لوگوں یک جا تی اس ےک اہتھ می ہ ےی ،وہ جےس جاہےيا

ہ اور
ہ مار تا ے
ہ ،جےس جاہےيا ے
ہ گرماہ کر تا ے
ہ اور جےس جاہےيا ے
ہ ہےدای ث دیيا ے
ے
ہ ،لہیدا لوگوں یک جا تی اہلل ےک اہتھ می ہ ےی ،ہےدای ث و
ہ تاف رکھيا ے
جےس جاہےيا ے
گرماہےی ،ر تدہ کرتا و مارتا اور ےہ جب می ترصف اور اس یک تدیب کرتا اہلل ہےی ےک اہتھ می
ہ ” :روترقْسٍ رومرا سروراہ ر ےا ،ق ررال رْہ رمہرا قجُُو ررہ ر ےا روترفْوراہ ر ےا“ (سورہ
ے
عایل کا ارساد ے
ہ۔ جيائجہ اہلل ت ی
ش
لس
ق
ہ تقس یک اور اےس درشت یيات یک ،ترھ مجھ دی
ا مس( )8 ،7 :پجمہ :سم ے
اس کو تدکاری یک اور ئح کر جلی یک) تمام تفوس اہلل ےک اجیيار می ہ ےی ،اشی وج ےس
ت
ق
رہ ہ ےی ،آپ اکب ’’والدی قسی یيدہ‘‘ یک قسم اتھات
اہلل ےک ینی ﷺ سم اتھا ے
ک
تےھ ،اور ھی اس رطح فمات "والدی تقس مجدم یيدہ"۔ اس لی کہ آپ ﷺ
ہ۔ اس لی آپ شت ےس تاکبہ اور اطنت جاں یک قسم کھا
شت ےس تاکبہ جاں ے
ق
ہ کہ ہےم ارم
رہ ہ ےی اس کا دکر فماتا اور وہ ن ے
رہ ہ ےی۔ ترھ جس جب یک سم اتھا ے
ے
ت
ل
تالمغوفاور تہیعن ا منکرقاتم کرین ورناہللہےم پ ایيا عداپ ھنح دےگااور ےہماری
دعا تی قنول تہی یک جا تی یگ۔

وأداء احلقوق ،وأهمية انليه عن املنكر اكلزىن والرب
وسائر املحرمات ،وذلك بالفعل ملن هل سلطة اكألب

يف بيته ورجال احلسبة والرشطة ،أو بالقول احلسن
وهذا للك أحد ،أو بالقلب مع مفارقة ماكن املنكر،

وهذا ملن ال يستطيع اإلنكار بالفعل أو بالقول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > األمر باملعروف وانليه عن املنكر > حكم األمر باملعروف وانليه عن املنكر
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
فيس يبي يده  :أي :واهلل ،وأىت بالقسم تلوكيد األمر اذلي بعده.
•و ي
اذلي ن ي
وشك َّن  :مضارع أوشك ،وهو من أفعال املقاربة ،بمعىن يقرب ويكاد.
• يلُ ي

فوائد احلديث:
 .1جواز القسم دون أن يطلب من اإلنسان أن يقسم.
 .2وجوب األمر باملعروف وانليه عن املنكر وهو فرض ،وهو من أهم واجبات ادلين وفروضه.
 .3يعم شؤم املنكر وبالؤه فاعله وغريه.
 .4األمر باملعروف وانليه عن املنكر صمام أمان من غضب اهلل وعقابه.
 .5إذا لم يُنكر املنكر َّ
عم شؤمه وبالؤه جبور الوالة أو تسليط األعداء ،أو غري ذلك.
 .6من عقوبات اتلفريط برتك األمر باملعروف وانليه عن املنكر عدم استجابة ادلاعء.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .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 .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار،
كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه2009 ،م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح
اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421ه2001 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3531( :
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ہ ،قيامتےکدںنشميدیگ اور
اتودر! تمکرمور ہےو اورن (امارپ) امایث ے
ش
رسوائ کا تاعت ےہویگ ،سواتاُس جصےک ،جستاےس جقےکمطاتق
ج
ت
قنول کيا اور استمن علفہدہمداری جو اُسپ عاتد ےہوئ ھی اےس(ا ھیرطح) ادا

يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها يوم
القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها ِبقها،
وأدى اذلي عليه فيها

 .1452احلديث:

کيا۔

**

لت :يا ُ
عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قُ ُ
رسول اهلل،
ْ ْ ُ
ُ
ْ
ك ييب ،ث َّم قال« :يا
أال تستع يمل يين؟ فرضب يبي يدهي ىلع من ي
ٌ
ٌ َّ
َّ
َّ
أبا ذ ٍّر ،إينك ض يعيف ،و يإنها أمانة ،و يإنها ي ْوم ال يقيام ية
َّ َّ
ِّ
ٌ َّ ْ
ٌ
اذلي علي يه
يخزي وندامة ،إيال من أخذها يحبقها ،وأدى ي
يفيها».

م
ہکہ می ت رعض کيا اہلل ےک رسول! کيا آپ جےھ
اتو در رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
عامل تہی یيا تی ےگ؟ آپ ﷺ ت مبے کيدےھ پ اہتھ مار کر فماتا”:اتودر! تم
ہ ،قيامت ےک دں ن شميدیگ اور رسوائ کا تاعت
کرمور ےہو اور ن (امارپ) امای ث ے
ش
ےہویگ ،سوات اس جص ےک ،جس ت اےس جق ےک مطاتق قنول کيا اور اس ت
ج
ت
من علفہ دہم داری جو اس پ عاتد ےہوئ ھی اےس (ا ھی رطح) ادا کيا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو ذر أن انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
خصه

بنصيحة يف شأن اإلمارة وتويلها ،وهذا ملا سأل -ريض
ْ
اهلل عنه -انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يستعمله

يف الوالية ،فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
ٌ
"إنك ضعيف" ،وهذا القول فيه نوع قوة لكن األمانة
تقتيض أن يُ َّ
رصح لإلنسان بوصفه اذلي هو عليه ،إن
ً
ًّ
قويا فقوي ،وإن ضعيفا فضعيف .فيف هذا ديلل ىلع
أنه يشرتط لإلمارة أن يكون اإلنسان ًّ
قويا وأن
يكون أمينًا؛ ألن الرسول -عليه الصالة والسالم-
قال" :وإنها أمانة" ،فإذا اكن ًّ
قويا أمينًا فهذه يه
الصفات اليت يستحق بها أن يكون ً
أمريا وايلًا ،فإن
ً
ًّ
أمني ،أو أمينًا غري قوي ،أو ضعيفا غري
اكن قويا غري ٍ
أمني ،فهذه األقسام اثلالثة ال ينبيغ أن يكون
ٍ
َّ
َّ ُ
ِّ
ً
صاحبها أمريا .وعليه فإننا نؤمر القوي؛ ألن هذا

أنفع للناس ،فانلاس حيتاجون إىل سلطة وإىل قوة،

وإذا لم تكن قوة وال سيما مع ضعف ادلين ضاعت
األمور .فهذا احلديث أصل عظيم يف اجتناب
الواليات ،ال سيما ملن اكن فيه ضعف عن القيام

بوظائف تلك الوالية .وأما اخلزي وانلدامة الواردة يف

احلديث ،يف قوهل" :وإنها يوم القيامة خزي وندامة"

 .1452جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی ﷺ ت تطور ِجاض اتہی جکومت اور اس یک
اتو در رضی اہلل عيہ کا یياں ے
دہم داری قنول کرت ےک تارے می تضجنت فمائ۔ اتسا اس وق ث ےہوا جت اتو در
رضی اہلل عيہ ت ینی ﷺ ےس کہا کہ آپ ﷺ اتہی کوئ جکومنی دہم داری
ش
سویيی۔ ینی ﷺ ت اں ےس فماتا" :تم کرمور ےہو"۔ اس تاپ می گو کہ کجھ جنی
ہ کہ اتساں کو اس ےک تارے می تالکل ضاجت
ہ ليک امای ث کا تفاضا تہی ے
ے
ہ تو
ہ تو قوی اور اگر کرمور ے
ہ۔ اگر وہ قوی ے
ےک ساتھ یيا دتا جات کہ وہ کیسا ے
ہ کہ
ہ کہ جکومنی دہم داری سینھا لی ےک لی ضوری ے
کرمور۔ اس می دليل ے

ہ"۔ اگر
اتساں قوی اور امی ےہو ،کنو تکہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ" :ن امای ث ے
مس
وہقویاورامی ےہوتو نضفاپ اتسیہ ےی جن یکوجےسوہ امباورجاکم تییکا نجق ےہو
ت
ہ۔ اگر قوی تو ےہو ليک امی ن ےہوتا ترھ امی ےہو ليک قوی ن ےہو تا ترھ کرمور ھی ےہو اور
جا تا ے
ش
ت
امی ھی ن ہےو تو اں تینوں اقسام یک کرمورتوں ےک مالك جص ےک لی مياشت تہی
ش
کہ وہ جكرماں یی۔جيائجہ اس یيا پ ہےم قوی جص کو جكرمائ سو تیی ہ ےی کنو تکہ ن لوگوں
ئ
ہ۔ اگر
ہ۔ لوگوں کو اقيدار اور قوپ یک ضورپ ےہوئ ے
ےک لی رتادہ تقع جس ے
ت
قوپ ن ہےو جاض طور پاس وق ث جت دین ھی کرمور ےہو تو اس ضورپ می معام الپ
تگار کا ش کار ےہو جات ہ ےی۔ ن جدی ث جکومنی دہم دارتوں کو ل یی ےس اجیياپ کرت
ش
ہ جاض طور پ اس جص ےک لی جس می اس جکومنی
ےک تارے می اتك تیياد ے
دہم داری ےک تفاضوں کو تورا کرت ےک سلسےل می کرموری تائ جات۔ جہاں تك
ہ کہ آپ ﷺ ت
ہ جس کا جدی ث می دکر ے
اُس رسوائ اور تدامت کا ت علق ے
347

ً
ً
فهو يف حق من لم يكن أهال هلا ،أو اكن أهال ولم

يعدل فيها ،فيخزيه اهلل -تعاىل -يوم القيامة،
ً
ويفضحه ،ويندم ىلع ما َّ
فرط .وأما من اكن أهال
للوالية وعدل فيها ،فال يشمله الوعيد؛ وذللك انليب

الكريم استثىن فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إال من
أخذها حبقها ،وأدى اذلي عليه فيها" ،ذلك أن من

أخذها حبقها هل فضل عظيم تظاهرت به األحاديث

الصحيحة؛ كحديث" :سبعة يظلهم اهلل يف ظله" ،ذكر
َّ
منهم "إمام اعدل" ،وحديث" :إن املقسطني ىلع منابر
من نور يوم القيامة" ،وغري ذلك.

ش
فماتا" :ن قيامت ےک رور رسوائ اور تدامت ےک سوا کجھ ن ےہو یگ"۔ تو ن اس جص
ہ جو اس جکومنی دہم داری کا اہےل ن ےہو۔ تا ترھ اہےل تو ےہو ليک وہ اس می
ےک جق می ے
ش
اتصاف ن کرے۔ ا تےس جص کو اہلل ت عایل قيامت ےک دں دليل اور رسوا کر دے گا
ش
اور وہ اینی کو تاہےی پ تادم ےہو گا۔ جت کہ وہ جص جو جکومنی دہم داری کا اہےل ےہو اور وہ
ت
اس می اتصاف ھی کرے تو ن وعيد اُس پ ضادق تہی آت یگ۔ اشی لی ینی کرتم
ش
ﷺ ت اسيیياء کرت ےہوت فماتا" :ماسوا اس جص ےک جس ت اس کا اہےل
ت
ےہوت یک وج ےس اےس ليا اور اس ےک تارے می اس پ جو دہم داری عاتد ےہوئ ھی
ہ جس کا دکر تہت شی
اےس تورا کيا"۔ کنو تکہ جو اس کا اہےل ےہو اس یک تہت قصيلت ے
ضج
ہ کہ" :ساپ لوگ ا تےس ہ ےی حہی
ہ۔ جیسا کہ جدی ث می ے
نح اجادی ث می آتا ے
ت
ہ)۔ اشی
اہلل ا یی سان می جگہ دے گا"(جس می اتصاف کرت واال جاکم ھی ے
ہ کہ" :عدل کرت واےل تور ےک میبوں پ جلوہ افور ےہوں
رطح اتك جدی ث می ے

ےگ"۔ وعبہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > طرق اختيار اإلمام لإلمامة الكربى
ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ً
ْ ُ
ً
• أال ت ْستع يمل يين  :جتعلين اعمال ،أي جتعلين موظفا ىلع يشء.
ْ
ُ
العضد والكتف.
ك ييب  :املنكب :جمتمع رأس
• من ي
َّ
• وإينها  :أي اإلمارة.
ٌ
•خ ٌ
زي وندامة  :فضيحة قبيحة ملن لم يقم حبقها فتجعله يندم ىلع تقدلها.
ي
ًّ
ِّ
ً
• يحبقها  :أي اكن مستحقا هلا قادرا ىلع القيام بأعماهلا.

فوائد احلديث:

َّ
 .1من طلب الوالية ال يُوىل؛ فاإلسالم ال يعطي اإلمارة من سأهلا وحرص عليها وعمل ىلع طلبها.
ً
 .2أحق انلاس باإلمارة من امتنع عنها وكرهها ،واكن أهال هلا.

 .3الوالية أمانة عظيمة ومسؤويلة خطرية ،فعىل من ويلها أن يراعها حق راعيتها ،وأن ال خيون عهد اهلل فيها.
ً
ً
ً
ً
ً
 .4فضل من توىل الوالية واكن أهال هلا ،سواء اكن ً
إماما اعدال ،أو خازنا أمينا ،أو اعمال متقنا.
ُ
اإلمارة وتنفيذ أمورها ال جيوز هل أن يدخل فيها ،وكذلك العاجز عن إصالح مال ايلتيم ال يتواله.
 .5أن العاجز عن القيام حبقوق ي

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من
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ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة ،الرياض،
الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ً
يا أبا ذر ،إين أراك ضعيفا ،وإين أحب لك ما

ش
م
ت
ت
اے اتودر! می مھی کرمور مجھيا ہےوں اور جےھ تمھارے لی ھی وہےی تاپ تسيد
ت
ک
ہ۔دوآدمنوںپ ھی جاکمن تیيا اورن ہےی ینمےک
ہ ،جو جود ا یی لی تسيد ے
ے

أحب نلفِس ،ال تأمرن ىلع اثنني ،وال تولني
مال يتيم

 .1453احلديث:

مالیکدیكھ تھالیکدہمداری لیيا۔

**

اتو در رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت مجھ
ش
م
ت
ت
ےس فماتا" :اے اتو در! می مھی کرمور مجھيا ےہوں اور جےھ تمہاری لی ھی وہےی
ت
ک
ہ۔ دو آدمنوں پ ھی جاکم ن تیيا اور ن ہےی ینم
ہ ،جو جود ا یی لی تسيد ے
تاپ تسيد ے
ےک مال یک دیكھ تھال یک دہم داری لیيا"۔

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -
ِّ
ً
صىل اهلل عليه وسلم« -يا أبا ذ ٍّر ،يإين أراك ض يعيفا،
ْ
ُ ُّ ْ
َّ َّ
وإ ِّين أُح ُّ
ني،
ن
اث
ىلع
ن
ر
م
أ
ت
ال
،
يس
ف
نل
ب
ح
أ
ا
م
ك
ل
ب
ي
ي
ي
ي
ي
ي
َّ
َّ
يم».
وال تولني مال يتي ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو ذر -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -قال هل" :إين أراك ضعيفا وإين أحب لك
ما أحب نلفيس فال تأمرن ىلع اثنني وال تولني ىلع
مال يتيم" هذه أربع مجل بيَّنها الرسول -عليه الصالة
ً
والسالم -أليب ذر :األوىل :قال هل" :إين أراك ضعيفا"،
وهذا الوصف املطابق للواقع حيمل عليه انلصح ،وال

حرج ىلع اإلنسان إذا قال لشخص مثال :إن فيك
كذا وكذا ،من باب انلصيحة ال من باب السب

واتلعيري ،فانليب -عليه الصالة والسالم -قال" :إين
ً
أراك ضعيفا" .اثلانية :قال" :وإين أحب لك ما أحبه
نلفيس" وهذا من حسن خلق انليب -عليه الصالة

والسالم ،-ملا اكنت اجلملة األوىل فيها يشء من
اجلرح قال" :وإين أحب لك ما أحب نلفيس" يعين :لم

أقل لك ذلك إال أين أحب لك ما أحب نلفيس.
َّ
اثلاثلة" :فال تأمرن ىلع اثنني" ،يعين :ال تكن أمريا

ىلع اثنني ،وما زاد فهو من باب أوىل .واملعىن أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم -نهاه أن يكون ًأمريا؛ ألنه
ضعيف ،واإلمارة حتتاج إىل إنسان قوي أمني ،قوي
حبيث تكون هل سلطة ولكمة حادة؛ وإذا قال فعل ،ال

يكون ضعيفا أمام انلاس؛ ألن انلاس إذا استضعفوا

الشخص لم يبق هل حرمة عندهم ،وجترأ عليه
السفهاء ،لكن إذا اكن ًّ
قويا ال يتجاوز حدود اهلل عز

 .1453جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
اتو در رضی اہلل عيہ یياں ک
ررہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ت اں ےس فماتا" :می مھی
ے
ش
م
ت
ہ ،جو جود ا یی لی تسيد
کرمور مجھيا ےہوں اور جےھ تمھارے لی ھی وہےی تاپ تسيد ے
ت
ک
ہ۔ دو آدمنوں پ ھی جاکم ن تیيا اور ن ہےی ینم ےک مال یک دیكھ تھال یک دہم داری
ے
لیيا"۔ ن تی جمےل ہ ےی جو رسول اہلل ﷺ ت اتو در رضی اہلل عيہ ےس فمات:
ش
ت
اول :آپ ﷺ ت اں ےس فماتا " :می مھی کرمور مجھيا ےہوں"۔ اس تصنجت
م
ش
م
کو ینی پ جقنقت ضورپ جال پ جمول کيا جات گا۔ کسی آدمی کا کسی دوشے جص
کو اتسا کہی می کوئ جرح تہی کہ مي ال تممی ن ن کرمورتاں ہ ےی؛ تشےط کہ اس کا ن کہيا
تصنجت یک رعض ےس ےہو ،ن کہ پا تھ ال کہی اور عار دالت ےک لی۔ جيائجہ ینی ﷺ
ش
م
ت
ت فماتا" :می مھی کرمور مجھيا ہےوں"۔ دوم :آپ ﷺ ت فماتا " :جےھ
ت
ہ"۔ نینی ﷺ ےک
ہ ،جوجودا یی لیتسيد ے
تمھارے لی ھیوہےی تاپ تسيد ے
ہ۔ جوں کہ تہےل ج مےل می کجھ دل آراری کا تہلو تھا ،اس
جسن اج الق کا اتك مطرہ ے
م
ت
ہ ،جو جود ا یی
لی آپ ﷺ ت فماتا " :جےھ تمھارے لی ھی وہےی تاپ تسيد ے
ت ک
ک
ہ"۔ سوم" :دو آدمنوں پ ھی جاکم ن تیيا"۔ تعنی دو آدمنوں پ ھی ھی
لی تسيد ے

ہ
امب ن تیيا۔ اس ےس رتادہ پ امب تیی یک مماتعت تو تظتق اویل ےہو یگ۔ مفہوم ن ے
کہ ینی ﷺ ت اتھی امب تیی ےس منع کيا؛ کنوں کہ وہ کرمور تےھ ،جت کہ امارپ
ش
ہ۔ ظاق ث ور اس رطح
ےک لیظاق ث ور اور امای ث دار جص یک ضورپ ےہوئ ے
ےس کہ وہ ضاجت اقيدار ےہو اور اس یک تاپ مییب ین ےہو۔ تاین طور کہ جو کےہ اےس کر
گررے اور لوگوں ےک سا می کرموری ظ ے
اہ ن ےہوت دے؛ کنوں کہ لوگ جت کسی
ش
ش
جص کو کرمور مجھيا شوغ کردین ،تو اں ےک اہں اس کا اجبام تاف تہی رہےيا اور
ت وقوف لوگ اس پ جری ےہو ت لگی ہ ےی۔ تاہےم اگر وہ ظاق ث ور ےہو ،اہلل یک جدود
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وجل ،وال يقرص عن السلطة اليت جعلها اهلل هل فهذا
هو األمري حقيقة .الرابعة" :وال تولني مال يتيم"

وايلتيم هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ ،فنهاه الرسول

عليه الصالة والسالم -أن يتوىل ىلع مال ايلتيم؛َّ
ألن مال ايلتيم حيتاج إىل عناية وحيتاج إىل راعية،
وأبو ذر ضعيف ال يستطيع أن يرَع هذا املال حق

راعيته فلهذا قال" :وال تولني مال يتيم" يعين ال تكن
ً
انتقاصا أليب ذر
ويلا عليه دعه لغريك .وليس يف هذا
فقد اكن يأمر باملعروف وينىه عن املنكر باإلضافة

للزهد واتلقشف ،ولكنه ضعف يف باب معني وهو

باب الوالية واإلمارة.

ش
ےس ئجاور ن کر تا ےہو اور ن اہلل ےک عطا کردہ اقيدار می کوئ کو تاہےی پیيا ےہو ،تو ن جص
ت
جق
ہ۔ جہارم" :اور ن ہےی ینم ےک مال یک دیكھ تھال یک دہم داری
ہےی نفی امب ےہو تا ے
تی
ہ ،جس ےک تا لع ےہوت ےس تہےل ہےی اس کا تاپ
اتھاتا"۔ نم اس ئچ کو کہا جا تا ے
ت
قوپ ےہو جات۔ رسول اہلل ﷺ ت اتو در رضی اہلل عيہ کو ینم ےک مال یک دےم
ت
داری اتھات ےس منع فماتا؛ کنوں کہ ینم ےک مال کو دیكھ تھال یک ضورپ ےہوئ
ش
ہ ،جت کہ اتو دررضی اہلل عيہ کرمور جص تےھ ،جو اس یک کما جفہ دیكھ تھال تہی کر
ے
ت
شکی تےھ۔ اس لی آپ ﷺ ت فماتا" :اور ن ہےی ینم ےک مال یک دیكھ تھال یک
ت
دہم داری اتھاتا"۔ تعنی ینم ےک مال کا یگراں ن تیيا ،تلکہ ن دےم داری کسی اور ےک
ن
ہ۔ آپ رضی اہللعيہتو
لیجھوردیيا۔ اسمی اتودر رضیاہلل عيہ یک قنصتہی ے
تھ الئ کا جكم د یی اور پائ ےس رو کی۔ ساتھ ہےی آپ تہت راہےد اور تق سف اجیيار

کرت واےل تےھ۔ ن تو تس اتك ميداں می کرمور تےھ؛ امارپ اور جکومت کا
ميداں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > رشوط اإلمامة العظىم
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

ً
• ضعيفا  :ال قدرة دليك ىلع القيام بأعباء الوالية ،وذلك ملا اكن عليه من الزهد وعدم االكرتاث بأمور ادلنيا.
َّ
• ال تأ َّمرن  :ال تتأمرن أي تصري أمريا.
• ال تولَّ َّ
ني  :أي ال تتولني ،وتويل األمر تقدله والقيام به ،ومنه ويل ايلتيم :اذلي ييل أمره ويقوم بكفايته.
• يتيم  :هو اذلي مات أبوه قبل أن يبلغ.

فوائد احلديث:
 .1حتريم الوالية ملن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها.
 .2وجوب حفظ مال ايلتيم وعدم األكل منه بغري حق أو تضييعه.
 .3حرص اإلسالم ىلع املصلحة العامة وأموال ايلتاىم.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت،
1428ه .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)3311( :

351

ض
ت
ت
جو لوگ مھی تمارپھات ہ ےی ،تس اگر جنحپھات ہ ےی ،تو مھی اسکا تواپ
ت
عل
رہ گا
مےل گا اور اگر کوئ طی کرت ہ ےی،تو مھی (تمھاری تمار) کا تواپ ملکر ے

يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ،وإن أخطئوا
فلكم وعليهم

 .1454احلديث:

اور اںکا گياہ اںےکدےم ےہوگا۔

**

 .1454جدیث:

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
وہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ت
ت
ضج
”جو لوگ مھی تمار پھات ہ ےی ،تس اگر نح پھات ہ ےی ،تو مھی اس کا تواپ مےل
ت
عل
رہگااوراں کا
گااوراگرکوئ طیکرتہ ےی،تو مھی (تمھاریتمار)کاتواپمل کر ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُّ
اهلل عليه وسلم -قال" :يُصلون لكم ،فإن أصابوا
فلكم ،وإن أخطأوا فلكم وعليهم".

گياہ اں ےک دےم ےہوگا۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك أئمة يعين
أمراء يصلون لكم ،فإن أحسنوا فلكم وهلم األجر،
وإن أساءوا فلكم األجر ىلع الصالة وعليهم وزر

اإلساءة فيها ،وهذا وإن اكن يف األمراء فإنه يشمل
ً
أيضا أئمة املساجد ،لك منهم ىلع حسب إحسانه
للصالة أو إساءتها ،ويف احلديث إشارة إىل أنه جيب

الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم
يصلوها ىلع وقتها ،فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن

نؤخر صالة اجلماعة كما يؤخرون ،وحينئذ يكون
ً
تأخريا بعذر
تأخرينا للصالة عن أول وقتها يكون
ألجل موافقة اجلماعة وعدم الشذوذ ويكون
بالنسبة نلا كأننا صلينا يف أول الوقت ،واتلأخري

مرشوط بأال خيرج وقت الصالة ،وأن الشذوذ عن
انلاس وعن والة األمور وابلعد عنهم وإثارة انلاس

عليهم ونرش مساوئهم لك هذا جمانب لدلين

اإلساليم.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ کجھ اتمہ تعنی جكرماں ا تےس آ تی ےگ ،جو
ینی ﷺ اس تاپ یک جب دے ے
ت
مھی تمار پھا تی ےگ ،اگر وہ جب و جوئ ےک ساتھ تمار ادا کرین ،تو تمھارے اور اں
ت
ےک جق می اجر و تواپ کا تاعت ےہویگ اور اگر تمار می تگار یيدا کردین ،تو مھی اجر و
تواپ جاضل ےہوجات گا اور تمار یک جرائ و تگار کا وتال اں ےک ش ےہوگا۔ ن تاپ گرج
ت
ہ ،ليک مساجد ےک اتمہ ھی اس می سامل ہ ےی ،اں می
ارما ےک ت علق ےس کہی گنی ے
ئ
ش
مس
ےس ےہ جص تمار کو جسن و جوئ تا تگار کر ادا کرت ےک اعیيار ےس تدےل کا نجق
ت
ہ کہ ارما و جكرماتوں یک
ےہوگا۔ اس جدی ث می اس تاپ یک رطف ھی اسارہ تاتا جا تا ے

ہ۔ اگر وہ تمار جراپ رط تق ےس پھا تی اور مفرہ
رتادنوں پ ضب کرتا واجت ے
ہ کہ اں ےس ع یلجدیگ اجیيار ن کرین اور
اوقاپ می ادا ن کرین ،تو ہےم پ واجت تہی ے
تمار تاجماعت اتھی ےک مطاتق موجر کرےک پھ ليا کرین۔ ےہمارا ن تمار کو اول وق ث

م
ےس موجر کرےک پھيا ،جماعت یک مواققت اور ع یلجدیگ ےس ئجی یک وج ےس عدر پ ینی
ےہوگا اور ےہمی اول وق ث می تمار ادا کرت کا تواپ مےل گا۔ ليک تاجب اس شظ ےک
رہ کہ لوگوں اور
ہ کہ تمار کا وق ث حم ن ےہوت تات۔ جيال ے
ساتھ مشوظ ے
جكرماتوں ےس ع یلجدیگ اجیيار کرتا ،لوگوں کو اں ےک ج الف ت عاوپ پ اکساتا اور اں یک
پانوں کو عام کرتا ،ن سارے کام دین اس الم ےس دور کرت ےک درا تع و اسياپ
ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :ادلعوة واحلسبة > السياسة الرشعية > حق اإلمام ىلع الرعية
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

• يصلون لكم  :يصيل األئمة إلقامة اجلماعة لكم.
• فلكم  :األجر لكم وهلم ً
أيضا.

• فلكم وعليهم  :إن أخطأوا فلكم األجر وعليهم الوزر.

فوائد احلديث:
 .1الرد ىلع من يزعم أنه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة املأموم ،وصحة صالة املأمومني قال بها اجلمهور من الفقهاء.
 .2يف احلديث إشارة إىل أنه جيب الصرب ىلع والة األمر وإن أساءوا يف الصالة وإن لم يصلوها ىلع وقتها فإن الواجب أال نشذ عنهم وأن ال نؤخر
الصالة كما يؤخرونها.

 .3بيان فضل صالة اجلماعة.

 .4اإلمام ضامن بمعىن أنه يتحمل خطأ بعض املأمومني خلفه ،وال حيملون خطأه فتصح صالتهم دونه عند وجود خلل يف الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل1397 ،ه ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ـه1997 -م.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د.ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني،
تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق:
عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن
سعد الشويعر.
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أحاديث السرية واتلاريخ

م
اےاہلل !مبیمعفپفما ،مجھپ رجم کر اور جےھرقن ِ
ق اعیل می سامل کردے۔

امهلل اغفر يل وارمحين ،وأحلقين بالرفيق األىلع

 .1455احلديث:

**

 .1455جدیث:

ہ کہ می ت ینی ﷺ کو جت کہ وہ مبے
عاتش  -رضی اہلل عہا  -ےس روای ث ے
جِ
ل رلہ عْ ِ
ت
یگ ہ
ہ
ت
ف ِیل وا ْر رمْنی،
سا ِھ یيك لگات ےوت ےھ ن دعا ما ی ےوت سيا کہ « :ا رُم ا ْ
ِ
ْل ِ
م
روا جقْنی تال ررقنقِ االرعْ ریل» .پجمہ :اے اہلل ! مبی معفپ فما ،مجھ پ رجم کر اور جےھ
رقن ِ
ق اعیل می سامل کردے۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :سمعت انليب -
َّ
ُ ُ ْ ٌ َّ ُ ُ
إيل ،يقول« :الل ُه َّم
صىل اهلل عليه وسلم -وهو مست يند
ْ
ْْ
ْ
ْ ْ
َّ
يق األىلع».
اغ يف ْر ييل وارمح يين ،وأ ي
حلق يين بالر يف ي
**

درجة احلديث :صحيح

ضج
جدی ث کا درج :نح

املعىن اإلمجايل:

ملا اقرتب أجل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

**

استند إىل أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -وهو
يسأل ربه أن يلحقه بالرفيق

والصديقون والشهداء والصاحلون.

وهم انلبيون

اجمایل معنی:

جت رسول اہلل ﷺ یک وقاپ کا وق ث فی ث آتا تو آپ ﷺ اُم الموميی جرصپ
عاتش  -رضی اہلل عيہ  -ےک ساتھ یيك لگا کر تینھ گی اورآپ ﷺ ا یی رپ ےس
رہ تےھ کہ وہ آپ ﷺ کو رقنق اعیل ےک ساتھ م ال دے۔ رقنق اعیل ےس رماد
دعا کر ے
ا تیياء ،ضدتفی  ،شہداء اور یيك لوگ ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > 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:

• الرفيق األىلع  :واملقصود بالرفيق األىلع  :مرافقة اذلين أنعم اهلل عليهم من انلبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يف أىلع جنات انلعيم

فوائد احلديث:

 .1بيان أن انليب –صىل اهلل عليه وسلم َّ
خري بني املوت واحلياة ،فاختار املوت ملا فيه من اخلري ،ولقائه لربه سبحانه.
 .2ينبيغ للمريض طلب املغفرة والرمحة ،وال يقنط وال ييأس من رمحة اهلل.

 .3يستحب للمؤمن أن يكرث من اخلري حىت ولو ىلع فراش املوت.

 .4تفريغ القلب من اتلعلق بادلنيا عند نزول عالمات املوت.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني ,دار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .االستذاكر البن
عبد الرب ,ت :سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض ,دار الكتب العلمية ,الطبعة األوىل1421 ،ه.
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ارہ تےھ۔ (راپ ہےوتپ)راپ
تہیل امتےک تیآدمی کہی شف می ج ے
گرارتےک لی اتھوںت اتك تہارےک عار می یياہیل اور اسمیداجل ےہو
گی۔ ا یی می تہارےس اتك جياںلرھیک اور است عار کا ميہ یيد کردتا۔ شت

ُ ََ
َ
انطلق ثالثة نف ٍر ممن اكن قبلكم حىت آواهم
َ
ٌ
َ ْ
ُ
املبِيت إىل َغ ٍر فدخلوه ،فاُند َرت صخرة من
َ َّ ْ
اجلبل فسدت عليهم الغار

 .1456احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :سمعت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :انطلق
ثالثة نفر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املبيت إىل اغر

فدخلوه ،فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم
الغار ،فقالوا :إنَّ ُه ال ُينْج ُ
يك ْم من هذه الصخرة إال
ي
أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم .قال رجل منهم:
ْ
ُ
ُ
وكنت ال أغ يب ُق
الله َّم اكن يل أبوان شيخان كبريان،
قبلهما أهال ،وال ماال فنأى يب طلب الشجر يوما فلم
ْ
أ يرح عليهما حىت ناما ،فحلبت هلما غبُوق ُهما
ْ ْ
فوجدتهما نائمني ،فكرهت أن أوقظهما وأن أغ يبق
قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت -والقدح ىلع يدي-
ِّ ُ
ْ
والصبْية
أنتظر استيقاظهما حىت ب يرق الفج ُر
يتضاغ ْون عند قديم ،فاستيقظا فرشبا غبُوق ُهما،
َّ
ْ
الل ُه َّم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فف ِّرج عنا
ما حنن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال
َّ
َّ
يستطيعون اخلروج منه .قال اآلخر :الل ُه َّم إن ُه اكنت
يل ابنة عم ،اكنت أحب انلاس َّ
إيل -ويف رواية :كنت

أحبها كأشد ما حيب الرجال النساء -فأردتها ىلع
ٌ
نفسها فامتنعت مين حىت أل َّم ْ
ت بها سنة من السنني
ْ ُ ِّ
فجاءتين فأعطيتها عرشين ومئة دينار ىلع أن ختيل
بيين وبني نفسها ففعلت ،حىت إذا قدرت عليها -ويف
ْ َّ
قالت :ات يق اهلل وال
رواية :فلما قعدت بني رجليها-
ُ َّ
تفض اخلاتم إال حبقه ،فانرصفت عنها ويه أحب
َّ
ْ
انلاس َّ
إيل وتركت اذلهب اذلي أعطيتها ،الل ُه َّم إن
ْ ْ َّ
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاف ُرج عنا ما حنن
فيه ،فانفرجت الصخرة ،غري أنهم ال يستطيعون
ُ
َّ
اخلروج منها .وقال اثلالث :الل ُه َّم استأجرت أجراء

**

ت کہا کہ اپاسعارےس تمی کوئ جب ت کا لیوایل تہی ،سوااسےککہ تم
ج عم
عایلےسدعا کرو۔
شت ا یی شتےسرتادہ ا ےھ ل کو تاد کرےک اہلل ت ی

 .1456جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :تہیل
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ارہ تےھ۔ (راپ ےہوت پ) راپ گرارت
امت ےک تی آدمی کہی شف می ج ے
ےک لی اتھوں ت اتك تہار ےک عار می یياہ یل اور اس می داجل ےہو گی۔ ا یی
میتہارےس اتكجياں لرھیکاورعار کاميہیيد کردتا۔ شتت کہا کہاپاس عار ےس
ت
مھی کوئ جب ت کا لی وایل تہی ،سوا اس ےک کہ تم ا یی شت ےس رتادہ ا جےھ عمل
ش
عایل ےس دعا کرو۔ اس پ اں می ےس اتك جص ت اینی دعا شوغ
کو تاد کرےک اہلل ت ی
یک کہ اے اہلل ! مبے ماں تاپ تہت تورےھ تےھ اور می روران اں ےس تہےل گرھ
ت
می کسی کو ھی دودھ تہی ت ال تا تھا؛ ن ا یی تال ئجوں کو اور ن ا یی ع الم وعبہ کو۔
م
اتك دں جےھ درجت یک ت الس می دپ ےہو گنی اور می اں ےک تاس واتس ن آ شکا ،تہاں
م
تك کہ وہ سو گی۔ می ت اں ےک لی دودھ دواہ ،ليک دیكھا کہ وہ سو جےک ہ ےی۔ جےھ
ج
ن تاپ ےہگر ا ھی معلوم تہی ہےوئ کہمی اں کو جگاوں اور ن کہ اں ےس تہےل ا یی تال
ئجوں تا ا یی کسی ع الم کو دودھ ت الوں۔اس لی می اں ےک شاہت کرھا راہ۔ دودھ

کا یيالہ مبے اہتھ می تھا اور می اں ےک جا گی کا انطار کر راہ تھا۔ ئچ مبے
رہ تےھ۔ اشی جال ث می صح ےہو گنی۔ اپ مبے ماں
قدموں پ تھوک ےس تلي ال ے
تاپ جاےگ اور اتھوں ت ایيا سام کا دودھ اس وق ث یيا۔ اے اہلل ! اگر می ت ن

م
کام جصیبی رضاجاضل کرت ےک لی کيا تھا ،تو اس جياں یک آق ث کو ہےمےس ہےيا
ت
دے۔ اس دعا ےک ینچ می وہ عار تھورا سا کھل گيا ،ایيا کہ اس ےس وہ ت ے
اہ تہی ت کل
م
ت
شکی تےھ۔ ترھ دوشے ت دعا یک کہ اے اہلل ! مبے ججا یک اتك لریک ھی۔ جو جےھ
م ت
ہ کہ می اس ےس اس جد تك
شت ےس رتادہ جنوپ ھی۔ -اتك اور روای ث می ے

ہ -می ت اس ےک ساتھ پا کام
مجنت کر تا تھا ،جیيا اتك رمد عورپ ےس کرشکيا ے
ت
کرتا جااہ ،ليک اس ت ن ماتا۔ تہاں تك کہ (اتك تار) قجط پ گيا اور وہ ھی اس ےس
مياپ ےہوئ۔ وہ مبے تاس آئ۔ می ت اےس اتك سو تیس دیيار اس شظ پ دت

م
کہ وہ جلوپ می جےھ ےس پا کام کرات یگ۔ جيائجہ وہ راضی ےہو گنی ،تہاں تك کہ جت
ہ کہ جت می اس ےک دوتوں تاوں
می اس پ قاتو تا ج کا -اور اتك اور روای ث می ے
ےک سا می تینھ گيا -تو اس ت کہا کہ اہلل ےس درو اور مُرہ کو تاجق ن تورو! ن سن کر می
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م
ت
اس ےس ہےت گيا ،جاالں کہ وہ جےھ شت ےس پھ کر مجنوپ ھی۔ می ت اےس جو سوتا
ت
دتاتھا،وہ ھیواتس نليا۔ اے اہلل!اگر نکاممیتضفیبیرضاےک لیکيا
ک
تھا ،تو ےہماری اس مصینت کو دور کردے۔ جيائجہ جياں درا شی اور ھسیک ،ليک اپ
ش
تھی وہ اس ےس ت ے
اہ تہی ت کل شکی تےھ۔ تیشے جص ت دعا کرت ےہوت کہا:
اے اہلل ! می ت جيد رمدور اجرپ پ لی۔ ترھ شت کو اں یک رمدوری توری دے

وأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك اذلي هل
َّ ُ
ثم ْرت أجره حىت كرثت منه األموال،
وذهب ،ف
ِّ
فجاءين بعد حني ،فقال :يا عبد اهلل ،أد يإ َّيل أجري،
فقلت :لك ما ترى من أجرك :من اإلبل وابلقر والغنم
والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل ،ال ت ْست ْهز ْ
ىء يب! فقلت:
ي
ْ ْ
ال أسته يزئ بك ،فأخذه لكه فاستاقه فلم يرتك منه
ُ ْ
ْ ْ
له َّم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاف ُرج
شيئا ،ال
َّ
عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون».

دی ،مگر اتك رمدور اتسا ت ک ال کہ وہ اینی رمدوری لی تعب ہےی ج ال گيا۔ می ت اس یک
رمدوری کو کاروتار می لگا دتا ،تہاں تك کہ اس ےس مال یک کبپ ےہو گنی۔ کجھ رعےص
م
ےک ت عد وہےی رمدور مبے تاس آتا اور کہی لگا :اہلل ےک یيدے ! جےھ مبی
ہ؛ اوی ث ،گات ،یکری
رمدوری دے دے۔ می ت کہا :ن جو کجھ تو دیكھ راہ ے
ہ۔ وہ کہی لگا :اہلل ےک یيدے ! مجھ ےس
اور ع الم ،ن شت تمھاری رمدوری ےہی ے
ش
مداق ن کر۔ می ت کہا کہ می مداق تہی کر راہ۔ جيائجہ اس جص ت شت کجھ ےل ليا
ت
اور ا یی ساتھ ےل گيا۔ اتك جب ھی اس می ےس تاف تہی جھوری۔ اے اہلل! اگر
می ت ن شت کجھ یبی رضا جاضل کرت ےک لی کيا تھا ،تو تو ےہماری اس
مصینت کو دور کردے۔ جيائجہ وہ جياں ہےت گنی اور وہ شت ت ے
اہ ت کل کر جےل گی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انطلق ثالثة رجال ،فدفعهم طلب ابليات إىل أن
ْ
ٌ
يلجأوا إىل الكهف ،فاحندرت صخرة من اجلبل
َّ ْ
فسدت عليهم الكهف ،ولم يستطيعوا أن يزحزحوها؛

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

منفق عليہ

ألنها صخرة كبرية ،فرأوا أن يتوسلوا إىل اهلل -

سبحانه وتعاىل -بصالح أعماهلم .أما األول فذكر أن
هل أبوين شيخني كبريين واكن هل غنم ،فاكن يرسح
فيها ثم يرجع يف آخر انلهار ،وحيلب الغنم ،ويعطي

أبويه -الشيخني الكبريين -ثم يعطي بقية أهله

وماهل ،فيقول :بعد يب طلب الشجر اذلي يراعه .فرجع،
فوجد أبويه قد ناما ،فنظر ،هل يسيق أهله وماهل قبل

أبويه ،أو ينتظر حىت برق الفجر ،فاختار أن ينتظر

حىت يطلع الفجر -وهو ينتظر استيقاظ أبويه ،-فلما

استيقظا ورشبا اللب سىق أهله وماهل ،ثم قال :امهلل
ً
إن كنت خملصا يف عميل هذا -فعلته من أجلك-
فافرج عنا ما حنن فيه ،انفرجت الصخرة ،لكن
ً
انفراجا ال يستطيعون اخلروج منه .أما اثلاين :فتوسل
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إىل اهلل عز وجل بالعفة اتلامة ،وذلك أنه اكن هل ابنة
ً
عم ،واكن حيبها ًّ
حبا شديدا كأشد ما حيب الرجال
النساء "فأرادها ىلع نفسها" ،أي أرادها -والعياذ

باهلل -بالزنا؛ لزيِن بها ،ولكنها لم توافق وأبت ،ثم
أصابها فقر وحاجة فاضطرت إىل أن جتود بنفسها يف

الزنا من أجل الرضورة ،وهذا ال جيوز ،ولكن ىلع لك

حال ،هذا اذلي حصل ،فجاءت إيله ،فأعطاها مائة
وعرشين دينارا من أجل أن تمكنه من نفسها،

ففعلت من أجل احلاجة والرضورة ،فلما جلس منها
جملس الرجل من امرأته ىلع أنه يريد أن يفعل بها،

قالت هل هذه اللكمة العجيبة العظيمة" :اتق اهلل ،وال

تفض اخلاتم إال حبقه" ،فقام عنها ويه أحب انلاس

إيله ،لكن أدركه خوف اهلل -عز وجل -وترك هلا
اذلهب اذلي أعطاها ،ثم قال" :امهلل إن كنت فعلت

هذا ألجلك فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت

الصخرة ،إال أنهم ال يستطيعون اخلروج" .وأما

اثلالث :فتوسل إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -باألمانة

واإلصالح واإلخالص يف العمل ،فإنه يذكر أنه

استأجر أجراء ىلع عمل من األعمال ،فأعطاهم
ً
ً
واحدا ترك أجره فلم يأخذه ،فقام
أجورهم ،إال رجال
هذا املستأجر فثمر املال ،فصار يتكسب به بابليع
والرشاء وغري ذلك ،حىت نما وصار منه إبل وبقر

وغنم ورقيق وأموال عظيمة .فجاءه بعد حني ،فقال

هل :يا عبد اهلل أعطين أجري ،فقال هل :لك ما ترى فهو
لك ،من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق ،فقال :ال

تستهزئ يب ،األجرة اليت يل عندك قليلة ،كيف يل لك
ما أرى من اإلبل وابلقر والغنم والرقيق؟ ال تستهزيء

يب .فقال :هو لك ،فأخذه واستاقه لكه ولم يرتك هل
شيئًا ،ثم قال" :امهلل إن كنت فعلت ذلك من أجلك
فافرج عنا ما حنن فيه ،فانفرجت الصخرة ،وانفتح

ابلاب ،فخرجوا يمشون"؛ ألنهم توسلوا إىل اهلل بصالح
ً
أعماهلم اليت فعلوها إخالصا هلل -عز وجل.-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نفر  :ما بني اثلالثة إىل العرشة.
• آواهم املبيت إىل اغر  :أي دفعهم طلب ابليات إىل أن يلجأوا إىل الغار.والغار :الكهف.
• ال أغبق  :الغبوق :رشب اللب وقت العشاء.

• فنأى يب طلب الشجر  :نأى :بعد ،واملراد :أنه بعد به طلب الشجر لغنمه عن املاكن اذلي اعتاده.
ُ
• فلم أ يرح عليهما  :فلم أرجع إيلهما.
ْ
• القدح  :إيناء يرشب بي يه الماء وحنوه.
• برق الفجر  :طلع وظهر.

• يتضاغون  :يصيحون ويستغيثون من اجلوع.

• ابتغاء وجهك  :طلبا لرضاك بإخالص وجترد.
• ففرج  :داعء من اتلفريج؛ أي :افتح.

• فأردتها  :كناية عن طلب اجلماع ،واملراد الزنا.
• أملت  :نزلت.

• السنة  :اجلدب والفقر.

• قدرت عليها  :تمكنت من الوقاع بها من غري معارض.
• ال تفض  :الفض :الكرس والفتح.
• اخلاتم  :كناية عن ابلاكرة.
• إال حبقه  :بزواج مرشوع.

• فثمرت أجره  :كرثت أجره بتنميته حىت أصبح ماال كثريا.

• أغبق أهال  :أسقيهم الغبوق.
ُ
ُ
• وال ماال  :أي :من رقيق وخدم.وحيتمل املال :اإلبل ،يعين :يرضع صغارها من أمهاتها.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء وقت الكرب وغريه ،واتلوسل إىل اهلل -تعاىل -بصالح العمل.
 .2فضيلة بر الوادلين وفضل خدمتهما وإيثارهما ىلع من سواهما من الودل والزوجة.
ً
 .3احلض ىلع العفاف عن املحرمات ،وال سيما بعد القدرة عليها ،وترك ذلك هلل -تعاىل -خالصا.
 .4فضل حسن العهد وأداء األمانة ،والسماحة يف املعاملة.
 .5استجابة داعء من توجه إىل اهلل -تعاىل -بصدق وإخالص يف الشدائد ،وال سيما من سبق هل عمل صالح.
 .6إثبات كرامات أويلاء اهلل الصاحلني.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه-
1987م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش،
الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد العمار ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :اثلانية .صحيح ابلخاري،
نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)6465( :
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ُ
َ َ ُ
ْ َ َ
إِن اكن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -يلَدع
کس عم ک ہ ہ تھ جم
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ رسول اہللﷺ تسا اوقاپ ی ل و جا ی ےوت ی ص اسدرےسپک
ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ
َََ
ل
م
ع
ي
ن
أ
ة
ي
ش
خ
؛
ه
ب
ل
م
ع
ي
ن
أ
ب
ُي
وهو
،
ل
العم
ِ
ِ
ِ
ع
فماد یی تےھ کہ لوگوںےک مل کرتےس کہیوہ اںپفضن ےہو جات۔
َّ ُ
اس َف ُي ْف َر َض َعلَ ْيهمْ
ب ِ ِه انل
ِ

 .1457احلديث:

ْ
عن أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :يإن
ُ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلدع العمل،
اكن رسول ا ي
انل ُ
وهو ُحي ُّ
ب أ ْن ي ْعمل ب يه؛ خ ْشية أ ْن ي ْعمل ب يه َّ
اس
ي
ي
ي
فيُ ْفرض عليْهمْ.
ي

**

ع
عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ تسا اوقاپ اتك مل کو جا ہی
ت م
ع
ےہوت ھی جص اس در ےس پک فما د یی تےھ کہ لوگوں ےک مل کرت ےس کہی
وہ اں پ فض ن ےہو جات۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يرتك العمل وهو
حيب أن يفعله ،ئلال يعمل به انلاس ،فيكون ً
سببا يف
فرضه عليهم ،فتلحقهم بذلك مشقة عظيمة وهو -
عليه الصالة والسالم -يكره إحلاق املشقة بهم.

 .1457جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
تسا اوقاپ ینی ﷺ کسی عمل کو جا ہی ےہوت ھی جھور د یی ،اس اتد تےس ےک
ئجت کہ ميادا لوگوں یک رطف ےس اس عمل کو کرت یک وج ےس وہ فض ن ےہو جات
اور اس یک وج ےس اتھی کسی پی م سقت کا ساميا کرتا پ جات۔ آپ ﷺ تہی
جا ہی تےھ کہ لوگوں کو م سقت می دالی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يدع  :يرتك.
• خشية  :خوف.

فوائد احلديث:
 .1حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع اتلخفيف واتليسري ىلع أمته يف ادلين.
 .2وجوب االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعدم جواز اخلروج عن هديه قوال أو فعال أو تقريرا.
 .3الغلو يف ادلين سبب يف العجز عن القيام باملرشوع.
 .4ترك املستحب من األعمال إذا انبىن ىلع تركه مصلحة رشعية.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل 1418ه .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4228( :
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َ َ َّ َّ
ْ
َْ َ َ ٌ َ َ
اء بات هذه الليلة ِف شن ٍة وإِال
إِن اكن عِندك م
َ َْ
ك َرعنا

 .1458احلديث:

ہ توالو وگرن ترھہےم ( تدی
اگر تمہارے تاس مسکبے میراپکاپا ہےوا تائ ے
تا تاےلےس) ميہ لگا کرئ لیی ہ ےی۔
**

َّ
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن رسول

رجل يمن
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل ىلع
ا ي
ٍ
ُ
ْ
ٌ
هلل -صىل اهلل
ار ،ومعه صاحب هل ،فقال رسول ا ي
األنص ي
ْ
ْ
عليه وسلم« :-إن اكن يعندك م ٌ
اء بات هذه الليلة يف
ي
َّ َّ
ْ
وإال كرعنا».
شن ٍة ي

ہ کہرسول اہللﷺ اتك اتصاری ےک
جاپینعيد اہلل رضی اہلل عہماےسروای ث ے
ت
تاس ا یی اتك سا ھی ےک ےہرماہ تشتف ےل گی اور فماتا’’ :اگر تمہارے تاس

ہ تو الو ورن ترھ ہےم ميہ لگا کر ئ لیی ہ ےی‘‘۔
م سکبے می راپ کا پا ےہوا تائ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال جابر -ريض اهلل عنهما :-دخل رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -ىلع رجل من األنصار ،يقال :إنه أبو
اهليثم بن اتليهان األنصاري -ريض اهلل عنه ،-ومعه

صاحب هل وهو أبو بكر -ريض اهلل عنه ،-فسأهل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إن اكن عنده ماء بائت

يف قربة ،واكن الوقت صائفا ،واحلكمة من ذلك أن
املاء ابلائت يكون باردا ،وإال تناونلا املاء بالفم من

غري إناء وال كف.

 .1458جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
جاپ رضی اہلل عيہ فمات ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ اتك اتصاری جص ےک اہں
لہ
ہ کہ ن اتصاری اتو ا ینم این الھياں اتصاری رضی اہلل عيہ
تشتف الت۔ کہا جا تا ے
ت
ت
تےھ۔ آپ ﷺ ےک ےہرماہ آپ ےک سا ھی اتو یکر رضی اہلل عيہ ھی تےھ۔ ینی
ﷺ ت اس اتصاری ضجائ ےس توجھا کہ کيا اں ےک تاس کوئ م سکبے می راپ
ت
ہ؟ ن دراضل گرمی کا وق ث تھا۔ اس می جكمت ن ھی کہ راپ ےس
ےس پا ےہوا تائ ے
ہ تو ترھ ہےم یيا پین اور
ہ۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ اگر تہی ے
پا ےہوا تائ تھيدا ےہو تا ے
جُلو ےک ،ميہ لگا کر ہےی تائ ئ لی ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

َّ
• شنة  :يقربة.
ْ
• كرعنا  :تناونلا املاء بالفم من غري إناء وال كف.

فوائد احلديث:
 .1جواز رشب املاء من منبعه مبارشة.
 .2ال بأس برشب املاء ابلارد يف ايلوم احلار.
 .3دوام مصاحبة أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعدم مفارقته.
 .4جيوز للرجل أن يطلب السقيا من غريه من زائد حاجته بال إحلاق ُضر هل.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
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الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه .صحيح
ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)4230( :
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َّ َ َ َ َ َ ْ ً َ ً
يما ،ولم ََيْ َعلْين َج َّب ً
ارا
إِن اهلل جعل ِين عبدا ك ِر
ِ
َ ً
عنِيدا

 .1459احلديث:

م
ہ،منکب اور
عایلت جےھ تواضعو ایکسار کرتواال یياتا ے
جقنقتن ے
ہ کہ اہلل ت ی
شکس تہی یياتا۔
**

ُْ
ِّ
للنيب
رس -ريض اهلل عنه -قال :اكن
عن ي
عبد ا ي
بن ب ٍ
هلل ي
ُ
ٌ
صىل اهلل عليه وسلم -ق ْصعة يقال هلا :الغ َّر ُاء حيملها
ُ
ْ ُ
ْ
ُّ
ال؛ فلما أضح ْوا وسج ُدوا الضىح أ ييت بتلك
أربعة يرج ٍ
ُّ
ْ ُ
ْ
القصع ية -يعين وقد ث يرد فيها -فاتلفوا عليها ،فل َّما
ُ
ُُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال
كرثوا جثا رسول ا ي
ُ
ْ ُ
ٌَّ
هلل -صىل اهلل
اجللسة؟ فقال رسول ا ي
أعرايب :ما هذه ي
عليه وسلم« :-إ َّن اهلل جعلين عبْ ًدا كر ً
يما ،ولم
ي
ي
ي
ْ ْ
ُ
ً
َّ ً
هلل -صىل اهلل
جيعل يين جبارا ع ينيدا» ،ثم قال رسول ا ي
ُُ
ُ ْ
عليه وسلم« :-لكوا يم ْن حوايلْها ،ود ُعوا يذ ْروتها يبارك

عيد اہلل ین تش رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ :ینی ﷺ
ےک اہں اتك پا یيالہ تھا جس کو جار آدمی اتھات تےھ۔ اس کو " رعاء" کہا جا تا تھا۔
جتجاشتکاوق ث ےہوجا تااورلوگجاشت یکتمار پھ لییتووہیيالہ التاگيا۔ تعنیاس

می پتدیيار کيا گيا تھا۔لوگ اس ےک گرد تینھ گی تہاں تك کہ جت اں یک ت عداد رتادہ
ت
ےہوگنی(اور ینھی یکجگہیيگ ےہوگنی)توآپﷺدو راتوتینھ گی۔اتكدتہائتکہا
ت
ہ کہ اہلل
کہ :ن کیےس ینےھ ہ ےی؟ (ن سن کر ) رسول اہلل ﷺ ت فماتا :جقنقت ن ے
م
ہ ،منکب اور شکس تہی یياتا۔ ترھ
عایل ت جےھ تواضع و ایکساری کرت واال یياتا ے
ت ی
رسول اہلل ﷺ ت فماتا :اس ےک کياروں ےس کھاو اس یک تليدی (درميائ جےص)
کو جھور دو ،تمہارے لی اس می پک ث رکھ دی جات یگ۔

يفيها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن للنيب صىل اهلل عليه وسلم واعء يؤلك فيه يقال هل
الغراء حيملها أربعة رجال ،فلما دخلوا يف وقت
الضىح وصلوا صالة الضىح يجء بها وفُ َّ
ت اخلزب
فيها ،فاستداروا حوهلا ،فلما كرثوا وضاقت بهم
احللقة قعد انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ركبتيه

جالسا ىلع ظهور قدميه توسعة ىلع إخوانه ،فقال

اجللسة يا رسول اهلل!
أعرايب من احلاُضين :ما هذه ي

ملا فيها من اتلواضع ،فقال صىل اهلل عليه وسلم :إن
اهلل جعلين عبدا كريما بانلبوة والعلم ،ولم جيعلين
ً
ج َّب ً
عنيدا ،فلم يكن صىل اهلل عليه وسلم متكربا
ارا
وال جائرا ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم :لكوا من

حوايلها ودعوا ذروتها يبارك فيها ،فأمر انليب صىل

اهلل عليه وسلم باألكل من جوانبها وترك أعالها
وبني أن ذلك من أسباب الربكة يف الطعام.

 .1459جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ےک تاس اتك کھات کا پین تھا جےس ''رعاء'' کہا جا تا تھا۔ اےس جار آدمی
مل کر اتھات تےھ۔ جت جاشت کا وق ث ےہو جا تا اور اتہوں ت جاشت یک تمار پھ یل

تو اس پین کو التا گيا اور روئ کو یکرے یکرے کر ےک اس می دال دتا گيا۔ وہ شت
ت
اس پین ےک ارد گرد تینھ گی۔ جت اں یک ت عداد رتادہ ےہو گنی اور ینھی کا جلفہ اں ےک

لییيگ پ گيا تو ینی ﷺ ا یی تھانوں ےک لی کسادیگ یيدا کرت ےک لی ا یی
گ
ھینوں ےک تل اور ا یی تاوں یک ت ست پ تینھ گی۔ جاضین می ےس اتك ارعائ
ت
ت کہا :تا رسول اہلل! ن کیےس تینھيا ےہوا! (اتسا اس ت اس لی توجھا) کنو تکہ ن ینھی کا
م
تہت ہےی منواضع اتدار تھا۔ ینی ﷺ ت فماتا :اہلل ت جےھ نوپ و علم عطا فما کر
م
ہ اور جےھ منکب اورشکس تہی یياتا۔ ینی ﷺ ن تو منکب تےھ اور
منواضع یيدہ یياتا ے
ن ظالم۔ ترھ آپ ﷺ ت فماتا :پین ےک کياروں ےس کھاو اور اس یک جوئ
(درميائ جصہ) کو جھور دو ،اس می پک ث ےہو جات یگ۔ ینی ﷺ ت پین ےک
کياروں ےس کھات اور اس ےک تليد جےص کو جھور ر کھی کا جكم دتا اور وضاجتفمائ کہ
ہ۔
ن کھات می پک ث یيدا ےہوت ےک اسياپ می ےس اتك سیت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه.
ُْ
رس األسلِم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :عبد اهلل بن ب ٍ
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قصعة  :واعء يؤلك فيه.
• الغ َّراء  :تأنيث األغر بمعىن :األبيض األنور.

• أضحوا  :دخلوا يف الضىح ،وهو قدر ربع انلهار.

• وسجدوا الضىح  :أي :صلوا صالة الضىح.
ُ
• وث يرد فيها اللحم  :أيُ :جعل فيها الرثيد ،وهو اخلزب املفتوت املبلل باملرق ،واغبلا ما يكون بمرق اللحم ومعه.
• جثا  :قعد ىلع ركبتيه جالسا ىلع ظهور قدميه.

• كريما  :أي :رشيفا بانلبوة والعلم.
• َّ
جبارا  :من اتلجرب ،وهو قهر الغري ىلع املراد.
• عن ً
يدا  :وهو اجلائر عن القصد ابلايغ اذلي يرد احلق مع العلم به.
ي
• حوايلها  :جوانبها.
• دعوا  :اتركوا
• يذروتها  :أعالها.
ُ
• يبارك  :من الربكة :ويه الزيادة وانلماء.

فوائد احلديث:
 .1جواز ختصيص قصعة للطعام.
 .2جواز إطالق وصف ىلع القصعة ،أو تسميتها بما اشتهرت به.
 .3كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وتواضعه ،وعنايته بأصحابه وجلسائه.
 .4جواز اجللوس مجاعة بعد الفجر النتظار صالة الضىح وصالتها فرادى.
 .5خدمة األصحاب وإاعنتهم ألخيهم ومحلهم حاجته هل.
 .6استحباب االجتماع ىلع الطعام ،واستحباب اجللسة املذكورة ،وخاصة عند ضيق املجلس ،وأنها من شأن الكرام.
 .7بيان استحباب مشاركة الكبري والقادة واألمراء وغريهم لعامة انلاس يف طعامهم ورشابهم ،وعدم ختصيص أنفسهم بيشء زائد عن العامة.
 .8اتلنفري من الكرب والرتفع ىلع األخري ورد احلق.
 .9ابلدء بالطعام من جوانب القصعة ،واحلرص ىلع إبقاء ما فيه من الربكة واخلري وعدم إزاتله.
 .10مراقبة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم هل ،واستفسارهم عما لم يعقلوا أو جهلوا حكمته يلقتدوا به.
 .11الربكة تكون يف الوسط ،ويه تؤثر يف الطعام لكه.
 .12تعليم انلاس كيفية األكل.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب  -بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .سنن ابن ماجه،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب ..سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة
محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه.

الرقم املوحد)4946( :
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ُ ُ َ ُ َ ِّ َ َ
ِّ َ َ ُ ُ
إِين ألقوم إىل الصالة ِ ،وأرِيد أن أطول فِيها،
َ َ
ََ ََ
َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ِّ َ َ َ ُ
يب فأجتَ َّوز ِِف صال ِيت كراهِية
فأسمع بكاء الص ِ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ
أن أشق ىلع أمه

 .1460احلديث:

ہکہ می
می تمارےک لی کرھا ہےو تا ہےوں اورمبا ارادہ اےس لميا کرت کا ےہو تا ے
ئچےکروتیکآوار سیيا ےہوں،تو می اینی تمار می اجنصارےس کام لیيا ےہوں،
اس تاپ کو تاتسيد کرت ےہوت کہمی اسیک ماں کو مسقت میدالوں

**

ہ’’ :می تمار ےک
اتو قيادہ اور اتس ین مالك رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روای ث ے
ہ کہ می ئچ ےک روت یک
لی کرھا ےہو تا ہےوں اور مبا ارادہ اےس لميا کرت کا ےہو تا ے
آوار سیيا ےہوں ،تو می اینی تمار می اجنصار ےس کام لیيا ےہوں ،اس تاپ کو تاتسيد کرت

عن أيب قتادة وأنس بن مالك -ريض اهلل عنهما-
ُ
ً
مرفواع« :إين ألقوم إىل الصالة ،وأريد أن أط ِّول فيها،

فأسمع بكاء الصيب فأجت َّو ُز يف صاليت كراهية أن
ُ
أش َّق ىلع أمه».

ےہوت کہ می اس یکماں کو م سقت میدالوں۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يدخل يف صالة
ً
إماما وهو يريد أن يطيل فيها ،فإذا سمع
اجلماعة
بكاء الطفل خفف خمافة أن يشق اتلطويل ىلع أمه؛

النشغال قلبها بطفلها.

 .1460جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت تمار تاجماعت یک امامت کرات ےہوت تمار شوغ فمات اور آپ
ﷺ جا ہی کہ اےس لميا کرین ليک جت آپ ﷺ ئچ ےک روت یک آوار سیی تو
اس اتد تےس یک وج ےس اےس مجنرص کر د یی کہ لميا کرت یک وج ےس اس یک ماں کو
پتسائ کا ساميا ن کرتا پے کنو تکہ اس کا دل ا یی ئچ ےک ساتھ لگا ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :حديث أيب قتادة -ريض اهلل عنه :-رواه ابلخاري .حديث أنس -ريض اهلل عنه :-متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• الطفل  :أي :املولود.

فوائد احلديث:
 .1شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أصحابه ،ومرااعة أحوال الكبار والصغار منهم.
 .2حكمة الرسول صىل اهلل عليه وسلم فهو يضع األمور يف مواضعها.
 .3اإلمام هو اذلي يقدر مقدار الصالة ،وهل أن يتحول عن تقديره لعارض
 .4جواز إحضار الصغار إىل املسجد ،وهذا إذا لم يكن إحضارهم مصدر إيذاء للمسجد واملصلني.
 .5جواز حضور النساء إىل املساجد يلصلني مع اجلماعة ،وهذا ما لم خترج املرأة ىلع وجه ال جيوز ،مثل أن خترج متعطرة أو متربجة

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 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)4249( :
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ََْْ َ
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتِحِ الصالة
َ ََْ
بركعتني خ ِفيفتني

 .1461احلديث:

ش
ہ
جت تم میےس کوئ جصراپکو (تمار ت ہجدےک لی) ا تےھ تووہدو ےلیکرکعنوں
ےس تمار کاآعار کرے۔
**

ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا:جت تممی ےس کوئ
اتو رھپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ہ
جص راپ کو (تمار تہجد ےک لی) ا تےھ تو وہ دو ےلیک رکعنوں ےس تمار کا آعار کرے۔

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

عليه وسلم -قال« :إذا قام أحدكم من الليل
ْ ْ
ْ
فليفت يت يح الصالة بركعتني خ يفيفتني» .وعن اعئشة -

عاتش رضی اہلل عہا روای ث کرت ےہوت یياں کرئ ہ ےی کہ :رسول اہلل ﷺ جت
ہ
راپ کو ا تھی تو آپ ﷺ اینی تمار کاآعار دو ےلیک رکعنوں ےس کرت تےھ۔

ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -إذا قام من الليل افتتح صالته بركعتني

خفيفتني.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ َّ
السنة يف صالة الليل أن
هذا احلديث :فيه بيان أن
ُ
ُ
تفتتح بركعتني خ يفيفتني ،ثم بعد ذلك يط ِّول ما شاء،
كما يه رواية أيب داود ،عن أيب هريرة -ريض اهلل
ً
عنه -موقوفا عليه" :ثم يلُطول بعد ما شاء" .وقد صح
ذلك من فعله -صىل اهلل عليه وسلم -كما يه رواية
مسلم .واحلكمة من افتتاح صالة الليل بركعتني

خ يفيفتني تمرين انلفس وتهيئتها لالستمرار يف
َّ
ِّ
الصالة واملبادرة إىل حل ُعقد الشيطان؛ ألن حل
ُ
العقد لكها ال يتم إال بإتمام الصالة؛ وأما ما جاء عنه

صىل اهلل عليه وسلم -من افتتاحه صالة الليلً ُ ً
ومزنها عن ُعقد
بركعتني خ يفيفتني ،مع كونه حمفوظا
الشيطان ،فهذا من باب تعليم أمته وإرشادهم إىل ما
حيفظهم من الشيطان .فصحت بذلك السنة القويلة
والفعلية ىلع مرشوعية افتتاح صالة الليل بركعتني

خفيفتني.

 .1461جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اس یک ایيداء دو
ہ کہ تمار تہجد می سیت ن ے
اس جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
ہ
ج
اہ طوتل کر ےل۔ جیسا کہ سی
ےلیک رکعنوں ےس یک جات۔ اں ےک ت عد تماری ینی ج ے

ہ کہ" :ترھ
اتوداود می اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس رموی اتك موقوف روای ث می ے
ہ جیسا کہ
اہ طوتل کرے"۔ ینی ﷺ ےس اتسا کرتا تای ث ے
اس ےک ت عد جیيا ج ے
ہ
مس
ہ ۔ ت مار تہجد یک ایيداء دو ےلیک رکعنوں ےس کرت می
لم شتف یک روای ث می ے
ہ اور اس می تمار کو جاری ر کھی پ
ہ کہ اس ےس تقس یک مسق ےہوئ ے
جكمت ن ے
ہ اور ا سیطاں یک دی گنی گرہ ےی جلدی کھل جائ ہ ےی۔کنو تکہ تمام
آمادیگ یيدا ےہوئ ے
ک
گرہ ےی اشی وق ث ھلنی ہ ےی جت تمار توری ےہو جات۔ آپ ﷺ ےک تارے می جو ن
ہ کہ آپ ﷺ راپ یک تمار کا آعار دو جقنف رکعنوں ےس فمات تےھ جاال تکہ
آت ا ے
آپ ﷺ سیطاں یک گر ےہوں ےس مجفوظ اور تاک تےھ تو آپ ﷺ کا اتسا کرتا اینی
تع
امت یک لنم اور اں یک اس رط تق یک رطف را ےہمائ کرت یک رعض ےس تھا جو
م
ہ۔ جيائجہ قویل و ق عیل دوتوں قسم یک اجادی ث ےس تمار
اتہی س یطاں ےس جفوظ رکھيا ے
ہ
تہجد کا آعار دو ےلیک رکعنوں ےس کرت یک مشوعنت تای ث ےہوئ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم .حديث اعئشة رواه مسلم.

اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب افتتاح قيام الليل بركعتني خفيفتني؛ امتثاال ألمر انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _  ،وأقل أحوال األمر االستحباب.
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلين 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.

الرقم املوحد)3543( :
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َ َ ْ
ار َك َه ْيئَته يَ ْو َم َخلَ َق ُ
اس َت َد َ
اهلل
إن الزمان ق ِد
ِِ
ُ
َ َ َ َ ًْ
َْ َ
َّ َ َ
ات واألرض :السنة اثنا عْش شهرا ،منها
السماو ِ
ُ
ٌ َُ
ٌ ُ َ َْ
ٌ ُ ٌ
أربعة ح ُرم :ثالث مت َو ِايلَات :ذو القعدة ِ ،وذو
َ َّ
ُ
واملحرمَ ،
ور َج ُب ُم َ َ
ِض
احلجةِ،

 .1462احلديث:

ً َّ
عن أيب بكرة -يض اهلل عنه -مرفواع « :يإن الزمان
ْ
ْ
ْ
ُ َّ
ات واأل ْرض:
ق يد استدار كهيئ يت يه يوم خلق اهلل السماو ي
ٌ
ُ
ٌ
ْ
السنة اثنا عرش شه ًرا ،منها أربعة ُح ُر ٌم :ثالث
ُ
ٌ ُ
ْ
واملحرم ،ورج ُ
ُ
ب
ُمتو يايلات :ذو القعد ية ،وذو احل َّج ية،
ْ
ُ
ْ
ُمرض اذلي بني مجادى وشعبان ،أ ُّي شه ٍر هذا؟» قلنا:
ُُ ْ
ُ
ورسوهل أعل ُم ،فسكت حىت ظننا أنه سيُس ِّمي يه
اهلل
ُْ
ْ
بغري اسمه ،قال« :أليس ذا احل َّج ية؟» قلنا :بىل .قال:
ُُ ْ
ُّ
دل هذا؟» قلناُ :
ورسوهل أعل ُم ،فسكت حىت
اهلل
«فأي ب ٍ
ْ
ْ
ظننا أنه ُسيس ِّمي يه بغري اسمه .قال« :أليس ابلدلة؟»
ُُ ْ
قلنا :بىل .قال« :فأ ُّي ي ْومٍ هذا؟» قُلْناُ :
ورسوهل أعل ُم،
اهلل
َّ
فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه .قال:
ْ
ْ َّ ْ
حر؟» قلنا :بىل .قال« :فإ ِّ َّن دماء ُ
ك ْم
ي
«أليس يوم انل ي
ك ْم عليْ ُ
ك ْم وأ ْعراض ُ
وأ ْموال ُ
ك ْم حر ٌ
ام ،ك ُ
ح ْرم ية
ْ ُ
ك ْم هذا يف بدل ُ
ي ْوم ُ
ك ْم هذا ييف شه يرك ْم هذا،
ي
ي
ْ
َّ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ْ ْ
ُ
ْ
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعما يلكم ،أال فال
ُ َّ ً ْ
ْ
ْ
ْ ُ ْ
ُ
رض ُب بع ُضكم يرقاب بع ٍض،
تر يجعوا بع يدي كفارا ي ي
ُُ ْ
ِّ َّ
َّ ْ
أال ييلُبل يغ الشا يه ُد الغائيب ،فلعل بعض م ْن يبْلغ ُه أن
ُ
ْ
يكون أ ْوَع ُ
هل يم ْن بع يض م ْن س يمع ُه» ،ث َّم قال« :أال
َّ
ت ،أال ه ْل بلَّ ْغ ُ
ه ْل بلَّ ْغ ُ
ت؟» قلنا :نعم .قال« :الل ُه َّم
ْ ْ
اشهد».

**

ج
عایلت
ت سكرمان تلت کر اشی جالثپآگيا جیسا اسدں تھا سدںاہلل ت ی
ہ جن میےس جار
آشماتوں اوررمی کو یيدافماتا۔ سال تارہ مہینوں کا ےہو تا ے
مس
جرمتواےل ہ ےی تی لسل مہیی؛دوالق عدہ،دوالججہ ،،مرحم ،اور(جوتھا)
ہ۔
ُرص ے
رجت م ر ْ

 .1462جدیث:

ہ کہ’’ :ت سك رمانتلت کر اشیجال ث
اتو یکرہ رضی اہلل عيہ ےس رمقوعا روای ث ے
ج
عایل ت آشماتوں اور رمی کو یيدا فماتا۔ سال
پ آگيا جیسا اس دں تھا س دں اہلل ت ی
مس
ہ جن می ےس جار جرمت واےل ہ ےی تی لسل؛ دوالق عدہ ،
تارہ مہینوں کا ہےو تا ے

ل م
ُرص جو جمادی اليائ اور شعياں ےک درمياں آ تا
دوا ججہ ،رحم ،اور (جوتھا) رجت م ر ْ
ہ؟ ہےم ت جواپ دتا کہ :اہلل
ہ۔ (آپ ﷺ ت توجھا یياو) ن کوں سا مہیيہ ے
ے
اور اس ےک رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی۔ آپ ﷺ اس پ جاموس ےہو گی تہاں تك
کہ ےہمی جيال ےہوت لگا کہ آپ ﷺ اےس کوئ اور تام دین ےگ۔ آپ ﷺ ت
ہ؟‘‘ ہےم ت جواپ دتا :کنوں تہی (ن دوالججہ ہےی
فماتا’’:کيا ن دوالججہ تہی ے

ہ؟‘‘ ہےم ت کہا :اہلل اور اس ےک
ہ)۔ آپ ﷺ ت توجھا’’ :ن کوں سا شرہ ے
ے
رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی۔ آپﷺ جاموس ےہو گی تہاں تك کہ ہےم گماں کرت
لےگ کہ آپ ﷺ اس کا تامیيدتل کر ےک کوئ اور تام رکھی ےگ۔ آپ ﷺ ت

ہ)۔ ترھ
ہ؟" ہےم ت جواپ دتا :کنوں تہی (ن تلدہ ہےی ے
فماتا" :کيا ن تلدہ تہی ے
ہ؟‘‘ہےمتجواپدتا کہاہللاور اس
آپﷺ تدرتاق ثکيا؟ ’’نکوں سادں ے

ےک رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی۔اس پ آپﷺ جاموس ےہو گی۔ تہاں تك کہ
ےہمی جيال گررا کہ آپ ﷺ اس دں کا تامیيدتل کرےک کوئ اور تام رکھی ےگ۔
ہ؟‘‘ ہےم ت جواپ دتا کہ کنوں تہی (ن
آپ ﷺ ت توجھا ’’کيا ن توم الرح تہی ے
ہ)۔ اس پ آپ ﷺ ت فماتا’’:تمہارین جا تی ،تمہارے مال
توم الرح ہےی ے
اور تمہاری رع تی تمہارے لی ا تےس ہےی جرام ہ ےی جیےس تمہارے اس شرہ می اور
ہ۔ عنفی ث تم ا یی رپ ےس ملو ےگ
اس مہیی می تمہارے اس دں یک جرمت ے
اور وہ تم ےس تمہارے اعمال ےک تارے می تو جےھ گا۔ جبدار! مبے ت عد کاف ن
ش
ین جاتا کہ اتك دوشے یک گرد تی مارتا شوغ کر دو۔ جبدار! تہاں موجود جص عب
موجود تك ن ن عام تہنجا دے۔کنو تکہ تعص وہ لوگ حہی کوئ تاپ تہنجائ جات اس
تاپ کو سیی واےل ےس رتادہ تاد ر کھی ہ ےی۔ کيا می ت ( ِ
اجکام الہی کو) تہنجا دتا۔ کيا
می ت (اجکام الہی کو) تہنجا دتا؟‘‘ ہےم ت جواپ دتا :اہں۔ اس پ آپ ﷺ ت
فماتا کہ ’’اے اہلل! تم گواہ رہےيا‘‘۔
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درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خطب انليب صىل اهلل عليه وسلم يوم انلحر ،وذلك
يف حجة الوداع ،فأخرب أن الزمان صادف يف تلك
َّ َّ
ً
عز وجل
السنة أن النيسء صار موافقا ملا رشعه اهلل
يف األشهر احلرم؛ ألنه اكن قد غري وبدل يف اجلاهلية،

حني اكنوا يفعلون النيسء فيحلون الشهر احلرام،

وحيرمون الشهر احلالل ،ولكن ملا بني عليه الصالة
والسالم أن عدة الشهور اثنا عرش ً
شهرا يه :املحرم،
وصفر ،وربيع األول ،وربيع اثلاين ،ومجادى األوىل،

ومجادى اثلانية ،ورجب ،وشعبان ،ورمضان ،وشوال،

وذو القعدة ،وذو احلجة ،هذه يه األشهر االثنا عرش
ً
ً
أشهرا لعباده منذ خلق
شهرا ،اليت جعلها اهلل
السموات واألرض .وبني عليه الصالة والسالم ،أن
هذه االثنا عرش ً
شهرا منها أربعة حرم ثالثة متوايلة

وواحد منفرد ،اثلالثة املتوايلة يه :ذو القعدة وذو
احلجة واملحرم ،جعلها اهلل تعاىل أشهرا حمرمة ،حيرم

فيها القتال ،وال يعتدي فيها أحد ىلع أحد ،ألن هذه

األشهر يه أشهر سري انلاس إىل حج بيت اهلل احلرام،
َّ َّ
عز وجل حمرمة ئلال يقع القتال يف هذه
فجعلها اهلل

األشهر وانلاس سائرون إىل بيت اهلل احلرام ،وهذه من
َّ
حكمة اهلل َّ
عز وجل .ثم قال عليه الصالة والسالم:
"ورجب مرض اذلي بني مجادى وشعبان" وهو الشهر
الرابع ،واكنوا يف اجلاهلية يؤدون العمرة فيه فيجعلون

شهر رجب للعمرة ،واألشهر اثلالثة للحج ،فصار هذا
ً
حمرما حيرم فيه القتال ،كما حيرم يف ذي
الشهر
القعدة وذي احلجة واملحرم .ثم سأهلم انليب عليه
الصالة والسالم :أي شهر هذا؟ وأي بدل هذا؟ وأي

يوم هذا؟ سأهلم عن ذلك من أجل استحضار هممهم،
ٌ
وانتباههم؛ ألن األمر ٌ
عظيم فسأهلم" :أي شهر
أمر

هذا؟" قالوا :اهلل ورسوهل أعلم؛ فإنهم استبعدوا أن
يسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن الشهر وهو
معروف أنه ذو احلجة ،ولكن من أدبهم ريض اهلل

عنهم أنهم لم يقولوا :هذا شهر ذي احلجة؛ ألن األمر

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت توم الرح کو جطيہ دتا۔ ن ججہ الوداغ کا مو قع تھا۔ ینی ﷺ ت جب دی کہ
اس سالمی اتفاقاً ’تسی‘اہلل رعوجل یکرطفےس مفرہجرمتواےلمہینوں ےک

ہ۔ کنو تکہ جاہےلنت می اتہی تدل دتا گيا تھا جت کہ لوگ تسی کا رطتفہ کار
مواقق ےہو گنی ے
اجیيار کرت ےہوت جرمت واےل مہ یی کو ج الل کر د یی اور ج الل مہیی کو جرمت واال
فار دے د یی تےھ۔ ترھ آپ ﷺ ت وضاجت فمائ کہ مہینوں یک ت عداد تارہ

ہ جو کہ ن ہ ےی :مرحم ،ضف ،رنع االول ،رنع اليائ ،جمادی االول ،جمادی اليائ،
ے
ل
رجت ،شعياں ،رمصاں ،سوال ،دو الق عدہ ،دو ا ججہ۔ ن مہیی کل تارہ ہ ےی حہی اہلل
ہ جت ےس
عایل ت اس وق ث ےس ا یی یيدوں ےک لی مہیی فار دے رکھا ے
ت ی
ہ۔ آپ ﷺ ت وضاجت فمائ کہ اں
اس ت آشماتوں اور رمی کو یيدا فماتا ے
مس
تارہ مہینوں می ےس جار جرمت واےل ہ ےی جن می ےس تی تو لسل آت ہ ےی اور
مس
ہ۔ تی لسل آت واےل مہیی دو الق عدہ ،دو الججہ اور مرحم
اتك الگ ےس آ تا ے
ہ اور ن
ہ جن می لر تا جرام ے
عایل ت جرمت واےل مہیی فار دتا ے
ہ ےی۔ اتہی اہلل ت ی
ہ کہ کوئ کسی پ ظلم و رتادئ کرے۔ کنو تکہ ن مہیی لوگوں ےک
ہےی اں می ن جاپ ے
ج
عایل ت اتہی جرمت
نت اہلل یک رطف ح ےک لی جات ےک ہ ےی۔ جيائجہ اہلل ت ی
واال فار دتا تاکہ اں مہینوں می جت کہ لوگ نت اہلل یک رطف رواں دواں ےہوں قيال
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت فماتا" :اور رجت
ن ےہو۔ ن اہلل رع و جل یک جاض جكمت ے
ہ۔ رمان
ہ"۔ ن جوتھا جرمت واال مہیيہ ے
ُرص جو جمادی اليائ اور شعياں ےک ماتی ے
م رْ
جاہےلنت می لوگ اس می عرمہ کيا کرت تےھ اور اتہوں ت رجت ےک مہیی کو عرمہ
م
ت
ےک لی اور تی مہینوں کو جح ےک لی جصوض کر رکھا تھا۔ جيائجہ ن مہیيہ ھی جرمت
ہ جیسا کہ ن دو الق عدہ ،دو الججہ اور مرحم می جرام
واال ےہو گيا جس می قيال کرتا جرام ے

ہ؟ ن کوں سا شرہ
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت اں ےس درتاق ث کيا :ن کوں سا مہیيہ ے
ے
ہ؟ آپ ﷺ ت اں ےس ن تا تی اتہی منوج اور جوکيا
ہ؟ ن کوں سا دں ے
ے
کرت ےک لی توجھی کنو تکہ معاملہ تہت پا تھا۔ آپ ﷺ ت اں ےس توجھا :ن
ہ؟ اتہوںتجواپدتا:اہللاوراس ےک رسولہےیتہبجا ییہ ےی۔
کوں سامہیيہ ے
ینی ﷺ کا مہیی ےک تارے می توجھيا اتہی تعيد ار امکاں معلوم ےہو راہ تھا جت کہ
ع
ہ۔ تاہےم ادپ ےک تفاےص ےک ئجت
آپ ﷺ کو اس کا ئجوئ لم تھا کہ ن دو الججہ ے
ت
ہ کنو تکہ ن تاپ شت کو معلوم ھی۔ تلکہ ادپ
اتہوں ت ن ن کہا کہ ن دو الججہ کا مہیيہ ے
م
کو لجوظ ر کھی ےہوت اتہوں ت ن کہا کہ اہلل اور اس ےک رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی۔
ترھ آپ ﷺ جاموس ےہو گی۔ کنو تکہ اتساں جت تول کر جت ہےو جات تو لوگ منوج
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معلوم ،بل من أدبهم أنهم قالوا :اهلل ورسوهل أعلم .ثم

سكت ألجل أن اإلنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه
انلاس ،فسكت انليب عليه الصالة والسالم ،يقول

أبو بكرة :حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه ،ثم قال:
أليس ذا احلجة؟ " قالوا :بىل ،ثم قال عليه الصالة
والسالم" :أي بدل هذا؟" قالوا :اهلل ورسوهل أعلم ،هم

يعلمون أنه مكة ،لكن ألدبهم واحرتامهم لرسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم لم يقولوا :هذا يشء معلوم

يا رسول اهلل .كيف تسأل عنه؟ بل قالوا :اهلل ورسوهل

أعلم .ثم سكت حىت ظنوا أنه سيسميه بغري اسمه،
فقال" :أليس ابلدلة؟" وابلدلة اسم من أسماء مكة.

قالوا :بىل .ثم قال" :أي يوم هذا؟" قالوا :اهلل ورسوهل

أعلم ،مثل ما قالوا يف األول ،قال" :أليس يوم انلحر؟"
قالوا :بىل يا رسول اهلل ،وهم يعلمون أن مكة حرام،
ٌ
حرام ،يعين
وأن شهر ذي احلجة حرام ،وأن يوم انلحر
لكها حرم حمرتمة .فقال عليه الصالة والسالم" :إن

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،

كحرمة يومكم هذا ،يف بدلكم هذا ،يف شهركم
هذا" فأكد عليه الصالة والسالم حتريم هذه اثلالثة:

ادلماء واألموال واألعراض ،فلكها حمرمة ،وادلماء
تشمل انلفوس وما دونها ،واألموال تشمل القليل

والكثري ،واألعراض تشمل الزنا واللواط والقذف،

وربما تشمل الغيبة والسب والشتم .فهذه األشياء
ٌ
حرام ىلع املسلم أن ينتهكها من أخيه
اثلالثة
ً
كفارا يرضب
املسلم .ثم قال" :أال ال ترجعوا بعدي

بعضكم رقاب بعض" .ألن املسلمني لو صاروا
ً
كفارا؛ ألنه ال
يرضب بعضهم رقاب بعض صاروا
يستحل دم املسلم إال الاكفر .ثم أمر عليه الصالة
والسالم أن يبلغ الشاهد الغائب ،يعين يبلغ من

شهده وسمع خطبته بايق األمة ،وأخرب عليه الصالة
والسالم أنه ربما يكون مبلغ أوَع للحديث من

سامع ،وهذه الوصية من الرسول عليه الصالة

والسالم ،وصية ملن حرض يف ذلك ايلوم ،ووصية ملن

سمع حديثه إىل يوم القيامة .ثم قال عليه الصالة
والسالم" :أال هل بلغت؟ أال هل بلغت؟" .يسأل

ےہو جات ہ ےی۔ جيائجہ ینی ﷺ جاموس ےہو گی۔ اتو یکرہ رضی اہلل عيہ کہی ہ ےی کہ
تہاں تك کہ جت ےہمی ن گماں ہےوت لگا کہ آپ ﷺ اس کا تامیيدتل کر ےک کوئ
اور تام رکھ دین ےگ تو آپ ﷺ ت فماتا کيا ن دو الججہ تہی؟ لوگوں ت جواپ
ل
ہ؟
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت توجھا :ن کوں سا شرہ ے
دتا :کنوں تہی ،ن دو ا ججہ ہےی ے
اتہوں ت جواپ دتا :اہلل اور اس ےک رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی؟ وہ جا یی تےھ کہ
م
ہ تاہےم رسول اہلل ﷺ ےک ادپ و اجبام کو لجوظ ر کھی ےہوت اتہوں ت ن
ن مکہ ے
ہ ،آپ اس ےک تارے می کنویکر
ن کہا کہ تا رسول اہلل! ن تاپ تو شت کو معلوم ے
رہ ہ ےی؟ تلکہ اس ےک ئجات اتہوں ت کہا کہ اہلل اور اس ےک رسول ہےی تہب
توجھ ے
جا یی ہ ےی۔ ترھ آپ ﷺ جاموس ےہو گی تہاں تك کہ لوگوں کو گماں ےہوت لگا کہ
آپ ﷺ اس کا تام یيدتل کر ےک کوئ اور تام رکھ دین ےگ۔ آپ ﷺ ت
ہ۔لوگوں ت جواپ
توجھا :کيا ن تلدہ تہی؟ تلدہ مکہ ےک تاموں می ےس اتك تام ے
ہ؟
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت توجھا :ن کوں سا دں ے
دتا :کنوں تہی ،ن تلدہ ہےی ے

لوگوں ت جواپ دتا :اہلل اور اس ےک رسول ہےی تہب جا یی ہ ےی ج یسا کہ اتہوں ت
تہےل سوال ےک جواپ می کہا تھا۔آپ ﷺ ت توجھا :کيا ن توم الرح تہی؟ اتہوں

ہ۔ اتہی معلوم تھا کہ مکہ
ت جواپ دتا :تا رسول اہلل! کنوں تہی ،ن توم الرح ہےی ے
ت
ت
ہ۔تعنی ن شت
ہ اور توم الرح ھی جرام ے
ہ ،دو الججہ کا مہیيہ ھی جرام ے
جرام ے
جرمتواےل اورمجبمہ ےی۔جيائجہ آپﷺ ت فماتا:تمہاریجا تی،تمہارے
مال اور تمہاری رع تی تمہارے لی ا تےس ہےی جرمت وایل ہ ےی جیےس تمہارے اس
ہ۔ آپ ﷺ ت اں تینوں تعنی
دں یک اس شرہ می اس مہیی می جرمت ے

جاتوں ،اموال اور رعتوں ےک جرام ےہوت پ رور دتا کہ ن شت جرام ہ ےی۔ "الدماء"
ےک لقط می جا تی اور اس ےس کمب شت اسياء آئ ہ ےی۔ اموال می کم اور رتادہ شت
قسم ےک اموال آت ہ ےی۔ رعتوں (یک تامایل) می ر تا ،لواطت اور ت ہمت شت گياہ
ت
ہ کہ
آتہ ےی اور ساتدع ینتاورگالمگلوح ھیاسمی ساملہ ےی۔مسلماں پجرام ے
وہ ا یی تھائ یک اں تی اسياء یک جرمت کو تامال کرے۔ ترھ آپ ﷺ ت
فماتا ":جبدار! مبے ت عد کاف ن ہےو جاتا کہ تم اتك دوشے یک گرد تی مارت

لگو۔" کنو تکہ مسلماں اگر اتك دوشے یک گرد تی مارت لگی تو وہ کاف ےہو جات ہ ےی
ش
ہ۔ ترھ آپ
اس لی کہ مسلماں ےک جوں تہات کو ضف کاف ہےی ج الل مجھيا ے
ت
ﷺ ت جكم دتا کہ موجود لوگ عب موجود لوگوں تك ن تاپ تہنجا دین۔ تعنی جو ھی

آپﷺ ےک سا میموجودتھااور جست آپ ﷺکاجطيہ سياوہتافامت تك
ہ
اےس تہنجا دے۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ تسا اوقاپ جس تك تاپ تہنجائ جائ ے
ہ۔ اس دں جو لوگ موجود تےھ
وہ سیی واےل ےس رتادہ تاپ کو دہ ےن تسی رکھيا ے
ت
اتہی ن رسول اہلل ﷺ یک وضنت ھی اور اشی رطح قيامت تك ےک لی ےہ اس
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الصحابة ريض اهلل عنهم .قالوا :نعم ،أي :بلغت .فقال
عليه الصالة والسالم" :امهلل اشهد".

