األحاديث العامة

َّ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
إيل :أن ت َواضعوا ،حَّت َل
إن اَّلل تعاَل أوَح
َ ِ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ ََ
يب ِ َ
ِغ أحد لَع أح ٍد ،وَل يفخر أحد لَع أح ٍد

 .1546احلديث:

ہکہ تواضع اختیاز کرو یہاں نک کہ یممیےس
اهلل ت عایلن مجھ رپوجی نازلیک ے
کوئ کسی رپ ظلمن کرے اوزن ہےی کوئ کسی رپ فخ کرے۔

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ "اهلل
عیاض ین جماز زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ تواضع اختیاز کرو یہاں نک کہ یم می ےس کوئ کسی
ت عایل ن مجھ رپ وجی نازل یک ے
رپ ظلم ن کرے اوز ن ہےی کوئ کسی رپ فخ کرے‘‘۔

عن عياض بن محار -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َّ َّ َ َ َ َ َ
اَل أ ْو ََح َ َّ
إَل:
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم « :-يإن اَّلل تع
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ
َْ َ َ
أن ت َواض ُعوا ،حَّت ال يب يِغ أحد ىلع أح ٍد ،وال يفخر
َ ٌ َ َ
أ َحد َىلع أ َح ٍد».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اتلواضع مأمور به ،وهو خلق كريم من أخالق
املؤمنني ،أوحاه اهلل تعاَل إَل نبيه حممد -صىل اهلل

عليه وسلم ،-وهذا ديلل ىلع أهميته والعناية به؛ ألن
من تواضع فإنه يتذلل ويستسلم عند أوامر اهلل تعاَل

فيمتثلها ،وعند نواهيه فيجتنبها ،و يتواضع فيما بينه
وبني انلاس .ويف احلديث انليه عن االفتخار

واملباهاة باملاكرم واملناقب ىلع سبيل االفتخار والعلو

ىلع انلاس.

 .1546خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ح
ہ۔ ن مومنوں یک اخ الق ضفات می ےس انک یہت
تواضع اختیاز کرن کا کم دنا گیا ے
ہ۔ اهلل ت عایل ن ا ین ینی مجدم ﷺ یک رطف اےس اختیاز
ہےی نلید نران اخ الق ضفت ے
ک
ہاوز
ہ کہ اےس تنیا ےہمنتدی گنی ے
کرن یکنای ثوجی یک۔ ناسنات یکدلیل ے
ش
ہ وہ اهلل ےک احکام
ہ۔ کنو نکہ حو حص تواضع اختیاز کر نا ے
اس کا کتیا حیال زکھا گیا ے
ت
س
ہ
ہ اوز ایہی بجا ال نا ے
ےک سا من اظہاز ِفوینی کرن ےہون رس ِ لنم جم کر دییا ے
ہ اوز لوگوں ےک سایھ ایکسازی ےک
اوز اس یک منع کردہ اسیاء ےس اختیات کر نا ے
ن
ہ۔ خدی ث می اظہاز ِفخ ،لوگوں رپاظہاز ِپپی اوز مکازم و میاق ث کا
سایھ رتش آ نا ے
ہ
ہ۔
دکر کرن ےہون نا ے می طوز رپ تفاحر و میااہت ےس منع کیا گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عياض بن محار -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تَ َو َ
اض ُعوا  :اتلواضع إظهار الضعة ،ويه خفض اجلناح ،وإالنة اجلانب من غري خسة وال مذلة.
• َيبْ َ
ِغ  :ابلِغ هو الظلم واالستطالة ،واتلعدي ىلع الغري.
ي
ْ َ
• يفخ َر  :االفتخار هو اتلمدح باخلصال و املباهاة باملاكرم واملناقب.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث احلث ىلع اتلواضع وعدم الكرب والرتفع ىلع انلاس.
 .2أن من تواضع فإنه يتحىل بصفتني1:أنه ال يبِغ ىلع أحد  2.وأنه ال يفخر ىلع أحد.
 .3انليه عن ابلِغ والفخر.
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،

1

الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح بن عبد اهلل الفوزان ،طبعة الرسالة .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد
بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث
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ْ ُ َْ
َْ
إذا انقطع ِشسع نعل أحدكم فال يم ِش يف
ُ
األخرى حَّت يصلِحها

 .1547احلديث:

حت یم میےس کسیآدمی کا تسمہ توتخان تووہ انک ہےی حوئ یرہن کرن خےل
حت نک کہ ای رنی اسحوئےک تسمہکو یھیکن کراےل۔
**

ہ وہ کہن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل ﷺ کو ن
اتو ے ُہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ ’’ حت یم می ےس کسی آدمی کا تسمہ توت خان تو وہ انک
فمان ےہون سیا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إذا انقطع يش ْس ُع
َْ
َْ
نعل أحدكم ،فال يم يش يف األخرى حَّت يُص يلحها».

ہےی حوئ یرہن کر ن خےل حت نک کہ ای رنی اس حوئ ےک تسمہ کو یھیک ن کراےل ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املسلم إذا انقطع
نعله ولم يمكنه امليش فيه ،فال يميش يف نعل واحدة،

بل عليه أن يصلح ما فسد أو خيلع األخرى ويميش
ً
حافيا ،وسبب ذلك ما فيه من التشبه بالشيطان ،كما
يف أحاديث أخرى.

 .1547خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ینی کریم ﷺ ن مسلماں کو اس نات ےس منع فمانا کہ حت اُس یک حوئ کا انک تسمہ
توت خان تو حت نک وہ اس کو دزست ن کر لو اکییل دورسی حوئ می ن خےل۔ نلکہ
ی
ہ کہ تون تسےم کو دزست کرے نا یررھ دورسی حوئ کو ھی ا ناز کر ییےگ
اس رپ الزم ے
نراوں خےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َّ
الش ْس ُع َّ :
السري اذلي يُمسك َّ
انلعل بالق َدم ،ويكون ىلع ظهرها.
•

فوائد احلديث:
 .1كراهة امليش بنعل واحدة ،فإما أن ينتعلهما مجيعا أو خيلعهما مجيعا.
ُ
ٍّ
فأعط لك ذي حق حقه.
 .2قد يدخل يف هذا لك بلاس شفع اكخلفني وإخراج ايلد الواحدة من الكم دون األخرى؛ إذ األصل العدل بني اجلوارح
ي
املصادر واملراجع:

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

مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل،دارابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /حيىي بن رشف انلووي -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية1392 ،ه.
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ش
حت یم میےس کوئ حص تست رپ لیتن کا ازادہ کرے تو یہےل ایریا تست ای رنی ازازےک
رپ
اندزوئ کیازےےس جھازےل کنو نکہوہ یہی خاییا کہ اسےک جےھ (اسیکن

َ َُْ ْ
َ ُ
إذا أوى أحدكم إَل فراشه فلينفض ف َِراشه
َّ ُ
َ َ َ
اره ِ فإنه َل يدري ما خلفه عليه
بِداخِل ِة إز ِ

 .1548احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا أوى
َ َُْ ْ َ َ
اش ُه ب َد َ َ
أحدكم إَل فراشه فلينفض فير
ارهي
ي ي
اخل ية إز ي
َّ ُ
فإنه ال يدري ما خلفه عليه ،ثم يقول :باسمك ريب

 .1548خدیث:

ہ۔
حتی می) کیا حرت اس رپآگنی ے

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ ’’حت یم می
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ےس کوئ حص تست رپ لیتن کا ازادہ کرے تو یہےل ایریا تست ای رنی ازاز ےک اندوزئ
رپ
کیازے ےس جھاز ےلکنو نکہوہ یہی خاییا کہاسےک جےھ(اس یکنحتی می)کیا
ِ ضَع خ
حرت اس رپ آ گنی ے ی
ت َتْنِی َون َِک َا ْزق َعُہ ،ا ِ ْں
ک َزت َو ْ ُ
ہ۔ ررھ ن دعا رپےھ” :نِا ْشمِ َ
ُ
ل لِج ِ
َب ِ ِ
ِ َ س حف َ ْ
َامْسَک َ تَف ْ ِس ج
ی“۔ پجمہ:اے
ْت یف َا ْز َ ْمہَاَ ،وا ْں ا ْز َلْنَہَاف َا ْ ظہَای َِما حْف َ ُظ ِنعیَادَ َكا َصا َ
ہ اوزیتے ہےی نام
متے نرا لن واےل!یتے نام ےس می ن ایریا یرہلو زکھا ے
ےس ایھاوں گا۔ اگر تو ن متی خاں کو زوك لیا تو اس رپ زجم کرنا اوز اگر رجھوز دنا
ک
(ز ندیگ ناق ز ھی) تو اس یک اس رطح حفاظت کرنا حش رطح تو صالجی یک حفاظت کر نا

وضعت جنيب ،وبك أرفعه ،إن أمسكت نفيس

فارمحها ،وإن أرسلتها ،فاحفظها بما حتفظ به عبادك

الصاحلني».

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدور معىن هذا احلديث حول بيان أذاكر انلوم  ،ويه
اللحظة اليت يسلم اإلنسان فيها روحه لربه يف حلظة

ال يملك فيها حوال وال قوة ً ،فيرتكها يف يد خالقها

حيفظها  ،ويردها مع تمام اتلفويض هلل تعاَل  .قال

أهل العلم :وحكمة اذلكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة
أن تكون خاتمة أعماهل ىلع الطاعة  ،وأول أفعاهل

ىلع الطاعة  .ويف هذا احلديث املبارك يبني نلا انليب
صىل اهلل عليه وسلم ما يسن ىلع العبد فعله وقوهل
عند انلوم فأرشدنا انليب صىل هلل عليه سلم إَل

اجلانب الفعيل  ،فقال« :إذا أوى أحدكم إَل فراشه
َ ُْ ْ
فليَنفض" وهذا ألن العرب اكنوا يرتكون الفراش
حباهل  ،فلربما دخل الفراش بعد مغادرة العبد هل

بعض احلرشات املؤذية  ،أو تلوث بالغبار وحنوه  ،فأمر
انليب صىل اهلل عليه سلم بنفض الفراش قبل انلوم ،

ثم بني انليب صىل اهلل عليه وسلم آلة انلفض
َ َ
اش ُه ب َد َ َ
ار يه "
واتلنظيف فقال  " :فلينفض يفر
ي ي
اخل ية إز ي
واإلزار :هو ما يلبس ىلع أسفل ابلدن  ،واملقصود أي:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ حت
ہ۔ ن وہ وق ث ےہو نا ے
اس خدی ث می سون وق ث ےک ادکاز کا ییاں ے
ہ حت کہ اس ےک تش می اس
اتساں ای رنی زوح کو ا ین زت ےک حواےل کر دییا ے

سلسےل می کوئ ظاق ث و قوت یہی ز ےہنی۔ ترش وہ اےس اس ےک خالق ےک س رتد کر دییا
ہ کہ وہےی اس یک حفاظت کرے۔حریابجرہ وہ تروزے طوز رپ اےس اهلل ےک حواےل کر
ے
ہ۔ علماء کہن ہ ےی کہ سون اوز خا گن ےک اوفات می دکر اوز دعا کرن یک
دییا ے
ی
ہ کہ اتساں ےک اعمال کا خایمہ ھی اظاعت ےک سایھ ےہو اوز اں کا آعاز
حکمت ن ے
ی
ھی اظاعت ہےی ےک سایھ ےہو۔ اس خدی ث رستف می ینی ﷺ اس نات یک

زہ ہ ےی حش کا کرنا اوز کہیا سون وق ث ییدے ےک لن مستوں
وصاحت فما ے
ع
ہ۔ ینی ﷺ ن میل یرہلو یک رطف ےہمازی ز ےہمائ کرن ےہون فمانا کہ "یم می
ے
ش
ےس حت کوئ حص سون ےک ازادے ےس ا ین تست رپ خان تو اےس جھاز
آت ﷺ ن اتسا اس لن فمانا کنوں کہ رعت لوگ تست کو اشی خال ث می
ےل"۔ ر
ہ کہ آدمی ےک تست کو رجھوز خان ےک
برجھا ےہوا رجھوز دنا کرن یےھ۔ حریابجرہ احمال ے
گ
ت عد اس می مودی حشات االزض ھش خا نی نا یررھ وہ گرد و عیاز وعتہ ےس آلودہ ےہو
حک
قی
آت
خان۔ اس لن ینی ﷺ ن سون ےس ل تست کو جھاز لتن کا م دنا۔ یررھ ر
ﷺ ن اس ےس یک وصاحت فمائ حش ےک سایھ جھازا اوز صاف کیا خان۔
4

بطرف اثلياب ادلاخيل  ،ألنه أسهل للنفض  ،وحَّت ال

يصيب ظاهر اإلزار يشء من القذر وحنوه  ،كما انه

أسرت للعورة .ثم يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم العلة
َّ ُ
من هذا انلفض واتلنظيف" :فإنه ال يدري ما خلفه
عليه" وهذا يدل ىلع حرص الرشيعة ىلع سالمة

األبدان ،ألن باألبدان قوام األديان ،وهكذا انتهت
هنا السنة الفعلية مع بيان علتها .ثانيا :السنة

القويلة .ثم قال انليب صىل اهلل عليه وسلم  ":ثم يقول:
باسمك ريب " أي :باسم اهلل العيل العظيم أضع هذا
اجلسد اهلامد ىلع الفراش  ،وهذا يدل ىلع استحباب

مداومة اإلنسان ذلكر ربه يف لك وقت  ،ثم يقول" :
وضعت جنيب وبك أرفعه" أي :أين ال أضع هذا
اجلسد وال أرفعه إال مستصحبا فيها ذكرك .ثم قال

صىل اهلل عليه وسلم  " :إن أمسكت نفيس فارمحها"
كناية عن املوت .قوهل صىل اهلل عليه وسلم ":وإن

أرسلتها" كناية عن احلياة .وقوهل صىل اهلل عليه وسلم

 ":فاحفظها بما حتفظ به عبادك الصاحلني» أي أن

حتفظ نفيس ورويح بما حتفظ به عبادك  ،وهو حفظ
اعم من سائر اآلثام واملوبقات والرشور  ،كقوهل صىل

اهلل عليه وسلم  ":احفظ اهلل حيفظك" فهذا حفظ اعم

وذلا خصه بالصاحلني فإن حفظ الرب تعاَل ال ينال

إال بالصالح  ،فليس للمفرط واملضيع حظ من حفظ
اهلل احلفظ اخلاص اذلي يويله اهلل تعاَل ألويلائه،

ولكن قد يناهل يشء من احلفظ العام .

آت ﷺ ن فمانا" :وہ ای رنی ازاز ےک اندزوئ حےص ےس ا ین تست کو جھاز ےل۔"
ر
ہ۔ رماد ن کہ ک رتے یک
ہ حو ندں ےک بجےل حےص می یرہیا خا نا ے
ازاز ےس رماد وہ ک رتا ے

اندزوئ کیازے یک خایث ےس وہ صاف کر ےل کنو نکہ اس ےس جھاز نا آساں ےہو نا
ی
ہ کہ ازاز ےک یتوئ حےص رپ گیدیگ وعتہ ن لےگ
ہ۔ اوز اس می ن ھی حکمت ے
ے

آت ﷺ تست کو جھازن اوز اُس
اوزن کہ اتسا کرن می زنادہ ست تروشی ے
ہ۔ یررھ ر
زہ ہ ےی کہ "اےس یہی معلوم کہ اس ےک ت عد اس تست رپ
یک ضفائ یک علت ییاں کر ے
ی
ہ کہ رستعت حسمائ حفاظت رپ ھی زوز دینی
کوں آنا زاہ"۔ اس ےس معلوم ےہو نا ے
یک
ع
ہ۔ یہاں نک تو میل
ہ کنو نکہ حسمائ س المنی ہےی ےس دینی اموز یک میل ےہوئ ے
ے
آت ﷺ ن فمانا کہ
ستت اوز اس یک علت کا ییاں یھا۔ ناییا :قویل ستت :یررھ ر
یررھ وہ سون واال کےہ " ناشمک زئ"۔ تعنی اهلل ےک نام ےک سایھ حو نلید و پپ اوز
ع
ہ ،می ن ناتواں حسم تست رپ زکھیا ےہوں۔ اس می اس نات ےک اسحیات یک
ظنم ے
ہ کہ اتساں کو ےہ وق ث ےہم تش اهلل ےک دکر می م سعول زہےیا رخا ہن۔یررھ
رطف اسازہ ے
خ
کےہ":وضعت تنیونک ازق عہ"۔تعنیمییتےدکر ےک سایھ اسحسم کوزکھیااوز

م سک ت
ت فسی ف ْازجمہا"۔
آت ﷺ ن فمانا کہ (توں کےہ) " اں ا
ایھا نا ےہوں۔ یررھ ر
َ
آتﷺکافماں کہ"واں ازسلنہا"
اسےس یہاںکیانۃموت رماد ے
ہ۔ اشیرطح ر

آت ﷺ ن فمانا "فاحفظہا یما بحفظ ن عیادك
ےس کیانۃ ز ندیگ رماد ے
ہ۔ ر
الصالجی"۔ تعنی متی خاں و زوح یک و تےس ہےی حفاظت کرنا ختےس تو ا ین ییدوں یک
ہ۔ اس ےس یمام گیاہےوں ،ہ ےالک ث می دا لن وایل اوز یمام پی اسیاء
حفاظت کر نا ے
ہ۔ ختسا کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا یم اهلل (ےک
ےس عمومی طوز رپ حفاظت رماد ے

اوارم و تواہےی) یک حفاظت کرن ز ےہو وہ یمہازی حفاظت کرے گا۔ ن عمومی حفاظت
ہ۔ اشی لن اےس نکو کاز لوگوں ےک سایھ خاض کیا۔ اهلل ت عایل یک حفاظت یییک ہےی
ے

ش
ہ۔اس حصکواهللت عایل یکا ین اولیاءکودیخانوایل
ےک سایھخاصل ےہواکرئ ے
حصوضی حفاظت می ےس کوئ حصہ یہی ملیا حو اهلل ت عایل ےک حقوق می تفتظ ےس کام
ی
ہ۔
ہ۔ ناہےم عمومی حفاظت اےس ھی خاصل ز ےہنی ے
ہ اوز ایہی صا تع کر نا ے
لتیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• بداخلة إزاره  :أي بالطرف اذلي ييل اجلسد منه
• اإلزار  :ثوب حييط بانلصف األسفل من اجلسد
• خلفه عليه  :ما صار بعده خلفا وبدال بعد غيابه
• إن أمسكت نفيس  :كناية عن املوت
• أرسلتها  :كناية عن اإلبقاء يف ادلنيا
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فوائد احلديث:
 .1يستحب نفض الفراش قبل ادلخول فيه  ،لكيال يكون دخل فيه يشء من املؤذيات وهو ال يشعر ،وتلنظيفه مما وقع عليه من تراب أو أقذار
 .2حياة العبد ينبِغ أن تكون مرتبطة بمنهج اهلل وأعماهل قائمة ىلع اسم اهلل
 .3اتلوفيق أال يكلك اهلل طرفة عني  ،وأن حيفظك حبفظه ويراعك برمحته  ،واخلذالن أن يكلك اهلل إَل نفسك
 .4من حفظ اهلل حفظه اهلل  ،فاهلل حيفظ عباده الصاحلني يف أنفسهم وأمواهلم وأهليهم وأبنائهم  ،فامهلل احفظنا بما حتفظ به عبادك الصاحلني
 .5احلث ىلع ادلاعء الوارد يف هذا احلديث ،ألن فيه اتلفويض اتلام هلل واحلصول ىلع اهلدوء انلفيس والطمأنينة الفكرية مما قدر هل.
 .6احلديث حيث ىلع نفض الفراش بغض انلظر عن آلة انلفض وإنما ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم " اإلزار" ألن الغالب ىلع العرب أنه لم

يكن هلم ثوب غري ما هو عليهم من إزار ورداء  ،فاملهم هو نفض الفراش سواء اكن انلفض بمالبس متصلة ( يرتديها الشخص) أم منفصلة ( ال
يرتديها )  ،أو بما ينفض به الفراش من آالت حديثه
 .7واحلكمة من األذاكر وادلاعء عند انلوم وايلقظة أن تكون خاتمة أعمال املسلم ىلع الطاعة وأول أفعاهل ىلع الطاعة
 .8هذه من آداب انلوم ،ومن حكمة اهلل عز وجل ورمحته أنك ال تكاد جتد فعال لإلنسان إال وجدته مقرونا بذكر ،فاللباس هل ذكر ،األكل هل
ذكر ،الرشب هل ذكر ،وذلك من أجل أال يغفل اإلنسان عن ذكر اهلل يكون ذكر اهلل ىلع قلبه دائما وىلع لسانه دائما وهذه من نعمة اهلل -تعاَل-.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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.

الرقم املوحد)6034( :
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حت نیآدمیسف رپ ن کلی تو ایھی رخا ہن کہوہ ا ین میےس انک کو امت ییا
لی۔

إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم

 .1549احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َ ْ َ ِّ
«إذا خرج ثالثة يف سفر فليُؤم ُروا أحدهم».

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
اتو سعید اوز اتو ےہپہ  -زضی اهلل عہما  -ےس زوای ث ے
فمانا" :حت نی آدمی سف رپ ن کلی تو ایھی رخا ہن کہ وہ ا ین می ےس انک کو امت
ییا لی۔"

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

يأمر الرسول صىل اهلل عليه وسلم املسافرين أن
يُ َؤ ِّمروا عليهم واحدا منهم ،يكون أفضلهم،
وأجودهم رأيا؛ يلتوىل تدبري شئونهم؛ ألنهم إذا لم
يُ َؤ ِّمروا واحدا صار أمرهم فوىض.

 .1549خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :ح َ َسن نح

اجمایل معنی:

ش
زسولاهللﷺ ن مسافوںکوحکم دنا کہوہا ینمیےساسانک حصکوامت ییا
لیا کرین حو اں می ےس ست ےس اقصل اوز زان ےک اعتیاز ےس ست ےس اجرھا ےہو
ناکہ وہ اں ےک اموز کا انظام کر سےک کنوں کہ اگر وہ کسی کو امت یہی ییا نی ےگ تو اں
زہ گا۔
کا معاملہ افاتفی کا س کاز ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه رواه أبو داود .حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه رواه أبو داود أيضا.
اتلخريج :أبوسعيد وأبوهريرة ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فليؤمروا  :أي :فليجعلوا أحدهم أمريا عليهم يدير شئونهم يف السفر.

فوائد احلديث:
 .1إمارة السفر تنقطع بانتهاء السفر.
 .2احلرص ىلع راعية مصالح املسافرين ودفع الرضر عنهم.
 .3وجوب طاعة األمري فيما يتعلق بمصالح السفر.
 .4احلرص ىلع مجع اللكمة ونبذ اخلالف.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 - .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 - .نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار احلديث ،مرص -الطبعة:
األوىل 1413 ،ـه1993 -م.

الرقم املوحد)5970( :
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م خ
ن
عایل
حت حنتواےل حنت یدا ل ہےو خا یےگ (،اسوقث) اهللییازكوت ی
فمان گا یمہی کوئ حرت رخا ہن حو یمہیرمند عظا کروں؟وہ حواتدینےگ:کیا
تون ےہمازے حررہےزوسن یہی کن ! کیا تون ےہمی حنت میداخل یہی

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك

وتعاَل :تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون :ألم

تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من
آتﷺنفمانا) ’’:حریابجرہ اس رپ
انلار؟ فيكشف احلجاب ،فما أعطوا شيئا أحب کیا اوزدوزحےس بجات یہیدی؟‘‘( ر
عایل رپدہ ایھادے گا تو ایہی کوئ حرت اتسی عظا یہی ےہویگحو ایہی ا ینزت
اهلل ت ی
إيلهم من انلظر إَل ربهم
م
ح
ےکدندازےسزنادہ نوت ہےو۔

 .1550احلديث:

**

ً
عن صهيب بن سنان -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا

ہ کہ ’’حت حنت واےل حنت می
ضہنت ین ساں زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا رموی ے
خ
عایلفمانگایمہی کوئحرت رخا ہن حو
دا ل ےہوخا نیےگ (،اسوق ث) اهللییازكوت ی
یمہی رمند عظا کروں ؟ وہ حوات دین ےگ:کیا تو ن ےہمازے حررہے زوسن یہی

دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك وتعاَل:
ْ
تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون :ألم تبُيِّض ُو ُجوهنا؟
ُْ ْ
ُ
وتنَ ِّ
جنَا من انلار؟ فيكشف
ألم تد يخلنَا اجلنة
جاب ،فما أُ ْع ُطوا شيئا َ
أح َّ
احل َ
ب إيلهم من انلظر إَل
ي

کن ! کیا تو ن ےہمی حنت می داخل یہی کیا اوز دوزح ےس بجات یہی
عایل رپدہ ایھا دے گا تو ایہی
دی؟‘‘( ر
آت ﷺ ن فمانا) ’’ :حریابجرہ اس رپ اهلل ت ی
کوئ حرت اتسی عظا یہی ےہو یگ حو ایہی ا ین زت ےک دنداز ےس زنادہ محنوت ےہو۔‘‘

ربهم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً

يبني نلا احلديث الرشيف جانبا من انلعيم اذلي

يكون للمؤمنني يوم القيامة يف اجلنة ،وهو حوار

بينهم وبني اهلل عزوجل بعد دخوهلم اجلنة بأن يسأهلم
تعاَل عما يتمنون زيادته نلعيمهم ،فيُجيبون بأنهم يف
أنواع انلعيم من تبييض الوجوه وإدخاهلم اجلنة

وجناتهم من انلار ،فيعطيهم اهلل انلعيم اذلي ليس

بعده نعيم وهو كشف احلجاب اذلي بينهم وبني اهلل
تعاَل فينظرون لوجهه الكريم ويكون أفضل ما ينعم

به عليهم يف اجلنة.

 .1550خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہحوقیامت ےک دںحنتمی مومیی
نخدی ثرستف اس ت عمتکوییاں کرزہےی ے
تع
عایل ےک مانی گفنگو ےہو یگ
کو مےل یگ نی حنت می خےل خان ےک ت عد اں ےک اوز اهلل ت ی
ت
عایل اں ےسترو جےھگا کہوہایہیملنوایل عمنوں رپرمند کش ےس یکیمیا
ناین طوز کہاهللت ی
ت
کرن ہ ےی؟ وہ حوات دین ےگ کہ وہ تو اتواع و اقسام یک عمنوں می ہ ےی کہ اں ےک
ح
ہ اوز ایہی ہنم ےس
ہ ،ایہی حنت می داخل کیا گیا ے
حررہوں کو منوز کر دنا گیا ے
عایل ایہی اتسی ت عمت دے گا حش ےس پھ کر کوئ
بجات دی گنی ے
ہ۔ اس رپ اهلل ت ی
ت
تع
عایل ےک مانی موحود ججات کو ایھا دنا خان گا
عمت یہی ےہو یگ نی اں ےک اوز اهلل ت ی
ت
اوز وہ اهلل ےک حررہہ میازك کا دنداز کرین ےگ۔ اہےلِ حنت حن عمنوں می ےہوں ےگ اں
می ن ست ےس پی ت عمت ےہو یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم .
اتلخريج :صهيب بن سنان -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• تريدون  :بتقدير همزة االستفهام أي أتريدون .
• فيكشف احلجاب  :وهو حجاب منه تعاَل للعباد حَّت ال يروه ،أما يف اآلخرة فريفعه عنه لريوه.
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فوائد احلديث:
1- .1أهل اجلنة يف نعيم عظيم من رب كريم.
2- .2كشف احلجاب عن أهل اجلنة فريون ربهم ،وأما الكفار؛ فمحرومون منها.
3- .3تعظيم شأن رؤية املؤمنني لربهم ،وأنها خاتمة الكرامة اليت يمنحها ألويلائه املتقني.
4- .4شكر املؤمنني هلل تعاَل ىلع تبييض وجوههم ودخوهلم اجلنة وجناتهم من انلار.
5- .5أهمية املسارعة إَل اجلنة باألعمال الصاحلة وطاعة اهلل تعاَل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم-
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني
الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428( ،ه) .رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض1426( ،ه) .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،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).

الرقم املوحد)8344( :
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حت اہےلِ حنت ،حنت می خےل خا نیےگ تو انک اعالں کرنواال اعالں کرے
ک
گا :یم ےہمتش ز ندہ ز ےہوےگ ،یمہی ھی موت یہیآنیگ۔ یم ےہمتش ضحت مید
ک
ک
ز ےہوےگ ،ھی پماز یہی ےہوےگ۔ یم ےہمتش حواںز ےہوےگ ،ھی توزےھ یہی ےہو
ک
ےگ ،یم ےہمتش حوس خالز ےہوےگ،ات ھی یم ندخال یہی ےہوےگ۔

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد :إن لكم
أن حتيوا ،فال تموتوا أبدا ،وإن لكم أن تصحوا،

فال تسقموا أبدا ،وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا
أبدا ،وإن لكم أن تنعموا ،فال تبأسوا أبدا

 .1551احلديث:

**

 .1551خدیث:

اتو سعید خدزی زضی اهلل عیہ اوز ات ے
ہ کہ زسول اهلل
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ﷺ ن فمانا’’:حت اہےلِ حنت ،حنت می خےل خا نی ےگ تو انک اع الں کرن
ک
واال اع الں کرے گا :یم ےہمتش ز ندہ ز ےہو ےگ ،یمہی ھی موت یہی آن یگ۔ یم

عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما-
ً
َ ُ
َ َُ
مرفواع« :إذا دخل أهل اجلن ية اجلنة ينا يدي ُمنا ٍد :إن
ً
َْ
َ ُ
لكم أن حتيوا ،فال تموتوا أبدا ،وإن لكم أن
ً
َ
َ َ
َ
ت يص ُّحوا ،فال تسق ُموا أبدا ،وإن لكم أن ت يش ُّبوا فال
ً
هر ُموا أبداً ،وإن لكم أن تَ َ
نع ُموا ،فال َتبْ ُ
تَ َ
أسوا أبدا».

ک
ک
ےہمتش ضحت مید ز ےہو ےگ ،ھی پماز یہی ےہو ےگ۔ یم ےہمتش حواں ز ےہو ےگ ،ھی
ک
توزےھ یہی ےہو ےگ ،یم ےہمتش حوس خال ز ےہو ےگ ،ات ھی یم ندخال یہی ےہو

ےگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من نعيم اجلنة أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب

أن أهل اجلنة ينادي فيهم مناد" :إن لكم أن حتيوا
ً
فال تموتوا أبدا ،وإن لكم أن تصحوا فال تسقموا
ً
أبدا" وذكر احلديث ،أي :أنهم يف نعيم دائم ال خيافون

املوت وال املرض وال كرب السن املوجب للضعف ،وال
انقطاع ما هم فيه من انلعيم ،فهذا احلديث وغريه

يوجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل
به إَل هذه ادلار.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ت
ی
ینیﷺنفمانا کہحنت یک عمنوں میےسانک ن ھی ےہو یگکہاہےلِ حنتحتحنت
می خےل خا نی ےگ تو اں می انک ن رکاز لگان واال ن رکاز کر کےہ گا( :اں لکم اں بحنوا ف ال
تس
ت
یموتوا انداۃ،واں لکم اں صحواف ال قمواانداۃ۔) اوز خدی ث کودکرکیا۔ تعنیوہدای میت عمت

ھان کا حو
می ےہوں ےگ۔ ن تو ایہی موت کا حوف ےہو گا اوز ن ہےی رمض اوز پ ر
ہ اوز ن ہےی حش ت عمت می وہ ےہوں اس ےک حم ےہو خان کا
کموزی کا ناعت ےہو نا ے
اندتش ےہو گا۔ ن خدی ث اوز اس رطح یک دیگر خدییی اتساں ےک لن عملِ صا لح یک
یہ
ہ۔
زعنت کو واحت کرئ ہ ےی حش ےک دزت عہ وہ اس خگہ(حنت) نک ر نرح سکیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم ،ويف لفظه تقديم وتأخري.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فال تسقموا  :فال تمرضوا.
ً
• أن تشبوا  :أي تظلوا شبابا.

• فال تهرموا  :اهلرم احلالة احلاصلة عند الكرب (الشيخوخة) ،وهو داء طبييع ال دواء هل اكملوت.
• تنعموا  :أي جتدوا انلعيم والسعادة.

• ال تبأسوا  :من ابلؤس وهو الرض والشقاء.

فوائد احلديث:
 .1نعيم اجلنة دائم ال يبيد وال يفىن وال ينقطع.
 .2اختالف نعيم اجلنة عما يف ادلنيا من انلعيم؛ ألن نعيم اجلنة ال خوف فيه ،وأما نعيم ادلنيا ال يدوم ويعرتيه آالم وأسقام.
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 .3أهل اجلنة يتقلبون يف نعم ليس فيها مرض وال هرم وال عيب وال نقص.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 .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)8341( :
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حتآدمی ای رنی نوی کو ای رنی حوا ےہشتروزی کرنےک لن نالن تو اےسقوزاۃآنا
رجوہ نوز رپ ےہو۔
رخا ہن اگ ر

إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت
لَع اتلنور

 .1552احلديث:

**

ہ وہ کہن ہ ےی کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم
اتو عیل ظلق ین عیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ن فمانا” :حت آدمی ای رنی نوی کو ای رنی حوا ےہش تروزی کرن ےک لن ن الن تو

عن أيب يلع طلق بن يلع -ريض اهلل عنه -أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا داع الرجل
زوجته حلاجته فَلْتَأتي يه وإن اكنت ىلع َّ
اتلنُور».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا طلب الرجل امرأته للجماع فيجب عليها أن
ً
جتيبه ولو اكنت مشغولة شغال ال يقوم به غريها ،كأن
تكون ختزب أو تطبخ.

 .1552خدیث:

**

رج وہ نوز رپ ےہو“۔
اےس قوزاۃ آنا رخا ہن اگ ر

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ےہ
حت س ے
ہ کہ اس یک
وہ ای رنی نوی کو متستی ےک لن ن الن تو اس رپ ن واحت ے
رج وہ ا تےس کاممی م سعول ےہو کہ اس ےک ع الوہ وہ کام کوئ ن کر
نات کو قنول کرے اگ ر
سےک ،ختےس کہ وہ زوئ ،نا کھانا ن رکا زہےی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو يلع طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حاجته  :أي :اجلماع.
• فلتأته  :أي تلجب حاجته.

• اتلنور  :اذلي خيزب فيه اخلزب.