ش
ہ جو آپ ﷺ یک جدی ث کو سی۔ترھ آپ ﷺ ت فماتا:
جص کو ن وضنت ے
کيا می ت تہنجا دتا؟ کيا می ت تہنجا دتا؟ آپ ﷺ ضجان رضی اہلل ع ہم ےس توجھ
رہ تےھ۔ اتہوں ت جواپ دتا :جی اہں تعنی آپ ت (اجکام دین کو) تہنجا دتا
ے

ہ۔ اس پ آپ ﷺ ت فماتا’:اے اہلل! تو گواہ رہ‘‘۔
ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > مناسبات دورية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم املسجد احلرام واملسجد انلبوي وبيت املقدس
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• إن الزمان قد استدار  :أي :إن الزمن اعد يف انقسامه إىل األعوام ،والعام يف انقسامه إىل األشهر وإىل الوضع اذلي اختار اهلل وضعه
عليه.واالستدارة :الطواف حول اليشء والعودة إىل املوضع اذلي ابتدأ منه.
• كهيئته  :اهليئة :الصورة والشلك واحلال اليت اكن عليها.
• ُح ُرم  :أي :حمرمة حيرم فيها ابتداء القتال.
• رجب ُمرض  :أضيف رجب إىل قبيلة مرض؛ ألنها اكنت حتافظ ىلع حرمته أكرث من سائر العرب.
• ابلدلة  :املراد بها مكة.

• يوم انلحر  :هو ايلوم العارش من ذي احلجة ،ويسىم بذلك ألنه تذبح فيه األضايح وينحر اهلدي.
• أوَع  :أفهم ملعناه.

• كحرمة  :كعظم اذلنب يف هذا ايلوم.

فوائد احلديث:
 .1بطالن النيسء -أي اتلأخري ،واملراد تأخري حتريم شهر من الشهور املحرمة إىل شهر آخر -وهو اعدة جاهلية ،اكنوا إذا احتاجوا إىل احلرب يف
األشهر احلرم استحلوها وأخروها إىل األشهر اليت تليها ،وأخروا ىلع ذلك احلج.

 .2اتلأكيد ىلع حرمة ادلماء واألعراض واألموال واحلث ىلع صيانتها وعدم االعتداء عليها.

 .3وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه.

 .4اتلأكيد ىلع فهم ما يقال من اتلوجيه والعلم.

 .5انلاس متفاوتون يف مراتب الفهم ،وذللك فقد يأيت من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،ط ،1نرش :دار ابن اجلوزي1415 ،ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10104( :
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عایلترمی کو مبے لی شمنت دتا تو میتاسےکمشق اور
اہلل ت ی
ت
مغپ کو دیكھا اور جہاں تكیکرمی مبے لی شمنتدی گنی ھیواہں تك
م
تہ
رہیگاور جےھشح اور شقيد
عنفیث مبی امتیکسلطنتوجکومت نح کر ے
دو جرات عطا کی گی۔

إن اهلل زوى يل األرض ،فرأيت مشارقها

ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل
ْ
منها ،وأعطيت الكْنين األمحر واألبيض

 .1463احلديث:

**

 .1463جدیث:

عایل ت
توتاں رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’اہلل ت ی
رمی کو مبے لی شمنت دتا تو می ت اس ےک مشق اور مغپ کو دیكھا اور
ت
جہاں تك یک رمی مبے لی شمنت دی گنی ھی واہں تك عنفی ث مبی امت
م
تہ
رہ یگ۔اور جےھ شح اورشقيد دو جرات عطا کی گی
یک سلطنت وجکومت نح کر ے
اورمی ت ا یی رپ ےساینی امت ےک لی دعا ما تیگ کہ وہ اتہی عمومی قجط سایل
ت
ےس ہ ےالک ن کرے اور ا ییع الوہ اں پ کوئ اتسا دشمن ھی مسلط ن کرے جو اں شت
شم
یک جاتوں یک ہ ےالک ث کو مياح جےھ۔ مبے رپ ت فماتا:اے مجدم! جت می کسی
تاپ کا قنصلہ کر لیيا ےہوں تو اےس یيدتل تہی کيا جا تا اور ت سك می ت آپ یک

عن ثوبان -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :إن اهلل زوى يل األرض ،فرأيت
ُ
مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما ُز يوي
ْ
يل منها .وأعطيت الكزنين األمحر واألبيض .وإين

سألت ريب ألميت أن ال يهلكها بسن ٍة بعام ٍة ،وأن ال
ِّ
يُسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم في ْست يبيح
ُ
ً
قضاء فإنه
قضيت
بيْضت ُه ْم؛ وإن ريب قال :يا حممد ،إذا
ُّ
ال يُرد ،وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة
ُ
ِّ
اعمة ،وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم
في ْست يبيح بيْضت ُه ْم ولو اجتمع عليهم م ْن بأقطارها،
ُْ ُ
ً
بعضا وي ْسيب ُ
حىت يكون ُ
بعضهم
بعضهم يه يلك
ي
ً
بعضا" .ورواه الربقاين يف صحيحه ،وزاد" :وإنما أخاف

ہ کہ اتہی عام قجط سایل ےک درت عہ ہ ےالک ن کروں گا اور ن
امت ےک لی قنصلہ کرليا ے
ہےی اں ےک ع الوہ اں پ اتسا کوئ دشمن مسلط کروں گا جواں شت یک جاتوں کو مياح
ش
وجاپ مجھ کر اتہی ہ ےالک کر دے اگرج اں ےک ج الف رمی ےک جاروں ارطاف ےس
ج
ہےی لوگ مع کنوں ن ےہو جا تی تہاں تك کہ وہ اتك دوشے کو ہ ےالک کرین ےگ اور
اتك دوشے کو جود ہےی قيدی یيا تی ےگ۔ امام پقائ رجمہ اہلل عليہ ت اینی کياپ
م
لضج
ہاوراسمی نالفاظرتادہہ ےی :جےھاینی امت
ا نحمی اسجدی ثکوروای ث کيا ے
ہ اور جت مبی امت می
پ گرماہ کن اتمہ (جكرماں ،علماء اور تیسواوں) کا جوف ے

ىلع أميت األئمة املضلني ،وإذا وقع عليهم السيف لم

يرفع إىل يوم القيامة .وال تقوم الساعة حىت يلحق يح
من أميت باملرشكني ،وحىت تعبد ف ٌ
ئام من أميت
ي
األوثان .وإنه سيكون يف أميت كذابون ثالثون؛ لكهم
يزعم أنه نيب ،وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي .وال

اتك تار تلوار جل پی یگ تو قيامت تك تہی رےک یگ۔ اور اس وق ث تك قيامت
قاتم تہی ےہو یگ جت تك کہ مبی اُمت کا اتك قیيلہ مشکی ےک ساتھ ن مل جات
اور تہاں تك کہ اں می ےس کجھ گروہ وہ نوں یک عيادپ ن کرت لگی اور عنفی ث

تزال طائفة من أميت ىلع احلق منصورة ال يرضهم من

خذهلم حىت يأيت أمر اهلل تبارك وتعاىل".

مبی اُمت می تیس کداپ اتھی ےگ جن می ےس ےہاتك کا تہی دعوی ےہوگا کہ وہ
ہ جاال تکہ می آجری ینی ہےوں ،مبے ت عد کوئ ینی تہی ےہوگا اور مبی اُمت
ینی ے
رہ گا۔ اتہی جھورے واال اتہی کوئ تقصاں
می ےس اتك گروہ ےہمیش جق پ قاتم ے

تہی دے سےک گا تہاں تك کہ اہلل کا جكم (قيامت) آں تہنچ یگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح
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املعىن اإلمجايل:

ٌ
ٌ
هذا حديث جليل يشتمل ىلع أمور مهمة وأخبار
َّ َّ ُ ْ
اَّلل علي يه
صادقة ،خيرب فيها الصادق املصدوق -صىل
َّ
وسلم -أن اهلل سبحانه مجع هل األرض حىت أبرص ما
تملكه أمته من أقىص املشارق واملغارب ،وهذا ٌ
خرب
ُوجد خمربه ،فقد اتسع ملك أمته حىت بلغ من أقىص
ُ
املغرب إىل أقىص املرشق ،وأخرب أنه أعطي الكزنين

فوقع كما أخرب ،فقد حازت أمته مليك كرسى وقيرص

بما فيهما من اذلهب والفضة واجلوهر ،وأخرب أنه
سأل ربه ألمته أن ال يهلكهم جبدب ٍّ
اعم وال يسلط
ٍ
ً
عليهم عدوا من الكفار يستويل ىلع بالدهم
ويستأصل مجاعتهم ،وأن اهلل أعطاه املسألة األوىل،

وأعطاه املسألة اثلانية ما دامت األمة متجنبة
لالختالف واتلفرق واتلناحر فيما بينها ،فإذا ُوجد

ذلك سلط عليهم عدوهم من الكفار ،وقد وقع كما
وختوف -ص َّىل َّ ُ
َّ
اَّلل عليْ يه
أخرب حينما تفرقت األمة.
َّ
وسلم -ىلع أمته خطر األمراء والعلماء الضالني
املضلني؛ ألن انلاس يقتدون بهم يف ضالهلم .وأخرب

أنها إذا وقعت الفتنة والقتال يف األمة فإن ذلك

يستمر فيها إىل يوم القيامة وقد وقع كما أخرب ،فمنذ

ثت الفتنة بمقتل عثمان ريض اهلل عنه ويه
حد ي
مستمرة إىل ايلوم .وأخرب أن بعض أمته يلحقون
مجااعت من األمة
بأهل الرشك يف ادلار وادليانة .وأن
ٍ
ُ
ينتقلون إىل الرشك وقد وقع كما أخرب ،فعبدت

وأخرب عن ظهور

القبور واألشجار واألحجار.
َّ
املدعني للنبوة -وأن لك من اداعها فهو اكذب؛ ألنها
َّ
َّ
َّ
انتهت ببعثته -ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم .-وبرش -صىل
َّ
َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم -ببقاء طائفة من أمته ىلع اإلسالم
رغم وقوع هذه الكوارث والويالت ،وأن هذه الطائفة
َّ
مع يقلتها ال تترضر بكيد أعدائها وخمالفيها.

**

اجمایل معنی:

ش
ج
ہ جس می تہت ےس اہےم امور اور جی جبین ہ ےی۔
ن اتك تہت ليل الفدر جدی ث ے
ینی ضادق و مصدوق ﷺ اس جدی ث می جب دے ے ہ
عایل ت آپ
رہ ےی کہ اہلل ت ی
ﷺےک لی ساریرمیکو شمنتدتاتہاں تك کہآپﷺتمشق تعيد ےس
ےل کر مغپ تعيد تك وہ سارا ع القہ دیكھ ليا جو آپ ﷺ یک امت یک ملکنت می
ہ۔ آپ ﷺ یک
ہ جس کا مصداق وجود می آ ج کا ے
آت گا۔ ن اتك اتسی جب ے
ت
امت کا داپہ اقيدار ایيا وسیع ےہوا کہ وہ مغپ تعيد ےس ےل کر مشق تعيد تك ھيل
گيا۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ آپ ﷺ کو دو جرات دت گی۔ آپ ﷺ ت
ہ۔ آپ ﷺ یک امت کو کشی و قنرص یک سلطنت پ عليہ
جیےس یياتا و تےس ےہو ج کا ے
ج ے ت
واہاپ ھی اں ےک اہتھ آت۔
جاضل ےہوا اور اس ےک ساتھ ساتھ سوتاو جاتدی اور
آپ ﷺ ت یياتا کہ آپ ﷺ ت ا یی رپ ےس اینی امت ےک جق می دعا یک
کہ وہ اتہی کسی عمومی قجط ےس ہ ےالک ن کرے اور ن کہ کفار می ےس اں پ کوئ اتسا
دشمن ن مسلط کر دے جو اں ےک ع القوں پ قنصہ کر ےک اتہی نح و ین ےس اکھار
ت
دے۔ آپ ﷺ ت فماتا کہ اہلل ت اں یک تہیل دعا قنول کر یل اور دوشی ھی
ج
ہ
رہ
جت تك کہ امت اجي القاپ و تفقہ اور تا ے می لرات ھگرے ےس پ ےہب کرئ ے

یگ۔جت نشتکجھ ےہوت لگجات گاتوترھاہلل اں پ کفارمی ےسدشمنکو مسلط کر
ت
دے۔ جت امت تفق کا ش کار ےہو گنی تو ن شت کجھ ھی وا قع ےہو گيا۔ آپ ﷺ
ت امت ےک سلسےل می جکام اور جود گرماہ اور گرماہ کن علما ےک جوف کا اظہار کيا۔
ت
کنو تکہ لوگ ھی اں ےک گرماہےی می اں یک اقيدا کرین ےگ۔ آپ ﷺ ت یياتا کہ جت
امت می قیيہ اور قيل و عارپ گری کا آعار ےہو جات گا تو ترھ ن قيامت تك جاری
ہ جیےس آپ ﷺ ت جب دی۔ جت ےس
رہ گا۔ ن شت کجھ و تےس ہےی ےہو ج کا ے
ے

ہی ث ےس ےل کر آح تك و تےس ہےی
عماں رضی اہلل عيہ ےک قيل ےس قیيہ یيدا ےہوا ے
ہ۔ آپ ﷺ ت یياتا کہ آپ ﷺ یک امت ےک تعص لوگ مشکی
جاری ے
ےک ع القوں می جل جا تی ےگ اور اںکا دین اجیيار کر لی ےگ اورامت ےک کجھ گروہ
شک یکرطف راعت ےہوجا تی یگ۔ ن شتکجھجیےس آپﷺ تیياتا و تےس ےہوج کا
ہ۔ جيائجہ قبوں ،درجنوں اور نرھوں ساری جبوں یک توجا یک گنی۔ آپ ﷺ
ے
ت
ت نوپ ےک دعوے دار ظ ے
اہ ےہوت ےک جب دی اور فماتا کہ جو ھی نوپ کا
دعوی کرے گا وہ جھوتا ےہوگا کنو تکہ آپ ﷺ یک تعنت ےک ساتھ ہےی نوپ کا سلسلہ
ہ۔آپ ﷺ ت جوشجبی دی کہ آپ ﷺ یک امت می ےس اتك
حم ےہو ج کا ے
رہ گا جاال تکہ تہتالم تاک واق عاپ اور مصای ث کا ظہور ےہوگا اور ن
گروہ اس الم پ قاتم ے
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ت
کہ ن گروہ تاوجود اینی قلت ےک ا یی دشمنوں اور مجالفی ےس تالکل ھی رک تہی

اتھات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخل ُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :الرواية األوىل :رواها مسلم .الرواية اثلانية :رواها أبو داود وابن ماجه وأمحد.

اتلخريج :ثوبان موىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

ٍّ
• زوى يل األرض  :طواها وجعلها جمموعة كهيئة كف يف مرآ ٍة ينظره ،فأبرص ما تملكه أمته من أقىص مشارق األرض ومغاربها.
ُ
ُ
• الكزنين ُ :
كزن كرسى وهو ملك الفرس وكزن قيرص وهو ملك الروم.
ٌ
• األمحر  :عبارة عن كزن قيرص ،ألن الغالب عندهم اكن اذلهب.
ٌ
• واألبيض  :عبارة عن كزن يكرسى ،ألن الغالب عندهم اكن اجلوهر والفضة.
ْ
• بسنة  :السنة :اجلدب.
ٌ
ٌ
• َّ
جدب َّ
اعم يكون به اهلالك العام.
بعامة  :صفة لسن ٍة ُروي بابلاء وحبذفها -أي:
• من سوى أنفسهم  :أي :من غريهم من الكفار.
• بيضتهم  :قيل ساحتهم وما حازوه من ابلالد ،وقيل معظمهم ومجاعتهم.
ً
ِّ
َّ
• حىت يكون بعضهم يهلك بعضا  :أي :حىت يوجد ذلك منهم ،فعند ذلك يسلط عليهم عدوهم من الكفار.
• األئمة املضلني  :أي :األمراء والعلماء والعباد اذلين يقتدي بهم انلاس.
• وإذا وقع عليهم السيف  :أي :وقعت الفتنة والقتال بينهم.
• لم يُرفع إىل يوم القيامة  :أي :تبىق الفتنة والقتال بينهم.
• يلحق ٌّ
يح من أميت  :اليح واحد األحياء ويه القبائل.
• باملرشكني  :أي :يزنلون معهم يف ديارهم.
• ٌ
فئام  :أي :مجااعت.
• خاتم انلبيني  :أي :آخر انلبيني.

• حىت يأيت أمر اهلل  :الظاهر أن املراد به :الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني.
َّ
• تبارك ُ :
كمل وتعاظم وتقدس ،وال يقال إال هلل.

فوائد احلديث:
 .1وقوع الرشك يف هذه األمة والرد ىلع من نىف ذلك.
َّ
علم من أعالم نبوته ص َّىل َّ ُ
ٌ .2
اَّلل عليْ يه وسلم حيث أخرب بأخبار وقع مضمونها كما أخرب.
َّ
ُ
ُ
 .3كمال شفقته ص َّىل َّ ُ
َّ
وأعظمه الرشك.
وختوف عليها ما يرضها
وأعظمه اتلوحيد،
اَّلل عليْ يه وسلم بأمته حيث سأل ربه هلا ما فيه خريها
 .4حتذير األمة من االختالف وداعة الضالل.
َّ
 .5ختم انلبوة به ص َّىل َّ ُ
اَّلل عليْ يه وسلم.
 .6البشارة بأن احلق ال يزول باللكية وببقاء طائفة عليه ال يرضها من خذهلا وال من خالفها.
 .7بيان معجزة للنيب صىل اهلل عليه وسلم.
 .8إباحة الغنائم للمسلمني.
 .9حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته.
 .10أن سبب هالك هذه األمة هو الزناع فيما بينهم.
 .11بيان خطر األئمة املضلني واتلحذير منهم.
 .12تكذيب لك من يديع انلبوة بعد انليب حممد صىل اهلل عليه وسلم.
 .13حممد صىل اهلل عليه وسلم هو خاتم انلبيني.
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 .14استمرار احلق يف هذه األمة حىت يأيت أمر اهلل تعاىل.

 .15إثبات صفة القول هلل تعاىل.
ً
 .16حتريم اإلقامة بني ظهراين املرشكني ملن اكن مستطيعا لذلهاب بلالد أخرى يأمن فيها ىلع دينه.

املصادر واملراجع:

امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ہ،
ت سك اہلل ت عایلت ےہکام کو ا جےھرط تقےس کرتاضوریفاردتا ے
َ
تس جت تم قيل کرو تو ا جےھرط تقےس قيل کرو اور جت (جاتور)د ئح کرو تو
إن اهلل كتب اإلحسان ىلع ُك يشء ،فإذا قتلتم
َ
ِّ
ت ش
فأحسنوا اذلِبة،
فأحسنوا ال ِقتلة وإذا ذِبتم
ِ
ِ
ہکہ تم میےس کوئ ھی جص (جو
ا جےھرط تقےسد ئح کرو لہیدانضوری ے
َ ََْ ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ويلحد أحدكم شفرته ولريِح ذبيحته
جاتور کود ئح کرتا جاہےيا ےہو) اینی جرھی کو جوپیب کرےل اورد ئح کی جاتواےل
جاتور کوآرام تہنجات۔

 .1464احلديث:

**

ً
مرفواع «:إن اهلل
عن شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا” :ت
سداد ین اوس رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ ،تس جت تم
سك اہلل ت عایل ت ےہ کام کو ا جےھ رط تق ےس کرتا ضوری فار دتا ے
قيل کرو تو ا جےھ رط تق ےس قيل کرو اور جت (جاتور) د ئح کرو تو ا جےھ رط تق ےس
ت ش
ہ کہ تم می ےس کوئ ھی جص (جو جاتور کو د ئح کرتا جاہےيا ےہو)
د ئح کرو لہیدا ن ضوری ے
اینی جرھی کو جوپیب کرےل اور د ئح کی جات واےل جاتور کو آرام تہنجات‘‘۔

فأحسنوا
كتب اإلحسان ىلع لك يشء ،فإذا قتلتم
ي
ِّ
ُ
فأحسنوا اذلحبة ،ويلحد أحدكم
ال يقتلة وإذا ذحبتم
ي
ْ
ُْ ْ
ُ
ريح ذبيحته».
شفرته ول ي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املسلم مطالب بإحسان نيته ورسيرته ،ومطالب
بإحسان طاعته وعبادته ،ومطالب بإحسان عمله

وصنعته ،ومطالب باإلحسان إىل انلاس واحليوان؛ بل
وإىل اجلماد أيضا .وال شك أن ذابح احليوان سيؤمله

باذلبح ،وال بد من ذحبه لالنتفاع به ،إذا فاملقصود من
ذلك هو تربية الرمحة والرأفة والشفقة والرفق يف
نفس املؤمن حىت ال يغفل عن تلك املعاين ولو اكن

ذاحبا أو قاتال حبق ،وهو تنبيه ىلع أن اإلحسان إذا

طلب يف القتل واذلبح فطلبه يف غريه من األعمال
آكد وأشد ،ومن اإلحسان حتديد السكني وإراحة

احليوان.

 .1464جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ ا یی دل اور نت کا ضاف ےہو ،عيادپ
مسلماں ےس ن ارم مطلوپ ے
واظاعت می عدمہ ےہو ،ا یی کام اور تیےس می تہبین ےہو ،اتساتوں اور جنواتوں ےس تلکہ
ت
جماداپ ےس ھی عدمہ اور تہبین سلوک کر تا ےہو۔ اس می کوئ سك تہی کہ جاتور کو
ہ ،ليک اس جاتور (ےک گوشت
د ئح کرت واال اےس د ئح کرےک اےس ت کلنف دیيا ے
ت
ہ ،تہاں رجمت
وعبہ) ےس مسیقيد ےہوت ےک لی اےس د ئح کرتا ھی ضوری ے
ہ
وشققت ،پمی اور مرہتائ ےک جدتاپ کو اتك مومن ےک دل می یيدا کرتا مقصود ے
کہوہاں جدتاپ ےس عاری ن ےہوجات اگرجوہد ئحکرراہ ےہوتاکسیکوجقےک ساتھقيل

ہ کہ جت د ئح اور قيل ےک دوراں اجساں ےک معاملہ کا
کر راہ ےہو۔ در اضل ن یيیيہ ے
ہ۔جرھیکو
ہ تودوشے اعمال می نتدرج اویل مطلوپ ومقصود ے
مطاليہ ےہوراہ ے

ت
ہ۔
یب کرتا اور جاتور کو آرام تہنجاتا ھی اجساں یک اتك ش کل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رفقه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :األربعني انلووية.

معاين املفردات:

• كتب  :أوجب.
• ىلع لك يشء " :ىلع" هنا بمعىن "يف" أو "إىل".
قصاصا أو ً
ً
حدا.
• فإذا قتلتم :
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• فأحسنوا ال يقتلة  :بأن ختتاروا أسهل الطرق وأخفها وأرسعها زهوقا ،القتلة بكرس القاف.

• وإذا ذحبتم  :ما حيل ذحبه من ابلهائم.
ِّ
• فأحسنوا اذلحبة  :بأن ترفقوا بابلهيمة وبإحداد اآللة ،وتوجيهها القبلة والتسمية ،ونية اتلقرب بذحبها إىل اهلل.
َّ
• ويلُ يحد  :بضم ايلاء ،من حد السكني ،وبفتحها من حد.
• الشفرة  :السكينة العريضة.
ُ ْ
ريح  :بإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذلك.
• لي ي
• ذبيحته  :مذبوحته.

فوائد احلديث:
 .1األمر باإلحسان وهو يف لك يشء حبسبه .فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة وابلاطنة :اإلتيان بها ىلع وجه كمال واجباتها ،فهذا القدر

من اإلحسان فيها واجب ،وأما اإلحسان بإكمال مستحباتها فمستحب .واإلحسان يف ترك املحرمات :االنتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها ،وهذا
القدر منه واجب ،واإلحسان يف الصرب ىلع املقدورات ،الصرب عليها من غري تسخط ،وال جزع .واإلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعارشتهم:
القيام بما أوجب اهلل من حقوقهم .واإلحسان الواجب يف والية اخللق :القيام فيهم بواجبات الوالية املرشوعة .واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من
ادلواب :إزهاق نفسه ىلع أرسع الوجوه وأسهلها وأرجاها ،من غري زيادة يف اتلعذيب ،فإنه إيالم ال حاجة إيله.
 .2رأفة اهلل َّ
عز وجل بالعباد ،وأنه كتب اإلحسان ىلع لك يشء.
َّ
ْ
َّ
اإلحسان" وكتابة اهلل تعاىل نواعن :كتابة قدرية ،وكتابة رشعية.
 .3اهلل -عز وجل -هل األمر وإيله احلكم ،لقوهل " :يإن اهلل كتب ي
ِّ
َّ
اإلحسان ىلع يلك يشء".
 .4اإلحسان شامل يف لك يشء ،لك يشء يمكن فيه اإلحسان لقوهل" :إين اهلل كتب ي
ْ
 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -برضب األمثال؛ ألن األمثلة َّ
تقرب املعاين يف قوهل :يإذا قتلتُ ْم ..يإذا ذحبتُ ْم.
 .6وجوب إحسان ال يقتلة؛ ألن هذا وصف للهيئة ال للفعل.
 .7إحسان اذلحبة ،بأن نذحبها ىلع الوجه املرشوع.
ً
 .8حتريم تعذيب احليوان اكختاذه غرضا وجتويعه وحبسه بال طعام وال رشاب.

 .9كمال هذه الرشيعة واشتماهلا ىلع لك خري ،ومن ذلك رمحة احليوان والرفق باحليوان.

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل1380 ،ه .رشح األربعني انلووية ،للشيخ ابن
عثيمني ،دار الرثيا للنرش .فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني ،دار ابن القيم ،ادلمام اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1424 ،ـه
 2003م .الفوائد املستنبطة من األربعني انلووية ،للشيخ عبد الرمحن الرباك ،دار اتلوحيد للنرش ،الرياض .األربعون انلووية وتتمتها رواية ودراية،للشيخ خادل ادلبييخ ،ط .مدار الوطن .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية ،للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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(آپﷺےک تواضع کان جال تھا کہ) مد یییکلوتدتوں میےس کوئ لوتدی
آپﷺکااہتھ یکر کر (آپﷺ کو ا یی کسی کامےک لی) جہاں جا ےہنی،

إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انليب-
ُ َ ْ
َََْ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -فتنطلِق ب ِ ِه حيث شاءت

 .1465احلديث:

ےل جائ۔

**

ُ
ْ
ْ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :إن اكنت األمة من
ُ ُ
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بيد
إما يء املدين ية تلأخذ ي
ْ
ْ
ُ
فتنط يل ُق بي يه حيث شاءت.

ہ کہ(آپ ﷺ ےکتواضعکا نجالتھا کہ)مد یی
اتس رضیاہلل عيہ ےسروای ث ے
یک لوتدتوں می ےس کوئ لوتدی آپ ﷺ کا اہتھ یکر کر (آپﷺ کو ا یی کسی کام

ےک لی) جہاں جا ےہنی ،ےل جائ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث تواضع الرسول -عليه الصالة والسالم-
وهو أرشف اخللق ،حيث اكنت األمة اململوكة من

إماء املدينة تأيت إيله ،وتأخذ بيده ،وتذهب به حيث
شاءت يلعينها يف حاجتها ،هذا وهو أرشف اخللق،
وال يقول أين تذهبني يب ،أو يقول :اذهيب إىل غريي،

بل اكن يذهب معها ويقيض حاجتها ،لكن مع هذا
ً
ما زاده اهلل -عز وجل -بذلك إال عزا ورفعة -
صلوات اهلل وسالمه عليه .-تنبيه :ليس املقصود
بأخذ ايلد أن تكون مست يده –صىل اهلل عليه

وسلم -يد األمة ،قال احلافظ :واملقصود من األخذ

بايلد الزمه وهو الرفق واالنقياد ،وقد اشتمل ىلع

أنواع من املبالغة يف اتلواضع ذلكره املرأة دون الرجل،
واألمة دون احلرة ،وحيث عمم بلفظ اإلماء أي أمة

اكنت.

 .1465جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ ،جاالتکہ آپ ﷺ تمام اتساتوں
جدی ث می رسول اہلل ﷺ ےک تواضع کا یياں ے
ےس اشف ہ ےی ،تاین طور کہ مد یی یک تاتدتوں می ےس کوئ تاتدی آپ ﷺ ےک
تاس آئ ،آپ ﷺ کا اہتھ یکرئ اور جہاں جا ےہنی ےل جائ؛ تاکہ آپ ﷺ اس ےک
ل
ت
کسی کام می اس یک مدد کردین۔ آپ ﷺ جو اشف ا جلق ہ ےی ،ن تك ھی ن توجھی
م
کہ تم جےھ کہاں ےل جارہےی ےہو؟ مبی ئجات کسی اور کو ےل جاو! تلکہ آپ ﷺ اس

ےک ساتھ جا کر اس یک ضورپ توری کرد یی۔ اں شت ےک تاوجود اہلل ت عایل ت
آپ ﷺ یک رعپ و رم یی می اضاقہ ہےی فماتا۔ ضلواپ اہلل وس الہم عليہ۔ قاتل
توجتاپ:اہتھیکرت ےسرماد نتہی کہآپ ﷺکا اہتھتاتدی ےک اہتھ ےس مس
م
ہ۔
ےہو تا ےہو۔ جاقط این جرح کہی ہ ےی کہ تہاں اہتھ یکرت ےس رماد اس کا الرمی عنی ے
تعنی آپ ﷺ اس ےک ساتھ تہت پم رون ر کھی اور اس یک تاپ ما یی۔ اس
ہ۔ اتك تو ن کہ رمد یک ئجات
جدی ث می تواضع ےک یياں می کنی اعیيار ےس ميالعہ ے

عورپ کا دکر کيا گيا ،ترھ آراد عورپ یک ئجات تاتدی کا دکر کيا گيا اور ترھ "تاتدتوں"
تع
ےک لقط ےک ساتھ منم کا معنی یيدا کيا گيا (تعنی اتسا کسی جاض تاتدی ےک ساتھ تہی
ت
کرت تےھ تلکہ) کوئ ھی تاتدی ےہوئ( ،آپ ﷺ کا رون تہی ےہوا کر تا تھا۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > تواضعه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري يف صحيحه ( 20/8رقم ،)6071ولفظه من عند احلميدي ،انظر :اجلمع بني الصحيحني ( 628/2رقم.)2071

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األمة  :املرأة اململوكة خالف احلرة.

فوائد احلديث:
 .1شدة تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -بوقوفه مع املرأة واألمة ولك من احتاجه.
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 .2بذل العون للك حمتاج ،وقضاء حاجات انلاس ،قرب ماكنه أو بعد.
ُ
أحد ما يريد ،ويقتدى به يف لك يشء.
 .3بروز انليب –صىل اهلل عليه وسلم -للناس وقربه منهم ،حىت يأخذ لك ٍ
ً
 .4عدم كرس نفس الصغري أو نهر السائل والفقري ،واالستجابة لطلبه ما لم يكن إثما.
 .5حرصه –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قضاء حاجات انلاس.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع
ابلواب ،دار ابن حزم .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه .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 انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق علِم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5655( :
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ہ ،اگر جا ےہو تو
اس میآپﷺےکجاتداں(ینیﷺ)پترعئ تہی ے
ساپدں تورا کروں اور اگر تمہارے لی ساپدں تورا کيا تو اینیدوشی
ت
عورتوںےک لی ھی ساپدں تورا کروں گا۔

ٌ
َ َّ ُ
شئت سبعت
ِك هوان ،إن
ِ
إنه ليس بك ىلع أهل ِ
لك ،سبعت لنسايئ
لك ،وإن سبعت ِ

 .1466احلديث:

**

عن َّ
أم سلمة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلمَّ -
لما َّ
تزوجها أقام عندها ثالثا ،وقال:
ْ
ٌ ْ ْ
َّ ْ ُ
لك،
ت س بع ت ي
«إنه ليس بي يك ىلع أه يل يك هوان ،إن شئ ي
ْ
ت لك ،س َّب ْع ُ
وإن س َّب ْع ُ
ت يلنيسايئ».
ي

ہ کہنی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ ت جت اں ےس
ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
سادی یک تو اں ےک تاس تی راپ قيام فماتا اور کہی لےگ اس می آپ ےک جاتداں
ہ ،اگر جا ےہو تو ساپ دں تورا کروں اور اگر تمہارے
(ینیﷺ) پ ت رعئ تہی ے
ت
لی ساپ دں تورا کيا تو اینی دوشی عورتوں ےک لی ھی ساپ دں تورا کروں گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تذكر أم سلمة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -ملا تزوجها َّ
خريها ,بني أن يقيم عندها
سبع يلال ،ثم يقيم عند لك واحدة من نسائه كذلك،

وإن شاءت اكتفت باثلالث ،ودار ىلع نسائه لك
واحدة يف يللتها فقط ,وقبل أن خيريها قال هلا -

تمهيدا للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث( :-إنه ليس
بك ىلع أهلك هوان) أي ليس بك يشء من احلقارة
وانلقص عندي ،بل أنت عندي عزيزة اغيلة ,فإذا

قسمت بعد اثلالث فليس هذا نلقص فيك ,ولكن

ألن هذا هو احلق.

 .1466جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ام سلمہ رضی اہلل عہا اس وق ث یک تاپ دکر کر رہےی ہ ےی جت رسول اہلل ﷺ ت اں
ےس سادی یکتواتہیاستاپکااجیياردتا کہاں ےکتاس ساپراپقيام فما تی ،
ترھ ےہ اتك نوی ےک تاس ا تےس ہےی ساپ راپ قيام فما تی  ،اور اگر جاہ ےی تو تی
راپ قيام فما تی ،اور ےہ نوی ےک تاس اس یک تاری ہےی می جا تی ،اس ےس تہےل

کہ اتہی تی راپ ےک قيام پ اقنصارےک لی اجیيار دین ،معدرپ ےک لی تمہيد
یياتا ،فماتا :اس می آپ ےک جاتداں(تہاں ینیﷺ رماد ہ ےی) پ ت رعئ تہی
ہ ،،تعنی اس می کسی قسم یک کوئ دل ث تہی اور ن تو مبے پدتك کسی رطح یک
ے
ف
ت
ک
ہ تلکہ مبے پدتك تم یس منی اور ا ےہمنت یک جامل ےہو  ،لہدا اگر تی راپ
کوئ می ے
م
كمل قيام ےک ت عد تاری مفر یک تواس می آپ یک تقص یک وج ےس تہی تلکہ اتسا
ضج
ہ۔
اس لی کہ تہی نح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > العرشة بني الزوجني
ُُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية > عدهل صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• إنه ليس بك  :أي ال يتعلق بك ,وال يقع بك.
ْ
• أه يلك  :يعين باألهل هنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن لك واحد من الزوجني أهل لصاحبه.

• هوان  :اهلوان :احلقارة واذلل والضعف ،أي :ليس بك يشء من هذا عندي ،وهذا تمهيد للعذر من االقتصار ىلع اتلثليث هلا.
َّ ُ
يلال ،فأمكثها عندك ،ثم أسبع لنسايئ.
• سبعت لك  :من التسبيع ،أي :إن شئت بت عندك سبع ٍ
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فوائد احلديث:

ُ
 .1أن العدل بني الزوجات واجب ،وامليل إىل إحداهن دون األخرى ظلم؛ فيجب ىلع الرجل العدل ما أمكنه ،وأما ما ليس يف طوقه ،فال حرج
عليه فيه.

 .2أن الزوج خيري الزوجة اجلديدة اثليب بعد اثلالث ،فإن شاءت أقام عندها سبعا ،ثم أقام عند لك واحدة من نسائه سبعا ،وإن شاءت اكتفت
باثلالث ،ودار ىلع نسائه لك واحدة يف يللتها فقط.

 .3إباحة اإلقامة عند العروس اجلديدة أكرث من يللة عند أول دخول الزوج بها :من احلفاوة بها ،وإلكرام مقدمها ،وإيناسها ،يف املسكن اجلديد،
وإشعارها بالرغبة فيها.

 .4اتلنبيه ىلع العناية بالقادم؛ بإكرام وفادته ،وإيناس وحدته ،ومباسطته يف الالكم.
 .5حسن مالطفة الزوجة بالالكم اللني.

 .6اتلمهيد واتلوطئة ملا سيفعله اإلنسان ،أو يقوهل لصاحبه ،مما خيىش أن يتوهم منه نفرة منه ،أو عدم رغبة فيه.

 .7استحباب الرصاحة مع من تعامله ،فتخربه بما هل من احلق ،وما عليه؛ يلكون ىلع بصرية ،ويعلم أن ما قلت هل هو حقه ،وما قسم اهلل هل.
 .8الواجب ىلع اإلنسان أال حيايب ً
أحدا يف الواجب ,ولكن يبني عذره ,وأن مراده تطبيق األمر الواجب.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ُ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م 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 ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية.الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58127( :
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ُ َ َ
َ
َ َّ
َ
َب
أن رسول اهللِ -صىل اهلل
عليه وسلم -أ ِيت بِل ٍ
َ
ْ
ََ
قد ش َ
يب بما ٍء ،وعن يمين ِه أع َر ي
اره
ايب،
ِ
وعن يس ِ
ِ
َ َْ
َ َ َ
ْشب ،ثم أعطى
بكر -رِض اهلل
أبو
عنه -ف ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َْ
َْ
األ ْع َر َّ
ايب ،وقال :األيم َن فاأليم َن
ِ

 .1467احلديث:

رسول اہللضیل اہلل عليہوسلمےک تاس تائ مال ےہوادودھالتا گيا۔آپضیل اہلل عليہ
وسلمیکدا تیرطفاتك ارعائ تھا اورتا تیرطفاتو یکررضی اہلل عيہ تےھ۔
آپضیل اہللعليہوسلمتئ کر اےسارعائ کودےدتا اورفماتا:دا تیرطف
ہ۔
ہ۔ ترھوہ جو اسیکدا ےہنیرطف ے
واالرتادہ جقدار ے

**

َّ
هلل -
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول ا ي
ُ
ب قد يشيب بماءٍ ،وعن
ل
ب
يت
ي
صىل اهلل عليه وسلم -أ ي ٍ
ْ ٌّ
بكر -ريض اهلل عنه-
اره أبو
يمين يه أعر يايب ،وعن يس ي
ٍ
ْ
ْ
فرشب ،ثم أ ْعطى األ ْعر َّ
ايب ،وقال« :األيمن فاأليمن».
ي
ي

اتس این مالك رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ضیل
اہلل عليہ وسلم ےک تاس تائ م ال ہےوا دودھ التا گيا۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک دا تی

رطف اتك ارعائ تھا اورتا تی رطف اتو یکر رضی اہلل عيہ تےھ۔ آپ ضیل اہلل عليہ
وسلم ت ئ کر اےس ارعائ کو دے دتا اور فماتا" :دا تی رطف واال رتادہ جق دار
ہ" ۔
ہ۔ ترھ وہ جو اس یک دا ےہنی رطف ے
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
ُ
أ ييت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بلب قد خ يلط باملاء،

وىلع يمينه رجل من األعراب وىلع يساره أبو بكر،

فرشب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ثم أعطى
األعرايب ،فأخذ اإلناء ورشب ،وأبو بكر أفضل من
َّ
األعرايب؛ لكن فضله انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عليه ألنه عن يمينه ،وقال :األيمن فاأليمن ،أي:

قدموا وأعطوا األيمن فاأليمن.

 .1467جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ےک تاس تائ م ال ےہوا دودھ التا گيا۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک
دا تی جای ث اتك ارعائ آدمی تھا اور تا تی رطف اتو یکر رضی اہلل عيہ تےھ۔ ینی ضیل
اہلل عليہ وسلم ت دودھ جود توس کرت ےک ت عد ارعائ کو دے دتا۔ اس ت پین
اتھاتا اور اےس ئ ليا۔ اتو یکر رضی اہلل عيہ ارعائ ےس اقصل تےھ ،ليک ینی ضیل اہلل

عليہوسلمتارعائکو پحح دی کنوتکہ وہآپ ضیل اہلل عليہوسلم یکدا تیجای ثتھا۔
آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا":االتمن قاالتمن"۔ تعنی دا تی رطف واےل کو
مفدم رکھو اور اےس دو اور ترھ اس ےک ت عد جو اس ےک دا تی جای ث ےہو ،اےس دو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• يشيب  :أي :خ يلط.

فوائد احلديث:
 .1تقديم األيمن يف الرشب وإن اكن األيرس أفضل منه.
 .2حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اتليامن يف لك أمره وشأنه.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري ،ايلمامة ،بريوت ،الطبعة اثلاثلة1407 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.
تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .بهجة انلاظرين
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رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض,
الطبعة1426 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه 2007 -م.

الرقم املوحد)4221( :
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َ
َ َّ
َ َ َ َ
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يوم رسول اہللﷺ فح مکہےکدں مکہ میداجل ےہوتتوآپﷺتسياہعماہم
َ ْ َ َّ َ
َ َ
ام ٌة َس ْو َد ُ
اء
فتحِ مكة وعليه عِم
تاتدھرکھا تھا۔

 .1468احلديث:

**

َّ
هلل -صىل اهلل
عن
جابر -ريض اهلل عنه :-أن رسول ا ي
ٍ
َّ
ٌ
ْ
عليه وسلم -دخل يوم فت يح مكة وعليه يعمامة
ُ ْ
س ْود ُ
ث -ريض اهلل
اء .عن أيب
ٍ
بن حري ٍ
سعيد عمرو ي
ِّ ْ ُ
هلل -صىل اهلل عليه
عنه -قال :كأين أنظ ُر إىل
رسول ا ي
ي
ٌ ْ ُ ْ
ْ ْ
اء ،قد أ ْرىخ طرفيها بني
وسلم -وعليه يعمامة سود
َّ
ْ
هلل -صىل اهلل عليه
ك يتفي يه .يف رواية :أن رسول ا ي
وسلم -خطب َّ
انلاس ،وعليه يعمام ٌة س ْود ُ
اء.

ہ کہ رسول اہلل ﷺ جت فح مکہ ےک دں مکہ می
جاپ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
داجل ےہوتتو آپ ﷺ ت سياہ عماہم تہن رکھا تھا۔ اتو شعيد عرمو ین جری ث

ہ وہ کہی ہ ےی :گوتا می رسول اہلل ﷺ کو دیكھ راہ ےہوں
رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ جس ےک دوتوں کيارے آپ ﷺ
کہ آپ ﷺ ت سياہ عماہم تاتدھ رکھا ے

ہ کہرسول اہلل
رہ ہ ےی۔ اتك اور روای ث می ے
ےک دوتوں ساتوں ےک ماتی ليك ے
رہ تےھ اور آپ ﷺ ت سياہ عماہم تاتدھ رکھا
ﷺ لوگوں ےس جطاپ فما ے
تھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف حديث جابر أخرب -ريض اهلل عنه -أن انليب -

عليه الصالة والسالم -دخل اعم الفتح وعليه:
(عمامة سوداء) ففيه جواز بلاس اثلياب السود ،ويف

الرواية األخرى :خطب انلاس وعليه عمامة سوداء

فيه جواز بلاس األسود يف اخلطبة ،وإن اكن األبيض
أفضل منه كما ثبت يف احلديث الصحيح" :خري

ثيابكم ابلياض" ،وأما بلاس اخلطباء السواد يف حال
اخلطبة فجائز ،ولكن األفضل ابلياض ،وإنما لبس
العمامة السوداء يف هذا احلديث بيانا للجواز .وأما

قول عمرو بن حريث يف احلديث اآلخر( :كأين أنظر

إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه عمامة
سوداء قد أرىخ طرفيها بني كتفيه) ،مما يدل ىلع جواز

كون العمامة سوداء ومدالة بني الكتفني.

 .1468جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی ﷺ فح مکہ ےک سال مکہ می
جاپ رضی اہلل عيہ ت اینی جدی ث می یي التا ے
داجل ےہوت تو آپ ﷺ ت سياہ عماہم تاتدھا ےہواتھا۔ اس می سياہ رتگ ےک

ہ کہ ینی ﷺ لوگوں ےس جطيہ
ہ۔ اتك اور روای ث می ے
لياس ےک تہیی کا جوار ے
رہ تےھ اور آپ ﷺ ت سياہ عماہم تاتدھ رکھا تھا۔ اس میاس تاپ
ارساد فما ے

ق
ہ جیسا
ہ اگرج شقيد لياس ا صل ے
ہ کہ دوراں جطيہ سياہ لياس تہيا جا شکيا ے
کا جوار ے
ضج
ہ۔" جت کہ
ہ کہ" :تمہارا شت ےس تہب لياس شقيد ے
کہ نح جدی ث می تای ث ے
ہ تاہےم اقصل شقيد لياس ہےی
جطنت جرصاپ کا دوراں جطيہ سياہ لياس تہیيا جاپ ے
ہ اس لی تہيا تاکہ
ہ۔ آپ ﷺ ت سياہ لياس جس کا یياں اس جدی ث می ے
ے
ع
اس ےس جوار کا لم ےہو سےک۔ جت کہ عرمو ین جری ث رضی اہلل عيہ کا کہيا کہ" :می گوتا

ہ جس ےک
رسول اہلل ﷺ کو دیكھ راہ ےہوں کہ آپ ﷺ ت سياہ عماہم تہن رکھا ے
رہ ہ ےی۔" اس
دوتوں کيارے آپ ﷺ ےک دوتوں ساتوں ےک ماتی ليك ے

ہ۔
ہ کہ عماہم کا سياہ ےہوتا اور اس کا ساتوں ےک ماتی لن کاتا جاپ ے
ےس معلوم ےہو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم بروايتيه.

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

معاين املفردات:

• عمامة  :ما يُلف ىلع الرأس.
• أرىخ  :أنزل.
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• خطب  :يف يوم اجلمعة وىلع املنرب.

فوائد احلديث:
 .1جواز لبس العمامة السوداء.
 .2استحباب إرخاء طرف العمامة بني الكتفني.
 .3اهتمام الصحابة ريض اهلل عنهم بنقل دقائق حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
 .4جواز دخول مكة بغري إحرام.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،للشيخ فيصل املبارك ،ط،1
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة ،الرياض1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط،4
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
1428ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .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 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للقاري ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1422 ،ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -بلنان .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،ط ،2.دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.

الرقم املوحد)4222( :
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َ
َ َّ
أن رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
َّ َ َ َ ً
َ َ َ َّ ُ
اب ثالثا.
يتنفس ِف الْش ِ

 .1469احلديث:

رسول اہللﷺ تی ساتس می تائ تیی تےھ۔
**

َّ
هلل -
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول ا ي
ً
َّ
َّ ُ
اب ثالثا.
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يتنفس يف الرش ي

ہ کہ رسول اہلل ﷺ تی ساتس می تائ
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
تیی تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا رشب تنفس يف
الرشاب ثالثا ،يرشب ثم يفصل اإلناء عن فمه ،ثم

يرشب اثلانية ثم يفصل اإلناء عن فمه ،ثم يرشب

اثلاثلة ،وال يتنفس يف اإلناء.

 .1469جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ جت تائ تیی تو اس دوراں تی دق عہ ساتس ليا کرت تےھ تاین طور کہ ئ کر
پین ا یی ميہ ےس الگ کرت ترھ دوتارہ تیی ،ترھ پین کو ا یی ميہ ےس الگ کرت
اور ترھ تیشی دق عہ تیی۔ آپ ﷺ پین می ساتس تہی لیی تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتنفس  :أي :خارج اإلناء.

فوائد احلديث:
 .1استحباب أخذ املاء ىلع ثالث جراعت ،وأن يتنفس بعد لك جرعة ،وأن جيعل تنفسه بعيدا عن إناء املاء.
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 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط،14
مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)4225( :

388

عایلت تمہارےدلوںےس شققت ت کالیل ےہو تو می تھال کيا کر شکيا
اگر اہلل ت ی
ےہوں!

َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ
َ َْ ُ
الرمحة
أ َو أملِك إن اكن اهلل نزع مِن قلوبِكم

 .1470احلديث:

**

ٌ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ق يدم ناس يمن
ْ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ول ا ي
اب ىلع رس ي
األعر ي
ُ ِّ ُ
َّ
ْ
ُ ْ
كنا
فقالوا :أتقبلون يصبيانكم؟ فقال« :نعم» قالوا :ل ي
ُ
ُ ِّ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
هلل ما نقبل! فقال رسول ا ي
وا ي
ْ ُُ
ُ َّ ْ
ُ
ْ
« :أو أملك إن اكن ُ
اهلل نزع يمن قلوبيكم الرمحة!».
ي

ہ کہ کجھ ارعائ لوگ رسول اہلل ﷺ یک
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمقوعا روای ث ے
جدمت می جاض ےہوت۔ اتہوں ت توجھا کہ کيا تم ا یی ئجوں کو جو می ےہو؟ آپ
ق
ﷺ ت فماتا :اہں۔ اس پ وہ کہی لےگ :ليک اہلل یک سم! ہےم تو (ا یی ئجوں کو)
تہ
عایل ت تمہارے دلوں
ی جو می! اس پ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’اگر اہلل ت ی
ےس شققت ت کال یل ےہو تو می تھ ال کيا کر شکيا ےہوں!‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء قوم من األعراب إىل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فسألوا :هل تقبلون صبيانكم؟ قال انليب -

صىل اهلل عليه وسلم" :-نعم" ،واألعراب عندهم
غلظة وشدة؛ فقالوا :إنا لسنا نقبل صبياننا ،فقال

انليب -عليه الصالة والسالم" :-إذا نزع اهلل من

قلوبكم الرمحة فال أملك وضعها يف قلوبكم".

 .1470جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

کجھ ارعائ لوگ ینی ﷺ یک جدمت می جاض ےہوت اور اتہوں ت درتاق ث کيا :کيا
تم ا یی ئجوں کو جو می ےہو؟ ینی ﷺ ت فماتا :اہں ۔اور ارعائ لوگ درا شجت اور
درشت ےہوت ہ ےی۔ وہ کہی لےگ کہ ہےم تو ا یی ئجوں کو تہی جو می۔ اس پ ینی ﷺ
ہ تو می اےس
ت فماتا’’:جت اہلل ت تمارے دلوں ےس شققت ت کال دی ے
تمہارے دلوں می یيدا تہی کر شکيا۔‘‘ "دليل الفالجی" ( ،)10 :9 /3و"شح
ع
رتاض الصالجی" الین ینمی ()554 :553 /2۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• األعراب  :هم ساكن ابلادية.
• أملك  :أقدر.
• نزع  :اقتلع.

فوائد احلديث:
 .1الرمحة غريزة يف انلفس اإلنسانية أودعها اهلل عباده الرمحاء.
 .2جعل اهلل الرمحة يف قلوب عباده يلعطف بعضهم ىلع بعض ،ولتستقيم أمور احلياة.
 .3ابليئة هلا أثر يف اتلكوين انلفيس لإلنسان.
 .4مرشوعية الشفقة ىلع األوالد وتقبيلهم ورمحتهم.
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 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل
احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان .رياض الصاحلني
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للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية
بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)4251( :
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ینی ضیل اہلل عليہو سلمت مدیيہ اورجیبےکدرمياں تیدں تك قيامفماتا اور
وہ ےی ضقيہرضی اہلل عہاےسجلوپفمائ

أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني خيرب
واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية

 .1471احلديث:

**

 .1471جدیث:

اتس ین مالك رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت مدیيہ اور
جیب ےک درمياں تی دں تك قيام فماتا اور وہ ےی ضقيہ رضی اہلل عہا ےس جلوپ یک
ت
ھی۔ ترھ می ت ینی ضیل اہلل عليہ و سلم یک رطف ےس مسلماتوں کو ولمہ یک دعوپ

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :أقام انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بني خيرب واملدينة ثالث يلال
ُ
ُْ
يبىن عليه بصفية ،فدعوت املسلمني إىل ويلمته ،وما

ت
دی۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ےک و لےم می ن روئ ھی اور ن گوشت تھا؛ ضف ایيا
ےہوا کہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت ت الل رضی اہلل عيہ کو دسب جواں ئجھات کا جكم دتا
ک
گ
اور وہ ئجھا دتا گيا۔ ترھاس پ ھجور ،تیب اور ھی (کا مليدہ) رکھ دتا گيا۔ مسلماں آتس می

اكن فيها م ن خزب وال حلم ،وما اكن فيها إال أن أمر
ْ
ْ
بالال باألنط ي
اع فبُ يسطت ،فألىق عليها اتلمر واألقيط
َّ
والس ْمن ،فقال املسلمون :إحدى أمهات املؤمنني ،أو
ما ملك ْ
ت يمينه؟ قالوا :إن حجبها فيه إحدى أمهات

کہی لےگ کہ ضقيہ رضی اہلل عہا امہاپ الموميی می ےس ہ ےی تا تاتدی ہ ےی؟ کجھ لوگوں
ت کہا کہ اگر ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت اتھی پدے می رکھا ،تو وہ امہاپ الموميی
می ےس ےہوں یگ اور اگر آپ ت اتھی پدے می تہی رکھا ،تو ترھ ن اس تاپ یک

املؤمنني ،وإن لم حيجبها فيه مما ملكت يمينه ،فلما
َّ
ْ ُ
حلجاب.
ارحتل و َّطأ هلا خلفه ،ومد ا ي

ع المت ےہو یگ کہ وہ تاتدی ہ ےی۔ آجر جت کوح کا وق ث ےہوا ،تو ینی ضیل اہلل عليہ و سلم
ن ت
ت اں ےک لی اینی سواری پ جےھ ینھی یک جگہ یيائ اوراں ےک لی پدہ تھي التا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خرج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر بني خيرب
واملدينة ،وبيق ثالثة أيام بليايلها مع أم املؤمنني

صفية -ريض اهلل عنها -حني تزوجها ،فأقام -عليه
الصالة والسالم -ويلمة هلا فأمر ً
أنسا -ريض اهلل

عنه -أن يدعو انلاس إيلها يلأكلوا ،ولم يكن فيها
حلم وال خزب لقلة حال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم ،-ولكن بسطت البسط من اجلدل فجعل فيها
اتلمر واألقط وحنو ذلك فأكل انلاس منها ،ثم إنهم

تساءلوا فقالوا :إن جعل انليب -عليه الصالة

والسالم -احلجاب ىلع صفية فيه من أمهات
املؤمنني ألن احلجاب فرض عليهن ،وإن لم حيجبها

فيه جارية من اجلواري ،فلما ُضب عليها احلجاب
ووسع هلا يف املركب خلفه أيقنوا أنها من أمهات

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ضیل اہلل عليہ و سلم جیب و مد یی ےک درمياں شف ےک لی ت کےل اور ام الموميی
ضقيہ رضی اہلل عہا ےس سادی ےک ت عد اں ےک ساتھ تی دں اور راپ گراری۔ ینی
ضیل اہلل عليہ و سلم ت و لےم کا انطام کيا۔ آپ ت اتس رضی اہلل عيہ کو جكم دتا کہ
لوگوں کو کھات ےک لی ت ال تی۔ اس و لےم می ینی ضیل اہلل عليہ و سلم یک جسيہ جایل یک
ک
وج ےس گوشت اور روئ تہی تھا؛ ليک جرمے کا دسبجواں لگاتا گيا اور اس پ ھجور و
تیب وعبہ تھي التا گيا۔ لوگوں ت اس ےس کھاتا۔ ترھ لوگ آتس می سوال کرت

ےہوت کہی لےگ:اگرینی ضیل اہلل عليہ و سلمتاںکا پدہ کراتا،تووہامہاپ الموميی
می ےس ہ ےی؛ کنوں کہ اں پ پدہ کرتا فض تھا اور اگر پدہ تہی کراتا ،تو وہ تاتدتوں می
ےس اتك تاتدی ہ ےی۔ تس ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت اں ےک اوپ پدہ داال اور ا یی
ن
جےھ سواری می اں ےک لی جگہ یيائ۔ اس ےس لوگوں کو تفی ےہو گيا کہ وہ امہاپ
الموميی می ےس ہ ےی۔

املؤمنني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
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الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :متفق عليه ،وهذا لفظ ابلخاري.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• خيرب  :اسم ملاكن فيه مزارع وبيوت وقالع لليهود يبعد عن املدينة حنو مائة ميل من جهة الشمال الغريب.
• يبىن عليه بصفية  :يُبىن ىلع صيغة املجهول من ابلناء ،وهو ادلخول بالزوجة ،واألصل فيه أن الرجل إذا تزوج امرأة بين عليها قبة يلدخل بها
فيها ،فيقال :بىن الرجل ىلع أهله.
• باألنطاع  :واحدها ني ْطع ،بفتح انلون وكرسها ،ومع ّلُك اللغتني :فتح الطاء وسكونها ،وهو البساط من اجللود املدبوغة ،جيمع بعضها إىل بعض.
َّ
• األ يقط  :بفتح اهلمزة ،اللب املطبوخ حىت يتبخر ماؤه ،ويغلظ ،ثم يعمل منه أقراص صغرية ،فتؤلك يلنة ويابسة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن وقت الويلمة هو عند ابلناء بالزوجة ،وادلخول عليها؛ ألن هذه الفرتة يه املقصودة من انلاكح ،وما قبلها تمهيد هلا.
ً
َّ
ً
مورسا فتكون بالشاتني واثلالث فأكرث قليال ،حسب حال
 .2أن املرشوع هو ختفيف الويلمة ،وادلعوة إيلها ،واالستعداد هلا ،فإن اكن اإلنسان
ْ
املدعوين ،وإن اكن يف حالة سفر ،أو حالة عرسة فيكيف ما َّ
ِّ
تيرس من الطعام والرشاب.
الزوج ،وقدر
ُّ
َّ
ًّ
 .3أن صنع الويلمة للزواج متأكد جدا؛ فالسفر واتلخفف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها ،واالجتماع هلا.
 .4جواز ادلخول ىلع املرأة يف السفر ،وذلك ثلبوته من فعله -عليه الصالة والسالم-.
 .5جواز اتلوكيل يف ادلعوة للويلمة.

 .6اإلشارة إىل أنه ينبيغ أن ال يكون يف الوالئم إرساف وال تبذير لقوهل :فما اكن فيها من خزب وال حلم.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بلوغ
املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا يمسة  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  - -1427عمدة القاري
رشح صحيح ابلخاري ،بلدر ادلين العيين -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -بدون تاريخ.

الرقم املوحد)58117( :
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َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع قرب
ََْ ً
بعد ما ُدف َِن ,فَ َك َّ َ
رب عليه أربعا

 .1472احلديث:

ینی اکرمﷺت اتك قبپدقن کی جاتےک ت عد اسمنتیک تمار جيارہ
پھی اور اس می جار تکیبین کہی۔
**

عيد اہلل ین عياس رضی اہلل عہما کہیہ ےی کہ ’’ینی اکرم ﷺ ت اتك قب پ دقن کی
جات ےک ت عد اس منت یک تمار ِجيارہ پھی اور اس می جار تکیبین کہی۔‘‘

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما« :-أن انليب
َّ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع قرب بعد ما دفين,ً
فك َّرب عليه أ ْربعا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قد ُجبل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع حماسن
األخالق ،ومن ذلك ما اتصف به من الرمحة والرأفة،
ً
ْ
فما يف يق ُد أحدا من أصحابه حىت يسأل عنه ،ويتفقد

أحواهل .فقد سأل عن صاحب هذا القرب ،فأخربوه

بوفاته ،فأحب أنهم أخربوه يلصيل عليه ،فإن صالته
ٌ
سكن للميت ،ونور يزيل الظلمة اليت هو فيها،
فصىل ىلع قربه كما يصىل ىلع امليت احلاُض .صالة

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع القرب ال يفهم منها
صعوده ىلع القرب ,وإنما املعىن الوقوف جبانبه

واستقباهل والصالة عليه صالة اجلنازة.

 .1472جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ یک قظپ می مجاسن اج الق ودتعت کردت گی اور اتھی اوضاف می
ہ ،اگر آپ ﷺ ا یی کسی ضجائ کو ن تات تو اں ےک
ےس رجمت اور پم دیل ے
تارے می ضور درتاق ث فمات اور اں ےک اجوال یک جبجب لیی۔ جيائجہ آپ
ت قب ےکیيی درتاق ث کيا تو ضجان کرام ت آپ کو اں یک وقاپ یک
ﷺ ت ضاج ِ
ت
جبدی اور آپ یک جوا ےہس ھی کہ اگر اتھوں ت آپ ﷺ کو جب دی ےہوئ تو اں یک

تمار جيارہ پھات کنوں کہ آپ ﷺ یک تمار منت ےک لی شکوں کا تاعت ےہوئ
ہ،
ہ جو قب یک تارتیک کا جاتمہ کردینی ے
ہ اور اس ےس اُس کو اتسی روسنی میش آئ ے
ے
ک
جيائجہ آپ ﷺ ت اں یک قب پ تمارجيارہ ادا فمائ جس رطح سی موجود منت یک تمار ِ
ہ۔ینیﷺ یک جای ثےسقب پ تمارجيارہادا کرت ےس نمفہوم
جيارہادا یکجائ ے
مسيینط ن کيا جات کہ آپ ت قب ےک اوپ جرھ کر تمار ادا فمائ ،تلکہ اس کا ن معنی
ہ کہ آپ ت عام تمار ِجيارہ یک رطح اس قب ےک اتك کيارے کرھے ےہوکر ،اس
ے
یک رطف ُرح کرےک اں یک تمار ِجيارہ ادا یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف اجلنائز
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

َّ
• صىل ىلع قرب  :أي ىلع صاحب قرب.
• بعد ما دفن  :أي بسااعت ألن الصالة اكنت صبيحة دفنه.
• ك َّرب أربعا  :صىل عليه فقال :اهلل أكرب أربع مرات ,كما يفعل يف صالة اجلنازة ىلع امليت احلاُض.

فوائد احلديث:

ِّ
 .1مرشوعية الصالة ىلع القرب ،وال يلتفت إىل من منعه ،لرده انلصوص بال حجة.
 .2أن صفة الصالة ىلع القرب ،مثل صفة الصالة ىلع امليت احلاُض.

 .3ما اكن عليه -صىل اهلل عليه وسلم -من الرمحة والرأفة ،وتفقد الواحد من أصحابه ,مهما اكنت مزنتله.
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 .4صالة اجلنازة جائزة يف املقربة ،ألنها ليس فيها ركوع وال سجود ،وانليه عن الصالة يف املقربة خمصص بالصالة ذات الركوع والسجود
املعروفة.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه- .

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .العمدة يف األحاكم ,لعبد الغين بن عبد الواحد بن يلع
احلنبيل ,املحقق :سمري بن أمني الزهريي ,انلارش :مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة األوىل 1419 ،ـه1998 -م.
 تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىيانلجِم -دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,املؤلف :أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,
حققه :حممد صبيح بن حسن حالق ,انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة ,الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م - .فتاوى اللجنة
ادلائمة ،رئاسة ابلحوث العلمية واإلفتاء.

الرقم املوحد)5210( :
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َ َّ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا صىل
َْ ْ
ّ
فرج بني يديه ،حىت يبدو بياض إبطي ِه

 .1473احلديث:

ینیﷺ جت تمارپ ھی تو ا ییدوتوں تارووں کو اس قدر کسادہ کرتکہآپ
ﷺیکدوتوں ت علوںیکشقيدی ظ ے
اہ ےہوت لگنی۔
**

ُ ْ
عن عبد اهلل بن مالك بن حبينة -ريض اهلل عنهم:-
«أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ص َّىل َّ
فرج
ُ
ْ
ْ
بني يديه ،حىت يب ُدو بياض ْإبطي يه».

ہ کہ ’’ینی ﷺ جت تمار
عيد اہلل ین مالك ین ئُج ریيہ رضی اہلل عہم ےس روای ث ے
پ ھی تو ا یی دوتوں تارووں کو اس قدر کسادہ کرت کہ آپ ﷺ یک دوتوں ت علوں
یک شقيدی ظ ے
اہ ےہوت لگنی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سجد يباعد
عضديه عن جنبيه؛ تلنال ايلدان حظهما من

االعتماد واالعتدال يف السجود ،ومن شدة اتلفريج
بينهما يظهر بياض إبطيه .وهذا ألنه -صىل اهلل عليه

وسلم -اكن إماما أو منفردا ،أما املأموم اذلي يتأذى
جاره باملجافاة؛ فال يرشع هل ذلك.

 .1473جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ جت شجدہ کرت تو ا یی تارووں کو ا یی تہلووں ےس دور ر کھی تاکہ
ج
شجدے می اہتھ ا ھی رطح ےس تك جا تی اور اعيدال می آ جا تی۔ اتھی تہت رتادہ
کسادہ کرت یک وج ےس آپ ﷺ یک ت علوں یک شقيدی ظ ے
اہ ےہوت لگنی۔ اتسا اس
رہ ےہوت۔
وج ےس ےہو تا کنوں کہ آپ ﷺ تا تو امام ےہوت تا ترھ ا کيےل تمار پھ ے
جت کہمقيدیجس ےکتاروتھي التےساس ےک ساتھتماریکو ت کلنف ےہوئ ےہواس

ہ۔
ےک لی اتسا کرتا مشوغ تہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
ْ
اتلخريج :عبد اهلل بن مالك بن حبينة -ريض اهلل عنهم-

مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• إذا صىل  :إذا سجد.
• َّ
فرج  :باعد.
• بني يديه  :أي :ع ُضديه ،واملراد باعد بينهما وبني جنبيه.

• بياض إبطيه  :تثنية إبط ،وهو باطن املنكب ،وبياضهما أي :لون جدلهما من شدة املجافاة؛ وألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن ىلع
إبطيه شعر.

فوائد احلديث:

 .1استحباب هذه اهليئة يف السجود ،وَه مباعدة ع ُضديه عن جنبيه.

 .2يف املجافاة يف السجود يحكم وفوائد كثرية ،منها :إظهار النشاط والرغبة يف الصالة ،وأنه إذا اعتمد ىلع لك أعضاء السجود أخذ لك عضو حقه
من العبادة.
 .3أن اإلبط ليس بعورة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل
ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
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صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس
األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل.

الرقم املوحد)3220( :
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ینیﷺشف می تےھ،آپﷺت تمار ِعساء ادایک تو اسیک(تہیل)دو
رکعنوں میےس اتك می سورہ’’ تی‘‘ اور سورہ ’’رنوں‘‘یک تالوپیک۔ می
ک
ج
تآپﷺےسرتادہ ا ھی آوارواال تاآپﷺےس اجھاپ ھیواال ھی
تہی سيا۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ِف سفر،
َ
فصىل العشاء اآلخ َِرة ،فقرأ ِف إحدى الركعتني
ً
ِّ َ َّ ْ ُ
ً
الزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا
ني و
بِاتل ِ
أو قراءة منه

 .1474احلديث:

**

ْ
عن الرباء بْن اع يز ٍب -ريض اهلل عنهما« -أن انليب -

پاءین عارپ رضی اہلل عہمایياںکرتہ ےی کہینیﷺ شفمی تےھ۔ آپ ﷺ
ت تمار ِعساء ادا یک تو اس یک (تہیل) دو رکعنوں می ےس اتك می سورہ ’’ تی‘‘ اور
ج
سورہ ’’رنوں‘‘ یک ت الوپ یک۔ می ت آپ ﷺ ےس رتادہ ا ھی آوار واال تا آپ
ک
ﷺ ےس اجھا پ ھی واال ھی تہی سيا۔

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف سفر ،فصىل العشاء
اتلني و َّ
ِّ
الزيْتُون فما
ي
اآلخرة ،فقرأ يف إحدى الركعتني بي ي
ً
ً
سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قرأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسورة اتلني
والزيتون يف الركعة األوىل يف صالة ال يعشاء؛ ألنه اكن

يف سفر ،والسفر يراَع فيه اتلخفيف والتسهيل؛

ملشقته وعنائه ،ومع كون انليب -صىل اهلل عليه
ً
مسافرا ،فإنه لم يرتك ما يبعث ىلع اخلشوع
وسلم-
وإحضار القلب عند سماع القرآن ،وهو حتسني
الصوت يف قراءة الصالة.

 .1474جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت تمار ِ عساء یک تہیل رکعت می سورہ ’’ تی‘‘ اور سورہ ’’رنوں‘‘ یک
ت الوپ فمائ کنوں کہ آپ ﷺ شف می تےھ اور شف یک م سقت و کلقت ےک تیس
م
ئ
ہ۔ ینی ﷺ شف می تےھ ليک
تظ اس می جقنف اور شہول ث کو لجوظ رکھا جا تا ے
اس ےک تاوجود آپ ﷺ ت اس تاپ کو تہی جھورا جو جسوغ و جصوغ یيدا کرئ

ہ اور ن تمار
ہ اور جس یک وج ےسفآں یک شماعت کرت ےہوت دل یکسو ےہو تا ے
ے
ہ۔
می جوتصورپ آوار ےس ت الوپ ےس عيارپ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > سفره صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
اتلخريج :الربا يء ب ْ ين اع يز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• إحدى الركعتني  :يه األوىل كما رواه النسايئ.
• باتلني والزيتون  :سورة اتلني والزيتون.
ً
ً
• أحسن صوتا أو قراءة  :أو حيتمل أنها للشك من الراوي؛ فيكون احلسن إما يف الصوت أو القراءة ،وحيتمل أنها للتنويع ،أي :أحسن صوتا
وقراءة؛ فيكون احلسن يف لكيهما.

فوائد احلديث:

 .1جواز قراءة قصار ُ
المف َّصل يف صالة العشاء.

 .2أن األحسن ختفيف الصالة يف السفر ،ومرااعة حال املسافرين ،ولو اكن عند اإلمام رغبة يف اتلطويل.

 .3استحباب حتسني الصوت يف القراءة ،ومن ذلك القراءة يف الصالة؛ ألنه يبعث ىلع اخلشوع واحلضور.

 .4اجلهر يف صالة العشاء.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري
اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.

الرقم املوحد)3177( :

398

رسول اہللﷺتقیيلہ ہےدتلیک اتك ساح نولجياںےکمفاتلہپ جہاد(ےک
لی ) اتك لسکرروان کرت کا ارادہ کيا تو جكمدتا کہ ےہدورمدوں میےساتك
تق
جہاد می جاتےک لی ت کےل جت کہ جہاد کا تواپدوتوںےک ماتی سنم ےہوگا۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا
إىل بين حليان من هذيل ،فقال :يلنبعث من ُك
رجلني أحدهما ،واألجر بينهما

 .1475احلديث:

**

َّ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
ْ ً
صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا إىل بين حليان منُ ِّ
ْ
ُ
ُ
هذيل ،فقال « :ييلنب يعث يمن لك ر ُجلني أح ُدهما،
ْ
ج ُر ب ُ
ينهما».
واأل

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت قیيلہ ہےدتل یک
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
اتك ساح نولجياں ےک مفاتلہ پ جہاد (ےک لی) اتك ل سکر روان کرت کا ارادہ کيا تو
جكم دتا کہ ’’ ےہ دو رمدوں می ےس اتك جہاد می جات ےک لی ت کےل جت کہ جہاد کا
تق
تواپ دوتوں ےک ماتی سنم ےہو گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه،-

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يبعث
ً
جيشا إىل بين حليان ،وهم من أشهر بطون هذيل.

واتفق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت
ً
ً
كفارا ،فبعث إيلهم بعثا يغزوهم( ،فقال) ذللك
اجليش( :يلنبعث من لك رجلني أحدهما) ،مراده من
لك قبيلة نصف عددها( ،واألجر) أي :جمموع األجر
احلاصل للغازي واخلالف هل خبري (بينهما) ،فهو بمعىن
ً
قوهل يف احلديث قبله« :ومن خلف اغزيا فقد غزا»،
ويف حديث مسلم« :أيكم خلف اخلارج يف أهله

وماهل خبري اكن هل مثل نصف أجر اخلارج» ،بمعىن أن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن خيرج منهم

واحد ،ويبىق واحد خيلف الغازي يف أهله ،فيقوم ىلع
َّ
شؤونهم واحتياجاتهم ،ويكون هل نصف أجره؛ ألن
انلصف اثلاين للغازي.

 .1475جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ینی
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس رموی جدی ث می ے
تھ
ہ۔ علماء کا
لجياں یک رطف ل سکر نجی کا ارادہ فماتا جو قیيلہ ہےدتل کا اتك مسہور قیيلہ ے

ہ کہ نو لجياں اس وق ث کاف تےھ۔ آپ ﷺ ت اں ےس
اس تاپ پ اتفاق ے
جيگ ےک لی اں یک رطف اتك ل سکر تھنجا اور اس ل سکر والوں ےس کہا " ےہ دو آدمنوں
ت
می ےس اتك ل سکر ےک ساتھ جات ےک لی ا تےھ۔" آپ ﷺ یک رماد ن ھی کہ ےہ
م
قیيےل ےس آدےھ رمد ل سکر ےک ساتھ جا تی۔ (واالجر) :تعنی جموعی اجر لرت واےل
تس
اور ا جےھ اتدار می اس یک جا ینی کرت واےل دوتوں کا ےہو گا۔ (تینہما)  :ن آپ
ہ کہ "ومن جلف عارتاً
ہ جو ساتفہ جدی ث می گررا ے
ﷺ ےک اس قول یک رطح ے
قفد رعا"۔ جس ت لرت واےل مجاہےد (ےک امور می اس) یک جاتسینی یک وہ گوتا تد ِ
اپ
مس
ہ «ایكمجلفالجارحفاہےلہ
جودلرائمی شتك ےہوا۔ لم شتف یکجدی ثمی ے
ت
ومالہ ئجب کاں لہ ميل تصف اجر الجارح» (جس ت ھی جہاد پ ت کلی واےل ےک اہےل
تس
عيال اور مال می ا جےھ اتدار می اس یک جا ینی یک اس ےک لی جہاد پ جات واےل
ہ۔) مطلت ن کہ ینی ﷺ ت اتہی جكم دتا کہ اں می اتك
ےک اجر کا تصف ے
ش
جص ل سکر ےک ساتھ جات اور اتك مجاہےد ےک گرھ والوں ےک لیاس کا جاتسی ین
جات تاین طور کہ اں ےک معام الپ کو تیيات اور اں یک ضورتاپ کا جيال ر کےھ۔
اسضورپمی اس ےک لیاسمجاہےدکاتصفاجر ےہوگاکنو تکہتاف آدھاجودمجاہےدکو مےل
گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > احلروب والغزوات
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعث  :أراد أن يبعث.
• بنو حليان  :بطن (أي :طائفة) من قبيلة هذيل.
ُ
• من هذيل  :قبيلة من قبائل العرب املشهورة.
• ييلنْب يعث  :يل ُ
خرج.
• ابلعث  :اجليش.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال يذهب رجال القبيلة أو ابلدل مجيعهم إىل اجلهاد ،بل يذهب بعضهم ،ويكون ملن بيق منهم مثل أجر من خرج إذا خلفوهم يف أهليهم
خبري وأنفقوا عليهم.

 .2داللة ىلع أن الغازي واخلالف هل خبري ،أجرهما سواء.

 .3مرشوعية اتلعاون ىلع الرب واتلقوى.

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 .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 ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت،
الطبعة :األوىل 1428ه .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض،
الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه.

الرقم املوحد)3068( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل
َ
َْ
َ
مكة اعم الفتح ،وىلع رأسه ال ِمغف ُر ،فلما نزعه
َ ِّ ٌ
َ َ
جاءه رجل فقال :ابن خط ٍل متعلق بأستار
الكعبة ،فقالْ :اق ُتلُوهُ

 .1476احلديث:

رسول اہللﷺ جت مکہ می داجل ےہوت توآپےکشپجود تھا۔ جسوقث
ش
آپت اےسا تارا تو اتك جصتآ کر یياتا کہ این اجطل کعيہےکپدوں
ہ۔آپﷺتفماتا کہ اےسقيل کردو۔
ےس لن کا ہےوا ے
**

اتسینمالك رضیاہللعيہیياں کرتہ ےی کہ ’’ فحمکہےک سالرسولاہللﷺ جت
مکہ می داجل ےہوت تو آپ ےک ش پ جود تھا۔ جس وق ث آپ ت اےس ا تارا تو اتك
ش
ہ۔ آپ ﷺ ت
جص ت آ کر یياتا کہ این اجطل کعيہ ےک پدوں ےس لن کا ےہوا ے

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة اعم الفتح ،وىلع
ْ
رأسه ال يمغف ُر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن خط ٍل
ِّ
ْ
اق ُتلُ ُ
وه».
متعل ٌق بأستار الكعبة ،فقال:

فماتا :اےس قيل کر دو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبني كفار
قريش عهد ,واكن قد أهدر دم بعض املرشكني وأمر

بقتلهم ،وهم تسعة فقط ،فلما اكن فتح مكة ،دخلها

صىل اهلل عليه وسلم -يف حالة حيطة وحذر ،فوضعْ
ىلع رأسه ال يمغفر ،ووجد بعض الصحابة ابن خطل
ً
ً
متعلقا بأستار الكعبة ،اعئذا حبرمتها من القتل؛ ل يما
يعلم من سوء صنيعه ،وقبح سابقته ،فتحرجوا من

قتله قبل مراجعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فلما
راجعوه قال :اقتلوه ،فقتل بني احلجر واملقام.

 .1476جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ اور کفار فتس ےک ماتی اتك معاہےدہ تھا۔ آپ ﷺ ت کجھ مشکی ےک
جوں کو رانگاں فار دتا ےہوا تھا اور اں ےک قيل کرت کا جكم ضادر فما رکھا تھا۔ ن
ضف تو افاد تےھ۔ جت مکہ فح ےہوا اور آپ ﷺ اس می داجل ےہوت تو آپ

ﷺ تہت مجياظ اور جو کی اتدار می داجل ےہوت۔ آپ ﷺ ت ا یی ش پ جود
ک ت
(جيیگ توئ) تہن ر ھی ھی۔ تعص ضجان ت دیكھا کہ این اجطل کعيہ ےک پدوں ےک

ہ
ہ اور اں یک جرمت ےک توشط ےس قيل ےہوت ےس ئجيا جاہ راہ ے
ساتھ لن کا ےہوا ے
کنو تکہ وہ ا یی پے رطر عمل اور جو پا سلوک وہ تہےل کر تا راہ اس ےس جوپ واقف
تھا۔ ضجان کرام ت ینی ﷺ ےس توجھ لیی ےس تہےل اےس قيل کرتا مياشت ن
ش
مجھا۔ جت اتہوں ت ینی ﷺ ےس اس تارے می رجوغ کيا تو آپ ﷺ ت
فماتا :اےس قيل کردو۔جيائجہ اےس جرح ِاسود اور مفام اپا ےہم ےک ماتی قيل کر دتا گيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > أحاكم ومسائل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ ْ
• ال يمغف ُر  :ما يلبس ىلع الرأس من احلديد يلتيق به ُضب السيوف والسهام.
• أستار الكعبة  :مجع سرت ،وهو اثلوب اليت تغطى به الكعبة.

ْ
• ابن خطل  :رجل مرشك اختلف يف اسمه ،قيل :يهالل ،وقيل غري ذلك ،وقاتله أبو ب ْرزة األ ْسل ي ِّ
ِم -ريض اهلل عنه-.

فوائد احلديث:

ْ
 .1جواز دخول مكة من غري إحرام ملن ال يريد نساك؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -دخلها وهو غري حمرم ،إذ دخلها وىلع رأسه ال يمغف ُر.

401

ُّ
 .2تقديم اجلهاد ىلع الن ُس يك؛ ألن مصالح األول أعم وأنفع.
ْ
 .3كون مكة فتحت عنوة.

 .4األخذ بأسباب الوقاية ،وأن ذلك ال ينايف اتلولك.

 .5من جاز قتله يف احلرم لم يمنعه منه تعلقه بأستار الكعبة.

 .6عظم الكعبة وحرمتها يف انلفوس.

 .7مرشوعية سرت الكعبة باثلياب.

 .8رفع أخبار املجرمني إىل والة األمور.

املصادر واملراجع:

تأسيس األحاكم للنجِم ،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 .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن
عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود
األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423،ه.

الرقم املوحد)4440( :
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أولم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بعض

ینیﷺت اینی کسی نویکاولمہدو مُد جوےس کيا تھا۔

نسائه بمدين من شعري

 .1477احلديث:

**

عن صفية بنت شيبة -ريض اهلل عنها -قالت« :أ ْولم
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع بعض نسائه بي ُمديْ ين من
شعري».

ضقيہ نت سیيہ رضی اہلل عہا یياں کرئ ہ ےی کہ "ینی ﷺ ت اینی کسی نوی کا ولمہ
دو مُد جو ےس کيا تھا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم تزوج
إحدى أمهات املؤمنني ،وأقام هلا ويلمة ،واكنت

ويلمته عليها -عليه الصالة والسالم -أن جعل
طبيخها بمدين من شعري لم جيد غريهما ،مما يدل ىلع
قلة ذات يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومع

ذلك لم يرتك هذه السنة ولم يهملها مع صعوبة ظروفه

وعيشه -عليه السالم ،-وهو ديلل ىلع أن الويلمة
تصح بأقل من شاة ،وأن ما تيرس من الطعام يصح أن
تكون به الويلمة؛ فيه ىلع قدر استطاعة اإلنسان.

 .1477جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی ﷺ ت امہاپ الموميی می ےس کسی ےس
جدی ث می اس تاپ کا یياں ے
سادی یک اور اں ےک لی ولمہ کيا۔ اں ےک ولمہ می آپ ﷺ ت ج رو ْکھاتا یکواتا وہ
ت
دومد جو ےسیيار کيا تھا ،ج رو ْےک ع الوہ آپ ﷺ ےک تاس کجھ ھی ن تھا۔ اس ےس ن
ہکہ آپ ﷺ یيگ دشت تےھ ليک تاجود م س کل اور شجت
تاپ معلوم ےہوئ ے
جاالپ ےک آپ ﷺ ت ولمہ یک ن سیت ن جھوری اور ن ہےی اس می کجھ ا ےہمال
ت
ضج
ہ
ہ کہ اتك یکری ےس کم پ ھی ولمہ کرتا نح ے
پ تا۔ ن جدی ث اس تاپ یک دليل ے

ت
ہ۔ اس کا دار
اور ن کہ جو کھاتا ھی شہول ث ےکساتھ میش ےہو اشی ےس ولمہ ےہو جا تا ے
ہ۔
ومدار اتساں یک ظاق ث و وشعت پ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
الفقه وأصوهل > فقه األرسة > انلاكح > ويلمة العرس
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ْ
اتلخريج :صفية بنت شيبة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أولم  :عمل ويلمة ،ويه طعام يصنع عند العرس.
ُ َّ
َّ
ُ َّ
ً
ً
ِّ
والمد ربع الصاع ،فاملدان نصف الصاع انلبوي ،وقدر املدين باملكيال املعارص -بعد أن حول إىل الوزن 1500 :-غراما تقريبا.
بمدين  :تثنية ُمد،
•
يب حيبَّ.
• شعري  :هو احلب املعروف ،وهو نبات ُع ْش َّ
ي

فوائد احلديث:

َّ
 .1مرشوعية الويلمة يف الزواج؛ ألن ذلك من إظهار الرسور والفرح.
َّ
َّ
ألن الزوجني هما صاحبا العرس ،والزوج هو ُ
المن يفق؛ فتكون عليه.
 .2أن الويلمة تكون ىلع الزوج دون الزوجة وأويلائها؛
 .3أنه عليه الصالة والسالم لم يكن يتلكف يف ويلمة الزواج ،بل اكن ما يتيرس.

 .4توكيد سنة الويلمة ،ألنه لم يرتكها مع الفقر وقلة اليشء.

 .5فيه صرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع الفقر وضيق العيش ،وأكل الشعري.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،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 يمسة،
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  1423ـه 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 حممد بن صالح العثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء
بيويم -الطبعة األوىل  .1427كشف املشلك من حديث الصحيحني /عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي-املحقق :يلع حسني ابلواب -دار الوطن –
الرياض.

الرقم املوحد)58116( :

404

ُ
َ َّ ً
َ
َسية
بعث رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ -
َ
َ َْ َ َ
إىل َن ٍد فخ َرج ابن عمر فِيها

 .1478احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :بعث
ُ
ً
ْ
رس َّية إىل جن ٍد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي
ً
ً
ْ ْ ُ
ْ
فخرجت يفيها ،فأصبنا يإبال وغنما ،فبلغت ُسهماننا
ُ
ً َّ
اثْ ْ
ين عرش ب يعريا ،ونفلنا ر ُسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
ً
وسلم -ب يعريا ب يعريا».

رسول اہللﷺتئجدیکرطفاتكشن تھنجا جس می اینعرمرضیاہللع ہما
ت
ھی ت کےل۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ئجد یک رطف
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ت
ع
اتك شن تھنجا جس ےک ساتھ می ھی گيا۔ مالِ ینمت ےک طور پ تہت ےس اوی ث
ع
اور تھب یکرتاں ےہمارے اہتھ لگی۔(مال ینمت می) ےہمارے جےص تارہ اونوں تك
تہ
نح گی اور رسول اہلل ﷺ ت ےہمی اتك اتك اوی ث راتد دتا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بعثهم يف رسية إىل جند فأصابوا

غنائم كثرية من إبل وغنم ،فنال لك واحد منهم اثين
ً
ً
عرش بعريا ،وأعطاهم زيادة ىلع ذلك بعريا للك واحد
فوق عدد سهامهم.

 .1478جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ت اتك شن یک ش کل می
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما یي ال ے
مس
اتہی ئجد یک رطف تھنجا اور اں ےک اہتھ اونوں اور تھب یکرتوں پ نمل تہت سارا
ع
مالِ ینمت آتا۔ ےہ اتك ےک جےص می تارہ اوی ث آت اور ینی ﷺ ت اں می

ےس ےہ اتك کو اں ےک جصوں می آت واےل اونوں یک ت عداد ےس اتك اتك اوی ث
راتد دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
• رس َّية  :بفتح السني املهملة ،وكرس الراء ،وتشديد ايلاء :يه القطعة من اجليش ،ويه من مخسة إىل أربعمائة.
ُ
• ُسهماننا  :بضم السني املهملة ،مجع سهم ،وهو انلصيب.
َّ
ً
• نفلنا  :انلفل ،بفتح انلون والفاء :هو الزياة يعطاها الغازي ،زيادة عن نصيبه من الغنيمة.

فوائد احلديث:
 .1بعث الرسايا إلضعاف العدو ،ومفاجأته إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة.
 .2حل الغنيمة للغازين الغانمني ،وهذا مما خصت به هذه األمة املحمدية.
 .3جواز تنفيل الغانمني زيادة ىلع أسهمهم ،إذا رأى اإلمام ذلك مصلحة ،ويكون انلفل من اخلمس ،أو من أصل الغنيمة.
املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت1423 ،ه .تأسيس األحاكم ،للنجِم ،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.
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ُ
َ َ
َ َ
خ َرج رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -ذات
ْ ٌ ُ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ
غدا ٍة ،وعليه مِرط مرحل مِن شع ٍر أسود

 .1479احلديث:

ُ
هلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :خرج رسول ا ي
صىل اهلل عليه وسلم -ذات غدا ٍة ،وعليه يم ْر ٌطَّ ٌ
ْ ْ
ُمرحل يم ْن شع ٍر أسود.

ت
رسول اہللﷺ اتك صح ت ے
اہ ت کےل،آپﷺپ اتك جادر ھی جسپ سياہ تال
ےس کجاووںےک تقس یی ےہوت تےھ۔
**

عاتش رضی اہلل عہا یياں کرئ ہ ےی کہ ’’ رسول اہلل ﷺ اتك صح ت ے
اہ ت کےل ،آپ ﷺ
ت
پ اتك جادر ھی جس پ سياہ تال ےس کجاووں ےک تقس یی ےہوت تےھ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تصف أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -بعض
أحوال انليب -عليه الصالة والسالم -يف بلاسه ،ومن
ذلك أنه خرج يف ساعة من أول انلهار ىلع أصحابه،

وعليه كساء فيه صورة رحال اإلبل من شعر أسود ،أو
هو الكساء اذلي فيه خطوط اكليت يف الرحل.