فوائد احلديث:
 .1حق الزوج ىلع الزوجة عظيم فينبِغ أن تعد نفسها ذللك.
 .2حث املرأة أن تعمل ىلع إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما حيبه يف غري معصية اهلل.
 .3األمور تتفاوت يف األهمية؛ فبعضها فوق بعض.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .صحيح اجلامع الصغري وزبادته ,تأيلف :أبو
عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار
الفكر ,ط 1اعم  .1422حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ,تأيلف :أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري ,انلارش :دار الكتب العلمية .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .حتفة األبرار رشح مصابيح السنة ,تأيلف :القايض نارص ادلين عبداهلل
ابليضاوي ,حتقيق :جلنة خمتصة بإرشاف نور ادلين طالب ,انلارش :وزارة األوقاف بالكويت ,اعم  .1433بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف:
سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5788( :
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حت یم ےہنایلےکزمان می سف کرو تو اں اونوں کو زمی میےس اںکا حقدو
َّ
ْ
َ ْ ُ
من
ها
حظ
اإلبل
وا
ط
ع
فأ
ب،
ِص
إذا سافرتم يف اخل
ت
َْ
( عنی گھاس حررندو)اوز حت یمحسک سایلےکزمان میسف کرو تو اں رپ
َْ
ْسعوا عليها
اجلدب ،فأ
األرض ،وإذا سافرتم يف
ِ
ت
ح
خلدیسف کرو ( عنی سفےکدوزاںزاسیہ می ناحتن کرو) اوز اںیکسکت م
َْ
َّ ْ
ها
ي
ِق
ن
بها
وبادروا
،
ْي
الس
ی
ہ
ن
م
ف
ی
ہ
ح
ک
ک
ص
ہ
م
ےونےس ےل ( تلِ ود نک) نیک وش رو۔

 .1553احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إذا سافرتم
َ ْ
َّ
ْ
خلصب ،فأع ُطوا اإلبل حظها من األرض ،وإذا
يف ا ي
َْ
َْ
ْ
َّ
ْسعوا عليها السري ،وبادروا بها
سافرتم يف اجلدب ،فأ ي
ْ
ُ
ُ
نيقيَها ،وإذا َع َّر ْستُم ،فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طرق
ادل َو ِّ
ومأ ْ َوى َ
ابَ ،
اله َو ِّ
َّ
ام بالليل»

 .1553خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:حت یم
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ےہنایل ےک زمان می سف کرو تو اں اونوں کو زمی می ےس اں کا حق دو ( تعنی گھاس
حررن دو)اوز حت یم حسک سایل ےک زمان می سف کرو تو اں رپ خلدی سف کرو (
تعنی سف ےک دوزاں زاسیہ می ناحت ن کرو) اوز اں یک سکت حم ےہون ےس یہےل
ی
(متلِ مفصود نک) ہنحن یک کوش کرو اوز اگر زات کو رپاو دالو تو زا سن ےس ہےت
کر رپاو دالو کنو نکہ ن خاتوزوں ےک گرزن کا زاسیہ اوز زات کو ن کلن واےل حشات
ہ۔
االزض یک آماحگاہ ےہوئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث مرااعة مصالح اإلنسان وابلهائم ،حيث
أرشد صىل اهلل عليه وسلم املسافرين إَل هذه اآلداب:

فأمر املسافر إذا سافر ىلع راحلة بهيمة :من اإلبل ،أو

احلمر أو ابلغال ،أو اخليل؛ فإن عليه أن يرايع

مصلحتها يف الريع والسري؛ ألنه مسئول عنها :فإذا

سافر يف أيام كرثة الزرع والعلف؛ فإن عليه أن يتأىن
َّ
ادلواب حقها من
وال يرسع يف السري حَّت يعطي

الريع ،وأنه إذا سافر يف أيام قلة الزرع والعلف؛ فإن
ُْ
عليه أن يُرسع يف حدود طاقة ادلابة؛ حَّت ال ُي يهد
َّ ُ ْ
ويت يعبها .وكذلك أمر صىل اهلل عليه وسلم
ادلابة

املسافر :إذا نزل يف الليل ليسرتيح وينام؛ فإنه ال يفعل
ِّ
دواب املسافرين،
ذلك يف الطريق ،ألنها طرق
ي
ُ
ِّ
َ
ُ
ُ
يرتددون عليها ،فال يمنعها عن طرقها ويسبب هلا
الرضر ،وكذلك ألنها مأوى احلرشات ودواب األرض

من ذوات السموم والسباع ،تميش يف الليل ىلع

الطرق؛ لسهوتلها ،وألنها تلتقط منها ما يسقط من

مأكول وحنوه.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی ﷺ
خدی ث می اتساں اوز ح رونراتوں دوتوں ہےی ےک مصا لح کا حیال زکھا گیا ے
تع
م
ن مسافوں کو اں آدات ےک لحوظ ز کھن یک لنم دی۔ مساف حت کسی ح رونران
می الۃاوی ث ،گدےھ ،ج رخ نا گھوزے رپ سواز ےہو کر سف کر زاہ ےہو تو اےس رخا ہن کہ وہ حررن
ہ۔ اگر وہ ا تےس
اوز خلن می اس یک شہول ث کا حیال ز کےھ کنوں کہ وہ اس کا دہم داز ے
کھ
وق ثمی سف کر زاہ ےہوحشمی تنیاوز رخازے یککتت ےہوتو اےس رخا ہن کہوہآ ےہسیہ
ہ۔ اوز
آ ےہسیہ سف کرے اوز خلدی ن کرے ناکہ ح رونران اییا حرر سکی ختیا اں کا حق ے
کھ
حت وہ ا تےس وق ث می سف کرے حش می تنی اوز رخازے وعتہ یک فلت ےہو تو یررھ
ح رونران یک ظاق ث ےک لجاظ ےس یتی ےک سایھ سف کرے ناکہ ح رونران کو یھکا ن
دے۔ اشی رطح ینی ﷺ ن مساف کو حکم دنا کہ زات کو حت وہ آزام اوز ن تید ےک

لن قیام کرے تو زا سن می رپاو ن داےل کنوں کہ زا سن مسافوں ےک خاتوزوں یک
گرزگاہ ہ ےی حن رپ وہ آن خان ز ہن ہ ےی۔حریابجرہ زا سن می رپاو کر ےک وہ اں یک آمد

و زق ث کو ن زوےک اوز ن ہےی اں ےک لن ن کلنف کا ناعت ےہو اوز اس مماتعت یک انک
ی
ہ کہ ز ےہ نےل کتے مکوزے اوز دزندے زات کو زاستوں می خلن
اوز وج ن ھی ے
ہ اوز وہ واہں گری رپی کھان
یررھن ہ ےی کنوں کہ اں رپ خلن می شہول ث ےہوئ ے
وعتہ یک اسیاء کو ایھان ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ََ
والعلف واخلري
• يف اخلصب  :يف وقت كرثة الزرع
َّ
• حظها من األرض  :نصيبها وحقها من نبات األرض؛ يعين :دعوها ساعة فساعة ترىع.
ُْ
ويبس األرض
• اجلدب  :انقطاع املطر،
َ ْ
ُ َ ِّ َ
ُ
• فأْسعوا عليها السري  :املعىن :فأْسعوا راكبني عليها ،وال توقفوها يف الطريق تلبلغكم املزنل قبل أن تضعف.
• وبادروا بها نقبها  :معناه :أْسعوا بها حَّت تصلوا إَل املاكن اذلي تقصدونه قبل أن يذهب ُخمُّها من َت َعب َّ
الس ْري ،وانلقب :املخ.
ي
• عرستم  :اتلعريس :هو الزنول يف الليل للنوم والراحة
َ
َْ
َ
• فاجتنبوا الطريق  :أي :أعرضوا عنها ،وانزلوا ي ْمنَة أو يرسة.

• طرق ادلواب  :أي :دواب املسافرين ،أو دواب األرض من السباع وغريها.

• ومأوى اهلوام  :املأوى :امللجأ .واهلوام :يه احلرشات واحليوانات السامة اكألفايع وحنوها
• نيقيها  :بكرس انلون وإساكن القاف :املخ ،واملعىن أْسعوا بها حَّت تصلوا املقصد قبل أن يذهب خمها من مشقة السري.

فوائد احلديث:
 .1إعطاء ادلواب حقها يف األكل واملرىع ،وعدم منعها منه
 .2اجتناب األماكن اليت يتوقع اإلنسان فيها األذى ،وعدم انلوم فيها.
 .3حض اإلسالم ىلع الرفق باحليوان ،ومرااعة مصاحله يف السري
 .4حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع مصالح املسلمني ،وإرشادهم إيلها

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح ،بعيل بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي
القاري ،دار الفكر - .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.

الرقم املوحد)5961( :
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ش
ہ کہ لوگ ہےالكہےو گن تو مجھ لو کہوہ اں میستےسزنادہ
حتآدمین کہیا ے
ہ۔
ہےالك ےہونواال ے

َْ َ ُ ُ
َّ ُ َ َ َ
الرجل :هلك انلاس ،فهو أهلكهم
إذا قال

 .1554احلديث:

**

ہ کہزسولاهلل ﷺن فمانا’’:حت
حضت اتو ےہپہزضیاهلل عیہےسزوای ث ے
ش
ہ کہلوگہ ےالك ےہو گنتو مجھلو کہوہاںمی ست ےسزنادہ ہ ےالك ےہون
آدمی نکہیا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ َ َ
اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قال َّ
الر ُجل :هلك انلاس،
ََْ ُ
فهو أهلك ُهم».

ہ۔
واال ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
"إذا قال الرجل :هلك انلاس ،يريد بذلك إنقاصهم
وحتقريهم والرتفع عليهم ،ملا يَرى من نفسه فضال
ً
عليهم ،فقد صار بذلك أعظمهم هالاك" .وهذا ىلع
ُ
رواية الرفع ":أهلكهم" .وأما ىلع رواية انلصب:
َ
َ َّ
"أهلكهم" فمعناه" :اكن سببا يف هالكهم حيث قنطهم
َ َّ
وصدهم عن الرجوع إيله
وأيأسهم من رمحة اهلل،

باتلوبة ،ودفعهم إَل االستمرار فيما هم عليه من

القنوط ،حَّت هلكوا".

 .1554خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ لوگہ ےالك ےہو گن) اس ےس
’’ادا فال الرخل :ہ َ ےلک الیاس‘‘ (حتآدمی ن کہیا ے
ب
نف
آت کو اں ےس
اس یک رماد لوگوں یک نص و حفت کرنا اوز ای رنی پپی حیانا اوز ا ین ر
ش
م
ہ
ناالپ مجھیا ےہو تو وہ حود اں ےس زنادہ ییاہ و پناد ےہو گیا۔ ن عنی اس ضوزت می ے
ہےل
ہےل
حت ا کُہم می کاف کو ن رتش ےک سایھ رپھا خان۔اوز اگر تصت ےکسایھ ا کَہم رپھا
خان تو اس کا معنی ن ےہو گا کہ :ن لوگوں یک ہ ےالک ث کا ستت ین گیا اوز وہ اس رطح کہ

اس ن لوگوں کو اهلل یک زجمت ےس ناامید اوز ماتوس کر دنا اوز اں کو تون ےک دز تےع
عایل یک رطف زحوع کرن ےس زوك دنا اوز حن کاموں رپ وہ لےگ ےہون ہ ےی
اهلل ت ی
زہ یہاں نک کہ وہ ہ ےالك ےہو گن۔
ناامیدی یک وج ےس وہ اشی رپ گارمں ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ََْ ُ
ً
ُّ
• أهلك ُهم  :أشدهم هالاك.

فوائد احلديث:

َْ
 .1انليه عن اإل يعجاب بانلفس ،واحتقار اآلخرين ،وعدم األمن من مكر اهلل.

 .2من فعل ذلك فهو أسوأ منهم بما يلحقه من اإلثم يف انتقاصهم ،والوقيعة بهم.

 .3املسلم يقوم بواجب ادلعوة إَل اهلل -تعاَل -عندما يرى فساد انلاس.

 .4يذكر عيوب انلاس سبب يف إشاعة الفاحشة اليت تأيت باهلالك وادلمار.

املصادر واملراجع:

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 .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد
صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد
اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل،
دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب
رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.
العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
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جمالس اتلذكري من حديث البشري انلذير ،عبد احلميد حممد بن باديس الصنهايج ،انلارش :مطبواعت وزارة الشؤون ادلينية ،الطبعة :األوىل 1403ه،
1983م.

الرقم املوحد)8877( :
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ش
حت یم میےس کسی حص کو یماز رپ ھن ہےون اویگھآن تو اےس رخا ہن کہوہ
سو خان ،یہاں نک کہ اسیک نتیددوز ےہوخان

إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلْيقد حَّت
يذهب عنه انلوم

 .1555احلديث:

**

ً
َ
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :إذا ن َع َس
َ َْْ ُ ْ
ريقد حَّت يذهب عنه انلوم،
أحدكم وهو يصيل فل
َ
فإن أحدكم إذا صىل وهو نا يع ٌس ال يدري لعله
َ َ ُ ُّ َ ْ ُ
ب نف َسه».
يذهب يستغفر فيس

 .1555خدیث:

ش
ہ کہ’’ :حت یم می ےس کسی حص کو یماز
عاتش زضی اهلل عہا ےس رمقوعا زوای ث ے

رپ ھن ےہون اویگھ آن تو اےس رخا ہن کہ وہ سو خان ،یہاں نک کہ اس یک نتید دوز
ےہوخان۔ کنوں کہ حت یم می ےس کوئ اویگھن ےہون یماز رپےھ گا ،تو یریہ یہی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

موضوع احلديث كراهة إجهاد انلفس بالعبادة فإذا

**

أحس املصيل بمقدمة غلبة انلوم عليه وهو يصيل

فليقطع صالته أو يتمها ثم يرقد ويريح نفسه حَّت ال
حيصل منه داعء ىلع نفسه حال تعبه.

آت ہےی کو پا کہن لگ خان۔‘‘
ےہوسکیا ے
ہ کہ وہ استعفاز کرن لےگ توا ین ر

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ۔ لہیدا حت یمازی
ہ کہ عیادتےس تفش کو یھکانا نات رسیدندہ ے
خدی ث کا موضوع ن ے
ِ
دوزاں یماز نتید کا علیہ محسوس کرے تو اےس رخا ہن کہ یماز توز کر نا تروزی کر ےک
سوخان اوز ا ین تفش کو زاحت و آزام یرہنجران ،ناکہ اتسا ن ےہو کہ ن کاں یک خال ث
ن
آت رپ ند دعا کر تنےھ۔
می وہ ا ین ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نعس  :من انلعاس وهو مقدمة انلوم.
• يستغفر  :االستغفار طلب السرت.

• يسب نفسه  :أي يتلفظ بما ال يقصده لغلبة انلعاس مثل أن يدعو ىلع نفسه.

فوائد احلديث:
 .1كراهة إجهاد انلفس بالعبادة.
 .2االقتصاد وترك الغلو يف العبادة.
 .3احلث ىلع اخلشوع يف الصالة وحضور القلب يف العبادة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط .1422
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .مقاييس اللغة ,تأيلف :أمحد بن فارس
الرازي ,املحقق :عبدالسالم حممد هارون ,انلارش :دار الفكر ,اعم  1399بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن
اجلوزي،الطبعة األوىل .1418نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف,
مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  - .1987 - 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-
بريوت-الطبعة الرابعة1425ه.

الرقم املوحد)5789( :
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ش
زوز ِقیامت لوگوں میےسمتے ستےسزنادہفیثوہ حص ہےوگا حو مجھ رپ
ستےسزنادہدزود رپ ھنواال ےہو گا۔

َ
َّ َ َ
َ
يوم القيامةِ :أ ْك َ ُ
َث ُه ْم َ َ َّ
لَع صالة
انلاس يب
إن أ ْوَل
ِ

 .1556احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :زوز
عید اهلل ین م سعود زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
قیامتلوگوںمی ےسمتےست ےسزنادہ فی ث وہ حص ےہوگاحومجھ رپست ےس

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال
َّ َ َ
انلاس يب
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن أ ْوىل ي
ً
َ
يوم القيام ية :أَ ْك َ ُ
رث ُه ْم َ َ َّ
يلع صالة».
**

درجة احلديث :ضعيف

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم القيامة هم اذلين

يكرثون من الصالة عليه -صىل اهلل عليه وسلم.-

زنادہ دزود رپ ھن واال ےہو گا"۔
خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

َّ
معىن احلديث أن أقرب انلاس ،وأحقهم بشفاعة

 .1556خدیث:

**

اجمایل معنی:

ہ کہ قیامت ےک دں ینی ﷺ ےک ست ےس زنادہ فی ث
اس خدی ث کا مقہوم ن ے
آت
آت ﷺ یک سفاعت ےک ست ےس زنادہ حق داز وہ لوگ ےہوں ےگ حو ر
اوز ر
ﷺ رپ کتت ےس دزود رپ ھن ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن حبان.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أوىل انلاس يب  :أي أقربهم َّ
إَل ،وأحقهم بشفاعيت.

فوائد احلديث:
 .1أن انلاس خيتلفون يوم القيامة يف واليتهم للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2إثبات يوم القيامة وأن اإليمان به أحد أراكن اإليمان الستة.
 .3فضل الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4استحباب كرثة الصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم" -أكرثهم ِّ
يلع صالة".
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج،)5 ،4
ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب  -مرص .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص 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
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)5498( :
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ْ َْ
َّ َ َّ ُ ْ َ ٌّ َ ٌ َ ْ َ
ََ
يم ,يست ِِح مِن عب ِده ِ إذا َرفع
إن ربكم حيي ك ِر
َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ
إِيل ِه يدي ِه أن يردهما ِصفرا

 .1557احلديث:

عن سلمان -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :إن ربكم َح ٌّ
يي كريم،
َّ ُ
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إيله ،أن يَ ُرده َما
ْ ً
يصفرا».

ش
ہ،وہ ا ین ییدےےک ای رنی نازگاہ می
ن سک یمھازازت نا حیا ،اوز جی ے
ہ۔
ا یےھ ےہوناہیھوں کو خایل لونانہےون حیا کر نا ے

**

ہ کہ زسول اهللﷺ ن فمانا" :ن سک
سلماں زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ہ ،وہ ا ین ییدے ےک ای رنی نازگاہ می ا یےھ ےہون
یمھازا زت نا حیا ،اوز جی ے
ہ"۔
اہیھوں کو خایل لونان ےہون حیا کر نا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل هذا احلديث ىلع مرشوعية رفع ايلدين يف ادلاعء،
وأن هذا الفعل سبب من أسباب اإلجابة ،ملا يف هذه

اهليئة من إظهار احلاجة واذلل من العبد أمام الغين
ً
الكريم ،وتفاؤال يف أن يضع فيهما حاجته اليت سأل

ربه ،ألنه سبحانه من جوده وكرمه يستيح من عبده
ْ ً
إذا رفع إيله يديه يسأهل أن يردهما يصفرا خايلتني من
العطاء ،ألنه هو اجلواد الكريم.

 .1557خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ اوز اس می اس نات یک
ن خدی ث دعا می اہیھ ایھان یک مشوعنت یک دلیل ے
ہ؛ کنو نکہ
ہ کہ اہیھ ایھانا دعا یک قنولنت ےک اسیات می ےس انک ستت ے
وصاحت ے

اس ہتےنت می اس عنی اوز کریم دات ےک سا من ییدے یک ضوزت میدی اوز
ی
ہ کہ اهلل تعایل اں
اہ اوز اس می ییک سگوئ کا اظہاز ھی ے
م سکنت کا اظہاز ےہو ن ے
اہیھوں می اس یک ما نیگ گنی ےس دال دے گا؛ کنوں کہ اهلل ت عایل ا ین حود و کرم یک
ہ کہ حت ییدہ سا نل ین کر اس ےک سا من اہیھ
ندول ث اس نات ےس حیا کر نا ے
ہ کہ وہ یہت
ایھان ،تووہ اےس دن تعت خایل اہیھ ہےی لونا دے ۔ اس یک وج ن ے
ش
ہ۔
جی اوز کریم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه .
اتلخريج :سلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َح ٌّ
يي  :أي ذو حياء ،فاهلل يوصف باحلياء ىلع ما يليق به سبحانه وتعاَل.
• َكر ٌ
يم  :الكريم :هو اذلي يعطي بغري سؤال ،فكيف بعد السؤال؟.
ي
• صفرا  :أي خايلتني ،ليس فيهما يشء.

فوائد احلديث:
 .1إثبات الربوبية هلل عزوجل "إن ربكم".
 .2إثبات صفة احلياء هلل تعاَل "إن ربكم حيي".
 .3إثبات الكرم هلل عزوجل "كريم".
 .4أنه لكما أظهر اإلنسان االفتقار إَل اهلل تعاَل واتلعبد ،اكن أرىج هل وأقرب لإلجابة.
ً
 .5استحباب رفع ايلدين يف ادلاعء حتريا لإلجابة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس يج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط
املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد
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شاكر ( ـج ،)2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج ،)3وإبراهيم عطوة عوض ( ـج ،)5 ،4ط رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص.سنن سنن ابن
ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب.
صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .توضيح األحاكم من
بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،اخلا يم َسة  1423 ،ـه 2003 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل  .1428تسهيل 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)5499( :
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َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ
كن
إنكم َل تسعون انلاس بِأموال ِكم ،ول ِ
ُْ ُ
َ َ ُْ ْ ُ َْ ُ ْ ْ ُ ْ
ل ِيسعه ْم مِنك ْم بسط ال َوج ِه َوحس ُن اخلل ِق

 .1558احلديث:

تفتیاۃ یم ا ین مالودولثےکدز تےع لوگوں کادل یہی حنت سکن ناہےم یمہازا
ہ۔
اجرھا اخالق اوز مالفاتےکوقث حیدہ ن رتسائےس ملیا اںےکدلحنت سکیا ے

**

 .1558خدیث:

آت ﷺ ن
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ینی ﷺ ےس رمقوعاۃ زوای ث کرن ہ ےی کہ ر
فمانا :تفتیایما ینمالودول ث ےک دز تےع لوگوںکا دلیہیحنت سکن ناہےمیمہازا

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-إنكم ال تسعون انلاس
ْ
بأموالكم َوليَ َس ُع ُه ْم منكم ب َ ْس ُط الوجه وحسن

ہ۔
اجرھا اخ الق اوز م الفات ےک وق ث حیدہ ن رتسائ ےس ملیا اں ےک دل حنت سکیا ے

اخللق».

**

خدی ث کا دزج :ح َ َسن لعتہ

درجة احلديث :حسن لغريه

املعىن اإلمجايل:

احلديث ديلل ىلع فضل بسط الوجه وطالقته

**

وبشاشته عند اللقاء ،وفضل حسن اخللق وحسن
املعارشة ،ومعاملة انلاس بالالكم الطيب والفعل

احلسن  ،وهذا بمقدور لك إنسان ،وهذه األخالق يه

اجمایل معنی:

ن خدی ث م الفات ےک وق ث حیدہ زوئ اوز حررہے یک تساست ےک سایھ ن رتش آن یک
ہ اوز حسن خلق  ،حسن معارست اوز اشی رطح لوگوں ےک
قصیلت رپ دالل ث کرئ ے
ج گ
ہ۔ اتسا کرنا ےہ اتساں
سایھ ا ر ھی فنگو اوز اجرھا معاملہ کرن یک قصیلت ییاں کرئ ے

اہ ۔ یہی وہ اخ القہ ےی حو محنت کو فوع د ین ہ ےی اوزافاد معارسہ
ےک تش می ےہو ن ے
ےک مانی دایمی الفت ی ریدا کرن ہ ےی۔

اليت جتلب املحبة وتديم األلفة بني أفراد املجتمع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه احلاكم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ْ
• ب َ ْس ُط ال َوج يه  :أي بشاشة وطالقة الوجه.
ْ ُ
• ُح ْس ُن اخلُل يق  :معاملة انلاس ومعارشتهم املعارشة الطيبة.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة تقوى اهلل وحسن اخللق.
 .2أن اإلنسان قد ُيذب انلاس وحيببهم به بدون مال إنما بطالقة الوجه.
 .3أن طالقة الوجه وحسن اخللق من أفضل وأجنح الوسائل لدلعوة إَل اهلل.
 .4يستفاد من احلديث أنه ينبِغ حسن معارشة انلاس وخمالطتهم واتلبسم هلم ،وطالقة الوجه معهم.
املصادر واملراجع:

املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد
القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية  -بريوت-الطبعة :األوىل 1990 - 1411 ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف
– الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة  1423.ـه 2003 -م.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل  .1428تسهيل 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)5500( :
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اسرعی فتیےلےک لوگحت کسی حیگ می مفلش ےہوخا نی نا یررھ مدییہ می اںےک
نراس ا ین اہےلو عیالےک لن توسہ کم ےہوخان!

إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام
عياهلم باملدينة

 .1559احلديث:

**

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال
َّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-إن األشعريني إذا
َ ُ
َ َّ
َ
طعام عياهلم باملدينةَ َ ،
ُ
مج ُعوا
أرملوا يف الغ ْز يو ،أو قل
ي
ي ي
َ
واحد ،ثم اقت َس ُموه بينهم يف
وب
ٍ
ما اكن عندهم يف ث ٍ
َ
ُ
ِّ
إنا ٍء واحد َّ
بالس يو َّي ية ،ف ُهم يمين وأنا يمنهم".
ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن األشعريني وهم قوم أيب موىس ريض اهلل عنه إذا
قل طعامهم أو اكنوا يف الغزو للجهاد يف سبيل اهلل
مجعوا طعامهم واقتسموه بينهم باملساواة ،فذللك
استحقوا أن ينسبوا إَل رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم نسبة رشف وحمبة وهو كذلك منهم عليه

السالم ىلع طريقتهم يف هذا اخللق العظيم من اإليثار

ولزوم الطاعة

**

 .1559خدیث:

اتوموشی  -زضی اهلل عیہ  -ییاں کرن ہ ےی کہ زسول اهللﷺ ن فمانا’’ :اسرعی
فتیےل ےک لوگ حت کسی حیگ می مفلش ےہوخا نی نا یررھ مدییہ می اں ےک نراس ا ین
ی
ہ اےس وہ
اہےل و عیال ےک لن توسہ کم ےہوخان تو اں ےک نراس حو کجرھ ھی ےہو نا ے
ج
انک ک رتے می مع کر لتن ہ ےی اوز یررھ اےس انک پین می دال کر ا ین مانی پاپ
تف
سنم کر لتن ہ ےی ۔ حریابجرہ وہ مجھ ےس ہ ےی اوز می اں ےس ےہوں ۔"
ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اسرعی لوگ اتوموشی اسرعی  -زضی اهلل عیہ  -ےک فتیےل ےک لوگ ہ ےی۔ حت اں ےک
نراس کھان یک کمی ہےوئ نا یررھ وہ اهلل ےک زا سن می حہاد رپ ہےون تو ا ین کھان کو
تف
اکھا کر ےک پاپ پاپ ناہےم سنم کر ل تن ۔ ا ین اس ق عل یک وج ےس وہ اس نات ےک
رساواز یھرہے کہ اں یک زسول اهلل ﷺ یک رطف رسف و محنت یک تستت ےہو اوز
ع
ی
آت ﷺ ھی ایہی می ےس ہ ےی تعنی اییاز و فمایتدازی ےک ظنم اخ الق ضفت یک
ر
زاہ رپ گارمں ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األشعريون  :هم قبيلة بايلمن ،منهم أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه.
ُ
• أرملوا  :فرغ زادهم ،أو قارب الفراغ.
• يف الغزو  :اخلروج لقتال العدو.
• بالسوية  :بالعدل و انلصيفة.
ً
ً
• فهم مين  :قريبون خلقا وهديا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضيلة األشعريني.
 .2جواز حتديث الرجل بمناقب قومه.
 .3فضيلة اإليثار واملواساة.
ً
 .4استحباب خلط الزاد يف السفر واحلرض أيضا.
ً
 .5جواز اتلأمني اتلعاوين ،وهو أن يدفع أفراد أمواال تعطى للمحتاج منهم ،ويكون الفائض لصالح اجلميع.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري  ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار طوق انلجاة ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت .فتح ابلاري البن حجر العسقالين ,رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب
ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.دار املعرفة ,ط بدون1379 ,ه .رشح مسلم للنووي ,دار إحياء الرتاث ,ط,2
1392ه .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 اهلالَل ,دار ابن اجلوزي،الطبعة األوىل 1418ه .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..
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ش
ش
ہ۔حو حصدین می حنی اختیاز کرے گا تودین اس رپ
نتسک دینآساں ے
ع
عالثآ خان گا۔ حریابجرہ ا ین مل می زاسییگ اختیاز کرو،اوز حہاں نک ممک ےہو
میانزویپتو اوز حوس ےہو خاو ،اوزصحو سام اوزکسی فدز زات می (عیادت

إن ادلين يرس ،ولن يشاد ادلين إَل غلبه،

فسددوا وقاربوا وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة
والروحة ويشء من ادلجلة

 .1560احلديث:

ےس) مدد خاصل کرو۔

**

ات ے
ہ کہینیﷺ نفمانا:نتسکدینآساں
وہپہ-زضی اهلل عیہ-ےس زوای ث ے
ش
ش
ہ ،حو حص دین می حنی اختیاز کرے گا تو دین اس رپ عال ث آ خان گا۔ حریابجرہ
ے
ع
ا ین مل می زاسییگ اختیاز کرو ،حہاں نک ممک ےہو میان زوی پتو اوز حوس ےہو خاو،

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال انليب -صىل
اهلل عليه وسلم« :-إن ادلين يرس ،ولن يشاد ادلين إال
غلبه ،فسددوا وقاربوا وأبرشوا ،واستعينوا بالغدوة

والروحة ويشء من ادلجلة» .ويف رواية« :سددوا

اوز صح و سام اوز کسی فدز زات می (عیادت ےس) مدد خاصل کرو۔ انک اوز زوای ث
ہ کہ ”یم کو رخا ہن کہ دزسنی ےک سایھ عمل کرو اوز میان زوی اختیاز کرو۔ صح اوز
می ے
سام ،اشی رطح زات کو دزا سا خرل لیا کرو اوز اعیدال ےک سایھ خر ال کرو متل مفصود کو
ی
رہنرح خاو ےگ۔“

وقاربوا ،واغدوا وروحوا ،ويشء من ادلجلة ،القصد

القصد تبلغوا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك الرفق إال
عجز وانقطع عن عمله لكه أو بعضه فتوسطوا من
غري مبالغة وقاربوا إن لم تستطيعوا العمل باألكمل

فاعملوا ما يقرب منه وأبرشوا باثلواب ىلع العمل

ادلائم وإن قل واستعينوا ىلع حتصيل العبادات

بفراغكم ونشاطكم .قال انلووي :قوهل" :ادلين" هو
ً
منصوبا ،وروي:
مرفوع ىلع ما لم يسم فاعله ،وروي
"لن يشاد ادلين أحد" وقوهل -صىل اهلل عليه وسلم:-

"إال غلبه" :أي :غلبه ادلين وعجز ذلك املشاد عن

مقاومة ادلين لكرثة طرقه .واألمر بالغدو ،وهو السري

أول انلهار ،والرواح ،وهو السري آخر انلهار ،وادلجلة،
ويه السري يف الليل من باب التشبيه ،شبه املسلم يف

سريه ىلع الرصاط املستقيم باإلنسان يف عمله

 .1560خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ی
ہ اوز پمی کو
حت ھی کوئ حص دینی اعمال یک گرہائ می خان یک کوش کر نا ے
ہ کہ اس کا سازا عمل نا اس
ہ اوز نتنجہ ن ن کلیا ے
ہ تو وہ ناالآحر عاحر آ خا نا ے
رجھوز دییا ے
ہ۔حریابجرہمیالعہےک بجانمیانزویایریاواوز
کاکجرھحصہرسے ےس رجھوتخا نا ے
اگر عملکوت روزےرطح ےسابجام ن دےسکو تواتساعمل کروحواس ےکفی ث پ ےہو
ی عم
رج وہ کم ہےی ےہو اوز ای رنی فاعت اوز
اوز دا می ل ےک توات یک توند رپ حوس ےہو خاو اگ ر
حرسنی ےک اوفات می عیادات کر ےک اں ےس مدد خاصل کرو۔ امام تووی زجمہ اهلل

ی
ہ۔ اےس خال ث تصنی ےک سایھ ھی رپھا گیا
کہن ہ ےی کہ"الدین" کا لفظ نای ث فاعل ے
ت
ت
آت ﷺ
ے
ہ عنی "لن تسادَ الدی َن اخد" ( عنی دین رپ کوئ عال ث یہی آسکیا)۔ ر
ت
ہ اوز
ہ۔" عنی دین اس رپ عال ث آ خا نا ے
ن فمانا کہ" :وہ اس رپ عال ث ےہو خا نا ے
ش
ش
وہ حنی پ ین واال حص دین ےک کنی زا سن ےہون یک وج ےس اس ےک مفا نےل ےس

ہ۔
عاحر آ خا نا ے

ادلنيوي ،فيف حال اإلقامة يعمل طريف انلهار ،ويرتاح
ً
قليال ،ويف حال السفر يسري بالليل وإذا تعب نزل
وارتاح ،وكذلك السري إَل اهلل -تعاَل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يشاد  :يكلف نفسه من العبادة فوق طاقته واملشادة املغابلة.
• الغدوة  :سري أول انلهار.
• الروحة  :آخر انلهار.
• ادلجلة  :آخر الليل.

• سددوا  :أي :الزتموا السداد وهو اتلوسط يف العمل.

• قاربوا  :إذا لم تستطيعوا األخذ باألكمل فاعملوا ما يقرب منه.
• القصد  :لزوم اتلوسط يف األمر.

فوائد احلديث:
 .1القصد يف العبادة يوصل إَل مرضاة الرب ودوام القيام بعبوديته.
 .2ىلع العابد أن خيتار أوقات النشاط يف العبادة ويلصل نشاطه.
 .3لك متنطع يف ادلين ينقطع ألن غلوه يؤدي إَل امللل ,واملبالغة يف اتلطوع يعقبها الفتور.
 .4اإلسالم دين يرس ورفع احلرج وهذا من خصائص هذه األمة.
 .5األخذ بالرخص الرشعية يف وقتها.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط .1422
رياض الصاحلني ,تأيلف أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ,حتقيق :عصام موىس هادي ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط  4اعم .1428
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة,
ط2002. - 1423
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ی کھ
ی
ہ اوز حش حرتےس ھی تنرح
ہ،اےسرمین کردینی ے
پمی حش حرت می ھی ہےوئ ے
ہ۔
ہ ،اےس ندیما اوز عنتداز کردینی ے
یل خائ ے

إن الرفق َل يكون يف يشء إَل زانه ،وَل يزنع
من يشء إَل شانه

 .1561احلديث:

**

ہ کہ ینی اکرم ﷺ ن فمانا” :پمی
ام المومیی عاتش زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
ی
ی کھ ت
ہ اوز حش حرت ےس ھی نرح یل خائ
ہ ،اےس رمین کردینی ے
حش حرت می ھی ےہوئ ے
ہ“ ۔
ہ ،اےس ندیما اوز عنت داز کردینی ے
ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قال« :إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه،
وال يزنع من يشء إال شانه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها أما صاحب
العنف ال يدركها وإن أدركها فبمشقة.

 .1561خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ۔ لیک حنی کرن واال ای رنی
پمی کرن واال ای رنی خاحت نا اس کا کجرھ حصہ نرالتیا ے
ی
ہ ،تو م سفت ےک سایھ۔
خاحت کو یہی نرا نا ،اگر نرا نا ھی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الرفق  :لني اجلانب بالقول والفعل.
• زانه  :حسنه ومجله.
• شانه  :اعبه وقبحه.

فوائد احلديث:
 .1رضورة اتلحيل بالرفق فإنه يزين املرء وُيمله يف أعني انلاس وعند اهلل تعاَل.
 .2ابلعد عن العنف والشدة والغلظة ألنها تشني صاحبها عند انلاس وعند اهلل سبحانه.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط.2002 – 1423

الرقم املوحد)5796( :

26

یلفمان گا :اےآدمےک نتن !می پماز
إن اهلل -عز وجل -يقول يوم القيامة يا ابن آدم ن سک قیامتواےلدںاهلل ت عا ی
مرضت فلم تعدين
ےہوا اوز تونمتی پماز رپشی یہییک۔

 .1562احلديث:

**

َ َ َ
ُ
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه-قال :قال رسول اهلل -
َُ ُ
َّ
ول يَ َ
"إن َ
وم
اهلل -عز وجل -يق
صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ َ َ ْ َ ََ َ
ُ ْ ُ
دين! قال :يَا َرب،
ال يقيام ية :يا ابن آدم ،م يرضت فلم تع ي
ََْ
ُ ُ
ني؟!َ ،ق َالَ :
ت َر ُّب َ
أما َعل ْم َ
العالَم َ
ود َك َوأنْ َ
ت
كيف أع
ي
ي
ُ َ ً َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ
َّ َ ْ
ت أنك ل ْو
أن عب يدي فالنا م يرض فلم تعده! أما ع يلم
َ ََ
َْ َ َْ
َُْ َ ْ َ َ
آد َمْ ،
استَ ْط َع ْمتُك فل ْم
ُعدت ُه ل َو َجدتين يعنده! يا ابن
َ َ
ْ ُ َ
َ َ
ُْ
ك َوأنْ َ
ت َر ُّب
مين! قال :يَا َر ِّب ،كيْف أط يعم
تط يع ي
َ َ
ت أنَّ ُه ْ
ني؟! َق َالَ :
َ
أما َعل ْم َ
العالَم َ
استَ ْط َع َمك عبْ يدي
ي
ي
ُ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ َ
َ ْ َ
ك ل َ ْو ْ
أط َع ْمتَ ُه ل َو َجدت
فالن فلم تط يعمه! أما ع يلمت أن
َ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َُْ َ ََْ َ
َ َ ْ
ْ
ذليك يعن يدي! يا ابن آدم ،استسقيتك فلم تس يق يين! قال:
َ َ َ َ َ
ْ َ
َ َ
يك َوأنْ َ
ني؟! قال:
ت َر ُّب العامل
يَا َر ِّب ،كيْف أس يق
َ َ ْ َ َّ َ َ
ُ َ ٌ ََ َ
ْ َ ْ َ َ َ
ت أنك ل ْو
اك عبْ يدي فالن فل ْم ت ْس يق يه! أما ع يلم
استسق
َ
َ
َ
َ ْ
ْ َ
َسقيْتَ ُه ل َو َجدت ذليك يعن يدي".

ہ وہ کہن ہ ےی کہ زسول ﷺ ن ازساد فمانا
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
عایلفمان گا اےآدم ےک نتن!می پماز ےہواتو
":ن سکقیامت ےک دں اهلل ت ی
ک
آت یک پماز
ن متی پماز ُ رپشی یہی یک۔ وہ کےہ گا  :اے متے زت می تےس ر
لم ہ
عایل فمان گا  :کیا تو ن یہی خاییا کہ متا
رپشی کر نا ر
آت تو زت العا ی ےی؟! اهلل ت ی
ف الں ییدہ پماز ےہوا اوز تُو ن اس یک پماز رپشی یہی یک! کیا تو ن یہی خاییا کہ اگر تو اس
م
یک پماز رپشی کر نا تو جےھ اس ےک نراس نرا نا! اے آدم ےک ن تن ،می ن بجھ ےس
م
ک
آت کو
کھانا مانگا تو تُو ن جےھ یہی کھ النا! وہ کےہ گا :اے متے زت ،می تےس ر
ل
عایل فمان گا :کیا تو ن یہی خاییا کہ
کھانا کھ ال نا ر
آت تو زت العا می ہ ےی؟! اهلل ت ی
متے ف الں ییدے نبجھ ےس کھانا مانگا تو تُو ن اےس کھانا یہی کھ النا! کیا تُو ن
یہی خاییا کہ اگر تُو اےس کھانا کھ ال نا تواس کا احر مجھ ےس نرا نا! اے آدم ےک نتن ،می
م
ن بجھ ےس نتن کو کجرھ مانگا تو ن جےھ یہی ن رالنا! وہ کےہ گا  :اے متے زت می
ل
ک
عایل فمان گا :کیا تو ن یہی خاییا کہ
آت کو ن رال نا ر
تےس ر
آت تو زت العا می ہ ےی؟! اهلل ت ی

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :يقول اهلل تعاَل يوم القيامة :يا ابن
آدم مرضت فلم تعدين ،قال :كيف أعودك ،وأنت رب

العاملني" ،يعين :وأنت لست حباجة إَل حَّت أعودك،
ً
قال :أما علمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده ،أما
إنك لو عدته لوجدتين عنده .هذا احلديث ليس فيه
إشاكل يف قوهل تعاَل :مرضت فلم تعدين؛ ألن اهلل

تعاَل يستحيل عليه املرض؛ ألن املرض صفة نقص
واهلل سبحانه وتعاَل مزنه عن لك نقص ،لكن املراد

باملرض مرض عبد من عباده الصاحلني وأويلاء اهلل
سبحانه وتعاَل هم خاصته ،وهلذا قال :أما إنك لو

عدته لوجدتين عنده ،ولم يقل لوجدت ذلك عندي

 .1562خدیث:

**

متے ف الں ییدے نبجھ ےس نتن کو کجرھ مانگا اوز تُو ن اےس یہی ن رالنا! کیا تُو ن
یہی خاییا کہ اگر تُو اےس ن رال نا تواس کا احر مجھ ےس نرا نا!

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ وہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن ازساد
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
عایل فمانگا اے آدم ےک ن تن !می پماز
فمانا ":ن سکقیامتےک دں اهللت ی
ک
آت یک
ےہوا تو ن متی پماز رپشی یہی یک۔ وہ کےہ گا  :اے متے زت می تےس ر
ت
ل
ہ کہ می
آت کو تو ضوزت یہی ے
آت تو زت العا می ہ ےی؟! عنی ر
پماز رپشی کر نا ر

عایل فمان گا  :کیا تو ن یہی خاییا کہ متا ف الں ییدہ پماز
ر
آت یک پماز رپشی کر نا ،اهلل ت ی
ےہوا اوز تُو ن اس یک پماز رپشی یہی یک! کیا تو ن یہی خاییا کہ اگر تُو اس یک پماز رپشی
مج
عایل ن فمانا
کر نا تو ےھ اس ےک نراس نرا نا! اس خدی ث می کوئ اس کال یہی حو اهلل ت ی
عایل کو کسی پمازی
ے
ہ کہ می پماز ےہوا تو تُو ن متی پماز رپشی یہی یک؛ کنوں کہ اهلل ت ی
ہ؛ کنوں کہ پماز ےہونا ضف ِ
عایل ےہ قسم
ت تفص ے
کا الحق ےہونا ناممک ے
ہ حت کہ اهلل ت ی
ہ ،لیک یہاں پمازی ےس رماد اس ےک ییک اوز صا لح
ےک ع تنوں ےس نراك ے
ہحو کہاسےکخاضلوگ ےہون ہ ےی،اشی
ییدوںمی ےسکسیییدےکا پماز ےہونا ے
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م
كما قال يف الطعام والرشاب ،بل قال :لوجدتين عنده،
عایل ن فمانا :کیا تو ن یہی خاییا کہ اگر تُو اس یک پماز رپشی کر نا تو جےھ اس
لن اهلل ت ی
وهذا يدل ىلع قرب املريض من اهلل عز وجل ،وهلذا ےک نراس نرا نا! اوز ن یہی فمانا کہ تُو اس کا احر متے نراس نرا نا ختسا کہ آےگ خرل کر
م
قال العلماء :إن املريض حري بإجابة ادلاعء إذا داع
کھاناوز نتن ےکنازےمی فمانا ،نلکہیہاںتو نفمانا کہتُو جےھاس ےکنراسنرا نا،
لشخص أو داع ىلع شخص .قوهل" :يا ابن آدم
ت
ہ ،اشی لن علماء کا کہیا
عایل ےس فی ث رپ دالل ث کرئ ے
ً اوز ن نات رم ص یک اهلل ت ی
استطعمتك فلم تطعمين" ،يعين طلبت منك طعاما
ے ت کس شح
ہ۔
عایل ےکاہں سیاخا نا ے
ہ کہرم صکا ی صےک لن دعاء نانددعاءکرنااهلل ت ی
فلم تطعمين ،ومعلوم أن اهلل تعاَل ال يطلب الطعام
م
اهللکا نفماں  ":اے آدم ےک نتن،مین بجھ ےسکھانامانگااوزتُون جےھیہی
نلفسه لقول اهلل تبارك وتعاَل" :وهو يُطعم وال يُ َ
طعم"
ي
م
ت
َط سدہ
األنعام ،14 :فهو غين عن لك يشء ال حيتاج لطعام کھ النا! عنی می ن بجھ ےس کھانا مانگا اوز تُو ن جےھ یہی کھ النا ،ن تو نات تو َ
ہ کہ اهلل ت ی
ہ:اوز حو کہ کھان
عایل ا ین لن تو کھانا ظلت یہی کر نا اس کا فماں ے
ے
وال رشاب ،لكن جاع عبد من عباد اهلل فعلم به
ہ
ی
ک
ک
ک
ک
ہ اوز اس و وئ کھان و ی دییا "( " االت عام )14 :وہ ےہ حرت ےس ن
شخص فلم يطعمه ،قال اهلل تعاَل" :أما إنك لو و دییا ے
ہ ،لیک دییا می اس
ہ ن تو نتن یک خاحت ے
ہ اےس ن کھان یک ضوزت ے
أطعمته لوجدت ذلك عندي" ،يعين :لوجدت ثوابه ییاز ے
ً
ش
عندي مدخرا لك احلسنة بعرش أمثاهلا إَل سبعمائة ےک ییدوں می ےس کسی ییدے کو یھوك لیگ تو انک حص ن ناوحود خا ین ےک
ضعف إَل أضعاف كثرية .قوهل" :يا ابن آدم
استسقيتك" ،أي :طلبت منك أن تسقيين فلم

تسقيين ،قال" :كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟"،

يعين :لست يف حاجة إَل طعام وال رشاب ،قال" :أما
ً
علمت أن عبدي فالنا ظمئ أو استسقاك فلم تسقه،

أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي"،
ُ
إسقاء من طلب منك السقيا فأسقيته ُيعلك جتد
ً
ذلك عند اهلل مدخرا احلسنة بعرش أمثاهلا إَل
سبعمائة ضعف إَل أضعاف كثرية.

اےس کھانا ن کھ النا تو ازساد فمانا :اگر تُواےس کھانا کھ ال نا تواس کا احر مجھ ےسنرا نا" ،تعنی
اس کھ الن کا توات متے نراس متے حراتوں ےس نرا نا متے نراس انک یییک کا
ی
ہ۔ اهلل کا ن
توات دس گیا ےس ےل کر سات سو گیا نک نلکہ اس ےس ھی زنادہ ےہو نا ے
م
فماں " :اے آدم ےک نتن ،می ن بجھ ےس ن تن کو کجرھ مانگا تو تُو ن جےھ یہی
م
ن رالنا" ،تعنی می ن بجھ ےس نتن یک کوئ حرت ما نیگ تو تُو ن جےھ یہی دی تو ییدہ کےہ گا

ت
ل
":می کت
آت کو تو کھان نتن یک
آت تو زت العا می ہ ےی؟" عنی ر
ےسآت کو ن رال نا ر
ر
عایل ازساد فمان گا " :کیا تو ن یہی خاییا کہ متے ف الں
ضوزت ہےی یہی ،تو اهلل ت ی
ییدے کو یریاس لیگ نا اس ن بجھ ےس نرائ مانگا ،اوز تو ن اےس یہی ن رالنا ،کیا تُو ن
یہی خاییا کہ اگر تُو اےس نرائ ن رال نا تواس کا احر مجھ ےس نرا نا" ،اس می اس نات یک دلیل
عایل ےک
ے
آت ےس نرائ ما نےگ تو اےس نرائ ن رالن رپ ر
ہ کہ اگر کوئ یریاسا ر
آت کو اهلل ت ی
ج
اہں اس ن رالن کا توات (حراتوں می) مع ےہو گا ،انک یییک کا توات دس گیا ےس ےل
ی
کر سات سو گیا نک نلکہ اس ےس ھی زنادہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
طلبت منك السقيا لعبدي.
• استسقيتك :
• استطعمتك  :طلبت منك الطعام لعبدي.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاَل-.
 .2احلث ىلع عيادة املريض وإطعام الطعام وبذل املاء ملن حيتاج إيله.
 .3احلسنات ال تضيع ،وأنها عند اهلل بماكن.
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 .4احلديث حجة تبطل عقيدة احللول واالحتاد ،فهو ظاهر يف العيادة واإلطعام واإلسقاء حيث أثبت عبد ومعبود ،ورب ومربوب ،وخالق وخملوق،
ً
ً
تعاَل اهلل عما يصفون علوا كبريا.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد
العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ,دار
ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة 1426 :ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب ,بريوت.
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إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر لكه

 .1563احلديث:

**

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم« :إن اهلل رفيق حيب الرفق يف

األمر لكه» .قال انليب صىل اهلل عليه وسلم« :إن اهلل
رفيق حيب الرفق ،ويعطي ىلع الرفق ،ما ال يعطي ىلع

العنف ،وما ال يعطي ىلع ما سواه»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن اهلل رفيق حيب أن تكون لك األمور برفق وحيب
ً
من عباده من اكن رفيقا خبلقه لني اجلانب حسن
اتلعامل ويثيب ىلع ذلك ما ال يثيب ىلع العنف

والشدة ،وهو رفيق يف مجيع األمور ،فهذا خلق عظيم

وحمبوب هلل سبحانه وتعاَل ،فاملسلم ينبِغ هل أن
يتصف به ً
دائما.

**

ہ۔
ہ اوز ےہ حرت میپمی کو ت رسید کر نا ے
عایلپمی کرنواال ے
تفتیاۃاهلل ت ی

 .1563خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
اُم المومیی عاتش  -زضی اهلل عہا  -ےس زوای ث ے
ہ“۔ ینی کریم
ہ اوز ےہ حرت می پمی کو ت رسید کر نا ے
عایل پمی کرن واال ے
”تفتیاۃ اهلل ت ی
ہ اوز پمی کرن رپ
ہ اوز پمی کو ت رسید کر نا ے
ﷺ ن فمانا” :اهلل پمی کرن واال ے
ش
ہ اوز ن ہےی اس ےک ع الوہ
ہ حو حنی کرن رپ عظا یہی کر نا ے
وہ ست کجرھ عظا کر نا ے
ہ“ ۔
کسی اوز حرت رپ عظا کر نا ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ اوز ا ین
ہ اوز یمام کاموں می پمی کو ت رسید کر نا ے
عایل پمی کرن واال ے
اهلل ت ی
م
ہ کہ وہ جلوق رپ پم دل ےہو ،میای ث کرن واال اوز یہت
ییدوں ےک لن ن ت رسید کر نا ے
ش
معاملہ کرن واال ےہو اوز اس رپ اهلل وہ احر دے گا حو حنی اوز سدت رپ یہی دییا۔ اهلل
ع
عایل کو
ہ۔ ن انک ظنم اخ الق ضفت ے
یمام اموز می پمی کرن واال ے
ہ اوز اهلل ت ی
م
ہ۔ اس لن مسلماں کو رخا ہن کہ وہ اس ضفت ےک سایھ ےہمتش
یہت حنوت ے
زہ۔
منصف ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• يعطي ىلع الرفق  :أي :يثيب ىلع لني اجلانب.
• العنف  :الشدة واملشقة.
• الرفق  :لني اجلانب

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الرفق واملحبة هلل تعاَل ،وإثبات اسم الرفيق.
 .2علو مزنلة الرفق بني ماكرم األخالق.
 .3الرفيق يستحق اثلناء اجلميل واألجر اجلزيل من اهلل تعاَل.
 .4تقبيح صورة العنف والشدة والغلظة حيث إن صاحبها حمروم من اخلري.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ,تأيلف :أبو
زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط 2اعم .1392
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إن اهلل لْيىض عن العبد أن يأكل األكلة،
َّ
فيحمده عليها ،أو يرشب الرشبة ،فيحمده

ہ کہوہ لقمہ کھان اوزاس رپاهلل
عایل ییدےیکاس ناتےسحوس ےہو نا ے
اهلل ت ی
یک جدموییا کرے نا نرائ کا گھویث ین اوز اس رپاهللیک جدموییا کرے۔

عليها

 .1564احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن اهلل

لريىض عن العبد أن يأكل األكلة ،فيحمده عليها ،أو
َّ
يرشب الرشبة ،فيحمده عليها».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن من أسباب مرضاة اهلل سبحانه شكره ىلع األكل
والرشب فهو سبحانه وحده املتفضل بهذا الرزق.

**

 .1564خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ اهلل
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہوہلقمہکھاناوزاس رپاهلل یکجدموییا
عایلییدے یکاسنات ےسحوس ےہو نا ے
ت ی
کرے نا نرائ کا گھوی ث ین اوز اس رپ اهلل یک جدم وییا کرے۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ کھان نتن رپ اس کا سکر
اهلل ت عایل کو زاضی کرن ےک اسیات می ےس انک ن ے
ق
ہ۔
ہ حو ا ین صل ےس ن ززق دییا ے
بجا النا خان۔ اهلل ہےی تو ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أنس بن مالك
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َ َْ
• األكلة  :يه املرة الواحدة من األكل اكلغداء والعشاء ،والقول اثلاين أنها اللقمة الواحدة.
• َّ ْ
الرشبة  :يه املرة الواحدة من الرشاب ،وفيه قوالن اكألكلة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الرىض هلل سبحانه وتعاَل.
 .2أن رىض اهلل قد ينال بأدىن سبب اكحلمد بعد األكل والرشب.
 .3احلث ىلع شكر اهلل عز وجل وأنه سبب لرضاه ,وأن الشكر طريق للنجاة والقبول.
 .4بيان أدب من آداب الطعام والرشاب.
 .5بيان كرم اهلل عز وجل فقد تفضل عليك بالرزق وريض عنك باحلمد.
 .6السنة حتصل بقول :احلمد هلل.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد بن عالن الصدييق الشافيع ,دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم
بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ,تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ,مدار الوطن بإرشاف املؤسسة ,ط
 1425كنوز رياض الصاحلني ,رئيس الفريق العليم :محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,ط 2009 - 1430تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط2002 - 1423
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ُ َ ِّ َّ َ ُ َ ِّ ُ َ
ِين يعذبون انلاس يف ادلنيا
إن اهلل يعذب اَّل

 .1565احلديث:

اهللا تےس لوگوں کو عداتدے گا حودییا می لوگوں کو عداتد ین ہ ےی
**

 .1565خدیث:

ع
حک
ہ کہ اں کا م ِ
لک سام ےککجرھ جمی
عن هشام بن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنهما :-أنه ےہسام ین نم ین حرام زضی اهلل عہماےس رموی ے
ُ
ُ
َّ
َ
ََْ
م َّر بالشام ىلع أناس من األنب ي
وت می کرھا کیا گیا یھا اوز اں ےک رسوں رپ
اط ،وقد أقيموا يف کاست کاز لوگوں رپ ےس گرز ےہوا ،حہی دھ ر
ُ َّ
َّ ْ ُ
ہ؟ حوات دنا گیا کہ :حراح یک وج ےس
الشمس ،وصب ىلع رؤوسهم الزيت! فقال :ما هذا؟ ییل یہانا گیا یھا۔ ایہوں ن تروجرھا :ن کیا ماحرا ے
قيلُ :ي َع َّذبُون يف اخل َ َراج  -ويف روايةُ :حب ُسوا يف اجل ْز َ
ت
ن
ة
ي
ع
ک
ي
ہ
ہ
ی
م
ن
ي
ي
ح
ک
ی
ہ۔ اوز انک زوا ث
( ی ش ن ادا رن ےک رم ی) ا ی رسا دی خا ز ےی ے
ْ
لسم ْع ُ
أش َه ُد َ
اهلل
صىل
اهلل
رسول
ت
 فقال هشام:ي
ہ
م
ہ
ی
م
ہ
گ
ح
ہ۔ ےہسام نکہا :ی وا ےی دییا ےوں کہ
ہ :رن یک وج ےس ا ی قید کیا گیا ے
ُ َ ِّ ُ َ ی ے
َّ
ِّ
ُ
َ
اذل َ
ين يعذبون
عليه وسلم -يقول« :إن اهلل يعذب ي
س
ہ کہ’’ :اهلل ا تےس لوگوں کو
می ن زسول اهلل صیل اهلل علیہ و لم کو ن فمان سیا ے
انلاس يف ادلنيا» .فدخل ىلع األمري ،فحدثه ،فأمر بهم
عدات دے گا حو دییا می لوگوں کو عدات د ین ہ ےی۔‘‘ حریاں رج وہ امت (گوزپ) ےک
َ ُ ُّ
وا.
فخل
نراس گن اوز ایہی ن خدی ث سیائ ،تو گوزپ ن اں یک نای ث حکم دنا اوز ایہی رجھوز
دنا گیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن هشام بن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنهماَ -م َّر
ُ
َّ
بالشام ىلع أناس من فالحني العجم ،وقد أوقفوا يف
َّ
صب ىلع
الشمس تلحرقهم ،وزيادة يف تعذيبهم
الز ْي ُ
ت؛ ألن َّ
رؤوسهم َّ
الز ْيت تشتد حرارته مع حرارة
الشمس ،فسأل هشام -ريض اهلل عنه -عن سبب
تعذيبهم فأجابوه بأنهم لم يدفعوا ما عليهم من أجرة
األرايض اليت يعملون عليها ،ويف رواية :أنهم لم

يدفعوا ما وجب عليهم من اجلزية ،فلما رأى هشام -

ريض اهلل عنه -هذا اتلنكيل بهؤالء الضعفاء قال -
لسم ْع ُ
َ
ت رسول اهلل -صىل اهلل
ريض اهلل عنه :-أشهد ي
ُ ِّ
عليه وسلم -خيرب أن من ي َعذبُون انلاس ممن ال
يستحق اتلعذيب ،فإن اهلل تعاَل يعذبهم يوم القيامة،
ً
جزاء وفاقا ،ثم بعد أن قال مقوتله تلك :دخل ىلع
األمري وأخربه بما سمعه من رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -فما اكن من األمري إال أن تركهم يف

حاهلم .ولكن ال يعين ذلك عدم عقوبة املخطئ
وإيالمه بما يردعه ويكف رشه ،بل املنيه عنه هو

اتلعذيب الزائد عن العقوبة املعتادة.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ع
ح
ےہسام ین کنم ین حرام زضی اهلل عہما سام می کجرھ جمی کساتوں ےکنراس ےس
ش
وتمیکرھا کیاگیایھااوز اں یکرسامی حنیالن
گرزےحہیخ النےک لندھ ر
ےک لن اں ےک رسوں رپییل اندن ال گیا یھا اس لن کہ سوزح یک گرمی ےکسایھییل
ہ۔ ےہسام زضی اهلل عیہ ناں کو عدات د ین یک وج دزناق ث یک
یک گرمی زوز ی رکرئ ے
ی
تو ایہوں ن حوات دنا کہ ن ست حش زمی رپ کاست کرن ہ ےی اس کا کران ا ھی نک

ہ اےس ادا یہی
ہ کہ :اں رپ حو حرن واحت ے
ادا یہی کن ،اوز انک زوای ث می ے
ش
کن۔ حت ےہسام زضی اهلل عیہ ناں کموز لوگوں ےک سایھ اس فدز حنی کو دیکھا تو
آت زضی اهلل عیہ ن کہا :می گواہےی دییا ےہوں کہ می ن زسول اهلل صیل اهلل علیہ و
ر
س
س
ص
ل
زہ یےھ کہ حو لوگ
آت یل اهلل علیہ و م حت دے ے
لم کو فمان ےہون سیا ے
ہ ر
مس
دییا می ا تےس لوگوں کو عدات د ین ہ ےی حو عدات ےک نحق یہی تو اهلل ت عایل ا تےس
م
لوگوں کو قیامت ےک دں کمل ندےل ےک طوز رپ عدات دے گا۔ ےہسام زضی اهلل عیہ
ای رنی نات کہن ےک ت عد گوزپ ےک نراس گن اوز اس کو زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم یک
خدی ث سیائ ،گوزپ ےک نراس اس ےک سوا کوئ رخازہ یہی یھا کہ اں کو رجھوز دے۔
لیک اس کا ن مظلت یہی کہ قصوز واز کو اتسی رسا ن دی خان حش ےس وہ حرم ےس
م
ہ وہ عام رسا ےس زاند رسا
ناز آخان اوز رس ےس زك خان۔ نلکہ حو نات منوع ے
م
ہ۔
د ین ےک ن علق ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :هشام بن حكيم بن حزام -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
َْ
الفالحون من َ
العجم.
• األنبَاط :
ُْ
• اخل َ َراج  :ما يف َرض ىلع األرض املفتوحة من املال مقابل تركها يف يد ادلافع.
ُْ
اجل ْز َية  :ما يف َرض ىلع أهل اذلمة.
• ي
ُ ُّ ُ
َ
• خلوا  :ت يركوا من العذاب.

فوائد احلديث:
 .1الرتهيب من تعذيب املساكني والضعفاء أكرث مما فعلوه من اخلطأ.
 .2حتريم تعذيب انلاس حَّت الكفار بغري موجب رشيع.
ُ
 .3حتذير الظاملني من الظلم.
 .4تمسك أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -باألمر باملعروف وانليه عن املنكر.
انلصيحة من َّ
َّ
الر يع َّية.
 .5استحباب قبول األمري ي
 .6الواجب ىلع َّ
الر يع َّية انلصح للحاكم واألمري.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي،
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث
سنة النرش 418 :ه1997 -م.
العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .صحيح
ابلخاري ،تأيلق :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني ،تأيلف:
مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش،
الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)8888( :
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م
ہ حو رپ ےہتگاز ،جلوقےسنییاز اوز
اهلل ت عایل اسییدےےس محنت زکھیا ے
تروسیدہ خال ےہو

إن اهلل حيب العبد اتليق الغين اخليف

 .1566احلديث:

**

ً َّ
عن سعد بن أيب وقاص –ريض اهلل عنه -مرفواع" :إن
َ ُ ُّ َ َ
َّ
َّ
َّ
اخليف".
الغين
اتليق
العبد
اهلل حيب

ہ کہ’’ :ن سک اهلل ت عایل اس
سعد ین ائ وفاض زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
م
ہ حو منقی ( رپ ےہتگاز) ،جلوق ےس ن ییاز اوز تروسیدہ خال
ییدے ےس محنت زکھیا ے
ےہو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني انليب عليه الصالة والسالم صفة الرجل اذلي

حيبه اهلل عز وجل فقال" :إن اهلل حيب العبد اتليق

الغين اخليف" ،اتليق :اذلي يتيق اهلل عز وجل فيقوم

بأوامره وُيتنب نواهيه ،فيقوم بالفرائض وُيتنب
املحرمات ،وهو مع ذلك وصف بأنه غين استغىن

بنفسه عن انلاس غىن باهلل عز وجل عمن سواه ال
ً
يسأل انلاس شيئا وال يتعرض للناس بتذلل بل هو
غين عن انلاس مستغن بربه ،ال يلتفت إَل غريه،.
وهو خيف ال يظهر نفسه وال يهتم أن يظهر عند

انلاس أو يشار إيله بابلنان أو يتحدث انلاس عنه
جتده من بيته إَل املسجد ،ومن مسجده إَل بيته ومن

بيته إَل أقاربه وإخوانه.

 .1566خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ۔
ہ حےس اهلل ت عایل حنوت زکھیا ے
ینی کریم ﷺ ن اس آدمی یک ضفت ییاں یک ے
عایل منقی ،ن ییاز اوز تروسیدہ خال ییدے
ر
آت ﷺ ن فمانا’’ :ن سک اهلل ت ی
ش
م
ن
ہ حریابجرہ اس
ہ حو اهلل ت عایل ےس دز نا ے
ہ۔‘‘ قی :وہ حص ے
ےس محنت زکھیا ے
اہ ،فاتص یکادایییگ
ہاوز اس یک مماتعنوںےس رپ ےہت کر ن ے
ےکاحکاماتکو بجاال نا ے
ہ۔ اس ےک سایھ ہےی اس یک انک ضفت ن
ہ اوز حرام اموز ےس گرپ کر نا ے
کر نا ے
ی
ہ۔ وہ ا ین دل ےک سایھ لوگوں ےس ن ییاز ےہو نا
ہ کہ وہ عنی و ن ییاز ے
ھی ے
ہ۔ ن تو
ہ ،اوز اهلل رعوخل یک دات ےک سایھ اس ےک ماسوا ےس ن ییاز ےہو نا ے
ے
ہ۔ نلکہ وہ لوگوں
ہ اوز ن لوگوں ےک سا من لجاحت کر نا ے
وہ لوگوں ےس کجرھ مایگیا ے
ہ ,وہ اس ےک ع الوہ
ہ ،اس کا زت اس ےک لن کاق ےہو نا ے
ےس ن ییاز ےہو نا ے
آت کو
ہ۔ یت وہ تروسیدہ و گمیام ےہو نا ے
کسی اوز یک رطف منوج یہی ےہو نا ے
ہ ،ا ین ر
ظ ے
ہ کہ لوگوں ےک سا من وہ
ہ اوز ن ہےی اےس اس نات یک قکر ےہوئ ے
اہ یہی کر نا ے
ظ ے
اہ ہےو نا یررھ انگلنوں ےس اس یک رطف اسازہ کیا خان نا لوگ اس ےک نازے نا نی
ش
آت کو ضف ا ین گرھ ےس مسجد یک رطف اوز مسجد ےس گرھ یک
کرین۔ اتسا حص ر
رطف نا یررھا ین گرھ ےس ا ین رعپ و افازت اوز یھانوں یک رطف خا نا ہےوا مےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اتليق  :املمتثل لألوامر ،واملجتنب للنوايه.
• الغين  :غين انلفس ،وغىن املال كذلك.

• اخليف  :اخلامل اذلكر اذلي ال يعرف بني انلاس ،املعزتل هلم ،املنقطع لعبادة ربه.

فوائد احلديث:
 .1فضل اعزتال انلاس مع لزوم طاعة اهلل عند خوف الفتنة وفساد انلاس.
 .2بيان الصفات املقتضية ملحبة اهلل لعباده ،ويه اتلقوى واتلواضع والرىض بما قسم اهلل.
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 .3إثبات صفة املحبة هلل –ويه ىلع الوجه الالئق به ،-وأنه حيب العبد الطائع.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه .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 .رشح رياض
الصاحلني البن عثيمني,دار الوطن للنرش،الرياض ,الطبعة 1426 :ه .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت.
رياض الصاحلني للنووي ,ت :الفحل ,دار ابن كثري ,الطبعة :األوىل 1428 ،ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ,لإلمام انلووي دار إحياء الرتاث
العريب ,الطبعة اثلانية 1392 ,ه.

الرقم املوحد)5545( :

35

ہ اوز اشی کیات
عایل اس کیاتےکدز تےع یہتےس لوگوں کو نلید کر نا ے
اهلل ت ی
ہ۔
ےکدز تےع یہتےس لوگوں کو ت رستودلیل کر نا ے

إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به
آخرين

 .1567احلديث:

**

 .1567خدیث:

عمین حظات زضی اهللعیہ ےسزوای ث ے ین ی
عایل
ہ کہ ی کر م ﷺ نفمانا” :اهللت ی
ہ اوز اشی کیات ےک دز تےع
اس کیات ےک دز تےع یہت ےس لوگوں کو نلید کر نا ے
ہ۔“
یہت ےس لوگوں کو ت رست و دلیل کر نا ے

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه :-أن انليب -
اهلل يَ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن َ
رفع بهذا
َ
ْ ً َ َ ُ
آخر َ
ين».
ال ي
ك ي
تاب أقواما ويضع به ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ اهلل ےک زسول صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل عم زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
اهلل عليه وسلم -قال" :إن اهلل يرفع بهذا الكتاب
ہ اوز اشی کیات ےک
عایل اس کیات ےک دز تےع یہت ےس لوگوں کو نلید کر نا ے
"اهلل ت ی
ً
کس
أقواما ويضع به آخرين" ،يعين :معناه أن هذا القرآن
ن
ت
ک
ی
ل
ع
ن
ت
ت
ھ
ل
ح
ک
گ
ل
ک
ی
رس
ہ
ہ"۔ ی و وگ اس فآں و ن
دز ےع ت ےس و وں و ت و د ل ر نا ے
يأخذه أناس يتلونه ويقرءونه ،فمنهم من يرفعه اهلل
تع
عایل دییا اوز
ہ ےی ،اس یک ن الوت کرن اوز رپ ھن ہ ےی ،اں می ےس ص کو اهلل ت ی
به يف ادلنيا واآلخرة ،ومنهم من يضعهم اهلل به يف
ہ۔ حو
ہ اوز تعص کو دییا و آحرت می دلیل کر نا ے
ً آحرت می نلیدناں عظا فما نا ے
ادلنيا واآلخرة ،من عمل بهذا القرآن تصديقا
ع
ہ اوز تواہےی
بأخباره ،وتنفيذاً ألوامره واجتناباً نلواهيه ،واهتداء فآئ یک ییائ ےہوئ ناتوں یک تصدتق کرےک اس یک احکامات رپ مل کر نا ے
ہ ،اس ےک ییاں کردہ اخ الق فاصلہ
ہ ،اس ےس زاہ یمائ خاصل کر نا ے
بهديه ،وختلقا ً بما جاء به من أخالق -ولكها أخالق ےس بحریا ے
عایل اےس دییا و آحرت می نلیدناں عظا کر نا
فاضلة ،-فإن اهلل تعاَل يرفعه به يف ادلنيا واآلخرة ،ےک مظاتق حود کو دھالیا ے
ہ ،تو اهلل ت ی
ع
ع ع
عایل کا فماں
ہ؛ کنونکہ یہی فآں اصل لم ،لم کا رسحرسمہ اوز تروزا لم ے
ے
وذلك ألن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم
ہ۔ اهلل ت ی
ِ
ِ
م
ل
ع
ن
ْ
ل
ک
َ
ل
ْ
ولك العلم ،وقد قال اهلل تعاَل" :يرفع اهلل اذلين آمنوا
ہ” :پ ق ِع اللَـہ الَدِی َن آمَنُوا ُ ْم َوالَدِی َن ُاوتُوا ا َم دَ َزخَات“ (ا مجادلہ)11 :۔ (اهلل
ے
ُ
منكم واذلين أوتوا العلم
عایل یم می ےس اں لوگوں ےک ،حو ایماں ﻻن ہ ےی اوز حو علم دن گن ہ ےی،
درجات" املجادلة ،11 :أما ت ی
ً
ت
يف اآلخرة فريفع اهلل به أقواما يف جنات انلعيم .وأما دزج نلید کر دے گا) اوز آحرت می اس ےک دز تےع یہت سازی قوموں کو عمنوں
اذلين يضعهم اهلل به فقوم يقرءونه وحيسنون قراءته،
ہ ،حھی اهلل
وایل حنت می نلیدناں عظا کرین ےگ۔ حہاں نک اں لوگوں یک نات ے
لكنهم يستكربون عنه -والعياذ باهلل -ال يصدقون
ہ ،تو ن وہ لوگ ہ ےی ،حو اس یک ن الوت یہت انداز می
ً فآں ےک دز تےع دلیل کر نا ے
بأخباره ،وال يعملون بأحاكمه يستكربون عنه عمال،
کرن ہ ےی؛ لیک اس ےس یکت کرن ہ ےی ،اس یک ییائ ےہوئ ناتوں یک تصدتق یہی
ً
وُيحدونه خربا إذا جاءهم يشء من القرآن
ع
کرن ،اس ےک احکامات رپ مل یہی کرن ،اس یک حتوں کو خاں توجھ کر
كقصص األنبياء السابقني أو غريهم أو عن ايلوم
اآلخر أو ما أشبه ذلك صاروا والعياذ باهلل يشككون جھی النہ ےی،ختےس گرسیہا نتیا ےکواق عاتناآحرت ےکنازےمی فآں یکحتین
يف ذلك وال يؤمنون ،وربما يصل بهم احلال إَل اجلحد وعتہ۔ اں یمام اموز می سک و سیہ یک زوس ایریان ہ ےی-والعیاد ناهلل -اوز دل ےس
ی
مع أنهم يقرءون القرآن ،ويف األحاكم يستكربون ال تفی یہی کرن۔ تسا اوفات اں کا ن خاں توجھ کر ان کاز کا زون اس خد نک رہنرح خا نا
ی
ہ کہ وہ فآں یک ن الوت کرن ےہون ھی اس کا ان کاز کرن ہ ےی ،اس ےک
ے
يأتمرون بأمره وال ينتهون بنهيه ،هؤالء يضعهم اهلل
ع
م
يف ادلنيا واآلخرة ،والعياذ باهلل.
احکامات ےس زوگردائ کرن ہ ےی ،اوارم رپ مل یہی کرن اوز ن ہےی منوعات ےس
ب
ی
عایل دییا و آحرت می زسوا کرے گا۔ والعیاد ناهلل!
حن ہ ےی۔ ہی لوگ ہ ےی حہی اهلل ت ی
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يضع  :خيفض.

فوائد احلديث:

ً
ً
ً
 .1احلث ىلع االهتمام بكتاب اهلل تالوة وحفظا وفهما وعمال.

 .2العلم يرفع صاحبه يف ادلنيا واآلخرة ،ما ال يرفعه املال وال امللك وال غريهما.

 .3األمة املسلمة عزها ورشفها بتمسكها بدينها ،والقيام حبق كتابها.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه-4 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-5 .
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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مومن ا ین حُس ِ
ن اخالقیکوجےسزوزےداز اوزست ییداز عیادت گراز کا

إن املؤمن يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم
القائم

 .1568احلديث:

**

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :إن املؤمن

 .1568خدیث:

ہ۔
دزج نرا لتیا ے

ہ کہ (زسول اهلل ﷺ ن فمانا) مومن
عاتش زضی اهلل عہا ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ا ین حُس ِ
ن اخ الق یک وج ےس زوزے داز اوز ست ییداز عیادت گراز کا دزج نرا لتیا

يلدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم»

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

فضيلة حسن اخللق وأنه يبلغ بصاحبه يف املزنلة عند
اهلل ويف اجلنة مزنلة املداوم ىلع الصيام وقيام الليل،

وهما عمالن عظيمان وفيهما مشقة ىلع انلفوس،

وحسن اخللق أمر يسري.