 .1479جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ا ُُم الموميی عاتش رضی اہلل عہا ینی ﷺ ےک لياس ےس من علق تعص اجوال کو یياں
کر رہےی ہ ےی کہ آپ ﷺ دں ےک ایيدائ جےص می ت ے
اہ ا یی ضجان ےک تاس تشتف
ت
ےل گی اور آپ ﷺ پ اتك جادر ھی جس می سياہ اوں ےس اوی ث ےک کجاووں
ت
ےک تقس یی ےہوت تےھ تا ترھ وہ اتك اتسی جادر ھی جس می اتسی لکبین تھی
ج
یسی کجاوے می ےہوئ ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.

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

معاين املفردات:

• غداة  :ما بني الفجر وطلوع الشمس.
• يمرط  :يكساء.
َّ ْ
• ُمر َّحل  :فيه صورة يرحال اإلبل .والرحل :ما يوضع ىلع ابلعري لريكب عليه .أو هو اذلي فيه خطوط.

فوائد احلديث:
 .1جواز لبس األسود من اثلياب دون ختصيص وقت من األوقات.
 .2جواز لبس الشعر.
 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من حيث بساطة مالبسه وعدم مغاالته فيها.
املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل،
دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين 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)4293( :

406

ہےم اتكرعوے میرسول اہللﷺےک ےہرماہ تکےل۔ ہےم جھآدمی تےھ اور
ےہمارےدرمياں اتك ہےی اویث تھا جسپہےم تاری تاری سوار ےہوت تےھ۔ اس
ت
ےس ےہمارے تاوںرجمی ےہو گی تےھ ،مبا تاوں ھی رجمی ےہوگيا تھا

خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ ُ َ َ َ
ٌ ََْ ُُ
بعري نعت ِقبه،
ِف غزاة وُنن ِستة نف ٍر بيننا
ََ َ ْ
ُ َ َ ََ
فن ِقبت أقدامنا َون ِقبت قد ِيم

 .1480احلديث:

**

ہ کہ :ہےم اتك رعوے می
اتوموشی اشغی رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
رسول اہللﷺ ےک ےہرماہ تکےل۔ ہےم جھ آدمی تےھ اور ےہمارے درمياں اتك ہےی

عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -قال :خرجنا مع رسول
َّ ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ييف غزاة وحنن يستة نف ٍر
ْ
ٌ ْ ُ
ُ
أقدامنا ون يقبت قد ييم،
بعري نعت يقبُه ،فن يقبت
بيننا
ْ
َّ ُ ُّ
ْ
ُ
ْ
اخلرق ،
اري ،فكنا نلف ىلع أرج يلنا ي
وسقطت أظف ي
َّ ْ
ُ
ُ
ِّ
ف ُس ِّميت غ ْزوة ذات الرقاع ملا كنا نع يصب ىلع أرجلنا

اوی ث تھا جس پہےم تاری تاری سوار ےہوت تےھ۔ اس ےس ےہمارے تاوں رجمی
ت
ےہو گی تےھ ،مبا تاوں ھی رجمی ہےوگيا تھا اورمبے تاجن گر گی تےھ۔ جيائجہ ہےم
لوگ ا یی تاوں پ جینرھے لینت لیی تےھ۔ اشی لی اس رعوہ کا تام ہےی رعوہ
داپ الرقاغ (جینرھوں واال رعوہ) پ گيا۔ کنو تکہ ہےم ا یی تاوں پ جینرھے تاتد ھی

خلرق ،قال أبو بردة :فحدث أبو موىس بهذا
من ا ي

احلديث ،ثم كره ذلك ،وقال :ما كنت أصنع بأن
ْ ُ
أذكره! قال :كأنه كره أن يكون شيئا من عمله
ْ
أفشاه.

تےھ۔ اتوپدہ یياں کرت ہ ےی کہ اتوموشی ت ن جدی ث یياں یک ،ترھ اےس تا تسيد
فماتا اور فماتا کہ می اےس یياں کرتا تہی جاہےيا تھا۔ اتو پدہ کہی ہےی کہ :گوتا اتہی ن
تاپ تاتسيد آئ کہ ا یی کسی عمل کو ظ ے
اہ کرین۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث  :أن أبا موىس -ريض اهلل عنه -خرج
مع انليب -صىل عليه وسلم -يف غزوة ومعه بعض

أصحابه وعددهم ستة نف ٍر بينهم بعري يتعاقبونه،
فريكبه أحدهم مسافة ،ثم إذا انتهت نوبته نزل من
ابلعري وركبه اآلخر وهكذا يتناوبون الركوب ،حىت
ت أقدامنا ونق ْ
وصلوا إىل مقصدهم " .فنقب ْ
بت قديم،
ي
ي
وسقطت أظفاري" بسبب امليش يف أرض صحراوية
مع بُعد املسافة ،ولم يكن عندهم ما يسرت أقدامهم
تلمزقها؛ فاكنوا يمشون حفاة ،فحصل بذلك الرضر

ابلليغ ومع هذا لم يتوقفوا عن مسريهم ،بل واصلوا
َّ ُ ُّ
خلرق"
السري للقاء العدو" .فكنا نلف ىلع أرجلنا ا ي

وهذا مما يدل ىلع أن أحذيتهم قد تمزقت من طول
ُّ
املسافة وقوة األرض وصالبتها؛ فاكنوا ي يلفون ىلع
أقدامهم اخلرق؛ تلحميهم من صالبة األرض
َّ
وحرارتها" .فسميت غزوة ذات الرقاع ملا كنا نعصب

ىلع أرجلنا من اخل يرق" .أي :أن هذه الغزوة اليت غزاها

انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-سميت بعد ذلك بغزوة

 .1480جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ اتوموشی رضی اہلل عيہ ینی ﷺ ےک ساتھ اتك رعوے
جدی ث کا مفہوم :ن ے
ت
ت ت
میت کےل۔ اں ےک ساتھ اں ےککجھاور سا ھی ھی تےھ جن یکت عداد جےھ ھی۔ اں ےک
تاس اتك اوی ث تھا جس پ وہ تاری تاری سوار ےہوت ،جيائجہ اں می ےس اتك آدمی

کجھ قا ضےل تك اس پ سوار ےہو تا ،ترھ جت اس یک تاری حم ےہوجائ تو وہ اوی ث ےس اپ
رہ
جا تا اور دوشا اس پ سوار ےہوجا تا۔ اشی رطح ےس وہ تاری تاری سوار ےہوت ے
ت
تہاں تك کہ اینی مبل مقصود تك ہنح گی۔ '' اس ےس ےہمارے تاوں رجمی ےہو گی

ت
تےھ ،مبا تاوں ھی رجمی ےہوگيا تھا اورمبے تاجن گر گی تےھ۔'' اتسا ضرحائ
ل
ع الق می اتك منی مساق ث تك یيدل جلی یک وج ےس ےہوا۔ تاوں تھیی پ اں ےک
ت
ت
رہ
تاس کوئ اتسی جب ھی تہی ھی جےس وہ لینت ل یی۔ جيائجہ وہ یيےگ تاوں ہےی جلی ے
جس ےس اتہی تہت ت کلنف ےہوئ ،تاہےم وہ ا یی شف ےس رےک تہی تلکہ دشمن کا
رہ۔ "ہےم ا یی تاوں پ جینرھے لیيیی تےھ۔"
ساميا کرت ےک لی رواں دوں ے
ش
ہ کہ طولِ مساق ث اور رمی یک قوپ و جنی یک وج ےس
اس ےس ن تاپ معلوم ےہوئ ے
اں ےک جوت تھت گی تےھ۔ تو وہ ا یی تاوں پ جینرھے لیيیی تےھ تاکہ رمی یک
ش
جنی اور گرمی ےس اتہی مجفوظ رکھ سکی۔ "اس رعوے کا تام رعوہ داپ الرقاغ
(جینرھوںواال رعوہ) پگيا۔ کنو تکہہےم ا ییتاوں پجینرھےتاتدھر کےھ تےھ۔"تعنی
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الرقاع وهذا هو أحد األسباب يف تسميتها ،قال
ذات ي
َّ
أبو بردة" :فحدث أبو موىس بهذا احلديث ،ثم كره

ذلك ،وقال :ما كنت أصنع بأن أذكره! قال :كأنه كره

أن يكون شيئا من عمله أفشاه" .واملعىن :أن أبا

موىس -ريض اهلل عنه -بعد أن حدث بهذا احلديث
ِّ
تمىن أنه لم حيدث به؛ ملا فيه من تزكية نفسه؛ وألن
ْ
يكتمان العمل الصالح أفضل من إظهاره إال ملصلحة
راجحة ،كمن يكون ممن يُقتدى به .ويف احلديث
اآلخر( :فأخفاها حىت ال تعلم شماهل ما تنفق يمينه)
متفق عليه.

رسول اہللﷺ ےک اس رعوے کا تام ت عد می رعوہ داپ الرقاغ پگيا۔ اور ن اس
ہ۔ اتوپدہ کہی ہ ےی'' :اتوموشی ت ن جدی ث یياں یک ،ترھ اےس
یک اتك وج تسميہ ے
تا تسيد فماتا اور فماتا کہ می اےس یياں کرتا تہی جاہےيا تھا! اتو پدہ کہی ہےی :گوتا اتہی
ن تاپ تاتسيد آئ کہ ا یی کسی عمل کو ظ ے
ہ کہ اتوموشی
اہ کرین۔'' اس کا مطلت ن ے

رضی اہللعيہ تاس جدی ث کویياں کرت ےک ت عداستاپ یک تميا یک کہکاساتہوں
ہ
ہ اور دوشی وج ن ے
ت اےس یياں ن کيا ےہو تا کنو تکہ اس می جود سيائ کا اظہار ے
ع
ق
ہ اال ن کہ اس ےک اظہار می کوئ
کہ یيك مل کو جھياتا اس ےک اظہار ےس ا صل ے
ش
م
صلجت راججہ ےہو ،مي ال یياں کرت واال اتسا جص ےہو جس یک لوگ اقيدا کرت ےہوں۔
تر
ہ" :قاجفااہ جنی ال علم شمالہ ما نفق تمیيہ" .تعنی اس ت
اتك دوشی جدی ث می ے
ت
اےس (ضدقہ کو) جھياکر دتا تہاں تك کہ اس ےک تا تی اہتھ کو ھی علم ن ےہوشکا کہ اس
ہ ۔ منفق عليہ
ےک دا تی اہتھ ت کيا جرح کيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو بُ ْردة بن أيب موىس -رمحه اهلل-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• غزاة  :غزوة.
• نعتقبه  :يركبه لك واحد منا نوبة.

• فنقبت  :قرحت وتشققت من احلفاء.

• اخلرق  :مجع اخلرقة :القطعة من اثلوب املمزق.
• نعصب  :أي :نشد ىلع أرجلنا.

• ما كنت أصنع بأن أذكره  :ما أصنع بذكره.
• أفشاه  :أي :أظهره ولم يكتمه.
ِّ
• انلفر  :من ثالثة يإىل عرشة من الرجال

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اكن عليه الصحابة من اتلقشف وخشونة العيش وصربهم ىلع ذلك مع الرضا.
 .2جواز اتلعاقب ىلع ابلعري الواحد.
 .3جواز ذكر العمل الصالح واتلحدث بنعمة اهلل إذا لم يكن فيه رياء وال سمعة واكن يف ذكره تذكري ونفع للناس.
 .4كراهة أن يذكر اإلنسان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع يف الرياء.
 .5قوة حتمل الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
 .6فيه جواز املسح ىلع اللفائف.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 ،ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1397 ،ه.
اهلاليل ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري،
تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه .رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين
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حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة األوىل1428 ،ه .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.

الرقم املوحد)3704( :
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دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -رِض

عيدالرجم ین ین ائ یکررضی اہلل عيہ ینی کرتمﷺیکجدمت می جاض ےہوت۔
میتآپﷺکو ا ییسییےک ساتھ شہارادےرکھا تھا۔ عيدالرجم ینرضی

اهلل عنهما -ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وأنا مسندته إىل صدري ،ومع عبد الرمحن -

رہ تےھ۔آپﷺ
اہلل عيہ ا یی اہتھ می اتك تارہ مسواک لی اےس کر ے
مس
رہ تےھ۔
لسل مسواکیکرطفدیكھ ے

رِض اهلل عنهما -سواك رطب يسنت به فأبده
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بُّصه

 .1481احلديث:

**

عاتش رضی اہلل عہا یياں کرئ ہ ےی کہ عيدالرجم ین ین ائ یکر رضی اہلل عيہ ینی کرتم ﷺ
یک جدمت می جاض ےہوت۔ می ت آپ ﷺ کو ا یی سیی ےک ساتھ شہارا دے
ج
رہ
رکھا تھا۔ عيدالر م ین رضی اہلل عيہ ا یی اہتھ می اتك تارہ مسواک لی اےس کر ے
مس
تےھ۔ آپ ﷺ ت لسل مسواک یک رطف دیكھا ،تو می ت مسواک ےل کر
ج
اےس دانوں ےس جياتا اور ا ھی رطح ےس قاتل اسی عمال یيا کر ینی ﷺ یک رطف پھا
ج ج
دی۔ آپ ﷺ ت وہ مسواک ینی ا ھی رطح ےس یک ،اس رطح ےس می ت
ک
آپ ﷺ کو ھی مسواک کرت ےہوت تہی دیكھا۔ مسواک ےس قارغ ےہوت ہےی
م
آپﷺ تایيا اہتھتااینیاتگیلاتھائاورفماتا۔ ”ف الرقنق االع ییل“ (اے اہلل! جےھ
رقنق اعیل می تہنجا)۔ آپ ﷺ ت اتسا تی دق عہ کہا اور ترھ وقاپ تا گی۔ عاتش

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :دخل عبد
الرمحن بن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -ىلع
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا ُم ْس يندته إىل
َّ
صدري ،ومع عبد الرمحن سواك ر ْطب ي ْس ُّ
نت به ،فأبده
ي
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برصه ،فأخ ْذتُ
ُ
ِّ
السواك فقضمتُه ،فط َّيبتُه ،ث َّم دفعتُ ُه إىل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -ف ْ
اس َّ
نت به فما ُ
رأيت رسول اهلل -صىل
َّ ْ ً
استينانا أحسن منه ،فما عدا
اهلل عليه وسلم -اسنت

أن فرغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-رفع يده
أو إصبعه ،-ثم قال :يف الرفيق األىلع -ثالثاَّ -ثم

رضی اہلل عہا کہا کرئ تھی کہ رسول اہلل ﷺ یک وقاپ ےہوئ ،تو آپ ﷺ کا ش
ہے
ميارک مبی یسیل اور تھوری ےک ماتی تھا۔

قىض ،واكنت تقول :مات بني حاقين ييت وذاقين ييت)).

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
تذكر اعئشة -ريض اهلل عنها -قصة تبني نلا مدى

حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للسواك وتعلقه
به ،وذلك أن عبد الرمحن بن أىب بكر -ريض اهلل

عنه- -أخا اعئشة -دخل ىلع انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -يف حال الزنع ومعه سواك رطب ،يدلك به
أسنانه .فلما رأى انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

السواك مع عبد الرمحن ،لم يشغله عنه ما هو فيه من
َّ
املرض والزنع ،من حمبته هل ،فمد إيله برصه ،اكلراغب

فيه ،ففطنت اعئشة -ريض اهلل عنها -فأخذت
السواك من أخيها ،وقصت رأس السواك بأسنانها

ونظفته وطيبته ،ثم ناوتله انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم ،-فاستاك به .فما رأت اعئشة تسواك أحسن من
تسوكه .فلما طهر وفرغ من التسوك ،رفع إصبعه،

 .1481جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا اتك قصہ یياں کر ر ےہی ہ ےی ،جو ن ظ ے
ہکہ ینی ﷺ مسواک
اہ کر تا ے
ےس کس قدر مجنت کرت تےھ۔ عيد الرجمن ین ائ یکر رضی اہلل عيہ جو عاتش رضی اہلل
عہا ےک تھائ ہ ےی ،ینی ﷺ یک جدمت می جاض ےہوت ،جت کہ آپ ﷺ جال ث
ت
پغ می تےھ۔ اں ےک تاس اتك پو تارہ مسواک ھی ،جےس وہ ا یی دانوں پ رگر
یك
رہ تےھ۔ ینی ﷺ ت جت عيد الرجمن رضی اہلل عيہ ےک تاس مسواک د ھی ،تو
ے
اینی نماری اور جال ث پغ ےک تاوجود آپ ﷺ مسواک یک رطف منوج ےہوت تعب
مس
ت
ن رہ سےک ،کنوتکہ آپ ﷺ کو ن تہت تسيد ھی۔ آپ ﷺ لسل اس یک رطف
رہ تےھ ،جیےس اےس اسی عمال کرت ےکجوا ےہس ميد ےہوں۔ عاتش رضی اہلل
دیكھ ے

عہا ت ن تھای ث کر ا یی تھائ ےس مسواک یل ،ا یی دانوں ےس اس کا شا کاتا اور
ضاف سرھی کر ےک ینی ﷺ کو دے دتا اور آپ ﷺ ت اس ےس مسواک کيا۔

عاتش رضی اہلل عہا ت آپ ﷺ کو اس ےس تہب اتدار می مسواک کرت ےہوت
ک
ھی تہی دیكھا تھا۔ جت آپ ﷺ (دتداں ميارک) ضاف کر جےک اور مسواک ےس
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يوحد اهلل -تعاىل ،-وخيتار انلقلة إىل ربه -تعاىل ،-ثم

تويف -صىل اهلل عليه وسلم .-فاكنت اعئشة -ريض
اهلل عنها -مغتبطةُ ،
وحق هلا ذلك ،بأنه -صىل اهلل
عليه وسلم -تويف ورأسه ىلع صدرها.

قارغ ےہو گی ،تو اتگیل اتھا کر اہلل یک وجدانت کا افار کيا اور ا یی رپ ےکجوار کو
اجیيار کرت ےہوت وقاپ تا گی۔ عاتش رضی اہلل عہا اس تاپ پ قرح کيا کرئ تھی کہ
ینی ﷺ یک جت وقاپ ےہوئ ،تو آپ ﷺ کا ش ميارک اں ےک سیی پتھا اور اں کا
ت
اس تاپ پ قرح کرتا ئجا ھی تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ
• ُم ْس يندته  :مميلته.
• الرطب  :ضد ايلابس ،ويصدق ىلع األخرض واملندى.
• ي ُّ
سنت به  :يُ يم ُّر السواك ىلع أسنانه ،كأنه حيددها.
َّ
َّ
• فأبده  :مد إيله برصه وأطاهل.

• بني حاقين ييت وذاقين ييت  :احلاقنة :يه املعدة أو أسفل ابلطن ،واذلاقنة :ما حتت اذلقن ورأس احللقوم.
• فقضمته  :مضغته بأطراف األسنان؛ ييل يلني.
• سواك  :مسواك من اجلريد األخرض.
• َّ
طيبتُه  :جعلته طيبا صاحلا؛ للتسوك به.

• فما عدا أن فرغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رفع  :ما جاوز ،وفرغ :انتىه ،واملعىن :ما جاوز فراغه من التسوك حىت رفع ،أي :أنه بادر
بذلك.
• الرفيق  :املرافق.

• واألىلع  :صفة للرفيق ،وهو األرجح؛ ألن الرسل أىلع اخللق فضال ومزنلة.
• قىض  :مات.

• أشار برأسه  :أومأ به.

فوائد احلديث:
 .1جواز االستياك بالسواك الرطب.
 .2حمبة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للسواك.
 .3قوة فطنة اعئشة -ريض اهلل عنها-.
 .4العمل بما يفهم من اإلشارة وادلاللة.
 .5إصالح السواك وتهيئته.
 .6جواز االستياك بسواك الغري بعد تطهريه وتنظيفه.
 .7توكيد أمر السواك لكونه -صىل اهلل عليه وسلم -حرص عليه مع ما هو فيه من تعب املرض.
ُّ
التسوك وادلاعء حال املوت.
 .8قوة قلب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن
 .9استحباب االستياك عند االحتضار.
 .10إثبات علو اهلل -عز وجل -يف السماء.
 .11فضيلة اعئشة -ريض اهلل عنها -ووفاته -صىل اهلل عليه وسلم -يف يحجرها ،وبيتها ،ويومها.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار
علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة
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الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني  ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه .عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط،
مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية  1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن
إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل
1422ه.
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َ
َ ً
َْ ُ
َرأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -جال ِسا
ْ
ُم ْق ِع ًيا يَأ ُك ُل َت ْمراً

 .1482احلديث:

ت
میترسول اہللﷺ کودیكھا کہآپﷺشینےک تل ینےھدوتوں
ک
رہ تےھ۔
راتوں کرھے کی ھجورین کھا ے

**

ْ ُ
هلل -
أنس -ريض اهلل عنه -قال :رأي ْت رسول ا ي
عن ٍ
ُ
ُ
ْ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم -جال ي ًسا ُمق يعيًا يأكل تم ًرا.

ہ کہ میت رسولاہلل ﷺکودیكھا کہآپ ﷺ
اتس رضیاہلل عيہےس روای ث ے
ک
ت
رہ تےھ۔
شین ےک تل ینےھ دوتوں راتوں کو کرھا کرےک ھجورین کھا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أنس -ريض اهلل عنه :-رأيت رسول اهلل -صىل
ً
ً
جالسا الصقا أيلتيْ يه باألرض ناصبا
اهلل عليه وسلم-
ً
ساقيه يأكل ً
تمرا؛ ئلال يأكل كثريا ،فإنه يف هذه احلالة
ً
ً
كثريا.
مطمئنا يف اجللوس فلن يأكل
ال يكون

 .1482جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ می ت رسول اہلل کو دیكھا کہ آپ ﷺ اینی شین
اتس رضی اہلل عيہ کا یياں ے
ت ک
رہ تےھ تاکہ تہت
کو رمی پ لگات اور اینی تایگوں کو کرھا کر ےک ینےھ ھجورین کھا ے
رتادہ ن کھا سکی کنو تکہ اس جال ث می اتساں تورے اظمیياں ےس تہی تینھ شکيا اس
لی اس ےس رتادہ تہی کھاتا جا تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > زهده صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
• مقعيا  :هو اذلي يُلصق أيلتيْ يه باألرض وينصب ساقيه.

فوائد احلديث:
 .1عدم اإلكثار من الطعام واجللوس ىلع املائدة طويال.
 .2احلث ىلع اتلواضع مطلقا ،اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم.
 .3جواز األكل ُمقعيا.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه 1987 -م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار
الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
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َ
ُ
رأيت رسول اهللِ -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه
َ
ََْ
ْ َ َ
ان
ان أخِض ِ
ثوب ِ

 .1483احلديث:

ُ
رأيت
عن أيب رمثة اتليِم -ريض اهلل عنه -قال:
ْ
ان
رسول ا ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ثوب ي
ْ
ان.
أخرض ي

میترسول اہللﷺ کودیكھا کہآپ(ےک تدں ميارک)پدو سب کبے
تےھ۔
**

لی
اتو رميہ ا نمی رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت رسول اہلل ﷺ کو دیكھا کہ
آپ (ےک تدں ميارک) پ دو سب کبے تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو رمثة -ريض اهلل عنه -أنه رأى انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -وعليه بلاس أخرض.

 .1483جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ اتہوں ت ینیﷺ کو دیكھا کہ آپ ﷺ ت سب لياس تہن
اتو رميہ یيا ے
رکھا تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأبو داود والنسايئ يف السنن الكربى وادلاريم وأمحد.
ْ
اتلخريج :أبو يرمثة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1جواز ارتداء اثلياب اخلرض.

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 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 ،ه .رشح صحيح ابلخارى ،البن بطال،
حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد ،السعودية ،الرياض1423 ،ه .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد
حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص ،الطبعة اثلانية 1395 ،ـه1975 -م.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .السنن الكربى،
للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
مسند ادلاريم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،اتلميِم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية الطبعة األوىل 1412 ،ـه2000 -م.
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اتكراپ میتینی ضیل اہلل عليہوآلہوسلمےک ساتھ تمار(ت ہجد)پھی۔آپ
ت سورہ تفہ پھنیشوغیک۔

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات
يللة فافتتح ابلقرة

 .1484احلديث:

**

 .1484جدیث:

جدتفہینتماں رضیاہللعيہروای ث کرتہ ےی کہاتكراپمیت ینیضیل اہللعليہ
وآلہ وسلم ےک ساتھ تمار(تہجد) پھی۔ آپ ت سورہ تفہ پھنی شوغ یک۔ می
ت دل می کہا کہ آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم سو آتاپ پھ کر رکوغ می جےل جا تی

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -قال:

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة
ْ
فافتتح ابلقرة ،فقلت :يركع عند املئة ،ثم مىض،

رہ ۔ ترھ می ت دل می کہا کہ آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم
ےگ ،ليک آپ پ ھی ے
س
رہ ۔
اےس اتكرکعتمیحم کرین ےگ۔ مگر آپ ضیل اہللعليہ وآلہو لم پ ھی ے

فقلت :يصيل بها يف ركعة فمىض ،فقلت :يركع بها ،ثم

افتتح النساء فقرأها ،ثم افتتح آل عمران فقرأها ،يقرأ
ُمرت ِّس ًال :إذا مر بآية فيها تسب ٌ
يح س َّبح ،وإذا مر بسؤال
ي
سأل ،وإذا مر بيتع ُّو ٍذ تع َّوذ ،ثم ركع ،فجعل يقول:
«سبحان ريب العظيم» فاكن ركوعه ً
حنوا من يقيا يم يه ،ثم

میت سوجا کہآپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلماےس پھ کررکوغکرین ےگ۔ ليکآپ
ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ت سورہ الیساء شوغ کردی اور اےس تورا پھ داال۔ ترھ آپ
ت
ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ت آل عرماں شوغ یک اور اےس ھی تورا پھ داال۔ آپ
ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم تھرہ تھرہ کر ت الوپ ک
ررہ تےھ۔ جت آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ
ے
تس
وسلم کا گرر کسی اتسی آی ث پ ےہو تا ،جس می ینح (اہلل یک تایک) کا یياں ےہو تا ،تو آپ
تس
ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ینح کرت اور جت کسی اتسی آی ث ےس گررت ،جس می
(اہلل ےس ) ما یگی کا دکر ےہو تا ،تو ما یگیاور اگر کسی اتسی آی ث ےس گررت ،جس می
یياہما یگیکادکر ےہو تا،تویياہما یگی۔ترھآپ ضیل اہلل عليہوآلہوسلمت رکوغکيااور
لع
«سجاں رئ ا طنم» پ ھی لےگ۔ آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم کا رکوغ آپ ضیل اہلل
ش
عليہ وآلہ وسلم ےک قيام ےک تفدر تھا۔ ترھ آپ ت « مع اہلل لمن جدمہ ،ریيا لك

قال« :سمع اهلل ملن محده ،ربنا لك احلمد» ثم قام
ً
طويال قريبا مما ركع ،ثم سجد ،فقال« :سبحان ريب
األىلع» فاكن سجوده قريبًا من قيامه.

الجدم» کہا اور طوتل وق ث تك قيام کيا ،جو رکوغ ےک لگ تھگ تھا۔ ترھ آپ ضیل اہلل
عليہ وآلہ وسلم ت شجدہ کيا اور«سجاں رئ االعیل» پ ھی لےگ۔ آپ کا شجدہ آپ
ےک قيام ےک تفدر تھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قام حذيفة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قيام
الليل فأطال الصالة ،قرأ يف ركعة واحدة ابلقرة ثم

النساء ثم آل عمران ،واكن إذا مر بآية سؤال سأل وإذا
مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية تعوذ تعوذ ،يف أثتاء

قراءته ،واكنت صالته متناسقة يف الطول ،الركوع

قريبا من القيام ،والسجود قريبا من الركوع.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ل
جدتفہ رضی اہلل عيہ ینی ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ےک ساتھ قيام ا ليل پ ھی ےک لی
ل
کرھے ےہوت۔ ینی ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ت تمار منی کر دی۔ اتك رکعت می
سورہ النفہ ترھ سورہ ال یساء ترھ سورہ آل عرماں پھی۔ آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم
اینی فاءپ ےک درمياں جت کسی اتسی آی ث ےس گررت ،جس می (اہلل ےس )

ما یگی کا دکر ےہو تا ،تو ما یگی اور جت آپ ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم کا گرر کسی اتسی آی ث
تس
تس
ےس ےہو تا ،جس می ینح (اہلل یک تایک) کا یياں ےہو تا ،تو ینح کرت اور جت کسی اتسی
آی ث ےس گررت ،جس می یياہ ما یگی کا دکر ےہو تا ،تو یياہ ما یگی ۔ آپ ضیل اہلل عليہ
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ت
وآلہ وسلم یک تمار لميائ می تالکل پنت وار ھی؛ رکوغ کا طول قيام ےک فی ث اور
شجدے کا طولرکوغ ےک فی ث۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :رواه مسلم.

اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم : -أي :صالة اتلهجد.
ً
• مرتسال  :متأنيًا غري مستعجل.
ً
• حنوا  :مثال.
• االستعاذة  :لقد جلأت إىل ملجأ وذلت بمالذ.

• الصالة  :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.
• َّ
سبح اهلل  :قال :سبحان اهلل .أي نزهه وقدسه.

فوائد احلديث:
 .1جواز صالة الليل يف مجاعة ،ال ىلع وجه املداومة.
 .2يستحب تطويل القيام يف صالة الليل.
 .3استحباب تطويل الركوع واالعتدال والسجود وجعله حنوا من القيام.
 .4جواز القراءة يف صالة الليل ىلع غري ترتيب سور املصحف.
 .5استحباب تكرار التسبيح يف الركوع والسجود وال حرص هل يف صالة الليل.
 .6قراءة القرآن تكون بتدبر آلياته وفهم ملعانيه.
 .7يستحب تسبيح اهلل -تعاىل -إذا مر بآية فيها تسبيح.
 .8يستحب أن يكون القيام والركوع واالعتدال والسجود قريبا من السواء.
 .9جواز إطالق ابلقرة وآل عمران دون إضافة سورة كذا.
 .10اجتهاد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف العبادة ،وجماهدته نلفسه يف طاعة اهلل.
 .11فيه فضيلة حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -حيث قام مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،أ.د .محد بن نارص بن عبد الرمحن العمار ،دار كنوز اشبيليا ،الطبعة األوىل .بهجة انلاظرين ،الشيخ :سليم بن عيد اهلاليل ،دار
ابن اجلوزي .نزهة املتقني ،د .مصطىف سعيد اخلن  -د .مصطىف ابلغا  -ميح ادلين مستو  -يلع الرشجيب  -حممد أمني لطيف  -مؤسسة الرسالة،
رشح رياض الصاحلني ،الشيخ :حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن للنرش ،طبع
بريوت  -الطبعة األوىل 1397 ،ـه1977 -م.
اعم 1426ه .ديلل الفاحلني  -حممد بن عالن  -دار الكتاب العريب .رياض الصاحلني ،انلووي ،حتقيق د .ماهر بن ياسني الفحل ،انلارش :دار ابن كثري
للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه2007 -م .صحيح مسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي
انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

الرقم املوحد)3727( :
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ُ ْ ُ ََ ُ
ول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-
ع ِرضت ىلع َرس
ِ
َ ْ َ ُ ُ َََ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ْ
يوم أح ٍد ،وأنا ابن أربع عْشة؛ فلم َيِز ِين

 .1485احلديث:

م
رعوہ اجدےک مو قعپ جےھرسول اہللﷺےک سا می تیس کيا گيا جت کہ مبی
م
ت
عرم جودہ سال ھی۔آپﷺت جےھ (جيگ میشکثیک) اجارپندی۔
**

م
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما روای ث کرت ہ ےی کہ ’’رعوہ اجد ےک مو قع پ جےھ رسول
ت
اہلل ﷺ ےک سا می تیس کيا گيا جت کہ مبی عرم جودہ سال ھی۔ آپ ﷺ ت
م
جےھ (جيگ می شک ث یک) اجارپ ن دی۔ رعوہ جيدق ےک مو قع پ جت کہ می یيدرہ
م
م
سال کا تھا جےھ رسول اہلل ﷺ ےک سا می تیس کيا گيا تو آپ ﷺ ت جےھ (جيگ

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال:
ُ
ُ ْ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم
ُ«ع يرضت ىلع رس ي
ْ ُ
ْ
ُ
ْ ُ ْ
جي ْز يِن ،وعرضت عليه
أح ٍد ،وأنا ابن أربع عرشة؛ فلم ي
ْ
ُ ْ
ابن مخس عرشة فأجاز يِن».
يوم اخلندق ،وأنا

می شک ث یک) اجارپ دے دی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -أنه ُعرض

لذلهاب إىل الغزو ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم- -من باب عرض العسكر ىلع األمري -يف وقعة
أحد ،واكنت يف السنة اثلاثلة من اهلجرة ،وعمره أربع

عرشة سنة ،فرده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من
اذلهاب إىل احلرب؛ لصغره ،ثم عرض عليه يف اعم
اخلندق واكنت يف السنة اخلامسة ،وعمره مخس عرشة

سنة ،فأجازه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف املقاتلة،
فلعله اكن يوم أحد يف أول الرابعة عرش ،ويوم اخلندق
يف آخر اخلامسة عرش.

 .1485جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ رعوہ اجد ےک مو قع پ جيگ می جات
ےک لی اتھی رسول اہلل ﷺ ےک سا می تیس کيا گيا جیسا کہ قوجنوں کو امب لسکر ےک
ت
ہ۔ رعوہ اجد ےہرحپ ےک تیشے سال ےہوا
سا می جاپے ےک لچ یس کيا جا تا ے
ت
تھا جت کہ اں یک عرم جودہ سال ھی۔ ینی ﷺ ت اتہی جيگ می جات ےس روک
دتا کنو تکہ وہ جھوت تےھ۔ رعوہ جيدق جو ےہرحپ ےک تائجوین سال تیس آتا اس می
جت اتھی ینی ﷺ ےک سا می تیس گيا تو وہ یيدرہ سال ےک ےہو جےک تےھ جيائجہ ینی

ﷺ ت اتھی لرائ می شک ث یک اجارپ دے دی۔ ساتد کہ وہ جيگ اجد ےک
مو قع پ جودھوین سال ےک آعار می تےھ اور جيگ جيدق ےک مو قع پ یيد ےہوین سال

ےک آجر می تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• ُع يرضت ُ :ع يرض ابن عمر يف ضمن اجليش الختبار أحواهلم قبل مبارشة القتال؛ للنظر يف هيئتهم ،وترتيب منازهلم وغري ذلك.
• فأجاز يِن  :سمح يل بالقتال.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1ينبيغ للقائد واألمري ،تفق ُد رجال جيشه وسالحهم؛ ألنه أكمل لألهبة واالستعداد ،وهو من احلزم املطلوب يف القائد ،فريد من ال يصلح من
الرجال ،اكلضعفاء واملرجفني ،وما ال يصلح من أدوات القتال ،اكألسلحة الفاسدة ،ويقبل الصالح من ذلك.

 .2ابللوغ حيصل يف تمام اخلامسة عرش ،أو بإنزال المين ،أو بنبات اعنته ،وهو الشعر اخلشن حول القبل ،هذا لذلكر ،وتزيد األنىث باحليض ،فهو
من عالمات ابللوغ اخلاصة بها.
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املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه - .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه - .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه - .مرقاة املفاتيح،
يلع بن سلطان القاري ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)2972( :
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َ َ َ ُ ُْ
َّ ُ َ
َّ
َس رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َش
فلم أكن ِألف ِ ِ
َّ
َّ
َ َ ََ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وسلمَ -ولو ت َركها
ََ َُ
لقبِلتها

 .1486احلديث:

می تہی جاہےيا کہآپﷺ کارار کھولوںاہں اگر ینیﷺ اتھی جھورد یی تو
می اں کو قنول کر لیيا۔
**

َّ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن عمر -
ريض اهلل عنه -حني تأ َّيمت بنتُ ُه حفصة ،قال :لق ُ
يت
ي
ي
ي
ُ
عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -فعرضت عليه
ُ ُ ْ ْ
ْ
لت :يإن يشئت أنكحتُك حفصة بينت
حفصة ،فق
ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
ُعمر؟ قال :سأنظر ييف أم يري ،فل يبثت يل يايل ثم ل يقي يين،
فقال :ق ْد بدا يل أ ْن ال أتز َّوج يويم هذا ،فلق ُ
يت أبا
ي
ي
ي
ُ ُ ْ ْ
ْ ْ
ُ
بكر -ريض اهلل عنه -فقلت :يإن يشئت أنكحتك
حفصة بينت ُعمر ،فصمت أبُو بكر -ريض اهلل عنه-
ُ
كن ْ ُ
ت علي يه أ ْوجد يم ِّين ىلع
رج ْع يإ َّيل شيئًا! ف
فلم ي ي
َّ
ُ
ُعثمان ،فلبث يلايل ث َّم خطبها َّ
انل ييب -صىل اهلل عليه
ي
ي
َّ
ْ ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
وسلم -فأنكحتها يإياه ،فل يقي يين أبو بكر ،فقال:
يلع حفصة فل ْم ْ
يلع يحني عر ْضت َّ
لعلَّك وجدت َّ
أر يجع
إيلك ش ً
لت :نعم ،قال :فإنَّ ُه ل ْم ي ْمن ْعين أ ْن ْ
يئا؟ ف ُق ُ
أر يجع
ي
ي
ي
َّ َّ
نت عل ْم ُ
ال أ ِّين ُك ُ
ت أ َّن انليبَّ
يإيلك يفيما عرضت يلع يإ
ي
ي
ُ ُ
َّ
َّ
ألفْيش رسَّ
صىل اهلل عليه وسلم -ذكرها ،فلم أكن ي ي يَّ
َّ
ُ
ُّ
انليب -
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو تركها
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -لق يبلتُها.

جرصپ عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما یياں کرت ہ ےی کہ جرصپ عرم رضی اہلل عيہ
ت
ت یياں کيا کہ مبی ینی جقصہ رضی اہلل عہا نوہ ہےو تی تو مبی م القاپ عماں ین
عفاں رضی اہلل عيہ ےس ےہوئ تو میت اں ےس جقصہ کا دکر کيا اورکہا کہ اگرآپ جاہ ےی
تو اس کا ت کاح می آپ ےس کر دوں؟ اتھوں ت کہا کہ می سوجوں گا۔ اس لی می
ت
ہ کہ ا ھی می
جيد دتوں ےک لی تھرہ گيا ،ترھ اتھوں ت کہا کہ مبی رات ن ےہوئ ے
ت کاح ن کروں۔ عرم رضی اہلل عيہ ت کہا کہ ترھ مبی م القاپ اتویکر رضی اہلل عيہ ےس
ت
ےہوئ اور اں ےس ھی می ت تہی کہا کہ اگر آپ جاہ ےی تو می آپ کا ت کاح جقصہ نت
عرمےس کردوں؟ اتویکر رضیاہلل عيہجاموس ےہو گیاورکوئجواپتہیدتا۔ اںکا ن
رطتفہ عمل عماں رضی اہلل عيہ ےس تھی رتادہ مبے لی تاع ِ
ت ت کلنف ےہوا۔ کجھ

دتوں می ت اور توقف کيا تو ینی کرتم ﷺ ت جود جقصہ رضی اہلل عہا کا ن عام تھنجا
اور می ت اں کا ت کاح آپ ﷺ ےس کر دتا۔ اس ےک ت عد اتویکر رضی اہلل عيہ یک
م القاپمجھےس ےہوئتو اتھوں تکہا ،ساتدآپکومبےاس رطر ِعمل ےس ت کلنف
ےہوئ ےہو یگ کہ جت آپ یک مجھ ےس م القاپ ےہوئ اور آپ ت جقصہ رضی اہلل عہا ےک
من علق مجھ ےس تاپ یک تو می ت کوئ جواپ تہی دتا۔ می ت کہا کہ اہں ت کلنف تو
ت
ےہوئ ھی۔اتھوں ت یياتا کہ آپ یک تاپ کا می ت ضف اس لی کوئ جواپ

تہی دتا تھا کہ ینی کرتم ﷺ ت (مجھےس) جقصہ رضی اہلل عہا کا دکر کيا تھا اور می ینی
کرتم ﷺ کا رار قاس تہی کر شکيا تھا۔ اگر ینی ﷺ اں ےس (ت کاح کا ارادہ )جھور
د یی تو ت سك می اتھی قنول کر لیيا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف احلديث أخرب عبد اهلل بن عمر -ريض اَّلل عنهما-
َّ
أن عمر ريض اهلل عنه -حني تأيمت بنته "حفصة" أي
من خنيس بن حذافة السهِم ،وهو أخو عبد اهلل بن

حذافة ،واكن من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -تويف باملدينة ،واكن موته من جراحة أصابته
بأحد ،واكن من السابقني إىل اإلسالم وهاجر إىل

أرض احلبشة .قال عمر" :لقيت عثمان بن عفان" أي

 .1486جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ جت جرصپ عرم رضی
اس جدی ث می عيداہلل ین عرم رضی اہلل عيہ ن یيا ے
ل
ت
اہلل عيہ یک ینی جقصہ رضی اہلل عہا نوہ ےہو تی تعنی جيیس ین جداقہ ا سہمی رضی اہلل عيہ

ےس جو کہ عيداہلل ین جداقہ رضی اہلل عيہ ےک تھائ تےھ۔ اور وہ ینی کرتم ﷺ ےک
ت
اں ساتھنوں می ےس تےھ جو مدیيہ می قوپ ےہوت اور اں یک موپ یک وج وہ رجم ھی
ت
جو اتھی جيگ اجد می لیگ ھی۔ اشی رطح ن اں لوگوں می ےس تےھ حھوں ت تہےل
ت
ت
تہل اس الم قنول کيا اور ےہرحپ جیش ھی یک ھی۔ جرصپ عرم رضی اہلل عيہ فمات
ہ ےی"لقنت عماں ین عفاں" (می ع ماں ین عفاں رضی اہلل عيہ ےس م ال) تعنی اں یک
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بعد موت زوجته رقية بنت سيدنا رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم .-قال عمر" :فعرضت عليه حفصة"
ففيه جواز عرض اإلنسان بنته ىلع أهل اخلري
والصالح ،وال نقص يف ذلك ،كما ترجم به ابلخاري.

قال عمر" :فقلت :إن شئت أنكحتك حفصة بنت

عمر" وأىت بهذا األسلوب :وهو اتلعبري باجلملة

الرشطية ،جتعل املخاطب حر االختيار ،وهذا من

حسن ابليان املشجع واحلاض ىلع القبول ،ونسب
ابنته إيله ،وهذا فيه إجياز باحلذف ،كأنه يقول :أي

بنت عمر وأنت تعلم شأنه وحسن خلطته .فاكن رد

عثمان" :سأنظر يف أمري" أي أفكر يف شأين هل

أتزوج اآلن أو أؤخر ذلك ،قال عمر" :فلبثت يلايل ثم
لقيين فقال :قد بدا يل أن ال أتزوج يويم هذا" أراد

عثمان من ذلك مطلق الزمن :أي يف زمين هذا ،وأىت

به دلفع توهم إرادته اتلبتل واالنقطاع عن الزتوج

املنيه عنه ،قال عمر" :فلقيت أبا بكر الصديق -

ريض اهلل عنه -فقلت :إن شئت أنكحتك حفصة

بنت عمر فصمت" فرتك الصديق الالكم عن قصد
ودل ٍ
اع هل أخص من السكوت ،قال عمر" :فكنت
ي
ً
أوجد" أي أشد غضبا "عليه مىن ىلع عثمان" وذلك
ألن عثمان حصل منه اجلوابَّ ،
وأما الصديق فرتكه
ً
أصال" ،فلبثت يلايل ثم خطبها انليب فأنكحتها إياه
فلقيين أبو بكر" أي بعد تمام الزتويج وزوال حمذور
َّ
بيان حقيقة األمر ،قال الصديق وقدم العتذاره
وتطييبا خلاطر أخيه" :لعلك" يه لإلشفاق ،وأىت به
ً
اعتمادا ىلع حسن خلق عمر ،وأنه ال يغضب ذللك،

ولكن جواز الغضب منه حبسب الطبع ،فقال هل

ذلك ،قال الصديق" :لعلك وجدت يلع حني عرضت
َّ
يلع حفصة فلم أرجع" أي غضبت يلع حينها ،فقال
ً
ً
عمر" :نعم" :وهذا من عمر إخبارا بالوقوع وعمال

نوی رقيہ نت رسول اہلل ﷺ یک وقاپ ےک ت عد۔ جرصپ عرم رضی اہلل عيہ فمات
ہ ےی" :قغضت عليہ جقصہ" (می ت اں کو جقصہ رضی اہلل عہا کا رسيہ ت یس کيا) اس
ت
ہ کہ آدمی اینی ینی کا رسيہ اہےل جب اور یيك لوگوں کو تیس کر شکيا
می اس تاپ کا جوار ے

ہ۔ جرصپ
ہ ،اس می کوئ عنت تہی جیسا کہ ئجاری ت اس کا تاپ قاتم کيا ے
ے
عرم رضی اہلل عيہ فمات ہ ےی" :قفلت :اں سیت ایكجيك جقصہ نت عرم" (می
ت کہا کہ اگر آپ تسيد کرین تو می آپ کا ت کاح جقصہ نت عرم ےس کرا دوں) تہاں پ
ہ اور وہ جملہ شطيہ ےک ساتھ ت عیب کيا گيا تاکہ مجاطت کو
اتك اسلوپ یياں کيا جا راہ ے
تس
مك
اجیيار یک مل آرادی ےہو اور اس می جراپ ميدان جسن یياں اور قنولنت پ جنع تائ
ت
ت
ہ جت کہ اس می جدف یک ھی
ہ۔ اور اس می ینی یک تسیت اینی رطف یک ے
جائ ے
ہ جیسا کہ وہ کہی کہ نت عرم۔ اور آپ (اے عماں) اس ےک معا مےل
اجارپ ے
اور جسن معاشپ ےس واقف ہ ےی۔ جرصپ عماں رضی اہلل عيہ ت جواپ د یی
ےہوت کہا "ساتظ ف ارمی" (می اس معا مےل پ عور کروں گا) تعنی می ن سوح لوں کہ
ت
ہ۔جرصپ عرم رضی اہلل عيہ فمات
کيا می ا ھی سادی کرتا جاہےيا ےہوں تا کوئ تاجب ے
لف
ہ ےی "قلینت ليایل تم ینی قفال :قد تدا یل اں ال اپوح تومی ہےدا" (می ت کجھ دں
م
م
انطار کيا ترھ اتك دں جےھ (جرصپ عماں رضی اہلل عيہ) مےل اور کہا کہ جےھ تہی لگيا
ت
ہ کہ می ا ھی سادی ن کروں)۔ جرصپ عرم رضی اہلل عيہ فمات ہ ےی "قلقنت اتا
ے
یکر الصدتق -رضی اہلل عيہ -قفلت :اں سیت ایكجيك جقصہ نت عرم قضمت" (می
اتو یکر ضدتق رضی اہلل عيہ ےس م ال اور کہا کہ اگر آپ تسيد کرین تو می جقصہ نت عرم کا
رہ) اتو یکر ضدتق رضی اہلل عيہ ت کوئ تاپ
ت کاح آپ ےس کردوں تو وہ جاموس ے

ن یک اور الوداغ کرت ےہوت جاض اتدار ےس جاموشی اجیيار کر یل۔ جرصپ عرم رضی
اہلل عيہ فمات ہ ےی "قکنت اوجد" (می ت تاتا) تعنی سدتد عصہ۔"عليہ منی عیل
عماں" (اں پ ن تسیت عماں ےک) کنوں کہ جرصپ عماں رضی اہلل عيہ یک رطف
ےس اتھی جواپ مل گيا تھا جت کہ جرصپ اتو یکر ضدتق رضی اہلل عيہ ت معا مےل کو
قلف
ل
و تےس ہےی جھور دتا۔ " قلینت ليایل تم جطنہا ا ینی قایكجنہا اتاہ ینی اتو یکر" (کجھ دں
گررے تو ینی کرتم ﷺ ت ت کاح کا ن عام تھنجا اور می ت آپ ﷺ ےک ساتھ
م
جقصہ کا ت کاح کر دتا۔ ترھ جےھ اتویکر رضی اہلل عيہ مےل) تعنی سادی ےک ت عد۔ گلہ دور

کرت اور جقنق ِ
ت جال یياں کرت ےک لی ایيا عدر تیس کيا اور ا یی تھائ یک تسیل یک
بالصدق ،فقال أبو بكر الصديق "فإنه لم يمنعين أن جارط اں ےس کہا" :لعلك" (ساتد کہ آپ) شققت ےک اتدار می۔ اں کو جرصپ عرم
ت
يلع إال أين كنت علمت أن رضی اہلل عيہ ےک جسن جلق پ اعماد تھا اور ن ھی ترھوسہ تھا کہ وہ تاراض تہی ےہوں
أرجع إيلك فيما عرضت َّ
ً
َّ
انليب -صىل اهل عليه وسلم -ذكرها" ،أي :كنت مريدا ےگ۔ ليک عصہ کا جوار ےہوت یک وج ےس اں یک طنع کا جيال کرت ےہوت اتو یکر
الزتوج بها ،ولعل ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ضدتق رضی اہلل عيہ ت جرصپ عرم رضی اہلل عيہ ےس کہا "لعلك وجدپ عیل جی
يف رغبته يف خطبة حفصة اكن حبرضة الصديق دون رعضت عیل جقصہ قلم ارجع" (آپ ت مبے تارے می ا یی دل می کجھ تاتا تو ےہو
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غريه ،فرأى أن ذلك من َّ
الرس اذلي ال يباح؛ فذلا قال
"فلم أكن ألفيش َّ
رس رسول اهلل" أي أظهر ما أرسه َّ
إيل
وذكره يل" ،ولو تركها َّ
انليب" باإلعراض عنها "لقبلتها":

وهذ ألنه حيرم خطبة من ذكرها انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع من علم به .ويف هذا تربية لألمة

وأفرادها ،وأن اذلي ينبيغ :كتم الرس ،واملبالغة يف
إخفائه ،وعدم اتللكم فيما قد خيىش منه أن َّ
جير إىل
يشء منه.

گا ہےی جت آپ ت جقصہ ےک ت کاح یک تاپ یک اور می ت کوئ جواپ تہی دتا تھا)
تعنی آپ کو اس وق ث مجھ پ عصہ آتا ےہو گا۔جرصپ عرم رضی اہلل عيہ کہی لےگ  :اہں۔

جرصپ عرم رضی اہلل عيہ ت عم الً جو کجھ ےہوا تھا وہ شجائ ےک ساتھ یيا دتا۔ اتو یکر رضی
تم
اہلل عيہ ت کہا " قان لم نعنی اں ارجع اليك فما رعضت عیل اال ائ کنت علمت اں
ک ت
ل
ا ینی دکراہ" (آپ ت جو ضورپ مبے سا می ر ھی ھی اس کا جواپ می ت
م
ضف اس وج ےس تہی دتا تھا کہ جےھ معلوم تھا کہ ر سول کرتم ﷺت اں کا دکر کيا
ہ ) تعنی می سادی کا ارادہ رکھيا تھا ليک ینی کرتم ﷺ ت جرصپ جقصہ رضی اہلل
ے
عہا ےک ساتھ ت کاح یک رعنت کا اظہار اتویکر ضدتق رضی اہلل عيہ ےس اس وق ث کيا
ت
جت اں ےک ع الوہ اور کوئ ھی موجود تہی تھا تو اتھوں ت جيال کيا کہ ن رسول اہلل
ہ جس کو یياں کرتا درشت تہی۔ اس لی کہا کہ "قلم اکن القسی ش
ﷺ کا رار ے
رسول اہلل" (می تہی جاہےيا کہ رسول اہلل ﷺکا رار یياں کروں) تعنی جو تاپ جھيا کر
ل
مجھ ےس یک می اس کو ظ ے
اہ کر دوں۔ "ولو پکہا ا ینی"(اہں اگر آپ ﷺ اتھی جھور
د یی) تعنی اں ےک من علق ایيا ارادہ پک کر د یی تو"لقيلنہا" (تو می اں کو قنول کر
شم
لیيا) وہ اس تاپ کو جرام جھی تےھ کہ ینی کرتم ﷺ ت اں ےک ساتھ ت کاح کا
تدکرہ کيا تھا جس کا اتھی علم تھا اور وہ واہں پ سادی کرت۔ اس می افاد امت یک

ہ کہ رار کو جھياتا ،اس کو جقيہ ر کھی می
ہ جو اس تاپ کا تفاضا کرئ ے
پنت موجود ے
ت
انہائ اجیياظ کرتا اور اس ےک تارے می کسی ھی قسم یک تاپ کرت ےس رک جاتا
جا ہی جت ن در ےہو کہ اس (اقسات رار) وج ےس کوئ مصینت ودق ث ت یس آشکنی

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > زوجاته صىل اهلل عليه وسلم وأحوال بيت انلبوة
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

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

معاين املفردات:

ُ
• تأيمت  :صارت بال زوج ،واكن زوجها خنيس بن حذافة السهِم تويف ريض اهلل عنه.
• وجدت  :غضبت.
ُْ
• يألف ييش  :ألنرش وأظهر.
• فلب ُ
ثت  :انتظرت.
ي
• بدا  :ظهر.
ويم هذا  :زمين هذا ،وحدد بايلوم ،ملنع إرادة اتلبتل ،وترك الزواج مطلقا.
•ي ي
ُْ
ُ
ْ
• فكنت علي يه أوجد  :أي أشد غضبا.
• ذكرها  :أي ذكر أنه يريد أن يزتوج بها.

فوائد احلديث:
 .1جواز عرض اإلنسان ابنته أو أخته ىلع أهل اخلري والصالح؛ ملا فيه من انلفع العائد ىلع املعروضة عليه.
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 .2فضل كتمان الرس واملبالغة يف إخفائه؛ فإذا أظهره صاحبه؛ ارتفع احلرج عمن سمعه.

 .3جيوز الزواج بامرأة ذكرها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم أعرض عنها؛ ألنها ال تعد من أزواجه.

 .4املعاتبة ال تفسد املحبة ،بل العتاب ىلع قدر املحبة كما قيل ،وذللك اكن عمر -ريض اهلل عنه -اعتبا ىلع أيب بكر -ريض اهلل عنه -أشد من
عتبه ىلع عثمان -ريض اهلل عنه-؛ ملا اكن أليب بكر -ريض اهلل عنه -عند عمر -ريض اهلل عنه -ولعمر عند أيب بكر -ريض اهلل عنه -من مزيد
املحبة واملزنلة.
 .5يستحب ملن أبدى عذره أن يقبل منه ذلك.

 .6اثليب ال بد هلا من ويل اكبلكر؛ فال تزوج نفسها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن
حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت1425 ،ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3448( :

422

ش
اتك جصت اُجُدےکدںآپﷺےس کہا:آپ کيا کہی ہ ےی کہ اگر می مارا
گيا تو می کہاںر ےہوں گا (مبا تھکان کہاں ےہوگا)؟۔آپﷺتفماتا جنت
ک
تھ
رہ تہاں تك کہ
می۔ اتھوںتا ییاہتھےس ھجورین یيکی اور لرت ے
شہيد ےہو گی۔

َ
قال رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم
ُ ْ ُ ََْ َ ََ
َ َّ
ُ ُ َ ََْ َ
أح ٍد :أرأيت إن قتِلت فأين أنا؟ قالِ" :ف اجلنة"،
ُ َ
ََْ َ
َ
ُ
مرات ك َّن ِف يدِه ،ثم قاتل حىت قتِل.
فألىق ت ٍ

 .1487احلديث:

**

ش
ہ کہ اتك جص ت اُجُد ےک دں
جاپ ین عيد اہلل  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ث ے
آپ ﷺ ےس کہا :آپ کيا کہی ہ ےی اگر می مارا گيا تو می کہاں ر ےہوں گا (تعنی مبا
تھکان کہاں ےہوگا)؟۔ آپ ﷺ ت فماتا جنت می۔ اتھوں ت ا یی اہتھ ےس
ک
رہ تہاں تك کہ شہيد ےہو گی۔
ھجورین تھیيك دین اور لرت ے

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال رجل
ُ
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم أ ُح ٍد :أرأيْت إن
ْ
ُ ْ ُ ْ
َّ
ُ
مرات ك َّن يف
ق يتلت فأين أنا؟ قال« :يف اجلن ية» فألىق ت ٍ
ُ
ي يده ،ثم قاتل حىت ق يتل.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
أخرب جابر -ريض اهلل عنه -أن رجال -واسمه ُعمري
بن احلُمام -قال للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم
ُ
قاتلت حىت
غزوة أحد :يا رسول اهلل! أرأيت إن
قُ ُ
تلت ،يعين جاهدت املرشكني وقتلت يف هذه الوقعة
ما مصريي؟ قال" :أنت يف اجلنة" ،فألىق تمرات اكنت

معه ،وقال( :إنها حلياة طويلة إن بقيت حىت آكل هذه
اتلمرات) ثم تقدم فقاتل حىت قتل -ريض اهلل عنه.-

 .1487جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
جاپ  -رضی اہلل عيہ  -ت فماتا کہ اتك جص  -جن کا تام عمب ین الجمام تھا -ت رعوہ
اجد ےک مو قےع پ آپ ﷺ ےس توجھا ،اے اہلل ےک رسول! درا یي ال یی اگر می
لرت لرت شہيد ےہو جاوں تعنی می مشکی ےک ساتھ جہاد کروں اور اشی می مارا

جاوں تو مبا تھکان کہاں ہےوگا؟ آپ ﷺ ت فماتا تم جنت می ر ےہو ےگ۔ اتھوں
ک
ک
ل
ت ھجورین تھیيك دی اور کہا۔ اگر می ر تدہ راہ تو ر تدیگ منی ےہویگ ھجورین ترھ کھا لوں
رہ ،تہاں تك کہ شہيد ےہو گی۔
گا ،آےگ پےھ اور لرت ے

تنبيه :قال ابن حجر -رمحه اهلل( :-أخرجه مسلم من

حديث أنس أن عمري بن احلمام أخرج تمرات فجعل
يأكل منهن ثم قال :لنئ أنا أحييت حىت آكل تمرايت

هذه إنها حلياة طويلة .ثم قاتل حىت قتل .قلت :لكن
وقع اتلرصيح يف حديث أنس أن ذلك اكن يوم بدر،

والقصة اليت يف ابلاب وقع اتلرصيح يف حديث جابر

أنها اكنت يوم أحد ،فاذلي يظهر أنهما قصتان وقعتا
لرجلني ،واهلل أعلم).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > اجلهاد > فضل اجلهاد
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابير بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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فوائد احلديث:
 .1يفيد هذا احلديث املسارعة بفعل اخلريات.
 .2جزاء من قتل يف سبيل اهلل اجلنة.
 .3استحباب أن يسأل اإلنسان عما ال يعلم.
 .4ما اكن الصحابة عليه من حب نرص اإلسالم ،والرغبة يف الشهادة ابتغاء مرضاة اهلل وثوابه.
املصادر واملراجع:

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

املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –اجلامع
الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛
لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف
فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه - .فتح ابلاري البن حجر العسقالين ،دار املعرفة،
.1379

الرقم املوحد)3194( :
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ینیﷺ سوار اور یيادہ (مسجد ِ) قياء تشتفالت اور اسمیدورکعت تمار
پ ھی۔

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزور قباء
ً
ً
راكبا وماشيا ،فيصيل فيه ركعتني

 .1488احلديث:

**

عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما روای ث کرت ہ ےی کہ ’’ینی ﷺ سوار اور یيادہ (مسجد ِ)
ہ کہ
قياء تشتف الت اور اس می دو رکعت تمار پ ھی‘‘۔ اتك اور روای ث می ے
ت
ینی ﷺ مسجد قياء می ےہ ہقی ےک دں سوار اور یيادہ تشتف الت۔ اور این عرم ھی
ا تےس ہےی کيا کرت تےھ۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ُ ُ
يزور قباء راكبًا وماشيًا،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ
فيُصيل فيه ركعتني .ويف رواية :اكن انليب -صىل اهلل
ُ
ْ
ت راكبًا
عليه وسلم -يأيت مسجد قباء لك سب ٍ
وماشيًا ،واكن ابن ُعمر يفعله.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

منطقة قباء اليت بُ يين بها أول مسجد يف اإلسالم قرية

قريبة من مركز املدينة من عوايلها ،فاكن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -يزوره راكبا وماشيا ،وقوهل لك سبت:
حيث اكن خيصص بعض األيام بالزيارة واحلكمة يف

جميئه -صىل اهلل عليه وسلم -إىل قباء يوم السبت من
ُّ
لك أسبوع ،إنما اكن ملواصلة األنصار وتفقد حاهلم
َّ
وحال من تأخر منهم عن حضور اجلمعة معه ،وهذا
الرس يف ختصيص ذلك بالسبت.
هو ي

 .1488جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

قياء کا ع القہ جس می اس الم یک شت ےس تہیل مسجد ت عمب یک گنی مدیيہ ےک تاالئ جےص ےک
ت
ہ۔ ینی ﷺ سوار اور یيادہ اس یک رتارپ ےک
فی ث وا قع اتك جھوئ شی سنی ے

ہ کہ
لی تشتف الت۔ راوی کا ن کہيا کہ " ےہ ہقی ےک دں" تو اس یک وج ن ے
م
آپ ﷺ ت تعص اتام کو رتارپ ےک لی جصوض کر رکھا تھا۔ ینی ﷺ یک ےہ
ت
ہقی ےک دں قياء آت می جكمت ن ھی کہ آپ ﷺ کا اتصاری لوگوں ےس ت علق

رہ اور آپ ﷺ اں کا اور اں لوگوں کا جال جاں سکی جو آپ ﷺ ےک
قاتم ے
ساتھ تمارجمعہ می جاض ےہوت ےس رہ جات تےھ۔ اور تطور جاض ہقی ےک دں

آت می تہی رار نہاں تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :متفق عليها.

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

معاين املفردات:

ُ
• قباء  :منطقة قباء :قرية اكنت ىلع بُعد ميلني من املدينة ،ويه اآلن داخل املدينة.
• سبت  :السبت إما ايلوم أي :لك يوم سبت ،وهو األقرب ،أو األسبوع ،أي :أسبوعيًا.

فوائد احلديث:

ً
متطهرا فصىل فيه ركعتني اكن
 .1استحباب زيارة مسجد قباء ،وقد صح اخلرب عن سيِّد البرش -صىل اهلل عليه وسلم -أن من حرج من بيته
كعدل عمرة.
ِّ
 .2حرص عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -ىلع اتلأيس برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

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 .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه.
فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،للحافظ ابن حجر العسقالين ،قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن
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احلجاج ،للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت1392 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3443( :
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اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ ِف صالة
َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ْ
ْ َ
ْنيل السجدة وهل أىت
ت
الم
ِ:
ة
مع
الفجر يوم اجل
ِ
ىلع اإلنسان

 .1489احلديث:

ُ
عن أيب هريْرة -ريض اهلل عنه -قال« :اكن انليب -صىل
ْ
اهلل عليه وسلم -يقرأ ييف صالة الفجر يوم اجل ُ ُمع ية :الم
ْ
ْ ُ َّ ْ
السجدة وهل أىت ىلع اإلنسان».
زنيل
ت ي

ینی ضیل اہلل عليہوسلم جمےعےکدںقرحیک تمار می سورہ(المی ْربِت ُل ال رسج ْ ردہِ) اور
اںج ِ ِم
ہ ر ر عر ر ِ
الد ے ْہ ِ)پھا کرت تےھ۔
ی ْن ر
سورہ ( ے ْرل ائ یل ْاالت ْ رس ِ ر
**

ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ ینی ﷺ جمےع ےک
دں قرح یک تمار می "المی ْربِت ُل ال رسج ْ رد رہ " اور "ہ ے ْرل ائ عیل االتساں" پھا کرت تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من اعدة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقرأ يف
صالة الفجر يوم اجلمعة سورة السجدة اكملة ،وذلك
يف الركعة األوىل بعد الفاحتة ،ويقرأ يف الركعة اثلانية

بعد الفاحتة سورة اإلنسان اكملة؛ تذكريا بما اشتملت
عليه السورتان من أحداث عظيمة وقعت وستقع يف

هذا ايلوم ,كخلق آدم ،وذكر املعاد وحرش العباد،
وأحوال القيامة ,وغريها.

 .1489جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
ینیﷺ یکعادپميارکہ ھی کہآپ ﷺ جمےع ےک دںتمار قرحمیتہیل رکعت ےک
م
اتدر سورہ الفائجہ ےک ت عد كمل سورہ شجدہ پ ھی اور دوشی رکعت می سورہ الفائجہ
م
ع
پ ھی ےک ت عد كمل سورہ االتساں یک ت الوپ فمات۔ اتسا آپ ﷺ اں طنم
ہاورجو
واق عاپ کوتاددالت ےک لی کرت ،جنکادکر اںدوتوں سورتوںمی آتا ے
ئ
وا قع ےہو جےک تا اس دں (تعنی جمےع ےک دں) وا قع ےہوں ےگ ،جیےس جلنق آدم ،قيامت
ج
اور اتساتوں ےک ميداں جش می مع ےہوت اور قيامت ےک اجوال وعبہ کا دکر۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف الصالة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• اكن  :هنا تدل ىلع االستمرار.
• "الم تزنيل" السجدة  :السورة اليت اسمها السجدة.

• "هل أىت ىلع اإلنسان"  :السورة اليت اسمها اإلنسان.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قراءة هاتني السورتني يف صالة فجر يوم اجلمعة.
 .2من السنة املواظبة ىلع قراءة هاتني السورتني يف صالة الفجر يوم اجلمعة.
 .3فيه تذكري للناس بما اكن وسيكون يف هذا ايلوم.
املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1426 ،ه .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم ،لعبد العزيز بن باز ،اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين ،الرياض ،الطبعة األوىل1435 ،ه .خالصة الالكم ،لفيصل املبارك احلريميل ،الطبعة اثلانية 1412 ،ـه1992 -م .صحيح ابلخاري ،أليب
عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة  -الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي انلجِم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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َ َ َّ ِّ َ
رسول اهللِ -صىل اهلل عليه
إىل
اب
ي
ِ
اكن أحب اثل ِ
َ
ُ
وسلم -الق ِميص

 .1490احلديث:

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن أح َّ
ب
ِّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
اب إىل
رسول ا ي
ي
اثلي ي
القم ُ
يص.
ي

ق
رسول اہللﷺکا تسيدتدہپین لياس منص تھا۔
**

تھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أحب اثلياب إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -القميص؛ ألنه أسرت من اإلزار والرداء ،وألنه

قطعة واحدة يلبسها اإلنسان مرة واحدة فيه أسهل
من أن يلبس اإلزار أوال ثم الرداء ثانيا .ولكن مع

ذلك لو كنت يف بدل يعتادون بلاس األزر واألردية

ولبست مثلهم فال حرج واملهم أال ختالف بلاس أهل
بدلك فتقع يف الشهرة وقد نىه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -عن بلاس الشهرة.

 .1490جدیث:

ق
ام سلمہ رضی اہلل عہا یياں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ کا تسيدتدہ پین لياس منص

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ق
"رسول اہلل ﷺ کا شت ےس تسيدتدہ لياس منص تھا۔" کنوں کہ اس می ارار اور
ت
ہ،
ہاوراس لی ھی کہ ناتكہےیکبا ےہو تا ے
جادر یک نتسیترتادہ سبتوشی ےہوئ ے

ہ۔ جيائجہ اس کا تہیيا اس یک ن تسیت رتادہ آساں
جےس اتساں اتك ہےی تار تہن لیيا ے
ہ کہ تہےل ارار تہنی جات اور ترھ جادر۔ تاہےم اس شت ےک تاوجود اگرآپ کسی
ے
ھت
ا تےس ع الق می ہ ےی ،جہاں لوگ ارار تاتد ھی اور جادرین تہیی ہ ےی اور آپ ی واہں
ہ کہ
ہ۔ قاتل لجاظ ارم ن ے
تہی لياس اسی عمال کرین ،تو اس می کوئ جرح تہی ے
آپ ا یی ع الق ےک تاسيدوں ےک لياس ےس مجيلف لياس ن تہيی؛ کنوں کہ اس
ےس آپ جرج می آ جا تی ےگ اور ینی ﷺ ت اتسا لياس تہیی ےس منع فماتا
ہ جو جرج کا تاعت ےہو۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى وأمحد
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• القميص  :ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت اثلياب ،من القطن اغبلا.

فوائد احلديث:
 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن حيب القميص من اثلياب املخيطة .ألنه أسرت لألعضاء ،وأقل مؤنة ،وأخف ىلع ابلدن ،والبسه أكرث تواضعا.
 .2مرشوعية االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ملبسه وما حيبه من اللباس.
 .3جواز استحباب لبس بعض اثلياب دون بعض.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن
للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي.ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .سنن
الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .خمترص الشمائل املحمدية ،لألبلاين ،نرش :املكتبة اإلسالمية – عمان – األردن.
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ت
رسول اہللﷺپدہدارکنواری لریکےس ھی رتادہ جيادار تےھ۔ جتآپﷺ
کو کوئ تاپ تاتسيد گررئ ،تو ہےم اس تاتسيدتدیگےکآ تارآپﷺےکجرہہ
ميارکپت ہجاں لیی تےھ۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد
ً
حياء من العذراء ِف خدرها

 .1491احلديث:

**

اتوشعيدجدریرضی اہللعيہروای ث کرت ےہوتیياں کرتہ ےی کہرسولاہلل ﷺ
ت
پدہ دار کنواری لریک ےس ھی رتادہ جيا دار تےھ۔ جت آپ ﷺ کو کوئ تاپ تاتسيد
گررئ ،تو ہےم اس تاتسيدتدیگ ےک آ تار آپ ﷺ ےک جرہہ ميارک پ تہجاں جات

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :اكن
َّ
ً
حياء من
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد
ْ
ْ
ْ ُُ
العذرا يء يف يخد يرها ،فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه يف

وجهه.

تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أشد حياء من املرأة
ً َّ
حياء؛ ألنها لم تزتوج
اليت لم تزتوج ويه أشد النساء

ولم تعارش الرجال فتجدها حيية يف خدرها ،فرسول
ُّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد حياء منها ،ولكنه -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا رأى ما يكره وما هو
خمالف لطبعه -صىل اهلل عليه وسلمُ -عرف ذلك يف
وجهه.

 .1491جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ینی ﷺ کنواری عورپ ےس ھی رتادہ جيا دار تےھ ،جس می شت ےس رتادہ شم و
ہ؛ کنوں کہ سادی ن ےہوت یک وج ےس وہ رمدوں ےک ساتھ ميل جول ےس
جيا ہےوئ ے
ہ۔ ليک
دور ےہوئ ے
ہ۔ جيائجہ وہ شم و جيا کا نکر ین کر ا یی گرھ ہےی می ر ےہنی ے

ت
رسول اہلل ﷺ اس ےس ھی رتادہ جيا دار تےھ۔ تاہےم ینی ﷺ کو جت کوئ تاتسيدتدہ
تا اتسی تاپ تظ آئ ،جو آپ ﷺ یک ظینعت ےک پج الف ےہوئ ،تو اس ےک اپاپ
آپ ﷺ ےک جرہہ اتور پ ظ ے
اہ ےہو جات تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حياؤه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حياء  :احلياء خلق عظيم حيمل ىلع فعل اجلميل وترك القبيح.
ْ
• العذراء  :ابلكر ،ويه األنىث اليت لم يمسها رجل ،سميت به بلقاء عذرتها ،ويه ما يكون من اتلحام يف فم الرحم.
ْ
• اخليدر  :ناحية يف ابليت يرتك عليها سرت.
• يكرهه  :ال حيبه.

وجهه  :تغري وجهه ولم يتلكم لشدة حيائه.
• عرفناه يف ي

فوائد احلديث:
 .1بيان ما اشتمل عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من احلياء ،وهو اخللق العظيم.
 .2احلياء خلق غريزي يف النساء.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
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زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت
ً
الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال َيدون عشاء،

مس
رسول اہللﷺ لسل کنی را تی تھوےک گرارت اوراںےکاہےلو عيال کو
راپکا کھاتا میش تہی ےہو تا اور اکب اںےک کھات می جرو ْیکروئ ےہوئ۔

وًكن أكِث خزبهم خزب الشعري

 .1492احلديث:

**

ہ ,کہی ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ
عيداہلل ین عياس رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
مس
لسل کنی را تی تھوےک گرارت اور اں ےک اہےل و عيال کو راپ کا کھاتا میش تہی

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :اكن

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت الليايل
املتتابعة طاوياً ،وأهلُ ُه ال جي ُدون عش ً
اء ،واكن أكرث
ي
ي
خزبهم خزب الشعري.

ےہو تا اور اکب اں ےک کھات می ج رو ْیکروئ ےہوئ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ينام الليايل املتتابعة
املتوايلة من غري أكل ،وكذلك زوجاته وعياهل؛ ألنهم

ال جيدون طعام العشاء ،واكن أكرث خزبهم من
الشعري ،وهو أقل لكفة من الرب وغريه.

 .1492جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

مس
ینی ضیل اہلل عليہ وسلم لسل کنی را تی یيا کھات سوت،اوراشی رطح آپ ضیل
اہلل عليہ وسلم ےک اہےل و عيال،کنو تکہ اں کو راپ کا کھاتا میش تہی ےہو تا،اور اکب اں

ہ۔
ےک کھات می جو یک روئ ےہوئ اورجو گہوں ےک تالمفاتل کم مہنگا ےہو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.

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

معاين املفردات:

ً
• طاويا  :خايل ابلطن لم يأكل.

فوائد احلديث:
 .1بيان لزهده -صىل اهلل عليه وسلم -وتقلله من ادلنيا وصربه ىلع ألوائها.
 .2فضيلة ألزواج انليب -صىل اهلل عليه وسلم -تلحملهم املشاق معه.
 .3بيان خلشونة العيش اليت اكنوا عليها.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة
ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،مرص الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .خمترص الشمائل املحمدية ,تأيلف :حممد بن عيىس
الرتمذي ,انلارش :املكتبة اإلسالمية ,حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,دار الكتاب العريب-بريوت ،بدون
تاريخ.
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کنگ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه رسول اہللﷺ جو تا تہیی ،ھی کرت ،جصول ظہارپ،اور ا یی تمام کاموں
اتليمن ِف تنعله ،وترجله ،وطهوره ،ويف شأنه لكه
می دا تیرطفےسآعار کرت کوتسيدفمات تےھ

 .1493احلديث:

**

 .1493جدیث:

کنگ
ہ وہ کہنی ہ ےی’’ :رسول اہلل ﷺ جو تا تہیی ،ھی
عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
کرت ،جصول ظہارپ ،اور ا یی تمام کاموں می دا تی رطف ےس آعار کرت کو

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل
ِّ
ُّ
اتليمن يف تن َُّعله,
صىل اهلل عليه وسلم -يعجبهُ ِّ
ُ ُ
َُّ
وره ,ويف شأنه لكه».
وترج يله ,وطه ي

تسيد فمات تےھ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

ضج
جدی ث کا درج :نح

املعىن اإلمجايل:

ختربنا اعئشة -ريض اهلل عنها -عن اعدة انليب -صىل

**

اهلل عليه وسلم -املحببة إيله ،وَه تقديم األيمن يف
لبس نعله ،ومشط شعره ،وترسحيه ،وتطهره من
األحداث ،وىف مجيع أموره اليت من نوع ما ذكر لكبس

القميص والرساويل ،وانلوم ،واألكل والرشب وحنو

ذلك .لك هذا من باب اتلفاؤل احلسن وترشيف
ايلمني ىلع اليسار .وأما األشياء املستقذرة فاألحسن

أن تقدم فيها اليسار؛ وهلذا نىه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -عن االستنجاء بايلمني ،ونىه عن مس اذلكر
بايلمني ،ألنها للطيبات ،واليسار ملا سوى ذلك.

اجمایل معنی:

عاتش رضیاہلل عہا ےہمیینیﷺ یکاتكتسيدتدہعادپےکتارےمییي الرہےیہ ےی
کنگ
کہ آپ ﷺ ا یی جوت تہیی ،ا یی تالوں می ھی کرت اور اتہی سیوارت
می اور تاتایک ےس ظہارپ جاضل کرت می اور مدکورہ قسم ےک ا یی تمام کاموں
ف
جیےس مص اور تاجاما تہیی ،سوت ،کھات تیی اور اشی رطح ےک دیگر امور می دا تی
رطف کو مفدم ر کھی تےھ۔ ن شت کجھ ا جےھ شگوں اور دا تی رطف کو تا تی پ رعپ
ق
ہ کہ تا تی رطف کو مفدم
ہ۔ عب تاکبہ جبوں می تہب ن ے
د یی ےک یيل ےس ے
م
رکھا جات۔ اشی لی ینی ﷺ ت دا تی اہتھ ےس اسینجاء کرت اور عصوِ جصوض کو
ہ اور اں ےک
ہ کنو تکہ داتاں اہتھ تاکبہ اسياء ےک لی ے
جھوت ےس منع فماتا ے

ہ۔
ع الوہ دیگر اسياء ےک لی تاتاں اہتھ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• يعجبه اتليمن  :يفضل تقديم األيمن ىلع األيرس.
• يف تن ُّعله  :لبس نعله.
ُّ
• وترجله  :ترسيح شعر رأسه وحليته باملشط.
• ُ
وط ُهوره  :تطهره ،ويشمل الوضوء والغسل وإزالة انلجاسة.
• وىف شأنه لكه  :مجيع أمره.

فوائد احلديث:

ً
ً
وط ًّبا.
 .1تقديم ايلمني لألشياء الطيبة هو األفضل رشاع وعقال ي
ً
 .2جعل اليسار لألشياء املستقذرة ،هو األيلق ً
رشاع وعقال.

 .3الرشع الرشيف جاء إلصالح انلاس وتهذيبهم ووقايتهم من األُضار.

 .4السنة يف غسل ايلدين والرجلني يف الوضوء تقديم ايلمني.
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 .5كمال السنة املطهرة بمرااعة انلظافة يف ترسيح الشعر وغريه.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426( ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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ش
رسول اہللﷺیک گقنگوےک کلماپ الگ الگ ہےوت تےھ ،جےس ےہ سییواال مجھ

اكن الكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
الكما فصال يفهمه ُك من يسمعه

 .1494احلديث:

لیيا تھا۔

**

ُ ُ
ول
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن ّلُكم رس ي
َّ
ً ْ ُ ُ ُّ
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمّ -لُك ًما فصال يفه ُمه لك
ُ
م ْن ي ْسم ُعه.

 .1494جدیث:

عاتش رضی اہلل عہا روای ث کرت ےہوت یياں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ یک گقنگو
ش
ےک کلماپ الگ الگ ےہوت تےھ ،جےس ےہ سیی واال مجھ لیيا تھا۔

**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

َّ
حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -أنها قالت :إن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -اكن ّلُكمه فصال ،معناه أنهاكن مفصال ال يدخل احلروف بعضها ىلع بعض ،وال
اللكمات بعضها ىلع بعضِّ ،
بني ظاهر للك من سمعه
ليس فيه تعقيد وال تطويل ،حىت لو شاء العاد أن

حيصيه ألحصاه من شدة تأنيه -صىل اهلل عليه وسلم-
َّ
َّ
َّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
يف الالكم؛ وهذا ألن
ُ ْ
أع يطي جوامع اللكم واخترص هل الالكم اختصارا،

وجوامع اللكم أن جتمع املعاين الكثرية يف اللفظ

القليل .وهكذا ينبيغ لإلنسان أن ال يكون ّلُكمه
متداخال حبيث خيىف ىلع السامع؛ ألن املقصود من

الالكم هو إفهام املخاطب ،ولكما اكن أقرب إىل اإلفهام
اكن أوىل وأحسن .ثم إنه ينبيغ لإلنسان إذا استعمل

هذه الطريقة ،يعين إذا جعل ّلُكمه فصال بينا
واضحاَّ ،
وكرره ثالث مرات ملن لم يفهم ،ينبيغ أن
يستشعر يف هذا أنه متبع لرسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -حىت حيصل هل بذلك األجر وإفهام أخيه
املسلم .وهكذا مجيع السنن اجعل ىلع بالك أنك متبع

فيها لرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حىت يتحقق لك

**

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عہا اینی اس جدی ث می یياں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ یک گقنگو ےک
کلماپ الگ الگ ےہوت تےھ۔ تعنی آپ یک گقنگو جدا جدا ےہوئ ،تاین طو رکہ جروف و
کلماپ تاہےم جلط ملط تہی ےہوت تےھ اور آپ ﷺ یک گقنگو سیی واےل ےک لی
ت
تالکل واضح اور نجيدیگ و طوال ث ےس تاک ےہوئ ھی۔ آپ ﷺ گقنگو اینی آ ےہسيہ روی
ےس فمات کہ اگر کوئ شمار کرت واال آپ یک گقنگو ےک الفاظ شمار کرتا جاہےيا ،تو کر
ت
شکيا تھا۔ اس یک وج ن ھی کہ آپ ﷺ کو جوامع الکلم عطا کی گی تےھاور آپ
ت
لک
م
گ
ہ کہ تھورے الفاظ
ﷺ یک قنگو تہت ہےی جنرص ےہوئ ھی۔ جوامع ا لم ےس رماد ن ے
ہ کہ اتساں یک گقنگو
می تہت سارے معائ شمو دت جا تی۔ اس لی مياشت ے
ش
اس رطح ےس گد مد ن ےہو کہ وہ سیی واےل کو مجھ ہےی می ن آت؛ کنوں کہ گقنگو کا مقصد
ش
ج
تف
ہ۔ اس لی گقنگو ہنم ےس ینی فی ثپ ےہو یگ ،ایيا ہےی
مجاطت کوتاپ مجھاتا ےہو تا ے
تہب اور اجھا ےہو گا۔ ترھ اتساں جت ن رطر عمل ایيات ،تعنی اینی گقنگو کو جدا جدا،
ش
ش
ضاف اور واضح ر کےھ اور جو جص ن مجھ تات ،اس ےک لی اےس تی دق عہ
ے
دوہات ،تو اےس جا ہی کہ وہ اس دوراں ن تاپ دہ ےن می ر کےھ کہ وہ رسول اہلل
ت
ہ؛ تا کہ اس یک وج ےس اےس اجر ھی جاضل ےہو جات اور وہ
ﷺ یک یبوی کر راہ ے
ت ش
ا یی مسلماں تھائ کو (اینی تاپ) ھی مجھا دے۔ اشی رطح تمام سینوں می ا یی
رہ ہ ےی؛
دہ ےن می تہی رکھی کہ آپ اں پ کاریيد ےہو کر رسول اہلل ﷺ یک یبوی کر ے
ت
ت
تا کہ ایياغ ھی ےہو جات اور اس ےک ساتھ ساتھ آپ کو تواپ ھی مل جات۔

االتباع وثوابه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > ّلُكمه صىل اهلل عليه وسلم
ُ
راوي احلديث :رواه أبو داود واللفظ هل ،والرتمذي والنسايئ وأمحد.

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

ً
• فصال  :مفصوال بني أجزائه وواضحا ،وفاصال بني احلق وابلاطل.

فوائد احلديث:
 .1فصاحة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخماطبته للناس بما يفهمون.
 .2ينبيغ ىلع ادلايع إىل اهلل أن يبذل لك جهده يلصل ّلُكمه إىل لك من أحب سماعه.
 .3ينبيغ ىلع ادلايع إىل اهلل أن يكون رحيما باملدعوين يف إيصال احلق هلم ،وحريصا عليهم ،ومهتما بأمرهم أكرث من أمره.
ُ
فهم السامعني حديثه حىت ال خيىف منه يشء ىلع بعضهم ،فيفهم ضده وعكسه.
 .4ينبيغ ىلع املتحدث أن ي ي

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،ط ،2رشكة 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 ،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 .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،ط ،1مكتبة
املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .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 .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.
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ینی اشایيلےک م عامالپیک تدیبو انطام ن عمب کرت تےھ۔ جت اتك
ن عمب قوپ ےہو جا تا تو اسکا جاتسیدوشا ن عمب ین جا تا۔ مگر مبے تعد کوئ
ن عمب تہی۔ الیيہ مبے ت عد جلفاءہےوںےگ اور کبپےس ےہو تےگ۔

اكنت بنو إَسائيل تسوسهم األنبياء ،لكما هلك
نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وسيكون
بعدي خلفاء فيكِثون

 .1495احلديث:

**

 .1495جدیث:

ہ کہ اہلل ےک ن عمب ﷺ ت فماتا '' :ینی
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس رموی ے
اشایيل ےک معام الپ یک تدیب و انطام ن عمب کرت تےھ۔ جت اتك ن عمب قوپ
ےہو جا تا تو اس کا جاتسی دوشا ن عمب ین جا تا۔ مگر مبے ت عد کوئ ن عمب تہی۔ الیيہ

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-اكنت بنو إرسائيل ت ُس ُ
وس ُه ُم،
ُ
األنبياء ،لكما هلك نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي،

وسيكون بعدي خلفاء فيكرثون» ،قالوا :يا رسول

مبے ت عد جلفاء ےہوں ےگ اور کبپ ےس ےہو تےگ۔'' ضجان کرام ت رعض کيا:
اے اہلل ےک رسول ﷺ! آپ اں ےک تارے می ےہمی کيا جكم د یی ہ ےی؟ آپ
ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا" :جس ےس تہےل نعت کرو ،اس یک نعت توری

اهلل ،فما تأمرنا؟ قال« :أوفوا ببيعة األول فاألول ،ثم
َّ
أعطوهم حقهم ،واسألوا اهلل اذلي لكم ،فإن اهلل
سائلهم عما ْ
اس ْ
رتاع ُهم».

کرو،ترھ اس ےک ت عد واےل ےس نعت کرو۔ ترھ اتہی اں کا جق ادا کرو۔اور جو
عایل ت اتہی جن کا
تمہارے ا یی جفوق ہ ےی ،اں کا سوال اہلل ےس کرو۔ کنو تکہ اہلل ت ی
وایل یياتا ت ،اں یک تای ث وہ جود اں ےس توجھ ےل گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت بنو إرسائيل تتوىل األنبياء أمرهم كما يفعل
الوالة واألمراء بالرعية ،لكما مات نيب جاء بعده نيب،

وإنه ال نيب بعدي ،وسيكون خلفاء كثريون حيكمون

انلاس .فقال الصحابة -ريض اهلل عنهم :-إذا كرث

بعدك اخللفاء فوقع التشاجر واتلنازع بينهم فما
تأمرنا أن نفعل؟ فأجابهم انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بقوهل" :أوفوا ببيعة األول" وأعطوهم حقهم
وإن لم يعطوكم حقكم؛ ألن اهلل سيسأهلم عن

حقكم ،ويثيبكم بما لكم عليهم من احلق.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی اشایيل ےک معام الپ یک تدیب و انطام ن عمب کرت تےھ ،جیےس کہ ارماء اور
ت
جكرماں رعاتا یک کرت ہ ےی۔ جت ھی کسی ینی یک وقاپ ےہوجائ تو دوشا ینی اس یک جگہ

ےل لیيا۔ ليک مبے ت عد کوئ ینی تہی۔ الیيہ کیب ت عداد می جلفاء ےہوں ےگ جو لوگوں
پ جكرمائ کرین ےگ۔ اس پ ضجان کرام رضی اہلل عہم ت رعض کيا :جت آپ
ےکت عدکبپےسجلفاء ےہوںےگتو اںےکماتیاگرجھگرا اوریيارعہیيدا ےہوجاےتو
آپ ےہمی کس تاپ کا جكم د یی ہ ےی؟ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا :جس ےس

تہےل نعت ےہوجاتاس یک نعتکوتورا کرو،اور اں کواںکاجق ادا کرواگرجوہتمہارا
جق ادا ن کرین۔ کنو تکہ تمہارے جق ےک تارے می اہلل ت عایل جود اں ےس توجھ ےل گا
ت
اور اس جق ےک تدےل منہن اجر عطا فماے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > اتلاريخ > قصص وأحوال األمم السابقة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• إرسائيل  :هو انليب يعقوب عليه السالم ،وإرسائيل اسم عرباين معناه  :عبد اهلل .وأبناؤه هم قبائل ايلهود.
• تسوسهم  :يتولون أمورهم.
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• هلك نيب  :مات.

• خلفه نيب  :جاء ماكنه نيب آخر يقيم أمرهم وينرص مظلومهم.
• ال نيب بعدي  :فيفعل ما اكن يفعل أوئلك.
• فيكرثون  :يكرث عددهم.

• أوفوا  :الزموا بيعته
• ابليعة  :املعاقدة واملعاهدة ىلع طاعة ونرصة احلاكم األول.
• أعطوهم حقهم  :أطيعوهم واعرشوهم بالسمع والطاعة.
• اذلي لكم  :أي عليهم من الرفق بكم وراعيتكم.
• اسرتاعهم  :استحفظهم.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال بد للرعية من نيب أو خليفة يقوم بأمرها ،وحيملها ىلع الطريق املستقيم.
 .2أنه ال نيب بعد نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم.
 .3السمع والطاعة لوالة أمر املسلمني.
 .4من معجزات انليب صىل اهلل عليه وسلم اإلخبار عن املغيبات.
 .5أنه ال جيوز عقد ابليعة خلليفتني يف آن واحد.
 .6عظم مسؤويلة اإلمام ،فإن اهلل تعاىل سيسأهل عن رعيته.
 .7وجوب مناصحة احلاكم املسلم باحلسىن والرفق.
 .8ابليعة ال جتب إال إلمام مجاعة املسلمني.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه.

الرقم املوحد)4936( :
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اكنت يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

رسول اہللﷺکاداتاںاہتھوضو اور کھاتا کھاتےک لی اور تاتاںاہتھقصات
ہ۔
جاجت اور اںجبوںےک لی ےہو تا تھا جن می گيدیگ ےہوئ ے

ايلمىن لطهوره وطعامه ،وًكنت اليرسى خلالئه
وما اكن من أذى

 .1496احلديث:

**

ُ ُ
ول
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت" :اكنت يد رس ي
َّ
ايلمىن ل ُط ُ
صىل اهلل عليه وسلَّمُ -
ور يه وطعا يم يه،
ه
اهلل -
ي
ي
ُ ْ
ْ
واكنت اليرسى يخلالئي يه ،وما اكن يمن أذى" .عن
َّ
َّ
حفصة -ريض اهلل عنها" -أن ر ُسول اهلل -صىل اهلل
َّ
ْ ُ
عليه وسلم -اكن جيعل ي يمين ُه يلطعا يم يه ورشابي يه و يثيابي يه،
ْ ُ
وجيعل يسار ُه ليما يسوى ذليك".

اُم الموميی عاتش رضی اہلل عہا روای ث کرت ےہوت یياں کرئ ہ ےی کہ رسول اہلل
ﷺ کا داتاں اہتھ وضو اور کھاتا کھات ےک لی اور تاتاں اہتھ قصات جاجت اور اں
ہ۔ ام الموميی جقصہ رضی اہلل عيہ ےس
جبوں ےک لی ےہو تا تھا جن می گيدیگ ےہوئ ے
ہ کہرسولاہللﷺا یی دا ہیاہتھکوکھات ،تیی اورکبے تہی ےک
روای ث ے
لی اسی عمال کرت اور تا تی اہتھ کو اس ےک ع الوہ کاموں ےک لی اسی عمال کرت
تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

بيَّنت اعئشة -ريض اهلل عنها ،-ما اكن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يستعمل فيه ايلمني ،وما اكن
يستعمل فيه اليسار ،فذكرت أن اذلي يستعمل فيه
اليسار ما اكن فيه أذى؛ اكالستنجاء ،واالستجمار،
واالستنشاق ،واالستنثار ،وما أشبه ذلك ،لك ما فيه

أذى فإنه تقدم فيه اليرسى ،وما سوى ذلك؛ فإنه
ً
تكريما هلا؛ ألن األيمن أفضل من
تقدم فيه ايلمىن؛

األيرس .وهذ احلديث داخل يف استحباب تقديم

ايلمىن فيما من شأنه اتلكريم فقوهلا -ريض اهلل
َّ
َّ
ُ ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
عنها" :-اكنت يد رس ي
ْ
ُ ُ
ُ
ور يه وطعا يم يه ،واكنت اليُرسى يخلالئي يه وما
ايلمىن يلطه ي
اكن يم ْن أذى" .قوهلا" :لطهوره" :يعين إذا تطهر يبدأ
بايلمني ،فيبدأ بغسل ايلد ايلمىن قبل اليرسى،

وبغسل الرجل ايلمىن قبل اليرسى ،وأما األذنان
ٌ
ٌ
عضو واحد ،وهما داخالن يف الرأس ،فيمسح
فإنهما
ً
بهما مجيعا إال إذا اكن ال يستطيع أن يمسح إال بيد
واحدة ،فهنا يبدأ باألذن ايلمىن للرضورة .قوهلا:

"وطعا يم يه" :أي تناوهل الطعام" .واكنت يده اليرسى
خلالئه" :أي ملا فيه من استنجاء وتناول أحجار وإزالة

أقذار" .وما اكن من أذى" كتنحية بصاق وخماط

 .1496جدیث:

**

ضج
ہ۔
جدی ث کا درج :ن جدی ث اینی دوتوں رواتاپ ےک اعیيار ےس نح ے

اجمایل معنی:

ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا ت وضاجت یک کہ ینی ﷺ کن کاموں می ایيا داتاں
اہتھ اسی عمالکرت تےھاور کنمیتاتاںاہتھاسی عمالکياکرت تےھ۔جيائجہاں ےک
تفول جن کاموں می گيدیگ ےہوئ جیےس اسینجاء کرتا ،اسینجاء می نرھ کا اسی عمال ،تاک می
تائ داليا اور تاک کو ضاف کرتا جیےس کاموں می تعنی اں تمام کاموں می جن می گيدیگ
ےہوئ آپ ﷺ تاتاں اہتھ اسی عمال کيا کرت تےھ۔ اور اں ےک ع الوہ کاموں می
ہ کنو تکہ داتاں اہتھ
داتاں اہتھ اسی عمال کرت تےھ۔ اس می دا تی اہتھ یک یکرتم ے
ق
ہ۔اس جدی ث یک رو ےس اں تمام کاموں می داتاں اہتھ اسی عمال
تا تی ےس ا صل ے
م
ہ جو قاتلِ یکرتم ےہوں۔ عاتش رضی اہلل عيہ ےک قول کہ :رسول اہلل
کرتا سنجت ے
ﷺ کا داتاں اہتھ وضو ےک لی اور کھات ےک لی ےہو تا اور تاتاں اہتھ قصات
م
ہ کہ جت ینی
جاجت اور گيدیگ ےک اراےل ےک لی ےہوا کر تا تھا۔ اس کا عنی ن ے
ﷺ ظہارپ جاضل کرت تو آپ ﷺ دا تی اہتھ ےس آعار کرت۔ جيائجہ آپ
ﷺ دا تی اہتھ کو تا تی اہتھ ےس تہےل دھوت تےھ اور اشی رطح آپ ﷺ دا تی

تاوں کو تا تی تاوں ےس تہےل دھوتا کرت تےھ۔ جت کہ دوتوں کاں اتك ہےی عصو
م
شمار ےہوت ہ ےی جوش کا جصہہ ےی۔ جيائجہ اں کو ا کھی ہےی سح کيا جات گا ئرح اسےک کہ
م
م
اتك اہتھ ےس سح کرتا ےہو۔ اس ضورپ می ضورپ ےک ئجت دا تی کاں ےس سح کا
آعار کيا جات گا۔ "وطر عر ِاہمِ" تعنی جت آپ ﷺ کھاتا کھاتا کرت تےھ۔ "وکای ث
تدہ الیشی لج الن"۔ تعنی قصات جاجت ےک وق ث اسینجاء کرت ،نرھ اتھات اور
گيدیگ ےک اراےل ےک لی تا تی کو اسی عمال کرت تےھ۔ "وما کاں من ادی"۔ جیےس
ت
ت
تھوک اور ل عم وعبہ کو دور کرت ےک لی۔حرحی وعبہ کو دور کرتا ھی اشی می آ تا
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وقمل وحنوها .وحديث حفصة مؤكد ملا سبق من

حديث اعئشة ،اذلي جاء يف بيان استحباب ابلداءة

بايلمني فيما طريقه اتلكريم ،وتقديم اليسار فيما

طريقه األذى والقذر؛ اكالستنجاء واالستجمار وما
أشبه ذلك.

ہ۔ جقصہ رضی اہلل عہا یک جدی ث ےس عاتش رضی اہلل عہا ےس رموی جدی ث یک
ے
ہ کہ جو کام قاتلِ یکرتم ےہوت اں می
ہ جس می اس تاپ کا یياں ے
تصدتق ےہوئ ے
ع
آپ ﷺ کا رطتفہ کار دا تی اہتھ کو اسی عمال کرتا تھا اور جن کاموں می گيدیگ کا مل
دجل ےہو تا تھا اں کاموں می آپ ﷺ تاتاں اہتھ اسی عمال فمات تےھ جیےس اسینجاء
کرت ےہوت تا اسینجاء ےک لی نرھ اتھات ےہوت وعبہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > طعامه ورشابه صىل اهلل عليه وسلم
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي
راوي احلديث :احلديث األول :رواه أبو داود وأمحد .احلديث اثلاين :رواه أبو داود وأمحد.

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

معاين املفردات:

ُ ُ
ورهي  :وهو بضم الطاء املهملة :استعمال املاء للتطهر ،وبفتحها املاء املتطهر به.
• يلطه ي
• يخلالئي يه  :أي :لالستنجاء وتناول األحجار وإزالة األقذار.
• يم ْن أذى  :اكبلصاق واملخاط وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1احلديث مؤكد لقاعدة الرشيعة :يف استحباب ابلداءة بايلمني فيما فيه اتلكريم ،وتقديم اليسار فيما فيه األذى والقذر.
 .2ايلد اليرسى ال تستعمل إال يف إزالة اخلبيث ،ولك ما اكن ال تكريم فيه.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل1428 ،ه،
2007م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،املحقق :شعيب األرنؤوط ،حم َّمد اك يمل قره بلل ،انلارش :دار الرسالة العاملية .صحيح أيب داود ،حممد
نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 ،م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع
بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة1425 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن
عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل1415 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :الرابعة عرش1407،ه1987 ،م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .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،ه2001 ،م.
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می اور ینی کرتم ضیل اہلل عليہوسلم اتك ہےی پین می عسل کرت تےھ ،جت کہ
ہےمدوتوںجینی ےہوت۔

كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -من إناء واحد ,الكنا جنب

 .1497احلديث:

**

ُْ ُ ْ ُ
ت أغت يسل
عن اعئيشة -ريض اهلل عنها -قالت(( :كن

 .1497جدیث:

ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا فمائ ہ ےی کہ می اور ینی کرتم ضیل اہلل عليہ وسلم اتك
ج
ہےی پین می عسل کرت تےھ ،جت کہ ہےم دوتوں ینی ےہوت اور آپ ضیل اہلل عليہ
م
ل
وسلم جےھ (ارار تاتدھ لیی کا)جكم فمات ،تس می ارار تاتدھ ینی ،ترھ آپ ضیل اہلل

اح ٍد,
أنا ورسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يمن يإنا ٍء و ي
ْ
َّ
يّلُكنا ُجنُب ،واكن يأ ُم ُرِن فأتز ُر ,فيُب ُ
ارش يِن وأنا
ي
ي
ي
َّ ُ ُ ْ ٌ
ُْ
ْ ُُ
كف ,فأغ يسله
حائيض ،واكن خي يرج رأسه يإيل ,وهو معت ي
وأنا حائيض)).

عليہ وسلم مبے ساتھ مياشپ کرت ،جت کہ اس وق ث می جاتصہ ےہوئ اور آپ
اعن کاف یک جال ث می ایيا ش ميارکمبی رطف کر د یی اورمی جنص یک جال ث می
ےہوت ےک تاوجود آپ کا ش ميارک دھو دینی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وزوجته اعئشة -

ريض اهلل عنها ،-يغتسالن من اجلنابة من إناء واحد،
ألن املاء طاهر ال يرضه غرف اجلنب منه ،إذا اكن قد
غسل يديه قبل إدخاهلما يف اإلناء .وقد أراد انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يرشع ألمته يف القرب من
احلائض بعد أن اكن ايلهود ال يؤالكونها ،وال

يضاجعونها ،فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر
اعئشة أن تزتر ،فيبارشها بما دون اجلماع ،ويه

حائض .واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يعتكف

فيخرج رأسه إىل اعئشة ويه يف بيتها وهو يف املسجد
فتغسله ،فالقرب من احلائض ال مانع منه ملثل هذه

األعمال وقد رشع توسعة بعد حرج ايلهود ،ولكن
احلائض ال تدخل املسجد ،ئلال تلوثه ،كما يف هذا

احلديث.

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ اور آپ یک روج مطرہہ ام الموميی عاتش رضی اہلل عھا دوتوں اتك ہےی
ج
ہ ،ینی کا جلو ےس تائ لیيا
پین ےس عسل جيای ث فمات ،اس لی کہ وہ تائ تاک ے
ئ
تائ کو جس تہی کر تا ،جت کہ اس ت پین می اہتھ دا لی ےس قيل اتھی دھوليا ےہو۔

اس عمل ےس ینی ﷺ اینی امت ےک لی اس ارم کو مشوغ وفار دیيا جا ہی تےھ
کہ جاتصہ ےس فی ث اجیيار کرت می کوئ جرح تہی؛ کنوں کہ تہود جال ث جنص می
اینی نوتوں کو ا یی ساتھ ن تو ا یی دسبجواں پ شتك کرت ہ ےی اور ن اتھی ا یی
تسبوں پ س الت ہ ےی۔ جيائجہ آپ ﷺ ام الموميی عاتش رضی اہلل عھا کو ارار
تاتدھ لیی کا جكم فمات ،ترھ اں ےکساتھ جماغ ےک تعب مياشپ فمات ،جت
کہ وہ اس وق ث جال ث جنص می ےہو تی۔ ینی ﷺ اعن کاف یک جال ث می ایيا ش

عاتش رضی اہلل عھا یک جای ث فمات ،جت کہ آپ مسجد می اور وہ ا یی گرھ می
ےہو تی اور آپ ےک ش ميارک کو دھو دیيی۔ اس ےس یيہ ج ال کہ اس رطح ےک
کاموں ےک لی جاتصہ عورپ ےس فی ث اجیيار کرت می کسی قسم یک مماتعت تہی
ہ۔ تفیيا آپ ﷺ ت تہودتوں یک مد ےہنییيیگ ےس ئجاپ دالت ےہوت وشعيی
ے
یيدا فما تی ،تاہےم جاتصہ کو مسجد می داجل ےہوت ےس اس لی روک دتا گيا کہ کہی ن
ہ۔
مسجد یک ئجاشت کا تاعت ن ین جات،جیسا کہ اس جدی ث ےس ن ارم واضح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > اهلدي انلبوي > هديه صىل اهلل عليه وسلم يف انلاكح ومعارشته أهله
ً
راوي احلديث :متفق عليه ،لكنه روي مفرقا ،فمن أول احلديث إىل قوهلا"ّلُكنا جنب" :رواه ابلخاري ،ومسلم .من قوهلا"واكن يأمرِن" إىل قوهلا":وأنا
حائض" :متفق عليه ،رواه :ابلخاري ،ومسلم .آخر احلديث :متفق عليه ،رواه :ابلخاري ،ومسلم.

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

• ّلُكنا ُجنُ ٌ
ب  :لك واحد منا ىلع جنابة.
ي
َّ
ً
ُ
• فأت يزر  :ألبس إزارا.
• ُيب ُ
ارش يِن  :يتمتع يب باملبارشة دون اجلماع.
ي
• وأنا حائض  :واحليض يف اللغة :السيالن .ويف الرشع :سيالن دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها ،وقابليتها للحمل.
ُ ْ ٌ
كف  :مقيم يف املسجد للعبادة.
• معت ي

فوائد احلديث:
 .1جواز اغتسال اجلنبني من إناء واحد.
 .2جواز مبارشة احلائض فيما دون الفرج ،وأن بدنها طاهر ،ولم تنجس حبيضها.
 .3استحباب لبسها اإلزار وقت املبارشة.
 .4اختاذ األسباب املانعة من الوقوع يف املحرم.
 .5منع دخول احلائض املسجد.
 .6إباحة مبارشتها األشياء رطبة أو يابسة ،ومن ذلك غسل الشعر وترجيله.
 .7جواز غسل املعتكف رأسه وترجيله.
 .8املعتكف إذا أخرج رأسه من املسجد ال يعد خارجا منه ،ويقاس عليه غريه من األعضاء ،إذا لم خيرج مجيع بدنه.
 .9استخدام الرجل امرأته فيما اقتضته العادة.
 .10جواز اتلرصيح بما يستحيا منه للمصلحة.
 .11حسن عرشة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألهله.
املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح
عمدة األحاكم ،البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس،
دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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مبے ضجان میےس کوئ کسیےک تارے می کوئ ش کایث مجھ تكن
تہنجات ،اس لی کہ می جاہےيا ےہوںکہ می تمہارے تاساسجال می آوں کہ

ُ َ ِّ ُ
ال يبلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا ،فإين
أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر

 .1498احلديث:

مبا سیيہ ضاف ےہو۔

**

 .1498جدیث:

ای ِ
ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ت فماتا کہ
ن م سعود رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
”مبے ضجان می ےس کوئ کسی دوشے ےک تارے می کوئ ش کای ث مجھ تك ن

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ُ ِّ ُ
-صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يبلغين أحد من أصحايب

تہنجات ،اس لی کہ می جاہےيا ےہوں کہمی تمہارے تاس اس جال می آوں ،کہ مبا
سیيہ ضاف ہےو (تعنی کسی یک رطف ےسمبے دل کوئ می کدورپ ن ےہو)“۔

عن أحد شيئا ،فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم

الصدر».

**

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد

ہ۔
جدی ث کا درج :اس یک سيد ضعنف ے

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف نيه انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أصحابه عن نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثر
انلفس سلبا بما تسمعه عمن نقل عنه الالكم.

فاملطلوب من املسلم السرت ىلع أخيه املسلم
واتلجاوز عن أخطائه ،وعدم نقلها لآلخرين؛ألنه إن
لم يفعل ذلك انترشت العداوة وابلغضاء وعدم

سالمة الصدر يف أفراد املجتمع اإلساليم .وهذ مما

يبغضه اهلل -تعاىل -وال يرضاه.

**

اجمایل معنی:

اس جدی ث شتف می آپ ﷺ ت ا یی ضجان کو اتسی تاپ کہی ےس منع فماتا
م
ہ اس ےک لی منفی اپ یيدا کردے۔ اس لی
جو دل می جس ےک ن علق کہا جا راہ ے

ہ کہ وہ ا یی مسلماں تھائ یک پدہ توشی کرے
مسلماں ےس شتعت کا ن مطاليہ ے
رہ۔
اور اس یک جطاوں ےس درگرر کرے اور دوشوں تك اےس تہنجات ےس تار ے
ش
اس لی کہ اتسا کرت ےس اس المی معاشے می د منی اور تعص یيدا ےہوگا اور اتك
عایل تاتسيد
دوشے ےک لی دل ضاف تہی رہ ےی ےگ۔ ن وہ جب ے
ہ جےس اہلل ت ی
ہ۔
ہ اور اس پ تاراض ےہو تا ے
کر تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شفقته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.

اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ِّ ُ
• ال يبلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا  :أي مما أكرهه هل ،أو يعود عليه برضر.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع السرت ىلع املسلم واتلجاوز عن أخطائه.
 .2سالمة الصدر بني أفراد املسلمني تتحقق عند عدم نقل الالكم اذلي يؤدي إىل تأثرهم سلبا بما يسمعون عن اآلخرين.
 .3حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم– ىلع وحدة صف املجتمع اإلساليم وقوة أفراده.
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي .حتقيق  :ماهر الفحل.دار ابن كثري ،دمشق.ط2007 ،1م .سنن الرتمذي-حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر ( ـج )2 ،1وحممد
فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص-
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -ضعيف سنن الرتمذي طبعة املكتب اإلساليم  -بريوت .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق :حممد حميي
ادلين عبد احلميد.دار الفكر .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني :رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين .مؤسسة الرسالة.ط .1987، 1 .تطريز رياض
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الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك.حتقيق :عبد العزيز آل محد .دار العاصمة.ط ،1الرياض2002.م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني البن
عالن ،دار الكتاب العريب  -بريوت.
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رعوہ نوکےک مو قعپ لوگوں کو شجت تھوک لیگ ،اتہوںتآپﷺےس کہا
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ٌ
َّ
فقالوا:
،
ة
لما اكن غزوة تبوك ،أصاب انلاس جماع
ئ
ہ
ی
ل
ن
ی
ے
ک
ت
گ
َ
تارسول اہلل! ا رآپ اجارپد ن و م ا ی سواریےکاویثد ح ر ی تاکہ
َ
َْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ
اضحنا
يا رسول اهللِ ،لو أذِنت نلا فنحرنا نو ِ
اںکا گوشت کھا تی اور اںےکروعنےس قاتدہ اتھا تی۔رسول اہللﷺت
َ َ َ ْ َ َّ َ َّ
فأكلنا َوادهنا؟
فماتا :کر لو۔

 .1499احلديث:

**

 .1499جدیث:

ض
ات ے
ہ( راوی کو سك
عایل عيہ ےس روای ث ے
وہپہ تا جرصپ اتوشعيد جدری ر ی اہلل ت ی
ہ) کہ جت رعوہ نوک کا وق ث آتا تواس دں لوگوں کو تہت شجت تھوک لیگ،اتہوں
ے
ت آپ ﷺ ےس کہا :تارسول اہلل! اگر آپ اجارپ دین تو ہےم ا یی سواری ےک

عن أيب هريرة ،أو أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل

عنهما- -شك الراوي -قال :ملا اكن غزوة تبوك،
ْ
أصاب انلاس جماعة ،فقالوا :يا رسول اهلل ،لو أ يذنت
َّ َّ
اضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول اهلل -
نلا فنحرنا نو ي

اوی ث د ئح کرلی تاکہ اں کا گوشت کھا تی اور اں ےک روعن ےس قاتدہ اتھا تی۔
رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت کہا’’:کر لو‘‘۔جرصپ عرم رضی اہلل عيہ آپ ﷺ

صىل اهلل عليه وسلم« :-افعلوا» فجاء عمر -ريض اهلل
َّ َّ ْ
عنه -فقال :يا رسول اهلل ،إن فعلت قل الظه ُر،
ْ ُ
ْ
ولكن اد ُع ُه ْم بفضل أ ْزوا يد يه ْم ،ثم ادع اهلل هلم عليها
بالربكة ،لعل اهلل أن جيعل يف ذلك الربكة .فقال رسول

ےک تاس آت اور کہا :تا رسول اہلل ،اگرآپ ت ن کيا تو سوارتاں کم ےہو جا تی
یگ،اس ےک ئجات آپ اں ےک ئچ ےہوت راد راہ منگوا تی اور اس پ اہلل ےس
عایل اس می پک ث دال دین۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم
پک ث یک دعا کرین تا کہ اہلل ت ی
ہ‘‘۔جيائجہ آپ ت اتك کھال یک جيائ منگوائ اور اےس
ت فماتا’’ :ن تھيك ے
ش م
ئجھا دتا ترھ اں لوگوں جو ئجا کھجا کھات کا ساماں تھا وہ منگواتا۔ کوئ جص ھی ترھ مکنی،
ک
م
کوئ ھی ترھ ھجور اورکوئ (روئ کا) یکرا ےل آتا۔ تہاں تك کہ کھال پجھوئ شی دھب
لگ گنی۔ ترھ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت پک ث یک دعا یک اور فماتا :اےس ا یی

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-نعم» فداع ب ينط ٍع
فبسطه ،ثم داع بفضل أ ْزوا يد يه ْم ،فجعل الرجل ييجء
ُ
بكف ذر ٍة ،وييجء بكف تمر ،وييجء اآلخر
بك ْرس ٍة ،حىت اجتمع ىلع ِّ
انلط يع من ذلك يشء يسري،
ي
فداع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالربكة ،ثم

پنوںمیدال لو۔جيائجہلوگوں ت ا یی پینترھ لی۔ ل سکرمی کوئپین تہی ئجا
ت
جےس اتھوں ت ن ترھا ےہو۔ترھاتھوں ت کھاتا اورسب ےہو گی ليک کھاتا ترھ ھی ئح
ض
سل
عایل
راہ۔ اس پ رسول اہلل یل اہلل عليہ و م ت فماتا:می گواہےی دیيا ےہوں کہ اہلل ت ی
م
عایل کا رسول ےہوں جو یيدہ اں دوتوں شہادتوں پ
ےک سوا کوئ عنود تہی اورمی اہلل ت ی
ک
ت
عایل ےس م القاپ کرے گا (رمے گا) اےس جنت ےس ےہگر ن
فی ر ھی ےہوت اہلل ت ی

قال« :خذوا يف أوعيتكم» فأخذوا يف أوعيتهم حىت
ما تركوا يف العسكر واعء إال ملئُ ُ
وه وأكلوا حىت شبعوا
ُ
ْ ً
هلل -صىل اهلل عليه
وفضل فضلة ،فقال رسول ا ي
وسلم« :-أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ،ال
ْ
يلىق اهلل بهما عبد غري شاك ف ُيحجب عن اجلنة».

روکا جات گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ٌ
يف زمن غزوة تبوك أصاب انلاس جماعة ،فقالوا :يا

رسول اهلل ،لو أذنت نلا فنحرنا إبلنا ،فأكلنا حلومها،

وادهنا بشحومها ،فأذن هلم رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -وقال :افعلوا .فجاء عمر -ريض اهلل

عنه ،-فقال :يا رسول اهلل؛ إن فعلت ذلك نقصت
ادلواب اليت حتملنا ،وصارت قليلة ،ولكن اجعلهم

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رعوہ نوک ےک مو قع پ لوگ قاق کا ش کار ےہو گی۔ اتہوں ت آپ ﷺ ےس کہا کہ
تا رسول اہلل! اگر آپ ےہمی اجارپ دین تو ہےم ا یی اوی ث د ئح کر لی اور اں کا
گوشت کھا تی اور اں یک جرنوں ےس روعن جاضل کرین؟ رسول اہلل ﷺ ت

اتہی اس یک اجارپ دے دی اور فماتا کہ اتسا کر لو۔ ا یی می عرم رضی اہلل عيہ جاض ِ
جدمت ےہوت اور کہی لےگ :تا رسول اہلل! اگر آپ ﷺ ت اتسا کرت یک اجارپ
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يأتون ببايق طعامهم ،ثم ادع اهلل عليها بالربكة؛ لعل
اهلل أن جيعل يف ذلك اخلري ويبارك يف القليل ،فقال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ،فداع ببساط
من جدل فبسطه ثم داع ببقية طعامهم ،فجعل الرجل

ييجء بذرة بمقدار الكف ،وآخر بتمر ،وآخر بقطعة
خزب حىت اجتمع عليه من ذلك يشء يسري ،فداع

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالربكة ،ثم قال:
(خذوا يف أوعيتكم) ،فأخذوا حىت ما تركوا يف
اجليش واعء إال ملؤوه ،فأكلوا حىت شبعوا وبقيت

منه بقية ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-

أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ،ال يلىق اهلل
ٌ
بهما عبد بعد موته غري شاك فيمنع عن اجلنة ،بل ال

بد هل من دخوهلا ،إما ابتداء مع انلاجني ،أو بعد

إخراج من انلار.
ٍ

دے دی تو سواری ےک جاتور کم ےہو جا تی ےگ اور اں یک قلت ےہو جات یگ۔ آپ
لوگوں کو کہی کہ وہ ایيا ئجا ےہوا کھاتا ےل کر آ تی۔ آپ اس پ پک ث یک دعا کرین۔ ےہو
ہ کہ اہلل ت عایل اس می جب دال دے اور کم می پک ث دے دے۔ رسول اہلل
شکيا ے
ہ۔ جيائجہ آپ ﷺ ت جرمے یک اتك جيائ
ﷺ ت فماتا :تھيك ے
(دسبجواں) منگوا کر اےس ئجھادتااور ترھلوگوںکو اںکا ئجا ےہواکھاتکا ساماںالت کو
ک
ش م
کہا۔ کوئ جص ھی ترھ مکنی ےل کر آ راہ تھا تو کوئ ھجور اور کوئ روئ کا یکرا تہاں تك
کہ اس جيائ پ اں جبوں یک اتك جھوئ شی دھب لگ گنی۔ رسول اہلل ﷺ ت
پک ث یک دعا فمائ اور ترھ فماتا :اےس ا یی پنوں می دال لو۔ جيائجہ لوگ اےس لیی
لگ گی تہاں تك کہ اتہوں ت ل سکر می کوئ اتسا پین ن جھورا جےس ترھا ن ےہو۔

ت
اتہوں ت سب ےہو کر کھاتا اور ن ترھ ھی ئح گيا۔ اس پ رسول اہلل ﷺ ت فماتا :می
گواہےی دیيا ےہوں کہ اہلل ےک سوا کوئ معنود تہی اور می اہلل کا رسول ےہوں۔ جو یيدہ یيا
سك کی اں دو تاتوں یک گواہےی دے کر موپ ےک ت عد اہلل ےس مےل گا اےس جنت می
جات ےس تہی روکا جات گا تلکہ وہ ضور اس می جات گا ،تا تو شوغ ہےی ےس وہ
ئجاپ تات والوں ےک ساتھ جنت می جات گا تا ترھ دورح ےس ت کاےل جات ےک

ت عد۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تبوك  :بدلة بني وادي القرى والشام ،وقد توجه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة اتلاسعة إيلها ،ويه آخر غزواته.
• جماعة  :من اجلوع ،وهو ضد الشبع.
• حنرنا  :ذحبنا بالطعن يف أسفل رقبة احليوان.

• نواضحنا  :مجع ناضح ،وهو ابلعري اذلي يستسىق عليه املاء.
َّ
• وادهنا  :أي :اختذنا دهنا من شحومها.
• الظهر  :ادلواب اليت يركب ىلع ظهرها.
• فضل أزوادهم  :بقية طعامهم.
• الربكة  :الزيادة وكرثة اخلري.

• بنطع  :أي :بساط من اجلدل.
• بكرسة  :بقطعة.

• أوعية  :مجع واعء ،وهو ما يوَع فيه اليشء وجيمع.
• العسكر  :اجليش.
• فيحجب  :فيمنع.

فوائد احلديث:
 .1يستحب لإلمام أن يصحب جيشه يف املعارك؛ يلكون عونا هلم ىلع اثلبات فيها.
 .2أدب الصحابة مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث اكنوا يستأذنونه فيما حيبون أن يفعلوا.
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 .3جواز اإلشارة ىلع األئمة بما فيه مصلحة.

 .4سداد رأي عمر -ريض اهلل عنه -وحسن تدبريه ورسوخ علمه.

 .5تواضع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؛ حيث استمع إىل رأي عمر؛ ألن فيه مصلحة.
ً
ً
وحتاورا؛ فهداهم اهلل ألرشد أمرهم.
تشاورا
 .6حياة السلف األوىل اكنت

 .7تقديم األهم فاألهم ،وارتكاب أخف الرضرين ً
دفعا ألشدهما.

 .8احلث ىلع اتلعاون بني املسلمني يف اكفة أمورهم ،وهذا واضح يف إتيان لك واحد منهم بفضل زاده ،حىت جاء الرجل بكف ذرة ،واآلخر
بكف تمر ،واآلخر بقطعة خزب.
 .9ثبوت املعجزة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
ًّ
 .10بيان فضل لكمة اتلوحيد ،وأنها مفتاح اجلنة ،ما لم يكن صاحبها شااك بها ،أو تاراك بلعض رشوطها.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه.
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم
مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلانية .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك،
حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م . .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)4955( :
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ملا قَدِم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من َغ ْ
وة
ز
َ َّ جت ینی اکرمﷺرعوہنوکےسآت تو لوگوںتآپ کا اسیقيال کيا ،اور
ِّ ْ َ
َ َ َ َّ ُ
َت ُبوك تَلَ َّقاهُ
ة
ني
ث
ىلع
ان
ي
ب
الص
مع
ه
يت
ق
ل
ت
ف
انلاس،
ِ
ت
می ھی ئجوںےک ساتھآپےسجاکر تیيہ الوداغپ مال۔
ََ
الوداع

 .1500احلديث:

**

عن َّ
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنه -قال :ملا ق يدم
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غ ْزوة تبُوك تلق ُاه
انلاس ،فتل َّقيتُه مع ِّ
الصبْيان ىلع ث َّ
ني ية الوداع .ورواية
َّ
ْ
ابلخاري قال :ذهبنا نتلىق رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -مع ِّ
الصبْيان إىل ث َّ
ني ية الوداع.

سای ث ین پتد  -رضی اہلل عيہ -کہی ہ ےی کہ جت ینی اکرم ﷺ رعوہ نوک ےس آت
ت
تو لوگوں ت آپ کا اسیقيال کيا ،تو می ھی ئجوں ےک ساتھ آپ ےس جا کر تیيہ
یي
الوداغ پ م ال۔ ئجاری یک روای ث می اس رطح ےک الفاظ ہ ےی ’’ ردہریےْيا ر رلرفری رسول اہلل -
ضیل اہلل عليہ وسلم -مع ال ِصیْيراں ایل رتیير ِہ الوردراغ‘‘(.ہےم شت ئچ تیيہ الوداغ تك
آپ ﷺ کا اسیقيال کرت گی تےھ۔)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب َّ
السائب بن يزيد -ريض اهلل

عنهما -أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عندما قدم
من غزوة تبوك خرج انلاس -ممن اكن قد ختلف عن

الغزو من املعذورين وغريهم -إىل ثنية الوداع وذلك

الستقباهل-صىل اهلل عليه وسلم -حني عودته .وخرج
َّ
السائب بن يزيد مع يصبيان املدينة تلليق انليب -صىل
اهلل عليه وسلم.-

 .1500جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ جت
ہ کہ سای ث ین پتد  -رضی اہلل عيہ -ےس روای ث ے
جدی ث کا مفہوم ن ے
آپ ﷺ رعوہ نوک ےس واتس تشتف الت تو جو معدورین وعبہ می ےس جو
ن
لوگ رعوے ےس جےھ رہ گی تےھ وہ آپ ےس م القاپ ےک لی تیيہ الوداغ یک
رطف ت کےل ،ن آپ ﷺ یک واتسی پ آپ ےک اسیقيال ےک لی ت کےل۔ سای ث ین
ت
پتد  -رضی اہلل عيہ -ھی مدیيہ ےک ئجوں ےک ساتھ آپ ﷺ ےس ملی ت کےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اهلجرة
راوي احلديث :رواه أبوداود ،واللفظ اثلاين للبخاري.
اتلخريجَّ :
السائب بن يزيد -ريض اهلل عنهما-

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تلقاه انلاس  :أي استقبله من اكن يف املدينة.
• الصبيان  :الغلمان قبل ابللوغ.

• ثنية الوداع  :ما ارتفع من األرض ،وثنية الوداع :ماكن قرب املدينة ،سميت بذلك؛ ألن املسافر اكن يُودع عندها.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية استقبال القادمني من حرب أو سفر.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل
حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،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 - .منار القاري
رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف  -اململكة
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جترسول اہللضیل اہلل عليہوسلم اورآپےکضجان مکہ تشتفالتتو
مشکوںت کہا کہ :تمہارے تاسا تےس لوگآت ہ ےیحہی یبپ(مدیيہ
ہ۔ اس لی ینی ضیل اہلل عليہوسلمت جكم
منورہ)ےک ئجارت کرمور کردتا ے

ملا قدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

وأصحابه مكة قال املْشكون :إنه يقدم عليكم
قوم وهنتهم حىم يِثب ،فأمرهم أن يرملوا

دتا کہ طوافےک تہےل تی جکروں میرمل (یب جليا جسےسقوپکا اظہار ےہو)
کرین اوردوتوں تمائرکنوںےکدرمياں جست م عمول جلی

األشواط اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني

 .1501احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ل َّما
َّ
َّ
قدم ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه
ي
المرش ُكون :إنَّه يقد ُم عل ُ
وم وهنتهمُ
يكم ق ٌ
مكة ،فقال ُ
ي
ي
َّ
َّ
ُح َّىم يرثب ،فأمر ُهم َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ي
ُ ُ
ُ
ُّ
رملوا األشواط اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني،
ي
َّ
َّ
ُ
ُ
عهم أن ي ُ
ولم يمن ُ
رملوا األشواط لكها :إال اإلبق ُ
اء
ي
ليهم».
ع ي

ہ وہ کہی ہ ےی کہ ’’ :جت رسول اہلل
عيداہلل ین عياس رضی اہلل عہما ےس رموی ے
ضیل اہلل عليہ وسلم اور آپ ےک ضجان مکہ تشتف الت تو مشکوں ت کہا کہ:
تمہارے تاس ا تےس لوگ آت ہ ےی حہی یبپ (مدیيہ منورہ) ےک ئجار ت کرمور کر
ہ۔ اس لی ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت جكم دتا کہ طواف ےک تہےل تی جکروں
دت ا ے
می رمل (یب جليا جس ےس قوپ کا اظہار ےہو) کرین اور دوتوں تمائ رکنوں ےک درمياں
ج ست م عمول جلی اور آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت اں پ شققت و پمی کرت ےہوت
ن جكم تہی دتا کہ شت تھبوں می رمل کرین۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة ست من
ً
معتمرا ،ومعه كثري من أصحابه،
اهلجرة إىل مكة
فخرج لقتاهل وصده عن ابليت كفار قريش ،فحصل
بينهم صلح ،من مواده أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وأصحابه يرجعون يف ذلك العام ،ويأتون يف
العام القابل معتمرين ،ويقيمون يف مكة ثالثة أيام،
فجاءوا يف السنة السابعة لعمرة القضاء .فقال

املرشكون ،بعضهم بلعض -تشفيا وشماتة :-إنه

سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم وأضعفتهم حىم

يرثب .فلما بلغ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قوهلم،
أراد أن يرد قوهلم ويغيظهم ،فأمر أصحابه أن يرسعوا

إال فيما بني الركن ايلماين والركن اذلي فيه احلجر
ً
األسود فيمشوا ،رفقا بهم وشفقة عليهم ،حني
يكونوا بني الركنني ال يراهم املرشكون ،اذلين

تسلقوا جبل "قعيقعان" يلنظروا إىل املسلمني وهم

يطوفون فغاظهم ذلك حىت قالوا :إن هم إال اكلغزالن،
فاكن هذا الرمل سنة متبعة يف طواف القادم إىل مكة،

 .1501جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ےہرحپ ےک جھنوین سال ضجان یک کیب ت عداد ےک ےہرماہ عرمہ یک
نت ےس مکہ آت ،تو کفار فتس آپ ےس لرت اور آپ کو اہلل ےک گرھ ےس
ض
رو کی ےک لی ت کےل ،جياں ج اں ےک درمياں لح ےہوئ جس ےک مضموں می ن تھا
کہ ینی ضیل اہلل عليہ وسلم اس سال ا یی اضجاپ ےک ےہرماہ واتس لوپ جا تی اور

ا گےل سال عرمہ یک نت ےس آ تی اور مکہ می ضف تی دں تك قيام کرین ،جياں
ج سن ساپ ھرحی می جت وہ دوتارہ عرمہ یک قصا ےک لی آت تو مشکی ت -
ہ
تسکی جارط اور تطور یےسی اور تھنھا -آتس می اتك دوشے ےس کہيا شوغ کيا کہ
آرہ ہ ےی حہی یبپ ےک ئجار تتور دتا اور کرمور یيا دتا
تمہارے تاس ا تےس لوگ
ے
ئ
ہ۔ جت ینی ضیل اہلل عليہ وسلم کو اں یک ن تاپ تہو جی تو آپ ﷺ تاں ےک
ے
جواپ می اور اں کو پایگنجيہ کرت ےک لی ا یی ضجان کو جكم دتا کہ وہیب جلی مگر
رکن تمائ اور جرح اسود ےک درميائ جصہ می عام جال جلی۔ ن جكم ضجان ےک ساتھ
پمی اور شققت ےک تاپ ےس تھا جت کہ وہ دوتوں رکنوں ےک درمياں ےہوں اور وہ
مشکی اتہی ن دیكھ سکی جو" قعنق عاں" تامی تہار پ اس لی جرھ آت تےھ کہ وہ

مسلماتوں کو طواف کرت ےہوتدیكھ سکی۔ ليک یب جال ت اتہی آگ یگولہ
کردتا اور وہ تہاں تك کہی لےگ کہ ن شت تو ےہں ےک مایيد ہ ےی۔ اس رطح دلیک جال
449

تذكرا لواقع سلفنا املاضني ،وتأسيًا بهم يف مواقفهم
احلميدة ،ومصابرتهم الشديدة ،وما قاموا به من

جليل األعمال ،نلرصة ادلين ،وإعالء لكمة اهلل ،رزقنا

اهلل اتباعهم واقتفاء أثرهم.

وامليش بني الركنني

وترك الرمل منسوخ؛ نله يف حجة الوداع رمل من

ط ِ
وافقدوممی سیتجارنفارتائ۔ تاکہا ییگررے ےہوتاس الفےک واق عہکو
تاد کيا جات اور اں ےک قاتل تغتف مواقف اور رپدشت ضب اور جو کجھ دین یک مدد

اور اہلل ےککلمہ یکتليدی ےک لی اتہوںت ا جےھکام ائجامدتہ ےی اں میاں یک
اقيدا یک جات۔ اہلل ےہمی اں یک یبوی اور اں ےک تق ِ
س قدم پ جلی یک توقنق ئجےس۔

احلجر إىل احلجر ،روى مسلم عن جابر وابن عمر -

ريض اهلل عنهم« -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -رمل من احلجر إىل احلجر ثالثا ،ومىش
ً
أربعا».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > غزواته ورساياه صىل اهلل عليه وسلم
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > احلج والعمرة > أحاكم ومسائل احلج والعمرة
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
• وهنت ُهم  :أضعفتهم.
ْ
رثب  :من أسماء املدينة انلبوية يف اجلاهلية.
•ي ي
ُ
ْ
• أن ي ْر ُملوا  :الرمل :اإلرساع يف امليش مع تقارب اخلطا.
ْ
• األشواط  :مجع شوط :وهو اجلرية الواحدة إىل الغاية .واملراد هنا :الطوفة حول الكعبة من احلجر إىل احلجر.
• اإل ْبق ُ
اء عليْ يهم  :الرفق بهم ،والشفقة عليهم.
ي
• الركنني  :املسافة بني الركنني :ايلماين واحلجر األسود.

فوائد احلديث:
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه ،رملوا يف األشواط اثلالثة األول ماعدا ما بني الركنني ،فقد رخص هلم يف تركه ،إبقاء عليهم ،وذلك
يف عمرة القضاء.

 .2استحباب الرمل يف لك طواف وقع بعد قدوم ،سواء أكان لنسك أم ال فيف صحيح مسلم" :اكن ذلك إذا طاف الطواف األول".

 .3إظهار القوة واجلدل أمام أعداء ادلين ،إاغظة هلم ،وتوهينا لعزمهم ،وفتا يف أعضادهم.

 .4من احلكمة يف الرمل اآلن تذكر حال سلفنا الصالح ،يف كثري من مناسك احلج ،اكلسيع ،وريم اجلمار واهلدي وغريها.
 .5الرمل خمتص بالرجال دون النساء ،ألنه مطلوب منهن السرت.

 .6لو فات الرمل يف اثلالثة األول ،فإنه ال يقضيه ،ألن املطلوب يف األربعة ابلاقية ،امليش ،فال خيلف هيئتهن ،فتكون سنة فات حملها.

 .7جواز يحاكية قول الغري ،وإن اكن خالف املرشوع ،يف قوهل" :وهنتهم حىم يرثب".
 .8شدة عداوة املرشكني للمسلمني ،وإظهار الشماتة بهم.

 .9شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426 ،ه .اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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م
لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند ُك اگر جےھ اینی امتےکمسقت میپت کا اتدتشن ہےو تا تو می اتہی ےہتمارےک
صالة
لی مسواک کرتکا جكمدےدیيا۔

 .1502احلديث:

**

م
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا کہ ’’اگر جےھ اینی
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
امت ےک م سقت می پت کا اتدتش ن ےہو تا تو می اتہی ےہ تمار ےک لی مسواک
کرت کا جكم دے دیيا‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُ
ُ َّ
صىل اهلل عليه وسلم( :-لوال أن أش َّق ىلع أم ييت؛
ُ ِّ
ُ
رت ُهم ب ِّ
السواك يعند لك صالة).
ألم
ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من كمال نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وحمبته
اخلري ألمته ،ورغبته أن يفعلوا لك فعل يعود عليهم

بانلفع؛ يلنالوا كمال السعادة أن حثهم ىلع التسوك،

فهو -صىل اهلل عليه وسلم -ملا ع يلم من كرثة فوائد
السواك ،وأثر منفعته اعجال وآجال؛ اكد يلزم أمته به

عند لك وضوء أو صالة؛ لورود رواية( :مع لك وضوء)،

ولكن -لكمال شفقته ورمحته -خاف أن يفرضه اهلل

عليهم؛ فال يقوموا به؛ فيأثموا؛ فامتنع من فرضه
ً
ً
َّ
عليهم خوفا وإشفاقا ،ومع هذا رغبهم فيه وحضهم

عليه.

 .1502جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ یک اینی امت ےک ساتھ تہت رتادہ جب جواہےی ،آپ ﷺ یک اینی امت ےک
لی تھ الئ یک جاہےت اور اس تاپ یک رعنت کہ وہ ےہ اتسا کام کرین جو اں ےک لی
ہ کہ
قاتدے ميد ےہو تاکہاتہیتوری شعادپجاضل ےہو سےک،اس یکاتك ع المت ن ے

آپ ﷺ ت اتہی مسواک کرت یک پعنت دی کنو تکہ آپ ﷺ جا یی تےھ کہ
ہ۔ آپ ﷺ اےس ےہ وضو تا
اس می تہت رتادہ قواتد اور دنوی و اجروی منقعت ے
ےہ تمار ےک ساتھ اینی امت پ الرم کرت ےک فی ث تےھ جیسا کہ اتك دوشی
روای ث می " ےہ وضو ےک ساتھ" ےک الفاظ آت ہ ےی ليک ا یی کمال شققت اور
عایل اں پ اےس فض
رجمت یک تدول ث آپ ﷺ کو ن اتدتش الجق ےہوا کہ کہی اہلل ت ی

ہےی ن کردے اور وہ اس کو ن کر سکی اور توں گياہ گار ہےوں ۔ جيائجہ اس جوف اور
شققت یک وج ےس آپ ﷺ ت اےس اں پ فض ن کيا۔ تاہےم اس ےک تاوجود
آپ ﷺ ت اتہی مسواک کرت یک پعنت دی اور اس پ اتہی اتھارا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• لوال  :حرف امتناع لوجود :أي أنها تدل ىلع امتناع يشء؛ لوجود يشء آخر ،فيف هذا احلديث تدل ىلع امتناع إلزام انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أمته بالسواك عند لك صالة؛ لوجود املشقة عليهم بذلك.
ُ
• أشق  :أتعب وأثقل.
ُ
• أم ِّيت  :مجاعيت ،واملراد بهم :من آمن به واتبعه.
ُ
• ألمرت ُهم  :أللزمتهم.
• ِّ
بالسواك  :أي :باستخدام السواك تلنظيف الفم.
ِّ
• عند لك صالة  :عند فعل لك صالة.

فوائد احلديث:
 .1كمال شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته ،وخوفه عليهم.
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 .2لم يمنع من فرض السواك؛ إال خمافة املشقة يف القيام به.

 .3الرشع يرس ال عرس فيه ،وال مشقة.

 .4انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمر بيشء فهو الزم ،إال أن يقوم ادليلل ىلع أنه تطوع.
 .5استحباب السواك وفضله.
ُّ
 .6تأكد مرشوعية السواك عند الوضوء والصالة.

 .7فضل الوضوء والصالة املستعمل معهما السواك.

 .8تعظيم شأن الصالة.
َّ
 .9عموم احلديث يشمل صالة الصائم بعد الزوال؛ فيتأكد يف حق الصائم أن يستاك عند لك صالة ،ولو بعد الزوال ،كصاليت :الظهر والعرص.

 .10درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح ،وهذه قاعدة عظيمة نافعة جدا ،فإن الشارع احلكيم ترك فرض السواك ىلع األمة مع ما فيه من املصالح
برتك الواجبات الرشعية.
العظيمة؛ خشية أن يفرضه اهلل عليهم فال يقوموا به؛ فيحصل عليهم فساد كبري؛ ي

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة1426 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل1426 ،ه.
عمدة األحاكم من ّلُكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط ،دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق:
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن
احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)3364( :
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آحےک تعد ترھ تمھارے اتا جاں کو کوئتجینی تہیالجق ےہویگ!

ليس ىلع أبيك كرب بعد ايلوم

 .1503احلديث:

**

َّ ُ
لما ثقل
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال:
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جعل يتغشاه الكرب،

اتس ین مالك رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ جت آپ
ش
ﷺ ےک رمض یک سدپ می اضاقہ ےہوگيا ،تو آپ ﷺ پ (شکراپ) یک جنی ظاری
ک
ج
ےہوت لیگ۔ قاظمہ رضی اہلل عہا کہی لگی :اہے مبے اتا جاں کو یسی ت ینی
ہ! اس پ آپ ﷺ ت فماتا” :آح ےک ت عد ترھ تمھارے اتا جاں کو
الجق ےہو گنی ے
ج
کوئ ت ینی تہی الجق یگ!“۔ ترھ جت آپ ﷺ یک وقاپ ےہو گنی ،تو قاظمہ رضی اہلل
عہا کہی لگی :اہت اتا جاں! آپ ت ا یی رپ ےک ت الوے پ لیيك کہا ،اہت
اتاجاں! آپ ا یی مسیف تعنی جنت الفدوس می جےل گی ،اہت اتا جاں! ہےم

فقالت فاطمة -ريض اهلل عنها :-واكرب أبتاه ،فقال:

«ليس ىلع أ يبيك كرب بعد ايلوم» .فلما مات ،قالت:
َّ
يا أبتاه ،أجاب ًّ
ربا داعه! يا أبتاه ،جنة ال يفردوس مأواه!
َّ ُ
فلما دفين قالت فاطمة -
يا أبتاه ،إىل جربيل ننعاه!
ُ
ُ
ُ
ريض اهلل عنها :-أطابت أنف ُسكم أن حتثوا ىلع
ُّ
ُ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الرتاب؟!
رس ي

جبتل عليہ الس الم کو آپ یک وقاپ یک جب د یی ہ ےی! جت آپ ﷺ یک تدقی ےہو جیک
تو قاظمہ رضی اہلل عہا ت کہا :تم لوگوں ت آجر ن کیےس گوراہ کرليا کہ رسول اہلل ﷺ
پ منی دال دو ؟

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يُ ِّ
صور هذا احلديث صرب نبينا -صىل اهلل عليه وسلم-
ىلع سكرات املوتَّ ،
فلما ثقل يف مرضه اذلي مات فيه

جعل يغىش عليه من الكرب من شدة ما يصيبه؛ ألنه

عليه الصالة والسالم -يتشدد عليه األلم واملرض،وهذا حلكمة بالغة :حىت ينال ما عند اهلل من

ادلرجات العىل جزاء صربه ،فإذا غشيه الكرب تقول

فاطمة -ريض اهلل عنها" :-وأكرب أبتاه" تتوجع هل من
كربه ،ألنها امرأة ،واملرأة ال تطيق الصرب .فقال انليب

عليه الصالة والسالم" :-ال كرب ىلع أبيك بعدايلوم"؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ملا انتقل من ادلنيا
انتقل إىل الرفيق األىلع ،كما اكن -صىل اهلل عليه

وسلم -وهو يغشاه املوت -يقول "امهلل يف الرفيق
األىلع ،امهلل يف الرفيق األىلع وينظر إىل سقف ابليت

صىل اهلل عليه وسلم ."-تويف الرسول -عليه الصالةوالسالم ،-فجعلت -ريض اهلل عنها -تندبه ،لكنه
ندب خفيف ،ال يدل ىلع التسخط من قضاء اهلل
وقدره .وقوهلا "أجاب ربا داعه"؛ ألن اهلل تعاىل هو

اذلي بيده ملكوت لك يشء ،وآجال اخللق بيده.

 .1503جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ۔
ن جدی ث شکراپ الموپ می ےہمارے ینی ﷺ ےک ضب یک منظ کسی کرئ ے
جت رسول اہلل ﷺ کا رمض سدپ اجیيار کر گيا ،تو ت کلنف یک سدپ ےس آپ ﷺ
پ عسی ظاری ےہوت لیگ۔ آپ ﷺ سدتد ت کلنف اور رمض ےس دو جار تےھ۔ اس

ت
ت ت
می اتك پی جكمت ھی ھی؛ جكمت ن ھی کہ آپ کو ضب ےک عوض می اہلل ت عایل
ج
ےک تاس او ئچ درجاپ جاضل ےہوں۔ جت آپ پ ت ینی ظاری ےہوئ ،تو قاظمہ
ک
ج
ہ! اتہی
رضی اہلل عہا کہيی” :اہے مبے اتا جاں کو یسی ت ینی الجق ےہو یگ ے
ج
آپ ﷺ یک ت ینی دیكھ کر دکھ ےہو راہ تھا ،کنوں کہ وہ اتك عورپ تھی اور عورپ

می ضب یک ظاق ث تہی ےہوئ۔ اس پینی کرتم ﷺ ت فماتا” :آح ےک ت عد ترھ
ج
تمہارے اتا جاں کو کوئ ت ینی الجق تہی ےہویگ!“۔ کنوں کہ آپ ﷺ دیيا ےس
می
رہ تےھ:
رقنق اعیل ےک تاس نفل ےہو گی۔ جیسا کہ توق ث وقاپ آپ ﷺ فما ے
م
ل
ل
" ا لہم ف الرقنق االعیل ،ا لہم ف الرقنق االعیل"۔ پجمہ :اے اہلل! جےھ رقنق اعیل می
م
تہنجادے ،اے اہلل! جےھ رقنق اعیلمی تہنجادے۔ ن الفاظ کہی ےہوےآپ ﷺگرھ
رہ تےھ۔ جت رسول اہلل ﷺ یک وقاپ ےہو گنی ،تو قاظمہ
یک جھت یک رطف دیكھ ے
رضی اہلل عہا رو رو کر آپ ےک کجھ اجوال یياں کرت لگی۔ تاہےم اس یک توعنت
ت
ت
تہت م عمویل ھی اور اس می اہلل یک قصا و قدر پ تاراضیگ کا اظہا ر ھی تہی تھا۔ قاظمہ
رضی اہلل عہا ت کہا" :آپ ت ا یی رپ ےک ت الوے پ لیيك کہا"۔ کنوں کہ ےہ
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فأجاب دايع اهلل ،وهو أنه -صىل اهلل عليه وسلم -إذا
تويف صار كغريه من املؤمنني ،يصعد بروحه حىت

توقف بني يدي اهلل سبحانه فوق السماء السابعة.

وقوهلا" :وابتاه جنة الفردوس مأواه" -صىل اهلل عليه

وسلم-؛ ألنه -عليه الصالة والسالم -أىلع اخللق
مزنلة يف اجلنة ،كما قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

" :اسألوا اهلل يل الوسيلة؛ فإنها مزنلة يف اجلنة ال تنبيغ
إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو" ،وال

شك أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مأواه جنة
الفردوس ،وجنة الفردوس يه أيلع درجات اجلنة،
وسقفها اذلي فوقها عرش الرب جل جالهل ،وانليب -

عليه الصالة والسالم -يف أىلع ادلرجات منها .قوهلا:
"يا أبتاه إىل جربيل ننعاه" وقالت :إننا خنرب بموته
جربيل ألن جربيل هو اذلي اكن يأتيه ويدارسه

بالويح زمن حياته ،والويح مرتبط حبياة انليب -عليه
َّ َّ ُ
محل ودفين ،قالت -ريض اهلل
الصالة والسالم.-
ثم لما ي
عنها" :-أطابت أنفسكم أن حتثوا ىلع رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -الرتاب؟" يعين من شدة حزنها

عليه ،وحزنها وأملها ىلع يفراق وادلها ،ومعرفتها بأن

الصحابة -ريض اهلل عنهم -قد مأل اهلل قلوبهم حمبة
الرسول -عليه الصالة والسالم -سأتلهم هذا السؤال،

لكن اهلل سبحانه هو اذلي هل احلكم ،وإيله املرجع،
ِّ ٌ َّ
َّ
ت و يإن ُه ْم
وكما قال اهلل -تعاىل -يف كتابة( :إينك مي
ميِّتُون).

ت
ہ اور تمام مجلوق ےک اوق ِ
اپ رمگ ھی اشی ےک اہتھ می ہ ےی۔
ےس اہلل ےک اہتھ می ے
جيائجہ آپ ﷺ ت اہلل ےک ت الوے پ لیيك کہا۔ دراضل آپ ﷺ یک جت
وقاپ ےہوگنی تو آپ دیگر اتماں والوں یک رطح ےہو گی۔ آپ ﷺ یک روح ميارک
ت
ت
ھی اوپا ھنی گنی تہاں تك کہ ساتوین آشماں پ اہلل سجان و ت عایل ےک جصور جا کر رک
گنی۔ قاظمہ رضی اہلل عہا ت کہا” :اہت اتاجاں! آپ ا یی مسیف تعنی جنت

الفدوس می جےل گی“ قاظمہ رضی اہلل عہا ت اتسا اس لی کہا ،کنوں کہ جنت می
م
آپ ﷺ کا رمیيہ شت جلوق ےس اعیل ےہو گا ،جیسا کہ ینی ﷺ تفماتا" :اہلل ت عایل

ہ ،جس کا شاوار اہلل
ےس مبے لی وسيلہ مایگو۔ ن جنت می اتك اتسا رمیيہ ے
م
ہ کہ وہ یيدہ می ےہوں
ہ۔ اور جےھ اميد ے
ےک یيدوں می ےس ضف اتك ہےی یيدہ ے
ہ۔ جنت
گا"۔ اس می کوئ سك تہی کہ آپ ﷺ کا تھکان جنت الفدوس ے
ہ ،جس ےک اوپ موجود جھت
الفدوس جنت ےک درجاپ می شت ےس اعیل درج ے
ت
ہ۔ ینی ﷺ جنت الفدوس ےک ھی شت ےس اعیل
رپ ت عایل سان کا رعس ے
درج می ےہوں ےگ۔ "اہت اتا جاں! ہےم جبتل عليہ الس الم کو آپ یک وقاپ یک جب
د یی ہ ےی"۔ قاظمہ رضی اہلل عہا ت کہا کہ ہےم آپ ﷺ یک وقاپ یک جب جبتل عليہ

الس الم کو د یی ہ ےی؛ کنوں کہ ن جبتل عليہ الس الم ہےی تےھ ،جو آپ ﷺ ےک تاس
آت اور آپ ﷺ یک جياپ می آپ ﷺ ےک ساتھ وجی کا مداکرہ کرت تےھ اور
ہ۔ جت آپ ﷺ کو ےل جا کر دقن کر دتا گيا،
وجی آپ یک جياپ ےک ساتھ رمتوظ ے
تو قاظمہ رضی اہلل عہا کہی لگی” :تم لوگوں ت آجر ن کیےس گوراہ کرليا کہ رسول اہلل
ﷺ پ منی دال دو ؟“ اتھوں ت اں ےس ن سوال اس لی کيا ،کنوں کہ وہ آپ

ﷺ یک وقاپ پ سدتد عم ردہ اور آپ ﷺ یک جدائ ےک دکھ اور درد می میي ال تھی
اور جاینی تھی کہ اہلل ت عایل ت ضجان رضی اہلل ع ہم ےک دلوں کو ا یی رسول یک مجنت
ہ اور اشی یک رطف
ہ۔ تاہےم قنصلہ کرت کا اجیيار تو اہلل ےک تاس ے
ےس ترھ رکھا ے
ِ
م
ین
ت رواِت رہ ُْم
لوپ کر جاتا ے
ك مرن ِ ر
ہ۔ جیسا کہ اہلل ت عایل ت ا ی کياپ ی فماتا کہ" :ا ت ر ر
ت
ت
میِن
وں" (الررم )30:پجمہ :تفیياً جود آپ کو ھی موپ آت یگ اور ن شت ھی
رُ ر
رمت واےل ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > وفاته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه ابلخاري.

اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• ثقل  :من شدة املرض.
َّ
• يتغشاه الكرب  :تزنل به الشدة من سكرات املوت ،لعلو درجته ورشف رتبته ،فإن أشد انلاس بالء األنبياء.

• واكرب أبتاه  :أي ما أشد وجع أيب ،لم ترفع صوتها -ريض اهلل عنها -بذلك ،كما يفعله بعض النساء عند املصيبة.
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• ليس ىلع أ يبيك كرب  :ال يصيبه نصب وال وصب جيد هل أملا؛ ألنه ينتقل من دار ابلالء إىل دار اخللود والصفاء.
ُ
• أجاب ًّ
ربا داعه  :لىب نداءه ،وفيه إشارة إىل ما ثبت عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه خ ِّري؛ فاختار جوار ربه و يلقاه.
• ال يفردوس  :بستان جيمع لك ما يف البساتني من شجر وزهر ،وجنة الفردوس أىلع اجلنان.
• مأواه  :مزنهل.

• ننعاه  :نرفع خرب وفاته -صىل اهلل عليه وسلم -إىل جربيل.
• جربيل  :هو اسم خاص مللك كريم َّ
خصه اهلل -تعاىل -بالويح.

• حتثوا  :حثو الرتاب :دفعه بايلد ،واملراد دفنه عليه -صىل اهلل عليه وسلم -بالرتاب.

فوائد احلديث:
 .1يف هذا احلديث بيان أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش ،يمرض وجيوع ،ويعطش ،ويموت.
 .2يف احلديث رد ىلع اذلين يرشكون بالرسول -صىل اهلل عليه وسلم-؛ يدعون الرسول -عليه الصالة والسالم ،-ويستغيثون به وهو يف قربه ،فهو
ً
عليه السالم ميت وال يملك هلم شيئا.

ُّ
 .3يف احلديث ديلل ىلع جواز انلدب اليسري إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط ىلع اهلل -عز وجل-؛ ألن فاطمة ندبت انليب عليه -الصالة والسالم،-
ْ
لكنه ندب يسري ،وليس فيه اعرتاض ىلع قدر اهلل -عز وجل-.

 .4يف احلديث ديلل :ىلع أن فاطمة بنت حممد -صىل اهلل عليه وسلم -و -ريض اهلل عنها -بقيت بعد حياته -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولكن ليس
هلا مرياث؛ ألن األنبياء ال يورثون.
ُّ
اتلوجع للميت عند احتضاره.
 .5جواز
 .6جيوز ذكر امليت بصفاته بعد موته دون رفع صوت وتسخط.

 .7صرب انليب -عليه الصالة والسالم -ىلع ما هو فيه من سكرات املوت وشدائده.

 .8ما بعد احلياة ادلنيا خري لألنبياء -صلوات اهلل عليهم وسالمه -وكذلك أتباعهم.

 .9ادلنيا دار تعب ونصب ،واآلخرة ال يشء فيها من هذا للمؤمن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان،
بريوت1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .رشح رياض
الصاحلني ،للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة
الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)3306( :
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ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
ْ
َ َْ ُ ْ
اء أحس َن مِن
ما َرأيت مِن ذِي ل ِم ٍة ِِف حل ٍة محر
َ ُ
ول اهلل
رس ِ

 .1504احلديث:

ش
ل
میت نکنی رلفوںواےل،شح جی می ملنوس کسی جص کورسول اہللﷺ
ےسپھ کر جسی تہی دیكھا۔
**

ل
پاء ین عارپ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می ت نکنی رلفوں واےل شح
ش
جی می ملنوس کسی جص کو رسول اہلل ﷺ ےس پھ کر جسی تہی دیكھا۔ آپ

عن الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -قال« :ما ُ
رأيت
َّ ْ
من يذي ل ي َّم ٍة يف ُحل ٍة محراء أحسن من رسول اهلل -
ٌْ ْ
رض ُب منْكبيْهُ ،
بعيد
ي ي
صىل اهلل عليه وسلم ،-هل شعر ي ي
ْ ْ
ني ،ليس بالقصري وال بالطويل».
ما بني المن ي
كب ي

ﷺ ےک تال ساتوں کو جھوت تےھ ،آپ ﷺ کا سیيہ جورا تھا ،ن تو آپ ﷺ کا
قد جھوتا تھا اور ن ہےی لميا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

وصف الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنهما -نيب اهلل -
ً
صلوات اهلل وسالمه عليه -يف هذا احلديث وصفا
يدل ىلع حسنه ومجاهل ،فأخرب أنه لم ير ً
أحدا شعره

يصل إىل شحمة أذنيه ،ويلبس حلة محراء أحسن من
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم ذكر شيئًا من

وصفه ،فأخرب أنه اكن بعيد املنكبني ،ولم يكن معيبًا

ال بالطول وال بالقرص-صىل اهلل عليه وسلم.-

 .1504جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اس جدی ث می پاء ین عارپ رضی اہلل عيہ اہلل ےک ینی ﷺ کا ا تےس اتدار می جليہ
ہ۔ اں کا
رہ ہ ےی جو آپ ﷺ ےک جسن و جمال پ دالل ث کر تا ے
ميارک یياں کر ے
ش
ک
ہ کہ اتھوں ت رسول اہلل ﷺ ےس رتادہ جسی ھی کسی ا تےس جص کو تہی
کہيا ے
رہ ےہوں اور وہ شح جی می ملنوس
دیكھا جس ےک تال اس یک کاتوں یک لو تك آ ے
ےہو۔ ترھ آپ ﷺ کا کجھ جليہ ميارک یياں کرت ےہوت اتھوں ت یياتا کہ آپ
ﷺ ےک سات دور تےھ (تعنی آپ ﷺ کا سیيہ کسادہ تھا) اور آپ ﷺ ن تو
درار قد تےھ اور ن ہےی کو تاہ قد ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخللقية
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > بلاسه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ
اتلخريج :الربا يء ب ْ ين اع يز ٍب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ِّ
• من ذي ل ي َّمة  :اللمة :هو الشعر اذلي يكاد يُ يل ُّم باملنكبني ،سميت اللمة؛ إلملامها باملنكبني يعين تقارب املنكبني.
ُْ ُ ْ
• يف ُحلَّة  :احللة :يه ٌ
إزار ورد ٌ
ربود ايلم ينية.
اء يمن ال
ي
• محراء  :أي :وصفها باحلمرة.
ْ
كبه  :املنكب :هو جممع ايلد مع اجلنب وهو رأس الكتف.
• من ي

فوائد احلديث:
 .1جواز لبس األمحر ،وهو اذلي فيه أعالم محر ،وأعالم بيض ،وليس املراد األمحر اخلالص املنيه عنه.
ْ
 .2بيان خل يق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الظاهر من حسن الشعر ورحابة الصدر ،وحسن القامة.
 .3جواز توفري وتطويل شعر الرأس برشط العناية به.
املصادر واملراجع:

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

فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه -2 .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
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العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه -3 .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة،
اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه -4 .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجِم ،دار علماء السلف ،الطبعة :اثلانية 1414ه.

الرقم املوحد)2990( :
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ش
ََ َ ََُ ُ َََ َ ُ َََْ َ ً َ َ ََ
ہ جیےس کسی جصتآگجالئ اور تیيےگ اور
مبی اور تمہاری ميال اتسی ے
مث ِيل ومثلكم كمث ِل رج ٍل أوقد نارا فجعل
َ ُ ُّ ُ َّ َ ْ
َ
ش
ََ ُ
َ ُ ََ ْ َ
ہ۔(اشیرطح)
اجلنادِب والف َراش يقعن فِيها ،وهو يذبهن عنها ،پواتاس می گرت لےگ اورن جص اتہی اسےس ہےيا راہ ے
َ َ َّ ُ َ ْ
َو َأنَا آخ ٌِذ ِبُ َجز ُكم َعن انلَّ
ت
ت
ي
ل
م
مہ
م
ی
ی
ک
ئ
ہ
گ
ک
ک
ک
م
ِن
م
ون
ت
ل
ف
ت
وأنتم
،
ر
ا
ی ی رمےس ر ر رآگ ی رتےس جاراہ ےوں ک م بے
ِ
ِ
ِ ِ
َ
يدِي
اہتھوںےس ت کےل جات ےہو۔

 .1505احلديث:

**

 .1505جدیث:

جاپ ین عيد اہلل اور ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت
وہپہ رضی اہلل عہم ےس روای ث ے
ش
ہ جیےس کسی جص ت آگ ج الئ اور تیيےگ اور
فماتا :مبی اور تمہاری ميال اتسی ے

عن جابر بن عبد اهلل وأبو هريرة -ريض اهلل عنهم-
مرفواعً« :مثيل ومثلُكم كمثل رجل أ ْوقد ً
نارا فجعل
ٍ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُّ
َّ
اجلنا يد ُب والفراش يقعن فيها ،وهو يذبهن عنها ،وأنا
َّ
ُ
ٌ
آخذ حبُج يزكم عن انلار ،وأنتم تفلتُون من يد َّي».

ش
ہ۔ (اشی رطح) می
پوات اس می گرت لےگ اور ن جص اتہی اس ےس ہےيا راہ ے
تمہی کرم ےس یکر یکر کر آگ می گرت ےس ئجا راہ ےہوں ليک تم مبے اہتھوں ےس
ت کےل جات ےہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حاهل مع أمته
كحال رجل يف برية ،أوقد ً
نارا فجعل اجلنادب

**

والفراش يقعن فيها؛ ألن هذه يه اعدة الفراش
واجلنادب واحلرشات الصغرية ،إذا أوقد إنسان ً
نارا يف
الرب؛ فإنها تأوي إىل هذا الضوء .ويقول :ألمنعنكم
من الوقوع فيها ،ولكنكم تفلتون من يدي ،وذلك

بمخالفة انليب صىل اهلل عليه وسلم وترك سنته.

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ آپ ﷺ کا معاملہ آپ ﷺ یک امت ےک ساتھ
ینی ﷺ یياں فما ے
ش
ہ جیےس ضرحاء می موجود وہ جص جس ت آگ ج الئ تو تیيےگ اور پوات آ آ کر
ا تےس ے
اس می گرت لےگ کنو تکہ عموماً پوات ،تیيےگ اور جھوت کبے مکورے ا تےس ہےی
ک
ج
ہ تو وہ اس یک روسنی یک رطف ھنچ
کرت ہ ےی کہ جت کوئ اتساں سیک پ آگ ج ال تا ے
رہ ہ ےی کہمی تمہی اس آگ می گرت ےس ئجا راہ
جےل آت ہ ےی۔ آپ ﷺ فما ے
رہ ےہو اور اتسا ینی ﷺ یک مجالقت اور
ےہوں ليک تم مبے اہتھوں ےس ت کےل جا ے
ہ۔
آپ ﷺ یک سیت کو پک کرت یک وج ےس ےہو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :حديث جابر ريض اهلل عنه :رواه مسلم .حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• مثيل  :المثل :انلظري.
• اجلنادب  :حنو اجلراد والفراش ،هذا هو املعروف اذلي يقع يف انلار.

• الفراش  :مجع فراشة ،ويه الطري اذلي يليق بنفسه يف ضوء الرساج.
• يذبهن  :يمنعهن ويدفعهن عنها.

• حبجزكم  :احلجز :مجع حجزة ،ويه معقد اإلزار والرساويل.
• تفلتون  :تغلبون وتهربون إيلها.

فوائد احلديث:
 .1حرص الرسول صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته.
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َّ
 .2دل ىلع جهل كثري من انلاس حيث يأبون إال خمالفة ادلين ،ويف هذه املخالفة شقاؤهم ،وقد يصل بهم ذلك إىل العذاب يف نار جهنم.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م.
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار
كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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ُ
ما خ ِّري رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني
ً
أمرين قط إال أخذ أيرسهما ،ما لم يكن إثما،

ت
رسول اہللﷺ کو جت ھیدو جبوں میےس اتك کا انجاپ کرتا ےہو تا ،توآپ
ﷺ ےہمیشدوتوں می آساں کا انجاپ کرت ،تشےط کہوہآساں کام گياہن

فإن اكن إثما ،اكن أبعد انلاس منه

 .1506احلديث:

ےہو تا۔ اگروہ گياہ ےہو تا ،توآپﷺاسےسشتےسرتادہدورر ہی۔

**

ً
ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع" :ما خ ِّري رسول

ت
ہ کہ رسول اہلل ﷺ کو جت ھی دو جبوں
عاتش رضی اہلل عہا ےس رمقوعا روای ث ے
می ےس اتك کا انجاپ کرتا ےہو تا ،تو آپ ﷺ ےہمیش دوتوں می آساں کا انجاپ

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني أمرين قط إال أخذ
أيرسهما ،ما لم يكن إثما ،فإن اكن إثما ،اكن أبعد

کرت ،تشےط کہ وہ آساں کام گياہ ن ےہو تا۔ اگر وہ گياہ ےہو تا ،تو آپ ﷺ اس ےس
ک
شت ےس رتادہ دور ر ہی۔ رسول اہلل ﷺ ت ھی کسی ےس ےک سلسےل می اینی
داپ ےک لی انفام تہی ليا ،ما سوا اس ےک کہ اہلل یک جرماپ می ےس کسی جرمت کو

انلاس منه ،وما انتقم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُْ
وسلم -نلفسه يف يشء قط ،إال أن تنتهك حرمة اهلل،

فينتقم هلل -تعاىل."-

تامال کيا جات ،اس ضورپ می آپ ﷺ اہلل ت عایل ےک لی انفام ليا کرت
تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من

خالهل اليت ينبيغ أن يقتدي به فيها املسلم أنه إذا
ُ
خ ِّري بني أمرين من أمور ادلين وادلنيا خيتار أيرسهما
ما لم يكن فيه معصية ،وأنه ال يغضب نلفسه

فينتقم ممن أغضبه ،بل يغضب هلل -تعاىل.-

 .1506جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی ﷺ یک ضفاپ می ےس ،جن یک مسلماں کو اقيدا کرئ
اس جدی ث می یياں ے
ت
ت
جا ہی ،اتك ن ھی کہ آپ ﷺ کو جت ھی دین و دیيا ےس من علق دو امور می ےس
کسی اتك ارم کو اجیيار کرتا ےہو تا ،تو آپ ﷺ آساں پ کو جيا کرت تےھ ،تشےط کہ

ک
اس می کوئ معصنت ن ےہوئ اور ن کہ آپ ﷺ ھی اینی داپ ےک لی عےص می
تہی آتا کرت تےھ ،تلکہ آپ ﷺ کا عصہ ضف اور ضف اہلل ت عایل ےک لی ےہوا
کر تا تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > شجاعته صىل اهلل عليه وسلم
ُ
السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > حلمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بني أمرين  :دينيني أو دنيويني.
• إال أخذ  :إال تناول.

• أيرسهما  :أسهلهما.
• ما لم يكن ً
إثما  :ما لم يكن األيرس معصية.
• انتقم  :اعقب.

• تنتهك  :خترق وتؤت.
• حرمة اهلل  :حدوده.
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فوائد احلديث:
 .1يرس االسالم.
 .2رمحة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته.
 .3مرشوعية الغضب هلل -تعاىل-.
 .4استحباب األخذ باأليرس يف أمور ادلين وادلنيا إذا لم يكن فيه معصية.
 .5ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من احللم والصرب والقيام باحلق والصالبة يف إقامة حدود اهلل -تعاىل-.
 .6ابلعد عن املعصية واإلثم ولو اكنت توافق هوى انلفس.
 .7أن من صفات ادلاعية اتليسري ىلع املدعوين
 .8انلدب إىل األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل 1422صحيح 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 األوىل,
1430ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر (بريوت) الطبعة األوىل .رشح صحيح
ابلخاري ـ البن بطال ،مكتبة الرشد ،الطبعة  :اثلانية1423 ،ه

الرقم املوحد)6389( :
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ک
میت ھیرسول اہللﷺکو اسرطحقہفہہ مار کر ہیسی ہےوت تہیدیكھا کہ
آپےک گےلےک کوے تظآتلگی۔آپﷺتو تس مسکراتا کرت

ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ً
مستجمعا قط ضاحاك حىت ترى منه هلواته ،إنما

تےھ۔

اكن يتبسم

 .1507احلديث:

**

ک
ہ ،وہ یياں کرئ ہ ےی" :می ت ھی رسول اہلل
عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
ﷺ کو اس رطح قہفہہ مار کر ہیسی ےہوت تہی دیكھا کہ آپ ےک گےل ےک کوے تظ
آت لگی۔ آپﷺ تو تس م سکراتا کرت تےھ"۔

يت ُ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :ما رأ ُ
رسول
ً
َّ
َّ ُ ْ ْ ً ُّ
احاك
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -مستج يمعا قط ض ي
ُ ُ َّ
ُ
ُْ
ح َّىت ترى يمنه لهواته ،يإنما اكن يتب َّسم.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث اعئشة -ريض اهلل عنها -يصور بعض جوانب
ُ ُ
اهلدي انلبوي يف خلق الوقار والسكينة فقالت -ريض
َّ
يت ُ
اهلل عنها" :-ما رأ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
ْ
ُ
ُ
َّ ُ ْ ْ ً ُّ
احاك ح َّىت ترى يمن ُه لهوات ُه،
وسلم -مستج يمعا قط ض ي
ً
َّ
ً
إينما اكن يتب َّسم" :تعين ليس يضحك ضحاك فاحشا
بقهقهة ،يفتح فمه حىت تبدو هلاته ،ولكنه -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يبتسم أو يضحك حىت تبدو
نواجذه ،أو تبدو أنيابه ،وهذا من وقار انليب -صىل

اهلل عليه وسلم.-

 .1507جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عاتش رضی اہلل عيہ ےس رموی ن جدی ث وقار اور سجيدیگ ےس من علق سبپ نوی ےک
ہ۔ عاتش رضی اہلل عہا یياں کرئ ہ ےی" :می ت
تعص تہلووں یک تصوپ کسی کرئ ے
ک
ھی رسول اہلل ﷺ کو اس رطح قہفہہ مار کر ہیسی ےہوت تہی دیكھا کہ آپ ےک گےل
ےک کوے تظ آت لگی۔ آپﷺ تو تس م سکراتا کرت تےھ"۔ تعنی آپ
ﷺ ایيا ميہ کھول کر اس رطح رور ےس قہفہہ لگا کر تہی ہیسی تےھ کہ جلق کا کوا تظ
آت لےگ؛ تلکہ آپ ﷺ م سکراتا کرت تےھ تا ترھ اگر ہیسی تو اس قدر کہ( رتادہ ےس
رتادہ) آپ ﷺ یک دارھی تا کجلياں ظ ے
اہ ےہو جا تی۔ ن ینی ﷺ ےک وقار اور
ہ۔
ميای ث کا اتك مطرہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > ضحكه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

ً
ْ
• ُم ْستج يم ًعا  :أي مبالغا يف الضحك لم يرتك منه شيئًا.
ً
• ُّ
قط  :لكمة تستعملها العرب نليف اليشء يف الزمن املايض ،واملعىن ما رأيته يفعل ذلك أبدا
ً
ُْ
احاك  :انبساط الوجه حىت تظهر األسنان من الرسور ،فإن اكن بصوت واكن حبيث يسمع من بع ٍد فهو القهقهة ،وإال فالضحك ،وإن اكن بال
•ض ي
صوت فهو اتلبسم.
ُ
• لهواته  :مجع هلاة :ويه اللحمة اليت يف أقىص سقف الفم.
• يتب َّسم  :اتلبسم مبادىء الضحك.

فوائد احلديث:
 .1اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ضحكه اتلبسم إذا ريض أو أعجب بيشء.
 .2استحباب اإلقالل من الضحك.
 .3كرثة الضحك وارتفاع الصوت بالقهقهة ليس من صفات الصاحلني؛ ألنها تميت القلب.
 .4كرثة الضحك من مظاهر الغفلة عن اهلل -تعاىل-.
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 .5كرثة الضحك تذهب هيبة الرجل ووقاره بني إخوانه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد
بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري،
دمشق ،بريوت 1428 ،ه .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428 ،ه .رشح
رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
لسان العرب البن منظور األنصاري ،ط ،3دار صادر ،بريوت 1414 ،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.

الرقم املوحد)3060( :
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ہ جن کا تیشا اہلل
اے اتو یکر! اںدو لوگوںےک تارے می تمہارا کيا جيال ے

ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما

 .1508احلديث:

**

ہ کہہےملوگ عارمی تےھ،می ت مشکی
اتویکر ضدتق رضی اہلل عيہےس روای ث ے
ےک تاوں یک رطف دیكھا ،وہ ےہمارے شوں پ تےھ ،می ت کہا اے اہلل ےک

عن أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه قال :نظرت يإىل
ُ
وسنا،
أقدام املرشكني وحنن يف الغار وهم ىلع رؤ ي
َّ
فقلت :يا رسول اهلل ،لو أن أحدهم نظر حتت قدميه
ُّ
ني اهلل
كر بياثن ي
ألبرصنا ،فقال« :ما ظنك يا أبا ب ٍ
ث ياثلُ ُهما».

رسول! اں می ےس کوئ اگر ا یی تاوں ےک نچ دیكھ ےل تو ہےم اتہی تظ آ جا تی
ےگ۔ آپ ﷺ ت فماتا:اے اتو یکر! اں دو لوگوں ےک تارے می ت مہارا کيا
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذه القصة اكنت حينما هاجر انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -من مكة إىل املدينة ،وذلك أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -ملا جهر بادلعوة ،وداع انلاس،
وتبعوه ،وخافه املرشكون ،وقاموا ضد دعوته،
وضايقوه ،وآذوه بالقول وبالفعل ،فأذن اهلل هل باهلجرة
من مكة إىل املدينة ولم يصحبه إال أبو بكر -ريض

اهلل عنه ،-وادليلل الرجل اذلي يدهلم ىلع الطريق،
واخلادم ،فهاجر بأمر اهلل ،وصحبه أبو بكر -ريض

اهلل عنه ،-وملا سمع املرشكون خبروجه من مكة،

جعلوا ملن جاء به مائيت بعري ،وملن جاء بأيب بكر
مائة بعري ،وصار انلاس يطلبون الرجلني يف اجلبال،

ويف األودية ويف املغارات ،ويف لك ماكن ،حىت وقفوا

ىلع الغار اذلي فيه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبو

بكر ،وهو اغر ثور اذلي اختفيا فيه ثالث يلال ،حىت
َّ
خيف عنهما الطلب ،فقال أبو بكر -ريض اهلل عنه-
 :يا رسول اهلل لو نظر أحدهم إىل قدميه ألبرصنا؛ ألننا

يف الغار حتته ،فقال" :ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" ،ويف
ْ ْ َّ َّ
كتاب اهلل أنه قال" :ال حتزن يإن اَّلل معنا" (اتلوبة :من
اآلية ،)40فيكون قال األمرين لكيهما ،أي :قال" :ما
ْ ْ َّ َّ
ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" وقال "ال حتزن يإن اَّلل معنا"
 .فقوهل" :ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما" يعين :هل أحد

يقدر عليهما بأذية أو غري ذلك؟ واجلواب :ال أحد

 .1508جدیث:

ہ۔
عایل ے
ت ی

**

ت
ہ۔
عایل ے
جيال ے
ہ جن کا یشا اہلل ت ی

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

رہ
ہ کہ جت آپ ﷺ مکہ ےس مدیيہ یک رطف ےہرحپ کر ے
ن اس وق ث کا واق عہ ے
تےھ۔ جت آپ ﷺ ت اع الیيہ لوگوں کو اس الم یک دعوپ دی ،لوگوں کو ت التا اور

لوگوںت آپ یک ایياغ یک۔مشکیدر گی اور آپ یکدعوپےکج الف کرھے
ش
ےہو گی ،آپ ﷺ پ جنی یک اورقول و ق عل ےک درت عہ آپ ﷺ کو ت کلنفی

ت
عایل ت آپ ﷺ کو مکہ ےس مد یی یک رطف ےہرحپ کرت یک
ہنجا تی۔ جيائجہ اہلل ت ی
اجارپ دی۔ آپ ﷺ ےک ساتھ ضف اتویکر رضی اہلل عيہ ،را ےہب اور جادم
تےھ۔تس آپ ﷺ ت اہلل ےک جكم ےس ےس ےہرحپ یک اور آپ ﷺ ےک ساتھ
اتو یکر رضی اہلل عيہ ےہو لی ،جت مشکی ت آپ ﷺ یک مکہ ےس روا تیگ یک جب سنی
تو آپ ﷺ کو یکر کر الت واےل کو دو سو ( )200اوی ث اور اتو یکر رضی اہلل عيہ کو

یکر الت پ سو ( )100اوی ث ات عام رکھا ،لوگ آپ دوتوں کو تہاروں ،وادتوں اور
عاروں اور ےہ جگہ ت الس کرت لےگ ،تہاں تك کہ اس عار پ آ ُرےک جس می ینی
رہ تہاں
ہ جہاں تی دتوں تك جھی ے
ﷺ اور اتویکر یياہ گرین تےھ۔ ن عار تور ے
تك کہ آپ دوتوں یک ت الس کا معاملہ پم پگيا ،جيائجہ اشی موق عہ ےس اتو یکر رضی اہلل
عيہ ت کہا تھا اے اہلل ےک رسول ﷺ! اں می ےس کوئ اگر ا یی تاوں ےک نچ
دیكھ ےل تو ہےم اتہی تظ آ جا تی۔ اس لی کہ ہےم اں ےک قدموں ےک نچ عار می
ہےی ہ ےی ،آپ ﷺ ت فماتا:اے اتو یکر! اں دو لوگوں ےک تارے می تمہارا کيا
ت
ہ کہ آپ ﷺ ت فماتا:
ہ۔ فآں مجيد می ے
عایل ے
جيال ے
ہ جن کا یشا اہلل ت ی
ہ۔)
”الر رئ ْرحر ْں ا ِ رں ال رلـہ رمرعريرا“ (سورہ النون )40 :پجمہ :عم ن کرو اہلل ےہمارے ساتھ ے
ت
ہ کہ آپ ﷺ ت ن دوتوں جمےل ھی کےہ ےہوں تعنی ”ما طيك تایيی اہلل
م مک ے
تالہما“ اور ”ال رئ ْرحر ْں ا ِ رں ال رلہ مرعريرا“۔ آپ ﷺ کا ن قول” :اں دو لوگوں ےک تارے
ر
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يقدر؛ ألنه ال مانع ملا أعطى اهلل وال معطي ملا منع،
َّ
ِّ
ُ
وال ُمذل ملن أعز وال معز ملن أذل" ،ق يل الل ُه َّم ماليك
ْ ْ ُْ ْ ْ
ُ ْ ُ
ع ال ْ ُملْك يم َّم ْن تش ُ
اء
زن
ال ُمل يك تؤ ييت ال ُملك م ْن تشاء وت
ي
ْ ْ ُ َّ
اء وتُ يذ ُّل م ْن تش ُ
وتُ يع ُّز م ْن تش ُ
ري يإنك ىلع
اء يبي يدك اخل
ُ ِّ
يش ٍء ق يد ٌ
لك ْ
ير" (آل عمران.)26 :

ت
ہ“ تعنی کيا کوئ اں دوتوں کو ادی ث
عایل ے
می تمہارا کيا جيال ے
ہ جن کا یشا اہلل ت ی
ہ :تہی کوئ ن ظاق ث تہی رکھ
ہ؟ اور جواپ ے
وعبہ تہنجات یک ظاق ث رکھيا ے

اہ اےس کوئرو کیواالتہیاور جےسوہروکيا
ہ۔اس لی کہ جےساہللدیيا ج ے
شکيا ے
اہ اےس کوئ د یی واال تہی ،اس کو کوئ رسوا تہی کرشکيا جےس اہلل ت عایل رعپ
ج ے
ہ)
دے اور جےس اہلل دليل کر دے اےس کوئ رعپ د یی واال تہی( ،فماں ال یہی ے
ِ
ُق ل رل ہ
ك تُو ْ ِئ الْملْ م
ك ال ْ ُملْ ِ
ك مم ر ْن ت ر رساءُ روت ُ ِغُ مر ْن ت ر رساءُ
ك ر ْن ت ر رساءُ روی ْربِغُ ال ْ ُملْ ر
ُ ر
" لِ ا رُم مرال ِ ر
رو ُتد ِ ُل مرن ت ر رساءُ ی ِيد ِ رک ا ْلج ر ْ ِ
رك عر ریل کُ ِل رش ْیءٍ رقد ِ رپ" (آل عرماں( )26 :پجمہ :آپ
بات ر
ر
ْ
ُ
اہ تادساہےی دے اور جس
کہہ د ئجی اے اہلل! اے تمام جہاں ےک مالك! تو جےس ج ے
اہ دل ث
اہ رعپ دے اور جےس ج ے
اہ سلطنت جھی ےل اور تو جےس ج ے
ےس ج ے
ہ“۔
دے،یبے ہےی اہتھ می شت تھ الیياں ہ ےی ،ت سك تو ےہ جبپ قادر ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اهلجرة
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• أقدام املرشكني  :أي :اذلين يتتبعون أقدام انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ويتحرون أخبارهَّ ،
لما هاجر من مكة إىل املدينة.
• الغار  :اغر ثور.
ُ
وسنا  :فوقنا.
• ىلع رؤ ي

فوائد احلديث:
 .1منقبة أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه -يف صحبته لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف هجرته من مكة إىل املدينة.
 .2إشفاق أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-ومدى حبه لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وخوفه عليه من األعداء.
 .3وجوب اثلقة باهلل -عز وجل ،-واالطمئنان إىل راعيته ،وعنايته بعد بذل اجلهد يف أخذ احليطة واحلذر.
 .4عناية اهلل تعاىل بأنبيائه وأويلائه ،وراعيته هلم بانلرص؛ قال تعاىل( :إنا نلنرص رسلنا واذلين آمنوا يف احلياة ادلنيا ويوم يقوم األشهاد).
 .5تنبيه ىلع أن من تولك ىلع اهلل كفاه ،ونرصه ،وأاعنه ،ولكأه وحفظه.
َّ
 .6كمال تولك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ربه ،وأنه معتمد عليه ،ومفوض إيله أمره.
 .7شجاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتطمينه للقلوب وانلفوس.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رياض الصاحلني من
ّلُكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .رشح رياض
الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة
من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)3447( :
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اگر مبے تاس مال ےہو تو می اےستمےس ےہگر ئجا کر تہیرکھوں گا۔( تاہےم تاد
ت ت
رکھو کہ) جو شجص سوال کرتےس ئ
َ َّ َ ُ َ ْ ُ
َ ُ ْ
ج
ک
ک
عایل ھی اےس
اہلل
،
ہ
ا
ت
ر
وش
یک
ی
ے
خري فلن أدخِره عنكم،
ی
ما يكن ْعندي من ٍ
ُ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ
َ ْ َْ َْ
ش
ُ
م
ہ اورجو جصت یيار ےہوتیک کوش کر تا
ومن يستع ِفف ي ِعفه اهلل ،ومن يستغ ِن يغنِ ِه اهلل ،سوال کرتےس جفوظ رکھيا ے
ُ ْ َ َ َ ٌ
َ
ربهُ ُ
رب يُ َص ّ ْ
وم ْن َي َت َص َّ ْ
جش
ً
ج
ک
ک
ک
ت
ض
عطاء
د
اهلل ،وما أع ِطي أح
ہ اور و ص ب رتیک وش
ِ
عایل اےستیيار ردیيا ے
ے
ہ و اہلل ت ی
َ ً َ َ
ت
ت
ک
ق
ھ
س
ھ
خريا وأوسع من الصربِ
ہ۔ اور ی کو ی ضبےس
ہ تو اہللت عایل ی اےسضبیک تو نق عطا کر تا ے
کر تا ے
رتادہ تہب اور اسےسرتادہت تاتاں تھالئ تہی ملنی۔

 .1509احلديث:

**

ً َّ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع :أن
ً
األنصار سألوا رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
ناسا من
ي
وسلم  -فأعطاهم ،ثم سألوه فأعطاهم ،حىت ن يفد ما
َّ
لك يشء بيده« :ما ي ُ
ك ْن
عنده ،فقال هلم حني أنفق
ٍ
ْ ْ ْ ْ
ْ
عندي من خري فلن أ َّدخر ُه عن ُ
كم ،ومن يستع يفف
ي
ٍ
ْ
رب يُص َّ ْ
اهلل ،وم ْن يتص َّ ْ
اهلل ،وم ْن ي ْست ْغن ُيغنه ُ
يُع ِّف ُه ُ
ربهُ
ي يي
ي
ي
ُ
ْ
ٌ
ُ
عطاء خ ً
ً
الصرب».
ريا وأوسع من
اهلل .وما أع يطي أحد
ي

 .1509جدیث:

ہ کہ اتصار ےک کجھ لوگوں ت
اتو شعيد جدری رضی اہلل عيہ ےس رمقوعاً روای ث ے
رسول اہلل ﷺ ےس ماتگا تو آپ ت اتہی دتا۔ اتہوں ت ترھ ماتگا تو آپ ﷺ
ت اتہی ترھ دتا۔ تہاں تك کہ جو مال آپ ےک تاس تھا وہ حم ےہوگيا۔ جت آپ
ﷺ ا یی تاس موجود شت کجھ دے جےک تو آپ ﷺ ت اں ےس فماتا کہ ’’اگر
مبے تاس مال ےہو تو می اےس تم ےس ےہگر ئجا کر تہی رکھوں گا۔ ( تاہےم تاد رکھو کہ)
ش
ت ت
عایل ھی اےس سوال کرت
جو جص سوال کرت ےس ئجی یک کوش کر تا ے
ہ ،اہلل ی
ش
م
عایل
ہ اور جو جص ت یيار ےہوت یک کوش کر تا ے
ےس جفوظ رکھيا ے
ہ تو اہلل ت ی
ش
ت ت ت
عایل ھی
ہ اور جو جصضب کرت یک کوش کر تا ے
اےس ت یيار کر دیيا ے
ہ و اہلل ی
ت
ہ۔ اور کسی کو ھی ضب ےس رتادہ تہب اور اس ےس رتادہ ت
اےس ضب عطا کر تا ے
تاتاں تھ الئ تہی میل‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل ناس من األنصار رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ،حىت نفد ما

عنده ،ثم أخربهم أنه ال يمكن أن يدخر شيئا عنهم
فيمنعهم ،ولكن ليس عنده يشء ،وحثهم ىلع
االستعفاف واالستغناء والصرب .فأخربهم أنه من
يستغن بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ يغنه اهلل

عز وجل ،فالغىن غىن القلب ،فإذا استغىن اإلنسان

بما عند اهلل عما يف أيدي انلاس؛ أغناه اهلل عن
ً
بعيدا عن السؤال .وأنه
انلاس ،وجعله عزيز انلفس

من يستعفف عما حرم اهلل عليه من النساء يعفه اهلل
عز وجل ومحاه وحىم أهله ً
أيضا .وأنه من يتصرب

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

اتصار می ےس کجھ لوگوں ت ینی ﷺ ےس مال ماتگا تو آپ ﷺ ت اتہی دے
دتا۔ اتہوں ت ترھ ماتگا تو آپ ﷺ ت ترھ اتہی دتا تہاں تك کہ آپ ﷺ ےک

تاس موجودمال حم ےہو گيا۔ آپ ﷺ ت اتہی یياتا کہ ن تہی ےہو شکيا کہ آپ کجھ اں
ےس ئجا کر رکھ لی اور اتہی ن دین۔ تلکہ اپ تو آپ ﷺ ےک تاس کجھ ئجا ہےی تہی

ہ۔ آپ ﷺ ت اتہی دش ِ
ت سوال درار ن کرت ،ت یياری اجیيار کرت
ے
ج جش
اور ضب کرت یک پعنت دی۔ آپ ﷺ ت اتہی یياتا کہ و ص اہلل ےک تاس
ہ جو لوگوں
ہ اس یک یيا پاں اسيا ےس ت یياری اجیيار کر تا ے
اس ےک لی جو کجھ ے
ہ۔ اضل ت یياری تو
ےک اہتھوں می ہ ےی تو اہلل رع و جل اےس ت یيار کر دیيا ے
ہ اس یک یيا پ لوگوں
ہ۔ جت یيدہ اہلل ےک تاس جو کجھ ے
دل یک ت یياری ےہوئ ے
ت
ہ تواہلل ھی اےس لوگوں
ہ اس ےس ت یياری پیيا ے
ےک اہتھوں می جو کجھ ےہو تا ے
ش
ہ جو ما یگی
ہ اوراےس رعپ تقس ر کھی واال جص یيا دیيا ے
ےس ت یيار کر دیيا ے
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ہ۔جو یيدہ اں عورتوں ےس ا یی آپ کو تاعقت ر کھی یک کوش
ےس دور رہےيا ے
ت
ہ اور اےس اور اس ےک
ہ جو اس پ جرام ہ ےی تو اہلل ھی اےس تاعقت یيا دیيا ے
کر تا ے
ہ اےس اہلل ضب
ہ۔ اور جو ضب کرت یک کوش کر تا ے
اہےلِ جان یک جفاطت فما تا ے
ہ۔ اہلل یک رطف ےس کسی پ جو عياتاپ ےہوئ ہ ےی جیےس ررق و عبہ ،اں
عطا فما تا ے
ت
ہ۔
می ےس کوئ ھی ضب ےس تہب اور اس ےس پی تہی ے

يصربه اهلل ،أي يعطيه اهلل الصرب .وما من اهلل ىلع
أحد بعطاء من رزق ،أو غريه؛ ً
خريا وأوسع من الصرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > كرمه صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :متفق عليه.
ْ ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد يري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نفذ  :فين وذهب.
• فلن أدخره  :أي :ال أجعله ذخرية لغريكم معرضا عنكم ،أو ال أخبئه وأمنعكم إياه.
• ومن يستعفف  :أي :من طلب العفة عن سؤال انلاس واالسترشاف إىل ما يف أيديهم.
• يعفه اهلل  :يرزقه اهلل العفة فيصري عفيفا قنواع.