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می حُس ِ
ہ کہ
ہ اوز اس نات یک وصاحت ے
ن اخ الق یک قصیلت کا ییاں ے
حُس ِ
ن اخ الق یک وج ےس ییدہ اهلل ےک اہں ا تےس رمییہ اوز حنت می ا تےس مفام رپ خا یرہنحریا

ہ۔ ن دوتوں
ہ حو ےہمتش زوزہ ز کھن واےل اوز زات کو قیام کرن واےل کو ملیا ے
ے
ع
یہت ظنم اعمال ہ ےی حن ےک کرن می تفش م سفت می متی ال ےہون ہ ےی حت کہ
حُس ِ
ہ۔
ن خلق یہت آساں کام ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• حبسن خلقه  :بسط الوجه وبذل انلدى وكف األذى

فوائد احلديث:
 .1حسن اخللق يضاعف اثلواب واألجر حَّت يبلغ العبد به درجة الصائم اذلي ال يفطر والقائم اذلي ال يتعب.
املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ,تأيلف :أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ,إرشاف :عبداهلل الرتيك ,انلارش :مؤسسة
الرسالة ,ط 1اعم  .1421سنن أيب داود ,تأيلف :أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط ,انلارش :دار الرسالة العاملية ,ط 1اعم
 .1430بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط .2002 – 1423مشاكة املصابيح ,تأيلف :حممد بن عبداهلل اخلطيب العمري ,حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم,
ط 3اعم .1985
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یہودی اوز عتسائ حصات یہی لگان۔ یم اںیک مجالفت کیا کرو (تعنی حصات
لگانا کرو)۔

َ ْ ُ َ َ ُ
إن ايلهود وانلصارى َل يصبغون ،فخال ِفوهم

 .1569احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
حضت اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
فمانا’’:یہودی اوز عتسائ حصات یہی لگان۔ یم اں یک مجالفت کیا کرو (تعنی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال« :إن ايلهود وانلصارى ال

يصبغون ،فخالفوهم».

حصات لگانا کرو)"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -أخربهم بأن ايلهود وانلصارى أي ال
َّ
وحلاهم ،بل يرتكون الشيب
يصبغون شعر رؤوسهم ي
َّ
فيها ىلع حاهل ،فأمر أن خيالفوهم بصبغ الشعر،
وخضب اللحية والرأس.

 .1569خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ات ے
زہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ن ایھی ییانا کہ یہودی و عتسائ
وہپہ زضی اهلل عہا ییا ے
ا ین رسوں اوز دازھنوں ےک نالوں رپ حصات یہی لگان ،نلکہ (اں می یموداز
ج
آت ﷺ ن حکم دنا کہ
ےہون وایل ) سفیدی کو حوں کا توں ر ھوز د ین ہ ےی۔ حریابجرہ ر
مسلماں اں یک مجالفت کرن ےہون دازھی اوز رس کو ز نگی اوز حصات لگا نی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ ْ ُ َ
ون  :املراد :خضاب شعر اللحية والرأس األبيض ُ
بصفرة أو ُمحرة؛ وأما َّ
السواد ،فمنيه عنه.
• ال يصبغ
ي
• ايلهود  :ايلهود هم املنتسبون إَل دين موىس -عليه السالم-.
• َّ
انلصارى  :هم أتباع عيىس -عليه الصالة والسالم-.

فوائد احلديث:

َّ
 .1استحباب صبغ الشيب باحلناء وغريه ،سواء اكن يف اللحية أم يف غريها.

 .2احلث ىلع خمالفة ايلهود وانلصارى يف عوائدهم وما اكن من شأنهم من مظهر وبلاس وغري ذلك.
 .3للمسلم شخصية متمزية عن غريه يف َملْبَسه وهنْ َدامه ُ
وسلو يكه ،فليحرص لك مسلم ىلع الزتام السنة انلبوية املطهرة ،وال يليق به تقليد غري
ي
ي
املسلمني يف شؤونهم.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن
احلجاج انليسابوري ،حتقيق :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 صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،هـ
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ُ ٌ ََ
َ َ
َ
َ ْ ََ
اسم عند اهلل َرجل تس ََّّم ملِك
ع
إن أخن َ ٍ
ْ
األمالكَ ،ل مالك إَل اهلل

 .1570احلديث:

**

تسىم ملك األمالك ،ال مالك إال اهلل» .ويف رواية:
َ ْ ُ
َ ْ ُ
«أغيَظ رجل ىلع اهلل يوم القيامة ،وأخبثه وأغ َيظه
َ
عليه ،رجل اكن يسىم ملك األمالك ،ال َم يلك إال
َ َ ْ َ
اهلل" .قال سفيان« :مثل شاهان ش ْاه» ،وقال أمحد بن
َ
َ ْ
حنبل ،سألت أبا عمرو عن أخ َنع؟ فقال« :أ ْو َضع».

ش
عایل یک ست ےس زنادہ نازاصیگ کا رساواز اوز ست ےس زنادہ ختنت وہ حص
زوز اهلل ت ی
ح
م
عایل ےک سوا کوئنادساہ یہی"۔
ےہوگا ،شکودییا ی"ملکاالم الك" کہا خا نایھا۔اهللت ی
سفیاں (اس خدی ث یک تش بح کرن ےہوے) کہن ہ ےی" :ختےس سااہں ساہ"۔ اجدم ین
خ
تیلفمانہ ےیمین اتو عموےس احنعےک معنیدزناق ث کنتو ایھوں ناس
ےک معنی"ست ےس زنادہ گھتیا" یی الن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عند اهلل -عز وجل -من تسىم باسم حيمل معىن
العظمة والكربياء اليت ال تليق إال باهلل -تعاَل،-

كملك امللوك؛ ألن هذا فيه مضاهاة هلل ،وصاحبه
َّ
يديع نلفسه أو يُدىع هل أنه ند هلل؛ فذللك صار
املتسيم بهذا االسم أبغض انلاس إَل اهلل وأخبثهم
عنده ،وحيتمل املعىن أنه من أبغض انلاس .ثم ِّ
بني -
صىل اهلل عليه وسلم -أنه ال مالك حقيقة للكون وما
فيه من مالك ومملوك إال اهلل -عز وجل ،-ولعل يف
هذا احلديث موعظة وذكرى لذلين يطلقون األسماء
واأللقاب ىلع األشخاص؛ من غري أن يفهموا معناها

ومدلوهلا ،حَّت ال يقعوا فيما حذر منه هذا احلديث،

واهلل املستعان.

 .1570خدیث:

وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے ین ی
ات ے
عایل ےک
ہ کہ ی کر م ﷺ ن فمانا" :اهلل ت ی
ش
ک
عایل
پدنک ندپین نام اس حص کا ے
ک االَم ْالك" نام ز ےھ۔ حت کہ اهلل ت ی
ہ،حو "مَلِ َ
ح
ےک سوا کوئ ( فنقی) مالک یہی"۔ انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی":قیامت ےک

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -عن انليب  -صىل اهلل
َ َْ
عليه وسلم  -قال« :إن أخن َع اسم عند اهلل رجل

ُ
خيرب -صىل اهلل عليه وسلم -أن أوضع وأحقر انلاس

ش
ک االَمْالك'
عایلےکپدنک ستےس ندپین ناماس حص کا ے
اهلل ت ی
ہ ،حو'مَلِ َ
ح
ک
عایلےک سوا کوئ( فنقی) مالک یہی۔
(شہتساہ) نامز ےھ۔ حت کہ اهللت ی

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ اهلل رعوخل
ینی کریم ﷺ اس خدی ث میازك می اس نات یک حت دے ے
ےک پدنک ست ےس کم پ اوز حفت وہ لوگ ہ ےی ،حھی ا تےس نام ےس ن رکازا خا نا ہےو،
ع
مع م
ح
عایل ہےی ےک ل التق و
ش می ظمت اوز کتنائ کا نی و قہوم ےہو ،حوضف اهلل ت ی
زییا ے خ
تع
عایل
ہ۔ تےس 'ملک االم الك' نی شہتساہ؛ کنونکہ اس رطح ےک ناموں ےساهلل ت ی
ہ۔ ا تےس نام ز کھن واال نا تو حود ا ین حق می نا دورسے
ےس مفانلہ آزائ یک تو آئ ے
ہ کہ
اس ےک حق می اهلل ت عایل ےک مد مفانل ےہون کا دعوی کرن ہ ےی۔ یہی وج ے
شح
عایل یک نازگاہ می ست ےس زنادہ نات رسیدندہ اوز اس
اس نام ےس موسوم ص ،اهلل ت ی
ی
ہ۔ اس خدی ث می اس معنی کا ھی
ےک پدنک ست ےس زنادہ ختنت فاز نرا نا ے
آت
ہ کہ وہ ست ےس زنادہ نات رسیدندہ ومکروہ لوگوں می ےس ے
احمال ے
ہ۔ یررھ ر
ﷺ ن اس نات یک وصاحت فمائ کہ کاییات اوز اس می نران خان واےل ےہ
ق
حف
ہ۔ اس خدی ث می اں
سم ےک مالک و مملوك کا نقی مالک اهللییازك و ت عایل ہےی ے

م
ی
ت
ہ ،حو حصوض افاد ےک لن اشما
افاد ےک لن ھی موعظت اوز صنحت کا ساماں ے
شم
اوز الفاتکااست عمالاںےک معائاوزتفاضوںکو جےھتعتکرنز ہنہتےیکہکہی وہ
ح
مسن
عایل ہےی فنقی مددگاز
اس خدی ث می مدکوز وعید ےک حق و رساوازن ےہوخا نی۔ اهلل ت ی
ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :الرواية األوىل :متفق عليها .الرواية اثلانية :رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.-
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مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ
َ ِّ
• أخنع  :أ ْو َضع وأذل.
سىم أيِّ :
• يسىم ملك األمالك  :يُدىع بذلك ويرىض به ،ويف بعض الروايات :ت َ ِّ
سىم نفسه بذلك.
• األمالك  :مجع َملكَ ،
والم يلك هو صاحب األمر والسلطة.
ي
• ال مالك إال اهلل  :ال مالك ىلع احلقيقة امللك املطلق إال اهلل -تعاَل-.
َ َ ْ َ
• شاهان شاهْ  :أيَ :م يلك الـملوك ،ويه لكمة فارسية.
َ
• أغيظ رجل  :الغيْظ :أشد الغضب وابلغض.
ً
ً
• أخبثه  :أبطله ،أي :يكون خبيثا عند اهلل مغضوبا عليه.

فوائد احلديث:

ِّ
ِّ
َ
سيم َ
 .1حتريم التَّ ِّ
بـم يلك األمالك ،ولك ما دل ىلع الغاية يف العظمة ،كشاهن شاه ،وقايض القضاة ،وحنوه.
 .2وجوب احرتام أسماء اهلل -تعاَل-.

 .3احلث ىلع اتلواضع واختيار األسماء املناسبة للمخلوق واأللقاب املطابقة هل.

 .4وجوب اتلأدب برتك األلفاظ املحتملة معىن مذموما.
ِّ
التسيم بملك األمالك من الكبائر.
.5

 .6إثبات الغيظ هلل عز وجل ،فيه صفة تليق باهلل عز وجل ،كغريها من الصفات ،والظاهر أنها أشد من الغضب.

 .7حكمة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف حسن اتلعليم؛ ألنه ملا بني أن هذا أخنع اسم ،وأغيظه ،أشار إَل العلة ،وهو" :ال مالك إال اهلل" ،وهلذا
ينبِغ للك إنسان يعلم انلاس؛ أن يقرن األحاكم بما تطمنئ إيله انلفوس من أدلة رشعية ،أو علل مرعية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري-املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص-انلارش  :دار طوق انلجاة-الطبعة  :األوىل 1422ه- .مسلم بن احلجاج-املحقق :حممد فؤاد عبد
ابلايق-انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.ـ امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان ،دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م.
اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م .املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة(،إبراهيم مصطىف  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد انلجار) انلارش :دار ادلعوة.

الرقم املوحد)5930( :
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م
ی م
ادئدزجےکختنی کارمییہن ےہوگا کہ اسےس
م یےسحنت یستےس ی
اهلل کےہ گا کہ تو ای رنی حوا ےہسات ییاںکر،وہ ای رنی یمیا نی ییاں کرے گا ی ررھ اس

إن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول هل:
تمن ،فيتمىن ويتمىن فيقول هل :هل تمنيت؟

ےس ترو جےھ گا کہ’’ کیایتی سازی یمیا نی تروزی ےہوگیی؟‘‘وہ کےہ گا:جیاہں تو
ی
اهللفمان گا کہ ’’تونختنی یمیا نی ظ ے
اہ کیوہ ھی تروزییک خا نییگ اوز اینی

فيقول :نعم ،فيقول هل :فإن لك ما تمنيت ومثله
معه

 .1571احلديث:

ہےیرمند عظایک خا نییگ۔

**

ہ کہ ’’یم می ےسحنت می ست ےس
اتو ےہ پہ زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا زوای ث ے
خ
ادئ دزج ےک تنیکارمییہ ن ےہوگا کہاسےساهلل کےہگا کہتوای رنیحوا ےہساتییاںکر،
ی
ی
ج
ن
ن
رن
وہ ا ی یمیا ی ییاں کرے گا یررھ اس ےس ترو ےھ گا کہ ’’ کیایتی سازی یمیا ی تروزی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َّ
ََْ
أحدكم من
اهلل عليه وسلم -قال« :إن أدىن مقع يد ي
َ
َّ
َّ
ويتمىن فيقول هل :هل
فيتمىن
اجلنة أن يقول هل :ت َم َّن،
َّ
َّ
تمن َ
تمن َ
يت
يت؟ فيقول :نعم ،فيقول هل :فإن لك ما

ی
ےہوگیی؟‘‘وہ کےہ گا:جی اہں تو اهلل فمان گا کہ ’’ تون ختنی یمیا نی ظ ے
اہ کی وہ ھی
ب
جےھ دی خا نی یگ اوز اینی ہےی رمند عظا یک خا نی یگ‘‘۔

ومثله معه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
إن أقل أهل اجلنة ملاك وأنزهلم مرتبة َمن ينال أمانيه

لكها حبيث ال تبىق هل أمنية إال حتققت ،حيث يقول

اهلل هل« :تمن» فيتمىن ما يشاء ،حَّت إذا تمىن مجيع
أمانيه ،قال اهلل تعاَل هل« :فإن لك ما تمنيت ومثله
ً
ً
وإكراما من اهلل -تعاَل.-
معه» زيادة وفضال

 .1571خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

حیتنوں می ےس ملکنت و رم ین ےک اعتیاز ےس ست ےس کم پ وہ ےہوگا حش یک ست
زہ یگ حو تروزی ن
حوا ےہسات تروزی ےہوں یگ نایین طوز کہ اس یک کوئ اتسی حوا ےہش یہی ے
اہ گا حوا ےہش کرے گا
عایل اس ےس کےہ گا کہ ’حوا ےہش کر‘  ،،حریابجرہ وہ حو رخ ے
ےہو ۔ اهلل ت ی
یہاں نک کہحتای رنیستحوا ےہسات کااظہاز کر خےکگاتواهلل ت عایلاس ےس فمانگا
ی ب
کہ ’’تونختنییمیا نیظ ے
اہ کیوہ ھی جےھدیخا نی یگاوزاینیہےیرمند عظا یکخا نی
عایل یک رطف ےس پھا کر د ین اوز اززاہ توازس و کرم ےہوگا ۔
یگ۔" اتسا اهلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أدىن  :أقل.
• مقعد أحدكم  :مزنتله يف اجلنة.

• هل تمنيت  :هل استوفيت ما تشتهيه وحتبه؟

فوائد احلديث:
 .1أن اهلل تعاَل يعطي عباده يف اجلنة ما يتمنون ،ويزيدهم من فضله.
 .2إثبات صفة الالكم هلل -تعاَل-.
 .3منازل أهل اجلنة متفاوتة ادلرجات.
 .4أدىن أهل اجلنة مزنلة هل أضعاف ُملك ملوك ادلنيا.
 .5بيان عظم كرم اهلل  -سبحانه وتعاَل ،-وأن خزائنه مألى ال تنفذ.
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 .6ال ينحرص نعيم اجلنة ىلع يشء معني ،بل ُيد فيها املؤمن لك ما يتمناه وتشتهيه نفسه فضال وجودا وكرما من عند اهلل  -تعاَل-.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال
اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل آل مبارك ،نرش :دار العاصمة،
الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م - .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،حتقيق خليل مأمون شيحا-دار املعرفة-بريوت-الطبعة الرابعة1425ه - .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)8342( :

43

ی
خ
اوپےک) ناال خاتوں کو ا تےس د کھیےگختےس یمآشماںمی نازوں
تنی ا ین( ر
کودیکھن ےہو۔

إن أهل اجلنة يلرتاءون الغرف يف اجلنة كما
ترتاءون الكوكب يف السماء

 .1572احلديث:

**

خ
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ " تنی
شہل ین سعد زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
اوپ ےک) ناال خاتوں کو ا تےس د کھی ےگ ختےس یم آشماں می نازوں کو دیکھن
ا ین ( ر

عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -
َََ َ َ
اء ْون
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن أهل اجلنة يلرت
ُ َ
ََ َ َ
اء ْون الكوكب يف السماء».
الغ َرف يف اجلنة كما ترت

ےہو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يتفاوت أهل اجلنة يف املنازل حبسب درجاتهم يف
الفضل ،حَّت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو

أسفل منهم ،اكنلجوم.

 .1572خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

حیتنوں ےک اں یک قصلنت ےک اعتیاز ےس حنت می محیلف رمای ث ہ ےی۔ یہاں نک کہ
خ
ب
حی
اوپ ےک دزخات واےل تنی ا تےس دکھائ دین ےگ ختےس
جےل دزج واےل تنوں کو ر
نازے ےہوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سهل بن سعد -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يرتاءون  :ينظرون ويشاهدون.

فوائد احلديث:
 .1أهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل.
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 اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس
هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

الرقم املوحد)8354( :
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ی
خ
اوپےک ناالخانواےللوگوں کو اسرطحد کھیےگ ،حشرطح
تنی ا ین ر
یم لوگاسزوسن سیازے کو دیکھن ےہو ،حوآشماںےکمشق نا مرعئ اقق می
ہ اوزاتسا اہےل حنتےک مانی نران خانواےلفقرمایثیکوج
ےہو نا ے
ےس ےہوگا۔

إن أهل اجلنة يلرتاءون أهل الغرف من فوقهم

كما تراءون الكوكب ادلري الغابر يف األفق من
املرشق أو املغرب تلفاضل ما بينهم

 .1573احلديث:

**

خ
ہکہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا " :تنی
اتو سعید خدزی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
اوپ ےک ناالخان واےل لوگوں کو اس رطح د کھی ےگ ،حش رطح یم لوگ
ا ین ر
ی
ہ
اس زوسن سیازے کو د کھن ےہو حو آشماں ےک مشق نا مرعئ اقق می ےہو نا ے
اوزاتسا اہےل حنت ےک مانی نران خان واےل فق رمای ث یک وج ےس ےہوگا"۔
ع
ع ج
ضجان کرام زضواں اهلل لنہم ا معی ن رعض کیا :نا زسول اهلل! ن تو ا نتیا لنہم

عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ََ َ َ
اء ْون أهل
عليه وسلم -قال« :إن أهل اجلنة يلرت
َ َ َ
راء ْون الكوكب ادلري الغابر
الغرف من فوقهم كما ت
َ
ُ
يف األفق من املرشق أو املغرب يتلفاض يل ما بينهم»
قالوا :يا رسول اهلل؛ تلك منازل األنبياء ال يبلغها

غريهم قال« :بىل واذلي نفيس بيده ،رجال آمنوا باهلل

ا۔آت
الس الم ےک مکاں ےہوں ےگ ،حن نک اں ےک ع الوہ کوئ اوز یہی خا سکی
ر
ق
ہ اس دات یک ،حش ےک اہیھ می متی خاں
ﷺ ن فمانا" :کنوں یہی؟ سم ے
ی یہ
ہ ،اں ناال خاتوں نک وہ لوگ ھی ر نج ری ےگ ،حو اهلل رپ ایماں الن اوز زسولوں یک
ے
تصدتق یک۔

وصدقوا املرسلني».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أهل اجلنة تتفاوت منازهلم حبسب درجاتهم يف
الفضل ،حَّت إن أهل ادلرجات العىل لرياهم من هو

أسفل منهم اكنلجوم.

 .1573خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

خ
تنی ا ین رمای ث ےک لجاظ ےسمحیلف دزخات می ےہوں ےگ۔ یہاں نک کہ نلید
دزخات واےل بجےل دزخات والوں کو ا تےس دکھائ دین ےگ ،ختےس نازے دکھائ
د ین ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سعيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يرتاءون  :ينظرون ويشاهدون.
• الغابر  :اذلاهب يف األفق.

• الكوكب ادلري  :انلجم شديد اإلضاءة.
• األفق  :السماء.

فوائد احلديث:
 .1أهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاتهم يف العمل والفضل.
 .2من صدق املرسلني وآمن بهم يبلغ منازهلم.

45

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 .1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .تطريز رياض
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .كنوز رياض الصاحلني،
بن عب يد ي ي
الصاحلني ،تأيلف فيصل ي
تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8351( :
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ش
قیامتےکدںحش حصےک نازے می ستےس یہےل قنصلہ کیا خان گاوہ
ُ
ُ
ل
رج
عليه
القيامة
يوم
قىض
إن أول انلاس ي
ت
ع
شہید ےہوگا اےسالنا خان گا اوز اےساهللیک میی حَنوائ خا نییگوہایہی ی رہجراں
ََ
ْ
استُ ْشه َد ،فأُيت بهَّ ،
فما
قال:
ها،
ف
فعر
ِعمته،
ن
فه
فعر
ِ
ت
ع
ع
م
ْ ُ ْ ْ ُ ےل گا تو اهللفمان گا توناں منوںےک ےہون ےہون کیا ل کیاوہ کےہ گا
َ
َ َْ ُ
ع ِملت فيها؟ قال :قاتلت فيك حَّت استش ِهدت
مینیتےزاسیہ می حہاد کیا یہاں نک کہ شہید ےہوگیا۔

 .1574احلديث:

**

 .1574خدیث:

ہ کہ ایہوں ن کہا می ن زسول اهلل ﷺ کو
اتو ے ُہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ہ کہ ’’قیامت ےک دں حش کا ست ےس یہےل حش حص ےک
فمان ےہون سیا ے
تع
نازے می قنصلہ کیا خان گا وہ شہید ےہوگا اےس النا خان گا اوز اےس اهلل یک میی
ت
حَنوائ خا نی یگ وہ ایہی یرہجراں ےل گا تو اهلل فمان گا تو ن اں عمنوں کو نراکر کیا عمل

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

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إن أول انلاس
ْ ُ ْ َ ُ
يُقىض يوم القيامة عليه ُ
رجل استش يهد ،فأيت به،
ََ
َّ
فعرفها ،قال :فما َع يملت فيها؟ قال:
فعرفه نيعمته،
استُ ْشه ْد ُ
ت فيك حَّت ْ
ت .قالَ :كذبْ َ
قَاتَلْ ُ
ت ،ولكنك
ي
ُ
َ
قَاتَلْ َ
ت ألن يقالَ :ج يريء! فقد قيل ،ثم أ يم َر به ف ُس يحب
ُ
ىلع وجهه حَّت أليق يف انلار .ورجل تعلم العلم
ََ
وعلمه ،وقرأ القرآن ،فأُيت به َّ
فعرفها .قال:
فعرفه ني َعمه

کیا؟ وہ کےہ گا می نیتے زاسیہ می حہاد کیا یہاں نک کہ شہید ےہوگیا۔ فمان گا تو
ب
ن جھوت کہا نلکہ تو ،تو اس لن لر نا زاہ ناکہ جےھ یہادز کہا خان سو ! یمہی (دییا می)
ح
یہادز کہا گیا۔ یررھ حکم دنا خان گا کہ اےس میہ ےک نل گھستت کر ہنم می دال دو یہاں

ش
ح
نک کہ اےس ہنم می دال دنا خان گا۔ دورسا حص حش ن علم خاصل کیا اوز اےس
ت
لوگوں کو سکھانا اوز فآں کریم رپھا اےس النا خان گا اوز اےس اهلل یک عمیی حنوائ
ت
خا نی یگ وہ ایہی یرہجراں ےل گا تو اهلل فمان گا تو ن اں عمنوں کو نراکر کیا عمل کیا؟
وہ کےہ گا می ن علم خاصل کیا یررھ اےس دورسوں کو سکھانا اوزیتی زصا ےک لن
ب
فآں محید رپھا۔ اهلل فمان گا تو ن جھوت کہا تو ن علم اس لن خاصل کیا کہ جےھ
ب
ب
عالم کہا خان اوز فآں اس ےک لن رپھا ناکہ جےھ فازی کہا خان سو جےھ اتسا (دُییا
می) کہا گیا۔ یررھ حکم دنا خان گا کہ اےس میہ ےک نل گھستیا خان یہاں نک کہ اےس
حہنم می دال دنا خان گا۔ نتشا وہ شحص ےہوگا حےس اهلل ن (دییا می) وسع ِ
ت ززق
ی
ےس توازا ےہوگا اوز اےس ےہ قسم کا مال عظا کیا ےہوگا اےس ھی النا خان گا اوز اےس اهلل یک

فما عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت
فيك القرآن ،قالَ :ك َذبْ َ
ت ،ولكنك تعلمت يلقال:

اعلم! وقرأت القرآن يلقال :هو قارئ؛ فقد قيل ،ثم
ُ
َ
أ يمر به ف ُس يحب ىلع وجهه حَّت أليق يف انلار .ورجل
ُ
َو َّس َع اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف املال ،فأيت به
ََ
َّ
فعرفها .قال :فما عملت فيها؟ قال :ما
فعرفه ني َعمه،
َُْ
تركت من سبيل ُحت ُّ
ب أن ينف َق فيها إال أنفقت فيها
ي
لك .قالَ :ك َذبْ َ
ت ،ولكنك فعلت يلقال :جواد! فقد
ُ
َ
قيل ،ثم أ يمر به ف ُس يحب ىلع وجهه حَّت أليق يف انلار».

ت
ت
عمییحَنوائخا نی یگوہایہی یرہجراں ےلگا،اهللفمانگاتون اں عمنوںکونراکرکیا
س م ح م ح ر ب
رح کرنا جےھ ت رسید ےہو یتی
عمل کیا؟ وہ کےہ گا می ن یتے زا ن ی ش ی
زصا خاصل کرن ےک لن مال ح ر
رح کیا۔ اهلل فمان گا تو ن جھوت کہا نلکہ تو ن
ب
ب ش
اتسا اس لن کیا ناکہ جےھ جی کہا خان ترش ! جےھ (دییا می) اتسا کہا گیا ،یررھ حکم دنا
ح
خان گا کہ اےس میہ ےک نل گھستیا خان یہاں نک کہ اےس ہنم می دال دنا خان
گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
خدی ث کا دزج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

أن أول من يُقيض فيهم يوم القيامة هم ثالثة أصناف:
ِّ
ِّ
ُمتَعلم مرايئ ومقاتل مرايئ ومتصدق مرايئ ،ثم إن

اهلل -سبحانه وتعاَل -يأىت بهم إيله يوم القيامة
فيعرفهم اهلل نعمته فيعرفونها ويعرتفون بها فيسأل
لك منهم :ماذا صنعت؟ يعين يف شكر هذه انلعمة،

فيقول األول :تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك.
فقال اهلل هل :كذبت ،ولكن تعلمت يلقال :اعلم،

وقرأت القرآن يلقال :قارئ ليس هلل ،بل ألجل
الرياء ،ثم أُمر به ُ
فسحب ىلع وجهه يف انلار ،وكذا من

بعده.

**

اجمایل معنی:

قیامت ےک دں ست ےس یہےل حن لوگوں کا حسات کیات ےہوگا وہ نی لوگ ےہوں
ےگ۔ دکھاوے ےک لن علم خاصل کرن واال ،دکھاوے ےک لن حہاد کرن واال

عایل ایہی خاض
اوز دکھاوے ےک لن صدفہ کرن واال۔ قیامت ےک دں اهلل ت ی
ت
تع
کرے گا ،ایہی ای رنی میی حَنوان گا ن اں عمنوں کو خاں لی ےگ۔ یررھ اں ےس
ت
تروجرھا خان گا کہ اں عمنوں یک فدزدائ می یم ن کیا کیا۔ یرہ ال کےہ گا می نیتی
ع
ہ ،نلکہ تو ن اس
زصا ےک لن لم سنکھا اوز فآں رپھا۔ اهلل فمان گا تو جھونا ے
ب
ب
لن علم سنکھا ناکہ جےھ عالم کہا خان اوز اس لن فآں رپھا ناکہ جےھ فازی کہا
خان۔ اهلل یک زصا ےک لن یہی کیا نلکہ دکھاوے ےک لن کیا۔اس ےک نازے
ح
می حکم دنا خان گا کہ اےس گھستت کر ہنم می دال دنا خان۔ اشی رطح اتسا ہےی
سلوك اں ےک ت عد والوں ےک سایھ ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يُقىض يوم القيامة عليه  :حيكم عليه ويفصل يف أمره.
عرفه نيعمته َّ :
• َّ
عرف اهلل العبد نيعمته اليت اكنت عليه يف ادلنيا.
ْ
َ َ
• قاتلت فيك  :أي ألجلك ونلَرص يدينك.
• فقد يقيل  :أي حصل لك يف ادلنيا ما أردت.
َ
• ف ُس يحب ُ :ج َّر.
• َجواد  :كثري اجلُود والعطاء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من الرياء ،وأن أول ما يقىض فيه يوم القيامة أعمال الرياء بإظهارها وتأنيب أصحابها وفضحهم.
ِّ
 .2تغليظ حتريم ِّ
الرياء وشدة العقوبة عليه.
 .3ال يكيف العمل الظاهر للنجاة يف اآلخرة ،بل ال بد من اإلخالص وابتغاء وجه اهلل -تعاَل-.
 .4املراؤون يأخذون ثوابهم يف ادلنيا فقط وهو مدح انلاس هلم.
 .5املراؤون يوم القيامة ال ُيدون إال العذاب جزاء وفاقا هلم.
 .6امتهان وإذالل للمرائني؛ ألنهم يسحبون ىلع وجوههم موضع كرامتهم إَل انلار.
 .7وجوب إخالص العمل هلل -تعاَل-.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش 1426 ،ه.
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َ
ََ َ
ِّ
إن تف ُّرقكم يف هذه الشعاب واأل ْودِية إنما

ہ۔
ن سک یمہازا اں گروہےوں اوزوادتوں می یکرھ خانا ستظاںیکرطفےس ے

ذلكم من الشيطان

 .1575احلديث:

**

ً
ََْ
َ
عن أيب ثعلبَة اخلُشين ريض اهلل عنه -مرفواع :اكن
َ
ِّ
عاب واأل ْو يديَ ية.
انلاس إذا نزلوا مزنال تفرقوا يف الش ي
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
َ
ََ َ
ِّ
تف ُّرقكم يف هذه الشعاب واأل ْو يدية إنما ذلكم من
الشيطان» .فلم يزنلوا بعد ذلك مزنال إال انضم

اتو ت علیہ حسنی زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ہ ےی کہ لوگ حت سف می کسی خگہ رپاو دا لن
تو محیلف گرو ےہوں اوز وادتوں می یکرھ خان۔تو زسول اهلل ﷺ ن فمانا " ن
ہ " یررھ اس
سک یمہازا اں گرو ےہوں اوز وادتوں می یکرھ خانا ستظاں یک رطف ےس ے

ی
ےک ت عد حت ھی رپاو دا لن تو ست انک دورسے ےس مل خل کر ا کےھ ز ہن۔

بعضهم إَل بعض.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انلاس إذا نزلوا ماكنا أثناء السفر تفرقوا يف

 .1575خدیث:

**

الشعاب واألودية ،فأخربهم انليب صىل اهلل عليه
وسلم أن تفرقهم هذا من الشيطان؛ يلخوف أويلاء

اهلل وحيرك أعداءه ،فلم يزنلوا بعد ذلك يف ماكن إال
انضم بعضهم إَل بعض ،حَّت لو بُسط عليهم كساء

لوسعهم من شدة تقاربهم.

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

لوگ حت سف می کسی خگہ رپاو دا لن تو محیلف گرو ےہوں اوز وادتوں می یکرھ خان ۔
تو ینی کریم ﷺ ن ایھی یی النا کہ اں کا توں یکرھ خانا ستظاں یک رطف ےس ےہو نا
ہ ،کہ وہ اهلل ےک دوستوں کو دزان اوز اس ےک دشمنوں کو یرھکان یررھ اس ےک
ے
ی
ت عد وہ حت ھی کہی رپاو دا لن تو ست انک دورسے ےک سایھ مل خل کر ا کےھ
ز ہن ،یہاں نک کہ اگر اں رپ رخادز دال دی خان تو اں یک سدند فی ث یک ییاء رپ رخادز
ی
ھی کسادہ ےہو خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ََْ
َ
اتلخريج :أبو ثعلبَة اخلُشين ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مزنال  :ماكنا يف أثناء السفر.
ْ
• الشعاب  :مجع يشعب :وهو الطريق يف اجلبل.
َ ْ َ ً َّ ْ َ َ ً
َْ
وم ْسلاك.
• األودية  :مجع واد :وهو ُمنف َرج بني جبال أو تيالل أو آكام يكون منفذا للسيل
• من الشيطان  :من وسوسته وإغوائه.