• يغنه اهلل  :أي :جيعله غين انلفس ويفتح هل أبواب الرزق.

فوائد احلديث:

 .1كرم انليب صىل اهلل عليه وسلم وما ُجبل عليه من ماكرم األخالق.

 .2ليس الغىن املمدوح يف الرشع بكرثة املال واملتاع يف يده صاحبه ولكن الغىن املحمود أن يكون اإلنسان غين انلفس باهلل -تعاىل-.

 .3الرتغيب بالقناعة واالستعفاف.
ُ
 .4تنال ماكرم األخالق ومعايل الصفات بالصرب.
 .5جواز إعطاء السائل مرتني.

 .6جواز االعتذار إىل السائل.

 .7جواز السؤال للحاجة ،وإن اكن األوىل تركه والصرب حىت يأيت اهلل بالفرج.

املصادر واملراجع:

1-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م -2 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار

الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه -3 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي -4 .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق
انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه -5 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق،
نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت -6 .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)4967( :
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ت
ہ؟آپﷺت
کياآپپکوئدں اُجدےکدںےس ھی رتادہ شجت گررا ے
م
اسپفماتا کہ تمہاری قوم(فتس) یکرطفےسمیت کینی صيیيیاتھائ
ہ ےی ليک اسسارےدور می عقيہکادں مجھپشتےسرتادہ شجت تھا۔

هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال:

لقد لقيت من قومك ،وًكن أشد ما لقيت منهم
يوم العقبة

 .1510احلديث:

**

ہ کہ اتہوں ت ینی
ینی کرتم ﷺ یک روج مطرہہ عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
ت
ہ؟
کرتم ﷺ ےس توجھا ،کيا آپ پ کوئ دں اُجد ےک دں ےس ھی رتادہ شجت گررا ے
ک
آپ ﷺ ت اس پ فماتا کہ تمہاری قوم (فتس) یک رطف ےس می ت ینی
م
صيیيی اتھائ ہ ےی ليک اس سارے دور می عقيہ کا دں مجھ پ شت ےس رتادہ شجت
تھا ن وہ مو قع تھا جت می ت (ظاتف ےک شدار) کيان ین عيد تا ليل ین عيد ک الل
ےک اہں ا یی آپ کو تیس کيا تھا۔ ليک اس ت (اس الم کو قنول تہی کيا اور) مبی

عن اعئشة  -ريض اهلل عنها -أنها قالت للنيب  -صىل

اهلل عليه وسلم  : -هل أىت عليك يوم اكن أشد من
ُ
يوم أ ُح ٍد ؟ قال« :لقد لقيت من قومك ،واكن أشد ما
لقيت منهم يوم العقبة ،إذ عرضت نفيس ىلع ابن
ُ
عبد ي يايلل بْ ين عبْ يد ّلُك ٍل ،فلم جيبين إىل ما أردت،
فانطلقت وأنا مهموم ىلع وجيه ،فلم أستفق إال وأنا
َّ
ْ
ب ،فرفعت رأيس ،وإذا أنا بسحابة قد
بيقر ين اثلعا يل ي
أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل  -عليه السالم -

دعوپ کو رد کر دتا۔ می واہں ےس انہائ رئجيدہ ےہو کر واتس ےہوا۔ ترھ جت می فں
الن عال ث تہنجا،ی ث مجھ کو کجھ ےہوس آتا ،می ت ایيا ش اتھاتا تو کيا دیكھيا ےہوں کہ تدیل کا

فناداين ،فقال :إن اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك،

ہ اور می ت دیكھا کہ جبایيل عليہ الس الم
اتك یکرا مبے اوپ سان کی ےہوت ے
مج
عایل آپ ےک تارے می
اس می موجود ہ ےی ،اتہوں ت ےھ آوار دی اور کہا کہ اہلل ت ی
ت
ہ وہ ھی سن ج کا۔ آپ ےک
آپ یک قوم یک تا تی سن ج کا اور جو اتہوں ت رد کيا ے
ہ ،آپ اں ےک تارے می جو جاہ ےی اس
عایل ت تہاروں کا فسيہ تھنجا ے
تاس اہلل ت ی
م
کا اےس جكم دے دین۔ اس ےک ت عد جےھ تہاروں ےک ف سی ت آوار دی ،اتہوں

وما ردوا عليك ،وقد بعث إيلك ملك اجلبال تلأمره

بما شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال ،فسلم يلع ،ثم

قال :يا حممد إن اهلل قد سمع قول قومك لك ،وأنا

ملك اجلبال ،وقد بعثين ريب إيلك تلأمرِن بأمرك ،فما
ْ ْ ْ
ني».
شئت ،إن شئت أطبقت عليهم األخشب ي

م
مج
عایل آپ ےک تارے می آپ یک قوم
ت ےھ س الم کيا اور کہا کہ اے جدم ﷺ! اہلل ت ی
م
ہ
یک تا تی سن ج کا،می تہاروں کا فسيہ ہےوں ،اہلل ت عایل ت جےھ آپ یک رطف تھنجا ے
م
تاکہ آپ جو جاہ ےی (اس کا جےھ جكم فما تی) اگر آپ جاہ ےی تو می دوتوں رطف ےک
تہار اں پ ال کر م ال دوں (جن ےس وہ جکيا جور ےہو جا تی)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لعائشة ملا سأتله:
هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال :نعم ،وذكر

هلا قصة ذهابه إىل الطائف؛ ألن انليب -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -ملا داع قريشا يف مكة ،ولم يستجيبوا هل
َّ َّ
عز وجل ،-وداع
خرج إىل الطائف؛ يلبلغ ّلُكم اهلل -
أهل الطائف لكن اكنوا أسفه من أهل مكة ،بل
جعلوا يرمونه باحلجارة ،يرمونه باحلىص حىت أدموا

ع يقبه -صىل اهلل عليه وسلم -وعرض نفسه ىلع ابن

 .1510جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت
ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا ت جت آپ ﷺ ےس توجھا کہ کيا اُجُد ےس ھی
ہ؟ آپ ت فماتا اہں اور ظاتف یک رطف جات کا
رتادہ شجت دں آپ پ گررا ے
واق عہ دکر فماتا۔ کہ جت آپ ﷺ ت مکہ می فتس کو دعوپ دی اور اتہوں ت
ات کار کيا،توآپظاتف یکرطف ت کےل تاکہاںکواہللکا ن عامتہنجا تی ،ظاتف والوں کو
دعوپ دی ليک وہ مکہ والوں ےس رتادہ ت وقوف ت کےل ،تلکہ اتہوں ت آپ ﷺ
تھ
کو نرھوں ےس مارا اور کنکرتاں یيکی ،تہاں تك کہ آپ یک اپی لہو لہاں ےہو گنی۔
آپ ت قیيلہ تقنف ےک شدار این عيد تاليل ین عيد ک الل پ اس الم تیس کيا ،اس
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عبد يايلل بن عبد ّلُكل من كبار أهل الطائف من
ً
ً
ثقيف ،فلم جيبه إىل ما أراد فخرج مغموما مهموما،

ولم يفق -صىل اهلل عليه وسلم -إال وهو يف ماكن
َّ
يدَع قرن اثلعالب ،فأظلته غمامة فرفع رأسه ،فإذا
يف هذه الغمامة جربيل -عليه السالم ،-وقال هل :هذا
ملك اجلبال يقرؤك السالم فسلم عليه وقال :إن ريب

أرسلين إيلك ،فإن شئت أن أطبق عليهم -يعين

اجلبلني -فعلت .ولكن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -حللمه ُ
وبعد نظره وتأنيه يف األمر قال :ال؛ ألنه
لو أطبق عليهم اجلبلني هلكوا ،فقال(( :ال ،وإين

ألرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده
ً
ال يرشك به شيئا))  .وهذا اذلي حدث؛ فإن اهلل -

تعاىل -قد أخرج من أصالب هؤالء املرشكني اذلين
آذوا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -هذه األذية

ت اس الم قنول تہی کيا ،آپ ﷺ عرمدہ اور پتساں لوت ،جت تك آپ فں
الن عال ث تہی تہنچ تےھ آپ کو اقاقہ ن ےہوا ،واہں تادل ت آپ پ سان کيا ،آپ ت
ش اتھاتا ،تو تادل جبایيل عليہ الس الم تےھ ،جبایيل عليہ الس الم ت آپ ےس کہا،

ہ ،ترھ ف سی ت س الم کيا اور کہا کہ مبے
ن تہاروں کا فسيہ آپ کو س الم کہيا ے
م
ت
اہ اں پ دوتوں تہاروں کو م ال
ہ ،اگر آپ ج ے
رپ ت جےھ آپ ےک تاس ھنجا ے
دوں۔آپ ﷺ ت ا یی جلم و ُپدتاری اور دوراتدتسی کا مط ے
اہہ کرت ےہوت
فماتا تہی۔ اس لی کہ اگر اں پ دوتوں تہاروں کو م التا جا تا تو وہ ہ ےالک ےہوجات جيائجہ
م
عایل اں یک تسل ےس اتسی اوالد یيدا کرے گا جو
فماتا ” :جےھ تو اس یک اميد ے
ہ کہ اہلل ت ی
ا کيےل اہلل یک عيادپ کرے یگ اور اس ےک ساتھ کسی کو شتك ن تھرہات یگ“۔ اور
اتسا ہےی ےہوا ،اہلل ت آپ ﷺ کو اینی شجت ت کلنف د یی واےل اں مشکی یک
تسلوں می ےس ا تےس لوگوں کو یيدا کيا جو اتك اہلل یک عيادپ کرت تےھ اور اس ےک
ساتھ کسی کو شتك تہی تھرہات تےھ۔

العظيمة أخرج من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال
ً
يرشك به شيئا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > العهد امليك
راوي احلديث :متفق عليه.

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

معاين املفردات:

• هل أىت عليك يوم؟  :أي َّ
مر بك زمان؟.
• يوم أحد  :يوم غزوة أحد.

• أحد  :هو اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد اليت وقعت سنة 3ه.
• من قومك  :أي كفار قريش.

• العقبة  :ماكن جهة الطائف ،واكن ذلك يوم هاجر إىل الطائف.
ً
• عرضت نفيس  :قدمت هل نفيس طابلا منه انلرص واإلاعنة ىلع إقامة ادلين.
• ابن عبد يايلل  :من أكرب أهل الطائف من ثقيف.

• فلم جيبين إىل ما أردت  :أي من االيواء واالاعنة ىلع تبليغ الرسالة إىل العباد.
• مهموم  :حمزون.

• ىلع وجيه  :أي اجلهة املواجهة يل.
• لم أستفق  :لم أفطن نلفيس.

• القرن  :لك جبل صغري منقطع عنه جبل كبري.

• قرن اثلعالب  :ماكن بينه وبني أهل مكة يوم ويللة ،وهو ميقات أهل جند.
• قد أظلتين  :أي كستين الظل عن الشمس.
• ملك اجلبال  :املولك بها.

• أطبقت  :مجعت ،أي  :هدمت هذين اجلبلني عليهم.
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• األخشب  :هو اجلبل الغليظ.

• األخشبان  :اجلبالن املحيطان بمكة.
• من أصالبهم  :من ذريتهم.

فوائد احلديث:
 .1من صفات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -العفو والصفح.
 .2أن ابلالء اذلي يتعرض هل ادلاعة متفاوت.
 .3ادلاعة ال يكرهون انلاس ىلع اإليمان بدعوتهم.
 .4مؤازرة اهلل نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5إثبات صفيت السمع وابلرص هلل -تبارك وتعاىل-.
 .6هدف ادلاعة واغيتهم إخراج انلاس من الظلمات إىل انلور.
 .7ينبيغ لإلنسان أن يصرب ىلع األذى ال سيما إذا أوذي يف اهلل فإنه يصرب وحيتسب وينتظر الفرج.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري حتقيق حممد زهري انلارص دار طوق انلجاة املصورة عن السلطانية الطبعة األوىل  1422صحيح 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  .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)6406( :
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َ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ
َ
حم َّمدَ ،ف ُق ْل :إنَّا َس ُ ْ
ضيك
ربيل ،اذهب إِىل
ُن ِ
ٍ
يا ِ
ِ
ج ِ
ُ
َ
َ
َّ َ َ ُ ُ َ
وءك
ِِف أمتِك وال نس

 .1511احلديث:

اے جبایيل! مجدمےک تاسجاو اور اںےسکہو کہ ہےمآپیک امتےک تارے
میآپ کوراضی کرینےگ اورآپ کورئجيدہ تہی ےہوتدینےگ۔
**

َّ َّ
انل َّ
يب
عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن ي
ْ
هلل -عز وجل -ييف
صىل اهلل عليه وسلم -تال قول ا يْ ْ
ِّ َّ
يإبْرا يهيم -صىل اهلل عليه وسلم{ :-رب يإن ُه َّن أضللن
َّ ُ
كث ً
ريا يمن َّ
اس فم ْن ت يبع يين ف يإنه يم ِّين} [إبراهيم]36 :
انل ي
ي
ْ
ْ
اآلية ،وقول يعيىس -صىل اهلل عليه وسلم { :-يإن
ُتع ِّذ ْب ُهم فإ َّن ُهم يعبادك وإ ْن ت ْغ يف ْر ل ُهم فإنَّك أنْت العز ُ
يز
ي
ي
ُ ي
ي
َّ
ْ
ُ
َّ
ك ُ
يم} [املائدة ]118 :فرفع يدي يه وقال« :اللهم أم ييت
احل ي
ْ ُ
أُ َّ
ُ
ربيل،
ج
يا
«
:
وجل
عز
اهلل
فقال
ى،
ك
وب
»
يت
م
ي
ي
ي
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
ُّ
ُ
كي يه؟»
اذهب إيىل حمم ٍد -وربك أعلم -فسله ما يب ي
ُ
ُ ْ ُ
ْ ُْ
هلل -صىل اهلل عليه
ربيل ،فأخربه رسول ا ي
فأتاه يج ي
ُ
وسلم -بما قال -وهو أعلم -فقال اهلل -تعاىل« :-يا
ُ
جْ ُ ْ ْ
ب إىل ُحم َّمد ،ف ُق ْل :إنَّا س ُ ْ
رن يضيك ييف أ َّم يتك
ٍ
ي
ربيل ،اذه ي
ي ي
ُ
ُ
وال نسوءك».

ہ کہ ینی ﷺ ت اپا ےہم عليہ الس الم
عيد اہلل ین عرمو رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ض رل ْ رکی ِ
ج
م
ِ ِترہ ر ْ
ق
با
ےکتارے ی اہلل رعو ل ےکاس ول یک ت الوپفمائ {:ررپا ُ رن ا ر
ل ً
ِِ
ر ر ِ
ِ
م رن اليراسِ قم ْرن نِعرنی ق راِ رن منی} [اپا ےہم]36 :۔ پجمہ’’:اے رپ! ن ی ث تہت
ُ
ےس لوگوں یک گرماہےی کا سیت یی ہ ےی ،تس اں لوگوں می ےس حہوں ت مبی
ع
ہ وہ مبے ہ ےی‘‘۔ اور یسی عليہ الس الم ےک قول کا ت الوپ فماتا
اظاعت قنول یک ے
لج ِ
کہ{ :اِں ت ُعدِتْہُم ق راِترہُم ِعياد رک واِں ترع ْ ِ ل رہ
ْث ال رغِپُ ا رکن ُم} [الماتدہ:
رك اری ر
ف ُم ق راِ ت ر
ْ ر
ر ر ر ْ ْ
 ]118پجمہ’’:اگر تو اں کوعداپ می میي ال کرے تو ترہجال وہ یبے ےہی یيدے
ئ
ہ‘‘۔ اس ےک ت عد
ہ ےی۔ اور اگر تو اں کو جس دے تو ت سك تو عال ث جكمت واال ے
آپ ﷺ ت ا یی دوتوں اہتھ اتھات اور دعا فمائ :اے اہلل! مبی امت کو
ئ
ئ
جس دے ،مبی امت کو جس دے۔ اوررو دت۔ اس پ اہلل رع و جل ت فماتا:
اے جبایيل! مجدم ےک تاس جاو اور اں ےس توجھو کہ کس تاپ یک وج ےس وہ روت

ع
ہ۔ جيائجہ جبایيل عليہ الس الم آپ
ہ ےی؟ ،اگرجیبا رپ اس ےس تہب طور پ تا لم ے
ﷺ ےک تاس آت۔ رسول اہللﷺ ت ا یی الفاظ می ،حہی اہللہےی تہب جایيا
عایل ت فماتا’’:اے جبایيل! مجدم ےک تاس
ے
ہ ،اتہی وج یيا دی۔ اس پ اہلل ت ی
جاو اور اں ےس کہو کہ ہےم آپ یک امت ےک تارے می آپ کو راضی کرین ےگ اور
آپ کو رئجيدہ تہی ےہوت دین ےگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قرأ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قول إبراهيم -عليه
ْ ْ
َّ
الصالة والسالم -يف األصنام( :ر ِّب يإن ُه َّن أضللن
َّ
ك يثريا ً يمن َّ
اس فم ْن ت يبع يين ف يإن ُه يم ِّين وم ْن عص ياين
انل ي
ْ
فإنَّك غ ُف ٌ
ور رح ٌ
يم) [إبراهيم ، ]36 :وقول عيىس ( :يإن
ي
ي
ُتع ِّذ ْب ُه ْم فإ َّن ُه ْم عب ُ
ادك وإ ْن ت ْغ يف ْر ل ُه ْم فإنَّك أنْت الْعزيزُ
ي
ي
ي
ي
ي
ْ
ك ُ
يم) [املائدة]118 :؛ فرفع -صىل اهلل عليه وسلم-
احل ي

 .1511جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت اپا ےہم عليہ الس الم ےک اس قول یک ت الوپ فمائ جو نوں ےک تارے
ضلر ْ رک ِ ِم ر قرم رنِعنِ
ِمنِ م
ِ ِترہ ر ْ
رك
می ے
ل یباً رن الياسِ ْرن ر ی ق راِ ر ُن ی رو ر ْن عر رص ِائ ق راِ ت ر
ہ کہ ’’ ررپ ا ُ رن ا ر
ِ
عرفُو رر ررح رم‘‘ [اپا ےہم ]36 :پجمہ’’:اے مبے رپ! اتہوں ت تہت ےس
ہ اور جو
ہ۔ تس مبی تات عداری کرت واﻻ مبا ے
لوگوں کو راہ ےس تھن کا دتا ے

ہ‘‘۔ اور اشی رطح
مبی تافمائ کرے تو تو تہت ہےی معاف اور کرم کرت واﻻ ے
ِ ِتہ ِترہ ِ
ِ ترع ْ ِ
عیسی عليہ الس الم ےک ق
تھ ت
ف
ول یک ی الوپ فمائ کہ ’’ ا ْں ت ُعرد ْ ُْم ق را ُْم عيرادُ رک روا ْں ْ
يديه وبكى ،وقال" :يا رب؛ أميت أميت" ،أي :ارمحهم
ْلجرکِ
ل
ن
رہ
ت
ک
ت
گ
ِ
ل
ری
ج
ل
ِ
ْ
ْث ا رغپُ ا ُم‘‘ [ا ماتدہ]118 :۔ پ مہ’’:ا ر و اں و شادے و ن
رك ا ر
ُْم ق را ت ر
واعف عنهم ،فقال اهلل -سبحانه وتعاىل -جلربيل:
ج
ك
ہ
ت
ت
ک
ت
گ
ی
ہ مت واﻻ
"اذهب إىل حممد ،فسله ما يبكيك؟" وهو أعلم بے یيدے ےی اور ا ر و اں و معاف فما دے و ،و رپدشت ے
ہ‘‘ ،ترھ آپ ﷺ ت ا یی دوتوں اہتھ اتھات اوررو پے۔ آپ ﷺ دعا
ے
سبحانه بما يبكيه ،فأخربه رسول اهلل -صىل اهلل عليه
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وسلم -باذلي قاهل من قوهل" :أميت أميت" واهلل أعلم

باذلي قاهل نبيه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال اهلل -

عز وجل -جلربيل" :اذهب إىل حممد فقل هل :إنا
سرنضيك يف أمتك ،وال حنزنك" .وقد أرضاه اهلل -عز

وجل -يف أمته وهلل احلمد من عدة وجوه :منها :كرثة
األجر ،وأنهم اآلخرون السابقون يوم القيامة ،وأنها

فضلت بفضائل كثرية ىلع سائر األمم.

رہ تےھ کہ" :تا رپ؛ امنی امنی" تعنی اں پرجم کر اور اتہی معاف
ماتگ ے
عایل ت جبایيل عليہ الس الم ےس فماتا کہ ’’ مجدم ےک تاس
کردے۔ اس پ اہلل سجان و ت ی
ج
ہ
عایل کو اں ےک روت
جاو اور اں ےس تو ھو کہ وہ کنوں روت ےی؟ جاال تکہ اہلل سجان ت ی
ہ۔ رسول اہلل ﷺ ت اتہی ا یی الفاظ می ا یی اس
کا سیت جوپ معلوم ے
ع
ت
ہ کہ اس ےک ینی
قول عنی امنی امنی ےک تارے می یيا دتا اور اہلل ہےی کو تہب لم ے
ت کيا الفاظ کےہ۔ اس پ اہلل رع و جل ت جبایيل عليہ الس الم ےس فماتا :مجدم ےک
تاس جاو اور اں ےس کہو کہ ہےم آپ یک امت ےک معا مےل می آپ کو جوس کرین ےگ
اورآپ کو رئجيدہ تہی ےہوت دین ےگ‘‘۔ اہلل رع وجل ت آپﷺ کو اینی امت
ےک سلسےل می کنی وجوہ یک یيا پ راضی وجوس کر دتا ،تمام تغتفی اہلل ہےی ےک لی
ہ ےی۔ اں وجواہپ می ےس کجھ ن ہ ےی :تہت رتادہ اجرکا مليا ،ینی ﷺ یک امت ےک
افاد (دیيا می) آجر می آت واےل اور رورِقيامت شت ےس تہےل ےہوں ےگ اور
ہ۔
اس امت کو کنی اعیيار ےس دوشی امنوں پ قصيلت جاضل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > الشمائل املحمدية > الصفات اخلُلقية > رمحته صىل اهلل عليه وسلم
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن ع ْم يرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تال  :قرأ.
• إنهن  :أي :األصنام.

• فإنه مين  :أي :بعيض ال ينفك عين يف أمر ادلين.

• الغفور  :الساتر ذلنوب عباده وعيوبهم ،املتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم.
• الرحيم  :مشتق من الرمحة.

• العزيز  :هو الغالب القوي اذلي ال يغلب.
• امهلل أميت أميت  :أي :يا رب ارمحهم.
• نسوءك  :حنزنك.

فوائد احلديث:
 .1من السنة يف ادلاعء رفع ايلدين.
 .2إثبات علو اهلل ىلع خلقه ،وأنه يف السماء؛ حيث تتوجه القلوب واأليدي إيله.
 .3بيان شفاعته -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته ،واعتناؤه بمصاحلهم ،واهتمامه بأمرهم ،ورمحته بهم.
 .4حب اهلل -عز وجل -نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .5بيان ملزنلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عند اهلل ،وأنه سيعليه حىت يرضيه.
 .6البشارة العظيمة هلذه األمة ،وهو من أرىج األحاديث.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض،
الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1418ه .تطريز رياض
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الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه،
2002م .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .انلهاية يف
غريب احلديث واألثر ،جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى ،حممود حممد الطنايح ،نرش :املكتبة العلمية ،بريوت،
الطبعة1399 :ه1979 ،م .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)5457( :

473

ی
”اے عاتش ! مبیآ كھی سوئہ ےی ليک مبادل تہی سو تا‘‘

يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب

 .1512احلديث:

**

ْ
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،أنه أخربه :أنه سأل

اتو سلمہ ین عيدالرجمن روای ث کرت ہ ےی کہ اتہوں ت (ام الموميی) عاتش رضی اہلل
ت
عہا ےس توجھا :رمصاں می رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم یک تمار کیےس ےہوئ ھی؟ تو
اتہوں ت جواپ دتا‘‘ :رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم رمصاں اورعب رمصاں می

اعئشة -ريض اهلل عنها ،-كيف اكنت صالة رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف رمضان؟ فقالت« :ما

ک
(تہجد) ھی گيارہ رکعت ےس رتادہ تہی پھا کرت تےھ۔ تہےل جار رکعيی پ ھی،
ک ل
ک
تسن ن توجھو کہ وہ ینی جسی اور ینی منی ےہوئ تھی؟ ترھ جار رکعيی پ ھی ،اں ےک
ت
ھیجسن اور لميائ ےکتارےمی نتوجھو،ترھ تیرکعيی(وپ) پ ھی ،ام الموميی

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يزيد يف
ِّ
رمضان وال يف غريه ىلع إحدى عرشة ركعة يصيل
ِّ
أربعا ،فال تسل عن ُح ْس ين يه َّن و ُطول ي يه َّن ،ثم يصيل أربعا،
َّ
فال تسل عن ُح ْس ين يه َّن و ُطول ي يه َّن ،ثم يصيل ثالثا» .قالت
اعئشة :فقلت يا رسول اهلل :أتنام قبل أن توتر؟ فقال:
ْ
«يا اعئشة إن عيْ َّ
ان وال ينام قل ييب»
ين تنام ي

عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی :می ت رعض کيا :اے اہلل ےک رسول! کيا آپ وپ
پ ھی ےس تہےل سوت ہ ےی؟ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا’’ :اے عاتش! مبی
ی
آ كھی سوئ ہ ےی ليک مبا دل تہی سو تا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معلوم أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقوم من
الليل ،سواء اكن يف رمضان أو يف غريه؛ فلما اكن

كذلك سأل أبو سلمة عن قيام رمضان ،هل صالته

صىل اهلل عليه وسلم -يف يلايل رمضان كصالته يفغري رمضان ،من حيث عدد الركعات أو أن األمر

خمتلف؟ فأجابته -ريض اهلل عنها -بأنه ال فرق بني
صالته يف رمضان وال يف غريه ،فإنه اكن يصيل ىلع

مدار العام إحدى عرشة ركعة ال يزيد عليها .ثم
ِّ
ِّ
بيَّنت هل كيفيتها بقوهلا " :يصيل أربعا" املراد أنه يصيل
ِّ
ِّ
ِّ
ركعتني ،ثم يسلم ،ثم يصيل ركعتني ،ثم يسلم؛ ألن
اعئشة -ريض اهلل عنها -قد بيَّنت وفصلت اإلمجال
يف هذا احلديث يف حديثها اآلخر عند مسلم ،حيث
ِّ
قالت( :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
ْ
فيما بني أن يفرغ من صالة ال يعشاء إىل الفجر،
ِّ ْ
إحدى عرشة ركعة ،يُسلم بني لك ركعتني ،ويوتر
بواحدة) .مع قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-صالة
ْ
ْ
الليل مثىن مثىن) متفق عليه" .فال تسل عن ُح ْس ين يه َّن
و ُطول ي يه َّن" أي :ال تسأل عن كيفيتهن ،فإنهن يف اغية
احلُسن والكمال يف جودة القراءة وطول القيام

 .1512جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ہ کہینیضیل اہلل عليہوسلمرمصاں ےہوتاعبرمصاںراپ مغین
نتاپتومغوف ے
قيام فمات تےھ ،اور جت تاپ اتسی تھی تو اتو سلمہ ت قي ِ
ام رمصاں ےس من علق
توجھا کہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک تمار رمصاں یک راتوں می رکعاپ ےک اعیيار ےس

ت
کيا عب رمصاں یک تمار یک رطح ےہوئ ھی تا معاملہ کجھ اس ےک ع الوہ تھا ؟ تو عاتش رضی
اہلل عہا ت جواپ دتا کہ رمصاں ےہو تا عب رمصاں ،آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک تمار
ےک درمياں کوئ فق تہی ےہو تا تھا ،کنوں کہ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم سال ترھ گيارہ
رکعت پ ھی تےھ اس ےس رتادہ تہی ،اور ترھ اس تمار یک کنقنت ا یی اس قول ےک
ہ کہ آپ ضیلاہلل عليہ
ساتھ یياں یک کہ ‘‘آپ جار رکعيی پ ھی‘‘ ،تہاں پ مقصود ن ے

و سلم دو رکعاپ پ ھی اور ترھ س الم تھبت ترھ دو رکعاپ پ ھی اور ترھ س الم
ہ اس
تھبت ،کنوں کہ عاتش رضی اہلل عہا ت اس جدی ث می جو اجمال و اجنصار ے
مس
تق
ہ،
ہ جس یک ئرح ئحامام لم ت یک ے
یکوضاجتو صيل اینیاس جدی ث می یک ے

تاین طور کہ عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی( :رسول ضیل اہلل عليہ وسلم تمار عساء ےس
قارغ ےہوت ےک ت عد تمار قرح ےک نح گيارہ رکعت پ ھی تےھ ،ےہ دو رکعت ےک ت عد
س الم تھبت اور اتك رکعت وپ پ ھی)۔ اشی ےک ساتھ رسول ضیل اہلل عليہ وسلم کا
ہ) [منفق عليہ]۔ ‘‘اں رکعنوں یک جوئ
ہ( :راپ یک تمار دو دو رکعت ے
ن فماں ے
اور لميائ کا کيا توجھيا؟’’ تعنی اں رکعنوں یک کنقنت ےک من علق ن توجھو ،کنوں کہ وہ

ت الوپ یک عدمیگ ،قيام ،رکوغ اور شجدہ یک لميائ می مینہات جسن وکمال پ تھی۔ اور
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والركوع ُّ
ُّ
والسجود .وكذلك األربع األخرية ركعتني
ركعتني ،فال تسأل عن ُحسنها وكماهلا يف جودة
َّ
القراءة وطول القيام وال ُّركوع ُّ
والسجود" .ثم يصيل
ثالثا" ظاهر هذا :أنه يرسدهن ْ
رسدا من غري فصل ،ثم
يسلِّم يف َّ
الركعة األخرية ،لكن رواية اعئشة األخرى
ِّ
َّ
بينت أنه يسلم من ركعتني ،ثم يوتر بواحدة ،ونصه ":
ِّ ْ
يُسلم بني لك ركعتني ،ويوتر بواحدة " ،فدل ذلك ىلع
ْ
َّ
أنه يف يصل بني اثلالث بالتسليم" .قالت اعئشة:
ُ
فقلت يا رسول اهلل :أتنام قبل أن توتر؟" أي :كيف
ِّ
تصيل الوتر" .فقال :يا اعئشة إن عيْ َّ
ين
تنام قبل أن
ْ ي
ان وال ينام قل ييب" واملعىن :أن قلبه -صىل اهلل
تنام ي
عليه وسلم -ال يغيب كما تغيب عيناه ،بل يُدرك
ويشعر بكل يشء ومن ذلكُ :مرااعة الوقت وضبْطه،
ْ
وهلذا اكنت رؤية األنبياء ويح.

اشی رطح آجر یک جاروں رکعيی دو دو رکعت کرےک پ ھی۔ تس اں رکعنوں می
ت ِ
الوپ فآں یک جوئ اور کمال ،طولِ قيام اور رکوغ و شجود یک طوال ث ےک تارے می
ن توجھو۔ ‘‘ترھ تی رکعيی پ ھی’’ ظ ے
ہ کہ آپ ضیل اہلل عليہ و
اہ ک الم ےس یيہ جليا ے
سلم اں تینوں رکعنوں کو قصل کی تعب پ ھی ،ترھ آجری رکعت می س الم تھب د یی

ہ کہ آپ ےہ دو
تےھ ،ليک عاتش رضی اہلل عہا یک دوشی روای ث ےس معلوم ےہو تا ے
رکعت ےک ت عد س الم تھبت اور ترھ اتك رکعت وپ پ ھی،اور اس ےک الفاظ ن
ہ ےی‘‘ :آپ ﷺ ےہ دو رکعت ےک ت عد س الم تھبت اور ترھ اتك رکعت وپ
ہ کہ آپ ﷺ تی رکعنوں می س الم ےک درت عہ
پ ھی’’ اور ن اس تاپ پ دليل ے

قصل کرت تےھ۔ ‘‘عاتش رضی اہلل عہا کہنی ہ ےی کہ می ت رعض کيا :اے اہلل ےک
رسول! کيا آپ وپ پ ھی ےس تہےل سوت ہ ےی؟’’ تعنی آپ وپ پ ھی ےس تہےل کیےس
ی
سوت ہ ےی؟ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا‘‘ :عاتش! مبی آ كھی سوئ ہ ےی

م
ہ کہ :آپ ضیل اہلل عليہ وسلم کا
ليک مبا دل تہی سو تا’’ اس کا عن یی و مفہوم ن ے
ہ اور ےہجب
ہ ،آپ کا دل منوج رہےيا ے
دل یيد تہی ےہو تا جس رطح آیكھ یيد ےہوجائ ے
ق
ت
ہ اور اشی
ہ ،اور اشی یيل ےس وق ث یک رعای ث اور تایيدی ھی ے
کا ادراک کر لیيا ے
ہ۔
تاےط ا تیيا ء کا جواپ وجی کا جصہ ماتاجا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتلصنيف :السرية واتلاريخ > السرية انلبوية > اخلصائص انلبوية
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الطهارة > الوضوء
الفقه وأصوهل > فقه العبادات > الصالة > صالة اتلطوع > قيام الليل
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1أن قيام الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة.
 .2إجابة َّ
السائل بأكرث مما سأل؛ وجه ذلك :أنه سأهلا عن صالته يف رمضان ،فأجابته عن صالته يف رمضان ويف غريه ،وعن صفتها.
 .3أن ُّ
السنة يف صالة الليل إطاتلها.
َّ
َّ
 .4جواز االسرتاحة بني ركعات صالة القيام؛ لقوهلا" :أربعا ثم أربعا " وثم تفيد الرتتيب مع الرتاِخ.
 .5أن وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينتقض بانلوم وهذا من خصائصه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف
 :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
َّ
املكرمة الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م ُ
صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11268( :
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األحاديث العامة

َّ ُ
ِّ
اتقوا انلَّار ولو ب ِ ِشق تمرة

 .1513احلديث:

ک
آگےسئجو جواہ ھجور کا اتك یکرادے کر ہےی ش ہی۔
**

ہ وہ کہی ہ ےی کہ ینی ﷺ ت فماتا:
عدی ین جاتم رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ک
م
”آگ ےس ئجو ،جواہ ھجور کا اتك یکرا دے کر ہےی شہی“۔اور ئجاری و سلم یک روای ث
ش
ہ :تم می ےس کوئ جص اتسا ن ہےوگا
می عدی ین جاتم رضی اہلل عيہ ےس ہےی رموی ے
کہ جس ےس اس کا پوردگار ہےم ک الم ن ےہوگا ،اس وق ث اس ےک اور پوردگار ےک
درمياں کوئ پجماں تہی ےہوگا ،جت یيدہ اینی دا ےہنی رطف تظ داےل گا تو اسکو وہجب
تھن
تظ آت یگ جو اس ت آےگ جی ہےویگ اور جت تا تی جای ث دیكےھ گا تو اس کو وہ جب
تھن
تظ آت یگ جو اس ت آےگ جی ےہویگ اور جت وہ ا یی آےگ دیكےھ گا تو اس کو
ک
ا یی ميہ ےک سا می آگ تظ آت یگ ،تس تم آگ ےس ئجو ،جواہ ھجور ےک اتك
ج
ت
یکرے ہےی ےس کنوں ن ےہو ،اگر وہ ھی ن مےل تو ا ھی تاپ ےک در تےع (آگ) ےس
ئجو۔

عن ع يدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَّ « :ات ُقوا َّ
انلار ولو
ب ي يش ِّق تمرة» .ويف رواية هلما عنه ،قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-ما منكم من أحد إال
ِّ
ْ
ُ ُ
سيلك ُمه ر ُّبه ليس بينه وبينه ت ْرمجان ،فينظر أيمن منه
ْ
َّ
فال يرى إال ما قدم ،وينظر أشأم منه فال يرى إال ما
َّ
قدم ،وينظر بني يديه فال يرى إال انلار تلقاء وجهه،
ِّ
فبلكمة طيِّبة».
فاتقوا انلار ولو بيشق تمرة ،فمن لم جيد ي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل سبحانه وتعاىل سيلكم لك إنسان ىلع حدة يوم
القيامة ،بدون مرتجم ،فينظر عن يمينه فال يرى إال
ما قدم من العمل ،وينظر عن يساره فال يرى إال ما

قدم من العمل ،وينظر بني يديه فال يرى إال انلار

تلقاء وجهه ،فقال انليب -عليه الصالة والسالم:-

فاتقوا انلار ولو أن تصدقوا بنصف تمرة أو أقل .فإن
لم جيد نصف تمرة يتصدق بها ويتيق بها انلار ،فليتق
انلار بكلمة طيبة؛ ألن العمل الصالح ييق صاحبه

انلار.

 .1513جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ت سك اہلل ت عایل قيامت ےک دں ےہ اتساں ےس الگ کسی پجماں ےک تعب گقنگو
فماتگا،تسیيدہاینی دا ےہنیرطفدیكےھگااےس اس ےکوہاعمالجواس تاینی

ر تدیگ می کی تےھ اس ےک سوا کجھ دکھائ ن دے گا اور وہ اینی تا تی رطف دیكےھ گا
اےس اس ےک وہ اعمال جو اینی ر تدیگ می کی تےھ اس ےک سوا کجھ دکھائ ن دے گا،
وہا یی سا میدیكےھ گا اےساس ےک ميہےک سا میضفآگ ہےیدکھائ دے یگ!
ک
ت
رسول اہلل ﷺ ت فماتا :آگ ےس ئجو ،جواہ ھجور کا آدھا یکرا تا اس ےس ھی کم ہےی
ک ت
دے کر ےہ شہی ،اور اگر وہ آدھا ھجور ھی ن مےل جےس ضدقہ کرےک وہ آگ ےس ئح
ج
جات تو اُےس جا ہی کہ ا ھی تاپ ےک درت عہ ہےی آگ ےس ئجی یک کوش کرے،
ش
ع
ہ۔
ہ جو اُےس ائجام دیيا ے
اس لی کہ یيك مل اُس جص کوآگ ےس ئجا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ع يدي بن حاتم ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ ُ
• اتقوا انلار  :اجعلوا بينكم وبينها من العمل الصالح ما حيفظكم من دخوهلا.
• يش َّق  :شق اليشء :نصفه.
ُّ
• الرتمجان  :هو اذلي يرتجم الالكم ،أي :ينقله من لغة إىل لغة أخرى.
ْ
• أيمن منه  :أي :يمنيه ،ووقع يف رواية عند ابلخاري" :فينظر عن يمينه".
ْ
• أشأم منه  :أي :شماهل ،ووقع يف رواية عند ابلخاري" :ثم ينظر عن شماهل".
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• تيلقاء وجهه  :جهة اللقاء واملقابلة ،واملعىن :مقابلة وجهه ،ووقع يف رواية عند ابلخاري" :ثم ينظر بني يديه فتستقبله انلار".

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الصدقات واتلخلق باخلصال احلميدة ،واملعاملة باللطف ولني الالكم.
 .2قرب اهلل تعاىل من عبده يوم القيامة ،إذ ليس بينهما حجاب وال واسطة وال ترمجان ،فليحذر املؤمن من خمالفة أمر ربه ،فإن الشاهد هو
احلاكم.

 .3مسؤويلة اإلنسان عن عمله ،فليحرص ىلع صالح العمل ،فإنه ال ينفعه يشء يوم القيامة إال عمله الصالح.

 .4ينبيغ ىلع املرء أن ال حيتقر ما يتصدق به ،ولو اكن يسريا ،فإنه وقاية من انلار.
 .5أن الصدقة ولو قلت تنيج من انلار؛ لقوهل( :اتقوا انلار ولو بشق تمرة).

 .6إثبات صفة الالكم هلل تعاىل ،وأنه سبحانه وتعاىل يتلكم بكالم مسموع مفهوم ،يعرفه املخاطب به.

 .7من أعظم املنجيات من انلار ،اإلحسان إىل اخللق باملال واألقوال.
ُ
 .8حث انليب صىل اهلل عليه وسلم أ َّمته ىلع فعل اخلريات.
 .9إثبات ابلعث بعد املوت.

 .10إثبات احلساب يوم القيامة.
 .11إثبات رؤية املؤمنني َّ
ربهم يوم القيامة.

 .12اتلحيل بفعل الطااعت ،واتلخيل برتك املنكرات؛ حىت ال خيجل املؤمن إذا وقف بني يدي اهلل -تعاىل-.

املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه.
 .................................................................بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م.
 ..............................نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
.........................
 .........................رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
 .....................................صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل،
1422ه ................................................ .صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .................................. .بهجة قلوب األبرار ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الكريم بن رسِم ال
ادلريين ،انلارش :مكتبة الرشد للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)6615( :
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ظلمےس ئجو ،کنوں کہ ظلمرور ِقيامت (دلوںپ جھا جاتوایل) تاریکياں ہےوں
ئ
یگ۔’شح‘ ( جل اور جرض)ےسئجو ،اس لی کہ اس شحت تمےس تہےل لوگوں کو
ہ اشی شحت اتھی اس تاپپآمادہ کياکہوہآتس می جوں جران
ہےالک کردتا ے

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة،

واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم،
محلهم ىلع أن سفكوا دماءهم ،واستحلوا
حمارمهم

 .1514احلديث:

کرین اور جرام کردہ جبوں کو جاللکرلی۔

**

ہ کہ رسول ﷺ ت فماتا:
جرصپ جاپ ین عيداہلل رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ظلمےس ئجو،کنوں کہظلمرور ِقيامت (دلوں پجھاتوایل) تاریکياں ےہویگ۔اور ’ ُشح‘
ئ
( جل اور جرض) ےس ئجو ،اس لی کہ اس شح ت تم ےس تہےل لوگوں کو ہ ےالک کردتا

عن جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -قال قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اتقوا الظلم؛ فإن
ُّ
ُّ
الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الش َّح؛ فإن الش َّح
ْ
أهلك من اكن قبلكم ،محلهم ىلع أن سفكوا
ْ ُّ
استحلوا حمارمهم».
دماءهم ،و

ہ ،اشی ت اتھی اس تاپ پ آمادہ کياکہ وہ آتس می جوں رپی کرین اور جرام
ے
کردہ جبوں کو ج الل کر لی۔’’

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اجتنبوا ظلم انلاس وظلم انلفس والظلم يف حق اهلل؛
ألن اعقبته أشد يوم القيامة ،واجتنبوا ً
أيضا ابلخل
مع احلرص ،وهو نوع من الظلم ،وهذا ادلاء قديم بني
األمم؛ فاكن ً
سببا لقتل بعضهم ،وإباحة ما حرم اهلل
من املحرمات.

 .1514جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

تعنی لوگوں پ ظلم ،اینی جاں پ ظلم یب اہلل ےک جق می ظلم کرت ےس ئجو کنوں کہ
ئ
قيامت ےک دں اس کا ائجام تہت پا ےہوگا۔ اشی رطح جل اور جرض ےس ئجو اور ن
ق
ت ظ
ہ اور تعص
ہ۔لوگوں می ن پا پاتا رمض ج ال آ راہ ے
ھی لم یک ہےی اتك سم ے

ت
عایل یک جرام کردہ
اوقاپ ن لوگوں ےک قيل کا ھی سیت ین جا تا ے
ہ اشی رطح اہلل ت ی
ت
ت
ہ۔
مرحماپ کو ھی جاپ فار د یی کا ھی کا تاعت ین جا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الظلم  :هو جماوزة احلد ،وعدم إيصال احلق ملستحقه.
• الشح  :شدة ابلخل مع احلرص.
• محلهم  :اكن سببًا لفعلهم.
• سفكوا دماءهم  :أي :قتل بعضهم ً
بعضا.
• استحلوا حمارمهم  :أحلوا ما حرم اهلل عليهم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اجتناب الظلم وابلخل.
 .2األمور املعنوية تتحول يوم القيامة بأمر اهلل إىل حسية.
 .3احلث ىلع العدل والكرم والسخاء.
 .4الظلم سبب للعقاب األيلم الشديد ،وهو من كبائر اذلنوب.
ً
كثريا ما جير انلاس إىل املعايص واآلثام ،ويوقعهم يف الفواحش واملنكرات.
 .5اتلاكلب ىلع ادلنيا واحلرص عليها ،وابلخل

481

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.

الرقم املوحد)5787( :
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َُ
ُْ َ
اتقوا اهلل ِف هذه ابلهائم المعجمة ،فاركبوها
ُُ
صاحلة ،ولكوها صاحلة

 .1515احلديث:

اںترتاں جاتوروںےکسلسےل می اہللےسدرو۔ لہیدا مياشترط تق
ےساںپ سواری کرو اور مغوفرط تقےساں کو کھاو۔
**

عن سهل بن عمرو -ريض اهلل عنه -مرفواعًَّ :
مر
ْ
حلق ظه ُره
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ببعري قد ي
ُْ
بب ْط ين يه ،فقال« :اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم المعجمة،
ُُ
فاركبُوها صاحلة ،ولكوها صاحلة».

ہ کہ رسول اہلل ﷺ کا اتك
شہل ین عرمو رضی اہلل عيہ ےس ن رمقوعاً روای ث ے
اوی ث ےک تاس ےس گرر ےہوا ،جس کا نت (تھوک یک وج ےس) اس یک ت ست ےس مل

گيا تھا ،آپ ﷺ ت (اس یک ن جال ث دیكھ کر) فماتا کہ "اں ت رتاں جاتوروں
ےک سلسےل می اہلل ےس درو۔ لہیدا مياشت رط تق ےساں پ سواری کرو اور مغوف
رط تقےس اں کو کھاو".۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم بعريا قد لصق ُ
ظهره

ببطنه من شدة اجلوع ،فأمر صىل اهلل عليه وسلم
ِّ ْ
بالرفق بابلهائم ،وأنه جيب ىلع اإلنسان أن يعاملها
َّ
ُ
معاملة حسنة فال يُك يلفها ما ال تستطيع ،وال يق يَّرص
يف ح َّقها يف أ ْكل أو ُ ْ
رشب ،فإن ركبها بعد اكنت صاحلة
ي
للركوب ،وإن أكلها اكنت صاحلة للطعام.

 .1515جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی کرتم ﷺ ت اتك اوی ث کو دیكھا جس یک کرم س ِ
دپ تھوک یک وج ےس اس ےک
ت
نت ےک ساتھ لیگ ےہوئ ھی۔ تو آپ ﷺ ت جاتوروں ےک ساتھ پمی کرت کا
ج
ہ کہ وہ جاتوروں ےک ساتھ اجھا سلوک کرے اور
كم فماتا۔ لہدا ےہ اتساں پ الرم ے
اں پ اں یک ظاق ث ےس رتادہ توجھ ن داےل۔ اور اں ےک کھات تیی می کو تاہےی ن
کرے۔ اس (اں کا جيال ر کھی) ےک ت عد اگر وہ اں پ سواری کرے گا تو وہ سواری
ےک التق ےہوں ےگ اور اگر اں کو کھات گا تو وہ کھات ےک التق ےہوں ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :سهل بن عمرو -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعري  :الواحد من اإلبل
• حلق ظهره ببطنه  :يعين :أصبح ضعيفا من اجلُوع َّ
واتلعب.
ُّ
ادل َّ
لك ذات أربع قوائم من َّ
واب.
• ابلهائم :
ُ
َّ
• املعجمة  :أي :ال تتلكم فتع يرب عن أملها وتعبها.
• فاركبوها صاحلة  :أي :فاركبوها إذا اكنت قوية تستطيع الركوب.
ُْ
• لكوها صاحلة  :أي :ال ترتكوها حىت يه يلكها الضعف من اجلوع أو املرض.

فوائد احلديث:
 .1األمر بتقوى اهلل عز وجل.
 .2وجوب اإلحسان إىل احليوان ،بعدم حتميله أكرث من اذلي يستطيع.
 .3األمر باملحافظة ىلع األموال وعدم إتالفها.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
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مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
العرصية - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان
رش ُح اجلامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري حممد بن إسماعيل الصنعاين،املحقق :دَّ .
نوير ْ
الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -مَّ - .
اتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم،
ي
ي ي
الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م.

الرقم املوحد)5935( :
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ْ ُ َّ
ْ ُ ُ َّ
احلِقوهُ لكه ،أو ات ُركوه لكه

 .1516احلديث:

تا تو اسکا ساراشموتددو تا ترھ ساراجھوردو۔
**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت اتك ئچ کو دیكھا،
این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
جس ےک ش کا کجھ جصہ موتدا گيا تھا اور کجھ یيا موتدے جھور دتا گيا تھا۔ آپ ﷺ ت

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :رأى رسول اهلل
ًّ
صبيا قد ُح يلق بعض شعر
صىل اهلل عليه وسلم-رأسه وترك بعضه ،فنهاهم عن ذلك ،وقال« :احلقوه

لوگوں کو اتسا کرت ےس منع کيا اور فماتا" :تا تو اس کا سارا ش موتد دو تا ترھ سارا جھور

لكه ،أو اتركوه لكه».

دو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ص يب ًّيا قد ُحلق
ُ
بعض شعر رأسه وترك بعضه ،وهذا الفعل يُسىم
القزع ،فنه ُ
اهم عن أن يفعلوا ذلك بالصيب مرة ثانية،
ُ
وقال هلم :ال حيلق جزء منه ويرتك ابلقية ،وهذا انليه

إما ىلع الكراهة وإما ىلع اتلحريم ،فينبيغ اجتنابه
ً
مطلقا.

 .1516جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

جدی ث کا مفہوم :رسول اہلل ﷺ ت اتك ئچ کو دیكھا جس ےک ش ےک کجھ تالوں
کو موتد دتا گيا تھا اور کجھ کو تعب موتدے جھور دتا گيا تھا۔ آپ ﷺ ت اں لوگوں کو
ئچ ےک ساتھ دوتارہ اتسا کرت ےس منع کيا اور فماتا :اتسا تہی کرتا جا ہی کہ ش کا
کجھ جصہ موتد دتا جات اور تقيہ کو و تےس ہےی جھور دتا جات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

ْ
 .1انليه عن حلق بعض شعر الرأس دون بعض لغري حاجة؛ ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب.
 .2جواز حلق شعر الرأس لكه ،وجواز تركه برشط عدم التشبه بالنساء.

 .3فيه نيه أويلاء األمور عن حلق بعض شعر الصبية وترك بعضه وإن اكن القلم مرفواع عنهم.

 .4عدم جواز تمكني الصيب من فعل املحرمات وىلع أويلاء أمورهم نهيهم.

 .5بيان اهتمام اإلسالم باملظهر اخلاريج وحتسينه مما يؤدي إىل تمزي املسلم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهرياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي
ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم.
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استعمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من
ش
ینی ضیل اہلل عليہو سلمت قیيلہ اردےک اتك جص کو ،حھی این ليیيہ کہا جا تا
األزد يقال َل :ابن اللتبية ىلع الصدقة ،فلما
تھا،رکاہیکوضویلےک لی عاملمفر کيا۔ جتوہ (وضول کرےک)آت ،تو
قدم ،قال :هذا لكم ،وهذا أهدي إيل ،فقام
م
ہ(تعنی مسلماتوں کا) اورن جےھ ہےدن می مال
کہی لےگ:ن مال تمھارے لی ے
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب
س
ض
ل
م
ک
ہ
ی
ع
ہ۔رسول اہلل یل اہلل ليہو م بپ رھے ےوت اوراہللیکجدمویيا یياںیک
ے
فحمد اهلل وأثىن عليه

 .1517احلديث:

**

عن أيب محيد الساعدي -ريض اهلل عنه -قال:
استعمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد
ُّ ْ
يقال هل :ابن اللت يب َّي ية ىلع الصدقة ،فلما قدم ،قال :هذا
ُْ
لكم ،وهذا أه يدي يإ َّيل ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه ،ثم قال:
«أما بعد ،فإين أستعمل الرجل منكم ىلع العمل مما
َّ
وال يين اهلل ،فيأيت فيقول :هذا لكم وهذا هدية
أهديت إيل ،أفال جلس يف بيت أبيه أو أمه حىت تأتيه

م
ہ،
ہ! اگر وہ شجا ے
ہ جو جےھ دتا گيا ے
ہ اور ن ئجفہ ے
ہ کہ ن تمھارا مال ے
ہ اور کہيا ے
ے
ہ کہ
تو کنوں تہی وہ اینی ماں تا تاپ ےک گرھ تینھا راہ ،ترھ دیكھيا کہ اےس ہےدن مليا ے
ت
قس ت
عایل ےس اس
تہی! اہلل یک م ! م می ےس جو ھی جق ےک سوا کوئ جب ےل گا ،وہ اہلل ت ی
ش
جال می مےل گا کہ اس جب کو اتھات ےہوت ےہوگا؛ تلکہ می تم می ےہ اس جص کو تہجاں
لوں گا ،جو اہلل ےس اس جال می مےل گا کہ اوی ث اتھات ےہوگا ،جو تلي ال راہ ےہوگا ،گات
اتھات ےہوگا ،جو اینی آوار ت کال رہےی ہےویگ تا یکری اتھات ےہوگا ،جو مميا رہےی ہےویگ"۔

هديته إن اكن صادقا ،واهلل ال يأخذ أحد منكم شيئا

بغري حقه إال ليق اهلل تعاىل ،حيمله يوم القيامة ،فال
أعرفن أحدا منكم ليق اهلل حيمل ً
بعريا هل ُراغ ٌء ،أو
ً
بقرة هلا ُخو ٌ
ار ،أو شاة تيْع ُر» ثم رفع يديه حىت ُر يؤي
بياض إ ْبطيْه ،فقال« :امهلل هل بلَّ ْغ ُ
ت».
ي ي

ترھآپ تایيا اہتھ اتھاتا،تہاں تك کہآپےک ت عل یکشقيدیدکھائد ییلیگ اور
فماتا" :اے اہلل! کيا می ت تہنجا دتا؟"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
لكف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد

يقال هل ابن اللتبية جبمع الصدقة ،فلما قدم املدينة
بعد رجوعه من العمل ،أشار إىل بعض ما معه من

املال ،وقال هذا لكم معرش املسلمني ،وهذا أهدي
َّ
إيل ،فقام رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب
يلعلم انلاس وحيذرهم من هذا الفعل ،فحمد اهلل

وأثىن عليه ثم قال :أما بعد فإين أجعل الرجل منكم

اعمال ىلع العمل من العمل اذلي جعل اهلل يل
اتلرصف فيه من الزكوات والغنائم ،فيأيت أحدهم من

عمله ،فيقول :هذا لكم وهذه هدية أهديت يل! أفال
جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه حىت تأتيه هديته إن

 .1517جدیث:

ش
ینیضیل اہللعليہو سلمتقیيلہ اردےک اتك جصکو،حھیاین ليیيہکہاجا تاتھا،رکاہ
یک وضویل ےک لی عامل مفر کيا۔ جت وہ (وضول کر ےک) آت ،تو کہی لےگ :ن
م
ت
ہ۔ تو رسول اہلل
ہ ( عنی مسلماتوں کا) اور ن جےھ ہےدت می م ال ے
مال تمھارے لی ے
ضیل اہلل عليہ و سلم میب پ کرھے ےہوت اور اہلل یک جدم ویيا ےک ت عد فماتا" :می تم می
م
ہ۔ ترھ وہ آ تا
ےس کسی کو اس کام پ عامل یيا تا ےہوں ،جس کا اہلل ت جےھ وایل یياتا ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ینی ضیل اہلل عليہ وسلم تقیيلہ ارد ےک اتك آدمی کو حھی این ليیيہ کہا جا تا تھا ضدقہ
اکھا کرت کا مکلف یياتا۔ جت وہ ا یی کام ےس واتس ےہو کر مدیيہ تہنچ ،تو ا یی تاس
موجود کجھ مال یک جای ث اسارہ کرت ےہوت کہا کہ ن مال آپ مسلماتوں یک جماعت
م
ہ! تو ینی ضیل اہلل عليہ و سلممیب پ کرھے ےہوت؛
ہ اور ن جےھ ہےدنًدتا گيا ے
ےک لی ے
تاکہ لوگوں کو یيا تی اور اس کام ےس اتھی درا تی۔ اہلل یک جدم و یيا یياں یک ،ترھ
ع
فماتا :ت سك می کسی کو رکاہ اور مال ینمت وعبہ یک وضویل کا عامل یيا تا ہےوں،
م
ہ :ن آپ
ہ۔ ترھ وہ ا یی کام ےس واتس آکر کہيا ے
جس کا جےھ اجیيار عطا کيا ے
م
ہ تو
ہ! اگر وہ اینی تاپ می شجا ے
ہ ،جو جےھ دتا گيا ے
ہ اور ن ہےدن ے
لوگوں ےک لی ے
کنوں تہی ا یی تاپ ےک گرھ می تا ماں ےک گرھ می تینھا راہ کہ اس ےک تاس ہےدن
ش
آجا تا؟ اہلل یک قسم! جو جص عامل ر ہی ےہوت کوئ عطا یک ےہوئ جب ےلگا ،وہ قيامت
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اكن صادقا يف قوهل ،واهلل ال يأخذ أحد منكم معارش
العمال ىلع األعمال شيئا مما يعطاه وهو اعمل بغري

حق إال ليق اهلل حيمله يوم القيامة ىلع رقبته ،وإن
اكن بعريا أو بقرة أو شاة .ثم رفع يديه وبالغ يف الرفع

حىت رأى الصحابة ريض اهلل عنهم بياض إبطية ،ثم

قال امهلل قد بلغت ثالث مرات.

ےک دں اہلل ےس اس جال می م القاپ کرے گا کہ اس جب کو اینی گردں پ اتھات
ےہوت ےہوگا۔اگرجوہاوی ث ےہو،گات ےہوتایکریہےیکنوں ن ےہو!ترھ آپ ضیل اہللعليہ
و سلم ت ا یی دوتوں اہتھ اس قدر اتھاتکہ ضجان رضی اہلل عہم ت آپ ےک

یك
ت عل یک شقيدی د ھی ،ترھ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت تی رمیيہ فماتا  :اے اہلل !
می ت تہنجا دتا!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو محيد عبد الرمحن بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• استعمل  :لكف انليب صىل اهلل عليه وسلم جبمع الصدقة.
• األزد  :قبيلة من قبائل العرب.
• أهدي إيل  :اهلدية :اليشء يعطى ىلع وجه اتلودد.

• املنرب  :هو اليشء املرتفع اذلي خيطب من فوقه الواعظ أو خطيب اجلمعة.
• أثىن عليه  :اثلناء :هو اذلكر اجلميل.

• والين اهلل  :جعل يل ترصفا فيه ووالية عليه.
• بعري  :انلاقة أو اجلمل.
• راغء  :صوت اإلبل.

• خوار  :صوت ابلقر.
• تيْعر  :تصيح

• بياض إبطيه  :ابلياض اذلي ليس بانلاصع .واإلبط :اجلزء اذلي حتت الكتف.

فوائد احلديث:
 .1من أخذ أموال انلاس بابلاطل فضحه اهلل ىلع رؤوس األشهاد.
 .2ما من ظالم إال ويأيت بما ظلم به يوم القيامة.
 .3األسلوب انلبوي يف انلصيحة هو اتلعميم ال التشهري.
 .4الرزق جيلب بالسيع ال باجللوس يف ابليت.
 .5استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .مجهرة اللغة ,تأيلف :أبوبكر حممد بن احلسن األزدي ,املحقق :رمزي منري بعلبيك ,انلارش :دار العلم للماليني ,ط 1اعم 1987م املعجم
الوسيط ,تأيلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ,انلارش :دار ادلعوة .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن
اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني,
مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.
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ج
سیو اور اظاعت کرو اگرج تمپ کسی یسی عالم ہےی کو جاکم مفر کردتا جات ،جس کا
کس
ش مسیکرطح (جھوتا سا) ےہو

اسمعوا وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد
حبَش ،كأن رأسه زبيبة

 .1518احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا":سیو اور
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ج
کس
اظاعت کرو اگرج تم پ کسی یسی ع الم ہےی کو جاکم مفر کر دتا جات ،جس کا ش مس
یک رطح (جھوتا سا) ےہو۔"

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-اسمعوا وأطيعوا ،وإن
استعمل عليكم عبد حبيش ،كأن رأسه زبيبة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الزموا السمع والطاعة ،لوالة األمور ،حىت لو استعمل
ً
ً
ً
وفراع وخلقة ،كأن رأسه
عليكم عبد حبيش أصال
زبيبة؛ ألن شعر احلبشة ليس كشعر العرب؛

فاحلبشة يكون يف رؤوسهم حلق كأنها الزبيب،

وهذا من باب املبالغة يف كون هذا العامل عبدا
حبشيا أصال وفراع ،قوهل(( :وإن استعمل)) يشمل
األمري اذلي هو أمري السلطان ،وكذلك السلطان .فلو

فرض أن سلطانا غلب انلاس واستوىل وسيطر وليس
من العرب؛ بل اكن عبدا حبشيا فإن علينا أن نسمع

ونطيع .فهذا احلديث يدل ىلع وجوب طاعة والة

األمور إال يف معصية اهلل ،ملا يف طاعتهم من اخلري
واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى.
أما إذا عيص والة األمور يف أمر تلزم طاعتهم فيه؛

فإنه حتصل الفوىض ،وحيصل إعجاب لك ذي رأي

برأيه ،ويزول األمن ،وتفسد األمور ،وتكرث الفنت،

فلهذا جيب علينا حنن أن نسمع ونطيع لوالة أمورنا

إال إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية اهلل فربنا
وربهم اهلل هل احلكم ،وال نطيعهم فيها؛ بل نقول هلم:

أنتم جيب عليكم أن تتجنبوا معصية اهلل ،فكيف

تأمروننا بها؟ فال نسمع لكم وال نطيع .ثم إن مما ينبه
عليه أن ما يأمر به والة األمور ينقسم إىل ثالثة

أقسام :القسم األول :أن يكون اهلل قد أمر به ،مثل

أن يأمرونا بإقامة اجلماعة يف املساجد ،وأن يأمرونا

بفعل اخلري وترك املنكر ،وما أشبه ذلك ،فهذا واجب

 .1518جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

جكرماتوں یک اظاعت کرو اگرج تم پ ت ست اور ش کل و ضورپ ےک اعیيار ےس اتك اتسا
ج
ج
کس
یسی ع الم امب مفر دتا جات جس کا ش مس یک رطح ےہو کنو تکہ یسی لوگوں ےک تال
ج
رعپ ےک لوگوں ےک تالوں یک رطح تہی ےہوت۔ یسی لوگوں ےک شوں می جلق
کس
(داپے) ےہوت ہ ےی اور وہ ا تےس لگی ہ ےی جیےس مس ےہوں۔ اس یبات می ميالعہ
م
اہ ن جاکم ت ست ےک اعیيار ےس سياہ قام ع الم ہےی کنوں ن ےہو۔
ہ کہ ج ے
کا عنی ے
سی
((واں ا عمل) ’’ اگر جاکم مفر کر دتا جات‘‘ :اس کا اظ الق جكرماں یک رطف ےس
ت
ت
ہ اور جود جكرماں پ ھی۔ تالفض اگر کوئ جاکم لوگوں پ
مفر کردہ گورپ پ ھی ےہو تا ے
عليہ جاضل کرےل ،اور اں پ قنصہ واقيدار جماےل اور وہ رعپ می ےس ن ےہو ،تلکہ اتك

ت
ہ کہ ہےم اس یک تاپ کو سيی اور اس یک
سياہ قام ع الم ےہو تو ترھ ھی ہےم پ فض ے
ہ کہ جكرماتوں یک اظاعت کرتا
اظاعت کرین۔ ن جدی ث اس تاپ پ دالل ث کرئ ے
ہ ماسوا اں امور ےک جن می اہلل یک معصنت ےہو۔ کنو تکہ اں یک اظاعت کرت
فض ے
ت
ہ اور اس یک وج ےس اتاریک تہی ھيلنی اور
می جب و تھ الئ،اور امن و اسیفار ے
ےہوات تقس یک یبوی تہی ےہوئ۔ ليک اگر کسی معا مےل می جكرماتوں یک تافمائ یک
ہ،تو اتاریکتھيےل یگاور ےہ کوئاینی منرمضی پ
جاتجسمی اں یک اظاعتالرم ے
جليا شوغ کر دے گا ،امن و اماں حم ےہوجات گا ،معام الپ تدعنوائ کا ش کار ےہوجا تی

ہ کہہےم ا یی
ےگ ،اور قینوں یک کبپ ےہو جات یگ۔اس لی ےہمارے اوپ واجت ے
جكرماتوں یک اظاعت کرین ماسوا اس ضورپ ےک کہ وہ ےہمی معصنت کا جكم دین۔ اگر
ج
ہ ،وہےی قنصلہ کرے گا
وہ ےہمی اہلل یک معصنت کا كم دین تو ےہمارا اور اں کا رپ اہلل ے
اور اس معا مےل می ہےم اں یک اظاعتتہی کرین ےگ۔ تلکہ ہےم اں ےس کہی ےگ کہ:
ہ کہ تم اہلل یک معصنت ےس ئجو۔ تو ترھتم ےہمی کیےس اس کا جكم
تمہارے اوپ فض ے
رہ ےہو؟ لہیدا ہےم ن تمہاری تاپ سيی ےگ اور ن اظاعت کرین ےگ۔ جكرماں
دے ے
جن تاتوں کا جكم د یی ہ ےی اں یک تی اقسام ہ ےی :تہیل قسم :اہلل ت اس تاپ کا جكم
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من وجهني :أوال :أنه واجب أصال .اثلاين :أنه أمر به
والة األمور .القسم اثلاين :أن يأمرونا بمعصية اهلل،

فهذا ال جيوز نلا طاعتهم فيها مهما اكن ،مثل أن
يقولوا :ال تصلوا مجاعة ،أحلقوا حلاكم ،أنزلوا
ثيابكم إىل أسفل ،اظلموا املسلمني بأخذ املال أو
الرضب أو ما أشبه ذلك ،فهذا أمر ال يطاع وال حيل

نلا طاعتهم فيه ،لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول:

اتقوا اهلل ،هذا أمر ال جيوز ،ال حيل لكم أن تأمروا
عباد اهلل بمعصية اهلل .القسم اثلالث :أن يأمرونا
بأمر ليس فيه أمر من اهلل ورسوهل بذاته ،وليس فيه

نيه بذاته ،فيجب علينا طاعتهم فيه؛ اكألنظمة اليت
يستنونها ويه ال ختالف الرشع ،فإن الواجب علينا

طاعتهم فيها واتباع هذه األنظمة وهذا اتلقسيم ،فإذا
فعل انلاس ذلك؛ فإنهم سيجدون األمن واالستقرار
والراحة والطمأنينة ،وحيبون والة أمورهم ،وحيبهم

والة أمورهم.

دتا ےہو۔ مي ال وہ ےہمی جكم دین کہ ہےم مساجد می تمار تاجماعت قاتم کرین اور وہ ےہمی
ا جےھ کاموں ےک کرت کا اور پے کاموں ےس تار ر ہی کا جكم دین اور اس رطح

ہ ،اتك تو اس لی کہ وہ
ےک دیگر امور۔ تو اں کو مایيا دو وجہوں ےس ضوری ے
ج
ہ۔
ہ اور دوشا اس لی کہ جكرماتوں ت اس کا كم دتا ے
تداپ جود واجت ے
ق
دوشی سم :وہ ےہمی اہلل یک معصنت کا جكم دین۔ اس ضورپ می ےہمارے لی
ت
اہ وہ کوئ ھی ےہو۔ مي الً وہ کہی کہ:
جاپ تہی کہ ہےم اس می اں یک اظاعت کرین ج ے
جماعت ےک ساتھ تمار ن پھو ،اینی دارھياں ميدا دو ،ا یی کبوں کو نچ تك لن کاو،
مسلماتوں پ ظلم کرو‘ اں کا مال لوپ لو تا اتہی مارو تینو وعبہ۔ تو اتسا جكم قاتل

ہ۔ تاہےم
اظاعت تہی اور ےہمارے لی اس می اں یک اظاعت کرتا ج الل تہی ے
ےہمی جا ہی کہ ہےم اتہی تصنجت کرین اور اں ےس کہی :اہلل ےس درو ،ن کام جاپ
ہ ،تمہارے لی ن ج الل تہی کہ تم اہلل ےک یيدوں کو اہلل یک معصنت کا جكم
تہی ے
کرو۔ تیشی قسم :وہ ےہمی کسی ا تےس کام کا جكم دین جس ےک تارے اہلل اور اس

ےک رسول یک رطف ےس ن تو کوئ جكم ےہو اور ن ہےی اس ےس منع ہےی کيا گيا ےہو۔ تو اتسی
ضورپ می ہےم پ اں یک اظاعت کرتا واجت ےہوگا۔ جیےس وہ اتطمہ و قوا تی حہی وہ
تس
ہ کہ ہےم
کيل د یی ہ ےی اور وہ شتعت ےک مجالف تہی ےہوت۔ تو ہےم پ واجت ے
تق
اں می اں یک اظاعت کرین اور اں تطاموں اور اس سنم یک یبوی کرین۔ لوگ
جت اتسا کرین ےگ تو اس ےس اتہی امن ،اسیفار ،آرام اور اظمياں مےل گا اور وہ
ت
ا یی جكرماتوں ےس مجنت کرت لگ جا تی اور اں ےک جكرماں ھی اں ےس مجنت
کرین ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اسمعوا  :أي ما قال أمراؤكم.
• وأطيعوا  :أي أطيعوهم يف غري معصية.
ُ ِّ
• استعمل  :أمر عليكم ووظف.
• عبد حبيش  :مملوك أسود.

• رأسه زبيبة  :أسود صغري جعد الشعر.

فوائد احلديث:
 .1وجوب طاعة ويل األمر فيما ليس بمعصية دون انلظر إىل لونه أو جنسه.
ُ
 .2ال جيوز تويلة العبد اإلمامة ،وإنما ذكر يف احلديث من باب املبالغة يف الطاعة ،أو إذا تغلب قهرا.
 .3من أهداف ادلعوة مجع لكمة املسلمني ،والعمل ىلع ما حيقق وحدة املجتمع اإلساليم.
 .4أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوىض وزال انلظام وزال األمن وحل اخلوف.
 .5استدل ابلخاري بهذا احلديث ىلع جواز إمامة املفتون واملبتدع.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح ،-لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل،
 1422ـهتطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة :
 1426ه .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.

الرقم املوحد)6382( :
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ُ َ ِّ َ َ ْ
ني حني تمِس
اقرأ :قل هو اهلل أحد ،والمعوذت ِ

صحو سام تی تی تار قل ہےو اہلل اجد اور معود تی (سورہ الفلق اور سورہ الياس)
پھا کرو۔ اتسا کرتا تمہارے لی ےہجبےسکاف ےہو جات گا۔

وحني تصبح ،ثالث مرات تكفيك من ُك يشء

 .1519احلديث:

**

ُ ْ
عن عبد اهلل بن خبيب -ريض اهلل عنه -قال :قال يل

عيد اہلل ین جینت رضی اہلل عيہ روای ث کرت ےہوت یياں کرت ہ ےی کہ رسول اہلل
ﷺ ت مجھ ےس فماتا کہ صح و سام تی تی تار قل ےہو اہلل اجد اور معود تی (سورہ

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقرأ :قل هو اهلل
ُ ِّ ْ
ني حني تميس وحني تصبح ،ثالث
أحد،والمعوذت ي
مرات تكفيك من لك يشء».

الفلق اور سورہ الياس) پھا کرو۔ اتسا کرتا تمہارے لی ےہ جب ےس کاف ےہو جات گا۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء هذا احلديث بهذا اتلوجيه انلبوي الفريد ،
واذلي حيث املسلم ىلع االعتصام بذكر اهلل تعاىل،
فمن حفظ اهلل تعاىل حفظه اهلل  ،فهنا يرشد انليب
صىل اهلل عليه وسلم عبد اهلل بن خبيب ريض اهلل
عنه وأمته لكها من خلفه أن من حافظ ىلع قراءة

سورة اإلخالص واملعوذتني ثالث مرات حني يصبح

وحني يميس فإن اهلل تعاىل يكفيه لك يشء ،ويف هذا
احلديث فضيلة عظيمة  ،ومنقبة جليلة للك مؤمن

يسىع تلحصني نفسه من سائر الرشور واملؤذيات،

وقد تضمن هذا احلديث الالكم ىلع ثالث سور

عظيمة ،ويه :أ -سورة اإلخالص {قل هو اهلل أحد}
اليت أخلصها اهلل تعاىل نلفسه فلم يذكر فيها شيئا إال

يتعلق بنفسه جل وعال لكها خملصة هلل عز وجل ثم
ُْ
اذلي يقرأها يكمل إخالصه هلل تعاىل فيه خملصة
ُ ِّ
وخملصة ،ختلص قارئها من الرشك ،وقد بني انليب
صىل اهلل عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ولكنها

ال جتزئ عنه .ب -سورة الفلق ،وقد تضمنت
االستعاذة من رش ما خلق اهلل تعاىل ،واالستعاذة من

رش الليل وما حوى من املؤذيات  ،ومن رش السحرة
واحلسد  ،فجمعت أغلب ما يستعيذ منه املسلم

وحيذره .ج -سورة انلاس ،وقد استوعبت أقسام
اتلوحيد {رب انلاس} توحيد الربوبية {ملك انلاس}
األسماء والصفات ألن امللك ال يستحق أن يكون
ملاك إال بتمام أسمائه وصفاته {هلإ انلاس} األلوهية

 .1519جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ جو مسلماں کو اہلل ت عایل ےک دکر می لےگ
اس جدی ث می ن منفد نوی ر ےہمائ ے
ش
ہ تو
ہ۔ جو جص اہلل (ےک اوارم و تواہےی) یک جفاطت کر تا ے
ر ہی یک پعنت دینی ے
ہ۔ ینی ﷺ اس جدی ث می عيد اہلل ین جینت رضی اہلل
اہلل اس یک جفاطت کر تا ے
رہ
عيہ اور آپ ﷺ ےک ت عد آت وایل توری امت یک اس جای ث ر ےہمائ فما ے
ش
ہ ےی کہ جو جص تایيدی ےک ساتھ صح سام تی تی تار سورہ اج الض اور معود تی پھيا

ہ۔ اس جدی ث می ےہ اس
ہ تو ےہ جب می اہلل ت عایل اس ےک لی کاف ےہو جا تا ے
ے
ہ جو ا یی آپ کو ےہ قسم
مومن ےک لی اتك تہت پی قصيلت و منقنت کا یياں ے
م
ہ۔ اس جدی ث می
یک پانوں اور ادی ث دہ امور ےس جفوظ ر کھی یک کوش کر تا ے
ع
ہ جو کہ نہ ےی :ا۔ سورہ اج الض (قل ےہو اہلل اجد) :تعنی وہ
تی طنم سورتوں کا یياں ے
ہ اور اس می ضف وہےی
سورپ جےس اہلل ت عایل ت جالصيا ا یی لی جاض کيا ے
ہ۔ ن شت جالصياً اہلل رع
اسياء دکر یک ہ ےی جن کا ت علق اس یک داپ تاک ےک ساتھ ے
ش
ہ وہ اہلل ےک لی ا یی اج الض کو
وجل ےک لی ہ ےی۔ جو جص اس سورپ کو پھيا ے
م
ت
ہ اور جلص (ئجاپ د یی وایل اور جالص
ہ۔ ن سورپ جالص ھی ے
کامل کر دیيا ے
ت
ہ۔
یيات وایل) ھی تاین طور کہ ن ا یی پ ھی واےل کو شک ےس ئجاپ دینی ے
ہ تاہےم ن تاپ تہی
ینی ﷺ ت وضاجت فمائ کہ ن اتك تہائ فآں ےک پاپ ے
کہ اس یک وج ےس تقيہ فآں یک ضورپ تہی ر ےہنی۔ پ۔ سورہ الفلق :اس می ےہ

ہاوراشی رطحراپ
ہ جےساہللت عایلتیيدا فماتا ے
اسجبےسیياہظلت یکگنی ے
ت
اور اس می موجود ت کلنف دہ جبوں اور جادو گروں اور جسد ےک ش ےس ھی یياہ ما تیگ
ہ اور اں
ہ۔ جيائجہ اس می وہ اکب امور موجود ہ ےی جن ےس مسلماں یياہ مایگيا ے
گنی ے

ہ۔ ح۔ سورہ الياس :اس می توجيد یک جملہ اقسام موجود ہ ےی۔ رپ الياس
ےس ئجيا ے
ہ کنو تکہ مالك ا یی
ہ ،ملك الياس می توجيد اشماء و ضفاپ ے
می توجيد رتونت ے

ہ۔ الی ِہ الياس می توجيد الو ےہنت کا
تمام اشماء و ضفاپ ےک ساتھ ہےی مالك ےہوا کر تا ے
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{من رش الوسواس اخلناس اذلي يوسوس يف صدور
انلاس من اجلنة وانلاس} فختمت باالستعاذة من رش

وساوس الشيطان.

ہ۔ {من ش الوسواس الجياس الدی توسوس ف ضدور الياس من الجيہ
دکر ے
والياس}۔ سورپ کا اجیيام سیطاں ےک وسوسوں یک ُپائ ےس یياہ ما یگی ےک ساتھ
ہ۔
ےہوا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ .
ُ
اتلخريج :عبد اهلل بن خبيْب -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• املعوذتني  :أي :قل أعوذ برب الفلق  ،وقل أعوذ برب انلاس
• تكفيك لك يشء  :عن بقية األذاكر وتكفيك الرشور اليت يمكن أن تطرأ للعبد  ،فيه حرز وحصن هل من اهلل تعاىل

فوائد احلديث:
 .1استحباب قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني يف الصباح واملساء  ،وقد اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقرؤها يف كفيه إذا أخذ مضجعه  ،ويمسح
بهما من من جسمه مجيع ما وصلت إيله يداه

املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري –

اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني»،
حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه .سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي -
حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه:
شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َّ ُ ُ ْ َ َ َّ
احلات ال إَلَ إال اَّلل َوسبحان اَّللِ،
ابلاقِيات الص ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َ َّ ََّ
واَّلل أكرب واحلمد َِّللِ وال حول وال قوة إال بِاَّللِ

 .1520احلديث:

ْ
َّ
َّ َّ ُ ُ ْ
ُ
ُ َّ
اَّلل،
ابلا يقيات الص ي
احلات ،ال إهل إال اَّلل ،وسبحان ي
ُ َّ َّ َّ
ْ ْ ُ َّ
ْ
َّ ُ ْ ُ
َّلل
َّلل ،وال حول وال قوة إال بيا ي
واَّلل أكرب ،واحلمد ي ي

الر الرہ ا رال ال رلہُ ،سْجراں اللر ِہ ،ارل رلہ راکْ
ل روالر قُو ر رہ ا رال تِارل رل ِہ ہےی تاقياپ
ب ،ا ْلج ر ْدمُل ِ رل ِہ اورالر جرو ْ ر
ر
ُ رُ
ر ُ
ہ
ہ
ل
ضا جاپ (تافر یوایل نکياں ) ےی۔
**

الر الرہ ا رال ال رلہُ ،سْجراں ال رل ِہ ،رال رلہ راکْ
ل روالر قُو ر رہ ا رال تِارل رل ِہ ہےی تاقياپ ضالجاپ
ب ،ا ْلج ر ْدمُ ل ِ رل ِہ اور الر ج رو ْ ر
ر
ُ رُ
ُ
ر
ہ
ہ
ن
ے
(تاف ر ی وایل کياں ) ی۔

**

درجة احلديث :صحيح بشواهده

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ديلل ىلع فضل هذا اذلكر بهذه
الصيغة ،ملا فيه من معاين التسبيح واتلقديس

واتلعظيم هلل جل وعال و ملا فيه من محد اهلل ىلع

أفعاهل فال حيلة للعبد وال حركة وال استطاعة إال

بمشيئة اهلل تعاىل ،فال حول يف دفع الرش ،وال قوة يف

حتصيل خري ،إال باهلل جل وعال .فهذه اللكمات بهذه
املعاين العظيمة يه مما يبىق أثره ونفعه للمؤمن بعد

موته.

 .1520جدیث:

**

ضج
ہ۔
جدی ث کا درج :ن جدی ث ا یی سواہےد یک یيا پ نح ے

اجمایل معنی:

ہکنو تکہ اں میاہلل
اسجدی ثمی اں الفاظےک ساتھدکر کرت یکقصيلتکایياں ے
تس
تع
ت
ت عایل یک ینح ،تفدتس اور طنم ےک معائ تات جات ہ ےی اور اس لی ھی کہ اں

ہ۔ جيائجہ اہلل یک مس ینت ےک تعب یيدہ
می اہلل ےک اق عال پ اس یک جدم یياں یک گنی ے
ہ۔ تس
کوئ تدیب ،تا کوئ جرک ث تہی کرشکيا اور ن اس یک کوئ قوپ واسیطاعت ے
ہ اور ن ہےی تھ الئ جاضل
اہلل جل وع ال یک توقنق ےک تعب ن ش کودور کرت یک ظاق ث ے
ع
مس
کرت یک قوپ۔ اں طنم الساں معائ پ نمل ن کلماپ ا تےس ہ ےی جن کا اپ اور قاتدہ
ت
ہ۔
مومن ےک لی اس یک موپ ےک ت عد ھی تاف رہےيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن حبان واحلاكم ،أما النسايئ فرواه يف الكربى لكن من حديث أيب هريرة
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ابلاقيات  :أي اللكمات اليت تبىق لصاحبها من حيث اثلواب
ً
• سبحان اهلل  :التسبيح :هو اتلزنيه ،معناه تزنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• اهلل أكرب  :اتلكبري يعين اتلعظيم ،أي اهلل تعاىل أعظم من لك يشء.