فوائد احلديث:
 .1كراهية االنفراد يف املزنل يف السفر.
 .2استحباب االجتماع يف السفر حلصول اتلعاون واألنس.
 .3أن الفرقة من الشيطان.
ْ .4سعة استجابة الصحابة ألمر انليب صىل اهلل عليه وسلم.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين ،املكتبة
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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- .صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)5948( :
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ی
یی م ن شح ی
عایل
نی ارسا ل ی ی ص ےھ ،انک کوزھی ،انک گجا اوز انک نانتیا۔ اهلل ت ی
ن
عایلن اُںےکنراس
ن اں تنوں ییدوں کوآزمانا رخااہ۔ حریابجرہ اهللییازكوت ی
انکفسیہ یھنجا۔

َْ َ َْ َ َ ْ
إن ثالثة من بين إْسائيل :أب َرص وأق َرع وأع ََّم،
َ َ
َ
ََْ َ
فأراد اهلل أن يبتلِيهم ،فبعث إيلهم ملك

 .1576احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أنه سمع انليب -صىل
ِّ
اهلل عليه وسلم ،-يقول" :إن ثالثة من بين إْسائيل:
ْ
أبرص وأقرع وأعىم ،فأراد اهلل أن يَبتَ يليَهم ،فبعث
إيلهم ملَ ًاك ،فأىت األبرص؛ فقالُّ :
أي يشء أحب
إيلك؟ قال :لون حسن ،وجدل حسن ،ويذهب عين
اذلي قد قَ يذ َرين َّ
انلاس به .قال :فمسحه فذهب عنه
ََ
ُ ْ
قذ ُره ،فأع يط َي لونا حسنا وجدلا حسنا .قال :فأي املال
أحب إيلك؟ قال :اإلبل أو ابلقر -شك إسحاق.-
فأُ ْعطي ناقة ُع َ َ
رش َ
اء ،وقال :بارك اهلل لك فيها .قال:

فأىت األقرع؛ فقال :أي يشء أحب إيلك؟ قال شعر
َ
حسن ،ويذهب عين اذلي قد ق يذ َرين انلاس به.
ُ ْ
فمسحه فذهب عنه ،وأع يط َي شعرا حسنا .فقال :أي
ُ ْ
املال أحب إيلك؟ قال :ابلقر أو اإلبل .فأع يط َي بقرة
حامال ،قال :بارك اهلل لك فيها .فأىت األعىم؛ فقال:
أي يشء أحب إيلك؟ قال :أن يَ ُر َّد اهلل َّ
إَل برصي
َّ
فأبرص به انلاس .فمسحه فرد اهلل إيله برصه .قال:
فأي املال أحب إيلك؟ قالَ :
الغنم ،فأُ ْعطي شاة ً
وادلا.
ي
َ َّ
ُْ
وودل هذا ،فاكن هلذا وا ٍد يمن اإلبل،
فأن يت َج هذان،
وهلذا وا ٍد يمن ابلقر ،وهلذا وا ٍد من الغنم .قال :ثم إنه

أىت األبرص يف صورته وهيئته ،فقال :رجل مسكني

حلبال يف سفري ،فال بلوغ َل ايلوم
قد انقطعت يب ا ي

إال باهلل ثم بك ،أسألك باذلي أعطاك اللون احلسن
َ َ َّ ُ
واجلدل احلسن واملال بعريا أتبَلغ به يف سفري .فقال:

احلقوق كثرية .فقال :كأين أعرفك ،ألم تكن أبرص
َي ْق َذ ُرك انلاسً ،
فقريا فأعطاك اهلل املال؟ فقال :إنما

ً
اكبر .فقال :إن كنت اكذبا
ورثت هذا املال اكبرا عن ٍ
َ
َّ
فصريك اهلل إَل ما كنت .وأىت األقرع يف صورته فقال
َّ
َّ
هل مثل ما قال هلذا ،ورد عليه مثل ما رد عليه هذا.
ِّ
فصريك اهلل إَل ما كنت .قال:
فقال :إن كنت اكذبا

وأىت األعىم يف صورته ،فقال :رجل مسكني وابن

**

 .1576خدیث:

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ ایہوں ن ینی ﷺ کو ن فمان ےہون سیا
یی م ن شح ی
ھ
ین
عایل
کہ ی ارسا ل ی ی ص ےھ؛ انک کوز ی ،انک گجا اوز انک نانتیا۔ اهلل ت ی
ن
عایل ن اُں ےک نراس انک
ن اں تنوں ییدوں کو آزمانا رخااہ۔حریابجرہ اهلل ییازك وت ی
فسیہیھنجا۔فسیہستےس یہےلکوزھیےکنراسآنااوزاسےس تروجرھا کہیمہیست
ج
ہ؟ اُس کوزھی ن حوات دنا کہ اجرھا زنگ ،ا ر ھی خلد اوز ن کہ
ےس زنادہ کیاحرت ت رسید ے
مجھ کو الحق ن رمض دوز ےہو خان حش یک وج ےس لوگ مجھ ےس تفت کرن ہ ےی۔
آتﷺ کہنہ ےی کہف سنناس رپایریااہیھیرھتاتواس یک پمازیخائز ےہی،اس
ر
ج
ی
ر
کا زنگ حوتصوزت ےہوگیا اوز خلد ھی ا ھی ےہوگنی۔ف سن ن تروجرھا" :کش رطح کا مال
یم زنادہ ت رسید کرن ےہو؟"۔ اس ن حوات دنا اوی ث نا یررھ اس ن کہا گان ،اس

ن
ہ۔ اُےس دس ماہ یک خاملہ او تنی دے دی گنی اوز
نازے می زاوی اشجاق کو سک ے
عایل یمہی اس می پک ث دے۔ یررھ فسہ گج ےک نراس
ف سن ن اےس کہا کہ اهلل ت ی
ی
ہ؟ اس ن کہا "عدمہ نال اوز ن کہ متا ن
آنا اوز اس ےس تروجرھا کہ مہی کیا حرت ت رسید ے
م
عنتحم ےہوخانحش یک وج ےسلوگ جےھ نات رسید کرنہ ےی"۔ ف سن ناس ےک

رس رپ اہیھ یرھتا حش ےس اس کا ن عنت خا نا زاہ اوز اس ےک عدمہ نال آ گن۔ ف سن
ی
ہ؟ اس ن کہا کہ گان نا اوی ث۔
ن تروجرھا کہ کش رطح کا مال مہی زنادہ ت رسید ے
گ
عایل یمہی
حریابجرہ اُےس خاملہ گان دے دی نی اوز ف سن ن اس ےسکہا کہ اهلل ت ی
اس می پک ث دے۔ یررھ فسیہ اندےھ ےک نراس گیا اوز تروجرھا کہ یمہی کیا حرت ت رسید
م
شح
عایل جےھ متی نتیائ لونا دے ناکہ می لوگوں کو
ے
ہ؟ اندےھ ص ن کہا کہ "اهلل ت ی
ی
عایل ن اس یک نتیائ لونادی۔ ف سن
دیکھ سکوں"۔ ف سن ن اہیھ رھتا اوز اهلل ت ی
ی
ہ؟ اس ن کہا کہ یکرناں۔ ف سن
ن تروجرھا کہ کش رطح کا مال مہی زنادہ ت رسید ے
ن اےس انک خاملہ یکری دے دی۔ کوزھی اوز گج ن (اوی ث اوز گان یک)
ی
افاتش تسل یک اوز اندےھ ن ھی یکری ےک ب رج حنوان۔ کوزھی ےک اونوں
ےس انک وادی یرھ گنی ،گج ےک گان ییل ےس انک وادی یرھ گنی اوز اندےھ یک

آت ﷺ ن فمانا کہ "فسیہ دونازہ ای رنی اُشی
یکرتوں ےس انک وادی یرھ گنی۔ ر
س کل وضوزت می کوزھی ےک یہاں گیا اوز کہا کہ می انک یہای ث مسکی آدمی ہےوں،
عایل یک دات یررھ یمہازی مدد ےک ییا
سف کا یمام ساماں واسیات حم ےہو ح رکا ے
ہ اوز اهلل ت ی
ی
می ای رنی متل نک یہی رہنرح سکیا ،می یم ےس اشی دات کا واسظہ دے کر حش ن
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ج
یمہی اجرھا زنگ ،ا ر ھی خلد اوز مال عظا کیا ،انک اوی ث کا سوال کر نا ےہوں حش رپ می
ایریا سف َط کر سکوں۔ اس ن ف سن ےس کہا کہ حقوق یہت زنادہ ہ ےی ( اس لن
یمہازے لن گجاتش یہی)۔ ف سن ن کہا "عالیاۃ می یمہی یرہجراییا ےہوں ،کیا یمہی
ی
کوزھ یک پمازی یہی ھی حش یک وج ےس لوگ یم ےس تفت کیا کرن یےھ اوز کیا یم
قفت یہی یےھ اوز یررھ یمہی اهلل ن مال عظا کیا۔ اس ن کہا کہ ن سازا مال و دول ث
م
ہ۔ اس رپ ف سن ن کہا کہ اگر یم
تو جےھ ا ین آناء اخداد ےس وزای ث می م ال ے
ج
عایل یمہی ای رنی یرہیل خال ث رپ لونا دے۔ یررھ فسیہ ای رنی اُشی س کل
ھون ےہو تو اهلل ت ی
ی
وضوزت می گج ےک نراس گیا اوز اس ےس ھی وہےی کجرھ کہا حو کوزھی ےس کہا یھا۔ اس
ی
گج ن ھیوہےیحواتدناحوکوزھیندنایھا۔ف سن ن کہا کہاگریم جھون ےہوتو
اهلل ت ی
یہ
آت ﷺ کہن ہ ےی کہ "اس ےک ت عد
عایل مہی ای رنی ر یل خال ث رپ لونا دے۔ ر
ی
فسیہ ای رنی اُشی س کل وضوزت می اندےھ ےک نراس گیا اوز کہا کہ می انک یہای ث
مسکی اوز مساف آدمی ےہوں ،سف ےک یمام اسیات ووسا نل حم ےہو خےک ہ ےی اوز الللہ
ی
عایل یک دات یررھ یمہازی مدد ےک ییا می ای رنی متل نک یہی رہنرح سکیا۔ می یم ےس
ت ی
اشی دات کا واسظہ دے کر حش ن ی مہی نتیائ دی ،انک یکری مایگیا ےہوں حش ےس
ا ین سف یک ضوزنات تروزی کرسکوں۔اندےھ ن حوات دنا کہ واق عی می اندھا یھا
م
خ
خ
عایل ن جےھ نتیائ عظا فمائ۔ تنی رخا ےہو یکرناں ےل لو اوز تنی رخا ےہو رجھوز
اوز اهلل ت ی
ی
دو۔اهلل یک قسم! آح اهلل ےک لن حو حرت ھی یم لو ےگ اےس لتن ےس می یمہی یہی
زوکوں گا۔ اس رپ ف سن ن کہا کہ "ایریا مال ا ین نراس زکھو۔ ن تو ضف یم لوگوں کا
ہ اوز یمہازے دوتوں سایھنوں ےس
عایل یم ےس زاضی اوز حوس ے
امجاں یھا اوز اهلل ت ی
ہ"۔
نازاض ے

حلبال يف سفري ،فال بالغ َل
سبيل قد انقطعت يب ا ي
َّ
ايلوم إال باهلل ثم بك ،أسألك باذلي رد عليك برصك
َّ
َ َ َّ ُ
شاة أتبَلغ بها يف سفري .فقال :قد كنت أعىم فرد
ُ ْ
َ ْ
ْ
ْ
اهلل َّ
إَل برصي ،فخذ ما يشئت ودع ما يشئت ،فواهلل ال
َ
ْ ْ
َ ْ
أج َه ُدك ايلوم بيشء أخذته هلل .فقال :أم يسك مالك؛
ريض اهلل عنكَ ،
فإنما ابتُ يليتُم؛ فقد ي َ
وس يخط ىلع
صاحبيك".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُخيْ ُ
رب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ثالثة من بين
ي
ُ
ٌّ
َ َ
إْسائيل أ يصيب لك منهم بعاه ٍة يف اجلسم ،وفقر من
املال ،وهم :أبرص :به مرض ولون خمتلف يف جدله،

وأقرع :ذهب شعر رأسه أو بعضه ،وأعىم؛ فأراد اهلل

أن خيتربهم ويمتحن إيمانهم وشكرهم؛ فأرسل إيلهم
ً
َّ
ملاك يف صورة إنسان .فأىت امللك إَل األبرص ،وقدم

األبرص ألن داءه أقبح وأشنع وأعظم ،فقال هل :أي
ِّ
أحب إيلك؟ قال :لون حسن وجدل حسن ،وأن
يشء
يذهب عين ادلاء اذلي قد تباعد عين انلاس بسببه،
ولم يقترص ىلع طلب اللون احلسن؛ ألن جدل الربص

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہہ ےی حن می ےہانک
ینیﷺینیارساییل ےک نیاشجاضےکنازےمیییا ے
ی
ی
کو کوئ ن کوئ حسمائ پمازی الحق ھی اوز وہ مایل طوز رپ ھی دست یھا۔ اں می ےس
انککوزھییھاحوانک پمازیمی متی ال یھااوزاس یکخلدکازنگ ندلح رکایھا۔دورسا گجا
یھا حش ےک رس ےک سازے نا کجرھ نال از خےک یےھ اوز نتشا اندھا یھا ۔ اهلل ت عایل ن
ایہی رپکھیا رخااہ اوز اں ےک ایماں اوز سکر کا امجاں لتن کا ازادہ فمانا۔ حریابجرہ اتسائ
ی
ضوزتمی اں یکرطفانک فسیہ ھنحدنا۔فسیہکوزھی ےکنراسآنا۔وہ ستےس
ف
ی
یہےل کوزھی ےک نراس اس لن آنا کنو نکہ اس یک پمازی زنادہ تنح ،گیدی اوز پی ھی۔
ہ؟ اس ن
ف سن ن اس کوزھی ےس تروجرھا کہ اےس کوں شی ےس زنادہ ت رسید ے
ج
زہ حش
حوات دنا کہ "ا ر ھی زیگت اوز حوتصوزت خلد اوز ن کہ متی ن پمازی خائ ے
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حيصل هل من اتلقلص والتشنج واخلشونة ما يزيد به

واعرهي .قال :فأي املال أحب إيلك؟ قال:
قبح صاحبه
ي
اإلبل أو قال ابلقر .شك الراوي هل سمع اإلبل أو

ابلقر ،واملرجح اإلبل لكونه اقترص عليها يف قوهل:
ً
فأعطي ناقة حامال أىت عليها من محلها عرشة أشهر
من يوم أمحلها ،ويه من أنفس اإلبل ،وقال :بارك اهلل

لك فيها .وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة احلديث.
ِّ
قال :فأىت األقرع فقالِّ :
أحب إيلك؟ قال:
أي يشء
شعر حسن ،ويذهب عين هذا القرع اذلي قد كرهين
انلاس بسببه .قال :فمسحه امللك ،إما حمل ادلاء فقط

وهو األقرب ،أو مجيع بدنه تلعمه بركته؛ فذهب عنه
القرع وأعطى شعرا ً حسناً ،قال امللك هلِّ :
فأي املال
ً
أحب إيلك؟ قال :ابلقر .فأعطي بقرة حامال .وقال:

بارك اهلل لك فيها .وقد استجيب داعؤه كما يف تتمة
ِّ
احلديث .قال :فأىت األعىم فقالِّ :
أحب
أي يشء
ُ
إيلك؟ قال :أن يرد اهلل ِّ
إَل برصي فأبرصبه انلاس،
ِّ
فأمر يده ىلع عينيه ،وحيتمل ىلع مجيع بدنه،
قال:
ِّ
واألول أقرب كما تقدم ،فرد اهلل إيله برصه .قال :فأي
املال أحب إيلك؟ قال :الغنم .فأعطي شاة ذات ودل،
ً
وقيل حامال ،فتوىل صاحبا اإلبل وابلقر والدتها،
وكذلك صاحب الغنم .فاكن هلذا واد مليئا من اإلبل،

وهلذا واد من ابلقر ،وهلذا واد من الغنم ،قال العيين:
ْ َْ َْ ُ
ث قَ َال يف ْاإلبل َو ْ َ
ابلقر:
(وراىع عرف ياالس يتعمال حي
ي يي
ْ
أنتجَ ،و ييف الغنم :ودل) .قال :ثم إن امللك أىت األبرص
ً
متصورا يف صورته اليت اكن عليها ،وهيئته من رذالة
ً
امللبس وحنوها ،فجاءه بعد أن صار معاىف غنيا يف
الصورة اليت قد جاءه فيها أول مرة ،فقال :رجل

مسكني حمتاج ،قد انقطعت يب األسباب والوسائل يف

طلب الرزق يف سفري؛ فال وصول َل للماكن اذلي
ً
أريده ايلوم إال باهلل ثم بك لكونك مظهرا للخري
ًّ
غنيا ،وهذا من امللك من املعاريض اليت يقصد بها
اتلوصل إَل إفهام املقصود من غري أن يراد حقيقتها.
ً
وقال :أقسم عليك مستعطفا بـاذلي أعطاك اللون
احلسن واجلدل احلسن واملال بعد االبتالء بالفقر
ً
ً
واحدا أكتيف به يف سفري .فقال
واملرض بعريا

یک وج ےس لوگ مجھ ےس دوز ز ہن ہ ےی"۔ اس ن ضف ا جےھ زنگ رپ ہےی اکنفاء
ہ
ہ اوز اس می کرھدزا یرن آ خا نا ے
یہی کیا کنو نکہ کوزھ زدہ خلد سکر اوز انتنھ خائ ے
ش
ہ۔
حش ےس اس پمازی می متی ال حص یک ند ضوزئ اوز عنت می اصافہ ےہو خا نا ے
ی
ہ؟"۔ اس ن حوات دنا:
ف سن ن تروجرھا " مہی کوں سا مال زنادہ ت رسید ے

ہ کہ آنا اس ن
"اوی ث "نا یررھ اس ن کہا کہ گان۔ اس می زاوی کو سک ے
ہ کہ ن اوی ث ہےی ےہو کنو نکہ ا ین اس قول می اس
اوی ث سیا یھا نا گان۔ زا جح ن ے
ن
ہ کہ ":فاعظی نافہ خام ۃال " تعنی اُےس انک اتسی خاملہ
ن ض ف او تنی کا ہےی دکر کیا ے
ی
ن
ق
ج
او تنی دے دی گنی حش ےک مل کو دس ماہ ےہو خےک ھی۔ اونوں می اس سم یک
ق
ن
ہ۔ یررھ ف سن ن دعا یک کہ "اهلل یمہازے لن اس می
او تنی ست ےس منی ےہوئ ے
آت ﷺ ن
پک ث دے"۔ ف سن یکدعاقنول ےہو ئخ تسا کہتفیہخدی ثمی ے
ہ۔ ر
فمانا کہ "یررھ فسیہ گج ےک نراس آنا اوز تروجرھا :یمہی کوں شی ےس ست ےس زنادہ
ہ؟"۔ اس ن حوات دنا" :ا جےھ نال اوز ن کہ متا ن گجا یرن دوز ہےو خان
ت رسید ے
م
آتﷺ کہنہ ےی کہ"ف سن ناس
حش یکوجےسلوگ جےھ نات رسیدکرن ہ ےی"۔ ر

رپ اہیھ یرھتا"۔ نا تو ضف اس خگہ رپ اہیھ یرھتا حو پمازی زدہ یھا اوز اشی کا زنادہ احمال
ہ نا یررھ اس ےک سازے ندں رپ اہیھ یرھتا ناکہ پک ث اس ےک سازے ندں کو عام
ے
ےہو خان۔ حریابجرہ اس کا گجا یرن حم ےہوگیا اوز اےس حوتصوزت نال دے دن گن۔
م
ی
ہ؟ "۔ اس ن
یررھ ف سن ن اس ےس تروجرھا کہ "کوں سا مال مہی زنادہ حنوت ے
حوات دنا کہ "گان"۔ اس رپ اےس انک خاملہ گان دے دی گنی اوز ف سن ن

اےس دعا دی "اهلل ت عایل یمہازے لناس می پک ث دے"۔ ف سن یک دعا قنول
آت ﷺ ن فمانا "یررھ وہ فسیہ اندےھ ےک
ےہوئ ختسا کہ تفیہ خدی ث می ے
ہ۔ ر
ی
ہ؟"۔ اس ن حوات
نراس آنا اوز اس ےس تروجرھا " مہی کوں شی ےس زنادہ ت رسید ے
م
دنا "ن کہ اهلل ت عایل جےھ متی نتیائ واترش لونا دے اوز می لوگوں کو دیکھیا رسوع کر
آت ﷺ فمان ہ ےی کہ ف سن ن ایریا اہیھ اس یک آیکھوں رپ یرھتا ۔ اس
دوں"۔ ر
ی
ہ کہ اس ےک سازے ندں رپ اہیھ یرھتا ےہو ناہےم یرہیل نات کا زنادہ
نات کا ھی احمال ے
ہ۔ اس رپ اهلل ت عایل ن اےس اس یک نتیائ لونا دی۔ یررھ
ہ خ تسا کہ گرز ح رکا ے
امکاں ے
ی
ہ؟ "۔اس ن حوات دنا
ف سن ن دزناق ث کیا کہ " مہی کوں سا مال زنادہ ت رسید ے
ی
ہ کہ
"یھت یکرناں"۔ اےس ب رج وایل انک یکری دے دی گنی اوز ن ھی کہا خا نا ے
انک خاملہ یکری دے دی گنی۔ اوی ث اوز گان واےل دوتوں اشجاض ن اں یک
ی
افاتش تسل یک اوز اشی رطح یکری واےل ن ھی اس یک تسل آےگ پھائ۔ حریابجرہ
کوزھی ےک اونوں ےس تروزی انک وادی یرھ گنی ،گج یک گاتوں ےس انک وادی یرھ
ی
ع
گنی یت اندےھ یک یھت یکرتوں ےس ھی تروزی انک وادی یرھ گنی۔ ع الہم تنی زجمہ اهلل
آت ﷺ ن رعف کا لجاظ زکھا ناین طوز کہ اوی ث اوز گان ےک
فمان ہ ےی " :ر
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األبرص :احلقوق كثرية َّ
يلع ،فال يوجد فاضل عن

احلاجة ألعطيك إياه فانظر غريي .فقال امللك :كأين

نازے می "ا پح" کا لفظ است عمال کیا اوز یھت یکرتوں ےک نازے می "ولد" کا لفظ
آت ﷺ ن فمانا :یررھ فسیہ کوزھی ےک نراس اس یک ساتفہ س کل
است عمال کیا"۔ ر
ق
اوز ہتےنت می آنا ناین طوز کہ اس ن گھتیا سم ےک ک رتے یرہن ز کےھ یےھ وعتہ ۔

أعرفك ،ألم تكن أبرص تكرهك انلاس؛ فعافاك
ً
اهلل ،فقريا فأعطاك اهلل -عز وجل -املال؟ فقال :إنما
ورثت هذا املال عن أيب وجدي .وحاصله إنكار

ضحت مید اوز امت ےہو خان ےک ت عد وہ فسیہ اس ےک نراس اشی س کل می آنا حش
س کل می وہ یرہیل دق عہ آنا یھا اوز کہن لگا کہ "می مسکی اوز ضوزت مید آدمی ےہوں،

تلك احلال السيئة ودعوى أنه نشأ يف تلك األحوال
احلسنة ،فيه غري متجددة عليه ،وهذا من إنكار

ا ین اس سف ےک دوزاں حصول ززق یک ن الس می متے یمام اسیات و وسا نل
من
فظع ےہو خےک ہ ےی ۔ می آح ای رنی متل مفصود نک ضف اهلل ےک شہازے اوز اس
یہ
ےک ت عد یمہازے ت عاوں ےس ر نرح سکیا ےہوں کنو نکہ یم یھےل آدمی دکھائ د ین ےہو اوز امت
م
ش
ہ،
ےہو"۔ ف سن یک رطف ےس ن حص انک توزن یھا حش کا مفصد نات مجھانا ےہو نا ے
ح
اںناتوں کا فنقیمقہومرمادیہی یھا۔ف سنن کہا کہ"میاس دات یک قسم دے
ب
کریم ےس زجم یکدزحواست کر نا ےہوںحشن قفو پمازیمی متی الز کھن ےک ت عد جےھ
م
حوسیمازنگ،حوتصوزتخلداوزمالعظاکیا کہ جےھانکاوی ث دےدوحش ےسمی
اوپ
ا ین سف یک ضوزنات تروزی کر سکوں"۔کوزھی ن حوات دنا " :متے ر
ہ ہےی یہی کہ وہ می یمہی دے دوں ا
یہت ےس حقوق ہ ےی۔ زاند از ضوزت کجرھ ے
س لن متے ع الوہ کسی اوز کو دھوندو"۔ اس رپ ف سن ن کہا کہ "عالیاۃ می یمہی
یرہجراییا ےہوں۔ کیا یم کوزھی یہی یےھ حش ےس لوگ گھن کھان یےھ اوز ت عدازاں اهلل
ب
عایل ن جےھ ضحت عظا فمائ اوز کیا یم قفت یہی یےھ اوز یررھ اهلل رع و خلن یمہی
ت ی
م
مال ےس توازا؟"۔ اس ن حوات دنا کہ " جےھ تو ن مال ا ین آناء و اخداد ےس وزای ث
ی کیا
می م ال ے
ہ"۔ خ الصہ ن کہ اس ن ای رنی اس حسیہ خایل کا نالکل ان کاز کر دنا اوز دعو ی

انلعم وكفر املنعم ،محله عليه ابلخل .فقال امللك :إن
ً
َّ
فصريك اهلل وردك إَل احلالة
كنت اكذبا يف دعواك
اليت كنت عليها .قال :وأىت األقرع يف صورته اليت

يقذرها انلاس وهيئته اليت حيقرونها لرثاثتها ،فإنه مع
ً
كونه أىت هل يف صورته وهيئته اليت أتاه عليها أوال
وحصل هل منه ما حصل من الشفاء والغىن أنكر
معرفته وجتاهل به وتفاخر عليه بأنه إنما جاءه املال

من أبيه ،فضم إَل كذبه قبائح تنىبء عن أنه انتىه يف

اللؤم واحلمق إَل اغية لم يصلها غريه .فقال هل امللك
ِّ
ِّ
مثل ما قال لألبرص ورد األقرع عليه مثل ما رد
ً
األبرص .فقال امللك :إن كنت اكذبا فصريك اهلل إَل
ما كنت عليه من القرع والفقر .قال :وأىت األعىم
ً
متشالك يف صورة آديم أعىم ويف هيئته األوىل ،فقال
امللك :رجل مسكني وابن سبيل -أي :مسافر-

انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ َل ايلوم إال
ِّ
ً
باهلل ثم بك ،أسألك باذلي رد عليك برصك شاة أتبلغ

-أي :أكتيف -بها يف سفري .فقال ذلك الرجل متذكرا

نعم اهلل -تعاَل -عليه وحسن حاهل بعد بؤسه :قد
كنت أعىم فر ِّد اهلل ِّ
إَل برصي فخذ ما شئت من املال
ِّ
ودع ما شئت منه ،فواهلل ال أشق عليك ايلوم يف رد
يشء أخذته ،فقال امللك :أمسك مالك فإنما امتحنتم

املخترب؛
واعملكم اهلل العالم جبميع األمور معاملة
ي

يلرتتب ىلع عملكم أثره ،إذ اجلزاء إنما جعله اهلل
ً
مرتبا ىلع ما يبدو يف اعلم الشهادة ال ىلع ما سبق يف
علمه ،فقد ريض عنك وسخط ىلع صاحبيك

األبرص واألقرع.

ً

ہ اوز ن اس ےک لن ین یہی ہ ےی۔ ن ت عمت
کہ وہ تو ا جےھ خاالت ہےی می ن رال پھا ے
ب
ِم
ی
ات ن عم یک ناسکری ھی حش رپ اےس جل ن آمادہ کیا۔ اس رپ
کا ان کاز اوز اس د
ج
ی
عایل یمہی یمہازی اشی
ف سن ن کہا کہ " اگر م ا ین دعوے می ھون ےہو تو اهلل ت ی
ی
ت ﷺن فمانا کہ"یررھفسیہ گج ےک
خال ث رپلونادےحش رپ م یہےل یےھ"۔آ ر
نراساس یکاسس کلوہتےنتمیآنا حشےسلوگ تفت کھان یےھاوز اس یک حسیہ
خایل یک وج ےس اےس حفازت یک تظ ےس دیکھن یےھ"۔ ناحود اس ےک کہ وہ اس ےک
نراس وہ اشی س کل و ہتےنت می آنا یھا حش رپ وہ یرہیل دق عہ آنا یھا اوز حت اس کو ضحت اوز

مال و دول ث م ال یھا لیک وہ اےس یرہجرا ین ےس ان کاز کر نتنھا اوز اس ےس ابجاں ین گیا
ی
ات یک رطف ےس م ال
اوز ن کہہ کر اس رپ اظہاز فخ ھی کیا کہ اےس تو ن مال اس ےک ن ر
ی
ہ۔ اس ن ا ین جھوت ےک سایھ یہت شی دیگر پی ناتوں کو ھی م ال لیا حش ےس
ے
ی
ہ کہ وہ گھتیایرن اوز جماق ث می اتسی انہاء کو رہنرح ح رکا یھا حہاں نک کوئ
معلوم ےہو نا ے
ی
دورسا یہی یرہنجرا یھا۔ف سن ن اس ےس ھی وہےی کجرھ کہا حو کوزھی ےس کہا یھا اوز گج
ن اےس وہےی حوات دنا حو کوزھی ن دنا یھا۔ اس رپ ف سن ن کہا کہ "اگر یم
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جھون ےہو تو اهلل ت ی
آت ﷺ ن فمانا کہ
عایل مہی یررھ ےس گجا اوز قفت کر دے"۔ ر
ی
ہ
ی
ہ
م
م
ر
زوت دھاز کر یل وایل تےنت ی اس اندےھ ےک
"یررھ وہ فسیہ انک اندےھ آد ی کا ر
ِ
دوزاں سف متے
نراس آنا اوز کہن لگا کہ "می انک مسکی اوز مساف آدمی ےہوں ۔
من
یماموسا نل فظع ےہو خےکہ ےیاوز ات اهللےک ت عدیمہازےہےی دز تےعمی ای رنیمتل
یہ
مفصود نک ر نرح سکیا ےہوں۔ می اس دات کا واسظہ دے کر یم ےس انک یکری مایگیا

ےہوں حش ن یمہی یمہازی نتیائ لونائ ناکہ اس ےس می ای رنی ضوزن ِ
ات سف تروزی
اوپ ےہو ن وایل اهلل یک ت عمت اوز ند خایل ےک ت عد ملن
کر سکوں"۔ اس آدمی ن ا ین ر

وایل ای رنی حوشجایل کو ناد کر ن ےہون کہا کہ "می اندھا یھا یررھ اهلل ت عایل ن متی نتیائ
واترش لونا دی۔ یم ختیا مال رخا ےہو ےل لو اوز ختیا رخا ےہو رجھوز دو۔ اهلل یک قسم! آح یم حو کجرھ
ب
ی
ی
ھی لو ےگ اس ےک سلسےل می می جےھ نالکل ھیییگ یہی کروں گا"۔ ف سن ن
ک ی
عایل ن حو ی مام اموز
کہا کہ ایریا مال ا ین نراس ز ھو۔ م لوگوں کو رپکھا گیا یھا اوز اهلل ت ی
ہ یمہازا امجاںلیایھا ،نا کہیمہازےعمل رپ اسکا اپرمی ث ےہو سےک کنو نکہ
ےسناحت ے
ن
ع
ہ حو عالم شہود می ظہوز نردپ ےہو ن کہ اهلل ےک ترسیگ
مل یک حرا اشی ےس رپ رمی ث ہےوئ ے
عل
عایل بجھ ےس زاضی ےہوا اوز یتے دوتوں سایھنوں تعنی کوزھی اوز گج
م رپ۔ اهلل ت ی
ےس نازاض۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

• بين إْسائيل  :هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل -عليهم السالم ،-أي من يرجع نسبه إيله ،وإْسائيل لقب يعقوب -عليه السالم.-
َ
ْ
العصيب ،أو هو مرض ُحيْ يدث يف اجلسم قي ْ ً
ِّ
رشا أبيض ،وي ُ َسبِّب
• أبرص  :الربص مرض ُمع ٍد مزمن يظهر ىلع شلك ُبقع بيضاء يف اجلسد ،يؤذي اجلهاز
ًّ
ً
مؤملـا.
َحاك
َ
ُ َ
وي ْطلق عليه أيضا األصلع.
• أقرع  :هو من زال شعر رأسه أو بعضه،
َْ
• أن يبتليهم  :خيتَ يربهم بنعمته.
• قذرين انلاس  :كره انلاس بسببه رؤياي والقرب مين.
• فذهب عنه قذره  :أيُ :ش ي َ
يف من برصه.
َ
• ُعرشاء  :انلاقة احلامل اليت أىت ىلع محلها عرشة أشهر أو ثمانية.
• وادلا  :ذات ودل يف بطنها أو اليت ُعرف منها كرثة الودل وانلِّتَاج.
َّ
َّ َ
َْ
انلاقة وصاحب ابلقرة نتاجهما وتويلدهما وإصالحهما.
• أنتج  :توىل صاحب

حلبال  :األسباب اليت أطلب بها الرزق.
• انقطعت يب ا ي
• أتبلغ به ِّ :
أتوصل به إَل ابلدل اذلي أريده.
ْ
• اكبرا عن اكبر َ :و يرثتُه من أيب وأجدادي.
• بالغ  :كفاية ِّ
أتوصل بها إَل ابلدل اذلي أريده.
َّ
• صريك اهلل إَل ما كنت  :ردك إَل حالك األوىل برجوع العاهة إيلك.
ً
• ملاك  :واحد املالئكة ،وهم اعلم غييب ،خلقهم اهلل من نور ،وجعلهم قائمني بطاعة اهلل ،ال يأكلون ،وال يرشبون ،يسبحون الليل وانلهار ال
يفرتون ،هلم أشاكل وأعمال ووظائف مذكورة يف الكتاب والسنة ،واإليمان بهم أحد أراكن اإليمان الستة.
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ِّ
• يف صورته وهيئته  :الصورة يف اجلسم ،واهليئة يف الشلك واللباس ،وهذا هو الفرق بينهما.
• ابن السبيل  :أي :مسافر ،سيم بذلك ملالزمته للطريق.
• ال أجهدك  :أي ال أشق عليك يف رد ما أخذت.

فوائد احلديث:
 .1وجوب شكر نعمة اهلل -تعاَل -يف املال وأداء حق اهلل -عز وجل -فيه.
َ َ ْ ُ ُ ْ َّ ِّ َ ْ َ ْ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
ري فيتنة و يإيلنا ترجعون} [األنبياء.]35 :
 .2أن اهلل -سبحانه -خيترب عباده بانلعم{ ،ونبلوكم بيالرش واخل ي
 .3حتريم كفر انلعمة ومنع حق اهلل -تعاَل -يف املال.
 .4جواز ذكر حال من مىض من األمم؛ يلتعظ به من سمعه.
 .5مرشوعية قول :باهلل ثم بك ،فيكون العطف بثم ال بالواو يف مثل هذا اتلعبري.
 .6إثبات معجزة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اإلخبار بمثل هذه القصص.
 .7نسبة انلعمة إَل اهلل شكر هلا وسبب بلقائها ،ونسبتها لغريه كفر بها وسبب لزواهلا.
 .8إثبات املشيئة للمخلوق ولكنها تابعة ملشيئة اهلل وإرادته.
 .9إثبات صفة الرضا هلل -تعاَل-.
 .10إثبات صفة السخط هلل -تعاَل-.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق  :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد
فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ،حمرم 1424ه .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ صالح الفوزان دار العاصمة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه-
2001م .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،للشيخ حممد بن عبد العزيز القراعوي ،مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،ط ،4اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت 1425 ،ه.

الرقم املوحد)5926( :
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ہ حش می ےہجم عہےکدں لوگآ نیےگ۔
حنت می انک نازاز ے

إن يف اجلنة سوقا يأتونها لك مجعة

 .1577احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن يف
اجلنة سوقاً يأتونها لك مجعةَ .فتَ ُه ُّ
ب ريح الشمال،
ً
ً
َ ُْ
فتَحثو يف وجوههم وثيابهم ،فزيدادون حسنا ومجاال
ً
ً
فريجعون إَل أهليهم ،وقد ازدادوا حسنا ومجاال،
ً
ً
فيقول هلم أهلوهم :واهلل لقد ازددتم حسنا ومجاال!

 .1577خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
اتش ین مالک  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ہ حش می ےہ جمعہ ےک دں لوگ آ نی ےگ۔ شمال یک ےہوا خےل
"حنت می انک نازاز ے
یگتواںےکحررہوںاوزلیاسےس ےہونگرزخان یگاوز اسےس اںکاحسنوجمال

رمند پھخانگااوزوہحتا ین اہےلِ خانےکنراسواترش آ نی ےگتواس خالمی
ً لونی ےگ کہ اں ےک حسن وجمال میاصافہ ےہوح رکا ےہو گا ،اں ےک اہےلِ خان اںےس کہی
فيقولون :وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا
قس
آت ےک حسن وجمال می اصافہ
ےگ :اهلل یک م! ےہمازے نراس ےس خان ےک ت عد ر
ً
ومجاال!».
ی
ق
ح
س
ہ۔ تو وہ کہی ےگ  :اهلل یک م! یمہازا ھی سن وجمال ےہمازے ت عد پھ گیا
ےہو گیا ے
ہ۔"
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا احلديث عن أنواع انلعيم اذلي أكرم به أهل
اجلنة وما ُيدونه من حسن ونعيم بمرور ادلهور

واألزمان وما يقام هلم يف اجلنة من لقاءات وأسواق
ً
ً
وحنوها إيناسا هلم ،وكما أن هلم مجاال ال مثيل هل وال
ً
نظري وهو دائما يف جتدد وازدياد .

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

تع
ہ حن ےس اهلل
خدی ث ےہمی اں اتواع و اقسام یک منوں ےک نازے می ییا زہےی ے
ت عایل اہےلِ حنت کو توازین ےگ اوز وق ث گرزن ےک سایھ سایھ ایہی حو حوتصوزئ اوز
ت
عمیی خاصل ےہوں یگ اوز اں کا دل یہ الن ےک لن حنت می اں ےک لنحن نا ےہمی
ہ۔ اشی
م الفاتوں اوز نازازوں وعتہ کا انظام کیا خان گا اس یک حت دے زہےی ے
م
خ
رطح تنی لوگوں کو ن تیل و ن تظ حوتصوزئ خاصل ےہویگ حش می دم ندم یکھاز

زہ گا۔
آ نا خان گا اوز اصافہ ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

معاين املفردات:

• يف اجلنة سوقا  : .جمتمع هلم ُيتمعون فيه كما ُيتمع انلاس يف ادلنيا يف أسواقها  ،أي  :تعرض األشياء ىلع أهلها ،فيأخذ لك منهم ما أراد .
• يأتونها لك مجعة  : .أي يف مقدار لك أسبوع لفقد الشمس والليل وانلهار.
ً
• فزيدادون حسنًا ومجاال : .عطف اجلمال ىلع احلسن ،من عطف اخلاص ىلع العام.
• فتهب  : .تهيج.