• احلمد هلل  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• ال حول وال قوة إالباهلل  :واملعىن ال حتول من حال إىل حال إىل إال بمشيئة اهلل تعاىل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اذلكر بهذه الصيغة.
 .2أن مما يبىق لإلنسان بعد موته هو العمل الصالح
 .3ابلاقيات الصاحلات ما ورد يف هذا اذلكر.
 .4انفراد اهلل باأللوهية ،يف قوهل" :ال هلإ إال اهلل"
 .5تزنيه اهلل عن لك ماال يليق به يف قوهل" :سبحان اهلل"
 .6أن أفعال اهلل تعاىل وصفاته لكها متضمنة للحمد ألنها لكها هلا حكمة قد نعلمها أو ال نعلمها ،كما يف قوهل" :احلمد هلل".
 .7إثبات قدرة اهلل وقوته ىلع حتويل األمور من حال إىل حال.
املصادر واملراجع:

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ملحمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ ،اتلميِم ،أبو حاتم ،ادلاريم ،البُسيت ،ترتيب :األمري عالء ادلين
يلع بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،ط مؤسسة الرسالة ،بريوت .املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل
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احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية – بريوت.
السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقق :حسن عبد املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين ،ط مكتبة املعارف للنرش
واتلوزيع ،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 ،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..
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َّ
ُْ ْ
ُ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اهمْ
المؤم ُِن اذلِي خيال ِط انلاس ،ويص ِرب ىلع أذ
َ ْ ٌ ْ َّ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ
رب ىلع
خري مِن اذلِي ال خي َال ِط انلاس وال يص ِ
َ ُ
أذاه ْم

 .1521احلديث:

ہ،اس
ہ اور اںیک اتداپضب کر تا ے
وہ مومن جو لوگوںےسملجل کررہےيا ے
ہ اوراںیکاتدارسائپ
ہ ،جو لوگوںےس الگ تھلگ رہےيا ے
مومنےس تہب ے
ضب تہی کر تا۔

**

 .1521جدیث:

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت
عيداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ہ اور اں یک اتدا رسائ پ ضب کر تا
فماتا" :وہ مومن جو لوگوں ےس مل جل کر رہےيا ے

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :املؤمن اذلي خيالط
انلاس ,ويصرب ىلع أذاهم خري من اذلي ال خيالط

ہ اور اں یک اتدا
ہ ،جو لوگوں ےس الگ تھلگ رہےيا ے
ہ ،اس مومن ےس تہب ے
ے
رسائ پ ضب تہی کر تا۔"

انلاس وال يصرب ىلع أذاهم».

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث ديلل ىلع فضل خمالطة انلاس

**

واالجتماع بهم ،وأن املؤمن اذلي يداخل انلاس
وجيتمع بهم ،ويصرب ىلع ما يصبه من األذى بسبب

نصحهم وتوجيههم ،أفضل من املؤمن اذلي ال خيالط
انلاس بل ينفرد عن جمالسهم ويزنوي عنهم أو يعيش

بمفرده ،ألنه ال يصرب ىلع أذاهم.

اجمایل معنی:

اس جدی ث می لوگوں ےک ساتھ مل جل کر ر ہی اور اں ےس ميل جول پھات یک
ہ۔ ت السيہ وہ مومن جو لوگوں ےکمسا تل ےک یيی ات ہماک ےک
قصيلت یک دليل ے
ع
ہ اور اور اتھی
ہ ،اں ےک ساتھ ميل جول اجیيار رکھيا ے
ساتھ شگرم مل رہےيا ے
ئ
تصنجت کرت اور درشت راہ دکھات می الجق مصای ث پ ضب و جمل کا مط ے
اہ کر تا
ہ جو لوگوں ےک ساتھ ميل م الپ تہی رکھيا ،تلکہ اں ےک
ہ ،اس مومن ےس تہب ے
ے
ت
ی
ہ تا اتفادی
ہ اور اں ےس گوسہ نہائ کو پحح دیيا ے
ا تھی نھی ےس الگ رہےيا ے
ہ کہ وہ لوگوں یک
ہ۔ اس یک وج ن ے
جيینت ےس اینی ر تدیگ ےک شت و رور گرار تا ے
ت
جای ث ےس ہنجی وایل ت کالنف پ ضب تہی کر تا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1أن اخللطة إذا اكن يرتتب عليها خري فيه أفضل من العزلة.
ٍّ
ً
 .2فضل االختالط بانلاس ما لم يؤد إىل ارتكاب حمرم ،خاصة إذا اكن نفعه متعد ،أما إذا اكن نفعه قارصا ىلع نفسه فقد تفضل هل العزلة.
 .3تفاضل انلاس يف اإليمان.
ُ
 .4أن اإلنسان إذا خاف ىلع دينه بكرثة الرشور وانتشار الفنت وضعف عن اإلنكار فهذا العزلة يف حقه أفضل ،وهذا هو املؤمن الضعيف وفيه
خري.

 .5حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع االختالط بانلاس ،ملعرفة أحواهلم ،ومعاجلة أمورهم.

 .6الصرب ىلع أذى انلاس يف سبيل ادلعوة إىل اهلل -عز وجل-.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن س ْورة الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم
عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط 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 ،أليب عبد الرمحن حممد نارص
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ادلين 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 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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ُ َ
ُْ ْ
ُْ ْ
المؤم ُِن م ِْرآة أخِي ِه المؤم ِِن

 .1522احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
ْ ْ
ْ ْ
ُ
اهلل عليه وسلم -قال« :ال ُمؤ يم ُن يم ْرآة أ يخي يه ال ُمؤ يم ين».

**

ہ کہ اہلل ےک رسول ﷺ ت فماتا" :مومن
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس رموی ے
ہ۔"
ا یی مومن تھائ کا آ تیيہ ے

**

ہ۔
جدی ث کا درج :اس جدی ث یک سيد ج ر رس ْن ے

درجة احلديث :إسناده حسن

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث وصف نبوي بديع ،وتشبيه بليغ ،يبني

موقف األخ املسلم من أخيه ،وحيدد مسؤويلته
ُ
جتاه ُه ،فريشده إىل حماسن األخالق فيفعلها ،وإىل

مساوئ األخالق فيجتنبها ،فهو هل اكملرآة الصقيلة

اليت تريه نفسه ىلع احلقيقة .وهذا يفيد وجوب
انلصح للمؤمن ،فإذا اطلع ىلع يشء من عيوب أخيه

وأخطائه نبهه عليها وأرشده إىل إصالحها ،لكن
بينه وبينه ،ألن انلصح يف املأل فضيحة.

 .1522جدیث:

ہ۔
مومن ا یی مومن تھائ کاآ تیيہ ے

**

اجمایل معنی:

ت
م
ہ ،ج و
اس جدی ث می اتك ت ميل ن عمبان یياں اور لنع (جامع و عنی جب) تسیيہ ے
م
ہ اور اس
اتك مسلماں تھائ ےک ا یی تھائ ےک ن علق روت یک وضاجت کرئ ے

ہ۔ جيائجہ مسلماں ا یی تھائ یک ا جےھ
ےک یيی اس یک دہم داری کا ت عی کرئ ے
ہ ،اور پے اج الق ےس جبدار
اہ تو وہ اتہی ایيا تا ے
اج الق یک رطف را ےہمائ کر ت ے
ہ۔ لہیدا وہ اس ےک لی ضنفل سدہ آ تیی ےک مایيد
ہ تو وہ اں ےس گرپ کر تا ے
کر تا ے
جق
ہ۔ اس جدی ث ےس ن تاپ معلوم
ہ جو اےس اس کا شاتا نفی ش کل می دکھا تا ے
ے
ت
ہ۔ لہیدا جت وہ ا یی تھائ یک جامنوں اور
ہ کہ مومن کو صنجت کرتا واجت ے
ےہوئ ے
ع
لطنوں می ےس کسی جب پ مطلع ےہوتو اےس اس پ ميیيہ کرے اور اں یک اض الح یک
رطف اس یک را ےہمائ کرے۔ ليک ن ضف اس ےک اور اس ےک تھائ ےک ماتی
ت
ہ۔
ےہوتا جا ہی ،کنو تکہ پشِعام صنجت کرتا رسوائ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
• يم ْرآة  :أي هو اكآللة ليك يرى حماسن أخيه ومعايبه.

فوائد احلديث:

 .1أن املسلم إذا َّ
اطلع ىلع عيب يف أخيه أو خطأ أو زلل فإنه ينبهه وينصحه إىل هذه األخطاء ويرشده إىل كيفية اتلخلص منها.
 .2أن الواجب ىلع املسلم أن يزين وجيمل أخاه املسلم عند انلاس بإزالة أخطائه وزالته.

 .3احلث ىلع أن تقبل انلصح واإلرشاد من أخيك؛ ألنه قد يرى فيك من األخطاء ما ال ترى.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت - .سنن الرتمذي  -حممد
بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب –
مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا يمسة  1423 ،ـه 2003 -م- .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  - .سبل السالم /حممد بن
إسماعيل الصنعاين( ،املتوىف1182 :ه) -دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ - .صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري -حقق أحاديثه وعلق عليه:
حممد نارص ادلين األبلاين -دار الصديق للنرش واتلوزيع -الطبعة :الرابعة  1418 ،ـه 1997 -م.

الرقم املوحد)5494( :

497

ئ
ش
ہ جسےکسا می مبادکر کيا جات اوروہ مجھپدرودنپےھ
جيلوہ جص ے

ابلخيل من ذكرت عنده ،فلم يصل يلع

 .1523احلديث:

**

ہ کہ ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
عیل ین ائ ظال ث رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ئ
ش
ہ جس ےک سا می مبا دکر کيا جات اور وہ مجھ پ درود ن پےھ۔‘‘
‘‘ جيل وہ جص ے

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ُ
ُ ُ ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ابل يخيل م ْن ذ يك ْرت يعند ُه ،فل ْم
يص ِّل َّ
يلع».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
"ابلخيل" ،أي :الاكمل يف ابلخل" ،من ذكرت عنده"،
ُ
أي :ذكر اسِم بمسمع منه" ،فلم يصل يلع"؛ ألنه
بامتناعه من الصالة عليه قد شح وامتنع من أداء

حق يتعني عليه أداؤه ،وألنه خبل ىلع نفسه حني
ً
حرمها صالة اهلل عليه عرشا إذا هو صىل واحدة ،فهو
كمن أبغض اجلود حىت ال حيب أن جياد عليه ،شبه
تركه الصالة عليه ببخله بإنفاق املال يف وجوه الرب.

 .1523جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ئ
ئ
ش
'' جيل'' تعنی جيیل می کامل اور ت کا‘‘ ،جس ےک تاس مبا دکر ےہو’’ تعنی وہ جص جو مبا
ئ
ت
تام سی‘‘ ،ترھ ھی وہ مجھ پ درود ن پےھ’’ کنوں کہ اتسا کرےک اس ت جيیل کا
مط ے
ہ جس کو ادا کرتا اس پ
ہ اور اتك ا تےس جق یک ادایيیگ ےس گرپ کيا ے
اہہ کيا ے
ئ
ت
ہ کہ اس ت ا یی
ضوری تھا۔ یب اس ت ا یی جق می ھی جيیل ےس کام ليا ے
ت
آپ کو اہلل یک دس رجمنوں ےس مرحوم کرليا جو اےس اتك تار درود ھنجی ےس جاضل
ش
ہ
ےہوئ۔ جياں ج اس یک ميال اس جص یک رطح ے
ہ جو شجاوپ ےس تعص رکھيا ے
ت
ہ کہاس پ شجاوپ کياجات۔ اس ےکدرود ن
تہاں تك کہاےس ن ھی تاتسيد ےہو تا ے
ئ
تھ
ہ۔
نجی کو یيیک ےک کاموں می مال جرح کرت می جيیل کرت ےس تسیيہ دی گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
مسندا ،وذكر النسايئ أنه من حديث يلع بن أيب
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى وهو عندهم من حديث احلسني بن يلع
طالب مرسال.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ابلخيل  :اكمل ابلخل ،وأصل ابلخل :منع اليشء عن مستحقه.
• ذكرت عنده  :سمع ذكري

فوائد احلديث:
1- .1ترك الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عنوان الشح ،وديلل خبث انلفس ،وسوء الطوية.
2- .2أمر ملن ذكر عنده انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصيل عليه.
3- .3من لم يصل ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فهو حمروم األجر.
املصادر واملراجع:

1-إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه-2 .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-3 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي،
حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-4 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت-5 .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه-6 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة-7 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-8 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-9 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،

498

الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه -10 .السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب
األرناءوط مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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َ َ ُ َ َ ُ َّ َ
ِري الشيطان
اجلرس مزام

 .1524احلديث:

**

گھ
ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا ’’ :ینی سیطاں یک
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ہ۔‘‘
تاتشی (تاجا) ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ُ َّ
ري الشيطان».
عليه وسلم -قال« :اجلر ُس مزا يم
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن األجراس اليت
ُ
تعلق ىلع ابلهائم :آلة من آالت الشيطان اليت يُشغل
ُ
بها انلاس ويرصفهم عما خلقوا من أجله.

 .1524جدیث:

گھ
ہ
ینی سیطاں یک تاتشی ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

رہ ہ ےی کہ گھيیياں جو جوتاتوں پ (اں ےک گلوں وعبہ می) لن کائ
ینی کرتم ﷺ فما ے
جائ ہ ےی وہ سیطاں ےک آالپ می ےس ہ ےی جن ےک در تےع وہ ا یی اولياء کو م سعول

ہ۔
ہ اور اتہی اں ےک مقصد جياپ ےس تھب دیيا ے
رکھيا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مزا يم ُ
ري  :ال يم ْزمار :اآللة اليت يُز َّمر بها.

فوائد احلديث:
 .1حتريم تعليق األجراس ،حىت ال تفوت بركة حضور املالئكة ،وخاصة تعليقها ىلع وسائل الركوب يف السفر.
 .2اجلرس فيه تش ُّبه بناقوس انلصارى.
 .3حتريم املعازف لكها؛ ألنه مزمار الشيطان.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
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ئ
ئ
ہ۔
ہ اور اسیک تہبین تو جی یيك عورپ ے
دیيا اتك مياغ (تو جی) ے

ادلنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة

 .1525احلديث:

**

عيد اہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ینی ﷺ ےس رمقوعاً روای ث کرت ہ ےی کہ
ئ
ئ
ہ۔
ہ اور اس یک تہبین تو جی یيك عورپ ے
"دیيا اتك تو جی ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ً
مرفواع« :ادلنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ادلنيا بما فيها يشء يتمتع به حينا من الوقت ثم يزول،

ولكن أفضل متاع هذه ادلنيا الزائلة املرأة الصاحلة،
اليت تعني ىلع اآلخرة ،وقد فرسها انليب صىل اهلل

عليه وسلم بقوهل(( :إذا نظر إيلها رسته وإذا أمرها

أطاعته وإذا اغب عنها حفظته يف نفسها وماهل)).

 .1525جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ت
ہ ترھ
ہ اس ےس اتك جاض وق ث تك لطف اتدور ےہوا جا شکيا ے
دیيا می جو کجھ ھی ے
ئ
ہ ،ليک اس قائ دیيا یک شت ےس تہبین تو جی یيك عورپ
وہ قيا (حم) ےہو جا تا ے
ہ ،اس یک وضاجت ینی کرتم ﷺ
ہ ،جو آجرپ یک یياری می معاوی ث کرئ ے
ے

ہ کہ"(جاوتد) جتاےس دیكےھ تو اےسجوس کر دے اورجت
تتوںیياںفمائ ے
اےس جكم دے تو اظاعت کرے اور اگر وہ گرھ پ ن ےہو تو ا یی تقس اور اس ےک مال
یک جفاطت کرے "۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• متاع  :ما ينتفع به ويستمتع.

فوائد احلديث:
 .1جيوز اتلمتع بطيبات ادلنيا اليت أحلها اهلل لعباده دون رسف أو خميلة.
 .2الرتغيب يف اختيار املرأة الصاحلة ألنها عون للزوج ىلع طاعة ربه.
 .3خري متاع ادلنيا ما اكن يف طاعة اهلل أو أاعن عليها.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .كشف املشلك من حديث الصحيحني ,تأيلف :مجال ادلين أبو الفرج عبدالرمحن بن
يلع اجلوزي ,حتقيق :يلع حسني ابلواب ,انلارش :دار الوطن .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين
مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم 1987 - 1407
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ہ،دو سواردو سیطاں ہ ےی اور تی سوار ےہوں تو قاقلہ تیيا
اکيال سوار اتك سیطاں ے

الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان ،واثلالثة
ْ
َركب

 .1526احلديث:

**

 .1526جدیث:

ہ۔
ے

ہ کہ’’ اکي ال
عيد اہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما ےس ن جدی ث رمقوعاً رموی ے
ہ "۔
ہ  ،دو سوار دو سیطاں ہ ےی اور تی سوار ےہوںی ث قاقلہ تیيا ے
سوار اتك سیطاں ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما
ً
مرفواع« :الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان،
ْ
واثلالثة ركب».
**

جدی ث کا درج :ج ر رس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اتلنفري من سفر الواحد ،وكذلك من سفر االثنني،
ٌ
وهذا يف األماكن اخلايلة اليت ال يمر عليها أحد،
ْ
والرتغيب يف السفر يف ُصحبة ومجاعة ،أما الواحد

فظاهر ،وذلك حىت جيد من يساعده إذا احتاج أو إذا
ْ ُ َّ ْ
طان ،وأما االثنني
مات وحىت ال يصيبه كيد الشي ي
ً
فربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفردا ،وأما
يف زماننا فالسفر بالسيارة وحنوها يف الطرق الرسيعة

املأهولة باملسافرين فال يعد السفر فيها وحدة وال
َّ
ً
يكون الراكب شيطانا؛ ألن هؤالء املسافرين
اكلقافلة ،مثل الطريق بني مكة والرياض أو مكة

وجدة ،ولكن يف الطرق املنقطعة غري املعمورة
ً
باملسافرين يعد وحدة ويكون داخال يف هذا
احلديث.

**

اجمایل معنی:

ش
ہ۔
اس جدی ث می ا کيےل اتك جص کو اور دو اشجاض کو شف پ جات ےس دراتا گيا ے
ہ جہاں کسی کا گرر ن ہےو ۔ اس جدی ث می کسی ےک
تاہےم اس کا ت علق اس شف ےس ے
ہ تاکہ اتساں سیطاں یک
ساتھ تا ترھ گروہ یک ش کل می شف کرت یک پعنت دی گنی ے
م
ہ تو ن جگ ظ ے
اہ
رہ۔ جہاں تك نہا شف ن کرت یک تاپ ے
جالوں ےس جفوظ ے
ت
ہ ،توق ِ
ہ کہ
ہ ،تا ےہوشکيا ے
ث ضورپ اتساں کو دوشے یک مدد در یس ےہوئ ے
ے

را سی ہےی می اس کا انفال ےہوجات (اور وہ ت تارومددگار ےہوجات) یب تاکہ وہ
سیطاں یکجالياری کا ش کار ن ےہوجات۔ جہاں تك ضف دو لوگوں ےک شف پ ت کلی یک
ش
ہ کہ اُں می ےس کوئ را سی
ہ کہ ےہوشکيا ے
ہ تو اس می علت ن ےہو کنی ے
مماتعت ے
ش
ہ۔ تاہےم موجودہ دور
می کام آجات (تا نمار ےہوجات) تو دوشا جص نہا ےہوشکيا ے
ش
می کسی ( جص کا نہا) موپ کار می شف کرتا ا تےس راسیوں (روتس) پ جو جالو ےہو

(یياتاں ن ےہو) تو وہ نہا شف کرت یک مماتعت می سامل تہی ن ہےی اُس ا کيےل سوار
مساف کو سیطاں کہا جات گا ،اس لی کہ اینی اینی گارتوں می شف کرت واےل گوتا
قا قےل یک ش کل می ےہوت ہ ےی ،ميال ےک طور پ جیےس مکہ اور رتاض تا مکہ اور جدہ ےک

ماتی ےک را سی ہ ےی ،تاہےم ا تےس را سی جو عب آتاد (جالو ن) ےہوں ،اُں پ گاری می
ت
ھی شف کرتا ا کيےل شف کرت یک مماتعت ےک ضمن می آت گا اور وہ سوار اِس
جدی ث ےک جكم می داجل ےہوگا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد ومالك.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الراكب  :أي :املسافر.
ُْ
• الراكب شيطان  :أي :معه شيطان يصاحبه فيغويه ،أو هو شبه الشيطان؛ ألن الشيطان من اعدته االنفراد يف األماكن اخلايلة ،أو أن هذا الفعل
حيمله عليه الشيطان.
• ركب  :أي :مجاعة.
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فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع السفر يف مجاعة وصحبة ،واتلنفري من سفر الواحد أو االثنني؛ ألن االثنني ربما أصاب أحدهما يشء فيبىق اآلخر منفردا.
 .2الشيطان يبْ ُعد عن اجلماعة؛ تلعاونهم وتذكري بعضهم بلعض.
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 - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين
حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت - .صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش
واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م - .موطأ اإلمام مالك -املؤلف :مالك بن أنس بن مالك األصبيح-صححه ورقمه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق-دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان  1406-ـه 1985 -م - .نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام
ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل  1413ـه1993 -م 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 ، ،العظيم آبادي :دار الكتب العلمية -بريوت الطبعة :اثلانية 1415 ،ه- .
االستذاكر:أبو عمر بن عبد الرب بن اعصم انلمري القرطيب -حتقيق :سالم حممد عطا ،حممد يلع معوض-دار الكتب العلمية – بريوت-الطبعة :األوىل،
2000 - 1421م - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن بن إبراهيم ابلكري الصدييق الشافيع -اعتىن بها :خليل مأمون
شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
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السفر قطعة من العذاب

 .1527احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :السفر قطعة

ات ے
ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فماتا" :شف
وہپہ  -رضی اہلل عيہ -ےس روای ث ے
ہ ،آدمی کو کھات تیی اور سوت ( ےہ اتك جب ) ےس روک دیيا
عداپ کا اتك یکرا ے

من العذاب ،يمنع أحدكم طعامه ورشابه ونومه،
ُ ِّ ْ
ْ ُ
جل إىل
فإذا قىض أحدكم نهمته من سفره ،فليع

ہ ،اس لی جت کوئ شف ےس اینی رعض توری کر جےک تو قوراً ا یی گرھ والوں ےک
ے
تاس واتس آجات۔"

أهله».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :السفر قطعة من العذاب" ،أي :جزء منه ،واملراد
بالعذاب :األلم انلاشئ عن املشقة؛ ملا حيصل يف

الركوب وامليش من ترك املألوف .وقوهل" :يمنع

أحدكم نومه وطعامه ورشابه" ،معناه يمنعه كماهلا

وذليذها؛ ملا فيه من املشقة واتلعب ومقاساة احلر
والربد واخلوف ومفارقة األهل واألصحاب وخشونة

العيش ،ألن املسافر مشغول ابلال ،وال يأكل ويرشب

كطعامه ورشبه العادي يف أيامه العادية ،وكذلك يف
انلوم ،فإذا اكن كذلك ،فلريجع اإلنسان إىل الراحة إىل

أهله وبدله؛ يلقوم ىلع أهله بالراعية واتلأديب وغري
ذلك .قوهل" :فإذا قىض أحدكم نهمته من وجهه

فليعجل إىل أهله" ،انلهمة يه احلاجة واملقصود.

 .1527جدیث:

ہ۔
شف عداپکا اتك یکرا ے

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔" تعنی ن عداپ کا اتك جصہ
ہ کہ "شف عداپ کا اتك یکرا ے
ینی ﷺ ت فماتا ے
ہ کنوں
ہ جو م سقت یک وج ےس یيدا ےہوئ ے
ہ۔ عداپ ےس رماد تہاں وہ ت کلنف ے
ے
ہ۔ آپ ﷺ
کہ سواری اور جلی ترھت می یيدہ اینی عمومی روتی کو جھور دیيا ے

ہ"۔
ت فماتا کہ":آدمی کو کھات تیی اور سوت ( ےہ اتك جب ) ےس روک دیيا ے
تعنی ن اسياء اےس تظتق اجسن اور اس رطح اےس تہی ملنی جس می اےس لدپ
ہ اور گرمیو شدی ،جوف اور
جاضل ےہو کنوں کہ شف می دسواری و ت کاں الجق ےہوئ ے
جھي
ہ اور دسواری یک جال ث می ر تدیگ گرارتا
گرھ والوں اور ساتھنوں یک جدائ لنی پئ ے
ہ۔ جيائجہ عام دتوں می
ہ کنوں کہ مساف کا دل ا یی شف می م سعول ےہو تا ے
پئ ے
ہ دوراں شف وہ و تےس تہی کھا تا تیيا۔ تہی جال اس یک
جس رطح ےس وہ کھا تا تیيا ے
ہ تو اتساں کو جا ہی کہ وہ
ہ۔ جت شف می اں شت کا ساميا کرتا پ تا ے
تیيد کا ےہو تا ے

ا یی گرھ تار اور ا یی ع الق یک رطف لوپ آت تاکہ وہ ا یی اہےل و عيال یک دیكھ
تھال اور تادی ث کر سےک۔ آپﷺ ت فماتا" :قادا قضی اجدکم ت ہميہ من وجہہ
قلن ع
ہ۔
جل ایل اہےلہ"۔تہاں ''الھمہ'' ےس رماد جاجت اور مقصود ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• السفر قطعة من العذاب  :ملا فيه من املشقة مع فراق األحباب.

فوائد احلديث:
 .1استحباب تعجيل الرجوع إىل األهل بعد قضاء الوطر.
 .2كراهة اتلغرب عن األهل لغري حاجة.
 .3اإلقامة عند األهل خري من السفر
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .رشح صحيح مسلم؛
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5404( :
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ُّ ْ ُ ُ ُ ُ ُ
وء اخلل ِق
الشؤم :س

 .1528احلديث:

**

ً
ُّ
الش ْؤ ُمُ :س ُ
وء
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :
ُ
اخلُل يق».

ہ کہ ئجوشت تد اج الف کا
عاتش رضی اہلل عہا ت ینی ﷺ ےس رمقوعاً روای ث کيا ے
ہ۔
تام ے

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

ً
هذا احلديث وإن اكن ضعيفا لكن معناه صحيح،

فسوء اخللق عذاب ىلع صاحبه وىلع من حوهل من
األهل واألوالد واجلريان واألصحاب والزمالء ُ
فس ْو ُء

خلقه شؤم عليه ،ألنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض
للك أحد ،فهو يرض نفسه ويرض غريه ممن حوهل.

 .1528جدیث:

ہ۔
ئجوشت تد اجالف کا تام ے

**

اجمایل معنی:

ضج
م
ہ ۔ تداج الف ن ضف تد
ہ ليک عنی ےک اعیيار ےس نح ے
ن جدی ث اگرج ضعنف ے
ش
ہ تلکہ اس ےک ارد گرد موجود اہےلِ جان  ،اوالد ،
اج الق جص ےک لی عداپ ےہوئ ے
ت
ہ۔ اس یک تد اج الف
پوسیوں ،ساتھنوں اور دوسیوں ےک لی ھی ن عداپ ےہوئ ے
ش
اس ےک لی تاع ِ
ہ کنو تکہ اس یک وج ےس وہ ےہ جص ےک پدتك
ت ئجوشت ےہوئ ے
ش
اہ۔ جيائجہ اتسا جص (اینی تد اج الف یک
قاتلِ تفپ  ،تاتسيدتدہ اور منعوض ےہوجا ت ے
ت
ہتلکہا ییارد گردموجودلوگوںکو ھی
تدول ث) نضفا ییآپ کوتقصاںتہنجا تا ے
ہ۔
وہ تقصاں تہنجا تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ ْ
• الشؤ ُم  :ضد ايلُ ْمن و الربكة ،والشؤم هو توقع املكروه.

فوائد احلديث:
 .1أن الشؤم (اذلي هو توقع املكروه) ،من األخالق السيئة املذمومة.
 .2أن اإلنسان إذا ساءت أخالقه تشائء وتوقع املكروه.
 .3إذا اكن التشاؤم سوء اخللق فاتلفاؤل حسن اخللق.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،حتقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون،
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط مؤسسة الرسالة .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 ،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.ث.

الرقم املوحد)5480( :
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اےاہلل! مییبی ت عمتےکرا تل ےہوتےس،یبیدیہےوئ عاقنتےک
ق
ترھ جاتےس،یبی تاگہائ گرقثےس ،اوریبی ےہ سمیک تاراضیےسیبی

َّ ُ َّ ِّ َ ُ
َ
ْ
ُّ
وحتو ِل
زوال نعمتِك,
ِن
م
بك
عوذ
اللهم إين أ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اعفيتِك ,وفجاءة ِ نقمتِك ,ومجيعِ سخ ِطك

 .1529احلديث:

یياہ مایگيا ےہوں۔

**

 .1529جدیث:

ت
ہ کہ :رسول اہلل ﷺ ن دعا ( ھی) ماتگا
عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
کرت تےھ:عيد اہلل ین عرم رضی اہلل عہما رمقوعاً روای ث کرت ہ ےی کہ :رسول اہلل
لر
ت
ِم
ك ,وئجوُلِ
ﷺ ن دعا ماتگا کرت تےھ کہ«:ا لہ رُم ا ِئ راع ُ
ود تك ْن روالِ عمي ِ ر
عاقیيِك ,وقُجاہِ تفْمي ِ جرمن ش
ك پجمہ :اے اہلل! می یبی ت عمت ےک را تل
ر ر
ك ,و ِع رج ر ِط ر
ر
ےہوت ےس ،یبی دی ےہوئ عاقنت ےک ترھ جات ےس ،یبی تاگہائ گرق ث ےس،
اوریبی ےہ قسم یک تاراضی ےسیبی یياہ مایگيا ےہوں۔

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ِّ
َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :الل ُه َّم إين
ُ
ُ
ُّ
وحتو يل اعفي يتك ,وفجاء ية
زوال نعم يتك,
أعوذ بك يم ْن
ي
ْ
يع سخ يطك».
نقم يتك ,ومج ي

**

درجة احلديث :صحيح

ض
جدی ث کا درج :جنح

املعىن اإلمجايل:

هذا داعء عظيم يقول فيه انليب -صىل اهلل عليه

**

وسلم( -امهلل إين أعوذ بك من زوال نعمتك) أي

أتلجئ وأعتصم بك من ذهاب انلعم من غري بدل

(وحتول اعفيتك) انتقال اعفيتك بمرض أو فقر أو

غريهما ،فهو يسأل اهلل السالمة من مجيع ماكره

ادلارين( .وفجاءة نقمتك ومجيع سخطك) وكذلك

نعتصم بك من املاكفأة بالعقوبة واألخذ بغتة ،وختم

ادلاعء باتلعوذ من مجيع ما يغضب اهلل ويسخطه جل

وعال.

اجمایل معنی:

ع
رہ ہ ےی کہ’’ :اے اہلل! مییبی
ہ جس می ینی کرتم ﷺ فما ے
ن اتك طنم دعا ے
ت عمت ےک را تل ےہوت ےس یبی یياہ جاہےيا ہےوں۔‘‘ تعنی می تعب کسی عوض ےک
ت
عمنوں ےک جھن جات ےسیبی یياہ جاہےيا ےہوں۔ اور "یبی دی ےہوئ عاقنت ےک

ترھ جات ےس" تعنی کسی نماری تا رعی ث تا کسی اور سیت ےسیبی عيای ث کردہ
عاقنت حم ن ےہوجات۔ جياں ج آپ ﷺ دوتوں جہاتوں یک تمام تاگوار امور ےس
عایل ےس س المنی کا سوال ک
ررہ ہ ےی۔ "اوریبے تاگہائ انفام اور ےہ قسم یک
ے
اہلل ت ی
تاراضی ےس یياہ جاہےيا ہےوں"۔ اشی رطح ہےم تاگہائ عداپ اور اجاتك گرق ث ےس
یبی یياہ جا ہی ہ ےی۔ آپﷺ ت دعا کا اجیيام ےہ اس ےس ےس یياہ ما یگی
ےہوت کيا جو اہلل کو عصیياک اور تاراض کرئ ہےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أعوذ بك  :أي أتلجئ وأعتصم بك.
• وفُجاءة ُ :ض ْ
بطت :بفتح الفاء وسكون اجليم ،وبضم الفاء وفتح اجليم ،ويه األخذ بغتة.
ي
ْ
• نقم يتك  :انلقمة من االنتقام ،وهو املاكفأة بالعقوبة ،واألخذ بغتة.

فوائد احلديث:
 .1ديلل ىلع افتقار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل اهلل تعاىل.
 .2أن انلعم قد تزول حىت عن األنبياء.
 .3تعوذ انليب من مفاجأة االنتقام.
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 .4إثبات السخط هلل عزو جل.

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 .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح 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)5488( :
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َ َ
َْ
َّ ُ َّ ْ ْ
يئيت َو َج ْهيلَ ،وإ ْ َ
َس ِاِف ِِف أم ِري اےاہللمبی جطاوں ،مبی تادائ اور مبےم عا مےل می مبیرتادئ کو اور
اللهم اغ ِفر ِيل خ ِ
ِ
ط ِ َ َ ِ
َ َ َْ َ ْ
ُ
م
ج
ت
ک
وما أنت أعلم ب ِ ِه مين
ہ م عاففما۔
ےہ اس تاپ و ےس و جھےسرتادہجایيا ے

 .1530احلديث:

**

ً
عن أيب موىس األشعري –ريض اهلل عنه -مرفواع:

اتو موشی رضی اہلل عيہ ینی ﷺ ےس رمقوعاً روای ث کرت ہ ےی کہ (آپ ﷺ ن دعا
فمات) " :اے اہلل مبی جطاوں ،مبی تادائ اور مبے معاملہ می مبی

«امهلل اغفر يل خطيئيت وجهيل ،وإرسايف يف أمري ،وما
ِّ
أنت أعلم به مين ،امهلل اغفر يل يجدي وه ْز ييل،
ْ
وخط يِئ وعم يدي ،ولك ذلك عندي ،امهلل اغفر يل ما
قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت
ْ ِّ
ْ ِّ
أعلم به مين ،أنت ال ُمقد ُم وأنت ال ُمؤخ ُر ،وأنت ىلع

ہ معاف فما۔ اے اہلل! جو
رتادئ کو اور ےہ اس تاپ کو جےس تو مجھ ےس رتادہ جایيا ے
کام می ت سجيدیگ ےس کی اور جو مداق می ےہوگيا ،جو تھول کر اور جو جاں توجھ کر
ہ۔ اے اہلل
گررا ،اُں شت کو معاف فما۔ اور ن شت کجھ مجھ ےس شرد ےہوا ے
ئ
مبے ا گےل اور جھےل گياہ ،جو می ت جھت کر کيا اور جو ع الیيہ کيا یب جن کو تو مجھ ےس
ہ اور تو ہےی
ہ اں شت گيا ےہوں کو معاف فما۔ تو ہےی آےگ کرت واال ے
رتادہ جایيا ے
ن
ہ‘‘۔
ہ اور تو ہےی ےہ جب پقدرپ ر کھی واال ے
جےھ کرت واال ے

لك يشء قدير».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يدعو بهؤالء اللكمات
العظيمة املشتملة ىلع طلب املغفرة من اهلل تعاىل عن

لك ذنب وخطيئة مهما اكن شلكها وصورتها ،مع مايف
هذا الطلب من اتلواضع واالنكسار بني يدي اهلل

سبحانه وتعاىل ،فخليق باملسلم أن يدعو اهلل تعاىل
ً
بهذا ادلاعء تأسيا بانليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .1530جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ع
رسول اہلل ﷺ اں طنم الفاظ ےک ساتھ دعا کيا کرت تےھ جن می ےہ قسم ےک گياہ
ت
عل
اہ اس یک کوئ ھی ش کل وضورپ ےہو اور اس
اور طی ےس معفپ ظلت یک گنی ج ے
ت
ہارہ ۔
ما یگی (دعا) می اہلل سجان و ت عایل ےک سا می عاجری و ایکساری کا ھی اظ
ے
جيائجہ ینی ﷺ ےک اسوہ پ عمل کرت ےہوت ےہ مسلماں کو جا ہی کہ وہ اہلل ت عایل

ےس ن دعا ما تےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• خ يطيئ ييت  :ذنيب
ً
ْ
• وجه ييل  :عدم معرفيت ،أي ما صدر مين جهال.
ْ
• و يإرس يايف  :اإلرساف :جماوزة احلد يف لك يشء.
ِّ
• يجدي  :ضد اهلزل.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة هذا ادلاعء ،واحلرص عليه اقتداء بانليب صىل اهلل عليه وسلم.
عمد ،وهلذا طلب املغفرة من اهلل تعاىل.
 .2أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قد يقع منه اخلطأ من غري ٍ
 .3انليه عن اإلرساف وأن املرسف معرض للعقوبة.
 .4أن اهلل تعاىل أعلم باإلنسان من نفسه ،فعليه أن يفوض أمره إىل اهلل ألنه قد خيطئ وهو ال يدري
 .5أن اإلنسان قد يؤاخذ ىلع هزهل كما يؤاخذ ىلع جده ،فيجب ىلع اإلنسان أن حيرتس يف مزاحه
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 .6إثبات وصف اهلل بأنه املقدم واملؤخر.

 .7إثبات اسم اهلل تعاىل القدير.

املصادر واملراجع:

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

1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .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- .
مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م
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َّ ُ َّ ْ َ ْ
َ ِّ ْ َ َ ْ َ ُ
َ َ َّ ْ
تينَ ،وعلم ِين ما ينفع ِين،
اللهم انفع ِين بِما ْعلم ِْ
ً ََْ ُ
َ ْ ُ
ارزق ِين عِلما ينفع ِين
و

 .1531احلديث:

م
م
م ع
ہ اسےس جےھ تقع تہنجا۔ اور جےھوہ علم
اےاہلل!توت جےھ جو لم عطافماتا ے
م
م
ئ
عطافما جو جےھ تقعدے اور جےھ تقع جس علم عطافما۔
**

ہ کہرسولاہللﷺ تفماتا":اے اہلل!تو ت
اتسرضی اہللعيہےس روای ث ے
م
م
م
م ع
ہاس ےس جےھ تقعتہنجا۔اور جےھوہ علم عطافماجو جےھتقعدے
جےھجو لم عطافماتا ے
م
ئ
اور جےھ تقع جس علم عطا فما۔" اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہےی کہ رسول اہلل
ﷺ ت فماتا ’’ :اور مبے علم می اضاقہ فما۔ ےہ جال می تمام تغتفی اہلل

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َّ ْ ْ
اهلل عليه وسلم( :-الل ُه َّم انفع يين بما علمتين ،وعلمين
ْ ْ
ار ُزق يين علما ينفعين) .عن أيب هريرة -
ما ينفعين ،و
ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ
(وزد يين علما ،واحلمد هلل ىلع لك حال ،وأعوذ
وسلم :-ي
باهلل من عذاب انلار).

درجة احلديث:

حديث أنس :صحيح

ےک لی ہ ےی۔ اور می آگ ےک عداپ ےس اہلل یک یياہ جاہےيا ےہوں۔‘‘
**

جدیث کا درج:

حديث أيب هريرة :ضعيف

املعىن اإلمجايل:

فضل ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة خلريي ادلنيا
واآلخرة ،املتضمنة لسؤال اهلل تعاىل أن ينفعه بما
علمه ،وذلك بالعمل بمقتىض العلم ،وأن يعلمه ما
ينفعه يف دينه ودنياه ،وذلك بأال يطلب من العلم إال
انلافع ،وأن يزيده من العلم انلافع ،ثم خيتم ذلك

باثلناء ىلع اهلل تعاىل ووصفه بصفات الكمال ،مع

حمبته وتعظيمه ،واحلمد هلل ىلع لك حال من أحوال

الرساء والرضاء ،ثم يستعيذ باهلل تعاىل من حال أهل
انلار من الكفر والفسق يف ادلنيا والعذاب يف

اآلخرة ،وادلاعء بما ورد يف حديث أيب هريرة
الضعيف جائز؛ لعدم خمالفته لألحاديث الصحيحة

ولصحة معناه.

 .1531جدیث:

**

اجمایل معنی:

ہ جو دیيا وآجرپ یک جب
اس جدی ث می اں کلماپ ےک ساتھ دعا یک قصيلت کا یياں ے
مس
م
عایل ےس اس تاپ ےک سوال پ نمل ہےی کہ اہلل ت
وتھ الئ کو سا ل ہےی اور اہلل ت ی
ع
ہ اس ےس اس کو قاتدہ تہوئجات ،تاین طور کہ اےس علم
یيدے کو جو لم عطا فماتا ے
ےک مطاتق عمل کرت یک توقنق جاضل ےہو۔ اور اےس اتسا علم عطا کرے جو اس ےک
ئ
دین اور دیيا دوتوں ےک لی تقع جس ےہو ،تاین طور کہ وہ ضف علم تا قع ہےی جاضل
عل ق
عایل یک جدم ویيا ،اور
کرے۔ اورن کہ اہلل اس ےک م تا ع می اضاقہ فمات۔ ترھ اہلل ت ی
تع
اس یک مجنت و طنم ےک ساتھ ضفاپ کمال ےک درت عہ اس یک تغتف وتوضنف

کرت ےہوت اس دعا کا اجیيام کرے۔ اور ےہ ا جےھ پے جال می تمام تغتفی اہلل
ج
عایل ےس اہےل ھنم ےک جاالپ تعنی دیيا می کف وقسق
ہےی ےک لی ہ ےی۔ اور ترھ اہلل ت ی
ےس اور آجرپ می عداپ ےس یياہ ظلت کرے۔ اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ یک ضعنف
ضج
ہ اور
ہ ،کنوں کہ ن نح اجادی ث ےک مجالف تہی ے
جدی ث می وارد دعا کرتا جاپ ے
م ت ضج
ہ۔
اس کا عن یی ھی نح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أنس :رواه النسايئ يف الكربى واحلاكم .حديث أيب هريرة :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه ،-أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1سؤال العبد ربه أن ينفعه بما علمه؛ ألنه قد يعلم لكن ال ينتفع به.
 .2أن العبد يسأل ربه تعاىل أن يعلمه العلم انلافع دون الضار.
ً
 .3سؤال العبد ربه أن يزيده علما.
 .4فضيلة هذا اللكمات ،وفضل ادلاعء بها.
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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 -السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم
شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .املستدرك ىلع الصحيحني ،أبو عبد اهلل احلاكم انليسابوري
املعروف بابن ابليع ،حتقيق مصطىف عبد القادر عطا ،انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل .1990 -1411 ،منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا يمسة 1423 ،ـه 2003 -م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث .مرقاة املفاتيح ،يلع بن
سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة األوىل1422 ،ه2002 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل  1412 ،ـه 1992 /م .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها ،حممد نارص ادلين ،األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل ملكتبة املعارف.
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َّ ُ َّ ِّ َ ْ َ ُ
َ
ْ ْ َ ْ ُ ِّ َ
َ
جلِ ِه ،ما
جلِ ِه وآ ِ
ري لك َ ِه اع ِ
اللهم إين أسألك مِن اخل ِ
ُْ َ َ َْ َ ْ َْ َ ُ ُ
ْ َّ
َ ْ
الْشِّ
علِمت مِنه وما لم أعلم ،وأعوذ بِك مِن
ُْ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ
ُ ِّ َ
َ
جلِ ِه ،ما علِمت مِنه َوما ل ْم أعل ْم
جلِ ِه وآ ِ
لك ِه اع ِ

 .1532احلديث:

اےاہلل! میئجھےسدیياوآجرپیک ساری تھالئیکدعا مایگيا ہےوں ،جو مجھ کو
ہ اور جو تہی م علوم ،اورمییبی یياہ جاہےيا ےہوںدیيا اورآجرپیک
م علوم ے
تمامپانوںےس،جو مجھ کو م علومہ ےی اور جو م علوم تہی۔
**

 .1532جدیث:

ہ کہ اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم
ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
ش
ل رلہ ِ
تھ
ك ِم رن ا ْلج ر ْب ِکُلِ ِہ  ،عرا ِجلِ ِہ روآ ِجلِ ِہ  ،مرا عرلِم
ت ِميْہ
ُ
ْ
ت ا ی ن دعا كھ الئ" :ا رُم ا ِئ را ْس را ُل ر
ُ
ل
ع
ود ت رِك ِم رن ال رش ِکُلِ ِہ  ،عرا ِجلِ ِہ روآ ِجلِ ِہ  ،ما عرلِم
ت ِميْہ رومرا ل ر ْم راعْ رل ْم  ،ا رل ُہ رم ا ِ ِئ
رومرا ل ر ْم را ْ رل ْم  ،رو راعُ ُ
ر ْ ُ ُ
ِم
راس رالُ ِم
ك،
ك  ،رو راعُ ُ
ود ت رِك ْن رش ِمرا عر راد ِنِ عري ْ ُد رک رو تریِي ُ ر
ك عري ْ ُد رک رو تریِي ُ ر
ك ْن جر ْب ِمرا رس رالر ر
ْ ر
ِ
ِ
ع
رم
ال رلہ رُم ا ِ ِئ راس رالُ ر ْل
پ ا ِ رلہرا من قروْلٍ را ْو رلٍ  ،رو راعُ ُ م ر ِ ر
ر
پ
ف ر
ْ
ف ر ْ ْ
ود ت رِك رن اليار  ،رومرا ر
ك ا جري رہ  ،رومرا ر
رئ
ع
ج
ک
ع
رم
ُ
ر
ِ ِم
ق
ْ
ج
ص
ر
ر
ر
ر
ر
ِ ر
ر
ق
با"۔ پجمہ” :اے اہلل!
ا رلْہرا ْن قروْلٍ ا ْو رلٍ  ،روا ْسالُ ر
ك ا ْں رل رل صراءٍ ریْيرہ ُیل ْ ً
ہ اور جو
می ئجھ ےس دیيا و آجرپ یک ساری تھ الئ یک دعا مایگيا ےہوں ،جو مجھ کو معلوم ے
تہی معلوم ،اور مییبی یياہ جاہےيا ےہوں دیيا اور آجرپ یک تمام پانوں ےس ،جو مجھ

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول اهلل -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -علمها هذا ادلاعء :الل ُه َّم إين أسألك من
ُ
علمت منه وما لم أعلم،
وآج يل يه ،ما
اخلري لكه اع يج يل يه ي
ُ
وآج يل يه ،ما علمت منه
وأعوذ بك من الرش لكه اع يج يل يه ي
َّ
وما لم أعلم ،الل ُه َّم إين أسألك من خري ما سألك
ونبيك ،وأعوذ بك من رش ما اعذ منه ُ
ُ
عبدك ُّ
عبدك
َّ
ُّ
ونبيك الل ُه َّم إين أسألك اجلنة ،وما قرب إيلها من قول
أو عمل ،وأعوذ بك من انلار ،وما َّ
قرب إيلها من قول
أو عمل ،وأسألك أن جتعل لك قضاء قضيْته يل خريا.

کو معلوم ہ ےی اور جو معلوم تہی۔ اے اہلل! می ئجھ ےس اس تھ الئ کا ظال ث ہےوں ،جو
ہ ،اور مییبی یياہ جاہےيا ہےوں اس
یبے یيدے اوریبے ینی ت ظلت یک ے
ہ ،اے اہلل! می
پائ ےس جس ےسیبے یيدے اوریبے ینی ت یياہ جاہےی ے
ت
ئجھ ےس جنت کا ظال ث ہےوں اور اس قول و عمل کا ھی ،جو جنت ےس فی ث کر دے،
ج
ج
اور مییبی یياہ جاہےيا ےہوں ہنم ےس اور اس قول و عمل ےس ،جو ہنم ےس فی ث کر
دے ،اور می ئجھ ےس سوال کر تا ےہوں کہ ےہ وہ جكم جس کا تو ت مبے لی قنصلہ کيا

ہ ،تہب کر دے“۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

علم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعئشة -ريض اهلل
عنها -هذا ادلاعء اذلي مجع اللكمات انلافعة اجلامعة

خلريي ادلنيا واآلخرة ،واالستعاذة من رشهما ،وسؤال

اجلنة وأعماهلا ،واالستعاذة من انلار وأعماهلا ،وسؤال

اهلل أن جيعل لك قضاء خريا ،وسؤال اهلل -تعاىل -من

خري ما سأهل الرسول -صىل اهلل عليه وسلم،-
ويستعيذ مما استعاذه منه الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم.-

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

آپ ضیل اہلل عليہ وسلم ت ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا کو ن دعا شكھائ۔ ن اتسی
ہجودیياوآجرپ یکتمامتھ النوں یکجامعاور اںےک تمامشور ےسیياہ
مقيد دعا ے
ج
مسن
ہ۔ جنت اور اس تك تہنجات واےل تمام اعمال کا سوال کرت اور ہنم
پ مل ے
مسن
عایل
اور اس تكتہنجاتواےل اعمال ےسیياہما یگی پ مل ے
ہ۔اشی رطحاہلل ت ی
مسن
ہ ،جو آپ ضیل اہلل عليہ وسلم
ےس ےہ قنصےل یک تھ الئ اور اں تمام اجھانوں پ مل ے
مسن
ہ جن ےس اہلل ےک رسول ضیل
ت ما تیگ اور اں تمام شور ےس یياہ ما یگی پ مل ے
اہلل عليہ وسلم ت یياہ ظلت یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-

513

مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اعجله  :حاُضه.
• آجله  :مستقبله.

• ما اعذ  :تعوذ واستجار.

• اجلنة  :يه ادلار اليت أعدها اهلل -تعاىل -ألويلائه املتقني ،وسميت بذلك; لكرثة أشجارها ألنها جتن من فيها أي تسرته.
• انلَّار  :يه دار العذاب اليت أعدها اهلل -تعاىل -للاكفرين ،اذلين كفروا به وعصوا رسله ،فيها من أنواع العذاب وانلاكل ما ال خيطر ىلع ابلال
ويدخلها من شاء اهلل من العصاة املوحدين ولكن ال خيدلون فيها.

• قضاء قضيته  :القضاء هل عدة معان ،وأقربها هنا :أن املراد به ما قدرته وأمضيته أن جتعله خريا يل.

فوائد احلديث:
 .1تعليم الرجل أهله ما ينفعهم من أمور ادلين وادلنيا ،كما علم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعئشة.
 .2احلرص ىلع هذا ادلاعء تأسيا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قوهل.
 .3أن اإلنسان إذا سأل اخلري فإنه يقول من اخلري ،وليس لك اخلري؛ ألن اخلري لكه ال يكون ألحد.
ً
 .4أنه ينبيغ البسط يف ادلاعء ما لم خيرج عن حده ،فإن خرج عن حده صار مكروها.
 .5ال بأس أن يسأل اإلنسان ربه سؤاال جممال مثل "ما علمت منه وما لم أعلم".
 .6االستعاذة باهلل من الرش تكون اعمة للك الرش.
 .7أهمية سؤال اهلل -تعاىل -دخول اجلنة ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل.
 .8االستعاذة باهلل -تعاىل -من انلار ولك ما يقرب إيلها من قول أو عمل.
املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،البن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط 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 .سلسلة األحاديث
الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين ،ط مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع،
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 .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل.

الرقم املوحد)5487( :
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اےاہلل !تو ش عد کوشفادے۔اےاہلل ! توش عد کوشفادے۔

امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا

 .1533احلديث:

**

شعد ین ائ وقاض رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ﷺ مبی عيادپ
ےک لیتشتف التتوآپ ﷺ تدعا یک کہاے اہلل!شعدکوشفادے ۔اے

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :اعد يين
َّ
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :الل ُه َّم اش يف
ْ ً
ْ ً َّ
ْ ً َّ
ْ
ْ
سعدا ،الل ُه َّم اش يف سعدا ،الل ُه َّم اش يف سعدا».

اہلل ! شعد کو شفا دے ۔ اے اہلل ! شعد کو شفا دے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث سعد بن أيب وقاص أن انليب -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -اعده يف مرضه فقال" :امهلل اشف سعدا ،امهلل
ً
ً
اشف سعدا ،امهلل اشف سعدا" ثالث مرات ،فيف

 .1533جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت شعد رضی اہلل عيہ جت نمار
شعد ین ائ وقاض یک جدی ث ن ے
تےھ تو اں یک عيادپ یک اور دعا فمائ کہ " اے اہلل ! تو شعد کو شفا دے۔ اے اہلل ! تو
شعد کو شفا دے۔ اے اہلل ! تو شعد کو شفا دے۔" اتسا آپ ﷺ ت تی دق عہ کہا۔
ہ کہ آدمی کا کسی مسلماں رمتص یک عيادپ ےک لی جاتا
اس جدی ث می دليل ے
ہ۔اس جدی ث می آپ ﷺ ےک ا یی ضجان ےک ساتھ جس ِ
ن سلوک اور
سیت ے

هذا احلديث ديلل ىلع أن من السنة أن يعود اإلنسان
ً
املريض املسلم ،وفيه أيضا حسن خلق انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -ومعاملته ألصحابه ،فإنه اكن -صىل

ت
ہ۔ آپ ﷺ ا یی ضجان می ےس جو رمتص ےہوت
اتدار معاملت یک ھی وضاجت ے
اں یک عيادپ ےک لی جات اور اں ےک لی دعا کيا کرت تےھ ۔ اس جدی ث می
ش
ت
ہ کہ ’’اےاہلل!ق الں جص
اسرطح یک دعاما یگی ےکاسجياپ یک رطف ھی اسارہ ے
کو شفا عطا فما ‘‘ ،تی دق عہ تام ےل کر اتسا کہی ےگ ۔ رمتص ےک شفاتاپ ےہوت
ت
ہ۔
ےک اسياپ می ےس ن ھی اتك سیت ے

اهلل عليه وسلم -يعود مرضاهم ويدعو هلم ،وفيه أنه
ً
يستحب أن يدَع بهذا ادلاعء :امهلل اشف فالنا،
ً
وتسميه ثالث مرات ،فإن هذا مما يكون سببا يف

شفاء املريض،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ بنحوه ملسلم
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلاعء للمريض بالشفاء ،وختصيصه بذلك.
 .2استحباب عيادة املريض لإلمام ،اكستحبابها آلحاد انلاس.
 .3جواز طلب الشفاء من اهلل تعاىل.
 .4استحباب اإلحلاح يف ادلاعء.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار
الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم
اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه.
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ئ
ئ
اےاہلل!تو مبے تمام جھوتپے ا گےل اور جھےل گياہ جسدے

امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوَل وآخره

 .1534احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وآلہ وسلم ا یی
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ِ
شجدوں می «ال رل ہ رُم اعْ ِ ی
ِ ِ
ش ُہ» (اے
ف یل رد ْنِی کُ رلہ ُ :دِقرہ ُ رو ِج رلہُ ،رو را رولرہ ُ روآج رر ُہ ،روعرالر تیريرہ ُ رو ر
ْ
ئ
ئ
ج
ج
ھ
گ
اہلل! تو مبے تمام جھوت پے ،ا ےل ےل اورع الیيہ وتوسيدہ گياہ س دے)

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َّ
ْ
ُ
اهلل عليه وسلم -اكن يقول يف سجو يد يه« :الل ُه َّم اغ يف ْر
ْ
ُ
َّ ُ
ُ َّ ُ َّ ُ
ُ
آخر ُه ،وعالنييته
يل ذن ييب لكه :يدقه و يجله ،وأ َّوهل و ي
و َّ
رس ُه».
ي

پ ھی تےھ.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يقول يف سجوده" :امهلل اغفر يل ذنيب
لكه :دقه وجله ،وأوهل وآخره ،عالنيته ورسه" ،وهذا

من باب اتلبسط يف ادلاعء واتلوسع فيه؛ ألن ادلاعء
عبادة فلك ما كرره اإلنسان ازداد عبادة هلل -عز

وجل ،-ثم إنه يف تكراره هذا يستحرض اذلنوب لكها
الرس والعالنية ،وكذلك ما أخفاه ،وكذلك دقه أي

صغريه ،وجله أي كبريه ،وهذا هو احلكمة يف أن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -فصل بعد اإلمجال ،فينبيغلإلنسان أن حيرص ىلع األدعية الواردة عن رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنها أمجع ادلاعء وأنفع

 .1534جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ یياں کرت ہےی کہ اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ وسلم ا یی
شجدوں می ن دعا پھا کرت تےھ" :اے اہلل! تو مبے تمام جھوت پے ،ا گےل
ئ
ئ
ق
ہ،اس
جھےلاورع الیيہوتوسيدہ گياہ جسدے۔" ندعامیت سطوتوشع یک یيلےس ے
ہ اور یيدہ جس قدر دعا کرے گا ایيا ہےی رتادہ عيادپ کرت واال
لی کہ دعا عيادپ ے
ےہوگا،اورترھتارتاردعا کرتےس یيدہ ا ییتمامظ ے
اہوتاطن،جھوتاورپےگياہ
کو تاد کرےک (اس ےس تون کرے گا) اوراشی جكمت ےک تیس تظ ینی ضیل اہلل عليہ
تق
س
ہ۔ لہدا اتساں کو اہلل ےک رسول ضیل اہلل عليہ
و لم ت اجمال ےک ت عد صيل کيا ے
وسلم ےس تای ث سدہ دعاوں کا رتادہ ےس رتادہ ا ےہمام کرتا جا ہی کنوں کہ وہ جامع
ئ
پین اور شت ےس رتادہ تقع جس دعا تی ہےی۔

ادلاعء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• دقه  :قليله وصغريه.
• جله  :كثريه وكبريه.

• عالنيته  :املعلن عنه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا اذلكر حال السجود.
 .2يستحب الرتِق يف السؤال ادلال ىلع اتلدرج يف تريج اإلجابة.
 .3الكبائر تنشأ اعدة من اإلدمان ىلع الصغائر ،وذللك قدم االستغفار من الصغائر ىلع الكبائر.
 .4اتلرضع إىل اهلل تعاىل ،وطلبه املغفرة من مجيع اذلنوب.
 .5اتلوبة واجبة من الصغائر والكبائر ال فرق.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين 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 ّلُكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،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 .كنوز رياض الصاحلني ،فريق علِم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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ئ
َ ُْ
َب ،اےاہلل! می عاجر ہےوت،سسنی ،پدیل،پھات اور جلےسیبییياہ
امهلل إين أعوذ بك من العجز ،والكسل ،واجل ِ
َ
واله َر ِم ،وابلخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب،
مایگيا ےہوں اور میقبےک عداپ اورر تدیگ اورموپیکآرماتسوںےسیبی یياہ
وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات
می آ تا ےہوں۔

 .1535احلديث:

**

ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےس ن دعا کرت
اتس ین مالك رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ِ
ِ
ْل
لر
ل
ود ت رِك م رن ال ْع ر ْرح ِ روا ْک رسرلِ  ،روا ْلج ُ ْ ِ
ود ت رِك م ْن
ی روال ر رْرہ ِم روا ُجْلِ  ،رو راعُ ُ
تےھ’’:ا ل ہ رُم ا ِ ِئ راعُ ُ
ود ت رِك ِمن قِی ْي ر ِہ ال ْ رمجْيا روال ْ رمم ِ
اپ‘‘۔ ”اے اہلل! می عاجر ےہوت ،
اپ ال ْق ر ْبِ ،رو راعُ ُ
عردر ِ
ر ر
ْ
ئ
سسنی  ،پدیل  ،پھات اور جل ےسیبی یياہ مایگيا ےہوں اور می قب ےک عداپ
اور ر تدیگ اور موپ یک آرماتسوں ےس یبی یياہ می آ تا ہےوں‘‘۔ اتك روای ث می

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :امهلل إين أعوذ بك
ُْ
ْ
ب ،والهرمي  ،وابلخل ،وأعوذ
من العج يز ،والكس يل ،واجل ي
بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املحيا
َّ ْ
ِّ
ال».
واملمات» .ويف رواية« :وضل يع ادلي ين ،وغلب ية الرج ي

ہ”فض ےک توجھ اور لوگوں ےک قرہ اور علی ےسیبی یياہ مایگيا ےہوں“۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يعد من جوامع اللكم ،ويه أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يأيت باملعاين اجلامعة يف لكمات

يسرية؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استعاذ فيه
من مجلة آفات ورشور تعوق حركة سري العبد إىل اهلل

،فتعوذ انليب -صىل اهلل صىل اهلل عليه وسلم -من" :
العجز والكسل "  :وهما قرينان من معوقات احلركة،

وعدم الفعل إما ان يكون بسبب ضعف اهلمة وقلة

اإلراده فهو :الكسل ،فالكسالن من أضعف انلاس
همة ،وأقلهم رغبة ،وقد يكون عدم الفعل لعدم

قدرة العبد فهو  :العجز .و" اجلب وابلخل"  :وهما من
موانع الواجب واإلحسان ،فاجلب يضعف قلب

اإلنسان فال يأمر باملعروف وال ينىه عن املنكر

لضعف قلبه وتعلقه بانلاس دون رب انلاس .وابلخل

يدعو صاحبه لإلمساك يف موضع اإلنفاق ،فال يعطى
حق اخلالق من زكوات ،وال حق املخلوق من
انلفقات ،فهو مبغوض عند انلاس وعند اهلل" .
واهلرم" :هو بلوغ الشخص أرذل العمر ،فاإلنسان إذا

بلغ أرذل العمر فقد كثريا من حواسه ،وخارت قواه،

فال يستطيع عبادة اهلل تعاىل ،وال جيلب ألهله نفعا .

ثم استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من عذاب

 .1535جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

لک
لک
ہ کہآپ ﷺ کم
ہ ،جوامع ا لم ےس ُرماد ن ے
ن جدی ث جوامع ا لم می شمار ےہوئ ے
الفاظ می رتادہ معائ یياں کرین ،اس لی کہ آپ ﷺ ت اس می اں تمام
آقاپ اور شور ےس یياہ ما تیگ جو اہلل یک رطف یيدے ےک منوج ےہوت می رکاوپ
تیی ہ ےی۔ آپ ﷺ ت عرح اور سسنی ےس یياہ ما تیگ ،ن دوتوں کام ن کرت اور
جرک ث کرت می اتسی رکاوتی ہ ےی جو فی ث فی ث ہ ےی۔ تاتو ےہمت کرمور ےہوت یک
ک
ہ۔ سست لوگ شت ےس کم
وج ےس تا ارادے یک می یک وج ےس ،ن سسنی ے
ک
ےہمت اور کم رعنت ر کھی واےل ےہوت ہ ےی اور ھی کام ن کرتا یيدے ےک قدرپ ن
ئ
ہ اےس عاجر کہی ہ ےی۔ ’’پدیل‘‘ اور ’’ جل‘‘ ےس آپ ﷺ
ر کھی یک وج ےس ےہو تا ے

ت یياہ ما تیگ۔ ن دوتوں جبین واجت یک ادایيیگ اور اجساں یک راہ می رکاوپ ہ ےی،
ہ ،ترھ وہ دل ےک کرمور ےہوت اور اہلل ےک سوا
پدیل اتساں ےک دل کو کرمور کرئ ے
ل
ہ اور ن تہی عن ا منکر کر
لوگوں ےک ساتھ ت علق یک وج ےس ن ارم تالمغوف کر شکيا ے
ئ
ہ،
ہ۔ ’’ جل‘‘ اتساں کو جرح کرت ےک موقعوں پ جرح کرت ےس روکيا ے
شکيا ے
م
ئجي شج
عایل کا جق رکو یہ تہی دیيا اور جلوق پ جرح کرت ےس تار رہ کر اں کا
ل ص اہلل ت ی
رھ ِ ْم"
جق ادا تہی کر تا۔ جيائجہ ن اہلل اور لوگوں دوتوں ےک اہں منعوض رہےيا ے
ہ۔ " ر
ت
تعنی اتساں کا اردلِ عرم (کھوشت پھاتا) کو ہنح جاتا۔ جت اتساں انہائ پھات یک
تہ
ی کرمور ےہوجات
عرم کو نح جات تو ا یی اکب جواس کو وہ کھو تینھيا ے
ہ ،اس ےک قُو ی
ہ اور ن ہےی وہ ا یی گرھ والوں کو
ہ ےی۔ جس یک وج ےس ن وہ اہلل یک عيادپ کرشکيا ے
اپ قب ےس یياہ ما تیگ ،عداپ قب
ہ۔ ترھ آپ ﷺ ت عد ِ
کوئ قاتدہ تہنجا شکيا ے
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القرب ،وعذاب القرب حق ،وذلا رشع نلا انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -أن نستعيذ باهلل من عذابه يف لك
صالة  .ثم اتلعوذ من فتنة املحيا واملمات ليشمل

ادلارين ،ففتنة املحيا مصائبها وابتالءاتها " ،وفتنة

املمات" بأن خيىش ىلع نفسه سوء اخلاتمة وشؤم
العاقبة ،وفتنة امللكني يف القرب وغريهما .ويف رواية

 ":وضلع ادلين وغلبة الرجال" فالكهما من القهر،
فضلع ادلين شدته وثقله وال معني هل فيه ،فهو قهر
للرجل ولكن حبق ،و" غلبة الرجال" أي :تسلطهم،

وهو القهر بابلاطل.

ہ۔ اشی لی اہلل ےک ینی ﷺ ت ےہمی شكھاتا کہ ہےم ےہ تمار می اس عداپ
پجق ے
ےس اہلل یک یياہ ما تےگ۔ ترھ آپ ﷺ ت ر تدیگ اور موپ یک آرماتسوں ےس یياہ
ما تیگجو کہدوتوںجہاتوںکو ساملہ ےی’’ ،ر تدیگ یکآرماتسوں‘‘ےس رماددنوی مصای ث

اور امجاتاپ ہ ےی اور ’’موپ یک آرماتسوں‘‘ ےس رماد پا جاتمہ اور ُپی عاقنت اور قب
ہ”فض ےک توجھ اور
می منکر یکب ےک سواالپ وعبہ ہ ےی۔ اتك روای ث می ے
لوگوں ےک علی ےس یبی یياہ مایگيا ےہوں“۔ ن دوتوں ظلم وسم ہ ےی ،فض کا توجھ
ش
اس یک جنی ،تار گراں اور اس جال می کوئ مدد گار کا ن ےہوتا ن آدمی ےک لی ظلم وسم
ہ (تعنی اتسا ہےوتا فض د یی واےل یک رطف ےس کوئ تاجق
ہ جو کہ ئجا ے
یک جال ث ے
ظ
ظ
ت
ہ۔
ہ)’’ ،عليہ الرجال‘‘ عنی لوگوں کا تسلط ن لم وسم تاجاپ اور تاظل ے
لم تہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه .والرواية اثلانية رواها ابلخاري دون مسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

كرب والضعف ،واملقصود به أن يطول عمر اإلنسان وتضعف قواه حىت يصاب باخلرف حبيث ال يمزي بني األمور.
• اهلرم  :ال ي
• ضلع ادلين  :أصل الضلع :االعوجاج  ،واملراد هنا :ثقل ادلين وشدته حبيث ال جيد من عليه ادلين وفاء والسيما مع املطابلة.
• غلبة الرجال  :شدة تسلطهم.
• الفتنة  :االمتحان واالختبار.

• اجلب  :اخلوف وضعف القلب  ،ضد الشجاعة.
• ابلخل  :منع أداء ما يطلب أداؤه.

• الكسل  :هو عدم انبعاث انلفس خبري ،وقلة الرغبة فيه مع إماكنه.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث من جوامع اللكم ،ألن أنواع الرذائل ثالثة  :نفسية ،وبدنية ،وخارجية ،واحلديث مشتمل ىلع االستعاذة منها مجيعا.
 .2العجز والكسل قرينان :فإن ختلف مصلحة العبد وكماهل وذلته ورسوره إما أن يكون مصدره :أ -عدم القدرة  ،فهو عجز .ب -أو يكون
قادرا عليه لكن ختلف لعدم إرادته ،فهو الكسل ،وصاحبه يالم عليه ما ال يالم ىلع العجز.

 .3اإلحسان املتوقع من العبد :إما بماهل ،وإما ببدنه ،فمانع األول :خبيل ،ومانع اثلاين :جبان ،وذللك استعاذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اجلب
وابلخل.
 .4إثبات عذاب القرب ،ومرشوعية اتلعوذ من فتنته.

 .5القهر اذلي ينال العبد نواعن :أ-قهر حبق  :وهو ضلع ادلين .ب-قهر بباطل :وهو غلبة الرجال.

 .6اللجوء إىل اهلل تعاىل طلبا للنجاة من هذه الرشور ،واتلحذير من الوقوع فيها.
ِّ
 .7يف هذا احلديث يُعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمته كيفية االستعاذة باهلل تعاىل القادر القدير املقتدر ،واالستعاذة باهلل تعاىل حتقق عدة

فوائد من أهمها-1 :أنها عبادة حمبوبة هلل تعاىل-2 .يستشعر العبد يف االستعاذة االفتقار إىل اهلل تعاىل القادر يف لك أمر وإن دق-3 .أنها حتقق للعبد
األمن من لك ما خيشاه-4 .أنها حتقق هل األمن انلفيس من خالل الشعور بالطمأنينة ،وهذا احلديث يؤكد هذا املعىن.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل 1428 ،ـه - .بهجة

انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د.
مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
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عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)5914( :
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اےاہلل! مییبی یياہ می آ تا ےہوںآگےک قییےس،آگےک عداپےس
یب مالداری اور مجياجیےکشےس۔

امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار ،وعذاب انلار،
ومن رش الغىن والفقر

 .1536احلديث:

**

ہ کہ ینی ﷺ اں کلماپ ےک ساتھ
ام الموميی عاتش رضی اہلل عہا ےس روای ث ے
ِ
ِ
ِ
لر
اپ اليرارِ ،روم ْن رش ِال ْعنری،
ود ت رِك م ْن قِی ْي ر ِہ اليرارِ ،روعردر ِ
دعا ماتگا کرت تےھ ”ا لہ رُم ا ِ ِئ راعُ ُ
روال ْق ر ْف ِ“۔ اے اہلل! مییبی یياہ می آ تا ےہوں آگ ےک قیی ےس ،آگ ےک عداپ
ےس یب مال داری اور مجياجی ےک ش ےس۔

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يدعو بهذه اللكمات« :امهلل إين أعوذ بك
من فتنة انلار ،وعذاب انلار ،ومن رش الغىن والفقر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب املختار -عليه الصالة والسالم -يستعيذ
من أمور أربعة :فقوهل( :امهلل إين أعوذ بك من فتنة

انلار) أي فتنة تؤدي إىل انلار ،وحيتمل أن يراد بفتنة

انلار سؤال اخلزنة ىلع سبيل اتلوبيخ ،وإيله اإلشارة

بقوهل تعاىل( :لكما أليق فيها فوج سأهلم خزنتها ألم
يأتكم نذير) .وقوهل( :وعذاب انلار) أي أعوذ بك
من أن أكون من أهل انلار ،وهم الكفار فإنهم هم

املعذبون ،وأما املوحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون

بانلار ال معذبون بها( .ومن رش الغىن) :وهو ابلطر

والطغيان وحتصيل املال من احلرام ورصفه يف

العصيان ،واتلفاخر باملال واجلاه واحلرص ىلع مجع

املال وأن يكسبه من غري حله ويمنعه من إنفاقه يف

حقوقه .و(الفقر) أي ورش الفقر ،وهو الفقر اذلي ال
يصحبه صرب وال ورع؛ حىت يتورط صاحبه بسببه
فيما ال يليق بأهل ادلين واملروءة ،ويصحبه احلسد

ىلع األغنياء والطمع يف أمواهلم واتلذلل بما يدنس
ال يع ْرض وادلين وعدم الرضا بما قسم اهلل هل وغري ذلك
مما ال حتمد اعقبته.

 .1536جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ل
ینی مجيار ﷺ جار امور ےس یياہ ماتگا کرت تےھ" :ا لہم ائ اعود تك من قیيہ اليار"
ت
تعنی وہ قیيہجو آگ یک رطف ےلجات واال ےہو تاکہ جمےل مییکرار الرم ن آت۔ ن ھی
ج
ہ کہ آگ ےک قیی ےس ُرماد رجر اور تو نح ےک لی داروغ ہنم کا وہ سوال
احمال ے
ِ
ج
ح
ہ ’’ کُ رل رما ُال ْف ری ِفہرا قرو ْ ر
عایل ےک اس فماں می اسارہ کيا گيا ے
کرتا ےہو س یک رطف اہلل ت ی
ک
ج
رس رال رہ ُْم جرر ر رنُہرا رال ر ْم تر ْایِك ُ ْم ترد ِ رپ ‘‘ (کہ جت ھی اس می کوئ گروہ داﻻ جات گا اسےس ہنم
ےک داروغ توجھی ےگ کہ کيا تمہارے تاس درات واﻻ کوئ تہی آتا تھا؟)۔
جہ
’’وعداپ اليار‘‘ تعنی می یبی یياہ می آ تا ےہوں اس تاپ ےس کہ می نمنوں می
جہ
ےس ےہو جاوں۔ نمی لوگ کاف ہ ےی حہی عداپ دتا جات گا۔ جہاں تك موجد لوگوں کا
ہ تو اتہی آگ ےس عداپ تہی دتا جات گا تلکہ اں یک تادی ث و تہدی ث یک
ت علق ے
ہ جس می موپ ےک ت عد رکھا جا تا
جات یگ۔ ’’عداپ القب‘‘ :قب ےس ُرماد پرح ے
ہ تا ےہ وہ مفام جس می منت ےک
ہ ،عام طور پ ’قب‘ تول کر ’پرح‘ ُرماد ليا جا تا ے
ے
ت
ہ۔ ’’قیيہ القب‘‘ عنی فسیوں کو جواپ د یی می
اعصاء دقن ےہوت ہ ےی وہ قب ے
جبا تیگ کا اظہار کرتا۔ ’’قیيہ العنی‘‘ تعنی اکر ،شکسی ،جرام رط تق ےس مال کا جصول،
ہ۔ "من ش قیيہ القف"
تافمائ می اس کا جرح کرتا اور مال و منصت پ قرح و تمود ے
اس ےس رماد مال داروں ےس جسد کرتا ،اں ےک مال یک ال لح رکھيا ،اتسی عاجری جو
تق
ہ ،اہلل یک سنم پ راضی ن ےہوتا اور اس ےک ع الوہ وہ ساری
رعپ و دین ےک مياف ے
ت
ہ۔ جو ھی جب جس ےس اہلل ےک ینی ﷺ ت یياہ
جبین جن کا ائجام پا ہےی ےہو تا ے

ج
ہ مال داری کا قیيہ تعنی مال مع کرت کا قیيہ ،جرام رط تق ےس مال جاضل
ما تیگ وہ ے
کرت یک جوا ےہس کا قیيہ ،اس کو جرح کرت یک واجنی جگہوں اور جفوق ےس گرپاں
ی ن ےہو
رہےيا۔ اور ’’قف ےک قیی‘‘ ےس ُرماد وہ مجياجی ے
ہ جس ےک ساتھ ضب اور تفو ی
ت
ت رموپ
اور ا یی قف یک وج ےس وہ اتسی جبوں می ھیس جات جو دیيدار اور ضاج ِ
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ت
لوگوں ےک سات ِ
اں ساں تہی اور ا یی قاق یک وج ےس اس تاپ کا جيال ھی ن
ہ۔
ر کےھ کہ کس جرام جب پتوپ پ راہ ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أم املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• فتنة انلار  :أعوذ بك أن تكون تصفييت وتهذييب بانلار وتأدييب بها ،ألن اخلطايا واذلنوب يكفرها اهلل بانلار وبغريها.
• رش الغىن  :احلرص ىلع مجع املال وحبه حىت يكسبه من غري حله ،ويمنعه من اإلنفاق يف حقه
• والفقر  :أي ورش الفقر :وهو الفقر الشديد اذلي يدفع صاحبه إىل أكل احلرام وعدم املباالة.
• يستعيذ  :االستعاذة يه االتلجاء إىل اهلل واالعتصام جبنابه من رش لك ذي رش

فوائد احلديث:
 .1وجوب االبتعاد عن الفنت املسببة لالبتالء بانلار.
 .2يبتىل العبد بالغىن كما يبتىل بالفقر؛ ألنهما فتنة.
 .3االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الغىن اكبلطر والكرب واحلرص ىلع مجع املال من احلرام  ،وابلخل بأداء حق اهلل تعاىل فيه.
 .4االبتعاد عن األسباب املهلكة املرتتبة ىلع فتنة الفقر  ،اكتلضجر ،واتلربم من مقدر ،والوقوع يف املساخط واحلسد.
 .5االستعاذة باهلل من انلار تستلزم االبتعاد عن مجيع ما يسخط اهلل تعاىل  ،والفرار من املعايص واخلطايا  ،والزتام االستغفار واتلوبة واتلرضع إىل
اهلل.

 .6الغىن والفقر خري ملن أحسن استغالهلما.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .جامع الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،
وآخرون ،مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395 ،ه .رياض الصاحلني للنووي ،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 ابن
ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ،ه .صحيح أيب داود لألبلاين ،
ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا،
الرياض1430 ،ه .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،بلنان .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407 ،ه.

الرقم املوحد)6072( :
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م
ل لہ
ت
"ا ل ہم ا منی ُر ْسدِی ،رو راعِد ْ ِئمنش قسی"پجمہ:اے اہلل! جےھراہ ہےدایث
م
شجھا اور جےھ مبے تقسےکشےس مجفوظفما۔

َ ْ
ْ
امهلل أهلمين ُرشدِيَ ،وأعِذ ِين من رش نفِس

 .1537احلديث:

**

َّ
ْ
ُ
َّ
انليب
ني -ريض اهلل عنهما -أن
عن يعمران بن احلص ي
َّ
ْ
ُ ُ ًْ
ني
صىل اهلل عليه وسلم -علم أباه حصينا يلكمت ي
ْ
ْ
ْ
يد ُعو بهما« :امهلل أهلمين ُرش يدي ،وأ يعذ يين من رش
نفيس».

 .1537جدیث:

ہ کہ ینی ﷺ ت اں ےک اتا تعنی
عرماں ین جصی رضی اہلل عہما ےس روای ث ے
ل لہ
جصی رضی اہلل عيہ کو دعا ما یگی ےک لی ن دو جمےل شكھات« :ا لہم ا منی ُر ْسدِی،
م
م
ت
رو راعِدْ ِئ من ش قسی» پجمہ :اے اہلل! جےھ راہ ہےدای ث شجھا اور جےھ مبے تقس ےک
ش ےس مجفوظ فما۔

**

درجة احلديث :ضعيف

جدی ث کا درج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

علم انليب صىل اهلل عليه وسلم حصينا ريض اهلل عنه
هذا ادلاعء مما يدل ىلع أهميته فأمره ان يقول " :امهلل
أهلمين رشدي" فالرشد هو كمال اهلدى والصالح ،

فمن أعطاه اهلل تعاىل الرشد فقد وفقه للك خري وسلم
َّ
ك َّن اَّلل
من لك املعايص واملهلاكت  ،لقوهل تعاىل{:ول ي
ك ُم ْاإليمان وز َّين ُه يف قُلُوب ُ
ح َّبب إيلْ ُ
ك ْم وك َّره
ي
ي
ي
ي
ُ
ْ ُ ُ ْ ُ ْ
ُْ
ْ ْ
ُ
وئلك ُهمُ
يإيلكم الكفر والفسوق وال يعصيان أ ي
َّ
اش ُدون} [احلجرات ]7 :وأمره انليب صىل اهلل عليه
الر ي
وسلم أن يقول يف داعئه" :وأعذين من رش نفيس" ،ألن
العبد إذا وفقه اهلل تعاىل للرشد فقد تمنعه نفسه أو

ال حتبب هل عمل اخلريات ،فأمره انليب صىل اهلل عليه
وسلم بأن يستعيذ من رش انلفس حىت يتذلذ العبد

بطاعة ربه ،ويقبل ىلع اخلريات بقلب مطمنئ،

وبنفس منرشحة .

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت جصی رضی اہلل عيہ کو ن دعایيہ کلماپ شكھات ،جو اں یک ا ےہمنت یک
ل لہ
ہ۔ آپ ﷺ ت اتھی جكم دتا کہ وہ دعا می توں کہا کرین" :ا ل ہم ا منی
دليل ے
رسدی"۔ "رسد" ےک معنی ہ ےی کامل ہےدای ث اوردرسيیگ۔ جےس اہلل ت عایل رسد عطا کر
ہاور اےس ےہقسم ےکگياہاورہ ےالک ثمی
ہ ،اےس ےہیيیک یک توقنق دےدیيا ے
دیيا ے
لر ِ
ت
ہ۔ کنوں کہ اہلل ت عایل کا فماں ے
دا لی واےل امور ےس ئجا لیيا ے
ک اللرہ رجرن ر ر
ہ { :رو ر
اِلرنْك ُ ُم ْاال ِتماں ورریيہ ِف ُقلُویِك ُ ْم وکررہ اِلرنْك ُ ُم ال ْک ُ ْف وال ْقُس ر ل ِ
ك ہ ے ُُم
ر ر ُ
ر رر
اں ُاولري ِ ر
وق روا ْع ْصي ر ر
ر ر ر ر رُ
لج
لي
ل ِ
عایل ت اتماں کو تمھارے لی
وں} [ا رحاپ ]7 :پجمہ ” :ک اہلل ت ی
ا رراس ُد ر
ک
م
ہ اور کف ،گياہ کو
ہ اور اےس تمھارے دلوں می رنت دے ر ھی ے
جنوپ یيا دتا ے

ہ۔ تہی لوگ راہ تاقيہ ہ ےی۔“ اور
اور تافمائ کو تمھاری تگا ےہوں می تاتسيدتدہ یيا دتا ے
ت
ینی ﷺ ت اتہی اینی دعا می ن کہی کا جكم دتا کہ" :واعدئ من ش قسی"۔ کنو تکہ
یيدے کو جت اہلل ت عایل رسد و ہےدای ث یک توقنق دے د یی ہ ےی تو تسا اوقاپ اس کا
ہ اور اےس اس ےک لی تسيدتدہ یيا کر ت یس تہی
تقس اےس یيك اعمال ےس روکيا ے
کر تا۔ جيائجہ ینی ﷺ ت اتہی جكم دتا کہ وہ تقس ےک ش ےس یياہ ظلت کرین تاکہ
یيدہ ا یی رپ یک اظاعت گراری ےس لطف اتھا سےک اور اظمیياں ترھے دل ےک
رہ۔
ساتھ اور کسادہ تقس ےک ساتھ نکنوں می لگا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
ْ
ُ
ني ريض اهلل عنهما
اتلخريج :يعمران بن احلص ي
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أهلمين  :أهلم من اإلهلام  ،وهو أن يليق اهلل يف انلفس أمرا يبعثه ىلع الفعل أو الرتك.
• أعذين  :أجرِن واحفظين من رشها
• رشدي  :من الرشد  :اهلدى واالستقامة ىلع طرق احلق مع تصلب فيه
• من رش نفيس  :من رشور نفيس وأهوائها  ،املؤدية إىل اهلالك يف ادلنيا  ،والطرد من رمحة اهلل يف اآلخرة.
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فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من رشور انلفس وطلب اهلداية واالستقدامة والسداد يف مجيع األمور
 .2مرشوعية االستعاذة من رشور انلفس وسيئات األعمال  ،وقد صح اخلرب بذلك كما يف خطبة احلاجة.
 .3اتلوفيق أال يكلك اهلل نلفسك طرفة عني.
َّ َّ ْ
ِّ َّ
َّ ٌ
ُّ
 .4احلرمان عكس ذلك  ،فمن ولكه اهلل نلفسه أهلكته ألنها داعية للسوء وأمارة به .قال اهلل تعاىل { :يإن انلفس ألمارة بيالسو يء يإال ما ر يحم ريب يإن
ر ِّيب غ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
يم} [يوسف )] (53
ي

 .5تضمن هذا احلديث ادلاعء باهلداية إىل الرشد والرشد ضد اليغ واليغ هو املعايص والرش والفساد واإلنسان إذا وفق إىل الرشد فإنه موفق وهو
اغية املؤمنني اذلين قال اهلل عنهم { :ولكن اهلل حبب إيلكم اإليمان وزينه يف قلوبكم وكره إيلكم الكفر والفسوق والعصيان أوئلك هم
الراشدون} فهذا هو الرشد

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،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 .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،
  1395ـه 1975 -م ضعيف اجلامع الصغري وزيادته حممد نارص ادلين ،األبلاين (املتوىف1420 :ه) أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش نلارش :املكتب
اإلساليم

الرقم املوحد)5923( :
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ُ ُ
امهلل بارك ألميت ِف بكورها

 .1538احلديث:

اےاہلل!مبی امت کو اسےکدںےک ایيدائ جےص میپکثدے۔
**

ْ
عن صخر بن وداعة الغامدي -ريض اهلل عنه -عن

ہ کہ ینی ﷺ ت فماتا’’:اے
ضرح ین وداعہ عامدی رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
اہلل! مبی امت کو اس ےک دں ےک ایيدائ جےص می پک ث دے‘‘۔ آپ ﷺ

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :امهلل بارك ألميت
ُ ُ
رس َّية أو جيشا بعثهم من
يف بكورها» واكن إذا بعث ي
ْ
خر تاجرا ،واكن يبعث يجتارته َّ
َّ
أول
أول انلهار ،واكن ص
ُ ُ
ْ
انلهار ،فأثرى وكرث ماهل.

جت کسی شن تا ل سکر کو روان کرت تو اُےس دں ےک ایيدائ جےص می روان کرت۔
ضرح اتك تاجر آدمی تےھ۔ جت وہ ئجارپ کا ساماں ےل کر (ا یی آدمنوں کو) روان
کرت تو اتہی دں ےک ایيدائ جےص می روان کرت جيائجہ وہ مال دار ےہو گی اور اں
ےک تاس مال یک کبپ ےہو گنی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدعو انليب صىل اهلل عليه وسلم ألمته أن يبارك اهلل
تعاىل هلم يف صباحهم وأول نهارهم؛ يلتسع هذا
الوقت ألعماهلم اليت يقومون بها ،ويلكون العمل

نفسه يف نماء وزيادة؛ سواء اكن ذلك يف طلب

الكسب ،أو طلب العلم ،أو طلب انلرص ىلع العدو،
أو أي عمل من األعمال؛ ذلا اكن يرسل اجليش للغزاة
يف أول انلهار ،وكما حصل ذلك لصخر بن وداعة

ريض اهلل عنه اذلي صار صاحب مال كثري؛ دلاعء

انليب صىل اهلل عليه وسلم

 .1538جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

عایل اں ےک صح ےک وق ث اور
ینی ﷺ اینی امت ےک لی دعا فما ے
رہ ہ ےی کہ اہلل ت ی
اں ےک دں ےک ایيدائ جےص می اں ےک لی پک ث رکھ دے تاکہ ن وق ث اں ےک
ت
ہ اور تداپ جود عمل می ھی
اں کاموں ےک لی کسادہ ےہو جات حہی اں کو کرتا ے
الس معاس می ےہو تا ت ِ
اہ اتسا ت ِ
الس علم می تا ترھ دشمن پ
پھوپی اور اضاقہ ےہو ،ج ے
ت
فح تاپ ےہوت ےک لی تا ترھ کسی ھی دوشے عمل می ےہو۔ اشی وج ےس ینی
ﷺ جيگ ےک لی ل سکر کو دں ےک ایيدائ جےص می روان کيا کرت تےھ۔ جیسا کہ
ت
جود ضرح ین وداعہ رضی اہلل عيہ ےک ساتھ ھی ےہوا جو ینی ﷺ یک اس دعا یک تدول ث

تہت رتادہ مال دار ےہو گی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد وادلاريم
ْ
اتلخريج :صخر بن وداعة الغامدي ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• بارك  :داعء بزنول الربكة العظيمة الكثرية عليهم من اهلل تعاىل .والربكة يه الزيادة وانلماء
• بعث  :أرسل
• بكورها  :يعين :يف صباحها وأول نهارها
• رسية  :القطعة من اجليش
• فأثرى  :أصبح ًّ
غنيا صاحب ثروة
• كرث ماهل  :أصبح املال عنده كثريا

فوائد احلديث:
 .1ادلعوة إىل النشاط وترك الكسل ،واألخذ بأسباب وفرة اإلنتاج ،وكرثة الربح يف لك املجاالت
 .2احلرص ىلع حتصيل الربكة اليت داع بها انليب صىل اهلل عليه وسلم :يف طلب املعيشة ،وطلب العلم ،وطلب الغزو ،وحنو ذلك.
 .3بركة االستجابة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
 .4حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته ،ورمحته بهم ،ونصحه هلم ،وداعؤه هلم باخلري والسعادة
 .5الرتبية اإلسالمية ىلع اغتنام األوقات
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 .6أن بعض األوقات أفضل من بعض

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 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض
نوير ْ
الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :هَّ .
اتل ُ
رش ُح اجلا يمع
َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري ،للصنعاين ،حتقيق :دَّ .
حممد إبراهيم ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م .سنن الرتمذي ،نرش:
ي ي
رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش:
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،نرش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1412 ،ـه2000 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
2001م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.

الرقم املوحد)5941( :
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اےاہلل اتساتوںےکپوردگار ! ت کلنفدور کردے۔شفاتائےس توار کہ تو ہےی
ہ۔
شفاد ییواال ے

امهلل رب انلاس ،أذهب ابلأس اشف أنت الشاِف

 .1539احلديث:

**

ً
َّ
انليب -صىل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع :أن
ْ
ُ ُ ْ
ْ ُ
يد يه
اهلل عليه وسلم -اكن يعود بعض أه يل يه يمسح يب ي
ْ
ايلُ ْمىن ،ويقول« :اللَّ ُه َّم ر َّب َّ
اس ،أذ يهب ابلأس،
انل ي
َّ
ْ
ً ُ
ْ
َّ
اء ال يغا يد ُر
اش يف أنت الش يايف ال يشفاء يإال يشفاؤك ،يشف
ً
سقما».