• ريح الشمال  : .يه اليت تهب من دبر القبلة وخصها باذلكر ألن العرب اكنوا يرجون السحابة الشامية اليت تأيت باخلري واملطر.
• فتحثو  : .تنهال.

فوائد احلديث:
 .1بيان أن أهل اجلنة يف زيادة حسن ومجال.
 .2مثل هذه األحاديث توجب لإلنسان الرغبة يف العمل الصالح اذلي يتوصل به إَل هذه ادلار
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – 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 عرش 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني،
تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك  .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن
بن عب يد ي ي
نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ي
نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني.

الرقم املوحد)8353( :
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ہ حشےک پ رجد نےل ییےلیت زقیاز گھوزے رپ سواز
حنت می انکدزحت ے
ش
ی
ی
حص سو سال ھی خےل گایث ھی اسیکمساقث کوَط یہی کر سےک گا۔

إن يف اجلنة شجرة يسْي الراكب اجلواد املضمر
الرسيع مائة سنة ما يقطعها

 .1578احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :حنت می
اتو سعید  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ش
ی
ہ حش ےک پ رج د نےل ییےلیت زقیاز گھوزے رپ سواز حص سو سال ھی
انک دزحت ے
ضح م
ی
ضح
خےل گایث ھی اس یک مساق ث کو َط یہی کر سےک گا۔ نح بجازی اوز نح سلم می
یھی ات ے
ہ کہ سواز اس ےک سان
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس رموی اخادی ث می ے

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن يف اجلنة شجرة يسري
ْ َ ْ َ
الراكب اجل َ َواد ال ُمض َّم َر الرسيع مائة سنة ما يقطعها».
وروياه يف الصحيحني أيضا من رواية أيب هريرة -

ريض اهلل عنه -قال« :يسري الراكب يف ظلها مئة سنة

نےل سو سال نک خےل گا لیک اےس َط یہی کر سےک گا۔

ما يقطعها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث سعة اجلنة وما فيها من نعيم كبري ،ففيه
وصف ألشجار اجلنة وظالهلا ،وأن الراكب للفرس
القوي يف اجلري ما يصل إَل نهايتها لعظمها ،وهذا

فضل عظيم أعده اهلل لعباده املتقني.

 .1578خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ع تع
ہ ناین طوز کہ اس
خدی ث می حنت یک کسادیگ اوز اس می موحود ظنم منوں کا دکر ے
ہ کہ انک گھوز سواز اں یککسادیگ
می حنت ےک دزحنوں اوز اں ےک سانوں کا ییاں ے
ک
یہ
ق
ہ حو
یک وج ےس ھی اں یک انہاء نک یہی ر نرح سےک گا۔ ن یہت پا صل و عیای ث ے
م
ہ۔
اهلل ن ا ین نقی ییدوں ےک لنییاز کر زکھا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أيب سعيد :متفق عليه .حديث أيب هريرة :متفق عليه.
اتلخريج :أبوسعيد اخلدري -ريض اهلل عنه ،-وأبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• املضمر  :هو أن يعلف الفرس حَّت تسمن وتقوى ،ثم يقلل العلف بقدر القوت ويدخل بيتا ،وتغىش باجلالل حَّت حتىم فتعرق ،فإذا جف
عرقها وخف حلمها؛ قويت ىلع اجلري.
• ما يقطعها  :ال ينتيه إَل آخر ما يميل من أغصانها.
• اجلواد  :الفرس.

• يف ظلها  :أي حتت أغصانها.

فوائد احلديث:
 .1بيان عظم أشجار اجلنة وظالهلا ،مما يدل ىلع قدرته وىلع فضله ىلع عباده املتقني ،حيث أورثهم دار الكرامة يتنعمون بما فيها من نعيم وأشجار
وظل ممدود.

 .2بيان سعة اجلنة.

 .3وجود اجلنة اليت خلقها اهلل -تعاَل -تلكون دار انلعيم ألويلائه.

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 رياض
الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش .1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .كنوز رياض
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َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك ،دار العاصمة
بن عب يد ي ي
الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ي
للنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)8350( :
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ت ہ
حصلی
عایل کو ت رسید ہ ےی:پدنازی اوز
یمہازے اندزدو ی (حوییاں)ا سی ےی حو اهلل ت ی
وفاز (تعنی خلد نازین کرنا)۔

إن فيك خصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة

 .1579احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن اشح عید
عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
لفت
تس ہ
حصلی
عایل کو ت رسید
ا ش ےس کہا کہ ”یمہازے اندز دو ی (حوییاں) ا ی ےی حو اهلل ت ی
ہ ےی :پدنازی اوز وفاز (تعنی خلد نازی ن کرنا)‘‘ ۔

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس« :إن فيك
خصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم لألشج من بين عبد
قيس إن فيك خلصلتني أي صفتني حيبهما اهلل
ورسوهل ،وهما احللم وعدم الترسع ،والسبب أن

األشج تأىن حَّت نظر يف مصاحله ولم يعجل يف القدوم

مع قومه واحللم وذلك يف خماطبته للنيب صىل اهلل
ً
عليه وسلم فالكمه اكن داال ىلع صحة عقله وجودة
نظره للعواقب.

 .1579خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ینیﷺن فتیلہینیعید فتش ےک اشح نامی حصےسکہا کہیمہازے اندزدو حصلیی
تعنی عاد نی اتسی ہ ےی حےس اهلل اوز اس ےک زسول ت رسید کرن ہ ےی۔ وہ دو عاد نی
ُپدنازی اوز عدم عجلت ہ ےی۔اس لن کہ اشح ن میای ث اوز وفاز اختیاز کرےک ا ین
مص
آت ﷺ ےک نراس آن
فین لحت اموز می عوز وقکر کیا اوز ای رنی قوم ےک سایھ ر
آت ﷺ ےک سایھ گفنگو ےس ظ ے
اہ
می خلدنازی ےس کام یہی لیا۔ اں یک ُپدنازی ر
ہ۔ اں یک گفنگو اں یک س الم ِ
ت عفل اوزابجام کاز رپ گرہی تظ ےک خامل ےہون
ےہوئ ے
ہ۔
رپ دالل ث کرئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• احللم  :العقل
• األناة  :ترك العجلة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة احلب هلل تعاَل.
 .2األخالق منها ما هو جبيل ومنها ما هو مكتسب؛ ألنه قال يف احلديث :أخلقني ختلقت بهما أم جبلين اهلل عليهما؟ قال( :بل جبلك اهلل
عليهما).

 .3احلض ىلع اتلثبت يف األمور وانلظر يف العواقب.

 .4احللم واألناة من صفات العقالء.

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 اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط .2002 – 1423املنهاج
رشح صحيح مسلم بن احلجاج ,تأيلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط 2اعم .1392
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ی
ی
ہ۔اوز
ہ۔یمہازی خاں کا ھی یم رپ حق ے
یمہازےزتکا ھی یم رپ حق ے
ی
ہ،اس لن ےہ حفداز کو اسکا حقدو۔
یمہازی نویکا ھی یم رپ حق ے

إن لربك عليك حقا ،وإن نلفسك عليك حقا،
وألهلك عليك حقا ،فأعط لك ذي حق حقه

 .1580احلديث:

**

ہ کہ :زسول اهلل ﷺ
اتو جحنفہ وہےت ین عید اهلل زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ن سلماں زضی اهلل عیہ اوز اتوالدزداء زضی اهلل عیہ می ( ےہخت ےک ت عد) یھائ رخازہ
فایم کیا۔ انک رمییہ سلماں زضی اهلل عیہ ،اتودزادء زضی اهلل عیہ ےس م الفاتےک لن

عن أيب جحيفة وهب بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه-

قال :آىخ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني سلمان
وأيب ادلرداء ،فزار سلمان أبا ادلرداء فرأى أم ادلرداء
ِّ َ ً
ُ
ُمتَبَذلة ،فقال :ما شأن يك؟ قالت :أخوك أبو ادلرداء
ليس هل حاجة يف ادلنيا ،فجاء أبو ادلرداء فصنع هل

گن۔ تو (اں یک نوی) ام الدزداء زضی اهلل عہا کو یہت رپاگیدہ خال دیکھا۔ اں ےس
ک
ہ؟ ام الدزداء زضی اهلل عہا ن حوات دنا کہ
تروجرھا کہ ن خال ث کنوں ییا ز ھی ے

طعاما ،فقال هل :لك فإين صائم ،قال :ما أنا بآلك حَّت

ہ۔ یررھ
یمہازے یھائ اتوالدزداء زضی اهلل عیہ ہ ےی حن کو دییا یک کوئ خاحت ہےی یہی ے
ی
اتوالدزداء زضی اهللعیہ ھی آ گن اوز اںےک سا منکھاناخاضکیااوزکہا کہکھاناکھاو،

تأكل فأكل ،فلما اكن الليل ذهب أبو ادلرداء يقوم

فقال هل :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم فقال هل :نم .فلما اكن

ایہوں ن کہا کہ می تو زوزے ےس ےہوں۔ اس رپ سلماں زضی اهلل عیہ ن فمانا کہ
ی
ی
می ھی اس وق ث نک کھانا یہی کھاوں گا حت نک یمحود ھی رسنک ن ہےوےگ۔ یررھ
ی
حت زات ےہوئ تو اتوالدزداء زضی اهلل عیہ عیادت ےک لن ا یےھ اوز اس رمییہ ھی
ی
سلماںزضیاهللعیہ نفمانا کہا ھی سوخاو۔یررھحتزاتکاآحری حصہ ےہوا تو سلماں

من آخر الليل قال سلمان :قم اآلن ،فصليا مجيعا

فقال هل سلمان :إن لربك عليك حقا ،وإن نلفسك

فأعط لك ذي حق
عليك حقا ،وألهلك عليك حقا،
ي

حقه ،فأىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر ذلك هل
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-صدق سلمان».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جعل انليب صىل اهلل عليه وسلم بني سلمان وأيب
ادلرداء عقد أخوة ،فزار سلمان أبا ادلرداء فوجد

امرأته ليس عليها ثياب املرأة املزتوجة أي :ثياب

ليست مجيلة فسأهلا عن ذلك فأجابته أن أخاه أبا
ادلرداء معرض عن ادلنيا وعن األهل وعن األكل

وعن لك يشء .فلما جاء أبو ادلرداء صنع لسلمان
ً
ً
طعاما وقدمه إيله واكن أبو ادلرداء صائما فأمره
ً
سلمان أن يفطر وذلك لعلمه أنه يصوم دائما فأكل
أبو ادلرداء ثم ملا أراد أبو ادلرداء قيام الليل أمره
سلمان أن ينام إَل أن اكن آخر الليل قاما وصليا

 .1580خدیث:

**

زضی اهللعیہ نفمانا کہاجرھاات ایھ خاو۔حریابجرہدوتوںنیماز رپھی۔اس ےک ت عد
ی
ہ۔یمہازی خاں کا
سلماں زضی اهلل عیہ ن فمانا" :یمہازے زت کا ھی یم رپ حق ے
ی
ی
ہ ،اس لن ےہ حفداز کو اس کا
ہ۔ اوز یمہازی نوی کا ھی یم رپ حق ے
ھی یم رپ حق ے
ی
آت
حق ادا کرو۔ یررھ حت اتو الدزداء ینی کر م ﷺ یک خدمت می خاض ےہون اوز ر
آت ﷺ ن فمانا کہ سلماں ن شرح کہا۔
ﷺ ےس اس نات کا ندکرہ کیا تو ر

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زسولاهللﷺ ن سلماںزضیاهلل عیہاوزاتودزداء زضیاهلل عیہےکمانی( ےہخت
ےک ت عد) یھائ رخازہ فایم کیا۔ انک رمییہ سلماں زضی اهلل عیہ ،اتودزداء زضی اهلل عیہ
ےس م الفات ےک لن گن۔ تو (اں یک نوی) ام دزداء زضی اهلل عہا کو انک سادی
سدہ عوزت ےک لیاس می ن دیکھا (یہت رپاگیدہ خال دیکھا)۔ تعنی اں کا لیاس
حوتصوزت ن یھا تو اں ےس اس نات کا ستت تروجرھا؟ ام دزداء زضی اهلل عہا ن
حوات دنا کہ یمہازے یھائ اتودزداء ن دییا ،اہےل عیال ،کھان نتن الرعض ےہ حرت
ی
ہ۔ یررھ اتو دزداء زضی اهلل عیہ ھی آ گن اوز سلماں زضی اهلل عیہ
ےس میہ موز زکھا ے
ےک لن کھانا خاض کیا حت کہ وہ حود زوزے ےس یےھ۔ اس رپ سلماں زضی اهلل عیہ

ن اں کو زوزہ توزن کا کہا اوز اتسا اس لن کہا کنو نکہ وہ خا ین یےھ کہ اتو دزداء
62

ً
مجيعا وأراد سلمان أن يبني أليب ادلرداء أن اإلنسان

ال ينبِغ هل أن يكلف نفسه بالصيام والقيام وإنما

يصيل ويقوم ىلع وجه حيصل به اخلري ويزول به اتلعب

واملشقة والعناء.

زضی اهلل عیہ ےہمتش زوزے ےس ز ہن ہ ےی۔ترش وہ زوزہ توز کر کھان می رسنک ےہو
گن۔ یررھ حت زات ےہوئ تو اتو دزداء زضی اهلل عیہ عیادت ےک لن ا یےھ تو سلماں
زضی اهلل عیہ ن ایہی منع فمانا یہاں نک کہ حت زات کا آحری حصہ ےہوا تو دوتوں

ش
ن مل کر یماز رپھی۔ سلماں ن ن رخااہ کہ وہ اتو دزداء زضی اهلل عیہ کو مجھا نی کہ
ہ۔
اتساں ےک لن زوزے اوز قیام یک خارط ای رنی خاں کو م سفت می دالیا زوا یہی ے
ی
نلکہ اس کو اس رطح یماز اوز قیام کا ا ےہمام کرنا رخا ہن کہ توات ھی خاصل ےہو اوز اس
ی
ےک دز تےع یھک اوز م سفت کا ازالہ ھی ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو جحيفة وهب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• آىخ  :أي :عقد بينهما عقد أخوة ،حَّت إنهم اكنوا يتوارثون بهذا العقد ،ثم نسخ وترك ذلك.
• متبذلة  :البسة ثياب ابلذلة ويه املهنة واملراد تاركة لبس ثياب الزينة وغري مهتمة بنفسها.
• ما شأنك  :أي :ملاذا أنت ىلع هذه احلالة.

• حاجة يف ادلنيا  :أي :ومنها زينة املرأة لزوجها وهو ال يرغب بذلك.
• ذي حق  :أي :صاحب حق.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية اتلآيخ يف اهلل وزيارة اإلخوان واملبيت عندهم.
 .2ثبوت حق املرأة ىلع الزوج يف حسن املعارشة ومن ذلك الوطء.
 .3مرشوعية تزين املرأة لزوجها.
 .4جواز الفطر من صوم اتلطوع.
 .5كراهية تكليف انلفس ما ال تطيق يف العبادة.
 .6إعطاء لك صاحب حق حقه وعدم تداخل احلقوق.
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  1422نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف,
مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407رشح رياض الصاحلني ال بن عثيمني ,تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ,انلارش :مدار الوطن بإرشاف
املؤسسة ,ط اعم  1425بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي.
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إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤة واحدة
مومنےک لن حنت می کھوکھےل موئےس ییا انکحمہ ےہو گا حشیکآشماںیک
جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال ،للمؤمن فيها
رطفاوبجرائ سایھ میل ےہویگ۔اسمی مومنیک نوناں ہےوںیگحنےک نراس وہ
أهلون يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم
آن خان گا اوزوہ انکدورسے کو یہیدیکھ سکییگ۔
بعضا

 .1581احلديث:

**

ً
عن أيب موىس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :إن للمؤمن
ُ
َْ ٌ
َُ َ
َُُْ
يف اجلنة خلَي َمة من لؤلؤ ٍة واحدة جم َّوف ٍة ُطوهلا يف السماء
ً
َُْ َ
ستون يميال .للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن

ہ کہ’’ :مومن ےک لن حنتمیکھوکھےل
اتوموشیزضیاهلل عیہےس رمقوعاۃزوای ث ے
موئ ےس ییا انک حمہ ےہو گا حش یک آشماں یک رطف اوبجرائ سایھ میل ےہو یگ۔ اس می
مومن یک نوناں ےہوں یگ حن ےکنراس وہآنخانگااوزوہ انکدورسے کویہی
دیکھ سکی یگ‘‘۔

فال يرى بعضهم بعضا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم أن للمؤمن يف اجلنة
خيمة من لؤلؤة واحدة جموفة طوهلا يف السماء ستون
ميال وأن هل فيها أهلني ال يرى بعضهم بعضا وذلك

واهلل أعلم لسعتها وحسن غرفها وسرتها.

 .1581خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن فمانا کہ مومن کا حنت می انک کھوکھےل موئ ےس ییا ےہوا حمہ ہےو گا حش یک
آشماں یکرطفاوبجرائ سایھمیل ےہو یگاوز ن کہاسمیاس یک نوناں ےہوں یگحوانک
دورسے کو یہی دیکھ سکی یگ۔ اوز اتسا ساند ،واهلل اعلم ،حےم یک کسادیگ اوز اس

ج
ےک کموں یک ا ر ھی ییاوت اوز اں یک ست تروشی یک وج ےس ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو موىس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• امليل  : .ستة آالف ذراع ،وهو بطول  1500مرت.
• اخليمة  : .أصلها بيت مربع من بيوت األعراب.
• جموفة  : .مفرغة من داخلها ،أي مثقوبة.

• ال يرى بعضهم بعضا  : .أي يف تلك اخليمة ملزيد سعتها وكمال تباعد ما بني أهلها.

فوائد احلديث:
 .1بيان عظم خلق اهلل يف اجلنة حيث يتمتع املؤمن بمظاهر باهرة من انلعيم املقيم.
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 1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .كنوز رياض
الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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متےپدنک یم میےس(دییا می) ستےسزنادہ محنوت اوز قیامتےکدں
ن
مجھےسستےسزنادہپدنک تنھنواےلوہ لوگ ہ ےی حو یم می یہتیناخالق

إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم

القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن أبغضكم إيل

واےل ہ ےی اوزمتےپدنک یم می (دییا می) ستےسزنادہ فانل تفت اوز
ن
قیامتےکدںمجھےسدوز تنھنواےلوہ لوگ ہ ےی حو ناتوئ ،نالاختیاظ تو لن
واےل،زناںدزاز اوزیکت کرنواےل ہ ےی۔

وأبعدكم مين يوم القيامة الَثثارون
واملتشدقون واملتفيهقون

 .1582احلديث:

**

ً
عن جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :إن
ً
من أحبكم إَل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة
ً
أحاسنكم أخالقا ،وإن أبغضكم إَل وأبعدكم

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ
خاپ ین عیداهلل زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
”متے پدنک یم می ےس (دییا می) ست ےس زنادہ محنوت اوز قیامت ےک دں
ن
مجھ ےس ست ےس زنادہ فی ث تنھن واےل وہ لوگ ہ ےی حو یم می یہتین اخ الق واےل

مين يوم القيامة الرثثارون واملتشدقون واملتفيهقون»

ہ ےی ،اوز متے پدنک یم می (دییا می) ست ےس زنادہ فانل تفت اوز قیامت
ن
ےک دں مجھ ےس دوز تنھن واےل وہ لوگ ہ ےی حو ناتوئ ،ن الاختیاظ تو لن واےل ،زناں
م
دزاز اوز” نفنہقوں“ ہ ےی“ ،ضجان ن رعض کیا :اهلل ےک زسول! ہےم ن

قالوا :يا رسول اهلل قد علمنا «الرثثارون واملتشدقون»،

فما املتفيهقون؟ قال« :املتكربون».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قوهل صىل اهلل عليه وسلم( :إن من) للتبعيض,
ً
أحبكم وأقربكم جملسا يوم القيامة أحسنكم
ً
ً
خلقا مع اخلالق واملخلوق ,و(إن من) للتبعيض أيضا,
ً
أبغضكم أي :أكرهكم وأبعدكم مين مزنال يوم
ً
القيامة كثري الالكم تكلفا ,واملتشدق املتطاول ىلع
ً
ً
انلاس بكالمه تفاصحا وتعظيما ,واملتكرب بكالمه
ً
ومظهرا للفضيلة ىلع غريه.

 .1582خدیث:

**

”پ نازوں“ (ناتوئ) اوز ”متسدقوں“ (ن الاختیاظ تو لن واےل) کو تو خاں لیا لیک ن
منفن
آت ﷺ ن فمانا ”یکت کرن واےل“۔
” ھقوں“ کوں لوگ ہ ےی؟ ر

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ِ ن
ہ ،یم می ست ےس
آت ﷺ ےک فماں (اں من) می ”م ْن“ عنص ےک لن ے
ر
م
ش
ج
محنوت اوز قیامت ےک دں لش ےک اعتیاز ےس فی ث پ وہ حص ےہوگا حو خالق اوز
ی ِ
م
جلوق دوتوں ےک سایھ ا جےھ اخ الق ےس ن رتش آن۔ آےگ (اں من) می ھی ”م ْن“
تع
ن
ہ۔ حریابجرہ ”ا صکم“ کا معنی ےہوا یم می ےس ست ےس نات رسیدندہ اوز
عنص ےک لن ے
ش
قیامت ےک دں رم ین ےک لجاظ ےس مجھ ےس تعید پ وہ حص ےہوگا حو زنادہ ن کلف ےس
ل ل
ش
ہ” ،المتسدق“ وہ حص حو لوگوں می پائ اوز عظمت ےک لن منی منی
نا نی کر نا ے
نا نی کر نا (اہیکیا) ےہو اوز حو ای رنی گفنگو مییکت کرے اوز دورسوں رپ ای رنی قوقنت ظ ے
اہ

کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الرثثارون  :مجع الرثثار :وهو كثري الالكم.
• املتشدقون  :أي :املتشدق :وهو املتطاول ىلع انلاس بكالمه ،ويتلكم تفاصحا وتعظيما لالكمه.
ً
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ً

ً
ً
ً
َْ
• املتفيهقون  :أي :املتفيهق :أصله من الفه يق وهو االمتالء ،وهو اذلي يمأل فمه بالالكم ويتوسع فيه ،ويغرب به تكربا وارتفااع ،وإظهارا للفضيلة
ىلع غريه.

فوائد احلديث:
 .1حسن اخللق من أسباب حمبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والقرب منه يوم القيامة
 .2اتلحذير من التشدق بالالكم بإظهار ادلاعوى واتلفاخر واتلفيهق يف الالكم إلظهار ابلالغة والفصاحة فإنها خصال املتكربين املرائني.
 .3أىلع درجات اجلنة ملن حسن خلقه ألنه يشتمل ىلع مجيع خصال الرب.
املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,املحقق :بشار عواد معروف ,انلارش :دار الغرب اإلساليم ,اعم 1998م .رياض
الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط4
 .1428السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :مكتبة املعارف ,ط 1اعم  .1415بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد بن
عالن ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط 4اعم .1425
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ش
ہحشےک اخالقستےس ا جےھ ہ ےی
یم می ستےس یہتوہ حص ے

إن من خياركم أحسنكم أخالقا

 .1583احلديث:

**

عیداهللین عمو ین العاض زضی اهلل عہمارمقوعاۃییاںکرنہ ےی کہ:زسول اهلل ﷺ
ف
آتﷺ فمانا کرن
ن تو حش گو یےھ اوز ن ن ن کلف ند زنائ کرن واےل یےھ۔ ر
ش
ہ حش ےک اخ الق ست ےس ا جےھ ہ ےی ۔"
یےھ کہ " :یم می ست ےس یہت وہ حص ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ً
مرفواع :قال :لم يكن رسول اهلل صىل اهلل عليه
ً
ً
وسلم فاحشا وال متفحشا ،واكن يقول« :إن من
خياركم أحسنكم أخالقا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم صاحب قول
ً
ً
فاحش وال فعل يسء وال متعمدا ذللك متلكفا هل بل
اكن ذا خلق عظيم ,وأخرب أن أفضل املؤمنني
ً
أحسنهم خلقا ألن حسن اخللق يدعو إَل املحاسن
وترك املساوئ.

 .1583خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ف
آت ﷺ عدما اوز
ینی ﷺ ن تو حش گو یےھ ن پا کام کرن واےل یےھ اوز ن تو ر
آت نلید نران اخ الق ےک خامل یےھ
ن کلف ےک طوز رپ ہےی اتسا کرن واےل یےھ۔ نلکہ ر
ش
ہ کہ مومنوں می ست ےس یہتوہ حصےہ حش ےک
آتﷺ ن یی النا ے
۔ یت ر
اخ الق ست ےس ا جےھ ہ ےی ،کنو نکہ حسن خلق اجرھانوں کو اختیاز کرن اوزپانوں کو
اہ۔
پك کرن یک پعنت دیی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً
• فاحشا  :صاحب الفحش ويه القبائح.
ً
• متفحشا  :اذلي يتلكف الفحش ويتعمده.

فوائد احلديث:
 .1ينبِغ ىلع املؤمن أن يبتعد عن الالكم اليسء والفعل القبيح.
 .2حتمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف خلقه فلم يصدر عنه إال العمل الصالح والقول الطيب.
ُ
 .3حسن اخللق ميدان للتنافس بني املؤمنني فمن سبق فيه اكن من خيار املؤمنني وأكملهم إيمانا.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطرز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار
العاصمة ,ط.2002 – 1423
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ش
کھتن ی
اس حصن مجھ رپمتی نلواز رجی ھی ،حت کہ می سونا ےہوا یھا می ییداز ےہوا تو
ی
آت کو مجھےس کوں
ن اسےکاہیھ می سوینی ےہوئ ھی ،اسن کہا:ات ر

ْ َ َ َ َّ َ
ييف وأنا نائم فاستيقظت
إن هذا اخرتط
لَع س ِ
َ ْ َ ُ َ ِّ
َ
وهو يف يده صلتا ،قال :من يمنعك ِمين؟ قلت:
اهلل -ثالثا-

 .1584احلديث:

عن جابر -ريض اهلل عنه :-أنه غزا مع انليب -صىل
َ
َْ
اهلل عليه وسلم -قيبَل جند ،فلما قفل رسول اهلل -صىل
َ َُ
اهلل عليه وسلم -قفل معهم ،فأدركتهم القائيلة يف َوا ٍد
َ
كثري ال يعضاه ،فزنل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
ُّ َ
وتفرق انلاس ي َ ْستَ يظلون بالشجر ،ونزل رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -حتت َس ُم َرة فعلق بها سيفه
ً
َوني ْمنَا نومة ،فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
ْ
اخ َ َ
رت َط َّ
يلع
يدعونا وإذا عنده أعرايب ،فقال« :إن هذا
َ
ييف وأنا نائم فاستيقظت وهو يف يده َصلتًا ،قال :من
س ي
َ
َ
ي ْمنَ ُعك يم ِّين؟ قلت :اهلل -ثالثا »-ولم يُعا يقبْ ُه وجلس،
َّ
متفق عليه .ويف رواية قال جابر :كنا مع رسول اهلل
َ
ِّ َ
َ
َْ
الرق ي
اع ،فإذا أتي َنا ىلع
ات
صىل اهلل عليه وسلم -بذ يَ َ َ ْ َ
شجرة ظ يليل ٍة ت َركنَاها لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -فجاء ُ
رجل من املرشكني وسيف رسول اهلل -
َ َّ
َ َْ
معل ٌق بالشجرة فاخرت َط ُه،
صىل اهلل عليه وسلم-
ََ ُ
ََُْ َ
ِّ
فقال :ختاف يين؟ قال« :ال» ،فقال :يمنعك يمين ؟ قال:
«اهلل» .ويف رواية أيب بكر اإلسماعييل يف «صحيحه»،
َ
َ
قال :من ي ْمنَ ُعك يم ِّين؟ قال« :اهلل» ،قال :فسقط
السيف يمن يَدهي ،فأخذ رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
َ
َ
وسلم  -السيف ،فقال « :من ي ْمنَ ُعك يم ِّين ؟» ،فقال:
َ ِّ
َ
ُ
ك ْن َخ َ
آخ ٍذ ،فقال« :تشهد أن ال هلإ إال اهلل َوأين
ري ي
ُ
َُ َ َ
رسول اهلل؟» قال :ال ،ولكين أ َاع يه ُد َك أن ال أقاتيلك،
َ
ُ
ُ َ ُ َ َ َ َ َّ
وال أكون مع قوم يقاتيلونك ،فخىل َسبيل ُه ،فأىت
ُ ُ ْ
انلاس.
عند خري ي
أصحابه ،فقال :جئتكم من ي

**

 .1584خدیث:

بجران گا؟ مین کہا :اهلل

ہ کہ ایہوں ن حہاد ےک لن زسول اهلل صیل اهلل علیہ
خاپ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
وآلہ وسلم ےک سایھ بجد کا سف کیا ،حت زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم یہاں ےس

ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ےک ےہماہ لون وہ لوگ دویررہ ےک وق ث
لون ،تو وہ ھی ر
گھن خاز داز دزحنوں یک انک وادی می یرہو ب رج ،زسول صیل اهلل علیہ وسلم یہاں اپ
ی
ی
رپے( ،ضجان ھی اپ گن) اوز یمام لوگ سان یک ن الس می رھیل گن ،زسول اهلل
ص
سل
آت صیل اهلل
یل اهلل علیہ و م کنکر ےک انک دزحت ےک پ رج فو کش ےہون اوز ر
علیہ وسلم ن ای رنی نلواز اس ےس لن کا دی ،ہےم لوگ یھوزی دپ ہےی سون یےھ کہ
ن کانک زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ےہمی ن رکازن لےگ ،تو کیا دیکھن ہ ےی کہ انک
ش
س
آت ن فمانا‘‘ :اس حص
آت صیل اهلل علیہ و لم ےک نراس ے
ہ ،ر
ارعائ (ندو) ر
ک
ھ
تن ی
ن مجھ رپ متی نلواز رجی ھی ،حت کہ می سونا ہےوا یھا می ییداز ےہوا تو ن اس ےک اہیھ
ی
آت (صیل اهلل علیہ وسلم) کو مجھ ےس کوں
می سوینی ےہوئ ھی ،اس ن کہا :ات ر
آت صیل اهلل علیہ
بجران گا؟ می ن کہا :اهلل’’ اوز نی رمییہ کہا کہ اهلل بجران گا۔ ر
وسلم ن اس دیہائ کو کوئ رسزتش یہی یک اوز نتنھ گن۔ (منقق علیہ)۔ انک

عایل عیہ فمان ہےی :حیگ دات الرفاع می ہےم
دورسی زوای ث می خاپ زضی اهلل ت ی
زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک ےہماہ یےھ ترش حت ہےم انک گھن سان واےل
دزحت ےک نراس آن تو ہےم ن اےس زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ےک لن رجھوز
ش
دنا ،مشکی می ےس انک حص آنا اوز زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم یک دزحت ےس
کھ ت
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن
لییک ےہوئ نلواز نرح یل اوز کہا :تو مجھ ےس دز نا ے
ہ؟ ر
ب
م
آت صیل اهلل علیہ
حوات دنا :یہی ،اس ن کہا :جےھ آح جھ ےس کوں بجران گا؟ ر
ضح
س
ہ:
و لم ن فمانا’’ :اهلل!‘‘ اوز نح اتو یکر اشماعییل یک زوای ث می اس رطح ے
ب م
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن
دیہائ ن کہا :جھ کو جھ ےس کوں بجران گا؟ تو ر
آت صیل
فمانا:اهلل ،زاوی کہن ہ ےی ( اییا ستیا یھا) کہ کاف ےک اہیھ ےس نلواز گر رپی ،ر
ب
اهلل علیہ وسلم ن نلواز ایھایل اوز فمانا(" :تو یی ال) جےھ ،مجھ ےس کوں بجراے گا؟"
ت
ک
آت صیل
آت یہت نلواز ی رکرن واےل ےہو ین ( عنی احساں حن) ،ر
کاف کہن لگا ’’ :ر
س
ہ کہاهلل ےک سواکوئ
اهللعلیہو لمن اسےس تروجرھا:کیاتواسنات یکگواہےیدییا ے
آت ےس
معنود یہی اوز می اهلل کا زسول ےہوں؟ اس ن حوات دنا :یہی ،التیہ می ر
آت ےس لرن والوں کا سایھ دوں گا۔‘‘
آت ےس لروں گا ن ر
عہد کر نا ےہوں کہ می ر
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درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث :خيرب جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل

عنهما -أنه غزا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

واكنت هذه الغزوة معروفة عند أهل السري بعزوة

ذات الرقاع ،ويف أثناء رجوعهم من غزوتهم نزل انليب

ـصىل اهلل عليه وسلم -يف وقت الظهرية يف موضع

تكرث فيه أشجار الشوك ،وتفرق انلاس عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم-

يبحثون عن أماكن

يستظلون بها من حر الشمس ،ونزل -عليه الصالة
َّ
والسالم -حتت شجرة ظليلة يقال هلا :السمرة ،فعلق
بها سيفه ،ثم نام ونام انلاس ،ثم تسلل إيلهم أعرايب،

ممن قاتلهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذه
الغزوة ولم يشعروا به ،فأخذ سيف انليب ـصىل اهلل

عليه وسلمـ ىلع وجه اخلفية ،فاستيقظ -عليه
الصالة والسالم -ثم قال ( :إن هذا اخرتط ِّ
يلع سييف
وأنا نائم ،فاستيقظت ،فأخذ األعرايب السيف وصار

يتقوى به ىلع انليب ـصىل اهلل عليه وسلم ،-وهو
يقول" :من يمنعك مين إذا أردت قتلك؟ فرد عليه
انليب ـصىل اهلل عليه وسلم" -اهلل" ،فكررها ثالث
مرات ،واملعىن :أن اهلل تعاَل سيحمينا منك ،فقاهلا -

عليه الصالة والسالم ،-وهو الواثق باهلل ،املتولك
عليه ،املتيقن لوعده ،فسقط السيف من يد الاكفر،

فأخذه رسول اهلل ـصىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل -

عليه الصالة والسالم" :-من يمنعك مين؟" أي :إذا
ْ
كن خري آخذ )،
أردت قتلك ،فرد الاكفر بقوهل( :

واملراد به العفو والصفح ومقابل السيئة باحلسنة.

فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلمـ ( :تشهد أن ال
هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل) فقال :ال ،لكنه اعهد انليب

صىل اهلل عليه وسلم -بعدم مقاتلته وال يكون معقوم يقاتلونه ،فخىل -عليه الصالة والسالم -سبيله،

**

آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اس کا زاسیہ رجھوز دنا ،وہ ا ین سایھنوں ےک نراس آنا اوز
ر
کہا :می یمہازے یہاں ست ےس ا جےھ اتسا نےک نراس ےس آ زاہ ےہوں۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زہ ہےی کہ ایہوں ن زسول اهلل صیل اهلل
اس خدی ث می خاپ زضی اهلل عیہ ییاں فما ے
علیہ وسلم ےک سایھ حہاد کیا ،اوز ن حیگ ستت لکھن والوں ےک یہاں دات الرفاع
آت صیل اهلل علیہ وسلم
ےک نام ےس مرعوفومسہوز ے
ہ۔حیگےسلو ین وق ث ،ر
ی
دویررہمی اتسی خگہاپے،حہاں گھنکا ینداز دزحت یےھ،اوز لوگ ھیینی صیل اهلل
علیہ و سلم ےس الگ ےہوکر اتسی خگہ ن ال سن لےگ حہاں سوزح یک ن رتش ےس برح کر سان
خاصل کر سکی ،اوز زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم انک سان داز دزحت ےک پ رج فو
ت
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ای رنی نلواز
کش ےہون حےس شمہ عنی کنکر کہا خا نا ے
ہ ،اوز ر
ی
اشی دزحت ےس لن کا دی اوز سو گن ،ضجان کرام ھی سو گن یررھ حن لوگوں ےس اس
ی
آت ےک نراس آنا اوز
رعوہ می حیگ ےہوئ ھی ایہی می ےس انک دیہائ حیےک ےس ر
ی
آت یک نلوازیہای ثخاموشیےس ایھایل،
لوگوںکواس یک یھیک ھی ن رپی،اس ن ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم خاگ گن اوز (ضجان کرام ےس) فمانا( :حت می سو زاہ یھا
ر
ی م ھی
م
اس ن جھ رپ متی نلواز سوی ث یل ،اوز می ییداز ےہو گیا ،نلواز اس ےک ھا ھ ی ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم کو دزان ےہوے کہہ زاہ یھا’’ :اگر می یم کو قیل کرنا
اوز وہ ر
ی م
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
رخا ےہوں تو مہی جھ ےس کوں بجران گا؟‘‘ ر
م
عایل جےھ
’’اهلل‘‘ ،اوز ن جملہ نی رمییہ فمانا ،اس کا مظلت ن ے
ہ کہ ن سک اهلل ت ی
ب
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ن جملہ تروزے اعماد و توکل اوز
جھ ےس بجراےل گا۔ ر
آت کو اهلل ےک وعدہ رپ تفی یھا ،کاف ےک اہیھ ےس نلواز رجھوت
یرھوسہ ےک سایھ کہا ر
ب
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن نلواز ایھایل اوز فمانا’’ :ات جےھ‘ مجھ ےس کوں
کر گر گنی ،ر
ج
ت
ب قی
آت ا ر ھیرطح ی رکرن
بجراےگا؟‘‘ عنیاگرمی جےھ ل کرنا رخا ےہوں۔کاف کہنلگا (:ر

واےل ےہو ین) ،اس ےس رماد عقو و دز گدزاوز پائ کا ندلہ یھ الئ ےس د ین ےک ہ ےی۔
س
ہ کہ اهلل ےک
آت صیل اهلل علیہ و لم ن فمانا :کیا تو اس نات یک گواہےی دییا ے
اس رپ ر
سوا کوئ معنود یہی اوز می اهلل کا زسول ےہوں؟ اس ن حوات دنا :یہی ،لیک اس

آت ےس حیگ کرن والوں کا سایھ ن د ین کا
آت ےس ن لرن اوز اشی رطح ر
ن ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اےس اس یک زاہ رپ رجھوز دنا ،اوز وہ ا ین
وعدہ کیا ،ر
سایھنوں ےک نراس واترش خاکر اں ےس کہا :می آح (دییا ےک) ست ےس اقصل ویہت
ش
ی
ہ کنوں کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم
حص ےک نراس ےس آنا ہےوں۔ اوز حفنفت ھی یہی ے
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فعاد هذا الرجل إَل أصحابه ،فقال( :جئتكم من
عند خري انلاس) ،واألمر ىلع ما قاهل هذا الاكفر ،فإن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أفضل انلاس خلقا،

ی
اخ الق و کرداز می ست ےس یہت یےھ ،اوز اهلل ن ھی ا ین اس فماں ےک دزت عہ
ہ’’ :اے ینی یم ست ےس پے اوز عدمہ اخ الق رپ ےہو۔‘‘
اس نات یک گواہےی دی ے

ويكيف ذلك تزكية اهلل هل بقوهل( :وإنك لعىل خلق

عظيم).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ـريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َجنْد َّ :
انلجد يف اللغة :ما ارتفع من األرض ،واملراد به هنا :ما دون احلجاز.
ََ
• قفل  :رجع من سفره.
َ َ
• القائيلة  :وقت القيلولة ،ويه :انلوم يف الظهرية.
• ال يع َضاه  :الشجر اذلي هل شوك.
َّ ْ
• َّ
الطلح ،ويه ال يعظام من شجر ال يع َضاه.
الس ُم َرة  :الشجرة من
َ ِّ
ْ
اخ َ َ
رتط  :سله ،وهو يف يده.
•
َ ً َ ْ ُ ً
َ
ْ
ُ
َ
• صلتا  :مسلوال منزتاع من غمده أو يجرابه برفق.
ُ َ
الرقاَع ُ :سميت بذلكَ :
• ذات ِّ
َ
لعصب املسلمني أرجلهم باخليرق.
َ َ
ِّ
• ظ يليل ٍة  :كثرية الظل.
َ
ُ
ك ْن َخ َ
آخ ٍذ  :بأن تعفو وتصفح وتقابل السيئة باحلسنة.
•
ري ي
َ َّ
َ
َّ
• خىل سبيله  :من عليه وأطلقه.
َ
َ ْ
َ َ َ
َْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
احد أعر يايب.
• األع َراب  :من الع َرب ساكن ابلا يدية خاصة يتتبعون أماكن الغيث ومنابت الإلك الو ي

فوائد احلديث:
 .1شجاعة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وثبات قلبه أمام املخاطر ،وثقته باهلل تعاَل وصدق تولكه عليه وحسن االتلجاء إيله.
 .2أثر اتلولك ىلع اهلل تعاَل يف اخلالص من الشدائد.
ُ ُ
ُْ
 .3عفو انليب ـصىل اهلل عليه وسلمـ وكرم خلقه ،وعدم انتقامه نلفسه ،وبع يد نظره يف األمور ،وحسن معاجلته للنفوس جللبها إَل احلق.
 .4اخلروج للجهاد يف سبيل اهلل تعاَل؛ امتثاال ألمر اهلل تعاَل.
 .5جواز تفرق العسكر يف الزنول وعند انلوم ما لم خيافوا من أمر.
 .6حراسة اإلمام يف القائلة والليل من الواجب ىلع انلاس ،وأن تضييعه من املنكر واخلطأ.
 .7حسن اتلولك ىلع اهلل تعاَل.
 .8محاية اهلل تعاَل نلبيه ـصىل اهلل عليه وسلم-.
ُ ُّ
 .9جواز إخبار األصحاب بما حيدث معه ،وأن ذلك ال يعد من الرياء.
10- .10جواز تعليق السالح إذا ائتمن عليه.
ْ11- .11سعة استجابة الصحابة ريض اهلل عنهم للرسول صىل اهلل عليه وسلم.
12- .12مشاركة األمري والقائد اجلند يف القتال.
13- .13اإلشارة إَل استحباب تثليث لفظ اجلاللة حالة االستغاثة واالستعانة.
14- .14استحباب انلوم يف وسط انلهار ،للراحة.
َ
15- .15فقر الصحابة -ريض اهلل عنهم -فقد خرجوا يف يخفاف ال بديل هلم عنها.
16- .16إيثار الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،بالشجرة الظليلة.
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17- .17حب انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه للجهاد

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت –بدون تاريخ  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-
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ق
زہ یےھ کہ انک یہت شحت سمیک حریاں
ہےمرعوہ حیدقےکمو قع رپ حیدق کھود ے
إنا كنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة ،ن کیل ،ضجانزضی اهللع ہ
م
ہ
س
م
ے
آت
اوز
ون
خاض
ی
ت
د
خ
یک
ﷺ
اهلل
ول
ز
م
ر
فجاؤوا إَل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا:
ےسرعض کیا :کہ حیدق می انک حریاں ظ ے
آتﷺنفمانا:
اہ ےہوگنی ے
ہ۔ ر
هذه كدية عرضت يف اخلندق .فقال« :أنا نازل»
م
ہ
” ی اندز اپ نا ےوں“۔

 .1585احلديث:

عن جابر ريض اهلل عنه قال :إنا كنا يوم اخلندق حنفر
َ َ ْ ُ ْ ٌ
فع َرضت كديَة شديدة ،فجاؤوا إَل انليب صىل اهلل
ُ ْ ٌ
َ ْ
عليه وسلم فقالوا :هذه كديَة َع َرضت يف اخلندق.
ْ
ٌ
صوب حبَ َج ٍر ،وبلثنا
فقال« :أنا نازل» ثم قام ،وبطنه َمع
ً
ثالثة أيام ال نذوق ذواقا ،فأخذ انليب صىل اهلل عليه
َ
ْ َ
َْ َ
َْ
وسلم ال يمع َول ،فرضب فعاد ك يثيبًا أهيَل أو أهيَ َم،
َْ ْ
فقلت :يا رسول اهلل ائذن َل إَل ابليت ،فقلت
ُ
رأيت بانليب صىل اهلل عليه وسلم شيئا ما يف
المرأيت:
َ ٌ ََ ٌ
ذلك ٌ
صرب فعندك يشء؟ فقالت :عندي ش يعري وعناق،
ََ َ َ ََ
َ
ُ
اللحم يف
الشعري حَّت جعلنا
ت
فذحبت العناق وطحن ي
ت انليب صىل اهلل عليه وسلم َ
ُْ
والعج ُ
الرب َمة ،ثم جئْ ُ
ني
ي
ي
ي
َ
ُْ ُ
َ
َْ
ْ َ
ك َ َ
والرب َمة بني األث يايف قد اكدت تن يض ُج،
رس،
قد ان
ْ
فقلتُ :ط َعي ٌم َل فقم أنت يا رسول اهلل ورجل أو
رجالن ،قال« :كم هو»؟ فذكرت هل ،فقالٌ « :
كثري
ََُْ
َْ
َّ ُّ
ٌ
ور حَّت
زن يع الربمة ،وال اخلزب من اتلن ي
طيب قل هلا ال ت ي
آيت» فقال« :قوموا» ،فقام املهاجرون واألنصار،
فدخلت عليها فقلتَ :و ْ َ
حيك قد جاء انليب صىل اهلل
عليه وسلم واملهاجرون واألنصار ومن معهم! قالت:
َ َ
هل سألك؟ قلت :نعم ،قال« :ادخلوا وال ت َضاغ ُطوا»
َُ
فجعل يكرس اخلزب ،وُيعل عليه اللحم ،وخي ِّم ُر
ُْ
واتلنُّ َ
الرب َم َة َّ
ور إذا أخذ منه ،ويقرب إَل أصحابه ثم
َْ ُ
َْ ُ
َ
ويغ يرف حَّت ش يب ُعوا ،وبيق
زنع ،فلم يزل يكرس
ي ي
َْ
ُ
منه ،فقال « :يلُك هذا وأه يدي ،فإن انلاس أصابتهم
ََ َ ٌ
ْ َ
اعة» .ويف رواية قال جابر :ملا حفر اخلَن َدق رأيت
جم
ْ َ َ ُْ
َ
بانليب صىل اهلل عليه وسلم َ
َخ ًصا ،فانكفأت إَل
امرأيت ،فقلت :هل عندك يشء؟ فإين رأيت برسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ َ
َخ ًصا شديدا ،فأخرجت إَل
َ
َ ً
اج ٌن فذحبتها،
يجرابا فيه صاع من شعري ،ونلا بهيمة د ي
َ ْ
وطحنت الشعري ،ففرغت إَل فرايغ ،وق َّطعتُ َها يف

**

 .1585خدیث:

ہ ،وہ فمان ہ ےی :ہےم رعوہ حیدق ےک مو قع رپ
خاپ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ق
زہ یےھ کہ انک یہت شحت سم یک حریاں ن کیل۔ ضجان زضی اهلل
حیدق یک کھدائ کر ے

عہ
آت ےس رعض کیا کہ حیدق می
م زسول اهلل ﷺ یک خدمت می خاض ےہون اوز ر
انک حریاں ظ ے
آت ﷺن فمانا” :می اندز اپ نا ےہوں“۔ حریابجرہ
اہ ےہو گنی ے
ہ۔ ر
ی
آت کا رنت رپرھ
آتکرھے ےہونحت کہاسوق ث( ھوك یک سدت یکوجےس) ر
ر
ی
ک
ہ
آت ﷺ
ےس ییدھا ےہوا یھا اوز ےم لوگوں ن ھی نی دں ےس جرھ یہی کھانا یھا۔ ر
ن کدال ا ین اہیھ می یل اوز حریاں رپ مازا۔ حریاں نالو ےک دھت یک رطح یہہ گنی۔ (ن
م
سازا ماحرا دیکھ کر) می ن رعض کیا :نا زسول اهلل! جےھ گرھ خان یک اخازت د بحن۔
(گھا خاکر) می ن ای رنی نوی ےس کہا کہ آح می ن ینی کریم ﷺ کو اس خال ث می
ہ؟
ھاہ کہ مجھ ےس ضت ن ےہو سکا۔ کیا یمھازے نراس (کھان یک) کوئ حرت ے
دیک ے
نوی ن ییانا کہ اہں کجرھ ح َو ہ ےی اوز انک یکری کا بجرہ۔ می ن یکری ےک بجرہ کود بح کیا
اوز متی نوی ن ح َو نتےس۔ یررھ ہےم ن گوست کو ح رو لےھ رپ اہندی می زکھا اوز می
زسول اهلل ﷺ یک خدمت می خاض ےہوگیا۔ آنا گوندھا خا ح رکا یھا اوز گوست ح رو لےھ رپ
یکن ےک فی ث یھا۔ ینی کریم ﷺ ےس می ن رعض کیاکہ یھوزا سا کھانا ییاز کیا
خ
آت
ے
آت ﷺ تشتف ےل رلی اوز دو انک دیگر افادکو سایھ ےل لی۔ ر
ہ۔ ر
ک
آت ﷺ
ﷺ ن دزناق ث فمانا کہ کتیا ے
ہ؟ حت می ن ست جرھ ییا دنا ،تو ر
ہ۔ ای رنی نوی ےس کہہ دو کہ ح رو لےھ
ہ اوز یہای ث عدمہ ے
ن فمانا" :ن تو یہت ے
ی
ےس اہندی ن ا نازے اوز ن نوز ےس زوئ ن کاےل۔ می ا ھی آ زاہ ےہوں"۔ یررھ ضجان
ےس فمانا کہ ست لوگ خرلی۔ حریابجرہ یمام اتصاز و مہاحرین ییاز ےہو گن۔ حت خاپ
زضی اهلل عیہ گرھ یہن رج ،تو ای رنی نوی ےس کہا ات کیا ےہو گا؟ زسول اهلل ﷺ تو یمام
زہ ہ ےی۔ نوی ن تروجرھا :ینی کریم
مہاحرین و اتصاز کو سایھ ےل کر تشتف ال ے
ی
ک
ت ﷺ ن ضجان
آتےس جرھتروجرھا ھییھا؟ مین کہا:اہں۔ ادرھ آ ر
ﷺن ر
ےس فمانا کہ اندز داخل ےہو خاو ،لیک دیکھو ،ازدخام ن ےہون نران۔ اس ےک ت عد
ی
آت ﷺ زوئ کا ح روزا کرےک اس رپگوست دا لن لےگ۔ حت ھی زوئ اوز گوست
ر
ن کا لن ،اہندی اوز نوز دوتوں کو دھانک دنا کرن۔ اہپی کو ضجان کرام زضواں اهلل
ع
عایل ھم ےک فی ث فمان اوزن کال کر د ین۔ اس رطح اس رطح زوئ کو
ت ی
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بُ ْر َمت َها ،ثم َو َّيلْ ُ
ت إَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ي

توزن اوز گوست دا لن کا سلسلہ خازی زاہ۔ یہاں نک کہ یمام ضجان سکم ست ےہو گن
بی
آت ﷺ ن (خاپ زضی اهلل عیہ یک نوی ےس) فمانا:
اوز کھانا رح ھی گیا۔ آحر می ر
ی
"ات ن کھانا حود یم کھاو اوز لوگوں ےک یہاں ہےدن می ھنحو؛ کنو نکہ لوگ آح کل فاق

فقالت :ال تفضحين برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ َ ُ
ار ْرته ،فقلت :يا رسول اهلل،
ومن معه ،فجئته فس
ً
ذحبنا بهيمة نلا ،وطحنت صااع من شعري ،فتعال أنت

می متی ال ہ ےی"۔ انک اوز زوای ث می خاپ زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ حت حیدق
ی
کھودیخازہےی ھی،تومیندیکھا کہینیاکرم ﷺ شحتیھوےکہ ےی۔می قوزاۃای رنی

ونفر معك ،فصاح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ْ
فقال« :يا أهل اخلندق :إن جابرا قد صنع ُسؤ ًرا
فَ َ
ح َّي َهال بكم» فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم« :ال
َ
َ ْ َ َّ
َ ُ
ُْ َ ُ
زبن َع يجينكم حَّت أ ييجء»
تزنلن برم يتكم وال خت ي

ہ؟ می ن ینی
نوی ےک نراس آنا اوز کہا :کیا یمھازے نراس کوئ کھان یک حرت ے
ہ! متی نوی انک یھی ال ن کال کر
کریم ﷺ کو انہائ یھوك یک خال ث می دیکھا ے
ی
الئ ،حش می انک صاع ح َو یےھ۔ گرھ می ےہمازا انک یکری کا بجرہ ھی ییدھا ےہوا یھا۔ می
ن یکری ےک ب رج کو د بح کیا اوز متی نوی ن ح َو کو خریک می ن رتسا۔ حت می د بح
ی
ی
ےس فازع ےہوا ،تو وہ ھی ح َو ن رتش رخیک ھی۔ می ن گوست یک توییاں کر ےک اہندی می
زکھ دنا اوز ینی کریم ﷺ یک خدمت می خاض ےہوا۔ متی نوی ن یہےل ہےیییتیہ کر
م
ی
ی
آت ےک ضجان ےک سا من جےھ رسمیدہ ن کرنا(کہ یہت
دی ھی کہ ینی کر م ﷺ اوز ر
ک
آت ﷺ یک خدمت می
ےس آدمی آخا نی اوز کھانا م رپ خان)۔ حریابجرہ می ن ر
آت ےک کاں می ن رعض کیا کہنا زسول اهلل! ہےم ن انک رجھونا سا بجرہ د بح
خاض ےہو کر ر
ن
آت ا ین سایھ حرید
کیا ے
ہ اوز انک صاع ح َو تےس ہ ےی ،حو ےہمازے نراس یےھ۔ ترش ر
خ
ک
آت ﷺ نیہای ث
آدمنوں ےک سایھتشتف ےل رلی۔ (لیک ےہوا جرھ اوز ہےی) ر
ہ۔
نلید آواز ےس فمانا کہ اے اہےل حیدق! خاپ ن یمھازے لن کھاناییاز کروانا ے
تش ات سازا کام رجھوز دو اوز خلدی خےل رخلو۔ اس ےک ت عد ینی کریم ﷺ ن مجھ

فجئت ،وجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يقدم انلاس،

حَّت جئت امرأيت ،فقالت :بك وبك! فقلت :قد
فعلت اذلي قلت .فأخرجت عجينًا ،فبَ َس َق فيه
ار َك ،ثم عمد إَل بُ ْر َمتنَا َ
فب َص َق َ
َ
وب َ
وب َ
ار َك ،ثم قال:
ي
َ ًَ َ ْ
زب معك ،واقْ َديح من بُ ْر َمت ُ
خ ْ
كم،
ي
ي
«اديع خ يابزة فلت ي
وال تزنلوها» وهم ألف ،فأقسم باهلل ألكلوا حَّت تركوه
َ
واحنرفوا ،وإن بُ ْر َمتَنَا َتل يغ ُّط كما يه ،وإن َع يجيننَا
ُ ْ
خَُ
زب كما هو.
يل

ےس فمانا کہ حت نک می آ ن آخاوں اہندی ح رو لےھ رپ ےس ن ا نازنا اوز ن آن یک
ی
آت ﷺ ھی ضجان کو سایھ ےل
زوییاں ن رکانا رسوع کرنا۔ می ا ین گرھ آنا۔ ادرھ ر
م
کر زوان ےہون۔ می ای رنی نوی ےک نراس آنا ،تو وہ جےھ پا یھ ال کہن لگی۔ می ن کہا
کہ یم ن حو کجرھ مجھ ےس کہا یھا ،می ن ینی ﷺ ےک سا من رعض کر دنا یھا۔ آحر
آت ﷺ ن اس می ا ین لعات دہ ےن یک
متی نوی ن گیدھا ےہوا آنا ن کاال اوز ر
ی
آت ن لعات دہ ےن یک
آمتس کر دی اوز پک ث یک دعا کر دی۔ اہندی می ھی ر

آت ﷺ ن فمانا کہ ات انک
آمتس یک اوز پک ث یک دعا فمائ۔ اس ےک ت عد ر
زوئ ن رکان وایل کو ن الو۔ وہ یمھازے ہےم زاہ زوئ ن رکان اوز گوست اہندی ےس
ی
ن کالنی خان،لیک ح رو لےھ ےس اہندی ن ا نازنا۔ ضجان یک ت عداد ےہاز ےک فی ث ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

عایل یک قسم کھا کر کہیا ےہوں کہ ا ین ہےی کھان کو ست ن اس فدز کھانا کہ بجرا
می اهلل ت ی
ی
ی
ھیزہ گیا۔حتیماملوگواترش ےہو گن،تو ےہمازیاہندی اشیرطحانل زہےی ھی ،حش
ی
رطح رسوع می ھی اوز آن یک زوییاں پاپ ن رکائ خا زہےی یھی۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

حىك جابر -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا يوم اخلندق
حيفرون حول املدينة خندقا حيول بينهم وبني

**

اجمایل معنی:

تف
خاپ زضی اهلل عیہ رعوہ حیدق ےک صییل واق عہ کو ییاں کرن ےہون فمان ہ ےی کہ
ع ج
ضجان کرام زضواں اهلل ھم ا معی رعوہ حیدق ےک مو قع رپ مد ین ےک ارطاف می

األعداء ،فظهرت قطعة شديدة صلبة يف عرض
حیدق یککھدائمیمضوف یےھ،حو اںےک اوز دشمیاںاس الم ےک دزمیاں زکاوت
األرض ،ال يعمل فيها الفأس ،فشكوا لرسول اهلل -
ق
ین سےک۔ کھدائ ےک دوزاں زمی ےک انک حےص می شحت سم یک حریاں کا انک پا سا
صىل اهلل عليه وسلم -صعوبتها ،فزنل رسول اهلل -
ی
یکرا یموداز ےہوا ،حش رپ کلہازی ایریا کوئ اپ یہی دکھا نرا زہےی ھی۔ ضجان کرام ن زسول
صىل اهلل عليه وسلم -اخلندق وبطنه مربوط حبجر
مسک
آتﷺ حود حیدق می اپے ،حت کہ
من شدة اجلوع ،فأخذ املعول وهو قطعة من حديد اهلل ﷺ ےس اس ل کا سکوہ کیا ،تو ر
ً ی
آت ن کدال
آت ن ا ین رنت کو رپرھ ےس ناندھ زکھا یھا ،ر
رمال ھوك یک سدت ےس ر
ينقر بها اجلبال فرضبه بها فانقلب احلجر وصار
ک
ح
ً
ل
ح
ھ
ہ_اوز اس ےس حریاں
ہ ،ش ےس یرہاز ودا خا نا ے
وہ کا انک اوزاز ے
ناعما .قال جابر :فذهبت إَل بييت فقلت لزويج هل یل _،و کہ ے
عندنا يشء من الطعام؟ وأخربها حبال رسول اهلل  -رپ اتسی ضت لگائ کہ وہ پم و نازك زی ث می ییدنل ےہوگنی۔ خاپ زضی اهلل عیہ
صىل اهلل عليه وسلم -اليت اكن عليها من أثر اجلوع ،فمان ہ ےی کہ می ا ین گرھ گیا اوز نوی ےس دزناق ث کیا کہ آنا گرھ می کھان یک کوئ
ی
ہ نا یہی؟ نوی ےک سا من زسول اهلل ﷺ یک سدند یھوك کا خال ھی
فأخرجت زوجه واعء من جدل فيه شعري ،واكنت هلم حرت موحود ے
ی
عناق -ويه ودل املعز أول ما تضعه أمه -قد ألفت ییاں کیا۔ حریابجرہ اں یک نوی ن انک رجمے کا پین ن کاال ،حش می کجرھ ح َو ھی اوز اں
ابليت ،فذحبتها وطحنت الشعري وجعلت اللحم يف ےک اہں یکری کا انک مادہ بجرہ یھا( ،یکری ےک یہےل مادہ ب رج کو عیاق کہن ہ ےی) حو گرھ
القدر اذلي من احلجر ،وذهب جابر إَل انليب -صىل
ً ےس ماتوس ہےوح رکا یھا ،ایھوں ن اےس د بح کیا۔ اس دوزاں نوی ن حو ن رتش یل اوز
ً
طعاما
هل
صنع
قد
بأنه
اهلل عليه وسلم -فأخربه ْسا
ی
ی
رپرھ یکاہندیمیگوست دالدنا۔ ادرھ خاپزضیاهلل عیہ نی کر م ﷺ یکخدمتمی
ً
يسريا ال يكيف لك من معه ،وطلب منه أن يأتيه هو
ی
ی
ی
ح
ل
آتﷺ ےک ن ھوزا سا کھانا ییاز کیا
وبعض أصحابه ،فنادى رسول اهلل -صىل اهلل عليه آن اوز ےک ےس ییانا کہ ا ھوں ن ر
ً
ً
ہ۔ ایھوں ن ینی ﷺ ےس
آت ےک یمام سایھنوں ےک لن کاق یہی ے
ے
ہ،ح و ر
وسلم :-يا أهل اخلندق إن جابرا صنع طعاما فأْسعوا
آت ﷺ ا ین حرید اضجات ےک ہےم زاہ اں ےک گرھ کھان رپ
إيله .ثم ذهب رسول اهلل إَل بيت جابر وطلب دزحواست یک کہ ر
آتﷺ ن ا ینیمام اضجات کودعوتعامد ین ےہون
العجني فبصق فيه ،وكذلك بصق يف القدر ،وداع تشتف ال نی۔لیک ر
ہ ،خلدی
بالربكة فيهما ،وهذا من خصائصه وبركته -صىل اهلل ندا لگائ کہ اے حیدق کھودن واےل سایھنو!خاپ ن کجرھ کھانا ییاز کیا ے
آت ﷺ خاپ زضی اهلل عیہ ےک گرھ تشتف الن اوز
عليه وسلم ،-وطلب منهم أن يدعو من يساعد زوج ےس اں ےک گرھ رخلو!! یررھ ر
ی
جابر يف صنع الطعام ،وجاء القوم فأكلوا ثم انرصفوا گوندھا ےہوا آنا منگا کر اس می ایریا لعات دہ ےن سامل فمانا۔ اشی رطح اہندی می ھی
زہ کہ ن ارم
والطعام باق ىلع ما هو عليه ،القدر يغيل والعجني لعات دہ ےن یک آمتس یک اوز اں می حت و پک ث یک دعا فمائ۔ حیال ے
خيزب كأنه لم ينقص منه يشء.

آت ن کھاناییاز کرن
آت ﷺ یک حصوضیات اوز پکات ےس ت علق زکھیا ے
ہ۔ ر
ر
ت
می خاپ زضی اهلل عیہ یک نوی ےک سایھ ت عاوں کرن ےک لن عص عوزتوں کو
ظلت فمانا۔ ناالآحر سازے لوگ اس دعوت ظعام می رسنک ےہون اوز ست ےک
ست سکم ست ےہوکر واترش لوت گن اوز کھانا ای رنی اصل مفداز ہےی می ناق زہ گیا۔ اہندی
می اشی رطح انال یھا اوز گوندےھ ےہون آن ےس اس رطح زوییاں نرک زہےی
یھی۔ گونا کسی رطح یک کمی وا قع ہےوئ ہےی ن ہےو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
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اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• كدية  :قطعة غليظة صلبة من األرض ال يعمل فيها الفأس.
• معصوب حبجر  :يربط ىلع بطنه حبجر من شدة اجلوع.
• املعول  :املسحاة.

• كثيبا أهيل أو أهيم  :أصله تل الرمل انلاعم.

• عناق  :األنىث من املعز.
ً
• الربمة  :القدر مطلقا ويف األصل القدر املتخذ من احلجر.
• األثايف  :األحجار اليت يكون عليها القدر.
• اتلنور  :هو اذلي خيزب فيه.

• وال تضاغطوا  :ال تزامحوا.
• خيمر  :يغطي.

• َخصا  :اخلمص اجلوع.

• فانكفأت  :انقلبت ورجعت.
• جرابا  :هو واعء من جدل.

• بهيمة داجن  :يه ودل املعز اليت ألفت ابليت.

• صااع من شعري  :إناء يكال به وهو أربعة أمداد من مد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
• سؤرا  :الطعام اذلي يدىع انلاس إيله.
• فبسق  :بصق ويقال :بزق.
• عمد  :قصد.

• احنرفوا  :انرصفوا.

• اقديح  :اغريف.
• تغط  :يُسمع لغليانها صوت.
• حيهال  :تعالوا.

• بك وبك  :أي :خاصمته وسبته ألن الطعام ال يكفيهم.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلعاون يف العمل اذلي يعود بانلفع ىلع املسلمني.
 .2حب الصحابة -ريض اهلل عنهم -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يعم اخلري مجيع أصحابه ،وهذا ينيم روح اجلماعة والوحدة.
 .4ال ينبِغ للمقاتل أن يغادر ماكنه وموقعه إال بإذن من األمري.
 .5معجزة تكثري الطعام لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .6استحباب اهلدية وخباصة أيام احلاجة واملجاعة.
املصادر واملراجع:

اجلامع املسند الصحيح (صحيح ابلخاري) ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد
فؤاد عبدابلايق ,ط  .1422املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب .رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق – بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه
 2007م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .الاكشف عن حقائق السنن ,تأيلف :رشف ادليناحلسني بن عبداهلل الطييب ,حتقيق :عبداملجيد هنداوي ,انلارش :مكتبة مصطىف ابلاز ,ط 1اعم 1417ه .تهذيب اللغة ,تأيلف :حممد بن أمحد األزهري
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اهلروي ,حتقيق :حممد عوض مرعب ,انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ,ط 1اعم 2001م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان
حممد القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422ه.
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ہےم ا ین نادساہےوںےک نراس خان ہےی تو اںےساتسی نا نی کرن ہےی حو اں
ناتوںےکپخالف ےہوئ ہےی حو ہےماںےک نراسےس ن ے
اہ ن کل کر کرنہ ےی۔
عیداهللینعم ـزضی اهللعہماـنفمانا :ہےم ینی صیل اهلل علیہوسلمےکزمان
می اےس تفاق شماز کرن یےھ

إنا ندخل لَع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما

نتلكم إذا خرجنا من عندهم ،قال :كنا نعد هذا
نفاقا لَع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم-

 .1586احلديث:

**

عن حممد بن زيد :أن نَ ً
اسا قالوا جلده عبد اهلل بن
َ
َ
الطينينا
عمر -ريض اهلل عنهما :-إنا ندخل ىلع س ي
فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم،
َ ُّ
قال :كنا ن ُعد هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل

مجدم ین زند ییاں کرن ہ ےی کہ کجرھ لوگوںن اں ےک دادا عیداهلل ین عم ـرضی اهلل عہماـ
ےس کہا :ہےم ا ین نادسا ےہوں ےک نراس خان ہےی تو اں ےس اتسی نا نی کرن ہےی حو
اں ناتوں ےک پ خ الف ےہوئ ہےی حو ہےم اں ےک نراس ےس ن ے
اہ ن کل کر کرن ہ ےی۔
عیداهلل ین عم ـ زضی اهلل عہماـ ن فمانا :ہےم ینی صیل اهلل علیہ وسلم ےک زمان می
اےس تفاق شماز کرن یےھ۔

عليه وسلم.-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن أناسا
جاءوا إيله وقالوا :إننا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم
ً
قوال ولكن إذا خرجنا من عندهم قلنا خبالفه،
ً
فقال :كنا نعد ذلك نفاقا ىلع عهد انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ،-وذلك ألنهم حدثوا فكذبوا وخانوا ما
نصحوا ،فالواجب ىلع من دخل ىلع السالطني من

األمراء والوزراء والرؤساء وامللوك الواجب عليه أن

يتلكم باألمر ىلع حقيقته.

 .1586خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عیداهلل ین عم زضی اهلل عہماـ ییاں کرن ہ ےی کہ کجرھ لوگ اں ےک نراس آناوزکہا
:حت ہےم لوگ ا ین نادسا ےہوں ےک نراس خان ہےی تو اں ےس کوئ نات کہن ہےی اوز
حت اں ےک نراس ےس ن ے
اہ ن کلن ہےی تو اس ےک پعکش نات کہن ہےی۔ عیداهلل ین
ش
م
عم ـرضی اهلل عہماـن کہا :ہےم ینی صیل اهلل علیہ وسلم ےک زمان می اےس تفاق جھن
یےھ۔اتسا اس لن کہ اں لوگوں ن گفنگو می جھوت توال اوز حت حواہےی کرن ےک
بجانحیای ث یک۔ لہیدا ارماء ،وزپوں ،س الظی اوز نادسا ےہوں ےک نراس آن
ش
ہکہ وہ حفنفت ییائ ےس کام ےل۔
واےل حص رپ واحت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سالطيننا  :حاكمنا وملوكنا.
• فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم  :نثين عليهم حبضورهم ،ونذمهم بغيابهم.
• كنا نعد هذا نفاقا  :نفاقا يف العمل.

فوائد احلديث:
 .1الصدق حبرضة انلاس وغيابهم هو من صفات املؤمنني.
 .2من أنواع انلفاق اتللكم بكالم أمام انلاس وخمالفته عند غيبتهم.
 .3حماولة اتلقرب إَل انلاس بالكذب سبب لإلفساد بني انلاس.
 .4املسلم يبذل انلصيحة للحاكم ،وال ينافق هل ألجل منفعة دنيوية.
 .5الرياء معناه العمل اذلي ظاهره طاعة اهلل ،وحقيقته رصفه لغريه تعاَل.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق.ط2007. 1م .صحيح ابلخاري ،برتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحني ،رشح ادلكتور مصطىف اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،ط 1987 .1م .تطريز رياض 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 .رشح
رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن للنرش ،الرياض ،ط1426ه .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز
دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م.
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ْ َ ْ َُ
َّ َ ْ َ َ ْ َ
ات املسلمني أفسدتهم ،أو
إنك إن اتبعت عور ِ
ُْ َ ُ
ْ َ
ك ِدت أن تف ِسدهم

 .1587احلديث:

ی
دزن ہےوےگ تو یم ایہی نگاز کرزکھدوےگ نا
اگر م لوگوںیک تروسیدہ ناتوںےک ر
ایہی نگازنےک کگاز رپ ےہوےگ۔

**

عن معاوية -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :إنك إن َّاتبَ ْع َت
ْ َْ
ْ َ
ُْ َ ُ
ََْ
ات املسلمني أف َسدت ُهم ،أو يكدت أن تف يسدهم».
عور ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

باتل َ
إنك إن َّاتبَ ْع َ
ت َع ْو َرات املسلمني َّ
ج ُس يس عن
ي
أحواهلم وابلحث عن عيوبهم واتلنقيب عن معايبهم
َ َ
وجاهرتهم بها ،فضحتهم وكشفت
اليت خيفونها
َ َّ
سرتهم فقل حياؤهم ،فيجرتئون ىلع ارتكاب أمثاهلا
َ ِّ
َُ
من املعايص جماهرة ،بعد أن اكنوا ُمتَخفني ال يعلم
عنهم إال اهلل.

**

 .1587خدیث:

معاون زضی اهلل عیہ ےس زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ ایہوں ن زسول
دزن ےہوےگ تو
اهلل ﷺ کو فمان ےہون سیا کہ "اگر یم لوگوں یک تروسیدہ ناتوں ےک
ر
یم ایہی نگاز کر زکھ دو ےگ نا ایہی نگازن ےک کگاز رپ ےہوےگ‘‘۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ب
اگر یم مسلماتوں ےک تروسیدہ اموز یک توہ می لگو ےگ تعنی اززاہ حسش اں ےک خاالت
دزن ےہوےگ حہی
خا ین یک کوش کرو ےگ ،اں یک اُں پانوں اوز عنوت ےک
ر

وہ رجھیران ہ ےی اوز ایہی اقساء کر دو ےگ تو اس رطح کر ےک یم اں یک زسوائ کا ستت
نوےگاوز اں کا رپدہ رخاك کر ےکزکھ دوےگ حشےس اں یکحیاءمیکمیوا قع ےہو یگاوز
ک
ی
توں وہ اس رطح ےک گیا ےہوں می اوز ھی زنادہ حری ےہوخا نی ےگ اوز اں کا ھلم کھ ال
ت کر ن گیاہ کیا کرن یےھ حن کا
ازن کات کرین ےگ خاال نکہ اس ےس یہےل وہ رجھ ر
ضف اهلل کو علم ےہو نا یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :معاوية -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُْ
• تتبعت عورات املسلمني  :ابلحث باتلجسس واكتشاف ما خيفونه.
• كدت  :قاربت.