عاتش  -رضی اہلل عہا  -روای ث کرئ ہ ےی کہ ینی کرتم ضیل اہلل عليہ وسلم تعص ارواح
مطرہاپ یک عيادپ کرت ،ایيا داتاںاہتھ تھب کر توں دعا کيا کرت تےھ" :اے اہلل
اتساتوں ےک پوردگار! ت کلنف کو دور کر دے۔ شفاتائ ےس توار کہ تو ہےی شفا د یی
ق
ہ۔یبی شفاء ےک ع الوہ کوئ شفا تہی ،اتسی شفا جو کسی سم یک نماری تہی
واال ے
جھورئ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن عليه السالم إذا اعد بعض أزواجه ممن مرض

منهن فيدعو هلن بهذا ادلاعء  ،ويمسح بيده ايلمىن

أي يمسح املريض ،ويقرأ عليه هذا ادلاعء امهلل رب
انلاس ،فيتوسل إىل اهلل عز وجل بربوبيته العامة ،فهو
الرب سبحانه وتعاىل اخلالق املالك املدبر جلميع

األمور ،أذهب ابلأس وهو املرض اذلي حل بهذا

املريض،.والشفاء إزالة املرض وبرء املريض ،الشايف

من أسماء اهلل عز وجل؛ ألنه اذلي يشيف املرض ،ال

شفاء إال شفاؤك" أي ال شفاء إال شفاء اهلل ،فشفاء
ً
اهلل ال شفاء غريه ،وشفاء املخلوقني ليس إال سببا،
ً
والشايف هو اهلل،وسأل اهلل أن يكون شفاء اكمال ال
ً
ً
يبيق سقما أي ال يبيق مرضا،

 .1539جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ینی کرتم ﷺ جت اینی ارواح مطرہاپ می ےس کسی نمار نوی یک عيادپکرت تو
اں ےک لی ن دعا ماتگا کرت تےھ۔ اور اں پ ایيا داتاں اہتھ تھب کر رمتص پ ن دعا
ہ۔" تہاں وہ اہلل رعوجل
پھا کرت تےھ" :اے اہلل جو تمام اتساتوں کا پوردگار ے

ہ سجان
رہ ہ ےی۔ تس وہ رپ ے
ےس اس یک رتونت عاہم ےک وسيلہ ےس دعا کر ے
ہ۔" ت کلنف دور
ہ اور تمام کاموں یک تدیب کرت واال ے
ہ ،مالك ے
وت عایل ،جالق ے
ت
ہ۔" اور شفا رمض کا ارالہ اور رمتص یک
کردے عنی اس رمض کو جو رمتص کو الجق ے
ہ جو رمض
ہ۔ کنوں کہ وہےی ے
ہ۔ ساف اہلل ےک تاموں می ےس اتك تام ے
ج الضی ے
ہ۔ "اور یبی شفا ےک ع الوہ کوئ شفا تہی۔" تعنی اہلل یک شفا ےک
ےس شفا دیيا ے
جم
م
ع الوہ کوئ شفا تہی۔ تس اس یک شفا کسی اور یک تہی۔ جت کہ جلوق یک شفا ص اتك
ہ۔ اس ےک ت عد آپ ﷺ ت شفاے
ہ۔ ساف ضف اہلل ہےی یک داپ ے
سیت ے
ت
رہ۔
کاملہ کا سوال کيا عنی اتسی شفا جس ےک ت عد کوئ نماری تاف ن ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة –ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بعض أهله  :أي أزواجه.
• ابلأس  :الشدة.

فوائد احلديث:
 .1الشايف هو اهلل عز وجل.
 .2عيادة املريض من احلقوق بني املسلمني ،ويه يف األهل أحق.
ً
 .3استحباب املسح ىلع املريض ،ويستحب بايلمىن تكريما هلا.
 .4الشايف من أسماء اهلل تعاىل اثلابتة بالسنة
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار الوطن للنرش،
الرياض ,الطبعة 1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني
ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه .صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,عناية حممد زهري انلارص ،دار
طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.

الرقم املوحد)5542( :

528

ُ َ َ َّ
ََ
ان ما قاال فعىل ابلَادِي منهما حىت
المتساب ِ
َْ ُ
ََْ
يعتدِي المظلوم

 .1540احلديث:

ش
ت
آتس می گایل گلوح کرتواےلدو جص جو کجھ ھی کہیےگ ,اس کا گياہ تہل
کرتواےلپ ےہوگا ،تہاں تك کہمطلومرتادئ کرے۔
**

ہ کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ت فماتا:
اتو ےہپہ رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
ش
ت
"آتس می گایل د یی واےل دو جص جو کجھ ھی کہی ےگ ,اس کا گياہ تہل کرت
واےل پ ےہوگا ،تہاں تك کہ مطلوم رتادئ کا ارت کاپ کرے۔''

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
ُ َّ
ان ما قاال فعىل ابلا يدي
اهلل عليه وسلم -قال« :المتساب ي
ْ ُ
ْ
منهما حىت يعت يدي المظلوم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك ما صدر من ُ
المتسابَّني فإن إثم ذلك ىلع ابلادئ
منهما؛ ألنه هو املعتدي بفعله ،أما اآلخر فال يشء
عليه؛ ألنه مأذون هل َّ
بالرد ىلع من ظلمه ،فإن اعتدى
َّ
املظلوم ىلع الظالم وذلك بأن جاوز احلد املأذون هل
فيه صار إثم املظلوم أكرث من إثم ابلادئ.

 .1540جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ت
آتس می گایل د یی واےل دو جص جو کجھ ھی کہی ہےی ,اس کا گياہ اں می ےس ایيدا
ہ۔ ر ےہی تاپ
ہ ،کنو تکہ درجقنقت رتادئ کرت واال وہےی ے
کرت واےل پ ےہو تا ے
ش
ہ ،اس لی کہ اےس ا یی اوپ رتادئ
دوشے جص یک تو اس پ کوئ گياہ تہی ے
ہ۔ ليک اگر مطلوم ،ظالم پ رتادئ کرے
کرت واےل کو جواپ د یی یک اجارپ ے
ہ تو اس ضورپ می
تاین طور کہ وہ اس جد ےس ئجاور کرجات جس یک اےس اجارپ ے
مطلوم کا گياہ ایيدا کرت واےل ےک گياہ ےس رتادہ ےہو جات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم .ملحوظة :لفظ مسلم« :املستبان ما قاال فعىل ابلادئ ،ما لم يعتد املظلوم» ،واملصنف ذكره باملعىن.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
ُ ُّ ٌّ
• ُ
ب لك منهما اآلخر
المتسابَّان  :الذلان يس
َّ
• ما قاال  :إي :إثم ما قاال من السب.
• ابلادي  :اذلي بدأ َّ
بالسب.
ي
ْ ُ
َّ
ْ
• يعت يدي المظلوم  :يتجاوز حد االنتصار.

فوائد احلديث:

 .1أن سباب ُ
المسلم حرام.
ي
ُ
ْ
 .2جواز انتصار المسبوب نلفسه ،لكن الصرب والعفو أفضل ،قال تعاىل ( :وملن صرب وغفر فإن ذلك من عزم األمور )
 .3إذا انترص الم ْسبُوب نلفسه استوىف ظالمته ،وبرئ من حقه ،وإذا زاد بيق عليه إثم الزيادة.
 .4إذا زاد املظلوم يف االعتداء حلقه اإلثم.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة - .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حتقيق

حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه.
 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .فيض القدير رشحاجلامع الصغري ،لزين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي ،املكتبة اتلجارية الكربى- .
كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد
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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)8878( :
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ہوہ کہی ہ ےی کہ میت عیل -رضی اہلل
پتد ینشتك ین ظارقےسروایث ے
عيہ  -کو میبپ جطيہ د یی ےہوتدیكھا ،جيائجہ میتاتھینفمات سيا”:اہلل

ق
یک سم! ےہمارے تاس کوئ اور کياپ تہی جےس ہےمپ ھی ےہوں ،سواتاہللیک
ض
کياپےکاور اںاجکامےک جو اس جنق می موجود ہ ےی“ ،ترھ اتھوںت اےس
کھوال تو اس می:دیث میدتجاتواےلاونوںیکعرموںکا یياں اور کجھ
ض
ت
رجموںیکدیثےس من علق اجکام تےھ۔ اور اس جنق مین ھی تھا کہرسول اہلل
ہ ،جسکسیت اسمی
ﷺت ارسادفماتا’:مدیيہ‘ عبےس تور تك جرم ے
تدعت ائجادیک ،تا کسی تدعنی کو یياہدی ،تو اسپاہللیک،فسیوںیک اور تمام
املدينة حرم ما بني عري إىل ثور ،فمن أحدث
ی ش
ہ ،قيامتےکدں اہللت
عایل اس جصیکنتو تون قنول کرے
لوگوںیکلعنت ے
فيها حدثا ،أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل
ہ اسکادہمدار اں میشت
گا اورن ہےی قدن۔ مسلماتوں کا عہدو اماں اتك ے
واملالئكة وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم
مسل ت
ھ
ً
ہ
ً
ش
ے
ہ،جست کسی مسلماںےک عہد کو توردتا ،تو
ا
کي
و
ی
ماں
ادئ
ےس
ے
ی
القيامة رصفا وال عدال
ہ ،قيامتےکدںاہلل ت ی
عایل
اسپاہللیک،فسیوںیکاور تمام لوگوںیکلعنت ے
ش
اس جصیکنتو تون قنول کرے گا اورن ہےی قدن۔ اور جست اینی تسیت
ا یی تاپےک عالوہ کسی اوریکرطفیک ،تاجست اےسآراد کيا اسےک
عالوہ کسی اوریکرطفآرادییک تسیتیک ،تواسپاہللیک،فسیوںیکاور تمام
ی ش
ہ۔ قيامتےکدں اہللت
عایل اس جصیکنتو تون قنول
لوگوںیکلعنت ے
لمس
کرے گا اورن ہےی قدن۔ (منفق عليہ)۔’دہم ا لمی‘ےسرماد مسلماتوں کا عہد
اور اںکا اماںدیيا،و’اٗجفہ‘ تعنیاستعہد توردتا’،ضف‘ تعنی تون اور
تم
م
ہ۔
ہ اور’عدل‘ عنی قدن ے
تعصت اسکا عنی جيلہ ،تہاتا یياتا ے

 .1541احلديث:

عن يزيد بن رشيك بن طارق ،قال :رأيت عليا -ريض

اهلل عنه -ىلع املنرب خيطب ،فسمعته يقول :ال واهلل ما

عندنا من كتاب نقرؤه :إال كتاب اهلل ،وما يف هذه
ُ
َّ
الص يحيف ية ،فنرشها؛ فإذا فيها :أ ْسنان اإلبل ،وأشياء
ات .وفيها :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اجلراح ي
من ي
ْ
ٌ
ْ
ري إىل ثو ٍر ،فمن أحدث
وسلم« :-املدينة حرم ما بني ع ٍ
ُْ ً
ً
فيها حدثا ،أو آوى حم يدثا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة
ًْ
رصفا
وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة
ًْ
ُ
ْ
ُ
وال عدال .يذ َّمة املسلمني واحدة ،يسىع بها أدناهم،
ْ
فمن أخفر مسلما ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة
ًْ
رصفا
وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة

**

 .1541جدیث:

ہ وہ کہی ہ ےی کہ می ت عیل رضی اہلل عيہ کو
پتد ین شتك ین ظارق ےس روای ث ے
میب پ جطيہ د یی ےہوت دیكھا ،جيائجہ می ت اتھی ن فمات سيا” :اہلل یک قسم!

ےہمارے تاس کوئ اور کياپ تہی جےس ہےم پ ھی ےہوں ،سوات اہلل یک کياپ ےک اور
ض
اں اجکام ےک جو اس جنق می موجود ہ ےی“ ،ترھ اتھوں ت اےس کھوال تو اس می:
دی ث می دت جات واےل اونوں یک عرموں کا یياں اور کجھ رجموں یک دی ث ےس
ض
ت
من علق اجکام تےھ۔ اور اس جنق می ن ھی تھا کہ رسول اہلل ﷺ ت ارساد فماتا:
ہ ،جس کسی ت اس می تدعت ائجاد یک ،تا کسی تدعنی
’مدیيہ‘ عب ےس تور تك جرم ے
ہ ،قيامت ےک دں
کویياہدی،تواس پاہلل یک،فسیوں یک اورتماملوگوں یکلعنت ے
ی ش
اہلل ت
عایل اس جص یک ن تو تون قنول کرے گا اور ن ہےی قدن۔ مسلماتوں کا عہد و اماں
ت
م
ہ ،جس ت کسی
ادئ مسلماں ھی ےہوشکيا ے
ات ك ے
ہ اس کا دہم دار اں ی شت ےس ی
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ًْ
وال عدال .ومن ادَع إىل غري أبيه ،أو انتىم إىل غري

ہ،
مسلماں ےک عہد کو تور دتا ،تو اس پ اہلل یک ،فسیوں یک اور تمام لوگوں یک لعنت ے
ی ش
قيامت ےک دں اہلل ت
عایل اس جص یک ن تو تون قنول کرے گا اور ن ہےی قدن۔ اور جس

موايله ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني؛
ًْ
ًْ
رصفا وال عدال».
ال يقبل اهلل منه يوم القيامة

ت اینی تسیت ا یی تاپ ےک ع الوہ کسی اور یک رطف یک ،تاجس ت اےس آراد کيا
اس ےک ع الوہ کسی اور یک رطف آرادی یک تسیت یک ،تو اس پ اہلل یک ،فسیوں یک اور
ی ش
ہ قيامت ےک دں اہلل ت
عایل اس جص یک ن تو تون قنول کرے
تمام لوگوں یک لعنت ے
گا اور ن ہےی قدن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال يلع -ريض اهلل عنه -وهو خيطب ىلع املنرب :واهلل
ليس عندنا كتاب نقرؤه غري كتاب اهلل -عز وجل-

إال هذا الكتاب ،فبسطه فإذا فيها دية أسنان اإلبل،
ومسائل اجلراحات وأحاكمها ،وفيها أخرب رسول اهلل

-صىل اهلل عليه وسلم -أن املدينة حرام كمكة ،ما

بني جبل عري إىل جبل ثور ،فمن ابتدع فيها بدعة يف

إلحداث أذى املسلمني من جرم أو
ادلين أو تسبب ي

ظالمة ،أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من

الرمحة ،وسؤال املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل

تعاىل ،-وال يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة والنافلة وال توبة وال فداء .وأن أمان املسلم للاكفر

صحيح برشوطه املعروفة ،فإذا وجدت حرم اتلعرض
هل ،فمن نقض أمان مسلم وتعرض للاكفر اذلي َّ
أمنه
فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال املالئكة

وانلاس أمجعني ذلك من اهلل -تعاىل ،-وال يقبل اهلل
منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة وال فداء.
ومن انتسب إىل غري أبيه أو انتىم معتق إىل غري

موايله فعليه لعنة اهلل بمنعه هل من الرمحة وسؤال

املالئكة وانلاس أمجعني ذلك من اهلل تعاىل ،وال

يقبل اهلل منه يوم القيامة فريضة وال نافلة وال توبة
وال فداء؛ ملا فيه من كفر انلعمة ،وتضييع حقوق

اإلرث والوالء والعقل وغري ذلك ،مع ما فيه من
ي
القطيعة والعقوق.

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

عیل -رضی اہللعيہ -تمیب پجطيہد یی ےہوتفماتا:اہلل یکقسم! ےہمارےتاسکوئ
اور کياپ تہی جےس ہےم پ ھی ہےوں ،سوات اہلل رعوجل یک کياپ (فآں) ےک ،مگر
ض
ن کياپ ،اور آپ ت جنق کو کھوال تو اس می اونوں یک عرمین اور کجھ رجموں ےک
ض
ت
من علق اجکام و مسا تل تےھ ،اور اس جنق می ن ھی تھا کہ رسول اہلل ﷺ ت ارساد
ت
ہ ،جيلِ عب ےس جيلِ تور تك۔ تس تہاں جس
فماتا :مدیيہ ظیيہ ھی مکہ یک رطح جرم ے
کسی ت دین می کوئ تدعت ائجاد یک ،تا کسی تدعنی کو یياہ دی ،تا وہ قیيہ وقساد اور ظلم

و رتادئ ےس کسی مسلماں کو ت کلنف تہنجات کا سیت یيا تو اس پ اہلل یک لعنت ےہو اس
یک رجمت ےس دوری یک ش کل می اور فسیوں اور تمام لوگوں کا اس ےک جق می اہلل
ش
ت عایل ےس اشی لعنت پ مینی تددعا تھی ےہو ،اور اہلل ت ی
عایل قيامت واےل دں اس جص
ےک فض ،تفل ،تون اور قدن کو قنول تہی فمات گا۔ مسلماں کا کسی کاف کو عام
ض
شاتط کا جيال ر کھی ےہوت اماں دیيا جنح ت ،جت ن شوظ تائ جا تی تو اس می

ہ۔ جس ت کسی مسلماں ےک عہد کو تور دتا اور اس کاف کو
رکاوپ داليا جرام ے
ت کلنف تہنجاتا جےس اماں دتا گياتھا تو اس پ اہلل یک لعنت ےہو اس یک رجمت ےس دوری یک
م
ش کلمیاورفسیوںاورتماملوگوںکا اسےکجقمیاہلل ت عایل ےساشیلعنت پ ینی
ش
تددعا تھی ےہو۔ اہلل ت ی
عایل قيامت واےل دں اس جص ےک فض ،تفل ،تون اور قدن کو
قنول تہی فمات گا۔ اور جس ت اینی تسیت ا یی تاپ ےک ع الوہ کسی اور یک
رطف یک ،تا جس ت اےس آراد کيا اس ےک ئجاتکسی اور یک رطف آرادی یک

تسیت یک ،تو اس پ اہلل یک لعنت ےہو اس یک رجمت ےس دوری یک ش کل می اور فسیوں
اور تمام لوگوں کا اس ےک جق می اہلل ت عایل ےس اشی لعنت پ مینی تددعا ےہو۔ اہلل ت ی
عایل
ش
قيامت واےل دں اس جص ےک فض ،تفل ،تون اور قدن کو قنول تہی فمات گا
تص
کنوں کہ اس می ت عمت یک تا شکری ،ورای ث ،والء اور دی ث وعبہ ےک جفوق یک ینع
تع
ت
ہ ،اور ر سی تاےط ےس ت لفی و تافمائ ھی۔
و پتادی ے
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راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عري  :جبل صغري قرب املدينة.
• ثور  :جبل صغري وراء جبل أحد.
ً
• أحدث فيها حدثا  :ابتدع فيها بدعة أو فعل فيها جريمة أو فتنة للناس.
• انتىم إىل غري موايله  :ادَع أنه عتيق غري من أعتقوه.
• ذمة املسلمني  :عهدهم وأمانتهم.
ً
مسلما  :نقض عهده.
• أخفر

• رصف  :الرصف اتلوبة ،وقيل احليلة.
• عدل  :العدل الفداء.

فوائد احلديث:
 .1ذمة املسلمني سواء صدرت من واحد منهم أو أكرث رشيف أو وضيع ،فإذا أمن أحد من املسلمني اكفرا وأعطاه ذمة لم يكن ألحد نقضه؛ ألن
ً

املسلمني كنفس واحدة.

 .2حتريم نقض العهد وإخفار ذمة املسلم.

 .3من نسب إىل غري من هو هل اكن اكدليع اذلي تربأ عمن هو منه ،وأحلق نفسه بغريه؛ فيستحق به ادلاعء عليه بالطرد واإلبعاد عن الرمحة.

 .4املدينة حرم ما بني حرتيها ومحاها لكه؛ ال خيتيل خالها ،وال ينفر صيدها ،وال تلتقط لقطتها ،وال يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه،
وال حيمل فيها سالح لقتال.
 .5حتريم إيواء أهل اجلرائم وأهل ابلدع وتوقريهم؛ ألن ذلك ثلم يف ادلين وتعظيم للفاسقني.
َّ
 .6بيان رشف املدينة وفضلها وذللك عظم املعصية فيها.

 .7جواز لعن أصحاب الكبائر من غري تعيني شخص.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة
الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .نزهة املتقني رشح رياضالصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس
هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)6381( :

533

اتساں،کاتوںیکرطح ہ ےیجیےس سوتا اور جاتدییک کا تی ےہوئ ہ ےی ،جو لوگجاہےلنت
ج
َّ َ َ َّ
ََ َ
ُ ََ
ضة ،خ َِي ُ
ار ُهم ےکرمات می تہب اور ا ھیضفاپےک مالك تےھ،وہ اسالمالتےک ت عد
انلَّاس معادِن كمعادِن اذلهب وال ِف
ْ َ َ َُ ُ
َ َّ َ ُ ُ
ت
ج
ت
ھی تہب اور ا ھیضفاپواےل ہ ےیتشطيکہوہ دین کا علم ھی جاضل کرین۔
اإلسالم إِذا فقهوا،
ِ َِف اجلاهِلِية خِيارهم ِِف ِ
ْ َ ُ ُ ُ ٌ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
واألرواح جنود جمندة ،فما تعارف مِنها ائتلف ،روجوںےکجھيدےک جھيد الگ الگ تےھ۔ ترھواہں جنروجوں میآتس می
َ َ ََ ََ َْ َََْ
ت
ت
تہ ت
م
م
ھ
ھ
ف
وما تناكر مِنها اختل
ہ
ج
ن
ے
ت
ہ اور جوواہں عب تھی تہاں ھیوہ
وئ
ت
ی
ہاں
ی
اں
،
ی
اں
ج
ے
اتكدوشےےس تاآسيا ر ےہنی ہ ےی۔

 .1542احلديث:

**

 .1542جدیث:

تہیل جدی ث :ات ے
وہپہ رضی اہلل عيہ ت یياں کيا کہ ینی کرتم ﷺ ت فماتا
":اتساں کاتوں یک رطح ہ ےی جیےس سوتا اور جاتدی یک کا تی ےہوئ ہ ےی ،جو لوگ جاہےلنت
ت
ج
ےک رمات می تہب اور ا ھی ضفاپ ےک مالك تےھ ،وہ اس الم الت ےک ت عد ھی
ت
ج
تہب اور ا ھی ضفاپ واےل ہ ےی تشطيکہ وہ دین کا علم ھی جاضل کرین۔ روجوں ےک
ت
جھيد ےک جھيد الگ الگ تےھ۔ ترھ واہں جن روجوں می آتس می تہجاں ھی ،اں می
ت
ت
ہ اور جو واہں عب تھی تہاں ھی وہ اتك دوشے تاآسيا
تہاں ھی مجنت ےہوئ ے
ر ےہنی ہ ےی۔ "دوشی جدی ث" :تم اتساتوں کو کاں یک رطح تاو ےگ ،جو لوگ جاہےلنت

احلديث األول :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
انل ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَّ « :
اس
َّ
اذلهب والف َّضة ،خي ُ
ار ُهم ييف اجلا يه يل َّية
معا يدن كمعا يدن
ي
ي
ُ
ٌ َّ
ار ُهم يف اإل ْسالم إذا ف ُق ُهوا ،واأل ْرو ُ
خي ُ
اح ُجنُود جمندة،
ي
ي
ي ي
ْ
ْ
ْ
فما تعارف يمنها ائتلف ،وما تناكر يمنها اختلف».
انلاس معا يدن :خي ُ
احلديث اثلاين« :جت ُدون َّ
ار ُهم ييف
ي
ي
ْ
ُُ
ُ
ُ
َّ
جتدون يخيار
اإلسالم يإذا ف يقهوا ،و ي
اجلا يهلية يخيارهم ي ْيف ي
َّ
الشأن أش ُّد ُهم كرا يهية هل ،وجت ُدون َّ
َّ
رش
انلاس ييف هذا
ي
ْ
َّ
ْ
َّ
اذلي يأ ييت ه ُؤالء بيوجه ،وه ُؤالء
انلاس ذا الوجهني ،ي
ْ
بيوجه».

ت
ج
ےک رمات می تہب اور ا ھی ضفاپ ےک مالك تےھ ،وہ اس الم الت ےک ت عد ھی
ت
ج
تہب اور ا ھی ضفاپ واےل ہ ےی تشطيکہ وہ دین کا علم ھی جاضل کرین۔ اور تم
جکومت اور شداری ےک التق اس کو تاو ےگ جو جکومت اور شداری کو تہت تاتسيد
کر تا ےہو ،اور آدمنوں می شت ےس پا اس کو تاو ےگ جو دورج (دوع ال) ےہو ،جو کجھ لوگوں

ہ اوردوشوں ےک سا می دوشے رح ےس جا تا
ےک سا می اتك رح ےس آ تا ے

ہ"۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

تشبيه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -للناس

باملعادن فيه اإلشارة إىل عدة دالالت منها :اختالف
طباع انلاس وصفاتهم اخلُلقية وانلفسيةُ ،
ويفهم هذا
من تفاوت املعادن ،ومنها اإلشارة إىل تفاوت انلاس

يف تقبلهم لإلصالح ،فمنهم السهل ،ومنهم من حيتاج

إىل صرب ،ومنهم من ال يقبل كما هو حال املعادن،
والتشبيه باملعادن فيه اإلشارة ً
أيضا إىل تفاوت انلاس

يف كرم األصل وخ َّستهُ ،
ويفهم ذلك من تفاوت
ي ي

املعادن يف نفاستها ،فمنها الغايل اكذلهب والفضة،

**

ضج
ہ۔
جدی ث کا درج :ن جدی ث اینی دوتوں رواتاپ ےک اعیيار ےس نح ے

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ کا لوگوں کو معادں (کاتوں) ےس تسیيہ د یی می کنی داللنوں یک رطف
ظ
ہ ،جن می ےس کجھ ن ہ ےی کہ لوگوں یک ینعيی اور اں یک اج الف اور
اسارہ موجود ے
تقسيائ جویياں مجيلف قسم یک ےہوئ ہ ےی اور اس تاپ کو کاتوں (معادں) ےک فق ےس

ت
ش
ہ کہ اض الح و درسيیگ کو قنول
ہ یب تہاں اس جای ث ھی اسارہ کيا گيا ے
مجھا جاشکيا ے
ہ ،جيائجہ تعص لوگ آسائ ےس اض الجی
کرت می لوگوں ےک ماتی فق تاتا جا تا ے
ئج
ت
ہ
تاتوں کو قنول کر لیی ہ ےی جت کہ تعص ےکیيی ضب و مل یک ضورپ یس آئ ے
اور تعص می تو اض الح کو قنول کرت کا مادہ ہےی تہی ےہو تا اور تہی جال کاتوں کا ےہو تا
ت
ہ کہ لوگ ،ا یی
ہ ،کاتوں ےس تسیيہ د یی می اس تہلو پ ھی توج دالئ جارہےی ے
ے
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باملعادن فيه اإلشارة إىل قوة اتلحمل اكملعادن،

فمعادن العرب يعين أصوهلم وأنسابهم .وقوهل:

"خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا"
َّ
َّ
أن أكرم َّ
انلاس من حيث النسب واملعادن
يعين
واألصول ،هم اخليار يف اجلاهلية ،لكن برشط أن

يفقهوا ،فمثال بنو هاشم خيار قريش يف اجلاهلية من

حيث النسب واألصل ،بنص احلديث الصحيح،
وكذلك يف اإلسالم لكن برشط أن يفقهوا يف دين

اهلل ،وأن يتعلموا من دين اهلل ،فان لم يكونوا فقهاء
َّ
فانهم -وإن اكنوا من خيار العرب معدنا -فإنهم ليسو
أكرم اخللق عند اهلل ،وليسوا خيار اخللق .فيف هذا
ْ ُ
َّ
ديلل ىلع أن اإلنسان يرشف بنسبه ،لكن برشط أن
َّ
يكون دليه فقه يف دينه ،وال شك أن النسب هل أثر،
وهلذا اكن بنو هاشم أطيب انلاس وأرشفهم نسبا،

ومن ثم اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلي

هو أرشف اخللق (اهلل أعلم حيث جيعل رساتله)
َّ
(األنعام :من اآلية ، )124فلوال أن هذا ابلطن من بين

آدم أرشف ابلطون ،ما اكن فيه انليب -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم ،-فال يُبعث الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -إال
أرشف ُ
ابل ُطون وأىلع األنساب .وهذه اجلملة من
يف
ي
ُ
احلديث اشرتك فيها احلديثان .واحلديث األول خ يتم
ٌ ُ َّ
بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-واأل ْرو ُ
اح ُجنُود جمندة،
ْ
ْ
ْ
فما تعارف يمنها ائتلف ،وما تناكر يمنها اختلف"
فيحتمل أن يكون يف هذا اإلشارة إىل معىن التشالك
ِّ
َّ
حي ُّن إىل شلكه والرشير إىل
يف اخلري
والرش ،فاخلري ي
نظريه ،فتعارف األرواح حبسب ابلاعث اليت ُج يبلت
عليها من خري أو رش ،فإذا اتفقت تعارفت وإن
اختلفت تناكرت ،وحيتمل أن يراد اإلخبار عن بدء
َّ
ُ
اخللق يف حال الغيب ىلع ما جاء :إن األرواح خ يلقت
َّ
قبل األجسام فاكنت تلتيق وتلتئمَّ ،
فلما حلت
باألجسام تعارفت باألمر األول ،فصار تعارفها
ُ
وتناك ُرها ىلع ما سبق من العهد املتقدم ،فت يميل
األخيار إىل األخيار واألرشار إىل األرشار .وقال ابن
عبد السالم :املراد باتلعارف واتلناكر اتلقارب يف

ت
ت ست ےک اشف و اقصل ےہوت اور اس ےک گھیيا ےہوت ےک اعیيار ےس ھی مجيلف
شمج ش
ہ،
ےہوت ہ ےی اور ن تاپ معادں یک تفاشت و عدمیگ ےک فق ےس ھی جا کنی ے
ف
جيائجہ تعص سوتا اور جاتدی جیےس منی توعنت ےک جامل ےہوت ہ ےی اور تعص لواہ اور
ق
ل عی سدہتیجیےسم عمویل فمتر کھی ہ ےی۔معادں ےس تسیيہد ییمیاس تہلو پتوج

ت
ہ کہ معادں یک رطح لوگوں می کسی ارم کو ایيات یک قوپ ھی
ميدول یک جارہےی ے
ہ ،تس رعپ ےک معادں ےس ُرماد اں یک اضل اور اں ےکج ست و
جداگان ےہوئ ے
ج
ت ست ہ ےی۔ آپ ﷺ کا فماں" جو لوگ جاہلےنت ےک رمات می تہب اور ا ھی
ج
ت
ضفاپ ےک مالك تےھ ،وہ اس الم الت ےک ت عد ھی تہب اور ا ھی ضفاپ واےل ہ ےی
ت
تشطيکہوہدینکاعلم ھیجاضلکرین"تعنیرمانجاہےلنتمی ج ستوت ست،جاتداں
ج
اور اضل ےک تقطہ تظ ےس شت ےس رتادہ قاتلِ رعپ لوگ ہےی تہب اور ا ھی ضفاپ
ش
ےک مالك ہ ےی تشطيکہ وہ دین می تھی جوپ مجھ توجھ جاضل کرین ،جیےس جات ِ
داں ینی

اہشم  ،ت ست اور اضل ےک اعیيار ےس رمان جاہےلنت می فتس کا شت ےس رتادہ
ضج
ہ ،اشی رطح وہ
تہبین قیيلہ راہ جیسا کہ نح جدی ث یک تص اس تاپ پ دالل ث کرئ ے
ت س
عایل ےک دین کا
اس الم می ھی تد یور شت ےس تہبین رہ ےی ےگ تشطيکہ وہ اہلل ت ی
ش
تقفہ جاضل کرین اور اس دین کا علم جاضل کرین ،اگر اُں می دین یک مجھ ن ےہو تو
م
ل یس
عایل ےک پدتك انہائ مکرم جلوق کا
تہبین رعئ ا ل ےہوت ےک تاوجود ،اہلل ت ی
ت
م
درج تہی تاشکی اور ن ہےی تہبین جلوق ےہوشکی ہ ےی۔ اس می اس تاپ یک ھی دليل
ق
ہ کہ اس کو
ہ کہ اتساں ،ا یی ت ست یک تیياد پ اشف و ا صل اشی شظ پ ہےو تا ے
ے
دین یک سوجھ توجھ جاضل ےہو ،اس می کوئ دو رات تہی کہ ت ست یک پی تایب ےہوئ

ہ کہ ت ست ےک اعیيار ےس نواہشم لوگوں می شت ےس رتادہ تاکبہ
ہ ،تہی وج ے
ے
ت
م
ق
ت
اور شف وایل قوم ھی اور ا ھی می ےس ساری جلوق می اشف و ا صل داپ
عْ رل ج ئ
ت رج ْعر ُل ر ِ رسالريرہ"(سورہ االت عام( )124:اس
گرامی ،رسول اہلل ﷺ  "،ال رلـہ ُ را ُم رن ْ ُ
ُ
ہ کہ کہاں وہ اینی ن عمبی ر کےھ؟) یک یيداتس ےہوئ ،اگر
مو قع کو تو اہلل ہےی جوپ جایيا ے
آدم عليہ الس الم یک اوالد می ن قیيلہ شت ےس رتادہ شف کا جامل ن ےہو تا تو اس ےس
ینی ﷺ تہی آت ،اشی لی رسول اہلل ﷺ یک تعنت ،انہائ شتف قیيےل اور
اعیل پین ت ست ہےی می ےہوئ۔ جدی ث ےک اس ج الضہ می دوتوں جدیيی پاپ یک
شتك ہ ےی۔ تہیل جدی ث کا اجیيام آپ ﷺ ےک فماں (" اور روجوں ےک جھيد
ت
ےک جھيد الگ الگ تےھ۔ ترھ واہں جن روجوں می آتس می تہجاں ھی ،اں می تہاں
ت
ت
ہ اور جو واہں عب تھی ،تہاں ھی وہ اتك دوشے ےس تاآسيا
ھی مجنت ےہوئ ے
ہ کہ اسمی ن اسارہ ےہوکہ لوگوںمیجب و ش
ہ ،اور احمال ے
ر ےہنی ہ ےی۔") پ ےہو تا ے
وایل مجيلف اش کال ےہوئ ہےی ۔ لہدا تہبین قسم ےک لوگ ،ا یی جیےس تھےل لوگوں یک
جای ث منوج ےہوت ہ ےی اور شپ و اوتاس قسم ےک لوگ ،اینی ہےی رطح ےک شپ
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َّ
ْ
الصفات واتلفاوت فيها؛ ألن الشخص إذا خالفتك
صفاته أنكرته ،واملجهول يُنكر يلعدم ال يعرفان ،فهذا
من جماز التشبيهَّ ،
شبه املنكر باملجهول واملالئم
ُ
باملعلوم .واحلديث اثلاين خ يتم بقوهل -صىل اهلل عليه
َّ ْ
ُّ ُ
وسلم" :-وجت ُدون يخيار َّ
انلاس ييف هذا الشأن أشدهم
ي
ْ
َّ
ْ
ُ
َّ
َّ
اذلي يأ ييت
جتدون رش انلاس ذا الوجهني ،ي
كرا يهية هل ،و ي
ْ
ُ
ه ُؤالء بيوجه ،وهؤالء بيوجه" .فيف قوهل( :وجتدون خيار
واإلمارة ،أي:
انلاس يف هذا الشأن) أي :يف اخلالفة ي
ً
خري انلاس يف تعايط األحاكم ،من لم يكن حريصا
َّ
اإلمارة ،فإذا ويل ُسدد ووفق ،خبالف احلريص
ىلع ي
عليها .وأما ُّ
رش َّ
انلاس فهو ذو الوجهني :هو اذلي يأيت

هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ،كما يفعل املنافقون( :و يإذا
ُ َّ
ُ
َّ
ُ
ْ
اطي ين يه ْم
لقوا ي
اذلين آمنوا قالوا آمنا و يإذا خلوا يإىل شي ي
ْ ُ
ُ َّ
ُ َّ ْ
ك ْم يإنما حن ُن ُم ْسته يزئون) ،وهذا يوجد يف
قالوا يإنا مع
كثري من انلاس والعياذ باهلل وهو شعبة من انلفاق،
َّ ُ
ثين عليك وربما يغلو يف
جتده يأيت إيلك يتملق وي ي
َّ
ولكنه إذا اكن من ورائك عقرك َّ
وذمك
ذلك اثلناء،
وشتمك وذكر فيك ما ليس فيك ،فهذا والعياذ باهلل،
َّ
وهذا من كبائر اذلنوب؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -وصف فاعله بأنَّه ُّ
رش انلاس.

لوگوں یک رطف مي الں ر کھی ہ ےی تو روجوں یک تا ےہمی تہجاں ،جب تا ش ےک مطاتق یيدا
ہ اور جت اں قظی تفاضوں می اتفاق
کردہ جيیل و قظی تفاضوں ےک مطاتق ےہوئ ے
قاتم ےہو تو وہ اتك دوشے ےس من عارف ےہوجات ہ ےی اور اگر اں ےک قظی تفاےص
ت
ج
مجيلف ےہوت تو وہ اتك دوشے ےک لی ا ینی ےہوجات ہ ےی ۔ اس معنی کا ھی
ہ کہ عالم عنت می ےہوت ایيدات آفتیس ےکیيی جب ےہو ،کہ روجوں کو
احمال ے
ج
سموں ےس قيل یيدا کردتا گيا اور وہ اتك دوشے ےس ملنی جلنی رہ ےی اور جت اتھی
اجسام می داال گيا تو اس تہےل ت عارف یک یياء پ اں ےک ماتی ت عارف ےہوا اور عالم عنت
ےک اس گررے ےہوت رمان ےک مطاتق ،اں ےک ماتی اتك دوشے یک ت ہجاں اور

علنجدیگ قاتم ےہوئ اور اس رطح ا جےھ لوگ ،ا جےھ افاد یک جای ث اور پے ،پوں یک
جای ث ما تل ےہوت۔ این عيدالس الم کہی ہ ےی کہ تا ےہمی تہجاں اور اجي الف ےسرماد،
ش
ہ کنو تکہ اگر کسی جص یک
لوگ اینی ضفاپ می اتك دوشے یک فی ث تا تفاوپ ے
ش
ضفاپ ،تم ےس ميل ن کھائ ےہوں تو تم اس جص ےس تفپ کا معاملہ کروےگ اور
کسی ائجاں شجص ےس ِ
عدم سياسائ یک یيا پ تفپ و تاتسيدتدیگ ےک ساتھ تیس آتا جا تا
ش
ش
ہ کہ جس می تاتسيدتدہ جص کو تاسياسا جص
ہ اور اس کا ت علق تسیي ِہ مجاری ےس ے
ے
ش
ش
ےس اور ماتوس جص کو اتك مغوف و سياسا جص ےس تسیيہ دی گنی۔ دوشی
ہ کہ "اور جکومت اور
جدی ث کا اجیيام ،رسول اہلل ﷺ ےک اس فماں پ ےہو تا ے
شداری ےک التق اس کو تاو ےگ جو جکومت اور شداری کو تہت تاتسيد کر تا ےہو ،اور
آدمنوں می شت ےس پا اس کو تاو ےگ جو دورج (دوع ال) ےہو؛ جو کجھ لوگوں ےک سا می

اتك رح ےس آ تا ےہو اور دوشوں ےک سا می دوشے رح ےس جا تا ےہو"۔ جيائجہ
آپ ﷺ ےک قول( :اس معا مےل می تم لوگوں می شت ےس تہب تاوےگ ) تعنی
تع
ج الق ث اور شداری می مطلت اجکام یک تا ےہمی ميل می شگرداں ر ہی واےل
ل
شت ےس تہب لوگ وہ ہ ےی جو شداری ےک ال جی و جرتص تہی ےہوت اور ا تےس لوگوں
ےک اہتھوں می اگر اجیيار و اقيدار آجات تو اتہی راشت روی یک ر ےہمائ اور اض الحِ
ظ
ہ ،جت کہ امارپ و شداری یک جرض و مع ر کھی واےل کا
قوم یک توقنق میش ےہوئ ے
ہ۔ ُپے لوگ دو رج و دو عےل ےہوت ہ ےی ،جیسا کہ
معاملہ اس ےک پعکس ےہو تا ے
ع
ہ ’’ :رواِدرا ل رفُوا رالدِی رن آمرنُوا
ہ ے
ہ ،فآں کہيا ے
مياقفی کا اتسا ہےی رطر مل ےہو تا ے
ِ
ِ رجلر ِ
یل سرياظینِ ِہ ْم قرالُوا ا ِت را مرعرك ُ ْم اِترما ئرجْن مُ ْسنررہِت ُ
ل
وں‘‘(سورہ النفہ( )14:
قرا ُوا آمري را روادرا وْا ا ر ی ر
ر ُ ْ ر
ت
اور جت اتماں والوں ےس ملی ہ ےی تو کہی ہ ےی کہ ہےم ھی اتماں واےل ہ ےی اور جت ا یی
پوں ےک تاس جات ہ ےی تو کہی ہ ےی کہ ہےم تو تمہارے ساتھ ہ ےی ہےم تو اں ےس ضف
مداق کرت ہ ےی)۔اور تیسب افاد می اس قسم یک پی عاداپ تائ جائ ہ ےی،
ہ۔
عایل یک یياہ! کنوں کہ اس کا تفاق ےک اتك شعيہ ےس ت علق ے
ا تےسکردار ےساہلل ت ی
ش
ی
ہ اورآپ یک
آپ ا تےس جص کو د كھی ےگ کہ وہآپ ےک تاس آکر جاتلوشی کر تا ے
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ت
ہ،
ہ اور تسااوقاپ اس تغتف می ميالعہ آرائ ےس ھی کام ل یيا ے
تغتفی کر تا ے
ن
ہ ،آپ یک مدمت
ہ تو آپ یک کردار کسی کر تا ے
ليک جت آپ ےک تینھ جےھ ےہو تا ے
ہ اورآپ ےک تارے می اتسی اتسی تا تی یياں
ہ ،آپ کو گایل گلوح دیيا ے
کر تا ے
ت
م تہ
عایل یک یياہ! ن کیبہ گيا ےہوں
کر تا ے
ہ جو آپ ی ی ےہو ی۔ ا تےس کردار ےس اہلل ت ی
ہ کنوں کہ ینی ﷺ ت اس کردار ےک جامل کو لوگوں می شت ےس
می ےس ے
تدپاتساں فار دتا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :احلديث األول :متفق عليه :أوال :احلديث برمته ولفظه أخرجه مسلم( :ج ،2031/4ح )2638ثانيا :صاحبا الصحيح َّ
خرجا احلديث
جمزأ ،حيث لم حيمله سياق ِّ
َّ
متحد ،ىلع انلحو اتلايل" :من قوهل :انلاس معادن.....إىل :إذا فقهوا"أخرجه :ابلخاري( :ج ،140/4ح( )3353ج،147/4
ح()3374ج ،140/4ح()3353ج ،147/4ح()3374ج ،149/4ح()3383ج ،196/4ح()3587ج ،76/6ح .)4689ومسلم(ج .)76،4689/6وأما يف قوهل" :
ٌ ُ َّ
واأل ْرو ُ
اح ُجنُود جمندة .....إىل آخر احلديث" فأخرجه ابلخاري من حديث اعئشة( :ج ،133/4ح .)3336احلديث اثلاين :متفق عليه :أخرجه ابلخاري:
(ج ،178/4ح()3494-3493ج ،278/4ح )3495مسلم( :ج ،1958/4ح)]199[2526
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• معا يدن  :مجع معدن ،وهو اليشء املستقر يف األرض ،وكما يكون نفيسا ،حيصل وأن يكون خسيسا ،وكذلك انلاس يظهر من بعضهم ما يف
أصله من خسة ورشف.
ُُ
ارهم ييف اجلا يه يل َّية  :أرشافهم فيها .واجلاهلية :ما قبل اإلسالم ،سموا بذلك لكرثة جهاالتهم.
• يخي
ُ
ُ
• فقهوا  :صار الفقه هلم سجية .وجيوز كرس القاف ،ويكون املعىن :علموا األحاكم الرشعية.
ٌ ُ َّ
• ُجنُود جمندة  :مجوع جمتمعة وأنواع خمتلفة.
ْ
ِّ
ِّ
والرشير إىل نظريه.
حي ُّن إىل شلكه،
• فما تعارف يمنها ائتلف  :قال اخلطايب :حيتمل أن يكون إشارة إىل معىن التشالك يف اخلري والرش ،فاخلري ي
جت ُدون انلَّاس معا يدن  :أي ذوي أصول ينتسبون إيلها ويتفاخرون بها.
• ي
َّ ْ
• ييف هذا الشأن  :أي يف اإلمارة واخلالفة.

فوائد احلديث:
 .1مناقب اجلاهلية ال يعتد بها إال إذا أسلم أصحابها وتفقهوا يف ادلين وعملوا الصاحلات.
 .2تتعارف األرواح حبسب الطباع اليت ُج يبلت عليها من خري أو رش ،فإذا اتفقت تعارفت ،وإن اختلفت تناكرت.
 .3يستفاد من احلديث أن اإلنسان إذا وجد من نفسه نفرة عن ذي فضل وصالح ،فينبيغ أن يبحث عن املقتيض ذللك ليسىع يف إزاتله فيتخلص
من الوصف املذموم وكذا عكسه.

 .4تتعارف األرواح حبسب الطباع اليت ُج يبلت عليها ،ولكن ينبيغ تهذيب انلفس تلحب وتألف املؤمنني الصاحلني ،وتنفر وتفر من الاكفرين
واملرشكني واملبتدعني.
 .5العلم والرشف هو اذلي يصقل معدن انلاس ال الرشف واملال.

 .6بيان تقسيم انلاس إىل مراتب من حيث حسبهم.

 .7أىلع مراتب الرشف اإلساليم الفقه يف ادلين.
 .8كراهية تويل اإلمارة.

 .9حتريم املداهنة واملخادعة ،وهو اذلي يأيت هؤالء بوجه ،وهؤالء بوجه.

املصادر واملراجع:

الرقم املوحد)6367( :
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می رسول اہللضیل اہللعليہو سلمیکجدمت می جاض ےہوا,درآں جاےل کہآپ
س
رہ تےھ۔
ضیل اہللعليہو لم جطيہ ارسادفما ے

انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو
خيطب

 .1543احلديث:

**

ُ
يد -ريض اهلل عنه -قال:
س
عن أيب يرفاعة ت يميم بن أ ٍ
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو
انتهيت إىل
رسول ا ي
ي
ُ
لت :يا رسول اهلل ،ر ُج ٌل غ ٌ
طب ،ف ُق ُ
خي ُ
ريب جاء يسأل
ي
ُ
عن يدي ين يه ال يدري ما يدينُ ُه؟ ،فأقْبل َّ
هلل -
يلع رسول ا ي
ي
صىل اهلل عليه وسلم -وترك ُخطبت ُه حىت انتىه إيلَّ،
َّ َّ
ُ ِّ
فأُيت ُ
بك ي ٍّ
مما علم ُه
ريس ،فقعد عليه ،وجعل يعل ُم يين
ي
ُ
ُ
َّ
ُ
آخرها.
اهلل ،ثم أىت خطبته فأتم ي

ت
"اتو رقاعہ منم ین اسيد رضی اہلل عيہ یياں کرت ہ ےی کہ می رسول اہلل ضیل اہلل عليہ و
سلم یک جدمت می جاض ےہوا ,درآں جاےل کہ آپ ضیل اہلل عليہ و سلم جطيہ ارساد فما
رہ تےھ۔ وہ یياں کرت ہ ےی :می ت رعض کيا :تا رسول اہلل! اتك مساف دین
ے

ہ؟ وہ یياں
ہ ،اُےس تہی معلوم کہ دین کيا ے
ےک تارے می سوال کرت آتا ے
کرت ہ ےی کہ رسول اہلل ضیل اہلل عليہ و سلم جطيہ جھور کر مبی رطف منوج ےہوت،
تہاں تك کہ مبے تاس آ گی۔ ترھاتك کرشی الئ گنی آپ ضیل اہلل عليہ و سلم اُس
ض
سل
ک
عایل ت دین کا علم دتا
پ تشتف فما ےہوت اور جو جھ آپ یل اہلل عليہ و م کو اہلل ت ی
م تع
تھا ،اُس یک جےھ لنم دی۔ ترھ آپ ضیل اہلل عليہ و سلم ت ایيا جطيہ تورا کيا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تواضع الرسول عليه الصالة والسالم أنه جاءه
رجل وهو خيطب انلاس ،فقال :رجل غريب جاء

يسأل عن دينه فأقبل إيله انليب –صىل اهلل عليه

وسلم -وقطع خطبته حىت انتىه إيله ،ثم يجء إيله
بكريس ،فجعل يعلم هذا الرجل ،ألن هذا الرجل
ً ً
جاء مشفقا حمبا للعلم ،يريد أن يعلم دينه حىت يعمل
به فأقبل إيله انليب عليه الصالة والسالم وقطع

اخلطبة وعلمه ،ثم بعد ذلك أكمل خطبته.

 .1543جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

ش
ن آپ ضیل اہلل عليہ و سلم کا کمال تواضع تھا کہ اتك جص اس وق ث آپ یک جدمت
ش
س
رہ تےھ۔ وہ جص کہی لگا کہ
می آتا ،جت آپ ضیل اہلل عليہ و لم جطيہ ارساد فما ے
ہ۔ ینی ضیل اہلل
می اتك مساف آدمی ےہوں ،جو ا یی دین ےک تارے توجھيا جاہےيا ے
عليہ و سلم اس یک رطف منوج ےہوت اور ایيا جطيہ جھور کر اس ےک تاس آ گی۔ آپ
ضیل اہلل عليہ و سلم ےک لی اتك کرشی الئ گنی اور آپ ضیل اہلل عليہ و سلم (اس پ
تع
ش
ش
تشتف فما ےہوکر) اس جص کو لنم د یی لےگ؛ کنوتکہ وہ جص علم یک جاہےت و مجنت
ےل کر آتا تھا اور جوا ےہس رکھيا تھا کہ دین کو سنكےھ ،تاکہ اس پعمل کر سےک۔ جيائجہ ینی
تع
ضیل اہلل عليہ و سلم اس یک رطف منوج ےہوت اور جطيہ جھور کر اےس لنم دی اور ترھ
م
ت عد می ایيا جطيہ كمل کيا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
راوي احلديث :رواه مسلم بزيادة :بكريس حسبت قوائمه حديدا.
اتلخريج :أبو رفاعة تميم بن أسيد –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• خيطب  :خطبة اجلمعة.
• يسأل عن دينه  :عما يلزمه من أحاكم دينه.

فوائد احلديث:
 .1كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -ورفقه باملسلمني ،وكمال شفقته عليهم وخفض جناحه هلم.
 .2حرص انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم انلاس أمور دينهم.
ً
 .3من جهل شيئا من أمر دينه ينبيغ عليه سؤال أهل العلم.
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 .4جواز قطع اخلطبة إذا اكن ادلايع أوىل من االستمرار.
 .5املبادرة إىل املستفيت ،وتقديم أهم األمور فأهمها.

 .6جواز إعطاء ادلروس وإلقاء املحاُضات وتعليم انلاس ىلع كريس.

 .7من قطع خطبته أتمها إذا اعد إيلها ،وال يعيدها من أوهلا.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من ّلُكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض،
1426ه .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5656( :
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یي
َ َََُْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ َُ
جت تمدوتوں ا یی تسبپ جاو -تافماتا جت تم سوتےک لی جاو -تو یيیس
إِذا أويتما إِىل ف ِرا ِشكما  -أو إِذا أخذتما
ً
َ
َ َ َ ُ َ َ َ ِّ َ َ ً َ
ي
ی
ي
ی
َ َ ِّ َ
ي
ی
ي
ی
جعكما  -فكربا ثالثا َوثالث ِنيَ ،وسبحا ثالثا ()33رمیيہ اہلل اکب ،یس ()33رمیيہ سجاں اہللاور یس ()33رمیيہ الجدم
مضا ِ
ََ
َ ْ
وامحِدا ثَالثًا َوثَالث ِنيَ
وثالث ِني،
ہللپھ لیيا۔

 .1544احلديث:

**

ہ کہ اہلل ےکرسول ﷺ ت اں ےس
عیل ین ائظال ثرضی اہلل عيہےس روای ث ے
اور قاظمہ رضی اہلل عہا ےس فماتا کہ ”جت تم دوتوں ا یی تسب پ جاو -تا فماتا جت تم
یي
یي
سوت ےک لی جاو -تو یيیس ( )33رمیيہ اہلل اکب ،یيیس رمیيہ ( )33سجاں اہلل
اور یيیيیس رمیيہ ( )33الجدم ہلل پھ لیيا“۔ اتك دیگر روای ث می تسی
ہ نح (سجاں
ے
اہلل) جویيیس ( )34رمیيہ جت کہ اتك روای ث می تکیب (اہلل اکب) جویيیس ()34

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -قال هل ولفاطمة« :إذا أويْتُماُ
ُ
ُْ
ْ
اجعكما  -فك ِّربا
يإىل فير ي
اشكما  -أو يإذا أخذتما مض ي
ً
ً
ً
ْ
ِّ
وامحدا ثالثا
ثالثا وثالثيني ،وسبحا ثالثا وثالثيني،
ي
أر ً
بيح ْ
وثالثني» ويف رواي ٍة :التَّ ْس ُ
بعا وثالثني ،ويف
ي
َّ ْ
ً
ْ
ُ
رواي ٍة :اتلك يبري أربعا وثالثني.

ہ۔
رمیيہ پ ھی کا دکر ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اشتكت فاطمة إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جتده
من الرَح (أداة لطحن احلب) وطلبت من أبيها

خادما فقال صىل اهلل عليه وسلم " :أال أدلكما ىلع ما
هو خري من اخلادم؟" ثم أرشدهما إىل هذا اذلكر :أنهما

إذا أويا إىل فراشهما وأخذا مضجعيهما :يسبحان

ثالثة وثالثني ،وحيمدان ثالثة وثالثني ،ويكربان
أربعة وثالثني .ثم قال عليه الصالة والسالم :فهذا
خري لكما من اخلادم؛ وىلع هذا :فيسن لإلنسان إذا

أخذ مضجعه يلنام أن يسبح ثالثة وثالثني ،وحيمد

ثالثة وثالثني ،ويكرب أربعة وثالثني فهذه مائة مرة،
فإن هذا مما يعني اإلنسان يف قضاء حاجاته كما أنه

أيضا إذا نام فإنه ينام ىلع ذكر اهلل عز وجل.

 .1544جدیث:

**

ض
جدی ث کا درج :جنح

اجمایل معنی:

قاظمہ رضی اہلل عہا ت آپ ﷺ ےس ج ْیک تیسی یک ت کلنف یک ش کای ث یک اور ا یی
والد ےس اتك جادم ماتگا۔ آپ ﷺ ت فماتا :کيا می تم دوتوں کو اتسی جب ن

ہ؟ ترھ اسدکر یک رطف دوتوں یک ر ےہمائ فمائ۔تاین طور
یياوں جو جادم ےس تہب ے
یي
لگ ت یيیيی
س
ت ی تس
جاں اہلل ،یيیس
کہ جت م ا ی ب پ آو اور سوت و و س ( )33رمیيہ ر
ج یيی
ل
اہلل راکب کہہ ليا کرو۔ ترھ آپ ﷺ ت
( )33رمیيہ ا جدمُ ہلل اور و س ( )34رمیيہ ُ
ہ۔ اشی لی اتساں جت سوت ےک لی
فماتا ن تمہارے لی جادم ےس تہب ے
یي
تسب پ جات تو اس ےک لی یيیيیس ( )33تار س
جاں اہلل ،یيیس ( )33تار الجدمہلل
ر
م
س
ج یيی
ی
ہ۔ ن اتساں یک
اہلل اکب -ن کُل  100تار  -کہيا وں ے
اور و س ( )34تار ُ
ت
ضورتاپ توری کرت می مدم ومعاوں ہ ےی ساتھ ہےی ن سوت وق ث ھی مقيد ہ ےی کہ
ہ۔
اتساں اہلل کا دکر کرےک سو تا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه أما رواية أن التسبيح أربع وثالثون فراوها ابلخاري
اتلخريج :يلع بن أيب طالب-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• إذا أويتما إىل فراشكما  :من أوى أي سكن ونزل  ،واملعىن هنا دخل يف فراشه  ،وانزوى فيه
• أخذتما مضاجعكما  :أي :إذا أردتما انلوم يف الفراش أو ماكن انلوم والرقود
• مضاجعكما  :مجع مضجع  ،وهو ماكن االضطجاع والرقود
• احلمد هلل  :احلمد وصف املحمود بالكمال ،مع املحبة واتلعظيم
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فوائد احلديث:
 .1يستحب املداومة ىلع هذا اذلكر املبارك ،حيث لم يرتك يلع ريض اهلل عنه هذه الوصية انلبوية ،املتضمنة هلذا اذلكر املبارك حىت يللة صفني.
 .2من واظب ىلع هذا اذلكر لم يصبه إعياء  ،ألن فاطمة-ريض اهلل عنها -شكت اتلعب من العمل فأحاهلا الرسول صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،
وأخربها أنه خري هلا من خادم.

 .3استدل العلماء بهذا احلديث ىلع وجوب خدمة املرأة لزوجها  ،فإن فاطمة جاءت تشكو ما تلىق من الرَح مما تطحنه  ،فدهلا انليب صىل اهلل
عليه وسلم ىلع االستعانة باهلل ولم يسقط عنها خدمة زوجها.

 .4ينبيغ ىلع العبد أن حيث أهله ىلع ما حيمل عليه نفسه من اتلقلل والزهد يف ادلنيا  ،والقنوع بما أعده اهلل ألويلائه الصابرين  ،وهذا ظاهر يف
توجيه انليب صىل اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا إىل هذا اذلكر عندما جاءته فاطمة تسأهل خادما يعينها
 .5ذكر العدد هنا يدل ىلع قصد العدد املذكور دون نقصان  ،ومن ثم ال جيوز انلقص ىلع العدد الوارد
 .6يف هذا احلديث فضيلة التسبيح واتلكبري واتلحميد قبل انلوم ،فينام املسلم وهو ذاكر لربه غري اغفل.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428( ،ه) .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار
الريان ،بريوت1428( ،ه) .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426( ،ه) .رشح صحيح ابلخارى البن بطال،
حتقيق :أبو تميم يارس بن إبراهيم( ،ط ،)2مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض 1423 ( ،ـه) صحيح ابلخاري ،ط ،1حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص
دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم( ،د.ط) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت) 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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َّ َّ َّ
َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
داء ي ْوم
إِن اللعان ِني ال يكونون شفعاء ,وال شه
َ
ال ِقيام ِة

 .1545احلديث:

تہترتادہ لعنت کرتواےلرورقيامتن شفارس کرتواےل ہےوںےگ
اورن گواہےی د ییواےل ےہوںےگ۔
**

ہکہ ینی ﷺ ت فماتا :تہت رتادہ لعنت
اتو الدرداء رضی اہلل عيہ ےس روای ث ے
کرت واےل قيامت ےک دں گواہےی د یی واےل تہی ےہوں ےگ اور ن ہےی شفاعت

عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ َّ
ُ
ُ ُ
عليه وسلم -قال « :يإن الل َّعانيني ال يكونون شفعاء,
ُ
وال شهداء ي ْوم ال يقيام ية».

کرت واےل ےہوں ےگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
يف احلديث اتلحذير من كرثة اللعن ،وأن من يكرث
َّ
اللعن ليس هل مزنلة عند اهلل تعاىل ،وال تقبل

شفاعتهم يف ادلنيا؛ ألنهم غري عدول ،والشهادة ال

تقبل إال من العدل ،وال تقبل شفاعتهم يف إخوانهم
ً
دلخول اجلنة وال شهادتهم يف اآلخرة ،وأيضا ال تقبل
شفاعتهم ىلع األمم السابقة يف أن رسلهم بلغوا

الرسالة.

 .1545جدیث:

**

ضج
جدی ث کا درج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ اور ن کہ ا تےس جص یک
جدی ث می کبپ ےک ساتھ لعن طعن کرت ےس دراتا گيا ے
ہ۔ دیيا می اں یک شفاعت قنول تہی یک جائ ،کنو تکہ
اہلل ےک اہں کوئ جي ینت تہی ے
ش
ہ ،اشی رطح اں
ن لوگ عب عادل ہ ےی اور گواہےی ضف عادل جص یک قنول یک جائ ے
ت
یک شفاعت اں ےک تھانوں ےک جق می دجول جنت ےک لی ھی قنول تہی یک
جات یگ اور ن ہےی آجرپ می اں یک گواہےی قنول ےہویگ۔ یب ساتفہ امنوں پ اں یک گواہےی
ت تس
ھی لنمتہی یکجات یگ کہاںےک رسولوںت اہللےک اجکام کوکماجفہتہنجادتاتھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو ادلرداء -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
َّ
َّ
• الل َّعانني  :مجع ل َّعان ،واللعن :هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل ،والل َّعان :هو كثري اللعن.
ُ
ُ
• شفعاء  :مجع شفيع ،والشفيع هو اذلي يُ يعني صاحبُه يف حتصيل مطلبه
ُ
• شهداء  :مجع شهيد ،بمعىن شاهد.
َّ

• يوم القيامة  :يوم القيامة هو يوم ابلعث ،سِم بهذا ألن انلاس تقوم من قبورهم ،وقيل غريه.

فوائد احلديث:
َّ
 .1حتريم اللعن ،وأن كرثته من كبائر اذلنوب.
ْ
َّ
 .2نىف انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ُمك يرث اللعن قبول شهادته باتلنبيه
َّ
َّ
َّ
َّ
 .3أن ك يثري اللعن فاسق ،ألن شهادة املؤمن مقبولة وشهادة الفاسق مردودة ،وكثري اللعن شهادته مردودة
 .4إثبات شفاعة املؤمنني يوم القيامة.
املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األبلاين ،ط مكتبة
املعارف للنرش واتلوزيع ،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 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.
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ن تما ییج الف تددعاکرواورنا ییمال واوالد پ۔اتسا ن ےہوکہ تمہاری تد دعاکا وقثاہللیک رطف ےس قنولنتکا ےہواور وہ تمہاری تددعاقنولکرےل۔ 18....................
ال تصاحب إال مؤمنًا ،وال يأكل طعامك إال ٌّ
تيق 19................................. ................................ ................................

ت
مومن ےک سوا کسی کو سا ھین یياواور تمہاراکھاتا سواتپ ےہبگار ےککوئ اور نکھات۔ 19....................................... ................................
ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة 21...................... ................................ ................................ ................................

ت
ہ 21.................................... ................................ ................................
ےہمارےساتھ وہاو ینی ن جےل،جس پ لعنتیک گنی ے
ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ،وال آخر من خيرج منها ،فإنها معركة الشيطان ،وبها ينصب رايته 22..............................

ہ۔
ہاور وہ واہںایياجھيداتصتکر تا ے
مفدور ترھ کوشکرو کہ تارارمی تہےل داجل ےہوت واےلاورت عدمی ت کلی والوںمی ےس ن نو،کنوں کہ تارار سیطاں ےک قیی یک جگہ ے
22................... ................................ ................................ ................................ ................................
ال تالعنوا بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بانلار 24...................................... ................................ ................................

ج
آتسمیاتك دوشے ےک لینتواہللیک لعنتیک تد دعاکرواور ناہلل ےکعصتیکاور ن ہنممیجاتیک تد دعاکرو۔ 24........... ................................
ً
ال جيزي ٌ
ودل ً
وادلا إال أن جيده مملواك ،فيشرتيه فيُع يتقه 25............................ ................................ ................................
ت
ہ) اگر وہاےسکسییک ع المیمی تاتتواےس جرتدےاورآرادکردے۔ 25................................
کوئ ھی ئجہا یی والدکا تدلہ تہی ج کا شکيااہں(اتك ضورپ ے
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ُ ُ َّ
ال ي ُموت َّن ُ
سن الظن باهلل -عز وجل26........................ ................................ ................................ -
أحدكم إال وهو حي
ش
تممی ےس کسی جصکوموپنآتمگراس جالمی کہ وہاہلل رعوجلےکساتھاجھاگماں رکھيا ےہو۔ 26............................ ................................
َّ
ُ ُ
ُّ
حتلة القسم 27....................................... ................................
ال يموت ألح ٍد من املسلمني ثالثة من الودل ال تمسه انلَّار إال ي

ج
جسمسلماں ےک تی ئچ قوپ ےہوجا تیاےس ہنمیکآگ تہی جھوتیگ،مگر قسمتوریکرت ےک لیآگ پےس گررےگا 27......................................
ُْ
الر ُ
جل إىل َّ
الر ُجل إىل ع ْورة الرجل ،وال املرأة إىل ع ْورة املرأة ،وال ُي ْفيض َّ
ال ينظر َّ
الر ُجل يف ثوب واحد ،وال تف ييض املرأة إىل املرأة يف اثلوب الواحد 28
ي

رمددوشےرمدیکشمگاہیکرطفندیكےھاورنعورپدوشیعورپیکشمگاہیکرطفدیكےھاورنکوئرمدکسی رمدےکساتھاتكکبےمی لییاورنکوئ عورپکسی

عورپ ےکساتھاتكکبےمی لیی۔ 28................ ................................ ................................ ................................
ٌ
ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن تسافر م يسرية يومٍ ويلل ٍة ليس معها ُح ْرمة 30............................. ................................
ک
کسی جاتوںےک لی جواہللاوراس ےک رسولپاتماں ر ھنی ےہو،جاپ تہی کہ اتك دں راپکا شفتعب کسیمرحم ےککرے۔ 30.........................................
ال يدخل اجلنة خ ٌّ
ب ,وال خبيل ,وال سيِّ ُ
ئ الـملكة 32................................ ................................ ................................
ي
دھوکہ تار،کجوساورا ییمملوک ےکساتھ پا سلوککرت واال جنتمی داجل تہی ےہو گا۔ 32...................................... ................................
ال يدخل اجلنة ق َّتات 33............................. ................................ ................................ ................................

جنتمی ج عل جور تہیجاتگا۔ 33...................... ................................ ................................ ................................
ال يدخل اجلنة قاطع 34.............................. ................................ ................................ ................................

قطع رجمی کرت واال جنتمی داجل تہی ےہو گا۔ 34.......................................... ................................ ................................
ال يرد ادلاعء بني األذان واإلقامة 35................. ................................ ................................ ................................

اداںاوراقامت ےک درمياںدعا رد تہییکجائ۔ 35........................................ ................................ ................................
ال يرشب َّن أحد منكم ً
قائما 36...................... ................................ ................................ ................................
تممی ےسکوئ کرھا ےہو کر ےہ گر ن یی۔ 36................. ................................ ................................ ................................

ال يقيم الرجل الرجل من جملسه ,ثم جيلس فيه ,ولكن تفسحوا ,وتوسعوا 37....................................... ................................
ت
کوئآدمی کسیآدمی کواسیک جگہ ےسناتھات کہ ترھاسیک جگہ تینھجات تلکہ(دوشوں ےک لی)کسادیگاورگجاتس یيداکرو( تاکہدوشے لوگ ھیواہں تینھسکی)۔ 37..
ال يدلغ املؤمن من جحر واحد مرتني 38............ ................................ ................................ ................................

مومناتك سوراح ےس دو تارتہیدساجا تا۔ 38............ ................................ ................................ ................................

ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء 39................. ................................
ش
م
تممی ےسکوئ جص تیساپکرت وقث دا تی اہتھ ےسا ییعصوِ جصوضکو ن یکرے،اور ن قصاتجاجت ےکت عدا یی دا تی اہتھ ےساسینجاءکرےاور ن (تائ تیی وقث)
پینمی ساتسےل 39................................. ................................ ................................ ................................
ْ
ً
ً
مجيعا 41.......................................... ................................
مجيعا ،أو يلخلعهما
ال يمش أحدكم يف نعل واحدة ،ويلُن يعلهما

ش
تممی ےسکوئ جصاتك ہےی جو تا تہنکر ن جےل؛ تاتو دوتوں جوت تہنےل تادوتوں ہےیا تار دے۔ 41............................. ................................

ال ينظر اهلل إىل من جر ثوبه خيالء 42.............. ................................ ................................ ................................
ش
گ
ہ۔ 42................................ ................................
عایلاس جصیک رطف تہی دیكےھگا ،جوایياکبایکب ورعورےس رمی پ ھسیتکر جليا ے
اہللت ی
ُ
ُّ
َّ
ُ
نلفسه 44.............................. ................................ ................................
يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب
ال
ي
ش
ت
ہ۔ 44.............................
تممی ےسکوئ جصاس وقث تكمومن تہی ےہو شکيا ،جت تك وہا یی تھائ ےک لی ھی وہےی تسيد نکرے ،جوا یی لیکر تا ے
َّ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُْ
فق ُ
فق ُ
أل ُكون َّن ب َّواب ُ
لت :ىلع
لت :م ْن هذا؟ فقال :أبُو بك ٍر،
ريض اهلل عنه -فدفع ابلاب،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ايلوم ،فجاء أبُو بكر  -ي
َّ
ت :يا ُ
بت ،ف ُقلْ ُ
ر ْسلكُ ،ث َّم ذه ُ
هل وب ِّ ْ
رسول اهلل ،هذا أبُو بكر ي ْستأذ ُن ،فقال :ائْذ ْن ُ
رش ُه بياجلن ية 46..................... ................................
ي
ي ي
ٍ
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می آح رسول اہلل ﷺ ےک درتاں یک دہم داری ش ائجام دوں گا۔ کجھ دپ ےک ت عد اتویکر رضی اہلل عيہ آت اور اتھوں ت دروارے کو دھکي ال ،تو می ت توجھا کہ کوں ضاجت
ہ ےی؟ اتھوں ت جواپ دتا کہ اتویکر!۔ می ت کہا :دراتھرہت۔ می رسول اہلل ﷺیک جدمت می جاض ےہو کر رعض کيا کہ اتویکر دروارے پ موجود ہ ےی اور اتدر آت یک اجارپ
ت
جا ہیہ ےی؟آپ ﷺت فماتا کہاتھیاجارپدےدواور جنتیکتسارپ ھی۔ 46.......................................... ................................
ُ
لقد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يظ ُّل ايلوم يلْتوي ما ُ
جيد من َّ
ادلق يل ما ي ْمأل به بطنه 51................ ................................
ي
ک
ت
م
ھ
می ت رسولاہلل ﷺکو دیكھا کہآپﷺ سارادں تھوکےست فار ر ہیاورآپ ﷺکو ردی جور ھین لنیکہ جسےسایيا نت ترھلی۔ 51...................
ُّ َّ
الصف ية ،ما منهم رجل عليه رداء 53...................... ................................ ................................
لقد رأيت سبعني من أهل
ت
ت
می تسب ( )70اضجاپضفہکو دیكھا جنمی ےس کسیاتكےک تدں پ ھی جادر ن ھی۔ 53...................................... ................................
ُْ
ُْ
ت لكيمة لو ُم يزجت بماء ابلحر لمزجته! 55.................................... ................................ ................................
لقد قل ي
ہکہاگر وہ شميدرےکتائمی گھول دیجاتتو وہاسکا داتفہ تدل داےل 55............................... ................................
تم تاتسی تاپ کہی ے
ً
غالما ،فكنت أحفظ عنه ،فما يمنعين من القول إال أن هاهنا رجاال هم أسن مين 57.......
لقد كنت ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

می رسول اہلل ﷺ ےک دور می اتك تو عرم لرکا تھا اور می آپ ﷺ ےس (سن کر) تاد کرليا کر تا تھا۔ (اں اجادیث کو) یياں کرت می مبے لی سوات اس ےک کوئ ےس
ت
ما تع تہی ےہوئ ھی کہ تہاںتہت ےسا تےس لوگموجودہ ےی ،جو عرممیمجھےسپےہ ےی۔ 57....................................... ................................
ْ
َّ ُ
ْ
ُ ْ
ْ
َّ ُ ْ ُ ْ
ري يه ،وقد أضله ييف أ ْر يض فالة 59.................................... ................................
َّلل أفرح بيتوب ية عب يد يه يمن أح يدكم ،سقط ىلع ب يع ي
ش
ج
ت
ہ جےساسکا وہاویثاجاتكملجات جےستآپو گياہ یيلميداںمی گمکر تینھا ےہو۔ 59...
اہللا یی یيدےیک تونےس تممی ےساس جص ےس ھی رتادہ جوس ےہو تا ے
هلل تسعة وتسعون اسما ،مائة إال واحدا ،ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة ،وهو وتر حيب الوتر 61..................... ................................

ہ 61.......................................
ہ،وپکوتسيدکر تا ے
اہلل ےک یياتوے،اتك کمسو تامہ ےی ،جستاتہیتاد کياوہ جنتمی داجل ےہو گا،اوراہلل وپ (ظاق) ے
ُ ِّ ُ
انل َّ
لم يبق من ُّ
المبرشات 63................... ................................ ................................ ................................
بو ية إال

ہ سواتمیشاپےک۔ 63........................ ................................ ................................
نوپےکآ تارمی ےس کجھ تاف تہی راہ ے
ُ
ُُ
ْ ُ
ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ
ْ ُ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ ٌ
ربيل؟ قال :هؤالء اذلين يأكلون حلُوم انلاس،
ملا ع يرج يب مررت بقوم هلم أظفار من حن ٍ
اس خي يمشون وجوههم وصدورهم فقلت :من هؤال يء يا يج ي
ْ
ُ
اضهم 64............................. ................................ ................................ ................................
ويقعون يف أعر ي
م
رہ تےھ ،می ت توجھا :اے
جت جےھ مغاح کرائ گنی ،تو مبا گرر ا تےس لوگوں ےک تاس ےس ےہوا ،جن ےک تاجن تا یی ےک تےھ اور وہ اں ےس ا یی ميہ اور سیی توح ے
ک
جبایيل!نکوں لوگہ ےی؟ کہا:ن وہہ ےی جو لوگوںکا گوشتکھات(عینتکرت)اوراںیک رعتوں ےس ھيلی تےھ۔ 64............... ................................
الرتاب ،ويتُ ُ
ُ
لو أن البن آدم واديًا من ذهب أح َّ
وب ُ
اهلل ىلع م ْن تاب 66....................................
واديان ،ول ْن يمأل ف ُاه إال
ب أن يكون هل
ي
ٍ
ي
اگرای ِ
اہ گا کہاس ےک تاس دو وادتاں ےہوںاوراس ےکميہکو منی ےک سواکوئ جب تہیترھ شکنیاوراہللتونکرت واےلیکتونکو
نآدم ےک تاس سوتیکاتك وادی ےہو،تو ج ے
ہ 66...................................... ................................ ................................ ................................
قنولکر تا ے
لو أنكم تولكون ىلع اهلل حق تولكه لرزقكم كما يرزق الطري ،تغدو مخاصا ،وتروح بطانا 68....................... ................................

ہ۔وہصح جایل نتت کلی ہ ےی اور سامکوآسودہ
ہتو تمہیا تےس ررق دتاجات جیےسپ تدوںکو ررق دتا جا تا ے
اگر تماہلل پ و تےس ترھوسہکرت ےہوت جیساکہ ترھوسہکرتکا جق ے

جالواتسآتہ ےی۔ 68................................. ................................ ................................ ................................
يشء إال يشء ْ
ٌ
لو اكن يل يمثْ ُل أح ٍد ذهبًا ،لرسِن أن ال تمر َّ
أر ُص ُد ُه يدلي ْ ٍن 70.............. ................................
يلال وعندي منه
يلع ثالث ٍ
ئ
ت
اگر مبے تاس اجد تہار ےک پاپ ھی سوتا ےہو تو می ن جا ےہوں گا کہ مبے اوپ تی را تی اس جال می ن گررین کہ مبے تاس اس (سوت) می ےس کوئ ےس جی پی ےہو۔ سوا
اس ےک ،جےسمی کسیفضد ییےک لیرکھجھوروں۔ 70............................... ................................ ................................
لو اكنت ادلنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ،ما سىق اكفرا منها رشبة ماء 72........................................ ................................
ک
ت
ت
م
اگر دیيااہلل ےک اہں جرھ ےک رپْےکپاپ ھی جيینت ر ھنیتو وہکافکواس ےساتك گھویثتائ ھی ن ت ال تا۔ 72........................ ................................
َّ
ٌ
َّ
أحد ،ولو ي ُ
ُ
لو ي ُ
ُ
الاكفر ما عند اهلل من الرمحة ،ما قنط من جنته أحد 74......................
علم
املؤمن ما عند اهلل من العقوبة ،ما ط يمع يجبنته
علم
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ہ،توکوئ اس یک جنت ےس تااميد
ہ،توکوئاس یک جنت یک اميد ن ر کےھاوراگرکاف ن جاں ےل کہاہلل یک رجمت کسقدر ے
”اگرمومن ن جاں ےل کہاہلل ےک تہاں کسقدر عداپ ے

ن ےہو۔“ 74............ ................................ ................................ ................................ ................................
ليس الشديد ُّ
بالرصعة ,إنما الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب 76............. ................................ ................................
ہ جوعصہ ےک وقثا ییآپ پقاتو ر کےھ۔ 76......................................... ................................
ظاقنور وہتہی جو تہلواں ےہو تلکہ ظاقنوروہ ے

ليس ال يغىن عن كرثة العرض ،ولكن ال يغىن غىن انلفس 77........................ ................................ ................................
جق
ہ۔ 77........... ................................ ................................
امبی ساماںیک کبپےس تہی ےہوئ تلکہ نفیامبیتو دلیکامبی کا تام ے

ليس املسكني اذلي ترده اتلمرة واتلمرتان ،وال اللقمة واللقمتان إنما املسكني اذلي يتعفف 78.................... ................................
ک
ہ ،جوسوال تہیکر تا۔ 78............... ................................
مسکی وہ تہی ،جےساتك دو ھجورین تا اتكدو لفےم ہےی واتس لوتاد ییہ ےی ،تلکہمسکیتو وہ ے
بالط َّعان وال َّ
ليس املؤمن َّ
اللعان وال الفاحش وال ابلذيء 80....................... ................................ ................................

ق
ہ۔ 80................ ................................ ................................
مومنطعيہمارت واال ،لعنتکرت واال ،تجياءاور جس گو تہی ےہو تا ے
ُْ
ُ
ُ
ٌ
ٌّ
ٌ ُ
ْ
زب واملاء 82................ ................................
ليس البن آدم حق يف يسوى هذه اخليصال :بيت يسكنه ،وثوب يواري عورته ،ي
وجلف اخل ي
(دیيا یک جبوں می ےس ) این آدم کا جق سوات اس ےک اور کجھ تہی کہ اس ےک لی اتك گرھ ےہو جس می وہ ر تدیگ تش کر سےک اور ایياکبا ےہو جس ےس وہ ایيا سب دھایث سےک اور
ک
روئاور تائ ےک لیپین ےہوں جن ےسوہکھات تییکاجیکر سےک (تا رو ھی روئاور تائ ےہو)۔ 82............................... ................................

ليس من عبد يقع يف الطاعون فيمكث يف بدله صابرا حمتسبا يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل هل إال اكن هل مثل أجر الشهيد 84.................
م
ش
جو جص ظاعوں ےکرمضمیمیي ال ےہوااور ضباوراجر وتواپ یک نت ر کھی ےہوت وہا ییع القمی ہےی قنم راہ،نتفی رکھا کہاےس ضف وہےیت کلنف تہنچیگ ،جواہلل تاس
ک
ہ،تواےس شہيد ےکاجرےکمساویاجر مےل گا۔ 84........................ ................................ ................................
ےک لی لكھ ر ھی ے
ٌْ
ليس من نفس تقتل ً
ظلما إال اكن ىلع ابن آدم األول يكفل من دمها؛ ألنه اكن أول من سن القتل 86................ ................................
ٍ
ت
ت
ش ت
ہ؛کنوتکہ قيلِ تاجقیک ریثاشی ت دایل ھی۔ 86..........
ہ،اسےکقيل ےک گياہکااتك جصہآدم عليہالس الم ےک تہےل تییکو ھی جا تا ے
جو جص ھی ظلما قيلکر دتاجا تا ے
ليس منا من لم يرحم صغرينا ،ويعرف رشف كبرينا 88............................. ................................ ................................
ش
وہ جص ہےممیےس تہی جو ےہمارےجھوت پ شققتتہی کر تااور ےہمارےپےےکشف وقصلکو تہی ت ہجایيا 88............... ................................

ليسلم الصغري ىلع الكبري ،واملار ىلع القاعد ،والقليل ىلع الكثري 90................ ................................ ................................
ت
جھوتاپےکو ،راہ گب ینےھ ےہوتکواور کم لوگ رتادہ لوگوںکو س المکرین۔ 90................... ................................ ................................
ْ
َّ
ُ ُّ
لنئ كنت كما قلت ،فكأنما ت يسف ُه ْم المل  ،وال يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت ىلع ذلك 91................ ................................

رہ
رہ ےہواور جت تك تماسجالثپ ر ےہوےگ،اہللیک رطفےس تمھارےساتھاتكمددگارمن عی ے
ہ،تو گوتا تماتھی گرم گرم راکھکھ ال ے
اگرتم و تےس ہےی ےہو،جیسا تمتیياتا ے
گا۔ 91............... ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
ُْ
ُْ
ْ
َّ
َّ ُ ٌ ُ ْ
ألحنِّ َّ
يه ْم ،فأد يخل اجلنة 93........... ................................
ذ
ؤ
ي
ال
املسلمني
ن
ع
ا
ذ
ه
ني
هلل
ي
يق ،فقال :وا ي
ي
مر رجل بيغص ين شجر ٍة ىلع ظه ير ط ير ٍ
ي
اتكآدمی را سیمی پے درجتیکاتك ساح ےک تاسےس گرراس تکہا:اہلل یک قسم!میاےس ضور ہےياوں گا تاکہ ن مسلماتوںکو ت کلنف ندے۔اس یيیکیک وج ےسوہ

جنتمی داجلکر دتاگيا۔ 93............................. ................................ ................................ ................................
ْ ْ ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ْ
ت ،فما زلْ ُ
اء ،فقال :يا عبد اهللْ ،
اس ْ
رتخ ٌ
ت أحت َّراها بع ُد،
ارف ْع يإزارك ،فرفعتُه ثم قال :يزد ،ف يزد
مر ْرت ىلع
ي
اري ي
رسول ا ي
ي
ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ويف يإز ي
ْ
َّ ْ
ُ
ْ
ني 95............................ ................................ ................................
فقال بعض القومي  :إىل أين؟ فقال :إىل أنص ي
اف الساق ي
ئ
ت
می رسول اہلل ﷺ ےک تاس ےس گررا اس جال می کہ مبی ارار ليك رہےی ھی تو آپ ﷺ ت فماتا” :اے عيداہلل! اینی ارار او جی کرو“ می ت اےس اوپ اتھا ليا ترھ آپ
ﷺ ت فماتا ”اوراتھاو“میتاوراتھائ،میاینی اراراتھا تااوراسکا جيالکر تا راہ تہاں تك کہ کجھ لوگوں تکہاکہاں تكاتھات؟آپ ﷺ ت فماتا ”آدھییيدلنوں

تك“۔ 95............ ................................ ................................ ................................ ................................
ُ
ْ
ُ
ْ
َّ
ُ
ً
ْ
ْ
ْ
ري ح ْو ٍل يم ِّين وال ق َّو ٍة ،غ يفر هل ما تقدم يم ْن ذن يب يه97............................... .
من أكل طعاما ،فقال :احلمد ي
هلل اذلي أطعم يين هذا ،ورزق يني يه يمن غ ي
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ِِ
طْ ع ِ
ِ
م
جس ت کھاتا کھاتا اورترھ اس ت کہا’ ’:الجدمُہللِالدی را رمرنی ہ ر ےد را ،رو رر رر ْقیِي ِہ م ْن عرب ِج روْلٍ منی روالر قُورہٍ‘‘۔ ’’تمام تغتفی اہلل ےک لی ہ ےی جس ت جےھ ن کھ التا اور تعب کسی کد و کاوس
ئ
م
ےک جےھ نعيایثکيا‘‘۔اےسےک جھےلتمام گياہمعافکردتجاتہ ےی۔ 97............... ................................ ................................
ْ ْ ْ ُ َّ
الش ْم ُس يم ْن م ْغربها تاب ُ
اهلل عليْ يه 99........................ ................................ ................................
م ْن تاب قبل أن تطلع
يي
ش
عایل ےہ اس جصیکتون قنولکرےگا جس تسورحےکمغپےسظلوغ ےہوتےس تہےلتونیک۔ 99....................... ................................
اہللت ی
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ً
ِّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ان شاء يلبسها 100 ..........
من ترك اللباس تواضعا هلل ،وهو يقدر عليه ،داعه اهلل يوم القيام ية ىلع رؤ ي
اإليم ي
وس اخلالئي يق حىت خيريه يمن أي حل يل ي
ف
ش
ہ،جاالں کہ وہ اےس تہن شکيا ےہو،تو رور قيامت اہلل اےس ناجیيار د یی ےک لی شت ےک سا می ت الت
جو جصاہلل ےک جصور تواضعاجیيارکرت ےہوت منی لياسجھور دیيا ے
ج
اہ ،تہنےل۔ 100 ..................... ................................ ................................
گا کہ وہ ینی لوگوںےک لياسمی ےسجس لياسکو ج ے
ْ
ْ
م ْن ر َّد ع ْن ع ْرض أخيه ر َّد َّ ُ
اَّلل ع ْن وج يه يه انلَّار ي ْوم ال يقيام ية 102 .................... ................................ ................................
ي ي ي ي
ج
شج
عایل قيامت ےکدںاس ےک جرہےکو ہنم ےس ئجات گا“۔ 102 ..................................
”جو صا یی تھائیک رعپ(اسیکعبموجودیگمی) ئجاتاہللت ی
ْ
ُْ
ًّ
م ْن ُضب ُغ ً
الما هل حدا لم يأته ،أو لطمه فإن كفارته أن يع يتقه 104 ................ ................................ ................................

ہکہ وہاےسآرادکردے۔" 104 ...................................
"جستا ییع المکو کسی تاکردہ جرمیک تاداسمیمارا تااےسظمائجہ رسيد کيا،تواسکاکفارہ ن ے
ْ ْ
ْ
ْ ْ
َّ ُ َّ ْ ْ ُ
َّ
ُ ْ
ْ
ت يمثل زب يد ابلح ير 105 ................... ................................
ت عنه خطاي ُاه و يإن اكن
اَّلل و يحب ْم يدهي يف يوم يمائة مر ٍة حط
من قال :سبحان ي
ج
س
اںال رل ِہ رو ِئج ر ْدمِہِ“سورمیيہکہا،اسےک گياہمعافکردتجاتہ ےی ،جواہ شميدریکجھاگ ےک پاپہےیکنوں ن ےہوں۔ 105 ....................................
س ت” ُ ْج ر ر
ْ
َّ
ْ
ْ
ِّ
ُ
ْ
ُ
ُ ُ ُ ُ
ير ع ْرش م َّرات اكن كم ْن أ ْعتق أ ْربعة أنفس م ْن ودل ْ
ْ
ك ،و ُ
َّ ُ ْ ُ
يش ٍء ق يد ٌ
هل احل ْم ُد ،و ُهو ىلع لك ْ
إسما يعيل
رشيك هل ،هل المل
ي
ٍ ي
ٍ
من قال :ال إهل إال اَّلل وحده ال ي
107 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ج شج
ِ ِ
ہ ،اس کا کوئ
ْك رولرہ ُا ْلج ر ْدمُ ،رو ےہُو رعر ریل کُ ِل رش ْیءٍ رقد ِ رپ] ’’اہلل ےک سوا کوئ معنود (پجق) تہی ،وہ اکي ال ے
ك لرہ ُلرہ ُالْمُل ُ
س ص ت دس رمیيہ ن کلماپ کےہ[ :الر الرہ را رال ال رلہ ُ روجْ رد ُہ الر رشِت ر
ش
ع
ہ جس ت جرصپ اشماعيل عليہ
ہ۔‘‘ تو اس کا ن مل اس جص یک رطح ے
شتك تہی ،اشی ےک لی تادساہےت اور اشی ےک لی تمام تغتفی ہ ےی ،اور وہ ےہ جب پ قادر ے

الس المیک اوالدمی ےسجار ع المآراد کی۔‘‘ 107 .......................................... ................................ ................................
م ْن ال ي ْرحم ال يُ ْرح ُم! 109 ........................... ................................ ................................ ................................
جو رجم تہی کر تا،اس پ رجم تہیکياجا تا! 109 ............. ................................ ................................ ................................
انلاس ال ي ْر ُ
مح ُه ُ
م ْن ال ي ْرح ُم َّ
اهلل 111 ................ ................................ ................................ ................................

ت
جو لوگوں پ رجم تہی کر تا،اس پاہلل ھی رجم تہیکر تا۔ 111 ................................. ................................ ................................
ُ ٌْ ُْ ْ ْ
ك ،أ ْو يل ْقب ْض ىلع نصالها بك ِّفه؛ أ ْن يُصيب أح ًدا من ُ
ْ
ْ َّ
ْ
الم ْس يل يمني منها ب ْ
يش ٍء 112 .....
اج يدنا ،أ ْو أ ْسواقينا ،ومعه نبل فليم يس
ي
ي
ي
من مر يف يش ٍء يمن مس ي
ي ي
ي
ي ي ي
ےہ
ش
جو جص ےہماری مسجدوں تا ےہمارے تاراروں می ےس کہی ےس گررے اور اس ےک تاس یب ےہوں تو اےس جا ہی کہ اتہی تھاےم ر کےھ تا ترھ اینی ھيیل ےس اں ےک تھلوں
(ن کاں) کو یکرے ر کےھ تا کہمسلماتوںمی ےس کسیکو اں ےسکجھ گر تد ن تہنچ۔ 112 ............. ................................ ................................
ْ ً ُ ِّ ْ ُ
ْ ُ ْ َّ ُ
ِّ
ين 114 ............ ................................ ................................ ................................
من ي يرد اَّلل بي يه خريا يفقهه ييف ادل ي
ش
ہ۔ 114 ................ ................................ ................................
ہاےسدینیک مجھعطاکردیيا ے
جس ےکساتھاہلل تھ الئ کاارادہکر تا ے
ْ
ْ
ٌ
َّ ُ
ْ
ْ ْ
ْ
َّ
َّ
هلل اجلنة 115 .......................... ................................
هلل اغ ييلة ،أال يإن يسلعة ا ي
املزنل ،أال يإن يسلعة ا ي
من خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ ي
ت
ش
ہ وہ مبل تك ہنح جا تا
ہ اور جو راپ ےک ایيدائ جےص ہےی می شف کا آعار کر دیيا ے
ہ وہ اولی شت ہےی می شف پ ت کل پ تا ے
جےس (د من ےک جملہ آور ےہوت کا) جوف ےہو تا ے
ہ۔ 115 ............... ................................ ................................
ہ،جاں لو کہاہللکاسودا جنت ے
ہ۔آگاہ ر ےہو کہاہللکا سودا گراںفمت ے
ے
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
ً
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
ُ
اهلل عليه يف ُّ
من نفس عن مؤمن ك ْربة من كرب ُّ
اهلل عنه ك ْربة من كرب يومي القيامة ،ومن يرس ىلع معرس يرس ُ
ادلنيا نفس ُ
ادلنيا واآلخر ية ،ومن
ي
ي
ي
ي ٍ
ٍ
اهلل يف ُّ
سرت ُم ْسل ًما سرت ُه ُ
ادلنيا واآلخر ية 116 .......................................... ................................ ................................
ي
جس ت کسیمومنیک دیياویمصینتکو دورکيا،اہللت عایل قيامت ےکمصایثمی ےساسیک کسی پیمصینتکو دورکر دے گا۔جس ت کسییيگدشت پآسائیک،اہلل دیيا

اورآجرپمی اس ےک لیآسائکرے گا۔ جست کسیمسلماںیک پدہتوشییک،اہلل دیيااورآجرپمیاسیک سبتوشی کرے گا۔ 116 ..............................
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ُ
ْ
ُ
ما ادلنيا يف اآلخرة إال يمثل ما جيعل أحدكم أ ْصبُعه يف ايل ِّم ،فلينظر بيم ي ْرجع 119 ................................. ................................
ش
ہ! 119 .......
ہ جیےس تممی ےسکوئ جصاینیاتگیل شميدرمی داےل ترھ(ت کالکر)دیكےھ کہ وہ شميدرکاکیياتائا ییساتھالئ ے
آجرپ ےکمفا تےلمیدیيایکميالاتسی ے
ما أكرم شاب شيخا لسنه إال قيض اهلل هل من يكرمه عند سنه 121 ............... ................................ ................................

ک
عایل اس ےک لی ا تےس لوگوں کو مفر فما دے گا ،جو اس عرم می (تعنی پھات می) اس کا اجبام
جو جواں سی تورےھ کا اس ےک پھات یک وج ےس اجبام کرے ،اہلل ت ی

کرین۔ 121 .......................................... ................................ ................................ ................................
ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها 123 ............. ................................ ................................ ................................
ت
ہ۔ 123 ........................... ................................ ................................
ا ھی تك فسیوںتاں پا ییپوںےسسانکر رکھا ے
ما ُسئل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا ُّ
قط ،فقال :ال 125 ................. ................................ ................................

ک
اتسا ھی تہی ےہوا کہ رسولاہلل ﷺ ےس کسیجبکاسوالکياگيا ےہواورآپ ﷺت جواپمی ’’تہی‘‘فماتا ےہو 125 ................. ................................

ما سمعت عمر -ريض اهلل عنه -يقول ليشء قط :إين ألظنه كذا ،إال اكن كما يظن 128 ............................ ................................
ت
ہتو وہتاپو تےس ہےیت کلنی جیےسآپکا جيال ےہو تا‘‘۔ 128
می ت جت ھی عرمرضیاہللعيہکو (کسیمسيےلمی راتد یی ےہوت) ن کہیسيا کہ ’’مبے جيالمی نا تےس ے
ُ
ْ
ُ ْ
ُ
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -طع ً
اما ق ُّط ،يإ ين اشته ُاه أكله ،و يإن ك يرهه تركه 129........................ ................................
ما اعب
ي
ک
رسولاہلل ﷺ ت ھی کسیکھاتمیعنت تہیت کاال۔اگرآپ ﷺ کو وہاجھا لگياتوکھا لییاوراگر تاتسيد ےہو تاتوجھور د یی تےھ۔ 129 ..............................

ما ىلع األرض مسلم يدعو اهلل تعاىل بدعوة إال آتاه اهلل إياها ،أو رصف عنه من السوء مثلها ،ما لم يدع بإثم ،أو قطيعة رحم 130 .................
ت
ت
روت رمی پموجودکوئ ھیمسلماںاہلل ےس کوئ ھی دعاما تےگ تو اہللت عایل اےساس یک رمادعيایثکرد ییہ ےی تا ترھاس ےک تدےل میاسرطح یککوئمصینتاس ےس تال
د ییہ ےیتشطيکہ کہ وہ کسیگياہتا قط ِع رجمییک دعا نکرے۔ 130 ............................. ................................ ................................
ُّ ُ
ُّ ُ
ات 132 ...................... ................................ ................................
ات؟ اجتنبوا جمالس الصعد ي
ما لكم وملجالس الصعد ي
م
م
ت
ہ جو را سیمی جلسیجمات ینےھ ر ہی ےہو؟ راسیوںمی جلسیجمات ےسئجو۔ 132 ......................... ................................
تم لوگوںکوکيا ےہوا ے
واعء ًّ
آديم ً
ما مأل ٌّ
رشا من بطن ،حبسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه ،فإن اكن ال حمالة ،فثلث لطعامه ،وثلث لرشابه ،وثلث نلفسه 134 ...........

ک
کسی اتساں ت ا یی نت ےس ُپا پین ھی تہی ترھا۔ این آدم ےک لی جيد تواےل کاف ہ ےی جو اس یک کرم سيدھی رکھی اور اگر رتادہ کھاتا ضوری ےہو تو اتك تہائ جصہ (نت)
م
کھاتےک لی ،اتك تہائ جصہ تیی ےک لیاور اتك تہائ ساتسےک لی جنصکردے۔ 134 ................................. ................................
ْ ُ
ْ ً
ما من ق ْومٍ ي ُق ُ
ومون من جملس ال يذك ُرون اهلل تعاىل فيه ،إال قاموا عن مثل يجيف ية محار ،واكن هلم حرسة 136 .......................................
م
مج
مج
ہ جیےس وہرمدہ گدےھےک تاسےسا تےھ ےہوںاورن جلس(رور ِقيامت)
جو لوگ کسی لسےساتھیاوراس لسمیاتہوںتاہللکا دکرنکيا ےہوتواںکاواہںےساتھياا تےس ے
اں ےک لی جشپ ےہویگ۔ 136 ......................... ................................ ................................ ................................

ما نقص مال عبد من صدقة ،وال ظلم عبد مظلمة صرب عليها إال زاده اهلل عزا ،وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهلل عليه باب فقر 138 ........
ظل
ظل
ج شج
ک تہ
م
کس
ہ اور جس
عایل اس یک رعپ پھا دیيا ے
ی یيدے کا مال اہلل یک راہ ی جرح کرت ےس م ی ےہو تا۔ س ص پ م کيا جات اور وہ اس م و رتادئ پ ضب کرے ،تو اہلل ت ی
ک تع
تق
شج
ہ۔ 138 ..................................
عایلاس ےک لی قف واق السکا دروارہ کھولدیيا ے
ص تا یی س پسوالکا دروارہ ھوال ( نی ت ال ضورپماتگا)،اہللت ی
ُ
رسِن أن عندي مثل أ ُ
ٌ
ُ ُّ
ح ٍد هذا ذهبًا تميض َّ
دينار ،إال يشء أرصده يدلي ْ ٍن ،إال أن أقول به يف عباد اهلل هكذا وهكذا
يلع ثالثة أيام وعندي منه
ما ي ي
وهكذا 141 ......................................... ................................ ................................ ................................
م
ت
جےھ ن تاپ تسيد تہی کہ مبے تاس اس اجد تہار ےک پاپ سوتا ےہو ،ترھ مجھ پ تی دں گرر جا تی اور مبے تاس اس می ےس اتك دیيار ھی موجود ےہو ،ماسوا اس ےس ےک جےسمی
تق
ت
فضیکادایيیگےک لی سینھالکر رکھ لوں۔اس ےکسوا جیياکجھ ھی ےہومیاےساہلل ےک یيدوںمیاس رطح،اس رطحاوراس رطح سنمکردوں 141 ..................
ما يُصيب املسلم من نصب ،وال وصب ،وال ه ِّم ،وال حزن ،وال أذى ،وال غ ِّم ،حىت الشوكة يُشاكها إال كفر اهلل بها من خطاياه 145 .............
ت
ت
ہ تو اہلل ت عایل اس ےک تدےل می اس ےک گياہ معاف کرد یی ہ ےی۔
ہ جنی کہ اگر کوئ کایيا ھی حھيا ے
اتك مسلماں کو جو ھی تھکاں  ،رمض  ،پتسائ  ،ضدہم  ،ت کلنف تا عم تہنجيا ے
145 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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مثل اذلي ي ْذ ُكر ر َّب ُه واذلي ال ي ْذ ُكره مثل ِّ
اليح وامليِّت 147 ......................... ................................ ................................
ش
ش
ہ۔ 147 ........................ ................................
ہاور جواےس تاد تہی کر تا ،ر تدہاوررمدہ جصیک شی ے
اس جصیک ميال جوا ییرپکو تادکر تا ے
ُ
ُ
َّ
مر علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحنن نعالج خ ًّصا نلا 148 .............. ................................ ................................

اہلل ےک رسول ﷺ ےہمارےتاسےس گررے جيکہ ہےماینیجھویبییکرممتک
ررہ تےھ 148 ................................. ................................
ے
ْ ْ
ْ
ْ
َّ
أحب أن يُبسط عليه يف رزقه ،وأن يُنسأ هل يف أث يرهي فلي يصل رمحه 150 ........... ................................ ................................
من
ش
جو جصاس تاپکا جوا ےہسميد ےہو کہاسیک روریمی فاجی ےہواوراسیک عرم درارکر دی جات،تواےسجا ہی کہ ضلہ رجمیکياکرے۔ 150 ..............................
ْ
ُ
ْ ْ
ُ
َّ
ْ
ٌْ
اجلهاد
من أنفق زوجني يف سبيل اهلل نو يدي من أبواب اجلنة ،يا عبد اهلل هذا خري ،فمن اكن من أهل الصالة د ييع من باب الصالة ،ومن اكن من أهل ي
ُ
اجلهاد 152 ............................ ................................ ................................ ................................
د ييع من باب ي
ش
جواہلل ےک را سیمی ے
ہ۔ ترھ جو جص تماری ےہوگااےس
دوہی جب جرحکرے گا اےس جنت ےک درواروںپ ےست کارت کارکر کہا جات گا کہاےاہلل ےک یيدے! ن دروارہاجھا ے
تمار ےکدروارے ےس ت التاجات گااور جو مجاہےد ےہوگااےس جہادےک دروارے ےست التاجات گا 152 ................................ ................................
ُ ُ
من تس َّمع حديث قوم ,وهم هل اكرهونُ ,ص َّ
ب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة 154 ....................................... ................................

ش
جو جص دوشے لوگوںیک تاپ سیی ےک لی کاں لگات ،جواےستسيد تہیکرت،تو قيامت ےک دںاسےککاتوںمی سیش یگھ الکر داال جات گا۔ 154 ...............
َّ ُ
َّ
من تكفل يل أن ال يسأل انلاس شيئًا ،وأتكفل هل باجلنة؟ 156 .................... ................................ ................................
م
ہ جو جےھاس تاپیک ضمایثدےکہ وہ لوگوں ےسکوئ جبتہیما تےگ گااورمیاےس جنتیک ضمایثدوں؟۔ 156 ..........................................
کوں ے

يل اهلل حىت يرجع 158 .......................... ................................ ................................
من خرج يف طلب العلم فهو يف س يب ي
ش
ع
ہجیےساہلل ےک را سیمی جہادکرت واال ،تہاں تك کہ وہ واتس لوپآت۔ 158 ...........................
ہ وہا تےس ے
جو جص ظلت لممی (ا یی گرھےس)ت کليا ے
َّ
من دل ىلع خري ,فله مثل أجر فاعله 159 ........... ................................ ................................ ................................
ش
جس جصت یيیکیک رطفر ےہمائیکتواسکواس یيیک کاکامکرت واےلےکميلاجر مےل گا۔ 159 .............................. ................................
من ذا اذلي يتأىل َّ
يلع أن ال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت هل ،وأحبطت عملك 160 ................................... ................................
ق
ہ۔ 160 ...................
ہاوریبےاعمالکوضا تعکر دتا ے
ہکہمیق الںیکمعفپ تہیکروں گا؟میتاسیکمعفپکردی ے
ہ جومجھ پ سماتھاراہ ے
ن کوں ے
ْ
َّ ُ
من رآين يف املنام فسري ياين يف ايلقظة -أو كأنما رآين يف ايلقظ ية -ال يتمثل الشيطان يب 162 .......................... ................................
م
م
م
ت
جس ت جےھ جواپمیدیكھاتو وہ جےھجا گی ےہوت ھیعنفیثدیكےھ گا ،تاتوںکہاکہ گوتااس ت جےھجا گی ےہوتدیكھا،اور سیطاںمبی ش کلمیتہیآ شکيا۔ 162 ....
َّ ْ ْ
رسه أن ينْظر إىل ُ
من َّ
رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا 165 ....................... ................................ ................................
ش
ش
جس جصکوکوئ جینیدیكھياتسيد ےہوتو وہاس جصکو دیكھےل 165 ............................ ................................ ................................
ً
ً
ً
مريضا أو زار أخا هل يف اهلل ،ناداه مناد :بأن طبت ،وطاب ممشاك ،وتبوأت من اجلنة مزنال 168 ............. ................................
من اعد

رہ،یبا جليا ميارک ےہو اور تو ت جنت می ایيا
ہ” :تو جوس ے
جس ت کسی رمتص یک عيادپ یک تا ا یی کسی دینی تھائ ےس م القاپ یک ،تو اس کو اتك ت کارت واال ت کار کر کہيا ے
تھکانیيا ليا“۔ 168 .................................... ................................ ................................ ................................
من اعل جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني 170 ................... ................................ ................................

جس تدو لرکنوںیک پورس وپنتیک تہاں تك کہ وہ تا لع ےہو گيیتو وہ رور قيامتاس جالمیآتگا کہمی اور وہاںدواتگلنوںیک رطح ےہوںےگ 170 ...............

من قال -يعين :إذا خرج من بيته :-بسم اهلل تولكت ىلع اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،يقال هل :هديت وكفيت ووقيت ،وتنىح عنه الشيطان 172
ئ
تِس
ر
تک
شج
ہ ’’ جےھ ہےدایث دے دی گنی،یبی رطفےس
ت عیل اہللِ ،روال رجول وال قُورہ ا ِ رال تاہلل '' تو (اس وقث) اس ےس کہا جا تا ے
جو ص ا یی گرھ ےس لی ےہوت ن کےہ " :م اہلل ترورکل ُ
ہ۔ 172 ..................................... ................................
کفایثکر دیگنی اورتو ئجا ليا گيا‘‘اور (ن سنکر) سیطاںاس ےسپے ہےتجا تا ے
من قال :أستغفر اهلل اذلي ال هلإ إال هو اليح القيوم وأتوب إيله ،غفرت ذنوبه ،وإن اكن قد فر من الزحف174 .................................... .
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ئ
ل
ر ْسیرع ْ ِ
ج شج
وم رو رات ُ ِ
ہ اور قاتم
اہلل الردِی الر اِلرہ اِالر ےہُو را ْ ج ر ری ال ْقرن ُ ر
عایل ےس جسس ظلت کر تا ےہوں ،جس ےک سوا کوئ معنود پجق تہی ،وہ ر تدہ ے
وپ الري ْ ِہ پجمہ :می اہلل ت ی
ُ
ف ر
و ص ن دعا پےھ :ا ُ
ر
ہ،اگرج وہميداں جہادےس ہےیفارکنوں ن ےہوا ےہو۔ 174 ....................................
ہاورمی اشی ےستونکر تا ےہوں۔اسیکمعفپکر دیجائ ے
ر کھی واال ے
ْ
من قالُ :سبحان اهلل وحب ْمدهُ ،غرس ْ
ت هل خنلة يف اجلنة 176 .......................... ................................ ................................
ي ي
ي
ل ج م ھجک
ج شج س
اںال رل ِہ رو ِئج ر ْدمِہِ" کےہ گااس ےک ی نت ی ورکااتك درجت لگاتاجات گا۔ 176 .................................. ................................
و ص " ُ ْج ر ر
ْ
ْ
من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل ً
خريا أو يلص ُمت ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليُك يرم جاره ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم
ضيْفه 177 .......................................... ................................ ................................ ................................
ج
رہ اور جو کوئ اہلل اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ےہو ،وہ ا یی پوشی کا اکرام
جو کوئ اہلل اور آجرپ ےک دں پ اتماں رکھيا ےہو ،اےس جا ہی کہ ا ھی تاپ کےہ ،ورن جاموس ے

کرےاور جوکوئ اہلل اورآجرپ ےکدں پاتماں رکھيا ےہو،وہا ییمہماںیکرعپکرے۔ 177 ................................... ................................
َّ
َّ
من كف غضبه ,كف اهلل عنه عذابه 180 .......................................... ................................ ................................
جوا ییعصہکو روک ےل گااہللاس ےسا ییعداپکو روکےل گا۔ 180 ..................... ................................ ................................
ْ
من هجر أخاه سنة فهو كسف يك د يم يه 181 ............ ................................ ................................ ................................

ہ۔ 181 ..................... ................................
جس تا یی تھائکواتك سال تكجھورے رکھاتواسکااتساکرتااسکو قيلکرت ےکمبادف ے

من وقاه اهلل رش ما بني حلييه ،ورش ما بني رجليه دخل اجلنة 182 .................. ................................ ................................
جےساہللت عایل تاس ےک دوتوں جبوںےکماتیموجودےساوراس ےکدوتوں تاوں ےکماتی موجود ےسےک شےس ئجا ليا وہجنتمی داجل ےہو گيا۔ 182 .............

من حيرم الرفق ،حيرم اخلري لكه 183 ................. ................................ ................................ ................................
ش
جو جص پمی ےسمرحومکر دتا گياوہ ےہ قسمیک تھ الئ ےسمرحومکردتا گيا 183 ..................... ................................ ................................

من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن هل اجلنة 184 ...................... ................................ ................................
م
ہ،تومیاےس جنتیک ضمایثدیيا ےہوں۔ 184 .....
ہاور جواس ےکدوتوں تاوں ےکماتی ے
ہ ،جواس ےکدوتوں جبوں ےکماتی ے
جو جےھاں جبوںیک ضمایثدیيا ے
ُ
ْ
َّ
ُ ُ
ْ ُْ
إال م ْوضع أ ْصبُع ْ ْ
الث ،أ ْو أ ْرب ٍع 185 ......................................... ................................
ير
ني ،أو ث ٍ
ي
ي
نىه رسول اهلل عن لب يس احل ير ي
ت
ہسواتدو تا تیتا جارایگ ستےک پاپ۔ 185 .................................. ................................
رسولاہلل ﷺ ت ر سم تہیی ےسمنع فماتا ے
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أ ْن ي ُ ْرشب م ْن يف ِّ
السقا يء أو ال يق ْرب ية 186 ...................................... ................................
نىه
ي
ي ي
رسولاہلل ﷺ تم سکبےاور گرھےکوميہ لگاکراُں ےس تائ تیی ےسمنع فماتا۔ 186 ....................................... ................................
َّ ُّ
ُ
اتللكف 187 ............................... ................................ ................................ ................................
ن يهينا عن
ہ۔ 187 .................... ................................ ................................ ................................
ےہمیت ک ُلفےسمنعکيا گيا ے
ُ
ْ
اث األ ْس يقي ية 189 ................... ................................ ................................
نىه رسول ا ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخ يتن ي
رسولاہلل ﷺ تم سکوںکاميہمورکراں ےس تات تییےسمنع فماتا۔ 189 ................ ................................ ................................
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتنفس يف اإلناء ،أو ينفخ فيه 190 ....................................... ................................

ہ۔ 190 ........................................ ................................
رسولاہلل ﷺ تپینمیساتس لیی تا تھوتكمارتےس مماتعت فمائ ے
ً
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ ُ ْ ُ ْ
ٌ ُ
َّ
ار اآلن حىت انتىه إىل قع يرها فس يمعتُ ْم وجبتها 192 ...................................
ار منذ سب يعني خ يريفا ،فهو يه يوي ييف انل ي
هذا حجر ر ييم به يف انل ي
ہ،جسیک گرگراہےت تم ت سنی۔ 192 .....
ہ ،جوسبسال تہےلدورحمیتھین کا گيا تھااور وہ لگا تار دورحمی گر راہ تھا ،تہاں تك کہاپاسیک تہہ تك جا تہنجا ے
ناتك نرھ ے
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
هذا أثْنيْتُ ْم عليه خريا ،فوجبت هل اجلنة ،وهذا أثنيت ْم عليه َّ
رشا ،فوجبت هل َّ
انلار ،أنتم شهداء اهلل يف األرض 194 ...................................

ش
ش
ج
ن جص جس یک تم ت ا جےھ الفاظ می تغتف یک ،اس ےک لی جنت واجت ےہوگنی۔ اور ن جص جس یک تم ت پے الفاظ می تغتف یک ،اس ےک لی ہنم واجت ےہوگنی ،تم

رمیمی اہلل ےک گواہ ےہو۔ 194 .......................... ................................ ................................ ................................
هذا خ ٌ
ري من يمل يء األرض مثل هذا 196 ............. ................................ ................................ ................................
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ش
ش
ہ 196 ..................... ................................ ................................
ن (ققب) جصاس ( تہےل) جصجیےسدیيا ترھ ےک لوگوںےس تہب ے

هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم؟ 198 ........................................ ................................ ................................
ت
ہ۔ 198 .......................... ................................
ہاور مھی ررقدتاجا تا ے
ن تممی ےسکرمور لوگ ہےیتوہ ےی ،جنیک وج ےس تمھاریمددیک جائ ے
ْ
ً
واهلل إين أل ْست ْغف ُر اهلل وأتُ ُ
وب إيل يه يف ايلومي أكرث من سبْ يعني م َّرة 200 ................. ................................ ................................
ي
ي
ق
اہللیک سم!می دںمی سبےس راتدرمیيہاہلل ےساسیعفاراورتونکر تا ےہوں۔ 200 ............... ................................ ................................
ِّ
ْ ُ ُ
ٌ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ َّ
َّ
ْ ُ ُ ْ
واذلي نف ُس حم َّم ٍد يبي يد يه ،إين أل ْر ُجو أن تكونوا نيصف أه يل اجلن ية وذليك أن اجلنة ال يدخلها إال نف ٌس ُم ْس يلمة 201 .................................
ق
ہ،میتفیياًاميد رکھيا ےہوں کہ تمہاریت عداد اہےل جنتمی آدھی ےہویگ،اس لی کہ جنتمیضفمسلماں ہےی داجل ےہوں
اس داپیک سم! جس ےک اہتھمی مجدم (ﷺ)یک جاں ے
ےگ 201 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
ْ
ُْ
ْ
ْ
ْ
ُ ُ
اهلل بيك ْم ،وجاء بيق ْومٍ يُذنيبُون ،في ْستغ يف ُرون اهلل تعاىل ،فيغ يف ُر ل ُه ْم 203 .....................................
واذلي نف ييس بيي يدهي ،لو لم تذنيبُوا ،ذلهب
ق
ہاسداپیکجسےک اہتھمیمبیجاں ے ت
عایل تمکوحمکردےگااور تمہاریجگہا تےس لوگالتگا جوگياہکرےکاہللےسمعفپظلتکرین
سم ے
ہ!اگر م گياہنکروتواہللت ی
ئ
ےگاوراہللاںکو جس دےگا۔ 203 ..................... ................................ ................................ ................................
واذلي نفيس بيده ،ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت حتابوا ،أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم 204 ...

ق
ہ ،تم جنتمی اس وقث تك تہی داجل ےہوشکی جت تك کہ تماتماں نےلآواور تماس وقث تكمومن تہی ےہوشکی
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ُ
ُ ُ ُ
إ َّن ن ً
وإنما نأخذك ْم اآلن بما ظهر نلا يم ْن أعما يلك ْم،
وإن الويح ق يد انقطع،
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-
يح يف عه يد
اسا اكنوا يُؤخذون بالو
رسول ا ي
ي
ي
ي
ي
ي
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ً َّ ُ َّ ْ ُ ْ
ُ ِّ ْ ُ
ُْ
ْ ٌ ُ ُ ُُ
ُ
ْ
ً
رسيرتي يه ،ومن أظهر نلا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه 279 ...............
رسيرتي يه يشء ،اهلل حي ي
اسبه يف ي
فمن أظهر نلا خريا أ يمناه وقربناه ،وليس نلا يمن ي
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رسول اہلل ﷺ ےک رمات می لوگوں کا وجی ےک درت عہ مواجدہ ےہو جا تا تھا۔ ليک اپ جو تکہ وجی کا سلسلہ حم ےہو گيا اس لی ہےم اپ تمہارے ظ ے
اہی اعمال ےک مطاتق تمہارا

مواجدہ کرین ےگ۔ جو کوئ ظ ے
اہ می ےہمارے سا می جب کرے گا ،ہےماےس امن دین ےگ اور اُےسا یی فیث کرین ےگ اور اس ےک تاطن ےس ےہمی کوئ شوکار ن ےہو گا۔ اس
ت
عایلکرے گااور جوکوئ ےہمارےسا می ظ ے
اہمی پائکرے گاتوہےم ھیاےسامن تہیدینےگاور ن ہےماسیکتصدتقکرین ےگ۔ 279 ........
ےک تاطنکا جساپتواہللت ی
إذا أراد اهلل باألمري خريا ،جعل هل وزير صدق ،إن نيس ذكره ،وإن ذكر أاعنه ،وإذا أراد به غري ذلك جعل هل وزير سوء ،إن نيس لم يذكره ،وإن ذكر لم

يعنه 281 ............ ................................ ................................ ................................ ................................

ہ۔ اور اگر جاکم کو تاد ےہو تو وہ
ہتو وہ (ورپ) اُےس تاد کرا دیيا ے
ہ۔ وہ اگر تُھوليا ے
ہ تو اُےس راشت تار (جب جواہ) ورپ عطا کر دیيا ے
جت اہلل کسی جاکم ےک ساتھ جب کا اِرادہ فما تا ے

ہ۔ اگر وہ تھول جات تو اےس تاد
ہ تو اُس ےک لی ُپا ورپ مفر کر دیيا ے
ہ۔ اور جت اہلل اس ےک ساتھ تھ الئ ےک ع الوہ کسی اور تاپ (پائ) کا اِرادہ فما تا ے
اس یک مدد کر تا ے
تہیکرا تا،اوراگراےس تاد ےہوتواُسیکمدد تہیکر تا 281 ..................................... ................................ ................................
ُ
ُ
ً
ً
صحيحا 283 ............. ................................ ................................
مقيما
إذا م يرض العبد أو سافر كتب هل مثل ما اكن يعمل

ہ حھی وہجال ِ
ثاقامت تا ضجتمی اداکياکر تاتھا۔ 283 .......................
ہتواسےک لی اںعياداپکاتواپ لكھ دتاجا تا ے
ہ تاشفکر تا ے
یيدہ جت نمار ےہو تا ے
ْ
ِّ ْ َّ
َّ
ْ
إن اهلل أذن لرسوهل ولم يأذن لكم ،وإنما أذن يل ساعة من نهار ،وقد اعدت ُح ْرمتُها ايلوم ك ُ
حرمتها باألم يس ،فليُبلغ الشا يه ُد الغائب 284 ........
ي
ي
ت
م ت
ت
ہ۔اور جےھ ھیضف دںیکاتك ساعت ےک لی اجارپمیل ھی۔ ترھآحاسیک جرمت اشی رطح تلت
اہلل تا یی رسولکواجارپدی ھی ليک تمہیاجارپ تہی دی ے
ت
ہاےسجا ہی کہعبجاضکو ن تاپ تہنجادے 284 ......................... ................................
آئ جس رطحکلاسیک جرمت ھی۔اپ جو اہںجاض ے
إن انلاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ىلع يديه أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه 288 ................................ ................................

ی
ظ
ہ کہاہللیک رطفاں شت پ عداپ تارل ےہوجات۔ 288 ........... ................................
لوگ جت ظالمکو لمکر تا ےہوا د كھیاوراےسن روکیتو فیث ے

إن أول ما دخل انلقص ىلع بين إرسائيل أنه اكن الرجل يلىق الرجل ،فيقول :يا هذا ،اتق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال حيل لك ،ثم يلقاه من الغد وهو

ىلع حاهل ،فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده 290 .................... ................................ ................................
ش
ش
ت
رہ ےہو اس ےس تار آ جاو کنو تکہ ن تمہارے لی
شت ےس تہیل جرائ جو ینی اشایيل می یيدا ےہوئ ،ن ھی کہ اتك جص دوشے جص ےس مليا تو کہيا کہ اہلل ےس درو اور جو تم کر ے
م
ج الل تہی ،ترھ دوشے دں اس ےس مليا تو وہ اینی اشی ساتفہ (منکر)جالث پ پفار رہےيا ،اس ےک تاوجود اس کا ہےم توالہ ،ہےم یيالہ اور ہےم جلس ےہوت می اےس کوئ رکاوپ ن

ت
ےہوئ ھی۔ 290 ........................................ ................................ ................................ ................................
إن لك ما احتسبت 294 ............................. ................................ ................................ ................................

ہ جسکاتو تارادہکيا۔ 294 ................................. ................................ ................................
ت ال سيہیبے لی وہتواپ ے

إنا واهلل ال نويل هذا العمل أحدا سأهل ،أو أحدا حرص عليه 296 ................... ................................ ................................
ش
ش
اہللیک قسم! ہےم کسی ا تےس جصکواسکامیک دےم داری تہید یی ،جواسکو ظلتکرےاور ن ہےیا تےس جصکو جواسکا جوا ےہسميد ےہو۔ 296 ...........................
َّ
ُُ
إنما هلكت بنُو إرسائيل حني اختذها نساؤهم 299 .................................. ................................ ................................
نواشایيلاس وقثیياہ ےہو گی جتاںیک عورتوں تاس رطحا یی تال سیوارت شوغکردت۔ 299 ..................... ................................

إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن كره فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من ريض وتابع ،قالوا :يا رسول اهلل ،أال نقاتلهم؟

قال :ال ،ما أقاموا فيكم الصالة 301 ............... ................................ ................................ ................................
مس ی
ہاور
تم پ ( قيلمی)کجھا تےسامبمفر کی جا تی ےگ جنےک کجھکام تمہی تھےل لگیےگا ور کجھپے۔ جس تاں(ےکپےکاموں )کو تاگوار جاتاوہ گياہےسپی ے
ش
ش
جس تاں ےکج الفآواراتھائ وہ س المت راہ۔ سواتاس جص ےک جو (اں ےکپےکاموں پ) راضیراہاوراس تاںیک یبوییک (اتسا جصات ہییک رطحہ ےالکثمی
مس
پے گا)۔ لوگوں ت توجھا :تا رسول اہلل! کيا ہےم اں ےس قيال ( لح لرائ) ن کرین؟ آپ ﷺ ت فماتا :تہی (اتسا ن کرتا) جت تك کہ وہ تم می تمار قاتم کرت رہ ےی۔
301 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 303 ....................................... ................................ ................................
شم
تممبےت عد جودرعضیاور ا تےس ا تےس امور دیكھوےگ ،حھی تم پا جھوےگ۔ 303 ............ ................................ ................................
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ُ
ُ ِّ
ْ
أ يمر انلاس أن يكون آخر عه يد يه ْم بابليت ،إال أنه خفف عن املرأة احلائض 305 ................................... ................................

لوگوںکواسکا جكم تھا کہاںکاآجری وقثنتاہلل ےک ساتھ ےہو (تعنی طوافوداغکرین)الیيہ جاتصہ ےس ن جكممعاف ےہو گيا تھا۔ 305 .................................
أفضل اجلهاد لكمة عدل عند سلطان جائر 307 ..................................... ................................ ................................

ہ 307 ............................. ................................ ................................
شت ےساقصل جہادظالم تادساہ ےکسا میکلمہ جقکہيا ے
أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن نزنل انلاس منازهلم 308 .................. ................................ ................................

رسولاہلل ﷺ ت ےہمی جكم دتاکہ ہےم لوگوں ےکرمایثکا لجاظ رکھی 308 ................... ................................ ................................
أي بين ،إين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إن رش الراعء احلطمة ،فإياك أن تكون منهم 310 ....................................

ظ
ہ ،تماس ےس ئجيا کہ تماںمی ےس ےہو۔ 310 .............
مبے تیی!می ترسولاہلل ﷺکو نفمات ےہوت سيا :تدپین راعی ،شجت گب اور لمکرت واال ےہو تا ے

بايعنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع السمع والطاعة يف العرس واليرس ،واملنشط واملكره ،وىلع أثرة علينا ،وىلع أن ال ننازع األمر أهله
312 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ت
ہےم ترسولاہلل ضیل اہللعليہ وسلمےساستاپپ نعتیککہم س کلاورآسائمی ،جوشیاور عمیمیاور جودپپححدتجاتیکضورپمی ھی سيیےگاوراظاعتکرین
ےگ۔اوراس تاپ پ نعتیک کہ ہےماقيدار ےکمعا مےلمی اضجاپاقيدار ےسیيارغ تہیکرینےگ۔ 312 ......................... ................................
ُ َّ
ُ
كذب ُ
ورسوهل 316 ................... ................................ ................................
اهلل
حدثوا انلاس بما يعرفون ،أتريدون أن ي

لوگوں ےس وہتا تی کروحہیوہ ت ہجا یی ےہوں،کيا تم نجا ہی ےہو کہاہللاوراس ےک رسولکوجھي ال دتاجات۔ 316 ................... ................................
خذوا من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال يسأم اهلل حىت تسأموا 317 ................... ................................ ................................

ج ت
ت عم
عایل (تواپ د ییےس)تہیتھکيا تہاں تك کہ تم جود ہےیاکياجاو۔ 317 .......................................
م ل وہےیاجیيارکرو سیک ممی ظاقث ےہوکنوں کہاہللت ی
ُ
ذكرت شيئًا من ترب عندنا فكرهت أن حيبسين ،فأمرت بقسمته 319 ................ ................................ ................................
م
رہ۔ جيائجہ می ت اےس تایث د یی کا جكم دےدتا۔
ےہمارے تاس موجود سوت ےک اتك یکرے کا جيال مبے دہ ےن می آتا۔ جےھ ن پا لگا کہ مبی توج اس یک رطف لیگ ے
319 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
قصة الغالم مع امللك والساحر والراهب 321 ....................................... ................................ ................................
لرےکیککہائ ،تادساہ،جادوگراور راہےت ےکساتھ 321 ..................................... ................................ ................................

اكن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -يذكرنا يف لك مخيس 328 ......................... ................................ ................................
ت
عيداﷲ ینم سعود رضی اہللعيہ ےہجمغاپ ےکدں ےہمی صنجتکرت تےھ 328 ............... ................................ ................................
ْ ُ
ٌ
ُ
ني الرجل يف دابته فتحملُ ُه عليها أو ت ُ
صدقة ،وتُع ُ
رفع هل عليها متاعه
لك ُسالىم من انلاس عليه صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس :تع يدل بني اثنني
ي
ي
ٌ
ٌ
ُ
ُ
صدقة ،واللكمة الطيبة صدقة 330 .................. ................................ ................................ ................................
ہ،آدمیکواسیک سواری پسوارکرتا،اسکا
ہ۔ فماتا :دوآدمنوںےک درمياں عدلکرتا ضدقہ ے
ہ ،ےہآدمی ےک ےہ جور پ ضدقہ واجت ےہو تا ے
ےہ دں جسمیسورح ظلوغ ےہو تا ے
ہ اور را سی ےس ت کلنف دہ جب کا ہےيا دیيا
ہ ،تمار یک رطف جل کر جات می ےہ قدم ضدقہ ے
ہ ،تاکبہ تاپ کرتا ضدقہ ے
ساماں اتھاتا تا اس ےک ساماں کو سواری ےس ا تارتا ضدقہ ے
ت
ہ۔ 330 ................................... ................................ ................................ ................................
ھی ضدقہ ے
ْ
ُُ ً
ُ
ْ ْ ْ ُ ْ ُ
ك ْم ىلع عمل ،فكتمنا خم ً
ييطا فما ف ْوقه ،اكن غلوال يأ ييت به ي ْوم ال يقيام ية 332 ....................... ................................
م ين استعملناه يمن
ٍ
ت
تم می ےس جےس ہےم کسی کام یک دےم داری سویيی اور وہ ہےم ےس اتك سوئ تا اس ےس ھی کوئ کم پ جب جھيات ،تو وہ جيایث ےہو یگ ،جےس ےل کر وہ قيامت ےک دں جاض ےہو گا۔
332 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ما بعث اهلل من نيب ،وال استخلف من خليفة إال اكنت هل بطانتان :بطانة تأمره باملعروف وحتضه عليه ،وبطانة تأمره بالرش وحتضه عليه 334 ....

ج
ہ اور دوشااےس ش اورپے کام
عایل ت کوئ ینی اتسا تہی تھنجا اور ن کوئ جلنفہ اتسا یياتا جس ےک دو مسب (فینی راردار) ن ےہوں ،اتك مسب اےس جب و تھ الئ کا كم دیيا ے
اہلل ت ی
ج
ہ۔ 334 .................... ................................ ................................ ................................
کا كم دیيااوراس پاتھار تا ے
ً
ٌّ
ما من عبد ي ْس ْ
اغش لير يع َّيت يه؛ إال َّ
حرم اهلل عليه اجلنة 336 ................. ................................
رت يعيْ يه اهلل ر يع َّية ,يموت يوم يموت ,وهو
ي
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ہ۔
ہ ،تو اہلل اس پ جنت جرام کردیيا ے
ہ کہ اینی رعنت ےسدھوکا کرت واال ے
ہ اوررمت ےک دں وہ اس جالث میرم تا ے
کوئ اتسا یيدہ ،جےس اہلل کسی رعاتا کا یگراں یيا تا ے
336 ................. ................................ ................................ ................................
................................
ُ
ُ
ما من مسلم يغرس غ ً
رسا إال اكن ما أكل منه هل صدقة ،وما ُرسق منه هل صدقة ،وال ي ْرزؤ ُه أحد إال اكن هل صدقة 338 .............................
ش
ہ ،وہ اس ےک لی ضدقہ ےہوگا اور اس می جو جص
ہ ،وہ اس ےک لی ضدقہ ےہو گا ،جو اس می ےس جوری ےہو جا تا ے
ہ ،تو اس می ےس جو کجھ کھاتا جا تا ے
جو مسلماں کوئ تودا لگا تا ے
ت
ت
ہ،وہ ھیاسےک لی ضدقہ ےہو گا۔ 338 ................................... ................................ ................................
ھی کجھکمی کر تا ے
مثل القائم يف حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا ىلع سفينة فصار بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،واكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا من

املاء مروا ىلع من فوقهم 340 ........................ ................................ ................................ ................................

ہ حہوں ت اتك کسنی ےک سلسےلمی فعہ داال جس ےک تینجہ می تعص لوگ کسنی
اہلل یک جدود پ قاتم ر ہی والوں اور اں یک ج الف ورری کرت والوں یک ميال ا تےس لوگوںیک شی ے
ےکاوپ واےل جےصمیاورتعص نچ واےل جےصمی آ گی۔تس جو لوگ نچ واےل تےھ،اتہی تائ لیی ےک لی اوپوالوں ےکتاس ےس گررتا پ تا۔ 340 ..............

من خرج من الطاعة ،وفارق اجلماعة فمات ،مات ميتة جاهلية ،ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة ،أو يدعو إىل عصبة ،أو ينرص عصبة،

فقتل ،فقتلة جاهلية 343 ........................... ................................ ................................ ................................
ش
جو (امب یک) اظاعت ےس ت کل گيا اور اس ت (مسلماتوں یک) جماعت جھور دی اور اشی جال می رم گيا تو وہ جاہےلنت یک موپ رما۔ اور جو جص کسی جھيدے تےل اتدھی تفليد می
ت
لرے تاتعصتیک یيا پعصہکرےتاتعصتیک دعوپدے تامدد ھی کرےاور ترھ قيلکردتاجاتتو وہجاہےلنتیک موپرمے گا۔ 343 ................................

واذلي نفيس بيده ،تلأمرن باملعروف ،وتلنهون عن املنكر؛ أو يلوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه فال يستجاب لكم 345 ...
ت
ق
ج
عایل تم پ ایيا عداپ ھنح دے ترھ تم اہلل ےس
ہ! تم مغوف (تھ الئ) کا كم دو اور منکر (پائ) ےس روکو ،ورن فی ث ے
اس داپ یک سم جس ےک اہتھ می مبی جاں ے
ہ کہ اہلل ت ی
دعاکرواور تمہاری دعا قنول نیکجات۔ 345 .............. ................................ ................................ ................................

يا أبا ذر ،إنك ضعيف ،وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها حبقها ،وأدى اذلي عليه فيها 347 ..............................
ش
ہ ،قيامت ےک دں ن شميدیگ اور رسوائ کا تاعت ےہویگ ،سوات اُس جص ےک ،جس تاےس جق ےک مطاتق قنول کيا اور اس ت
اتودر! تم کرمور ےہو اور ن (امارپ) امایث ے
ج
ت
من علفہ دہم داری جواُس پ عاتد ےہوئ ھیاےس (ا ھی رطح) ادا کيا۔ 347 .......................... ................................ ................................
ً
يا أبا ذر ،إين أراك ضعيفا ،وإين أحب لك ما أحب نلفيس ،ال تأمرن ىلع اثنني ،وال تولني مال يتيم 350 ............ ................................
ت
ش
م
ت
ک
ت
ہ۔ دو آدمنوں پ ھیجاکم ن تیيا اور ن ہےی ینم ےک مال یک دیكھ تھال
ہ ،جو جود ا یی لی تسيد ے
اے اتو در! می مھی کرمور مجھيا ےہوں اور جےھ تمھارے لی ھی وہےی تاپ تسيد ے
یک دہم داری لیيا۔ 350 ................................. ................................ ................................ ................................

يصلون لكم ،فإن أصابوا فلكم ،وإن أخطئوا فلكم وعليهم 352 ................ ................................ ................................
ت
ت
ت
ضج
عل
رہ گااور اںکا گياہاں
جو لوگ مھی تمار پھاتہ ےی،تساگر نح پھاتہ ےی،تو مھی اسکا تواپ مےل گااور اگرکوئ طیکرتہ ےی،تو مھی (تمھاری تمار) کاتواپمل کر ے
ےکدےم ےہوگا۔ 352 .................................. ................................ ................................ ................................

أحاديث السرية واتلاريخ 355 ........................... ................................ ................................ ................................
امهلل اغفر يل وارمحين ،وأحلقين بالرفيق األىلع 357 ................................. ................................ ................................
م
اےاہلل!مبی معفپ فما،مجھپ رجمکراور جےھ رقن ِ
قاعیلمیساملکردے۔ 357 ............. ................................ ................................
ُ
َّ ْ
ْ
ٌ
ثالثة نفر ممن اكن قبلكم حىت آواهم املب ُ
يت إىل اغ ٍر فدخلوه ،فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار 358 .......................
انطلق
ي
ٍ

ارہ تےھ۔ (راپ ےہوتپ) راپ گرارتےک لیاتھوںتاتك تہارےکعارمییياہیلاوراسمی داجل ےہو گی۔ا ییمی تہار
تہیلامت ےک تیآدمیکہیشفمیج ے
ع
ےساتك جياں لرھیک اور اس ت عارکاميہ یيدکر دتا۔ شت تکہا کہاپ اس عار ےس تمیکوئ جب ت کا لی وایل تہی ،سوااس ےک کہ تم شتا یی شت ےس رتادہا جےھ ملکو

عایل ےسدعاکرو۔ 358 ..................... ................................ ................................ ................................
تادکرےکاہللت ی
ُ
ْ
ُ
ْ
انل ُ
ع العمل ،وهو ُحي ُّ
ب أ ْن ي ْعمل ب يه؛ خ ْشية أ ْن ي ْعمل ب يه َّ
اس فيُفرض عليْ يه ْم 362 .....................
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلد
ي
يإن اكن رسول ا ي
ي
ي
ت م
رسولاہلل ﷺ تسااوقاپ کسی عملکو جا ہی ےہوت ھی جصاس درےسپک فماد یی تےھ کہ لوگوں ےک عملکرتےسکہیوہاں پفض ن ےہوجات۔ 362 ..........
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َّ َّ
ْ
ْ
ْ
ٌ
وإال كرعنا 363 ......................... ................................ ................................
إين اكن يعندك ماء بات هذه الليلة يف شن ٍة ي

ہتوالو وگرن ترھ ہےم ( تدی تا تاےلےس)ميہ لگاکرئ لییہ ےی۔ 363 ............... ................................
اگر تمہارے تاسم سکبےمی راپکاپا ےہوا تائ ے
ارا عن ً
إ َّن اهلل جعلين عبْ ًدا كر ً
يما ،ولم جيْعلْين ج َّب ً
يدا 365 .......................... ................................ ................................
ي
ي
ي
ي
ي
م
ہ،منکباور شکس تہی یياتا۔ 365 ............................. ................................
عایل ت جےھتواضع وایکسارکرت واال یياتا ے
جقنقت ن ے
ہ کہاہللت ی
ُِّ
ُ
ُ
ْ ُ
وم إىل الصالة ،وأر ُيد أن أط ِّول فيها ،فأ ْسم ُع بكاء َّ
إ ِّين ألقُ ُ
الص ِّ
يب فأجت َّو ُز ييف صال ييت كرا يهية أن أش َّق ىلع أمه 367 ....................................
ي
ي
ي ي
ي
ہ کہ می ئچ ےک روت یک آوار سیيا ےہوں ،تو می اینی تمار می اجنصار ےس کام لیيا ےہوں ،اس تاپ کو تاتسيد
می تمار ےک لی کرھا ےہو تا ےہوں اور مبا ارادہ اےس لميا کرت کا ےہو تا ے
کرت ےہوتکہمی اسیکماںکوم سقتمی دالوں 367 ..................................... ................................ ................................
ْ ْ
ْ
إذا قام أحدكم من الليل فليفت يت يح الصالة بركعتني خ يفيفتني 368 .................. ................................ ................................
ش
ہ
جت تممی ےسکوئ جص راپکو (تمار ت ہجدےک لی)ا تےھتو وہدو ےلیک رکعنوں ےس تمارکاآعارکرے۔ 368 ........................ ................................
ٌ
ُ
ُ
ٌ ُ
ٌ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ َّ
ْ
ات واأل ْرض :السنة اثنا عرش شه ًرا ،منها أربعة ُح ُر ٌم :ثالث ُمتو يايلات :ذو القعد ية ،وذو احل َّج ية،
إن الزمان ق يد استدار كهيئ يت يه يوم خلق اهلل السماو ي
واملحرم ،ورج ُ
ُ
ب ُمرض 370 .......................... ................................ ................................ ................................

ج
ہ جنمیےسجار جرمت واےلہ ےی تی
عایلتآشماتوںاوررمیکو یيدا فماتا۔سال تارہمہینوںکا ےہو تا ے
تسك رمان تلتکراشیجالث پآگياجیسااس دں تھا سدںاہللت ی
لج م
مسلس مہی
م
ہ۔ 370 ...................... ................................ ................................
ُرص ے
ل ی؛دوالق عدہ ،دوا جہ ، ،رحم،اور (جوتھا) رجت ر ْ
ْ
إن اهلل زوى يل األرض ،فرأيت مشارقها ومغاربها ،وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها ،وأعطيت الكزنين األمحر واألبيض 374 ..............
ت
عایل ت رمی کومبے لی شمنت دتاتو می ت اس ےکمشق اور مغپ کو دیكھااور جہاں تك یک رمیمبے لی شمنت دی گنی ھی واہں تك عنفیث مبی امت
اہلل ت ی
م
تہ
رہیگاور جےھشحاور شقيد دو جراتعطا کی گی۔ 374 ......................................... ................................
یک سلطنت وجکومت نحکر ے
ْ
ِّ
ُْ ْ
ُ
ُ
ريح ذبيحته 378 ..........
فأحسنوا ال يقتلة وإذا ذحبتم
إن اهلل كتب اإلحسان ىلع لك يشء ،فإذا قتلتم
ي
ي
فأحسنوا اذلحبة ،ويلحد أحدكم شفرته ول ي
ہ ،تس جت تم قيل کرو تو ا جےھ رط تق ےس قيل کرو اور جت (جاتور) د ئح کرو تو ا جےھ رط تق ےس د ئح
ت سك اہلل ت عایل ت ےہ کام کو ا جےھ رط تق ےس کرتا ضوری فار دتا ے
ت ش
ہ کہ تممی ےسکوئ ھی جص (جوجاتورکو د ئحکرتا جاہےيا ےہو)اینیجرھیکو جوپیبکرےلاورد ئح کی جات واےلجاتورکوآرام تہنجات۔ 378 .........
کرو لہیدا ن ضوری ے
ْ
ْ
ُ
إن اكنت األمة من إماء املدينة تلأخذ بيد انليب-صىل اهلل عليه وسلم -فتنط يل ُق بي يه حيث شاءت 380 ............... ................................
(آپ ﷺےکتواضعکا نجال تھا کہ)مد یییک لوتدتوںمی ےسکوئ لوتدیآپ ﷺکا اہتھیکرکر (آپﷺ کوا یی کسیکامےک لی) جہاںجا ےہنی،ےلجائ۔ 380 ...
ٌ
َّ ُ
لك ،سبعت لنسايئ 382 ........................... ................................
شئت سبعت لك ،وإن سبعت ي
إنه ليس بك ىلع أه يل يك هوان ،إن ي

ت
ہ ،اگر جا ےہو تو ساپ دں تورا کروں اور اگر تمہارے لی ساپ دں تورا کيا تو اینی دوشی عورتوں ےک لی ھی
اس می آپ ﷺ ےک جاتداں (ینیﷺ) پ ت رعئ تہی ے
ساپ دںتوراکروں گا۔ 382 ............................ ................................ ................................ ................................
ُ
َّ
ايب ،وعن يساره أبو بكر -ريض اهلل عنه -فرشب ،ثم أ ْعطى األ ْعر َّ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -أ ييت بلب قد يشيب بماءٍ ،وعن يمين يه أ ْعر ٌّ
ايب،
أن رسول ا ي
ي ٍ
ي
ي
ي
ي
ٍ
ْ
ْ
وقال :األيمن فاأليمن 384 .......................... ................................ ................................ ................................
رسول اہلل ضیل اہلل عليہ وسلم ےک تاس تائ م ال ےہوا دودھ التا گيا۔ آپ ضیل اہلل عليہ وسلم یک دا تی رطف اتك ارعائ تھا اورتا تی رطف اتو یکر رضی اہلل عيہ تےھ۔ آپ ضیل اہلل عليہ
س
ہ۔ 384 ........... ................................
ہ۔ ترھ وہجواسیک دا ےہنی رطف ے
و لم تئ کراےسارعائکو دے دتااور فماتا :دا تی رطف واال رتادہ جقدار ے
َّ
َّ
ْ
كة وعليه يعمام ٌة س ْود ُ
اء 386 ................................. ................................
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل يوم فت يح م
أن رسول ا ي
رسولاہلل ﷺ فحمکہ ےک دںمکہمی داجل ےہوتتوآپ ﷺت سياہ عماہم تاتدھ رکھا تھا۔ 386 ................................ ................................
ً
َّ
َّ
َّ ُ
اب ثالثا388 ............ ................................ ................................ .
أن رسول ا ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يتنفس يف الرش ي

رسولاہلل ﷺ تی ساتسمی تائ تیی تےھ۔ 388 ........................................ ................................ ................................
ُُ
ُ َّ ْ
ْ ُ
ك إن اكن ُ
الرمحة 389 .................................. ................................ ................................
اهلل نزع يم ْن قلوبيكم
أو أم يل
عایل ت تمہارےدلوںےس شققتت کالیل ےہوتومی تھ الکياکر شکيا ےہوں! 389 ............ ................................ ................................
اگراہللت ی
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أقام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني خيرب واملدينة ثالث يلال يبىن عليه بصفية 391 ............................. ................................

ینیضیلاہلل عليہ و سلم تمدیيہاور جیبےکدرمياں تی دں تك قيام فماتااور وہ ےیضقيہرضیاہلل عہاےسجلوپفمائ 391 .........................................
ً
َّ
ُ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل ىلع قرب بعد ما دفين ,فك َّرب عليه أ ْربعا 393 ................................... ................................
ینیاکرم ﷺ تاتك قب پدقن کیجات ےکت عداسمنتیک تمار جيارہپھیاوراسمی جار تکیبینکہی۔ 393 ............... ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ص َّىل َّ
فرج بني يديه ،حىت يبدو بياض ْإبطيْ يه 395.......................... ................................
ینی ﷺ جت تمار پ ھیتوا یی دوتوںتارووںکواسقدرکسادہکرت کہآپ ﷺیکدوتوںت علوںیک شقيدیظ ے
اہ ےہوت لگنی۔ 395 .................................

ً
الزيْتُون فما سمعت ً
اتلني و َّ
ِّ
أحدا أحسن صوتا أو قراءة
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يف سفر ،فصىل العشاء ي
اآلخرة ،فقرأ يف إحدى الركعتني بي ي

منه 397 ............. ................................ ................................ ................................ ................................

ینی ﷺ شف می تےھ ،آپ ﷺ ت تمار ِعساء ادا یک تو اس یک (تہیل) دو رکعنوں می ےس اتك می سورہ ’’ تی‘‘ اور سورہ ’’رنوں‘‘ یک ت الوپ یک۔ می ت آپ ﷺ ےس
ک
ج
رتادہا ھیآوار واال تاآپ ﷺےساجھاپ ھی واال ھی تہی سيا۔ 397 ........................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل ،فقال :يلنبعث من لك رجلني أحدهما ،واألجر بينهما 399 ...............

رسولاہللﷺتقیيلہہےدتلیکاتكساحنولجياںےکمفاتلہپجہاد(ےک لی)اتك ل سکرروانکرتکاارادہکياتوجكمدتاکہ ےہدورمدوںمیےساتك جہادمیجاتےک لی
تق
ت کےل جت کہ جہادکاتواپ دوتوںےکماتی سنم ےہوگا۔ 399 ................................... ................................ ................................
ِّ
ْ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -دخل مكة اعم الفتح ،وىلع رأسه ال يمغف ُر ،فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن خط ٍل متعل ٌق بأستار الكعبة ،فقال:
ْ
اقتُلُ ُ
وه 401 .......................................... ................................ ................................ ................................
ش
ہ۔آپ
رسولاہلل ﷺ جتمکہمی داجل ےہوتتوآپےکشپ جودتھا۔ جس وقثآپتاےسا تاراتواتك جصتآکریياتاکہایناجطلکعيہےکپدوںےس لن کا ےہوا ے
ﷺ ت فماتا کہاےس قيلکر دو۔ 401 .................. ................................ ................................ ................................
أولم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع بعض نسائه بمدين من شعري 403 ........... ................................ ................................

ینی ﷺتاینی کسی نویکا ولمہ دومُد جو ےسکيا تھا۔ 403 ................................. ................................ ................................
ُ
ً
ْ
رس َّية إىل جن ٍد فخرج ابن عمر يفيها 405 .................................... ................................
بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي
ت
رسولاہلل ﷺ ت ئجدیک رطف اتك شنتھنجاجسمیاین عرمرضی اہلل ع ہما ھیت کےل۔ 405 .................................... ................................
ُ
َّ ٌ
ْ ْ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات غدا ٍة ،وعليه يم ْر ٌط ُمرحل يم ْن شع ٍر أسود 406 ......................... ................................
خرج رسول ا ي
ت
رسولاہلل ﷺاتكصح ت ے
اہ ت کےل،آپ ﷺ پاتك جادر ھی جسپ سياہ تالےس کجاووں ےکتقس یی ےہوت تےھ۔ 406 ..........................................
بعري ن ْعتقبُ ُه ،فنقب ْ
ُ
خرجنا مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزاة وحنن س َّت ُة نفر بيننا ٌ
أقدامنا ون يقبت قد ييم 407 ..........................
ت
ي
ي
ي
ٍ

ہےم اتك رعوے می رسول اہللﷺ ےک ےہرماہ تکےل۔ ہےم جھ آدمی تےھ اور ےہمارے درمياں اتك ہےی اویث تھا جس پہےم تاری تاری سوار ےہوت تےھ۔ اس ےس ےہمارے تاوں
ت
رجمی ےہو گی تےھ،مبا تاوں ھی رجمی ےہوگيا تھا 407 ......................................... ................................ ................................

دخل عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما -ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأنا مسندته إىل صدري ،ومع عبد الرمحن -ريض اهلل

عنهما -سواك رطب يسنت به فأبده رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برصه 410 ................................... ................................

عيدالرجم ین ین ائ یکر رضی اہلل عيہ ینی کرتم ﷺ یک جدمت می جاض ےہوت۔ می تآپ ﷺ کو ا ییسیی ےک ساتھ شہارا دے رکھا تھا۔ عيدالرجم ین رضی اہلل عيہ ا یی اہتھ
مس
رہ تےھ۔ 410 .......................... ................................
رہ تےھ۔آپ ﷺ لسلمسواکیک رطفدیكھ ے
میاتك تارہمسواک لیاےسکر ے
ْ
ُُ
ْ
ْ ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -جال ي ًسا ُمق يعيًا يأكل ت ْم ًرا 413 ............... ................................ ................................
رأيت رسول ا ي
ک
ت
رہ تےھ۔ 413 ............ ................................
می ت رسولاہلل ﷺکو دیكھا کہآپﷺ شین ےک تل ینےھ دوتوں راتوںکرھے کی ھجورینکھا ے
ْ
ُ
ْ
ان 414 ................ ................................ ................................
رأيت رسول ا ي
ان أخرض ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعليه ثوب ي
می ت رسولاہلل ﷺکو دیكھا کہآپ(ےک تدںميارک) پدوسبکبے تےھ۔ 414 .......................................... ................................
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صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذات يللة فافتتح ابلقرة 415 ............... ................................ ................................

اتك راپمی ت ینیضیلاہلل عليہ وآلہ وسلم ےک ساتھ تمار(ت ہجد) پھی۔ آپتسورہتفہ پھنی شوغیک۔ 415 ................. ................................
ْ ُ
ْ
ت ىلع ر ُسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم -ي ْوم أُ ُحد ،وأنا ْاب ُن أ ْ
ُعر ْض ُ
جي ْز يِن 417 ....................... ................................
م
ل
ف
؛
ة
رش
ع
ع
ب
ر
ٍ
ي
ي
ي
م
م
ت
ت
رعوہاجدےکمو قع پ جےھ رسولاہلل ﷺےکسا می یسکياگيا جت کہمبیعرم جودہسال ھی۔آپ ﷺت جےھ (جيگمیشکثیک)اجارپندی۔ 417 ..........
ُ ُ
َّ
َّ
َّ
رس ُ
ألفْيش َّ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لق يبلتُها 419 ........................................
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ولو تركها
فلم أكن ي ي ي
می تہیجاہےيا کہآپ ﷺکا رار کھولوں اہںاگر ینی ﷺاتھیجھورد ییتومیاںکو قنولکر لیيا۔ 419 .......................... ................................
ْ
ُ ْ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
ْ
ُ ُ
مرات ك َّن يف ي يده ،ثم قاتل حىت ق يتل423 ..... .
قال رجل للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم أح ٍد :أرأيت إن ق يتلت فأين أنا؟ قال" :يف اجلنة" ،فألىق ت ٍ
ش
اتك جص ت اُجُد ےک دں آپ ﷺ ےس کہا :آپ کيا کہی ہ ےی کہ اگر می مارا گيا تو می کہاں ر ےہوں گا (مبا تھکان کہاں ےہوگا)؟۔ آپ ﷺ ت فماتا جنت می۔ اتھوں ت
ک
تھ
رہ تہاں تك کہ شہيد ےہو گی۔ 423 .................. ................................ ................................
ا یی اہتھےس ھجورین یيکیاور لرت ے
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزور قباء راكبًا وماشيًا ،فيصيل فيه ركعتني 425 ................................. ................................
ینی ﷺسواراور یيادہ (مسجد ِ) قياءتشتفالتاوراسمی دو رکعت تمار پ ھی۔ 425 ......................................... ................................
ْ
ْ
ْ ُ َّ ْ
السجدة وهل أىت ىلع اإلنسان 427 ...................................
زنيل
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمع ية :الم ت ي
ین ض
ق
م
اں ج ِ ِم
ل ی ت لس ِ
سل جم
ہ ر عر ر ِ
الد ے ْہ ِ) پھاکرت تےھ۔ 427 .............................
ی ْن ر
ی یلاہلل عليہ و م ےع ےکدں رحیک تمار ی سورہ(ا م ْرب ِ ُلا ر ج ْ ردہ) اور سورہ( ے ْرل رائ یل ْاالت ْ رس ِ ر
اكن أح َّ
ب اثلِّياب إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القم ُ
يص 428 .............. ................................ ................................
ي ي
ي
ي
ق
رسولاہلل ﷺکاتسيدتدہ پین لياس منص تھا۔ 428 ....................................... ................................ ................................
ً
حياء من العذراء يف خدرها 429 ....................................... ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أشد

ت
رسولاہلل ﷺ پدہ دارکنواری لریک ےس ھی رتادہ جيادار تےھ۔ جتآپ ﷺکوکوئ تاپ تاتسيد گررئ،تو ہےم اس تاتسيدتدیگ ےکآ تارآپ ﷺ ےک جرہہميارک پ ت ہجاں ل یی
تےھ۔ 429 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
ً
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يبيت الليايل املتتابعة طاويا ،وأهله ال جيدون عشاء ،واكن أكرث خزبهم خزب الشعري 431 ....................
مس
رسولاہلل ﷺ لسل کنی را تی تھوےک گرارتاوراں ےکاہےل وعيالکو راپکاکھاتامیش تہی ےہو تااوراکباں ےککھاتمی ج رو ْیک روئ ےہوئ۔ 431 ..................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يعجبه اتليمن يف تنعله ،وترجله ،وطهوره ،ويف شأنه لكه 432 ................ ................................
کنگ
رسولاہلل ﷺ جو تا تہیی ،ھی کرت ،جصولظہارپ،اورا یی تمامکاموںمی دا تیرطف ےسآعارکرتکوتسيد فمات تےھ 432 ................................
اكن ّلُكم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمّ -لُكما فصال يفهمه لك من يسمعه 434 ................................. ................................
ش
رسولاہلل ﷺیک گقنگو ےککلماپالگالگ ےہوت تےھ ،جےس ےہ سیی واال مجھ لیيا تھا۔ 434 ..................................... ................................
اكنت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء ،لكما هلك نيب خلفه نيب ،وإنه ال نيب بعدي ،وسيكون بعدي خلفاء فيكرثون 436 ...........................

ینی اشایيل ےک معام الپ یک تدیب و انطام ن عمب کرت تےھ۔ جت اتك ن عمب قوپ ےہو جا تا تو اس کا جاتسی دوشا ن عمب ین جا تا۔ مگر مبے ت عد کوئ ن عمب تہی۔ الیيہ

مبےت عد جلفاء ےہوں ےگاورکبپےس ےہو تےگ۔ 436 .................................... ................................ ................................
اكنت يد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ايلمىن لطهوره وطعامه ،واكنت اليرسى خلالئه وما اكن من أذى 438 ..................................

ہ۔ 438 ......................
رسولاہلل ﷺ کا داتاںاہتھوضواورکھاتاکھات ےک لیاورتاتاںاہتھ قصات جاجتاوراں جبوںےک لی ےہو تا تھا جنمی گيدیگ ےہوئ ے
كنت أغتسل أنا ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من إناء واحدّ ,لُكنا جنب 440 ............................... ................................

میاور ینیکرتم ضیل اہلل عليہوسلماتك ہےی پینمی عسلکرت تےھ ،جت کہ ہےم دوتوںجینی ےہوت۔ 440 ......................... ................................
ُ ِّ ُ
ال يبلغين أحد من أصحايب عن أحد شيئا ،فإين أحب أن أخرج إيلكم وأنا سليم الصدر 442 ..................... ................................
مبے ضجانمی ےسکوئ کسیےک تارےمیکوئ ش کایثمجھ تك ن تہنجات،اس لیکہمی جاہےيا ےہوں کہمی تمہارے تاساسجالمیآوں کہمبا سیيہ ضاف ےہو۔ 442
ْ
ٌ
ْ ْ
َّ َّ
َّ
ْ ُ ُ
ْ
اضحنا فأكلنا وادهنا؟ 444 ...................................
لما اكن غزوة تبوك ،أصاب انلَّاس جماعة ،فقالوا :يا رسول ا ي
هلل ،لو أ يذنت نلا فنحرنا نو ي
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رعوہنوکےکمو قعپ لوگوںکو شجت تھوکلیگ،اتہوںتآپ ﷺےس کہا تارسولاہلل!اگرآپاجارپدینتو ہےماینیسواریےکاویثد ئحکرلی تاکہاںکا گوشتکھا تی

اوراں ےک روعن ےسقاتدہاتھا تی۔ رسولاہلل ﷺ ت فماتا:کر لو۔ 444 .................. ................................ ................................
ملا قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غ ْزوة تبُوك تل َّق ُاه انلاس ،فتل َّقيتُه مع ِّ
الصبْيان ىلع ث َّ
ني ية الوداع 447 ........................................
ي
ت
جت ینیاکرم ﷺ رعوہ نوک ےسآتتو لوگوں تآپکااسیقيالکيا،اورمی ھی ئجوں ےکساتھآپ ےسجاکر تیيہ الوداغ پم ال۔ 447 .............................

ملا قدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه مكة قال املرشكون :إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حىم يرثب ،فأمرهم أن يرملوا األشواط

اثلالثة ،وأن يمشوا ما بني الركنني 449 ............. ................................ ................................ ................................

جت رسولاہلل ضیل اہلل عليہ وسلماورآپےک ضجانمکہتشتفالتتومشکوںتکہاکہ :تمہارےتاسا تےس لوگآتہ ےیحہییبپ (مدیيہمنورہ)ےک ئجارتکرمورکر
ہ۔ اس لی ینی ضیل اہلل عليہ وسلم ت جكم دتا کہ طواف ےک تہےل تی جکروں می رمل (یب جليا جس ےس قوپ کا اظہار ےہو) کرین اور دوتوں تمائ رکنوں ےک درمياں جست
دتا ے
م عمولجلی 449 ...................................... ................................ ................................ ................................
لوال أن أشق ىلع أميت؛ ألمرتهم بالسواك عند لك صالة 451 ........................ ................................ ................................
م
اگر جےھاینی امت ےکم سقتمیپتکااتدتش ن ےہو تاتومیاتہی ےہ تمارےک لیمسواککرتکا جكمدےدیيا۔ 451 ............. ................................
ليس ىلع أبيك كرب بعد ايلوم 453 ................. ................................ ................................ ................................

آح ےکت عد ترھ تمھارےاتاجاںکوکوئ تجینی تہیالجق ےہویگ! 453 ......................... ................................ ................................
ْ
ُ َّ ْ
َّ
ْ ُ
ْ ُ ْ
ول اهلل 456 ...................... ................................ ................................
ما رأيت يمن يذي ليم ٍة ييف حل ٍة محراء أحسن يمن رس ي
ش
ل
می ت نکنی رلفوں واےل،شح جیمیملنوس کسی جصکو رسولاہلل ﷺ ےسپھکر جسی تہیدیكھا۔ 456 .................... ................................
َّ
ٌ ُ ُ
ُ
ُ ُّ ُ َّ ْ
ْ
ُ ُ
ُ
ً
ُ ْ
َّ
ار ،وأنتم تفلتُون يم ْن ي يدي
مث ييل ومثلكم كمث يل رج ٍل أوقد نارا فجعل اجلنا يدب والفراش يقعن يفيها ،وهو يذبهن عنها ،وأنا ي
آخذ يحبج يزكم ع ين انل ي
458 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ش
ش
ہ۔ (اشی رطح)می تمہیکرمےسیکر
ہجیےسکسی جصتآگج الئ اور تیيےگاورپواتاسمی گرت لےگاورن جصاتہی اسےس ہےياراہ ے
مبیاور تمہاری ميالاتسی ے
یکرکرآگمی گرتےس ئجا راہ ےہوں ليک تممبےاہتھوںےست کےل جات ےہو۔ 458 ............ ................................ ................................
ما ُخ ِّري رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بني أمرين قط إال أخذ أيرسهما ،ما لم يكن ً
إثما ،فإن اكن إثما ،اكن أبعد انلاس منه 460 ..............

ت
رسول اہلل ﷺ کو جت ھی دو جبوں می ےس اتك کا انجاپ کرتا ےہو تا ،تو آپ ﷺ ےہمیش دوتوں می آساں کا انجاپ کرت ،تشےط کہ وہ آساں کام گياہ ن ےہو تا۔ اگر وہ گياہ
ےہو تا،توآپ ﷺ اس ےس شتےس رتادہدور ر ہی۔ 460 ................................ ................................ ................................
ً
ً
مستجمعا قط ضاحاك حىت ترى منه هلواته ،إنما اكن يتبسم 462 .......................................
ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ک
می ت ھی رسولاہلل ﷺکواس رطح قہفہہمارکرہیسی ےہوت تہی دیكھا کہآپےک گےلےککوےتظآتلگی۔آپﷺتوتسم سکراتاکرت تےھ۔ 462 .........
ما ظنك يا أبا بكر باثنني اهلل ثاثلهما 464 ......................................... ................................ ................................

ت
ہ۔ 464 ..................................... ................................
عایل ے
اےاتو یکر!اں دو لوگوںےک تارےمی تمہاراکيا جيال ے
ہ جنکا یشااہللت ی
ُ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ٌ
َّ ُ ْ ُ
رب يُص َّ ْ
اهلل ،وم ْن يتص َّ ْ
ُ ْ
رب ُه ُ
اهلل ،وم ْن ي ْستغن يغنه ُ
كم ،وم ْن ي ْست ْعفف يُعف ُه ُ
عطاء خ ً
ً
ريا
اهلل ،وما أع يطي أحد
خري فلن أد يخره عن
ي يي
ي
ي
ي
ما يكن عندي من ٍ
الصرب 466 ............................... ................................ ................................ ................................
وأوسع من
ي
ش
ت ت
عایل ھی اےس سوال کرتےس
اگر مبے تاس مال ےہو تو میاےس تم ےس ےہگر ئجا کر تہی رکھوں گا۔( تاہےم تاد رکھو کہ) جو جص سوال کرت ےس ئجی یک کوش کر تا ے
ہ ،اہلل ی
ش
ش
ت
م
ہ تو اہلل ت عایل ھی اےس ضب یک
ہ اور جو جص ضب کرت یک کوش کر تا ے
عایل اےس ت یيار کر دیيا ے
ہ اور جو جص ت یيار ےہوت یک کوش کر تا ے
جفوظ رکھيا ے
ہ تو اہلل ت ی
ت
ہ۔اور کسیکو ھیضبےس رتادہتہباوراسےس رتادہ تتاتاںتھ الئ تہیملنی۔ 466 ............................ ................................
توقنقعطاکر تا ے

هل أىت عليك يوم اكن أشد من يوم أحد؟ قال :لقد لقيت من قومك ،واكن أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 468 .....................................
م
ت
ہ؟آپ ﷺ تاسپ فماتاکہ تمہاری قوم (فتس)یک رطفےسمی تکینی صيیيیاتھائہ ےی ليکاس سارے
کياآپ پکوئ دںاُجدےکدں ےس ھی رتادہشجت گررا ے
دورمی عقيہکادں مجھ پ شتےس رتادہ شجتتھا۔ 468 ...................................... ................................ ................................
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يا ج ْ ُ ْ ْ
ُ َّ
ُ ْ َّ ُ ْ
رنضيك يف أُ َّمتك وال ن ُس ُ
وءك 471 ............ ................................ ................................
ي
ربيل ،اذهب إيىل حمم ٍد ،فقل :إينا س ي
ي
ي ي

اے جبایيل! مجدمےک تاسجاواوراں ےسکہو کہ ہےمآپیک امت ےک تارےمیآپکوراضیکرین ےگاورآپکو رئجيدہ تہی ےہوتدینےگ۔ 471 ..................
يا اعئشة إن عيين تنامان وال ينام قليب 474 ......................................... ................................ ................................
”اےعاتش!مبی آیكھیسوئہ ےی ليکمبا دل تہی سو تا‘‘ 474 ........................... ................................ ................................

األحاديث العامة 477 ................................... ................................ ................................ ................................
َّات ُقوا َّ
انلار ولو ب ي يش ِّق تمرة 479 ........................ ................................ ................................ ................................
ک
آگ ےس ئجو جواہ ھجورکااتك یکرادےکر ہےیشہی۔ 479 ...................................... ................................ ................................

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من اكن قبلكم ،محلهم ىلع أن سفكوا دماءهم ،واستحلوا حمارمهم
481 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ئ
ظ
ظ
ہاشی
لم ےس ئجو،کنوں کہ لم رور ِقيامت (دلوں پجھا جات وایل) تاریکياں ےہوںیگ۔ ’شح‘ ( جلاور جرض) ےس ئجو،اس لی کہاس شح ت تم ےس تہےل لوگوںکوہ ےالککردتا ے

شح تاتھی اس تاپپآمادہ کياکہ وہآتسمی جوں جرانکریناور جرامکردہ جبوںکو ج اللکرلی۔ 481 .......................... ................................
ُُ
ُْ
المعجمة ،فاركبُوها صاحلة ،ولكوها صاحلة 483............. ................................ ................................
اتقوا اهلل يف هذه ابلهائم

اں ت رتاںجاتوروں ےکسلسےلمیاہلل ےس درو۔ لہیدامياشت رط تق ےساں پسواریکرواورمغوف رط تقےساںکوکھاو۔ 483 .................................
ْ ُ َّ
ْ ُ ُ ُ َّ
وه لكه ،أو ات ُركوه لكه 485 ...................... ................................ ................................ ................................
اح يلق
تاتواسکا سارا شموتد دو تا ترھساراجھور دو۔ 485 .......................................... ................................ ................................

استعمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجال من األزد يقال هل :ابن اللتبية ىلع الصدقة ،فلما قدم ،قال :هذا لكم ،وهذا أهدي إيل ،فقام رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه 486 ....................... ................................ ................................ش
ینی ضیل اہلل عليہ و سلم ت قیيلہ ارد ےک اتك جص کو ،حھی این ليیيہ کہا جا تا تھا ،رکاہ یک وضویل ےک لی عامل مفر کيا۔ جت وہ (وضول کر ےک) آت ،تو کہی لےگ :ن مال
م
ت
ہ۔رسولاہلل ضیلاہلل عليہ وسلممیب پکرھے ےہوتاوراہللیک جدم ویيایياںیک 486 ..........................
ہ( عنیمسلماتوںکا)اورن جےھہےدنمیم ال ے
تمھارے لی ے
اسمعوا وأطيعوا ،وإن استعمل عليكم عبد حبيش ،كأن رأسه زبيبة 488 .......................................... ................................
ج
کس
سیواوراظاعتکرواگرج تم پ کسی یسیع المہےیکو جاکممفرکر دتاجات ،جسکاش مسیک رطح (جھوتاسا) ےہو 488 .................. ................................
ُ ِّ ْ
ني حني تميس وحني تصبح ،ثالث مرات تكفيك من لك يشء 491 ............... ................................
اقرأ :قل هو اهلل أحد ،والمعوذت ي
صح و سام تی تی تارقل ےہواہللاجداورمعود تی (سورہالفلقاورسورہ الياس) پھاکرو۔اتساکرتا تمہارے لی ےہ جبےسکاف ےہو جاتگا۔ 491 ..........................
ْ
ُ َّ َّ َّ
َّ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َّ
َّ
ُ
َّ َّ ُ ُ ْ
ُ َّ
ْ
َّلل 493 ............... ................................
ابلا يقيات الص ي
َّلل وال حول وال قوة إال بيا ي
اَّلل ،واَّلل أكرب واحلمد ي ي
احلات ال إهل إال اَّلل وسبحان ي
الر الرہ ا رال ال رلہُ ،سْجراںال رل ِہ،ارل رلہ راکْ
ل روالر قُو ر رہا رال تِارل رل ِہ ہےی تاقياپضالجاپ (تاف ر ہی وایل نکياں)ہ ےی۔ 493 ................ ................................
ب،ا ْلج ر ْدمُل ِ رل ِہ اورالر ج رو ْ ر
ر ُ َّ ر
ُ رُ
َّ
ُ
ُ
ُْ ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َّ
َّ
اذلي ال خيا يلط انلاس وال يص يرب ىلع أذاهم 495 ............. ................................
اذلي خيا يلط انلاس ،ويص يرب ىلع أذاهم خري يمن ي
المؤ يم ُن ي

ہاوراںیکاتدا رسائ پ ضب تہیکر تا۔ 495
ہ ،جو لوگوںےسالگ تھلگ رہےيا ے
ہ،اسمومن ےس تہب ے
ہاوراںیکاتدا پ ضبکر تا ے
وہمومن جو لوگوں ےسمل جلکر رہےيا ے
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ال ُمؤ يم ُن يم ْرآة أ يخي يه ال ُمؤ يم ين 497 ...................... ................................ ................................ ................................
ہ۔ 497 ................ ................................ ................................ ................................
مومنا ییمومن تھائ کاآ تیيہ ے
ابلخيل من ذكرت عنده ،فلم يصل يلع 498 ......................................... ................................ ................................
ئ
ش
ہجس ےکسا میمبا دکرکيا جاتاور وہمجھ پدرود نپےھ 498 .............. ................................ ................................
جيل وہ جص ے
ُ َّ
ري الشيطان 500 ........................ ................................ ................................ ................................
اجلر ُس مزا يم
گھ
ہ 500 ........................ ................................ ................................ ................................
ینی سیطاںیک تاتشی ے
ادلنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة 501 ........................................ ................................ ................................
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ئ
ئ
ہ۔ 501 ................... ................................ ................................
ہاوراسیک تہبینتو جی یيكعورپ ے
دیيااتكمياغ (تو جی) ے
ْ
الراكب شيطان ،والراكبان شيطانان ،واثلالثة ركب 502 ........................... ................................ ................................
ہ۔ 502 ......................................... ................................
ہ،دوسوار دوسیطاںہ ےیاور تی سوار ےہوںتوقاقلہ تیيا ے
اکي ال سواراتك سیطاں ے
السفر قطعة من العذاب 504 ....................... ................................ ................................ ................................

ہ۔ 504 ........................ ................................ ................................ ................................
شف عداپکااتك یکرا ے
ُّ ْ ُ ُ ُ ُ
وء اخلُل يق 506 .............................. ................................ ................................ ................................
الشؤم :س
ہ۔ 506 ........................ ................................ ................................ ................................
ئجوشت تداج الف کا تام ے
َّ ُ َّ ِّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُّ
يع سخ يطك 507 .......................... ................................
زوال نعم يتك ,وحتو يل اعفي يتك ,وفجاء ية نقم يتك ,ومج ي
اللهم إين أعوذ بك يمن ي
اے اہلل! مییبی ت عمت ےک را تل ےہوت ےس،یبی دی ےہوئ عاقنت ےک ترھ جات ےس،یبی تاگہائ گرقث ےس ،اوریبی ےہ قسم یک تاراضی ےسیبی یياہ مایگيا ےہوں۔
507 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
الل ُه َّم اغ يف ْر ييل خ يطيئ ييت وجه ييل ،و يإرس يايف ييف أم يري وما أنت أعل ُم بي يه مين 509 ........................................ ................................

ہمعاف فما۔ 509 ...........................
اےاہللمبی جطاوں،مبی تادائاورمبےمعا مےلمیمبی رتادئ کواور ےہاس تاپکو جےستو مجھ ےس رتادہجایيا ے
ِّ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
َّ ُ َّ ْ ْ
َّ ْ
ار ُزق يين يعل ًما ينف ُع يين 511 ........... ................................ ................................
تين ،وعل ْم يين ما ينف ُع يين ،و
اللهم انفع يين بيما علم ي
م
م
م
م
ئ
م ع
ہاس ےس جےھتقع تہنجا۔اور جےھ وہ علمعطا فما جو جےھتقع دےاور جےھتقع جس علمعطا فما۔ 511 ................................
اےاہلل!تو ت جےھ جو لمعطا فماتا ے
ْ َّ ِّ ُ ِّ
ْ ْ ْ ُ ِّ
َّ ُ َّ ِّ ْ ُ
ُ ُ
ْ
ُْ
ُْ
ْ
ْ ْ ْ
آج يل يه ،ما ع يل ْمت يمنه وما ل ْم أعل ْم 513 .
آج يل يه ،ما ع يلمت يمنه وما لم أعلم ،وأعوذ بيك يمن الرش لك يه اع يج يل يه و ي
ري لك يه اع يج يل يه و ي
اللهم إين أسألك يمن اخل ي

ہاورجو تہیمعلوم،اورمییبییياہجاہےيا ےہوںدیيااورآجرپیکتمامپانوںےس ،جومجھ
اےاہلل!می ئجھےسدیياوآجرپیکساریتھ الئیکدعامایگيا ےہوں ،جومجھکومعلوم ے
کومعلومہ ےی اور جو معلوم تہی۔ 513 ..................... ................................ ................................ ................................
امهلل اشف سعدا امهلل اشف سعدا 515 ............. ................................ ................................ ................................

اےاہلل!تو شعدکو شفا دے ۔اےاہلل!تو شعدکو شفادے۔ 515 ............................. ................................ ................................

امهلل اغفر يل ذنيب لكه دقه وجله وأوهل وآخره 516 .................................. ................................ ................................
ئ
ئ
اےاہلل!تومبے تمامجھوتپےا گےلاور جھےل گياہ جسدے 516 ..................... ................................ ................................
ُْ
ب ،والهرمي  ،وابلخل ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة املحيا واملمات 518 .............
امهلل إين أعوذ بك من العجز ،والكسل ،واجل ي
ئ
اے اہلل! می عاجر ےہوت  ،سسنی  ،پدیل  ،پھات اور جل ےسیبی یياہ مایگيا ےہوں اور می قب ےک عداپ اور ر تدیگ اور موپ یک آرماتسوں ےسیبی یياہ می آ تا ےہوں۔
518 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
امهلل إين أعوذ بك من فتنة انلار ،وعذاب انلار ،ومن رش الغىن والفقر 521 ......................................... ................................

اےاہلل!مییبییياہمی آ تا ےہوںآگےک قیی ےس،آگ ےک عداپ ےسیب مالداریاور مجياجیےک شےس۔ 521 ............. ................................
ْ
ْ
امهلل أهلمين ُرش يدي ،وأ يعذ يين من رش نفيس 523 ..................................... ................................ ................................
م
م
ل لہ
ت
"ا لہما منی ُر ْسدِی ،رو راعِد ِْئمن ش قسی"پجمہ:اےاہلل! جےھ راہہےدایث شجھااور جےھمبے تقسےک شےس مجفوظ فما۔ 523 ......................................
ُ
امهلل بارك ألميت يف بُكورها 525 ................... ................................ ................................ ................................
اےاہلل!مبی امتکو اس ےک دںےکایيدائ جےصمی پکث دے۔ 525 .................. ................................ ................................
امهلل رب انلاس ،أذهب ابلأس اشف أنت الشايف 527 .............................. ................................ ................................
ہ۔ 527 ............................ ................................
اےاہللاتساتوں ےک پوردگار!ت کلنف دورکر دے۔ شفاتائےستوار کہتو ہےی شفاد یی واال ے
ْ ُ
ْ
ُ َّ
ان ما قاال فعىل ابلا يدي منهما حىت يعت يدي المظلوم 529 .................... ................................ ................................
المتساب ي
ش
ت
آتسمی گایل گلوحکرت واےلدو جص جو کجھ ھیکہیےگ ,اسکا گياہ تہلکرت واےلپ ےہوگا ،تہاں تك کہمطلوم رتادئکرے۔ 529 ..............................
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املدينة حرم ما بني عري إىل ثور ،فمن أحدث فيها حدثا ،أو آوى حمدثا؛ فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة
ً
ً
رصفا وال عدال 531 ................................. ................................ ................................ ................................
ہ وہ کہی ہ ےی کہ می ت عیل-رضی اہلل عيہ  -کو میب پ جطيہ د یی ےہوت دیكھا ،جيائجہ می ت اتھی ن فمات سيا” :اہلل یک قسم! ےہمارے
پتد ین شتك ین ظارق ےس روایث ے
ض
تاس کوئ اور کياپ تہی جےس ہےم پ ھی ےہوں ،سوات اہلل یک کياپ ےک اور اں اجکام ےک جو اس جنق می موجود ہ ےی“ ،ترھ اتھوں ت اےس کھوال تو اس می :دیث می دت
ض
ت
جات واےل اونوں یک عرموں کا یياں اور کجھ رجموں یک دیث ےس من علق اجکام تےھ۔ اور اس جنق می ن ھی تھا کہ رسول اہلل ﷺ ت ارساد فماتا’ :مدیيہ‘ عب ےس تور تك

ی ش
ہ ،قيامت ےک دں اہلل ت
عایل اس جص یک ن تو تون
ہ ،جس کسی ت اس می تدعت ائجادیک ،تا کسی تدعنی کو یياہ دی ،تو اس پ اہلل یک ،فسیوں یک اور تمام لوگوں یک لعنت ے
جرم ے
ت
م
ہ ،جس ت کسی مسلماں ےک عہد کو تور دتا ،تو اس پ اہلل
ادئ مسلماں ھی ےہوشکيا ے
قنول کرے گا اور ن ہےی قدن۔ مسلماتوں کا عہد و اماں اتك ے
ہ اس کا دہم دار اں ی شت ےس ی
ی ش
ہ،قيامت ےکدںاہللت
عایل اس جصیک نتوتون قنولکرےگااور ن ہےیقدن۔اور جستاینیتسیتا یی تاپےک ع الوہ کسی اوریک
یک ،فسیوںیک اور تمام لوگوںیک لعنت ے
ہ۔ قيامت ےک دں اہلل ت ی
عایل اس
رطف یک ،تاجس ت اےس آراد کيا اس ےک ع الوہ کسی اور یک رطف آرادی یک تسیت یک ،تو اس پ اہلل یک ،فسیوں یک اور تمام لوگوں یک لعنت ے
ش
لمس
جصیک نتوتون قنولکرے گااور ن ہےی قدن۔ (منفق عليہ)۔ ’دہما لمی‘ ےسرمادمسلماتوںکا عہداوراںکا اماں دیيا ،و ’اٗجفہ‘تعنی اس ت عہدتور دتا’ ،ضف‘تعنی توناور

تم
م
ہ۔ 531 ....................... ................................ ................................
ہاور’عدل‘ عنیقدن ے
تعص تاسکا عنی جيلہ،تہاتایياتا ے
َّ
ْ
ٌ ُ َّ
ار ُهم يف اإل ْسالم إذا ف ُق ُهوا ،واأل ْرو ُ
انل ُ
ار ُهم يف اجلاهل َّية خي ُ
اذلهب والف َّضة ،خي ُ
َّ
اح ُجنُود جمندة ،فما تعارف يمنها ائتلف ،وما تناكر
اس معا يدن كمعا يدن
يي ي
ي
ي
ي
ي
ي ي
ْ
ْ
يمنها اختلف 534 ................................... ................................ ................................ ................................
ج
ت
ج
اتساں ،کاتوں یک رطح ہ ےی جیےس سوتا اور جاتدی یک کا تی ےہوئ ہ ےی ،جو لوگ جاہےلنت ےک رمات می تہب اور ا ھی ضفاپ ےک مالك تےھ ،وہ اس الم الت ےک ت عد ھی تہب اور ا ھی
ت
ت
ت
ضفاپ واےل ہ ےیتشطيکہ وہ دین کا علم ھی جاضل کرین۔ روجوں ےک جھيد ےک جھيد الگ الگ تےھ۔ ترھ واہں جن روجوں می آتسمی ت ہجاں ھی ،اں می تہاں ھی مجنت ےہوئ
ت
ہاور جو واہںعب تھیتہاں ھی وہ اتكدوشےےس تاآسيا ر ےہنیہ ےی۔ 534 ................ ................................ ................................
ے
انتهيت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو خيطب 538 ........................ ................................ ................................

س
س
رہ تےھ۔ 538 .......................................
می رسولاہلل ضیل اہلل عليہ و لمیک جدمت می جاض ےہوا ,درآں جاےلکہآپ ضیلاہلل عليہ و لم جطيہارساد فما ے
ُ
ُ
ً
ً
ً
ْ
ُْ
ُْ
ِّ
ِّ
ْ
وامحدا ثالثا وثالثيني 540 ......................
اجعكما  -فكربا ثالثا وثالثيني ،وسبحا ثالثا وثالثيني ،ي
إيذا أويتما إيىل فير ي
اشكما  -أو إيذا أخذتما مض ي
یي
یي
یي
جت تم دوتوںا ییتسب پجاو -تا فماتا جتتم سوت ےک لیجاو-تو یيیس ()33رمیيہاہللاکب ،یيیس ()33رمیيہ سجاںاہللاور یيیس ()33رمیيہالجدمہلل پھ لیيا۔ 540 .
َّ َّ
ُ
ُ ُ ُ
إين الل َّعانيني ال يكونون شفعاء ,وال شهداء ي ْوم ال يقيام ية 542 ........................ ................................ ................................
تہت رتادہ لعنتکرت واےلرورقيامتن شفارسکرت واےل ےہوں ےگاورن گواہےید یی واےل ےہوںےگ۔ 542 ............... ................................
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