فوائد احلديث:

اتل َ
 .1انليه عن َّ
ج ُّسس عن املسلمني ،وتتبع عوراتهم؛ ألن ذلك يؤدي إَل إفسادهم وإرصارهم عليه.
اتل َ
 .2جواز َّ
ج ُّسس ىلع الكفار املحاربني ،فقد قيد انليه يف هذا احلديث باملسلمني ،وقد اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يرسل العيون يلخربوه
بأحوال أهل الكفر قبل غزوهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية .صيدا – بريوت-بلنان- .ديلل الفاحلني

لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت –
بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .صحيح
اجلامع الصغري وزياداته :حممد نارص ادلين األبلاين دار املكتب اإلساليم -بريوت بلنان - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .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 :اثلانية 1415 ،ه.
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ی
زہ ہےو اوز
تفتیا یم لوگ ا ینزت کو اشیرطحد کھوےگ،ختےس اس رخاند کودیکھ ے
ی
مھی اسےکدنداز می مظلق ن کلنفن ےہویگ۔

إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمرَ ،ل
تضامون يف رؤيته

 .1588احلديث:

**

ل
ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ ہےم ینی کریم صیل
حرپ ین عیداهلل ا جیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن رخاند یک رطف
اهلل علیہ و م یک خدمت می خاض یےھ۔ ر
تظ ایھائ ،حو ح رودھوین زات کا یھا۔ یررھ فمانا” :تفتیا یم لوگ ا ین زت کو اشی رطح
ی
ی
زہ ےہو اوز مھی اس ےک دنداز می مظلق ن کلنف
د کھو ےگ ،ختےس اس رخاند کو دیکھ ے
ن ےہویگ۔ لہیدا اگر یم ےس سوزح ےک ظلوع اوز رعوت ےس یہےل یک یمازوں ےک رپ ھن
آت
می کو ناہےی ن ےہو سےک تو اتسا ضوز کرو۔ انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی":ترش ر

عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َ
عند ِّ
القمر
فنظر إَل
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
كنا
ي
َ
َ
َّ
َّ ُ
ك ْم كما ْ
ترون
ابلدر ،فقال« :إنكم سرتون رب
يللة
ي
ْ َ
َ ُ َ ُ َ َُْ َ
هذا القمر ،ال تضامون يف رؤيته ،فإن استطعتم أن ال
َُْ
ََْ ُ
ُ ُ ي َّ ْ
وع الشم يس َوقبل غ ُروبي َها،
تغلبُوا ىلع صالة قبل طل
َ ْ ُ
فاف َعلوا» .ويف رواية« :فنظر إَل القمر يللة أربع
عرشة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -أنهم
اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فنظر إَل القمر
يللة ابلدر -يللة الرابع عرش ،-فقال -صىل اهلل عليه

وسلم" :-إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"،

يعين :يوم القيامة ويف اجلنة يراه املؤمنون كما يرونالقمر يللة ابلدر ،ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن
اهلل ليس كمثله يشء ،بل هو أعظم وأجل -عز

وجل ،-لكن املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية،
ال املريئ باملريئ فكما أننا نرى القمر يللة ابلدر رؤية

حقيقية ليس فيها اشتباه ،فإننا سرنى ربنا -عز

وجل -كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون
اشتباه ،وأذل نعيم وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو

انلظر إَل وجه اهلل فال يشء يعدهل ،فيقول رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرىالقمر يللة ابلدر" :فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة
قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروبها ،فافعلوا"،

واملراد من قوهل" :استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة" ،أي:

ىلع أن تأتوا بهما اكملتني ،ومنها :أن تصىل يف مجاعة،
إن استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا" ،فافعلوا" ،ويف هذا

 .1588خدیث:

**

ﷺ ن رخاند یک رطف نگاہ ایھائ ،حو ح رود ےہوین زات کا یھا۔"

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ب
حرپ ین عیداهلل جیل زضی اهلل عیہ اس خدی ث می زوای ث کرن ہ ےی کہ ضجان کرام
ہ
عھ
آت ﷺ ن ح رود ےہوین زات ےک رخاند
زضی اهلل م ینی ﷺ ےک ےم زاہ یےھ کہ ر
یک رطف دیکھا اوز فمانا":یم عن فی ث ا ین رپوزدگاز کا دنداز اشی رطح کروےگ،
زہ ےہو۔ تعنی قیامت ےک زوز مومیی ،حنت می
حش رطح اس رخاند کا مساہےدہ کر ے
ی
ا ین رپوزدگاز کواشیرطحد کھی ےگ،حش رطحدییامیح رود ےہوینزاتےک رخاند کو
یک
لی
ہ ،کنوں
عایل یک دات ،رخاند یک رطح ے
د ھن ہ ےی۔ ک اس کا ن مظلت یہی کہ اهلل ت ی
خ
عظ
ہ۔یہاں
عایل تسیکوئحرتیہی ،وہ ستےسزنادہ نماوزصاحتخ الل ے
کہاهللت ی
م
ہکہ حش رطح
قفظ انک زوی ث کو دورسی زوی ث ےس تستیہ د ین کا عنی مفصود ے
ح
ہےم ح رود ےہوین زات ےک رخاند کا ای رنی فنقی آیکھوں ےس اس رطح مساہےدہ کرن ہ ےی کہ
ےہمی ای رنی زوی ث می کسی قسم کا سک و سیہ یہی زہےیا ،اشی رطح ہےم ا ین رعپ و
ح
صاحت خ الل رپوزدگاز کا دنداز ن ال کسی سک و سیہ ےک اس رخاند کو ای رنی فنقی آیکھوں
ی
ےس دیکھن یک رطح کرین ےگ۔ ن نات ھی خاں لو کہ اہےل حنت ےک پدنکست ےس
ت
تفت
عایل کا دنداز ہےی ےہوگا اوز کوئ دورسی ےس
زنادہ لدند و ش اوز عدمہ پین عمت ،اهلل ت ی
ع
اس ےک پاپ یہی ےہوسکنی،اوز زسول اهلل ﷺ ن اس ظنم ت عمت کہ "حش رطح
ہےم اس ح رود ےہوین زات ےک رخاند کا تظازہ ک
رزہ ہ ےی ،اشی رطح ا ین رپوزدگاز کا
ے
دنداز کرین ےگ" کا دکر کرن ےک ت عدفمانا ":لہیدا اگر یم ےس سوزح ےک ظلوع اوز
رعوت ےس یہےل (فخ اوز عض) یک یمازوں ےک رپ ھن می کو ناہےی ن ےہو سےک ،تو اتسا
ہ کہ اں دوتوں یمازوں کو ن ال کم و کاست وکامل
ضوز کرو" ،،اس کا مظلت ن ے
80

ديلل ىلع أن املحافظة ىلع صالة الفجر وصالة

العرص من أسباب انلظر إَل وجه اهلل -عز وجل.-

ی
ہ کہ ایھی
رط تق ےس ادا کرو۔ اں کو کامل رط تق ےس ادا کرن می ن ھی داخل ے
ہ کہ یماز فخ اوز یماز
جماعت ےس ادا کیا خان۔ اس خدی ث می اس نات یک دلیل ے

عض یک مجاقظت اوز اں یک ادایییگ می استفامت ےک ستت ،اهلل رع وخل کا دنداز
تصنت ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جرير بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تُ ُ
ضامون  :بضم اتلاء وختفيف امليم :ال يصيبكم ضيم ،أي :تعب ومشقة.
ً
ً
• يللة ابلدر  :يللة الرابع عرش من الشهر ،حيث يكون القمر مكتمال ويسىم بدرا.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع جمالسة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل -تعاَل -يوم القيامة.
 .3إثبات الرؤية حقيقة ؛ كما أخرب اهلل ورسوهل ،خبالف ما قاهل أهل اتلأويل واتلعطيل.
 .4فضل صاليت الصبح والعرص ،فينبِغ املحافظة عليهما.
َّ .5
خص هذين الوقتني الجتماع املالئكة فيهما ،ورفعهم األعمال ،ئلال يفوتهم هذا الفضل العظيم.
 .6من أسايلب ادلعوة اتلوكيد والرتغيب.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف

عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه-3 .رياض الصاحلني من الكم 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-5 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة،
الطبعة األوىل1422 ،ه-6 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه-7 .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  -تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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ُ َ َّ َ
إنما مثل صاحب القرآن كمثل اإلبل المعقلة

 .1589احلديث:

خ
ہ۔
خاقظفآںیکمیال زشیےس ییدےھ ہےون اویث تسی ے

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
عید اهلل ین عم زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
خ
ہ ،اگر اس ن
فمانا” :خاقظ فآں یک میال زشی ےس ییدےھ ےہون اوی ث تسی ے

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل -صىل
ِّ َ َ ُ َ
ُْ ْ
آن
احب القر ي
اهلل عليه وسلم -قال« :إنما مثل ص ي
ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ
ْ
َ ََ
الم َعقل ية ،إن َاعهد َعلي َها أم َسك َهاَ ،وإن
اإلبي يل
كمث يل ي
ْ ََ َ َ ْ
أطلق َها ذهبَت».

اں یک یگہداست یک ،تو وہ ایھی فاتو می ز کےھ گا اوز اگر ایھی رجھوز دے گا ،تو وہ خےل
خا نی ےگ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"إنما مثل صاحب القرآن" ،أي :احلافظ هل عن ظهر

قلب" ،كمثل صاحب اإلبل املعقلة" ،أي املربوطة
بالعقالِّ ،
وبني وجه شبهه ،بقوهل" :إن اعهد عليها"،
بالربط دائما وتابعها وانتبه هلا "أمسكها ،وإن

أطلقها" ،بفك العقال عنها" ،ذهبت" ،وكذا صاحب
القرآن إن داوم ىلع تعاهده باتلالوة واملراجعة ثبت
ُ
القرآن يف صدره ،وإن ترك ذلك ذهب ونيس ،وال
يقدر ىلع عوده إال بعد مشقة وتعب ،فما دام تعهده
ً
موجودا فحفظه موجود؛ كما أن اإلبل ما دامت

مشدودة بالعقال فيه حمفوظة ،وخص اإلبل باذلكر
ً
ألنها أشد حيوان إنيس نفورا ،ويف حتصيل اإلبل بعد
نفورها صعوبة.

 .1589خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

”صاحت فآں یک میال“ تعنی فآں محید کو ناد کرن ےہون دل و دماع می زاشح
خ
ہ“ اس ےک ت عد
کرن واال۔ ”زشی ےس ییدےھ ےہون اوی ث ےک مالک تسی ے
آت ﷺ ن اس تستیہ یک وج سیہ واضح فمائ کہ ”اگر وہ اس کو ای رنی یگہداست می
ر
ت
زہ گا اوز اس ےک
ز کےھ گا“ عنی ےہمتش اس کو ناندھ کر ز کےھ گا ،اس کو ناز ناز دیکھیا ے
زہ گا ”تو اےس ای رنی ملکنت و قنصہ می زکھ سےک گا“ اوز اگر اس کو
خال ےس ناحت و ح روکیا ے
ہ کہ اگر
ست ن مہاز رجھوز دے کا ،تو "وہ یھاگ خان گا"۔ یہی خال خاقظ فآں کا ے
وہ مداومت ےک سایھ زوزان اس یک ن الوت کرے اوز اس کو ناز ناز ے
زہ ،تو
دہا نا ے
ن اس ےک دل و دماع می زاشح و خاگرین ےہوخان گا اوز اگر اس کو ظاق تسیاں یک ندز

کردے ،تو دل و دماع ےس زحصت ےہوخان گا اوز یھ ال دنا خان گا اوز ت عد ازاں اس کو
ج
دونازہ حفظ کرن ےک لن کاق م سفت اوز ن کاں ھیلنی رپے یگ۔ حریابجرہ حش فدز
زہگا،ختےساوی ثکو
فآںمحید یکحفاظتکاحیالزکھاخان،اشیلجاظےسوہناق ے
م
ہ۔ یہاں اوی ث کو خاض طوز رپ دکر کرن یک
حت نک نران زبحت زکھاخان ،حقوظ ے
ہ
ہ کہ ن گرھنلو خاتوزوں می ست ےس زنادہیتی ےس ند کن واال خاتوز ے
وج ن ے
م
ہ۔
اوز اس ےک یھاگ خان ےک ت عد اس کو نرانا یہت ہےی س کل ارم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َّ
الم َعقلة  :املشدودة بالعقال ،وهو احلبل اذلي يشد به ركبة ابلعري؛ ليك يبىق يف ماكنه.
• اإلبل
• اعهد عليها  :استمر إمساكه هلا.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع تعاهد القرآن وتالوته ،واحلذر من تعريضه للنسيان.
 .2تنبيه انلاشئة إَل تعاهد العلم انلافع واالستمرار ىلع ذلك؛ ألن الوصية هلم أكرب ،واحلفظ يف الصغر أسهل وأثبت.
 .3من أسايلب ادلعوة رضب األمثال.
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املصادر واملراجع:

1-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام

أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان
للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-4 .صحيح ابلخاري -اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة-7 .كنوز رياض الصاحلني؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ُ َ ِّ
َ ُّ َّ
َّ
إنه َل ينبِغ أن يعذب بانلار إَل رب انلارِ

 .1590احلديث:

آگکا عداتدییاضفآگےکزتےکسان ِ
ہ
اں ساں ے

**

 .1590خدیث:

این م سعود زضی اهلل عیہ ییاں فمان ہ ےی کہ :ہےم زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک
آت صیل اهلل علیہ وسلم ای رنی خاحت ےک لن تشتف ےل
سایھ انک سف می یےھ۔ ر
گن۔ ۔ہےم ن (حررنا یک مایید رجھونا) انک رسح رپ ندہ دیکھاحش ےک سایھ دو ب رج
یےھ۔ ہےم ن اس ےک دوتوں بحروں کو ی رکر لیا۔ تو وہ رپ ندہ آنا اوز اں ےک گرد
آت ﷺ ن فمانا:
میدالن لگا۔ ا ین می ینیﷺ تشتف ےل آن تو ر

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فانطلق حلاجته،
ُ َّ ً
مح َرة معها فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت
فرأينا
َْ ُ
ُ
احل ُ َّم َرة فجعلت تع يرش فجاء انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فقال« :من فجع هذه بودلها؟ ردوا ودلها إيلها»
َ
ورأى قرية نمل قد حرقناها ،فقال« :من َح َّرق هذه؟»
ِّ
قلنا :حنن قال« :إنه ال ينبِغ أن يعذب بانلار إال رب

ہ؟ اےس اس
”اس رپ ندے کو اس ےک بحروں یک وج ےس کش ن ن کلنف یرہنجرائ ے
یک
ےک ب رجواترش لونادو۔“یررھینیﷺ نحرنو نتنوں یکانک تسنید ھی حش کوہےم ن
ہ؟'' ہےم ن کہا :ہےم
آت ﷺ ن فمانا ''اےس کش ن خ النا ے
خ ال دنا یھا ،تو ر

انلار».

آت ﷺ ن فمانا :آگ کا عدات دییا ضف آگ ےک زت
ن(خ النا ے
ہ)۔ ر
ےک سان ِ
ہ۔‘‘
اں ساں ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا يف سفر
مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم إنه -صىل اهلل
ُ ُ َّ ً
محرة ،ويه
عليه وسلم -مىض حلاجته فوجد الصحابة

نوع من الطيور ،معها ودلاها ،فأخذوا ودليها،
َْ
فجعلت تع يرش ،يعين حتوم حوهلم ،كما هو العادة أن
الطائر إذا أخذ أوالده جعل يعرض وحيوم ويصيح

لفقد أوالده ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
َ
يطلق ودليها هلا ،فأطلقوا ودليها" .ثم َم َّر بقرية ن ْمل"
ُ ْ
يعين جمتمع انلمل" ،قد أح يرقت فقال :من أحرق هذه؟
قالوا :حنن يا رسول اهلل .فقال انليب -صىل اهلل عليه
وسلم :-إنه ال يْنبِغ أن يُعذب بانلار إال ُّ
رب انلار"
ي ي
فنىه عن ذلك ،وىلع هذا إذا اكن عندك نمل فإنك ال
حترقها بانلار وإنما تضع شيئًا يطردها مثل اجلاز ،وهو
سائل الوقود املعروف إذا صببته ىلع األرض فإنها

تنفر بإذن اهلل وال ترجع ،وإذا لم يمكن اتقاء رشها
ًّ
نهائيا ،أعين انلمل ،فال بأس؛ ألن
إال بمبيد يقتلها
هذا دفع ألذاها ،وإال فانلمل مما نىه انليب -صىل اهلل

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ وہ لوگ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ےک سایھ انک
این م سعود زضی اهلل عیہ ییا ے
آت صیلاهلل علیہوسلمای رنیخاحتےک لنتشتفےل گن،تو
سفمی یےھ۔یررھ ر
ق
ہ۔ اس ےک سایھ اس ےک
ضجان کرام ن انک ج َُمہ دیکھا ،ن رپ ندوں یک انک سم ے
دو ب رج یےھ ،ضجان کرام ن اس ےک بحروں کو ی رکر لیا۔ حریابجرہ وہ رپ ندہ اں ےک گرد
ہ کہ اگر اں ےک بحروںکوی رکرلیاخانتووہ
میدالن لگا،ختےس رپ ندوں یکعادت ےہوئ ے
میدالن اوز ازد گرد گھو من لگن ہ ےی اوز ا ین بحروں یک گم سدیگ رپ خر الن ہ ےی۔ اس رپ
ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن حکم دنا کہ اس ےک بحروں کو رجھوز دنا خان۔ ضجان کرام
ن اس ےک ب رج رجھوز دن۔ یررھ حرنو نتنوں یک انک تسنی تعنی اں ےک ز ہن یک خگہ
ہ؟
آت ﷺ ن فمانا۔ اےس کش ن خ النا ے
ےس گرزے ،حےس خ ال دنا گیا یھا ،ر
آت صیل اهلل علیہ
ضجان ن کہا :اے اهلل ےک زسول ﷺ ہےم ن خ النا ے
ہ۔ تو ر
وسلم ن فمانا ''آگ ےس عدات دییا ضف آگ ےک زت (ت عتیاهلل) ےک سان ِ
اں
آت ﷺ ن اس ےس منع فما دنا۔ اس خدی ث ےک ن رت ِ
ش تظ
ساں ے
ہ''۔ حریابجرہ ر
ن
آت ایہی آگ ےس یہی خ ال نی ےگ۔ نلکہ
آت کا واسظہ حرنو تنوں ےس رپے ،تو ر
اگر ر
کوئ اتسی حرت زکھ دین حو ایہی یھگا دے ختےس گتسولی حو کہ انک مرعوف ما تع اییدھن

آت اس کو زمی رپ اندنل دین ےگ تو وہ اں ساء اهلل یھاگ خا نی یگ اوز
ے
ہ ،حت ر
واترش یہی لونی یگ۔ اگر اں ےک رس ےس بحریا ممک ن ےہو سوان اس ےک کہ کی تیاسک
84

عليه وسلم -عن قتله ،لكن إذا آذاك ولم يندفع إال
بالقتل فال بأس بقتله.

کا است عمال کیا خان حو حمی طوز رپ ایہی ماز داےل تعنی حرنو ن تنوں کو تو اس می کوئ حرح
ہ ،وزن تو حرنو نتیاں اں حشات می ےس
یہی۔ اس لن کہ ن اں یک گر ند کو دوز کرنا ے
س
آت
ہ ےی حہی قیل کرن ےس ینی صیل اهلل علیہ و لم ن منع فمانا ے
ہ ،لیک اگر وہ ر
کو ن کلنف کا یرہنجران اوز قیل ےک سوا کوئ رخازہ کاز ن ےہو ،تو اں کو قیل کرن می کوئ
حرح یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :ابن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ ُ
• ُ َّ
اكلعصفور.
مح َرة  :طائر صغري
َْ ُ
• تع يرش  :ترتفع وتظلل جبناحيها ىلع من حتتها.
• قَ ْر َية َن ْمل َ :م ْسكن َّ
انل ْمل.
ٍ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االستتار لقضاء احلاجة.
َْ
 .2انليه عن تع يذيب الطيور وأخذ أوالدها.
 .3انليه عن إحراق انلَّمل واحل َ َرشات َّ
بانلار.
ُّ
احلث ىلع َ
الرأفة والرمحة باحليوان ،وسبق اإلسالم للغرب يف ذلك.
.4
 .5اتلعذيب بانلار مما اختص به املوىل -عز وجل-.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن وآخرون ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني،
تأيلف بإرشاف محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش:
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سنن أيب داود ،تأيلف:
سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .صحيح وضعيف سنن أيب داود  ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية.
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م
ایہوںن جےھ انک حرت اختیاز کرن رپ محنوز کردنا کہ نا تون مدمومرط تق(نخا
ب
م ب
اضاز)ےس سوال کرین نا جےھ حیلییادین تو می حیل نتنواال یہی ےہوں۔

إنهم خْيوين أن يسألوين بالفحش ،أو يبخلوين
ولست بباخل

 .1591احلديث:

**

تف
آت ﷺ ن مال سنم کیا ،تو می
عم فازوق زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ ر
آت ن عظا فمانا)
ن رعض کیا اے اهلل ےک زسول! اں ےک ع الوہ (حہی ر
م
آت ﷺ ن فمانا کہ ”ایھوں ن جےھ
دورسے لوگ اس ےک زنادہ حفداز یےھ۔ ر

َ
عن عمر ريض اهلل عنه قال :ق َس َم رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قَ ْس ًما ،فقلت :يا رسول اهلل لَ َغ ْ ُ
ري هؤالء
َ َّ ُ
وين أن يسألوين
اكنوا أحق به منهم؟ فقال« :إنهم خري ي
ُ َ ِّ ُ
ُْ ْ
َ
اخ ٍل».
وين ولست بيب ي
بالفح يش ،أو يبخل ي

انک حرت اختیاز کرن رپ محنوز کردنا کہ نا تو ن مدموم رط تق (نخا اضاز) ےس سوال
ب
م ب
کرین نا جےھ حیل ییادین تو می حیل نتن واال یہی ےہوں “۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قسم انليب صىل اهلل عليه وسلم ما جاءه من مال ىلع

 .1591خدیث:

**

ناس وترك آخرين ,فقال هل عمر ريض اهلل عنه :أال

أعطيت هؤالء اذلين لم تعطهم ألنهم أحق من اذلين

أعطوا؟ فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم :إنهم أحلوا

يلع يف السؤال لضعف إيمانهم ,وأجلؤوين بمقتىض
حاهلم إَل السؤال بالفحش أو نسبيت إَل ابلخل.

فاختار صىل اهلل عليه وسلم أن يعطي إذ ليس ابلخل
ً
من خلقه ومداراة وتأيلفا.

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

تف
آت ﷺ ن آن ےہون مال کو کجرھ لوگوں می سنم کیا اوز دورسوں کو رجھوز دنا۔
ر
آت نیہی
آتاں کود ینحہی ر
عمفازوق زضی اهللعیہ ن رعضکیا کاس کہ ر

آت ﷺ ن اں ےس کہا ایہوں ن ا ین
دن ا ے
ہ اس لن کہ وہ زنادہ حفداز یےھ؟ ر
کموز ایماں یک وج ےس مجھ ےس ما یگن می اضاز کیا اوز ای رنی حسیہ خایل یک وج ےس مجھ
بج
آت
ےس ن خا حرت کا سوال کیا نا یررھ ن کہ وہ ُ ل یک رطف متی تستت کرین۔ رخابجرہ ر
ب
آت ےک اخ الق می ُجل یہی ،نلکہ
ﷺ ن عظا کرن کو اختیاز کیا ،اس لن کہ ر
خارط مدازات اوز نالن ِ
آت ن ایہی دے دنا۔
ف فلوت ےک وا سےط ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ُ ْ
• الفحش  :سوء اخللق.
• قسما  :أي ما يقسم من ماهل الغنائم أو اخلراج أو حنو ذلك

فوائد احلديث:
 .1ما اكن عليه صىل اهلل عليه وسلم من عظيم اخللق والصرب واحللم واإلعراض عن اجلاهلني
 .2ذم اإلحلاح يف السؤال.
ً
 .3لإلمام أن يعطي املؤلفة قلوبهم من أموال الزاكة واخلمس تأيلفا لقلوبهم حَّت تترشب حب ادلين.
 .4ابلخل ليس من شيم األنبياء وال الصاحلني.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .تاج العروس من
جواهر القاموس ,تأيلف :حممد بن حممد الزبيدي ,حتقيق :جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف:
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سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج
وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  14اعم 1987 - 1407
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می دیکھیا ہےوں کہ یم یکرتوں اوزضخا کو محنوتز کھن ےہو

إين أراك حتب الغنم وابلادية فإذا كنت يف غنمك

 .1592احلديث:

**

عیداهلل ین عیدالرجم ین ین ائ ضعصعہ زوای ث کرن ہ ےی کہ اتو سعید خدزی زضی اهلل
عیہ ن اں ےس کہا” :می دیکھیا ےہوں کہ یم یکرتوں اوز ضخا کو محنوت ز کھن ےہو ،تو
حت یم ای رنی یکرتوں می -نا ضخا و حنگل -می ز ےہو اوز (وق ث ےہون رپ) یماز ےک لن

عن عبد اهلل بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة :أن أبا
ِّ
أر َ
إين َ
اك
سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال هل« :
ُحت ُّ
ب الغنم وابلادية فإذا ُكنْ َ
ت يف غنمك -أو بَا يدي يتك-
َ َّ
ت للصالةَ ،ف ْ
ار َف ْع صوتك بانلِّ َداءي ،فَإنَّ ُه ال ي َ َ
أذنْ َ
سم ُع
ف
ي
ي
ٌّ َ َ ْ ٌ َ َ َ ْ ٌ َّ
ُ ِّ
مدى َص ْو يت المؤذ ين يجن ،وال إنس ،وال يشء ،يإال
وم الق َي َ
َشه َد َ ُهل يَ َ
رسول
ام ية» قال أبو سعيد :سمعتُه من
ي
ي
ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
ا ي

اداں دو ،تو اداں د ین ےہون ای رنی آواز حوت نلید کرو ،کنوں کہ مودں یک آواز ِاداں کو
حہاں نک کوئ اتساں ،حن نا کوئ حرت سن یگ ،قیامت ےک دں اس ےک لن گواہےی
دے یگ“۔ اتوسعید خدزی زضی اهلل عیہ ن کہا کہ ن خدی ث می ن زسول اهلل صیل
ی
اهلل علیہ وسلم ےس سنی ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة أن أبا
ِّ
سعيد اخلدري -ريض اَّلل عنه -قال هل" :إين أراك
حتب الغنم وابلادية" ،ويه خالف احلارضة ،ومجعها
بَ َوا ٍد" ،فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة"،
أي :أردت األذان هلا" ،فارفع صوتك بانلداء": ،
باألذان" ،فإنه "ال يسمع اغية" ،صوت املؤذن" ونهايته

وأقصاه "جن وال إنس" وال يشء" قيل :املراد لك يشء
يصح منه الشهادة كذلك ،وقيل :اعم يف لك ما يسمع
ولو غري اعقل من سائر احليوانات دون اجلماد" ،إال

شهد هل يوم القيامة" ،أي :يشهد هل يوم القيامة بأنه
ً
ً
من املؤذنني تنويها لفضله ،وبيانا ثلوابه.

 .1592خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عید اهلل ین عیدالرجم ین ین ائ ضعصعہ زوای ث کرن ہ ےی کہ اتو سعید الجدزی زضی اهلل
عیہ ن اں ےس کہا ك” :می یمہی دیکھیا ےہوں کہ یم یکرتوں اوز ضخا کو محنوت ز کھن
ج
ہ۔ ”لہیدا حت یم ای رنی
ہ ،اس یک مع 'تواد' ے
ےہو“۔ 'نادن' 'خاضہ' (شرہ) یک صد ے
یکرتوں می نا ا ین ضخا می ز ےہو اوز (وق ث ےہون رپ) یماز ےک لن اداں دو“ تعنی
یماز ےک لن اداں د ین کا ازادہ کرو" ،تو نلید آواز ےس اداں دو" ،کنوں کہ مودں یک
ی
ی
آواز ےک ہنحن یک آحری خد نک حو ھی حن ،اتساں نا کوئ اوز حرت اس آواز کو سن یگ۔
ہ،
ہ کہ اس جمےل ےس (کاییات یک) ےہ حرت رماد ے
اس کا انک مظلت ن ییاں کیا گیا ے
ی
ہ کہ ن جمادات کو رجھوز کر ےہ ستن یک
حش یک گواہےی دییا ممک ےہو۔ انک قول ن ھی ے
ہ ،حواہ وہ عت عافل ہےی کنوں ن ےہو۔ ”تو
ظاق ث ز کھن واےل حنوانات ےک لن عام ے
وہ قیامت ےک زوز اس یک گواہےی دے یگ“ کہ وہ مود نی می ےس یھا؛ ناکہ اس ےک
ب
قصل و رم ین کو حراح حسی نترش کیا خان اوز اس ےک احر و توات ےک ییاں کا

اظہاز ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ابلادية  :الصحراء اليت ال عمارة فيها.
• بانلداء  :باألذان.

• مدى صوت املؤذن  :اغية صوته ،أي :املاكن اذلي ينتيه إيله الصوت.

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع تعليم انلاس السنة.
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 .2استحباب رفع الصوت باألذان يلكرث من يشهد هل.

 .3لك من سمع املؤذن يشهد هل يوم القيامة.

 .4أذان املنفرد مندوب إيله ،ولو اكن يف صحراء.
ً
 .5يستحسن أن يتخذ املسلمون مؤذنا قوي الصوت.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،

دار الكتاب العريب-بريوت-3 .رياض الصاحلني من الكم 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-5 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛
لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه-6 .فتح ابلاري برشح صحيح
ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت-7 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ح
إين ألعلم آخر أهل انلار خروجا منها ،وآخر أهل می حوتخاییا ےہوں کہ اہےلِ ہنم میےس کوںستےسآحر میواہںےس ن کےل گا
ش ح
اجلنة دخوَل اجلنة .رجل خيرج من انلار حبوا ،اوز اہےلِ حنت می کوںستےسآحر می داخل ےہو گا۔ انک حص ہنمےسرسین
گ
فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب فادخل اجلنة ،ےک نل ھستن ےہون ن کےل گا اوز اهللت عایل اسےس کےہ گا کہ :خاو اوز حنت می
فيأتيها ،فيخيل إيله أنها مألى ،فْيجع ،فيقول :داخل ےہو خاو،وہ حنتےک نراسآن گا لیک اےساتسا م علوم ےہو گا کہ حنت یرھی
يا رب وجدتها مألى
ہ۔
ےہوئ ے

 .1593احلديث:

عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-سأل موىس -صىل اهلل
َ َّ َ ْ َ
َْ
عليه وسلمَّ -
زنلة؟ قال :هو
م
ة
ن
اجل
أهل
ىن
ربه :ما أد
ي
ُ
َّ َ َ
َّ
َ ُ َ
دخل أهل اجلَنة اجلَنة ،فيُقال هل:
رجل ي ييج ُء بعد ما أ ي
ادخل اجل َ َّنة .فيقولْ :
أي رب ،كيف وقد نَ َزل َّ
انلاس
َ
ََ َ
َ َ
َ ُ َ َ َ
َ َ
ازل ُهم ،وأخذوا أخذاتي يهم؟ فيُقال هل :أت ْرىض أن
من ي
ْ
ُ
يكون لك مثل ُملك َملك من ُملوك ُّ
ادلنيا؟ فيقول:
ي
ي ي ٍ
ُْ
ُْ
َرضيْ ُ
ت َر ِّب ،فيقول :لك ذلك ومثله و يمثله و يمثله
ي
ُْ
ِّ
ْ
ُ
َ
َ
و يمثله ،فيقول يف اخلا يمسة .ر يضيت رب ،فيقول :هذا
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ ََْ
ت نف ُسكَ ،وذلت
رش ُة أمث ياهل ،ولك ما اشته
لك وع
َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ُْ َ
ِّ
ك .فيقولَ :رض ُ َ
زنلة؟
عين
ي
يت رب .قال :رب فأعالهم م ي
ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ
اذلين أردت غرست كرامتهم يبي يدي،
وئلك ي
قال :أ ي
َْ
ُُ ٌ
َ َْ
َ
ٌ
وختَ ْم ُ
ُ
ت عليها ،فلم تر عني ،ولم تسمع أذن ،ولم خيطر
َْ
َ
ىلع قلب بَرش» .وعن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-
ِّ
قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إين
َ
َّ
انل ُ ً
أل ْعلَ ُ
آخر أَهل َّ
وآخر أهل اجلنة
م
ار خ ُروجا منها ،ي
ي
ي
َّ
ْ
َ
َّ
دخوال اجلنةَ .ر ُجل خيرج من انلار حبوا ،فيقول اهلل
َ َ
َّ
عز وجل -هل :اذهب فادخل اجلنة ،فيَأ يتيَها ،ف ُيخ َّيلَْ
َ َّ َ ْ َ
ألى ،فريجع ،فيقول :يا رب َ
وج ُدتها َمألى!
إيله أنها م
َّ
فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب فادخل اجلَنة،
َ َّ َ ْ َ
َ َ
ألى ،فريجع فيقول :يا ِّ
رب
فيأتيها ،فيُخ َّيل إيله أنها م
َْ
َ
وج ُدتها َمألى ،فيقول اهلل -عز وجل -هل :اذهب
َ
َ َ َ ََ َْ
َّ
رشة أمثال ي َها؛ أو
فادخل اجلَنة ،فإن لك مثل ادلنيا وع
ُّ ْ
ََ َ
َ َ ََ ََْ
ادلن َيا ،فيقول :أت ْسخ ُر ييب ،أو
ال
إن لك مثل عرشة أمث ي
ْ ُ
تضحك ييب وأنت ال َم يلك!» .قال :فلقد رأيت رسول اهلل
ََ ََ ُ
َ
اجذه
صىل اهلل عليه َوسلم -ض يحك حَّت بدت نو يَْ
َ َّ َ ْ
زنلة».
فاكن يقول« :ذلك أدىن أهل اجلنة م ي

**

 .1593خدیث:

ہ کہزسولاهلل ﷺ نفمانا:موشی
معتہین سعیہ-زضی اهللعیہ -ےسزوای ث ے
خ
ہ؟ اهلل
علیہ الس الم ن ا ین زت ےس تروجرھا کہ ست ےس کم دزج واال تنی کوں ے
ش
ہ حو ست حیتنوں ےک حنت می خان ےک ت عد آن گا اوز
عایل ن فمانا وہ حص ے
ت ی
اس ےس کہا خان گا حنت می خر ال خا۔ وہ کےہ گا :اے متے زت! کتےس خاوں ؟
واہں تو ست لوگو ں ن ا ین ا ین یھکان ییا لن ہ ےی اوز ای رنی ای رنی حرتین ےل یل
ب
ہ کہ جےھ اییا مےل ختیا دییا ےک
ہ ےی۔ اس ےس کہا خان گا کیا تو اس نات رپ زاضی ے
ہ؟۔ وہ کےہ گا می زاضی ےہوں اے
نادسا ےہوں می ےس کسی نادساہ ےک نراس ےہو نا ے
ب
ہ اوز اییا ہےی اوز  ،اوز
متے زت!۔ اهلل ت عایل فما نی ےگ :خا اییا ہےم ن جےھ دنا ے
اییاہےی اوز  ،اوز اییا ہےی اوز  ،او ز اییا ہےی اوز۔ نرابحروین ناز می وہ کےہ گا :می زاضی ےہوں
ی
عایل فمان گا :ن ھییتے لن اوزاس کا دس گیا اوز
اے متے زت! ۔ اهلل ت ی
ب
ی
ی
ہ۔ وہ کےہ
اہ اوز حو جےھ اجرھا تظ آن وہ ھییتا ے
ہ۔ اوز حویتا جی رخ ے
ھییتا ے
گا اے متے زت! می زاضی ےہوگیا ۔ یررھ حضت موشی علیہ الس الم ن تروجرھا کہ:
خ
عایل ن فمانا :وہ تو وہ لوگ ہ ےی حن
ست ےس پے دزج واال تنی کوں ے
ہ؟ اهلل ت ی
کو می ن حود حریا اوز اں یک پزیگ اوز رعت کو می ن ا ین اہیھ ےس جمانا اوز اس رپ
مرہ کردی۔ ن تو کسی آیکھ ن دیکھا ،ن کسی کاں ن سیا ،اوز ن کسی اتساں ےک دل
ک
ہ کہ زسول
ہ۔ این م سعود  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
می ھی حیال ین کر گرزا ے
ح
اهلل ﷺ ن فمانا :می حوتخاییا ےہوں کہ اہےلِ ہنم می ےس کوں ست ےس آحر می
ش ح
واہں ےس ن کےل گا اوز اہےلِ حنت می کوںست ےس آحر می داخل ےہو گا۔ انک حص ہنم
ن گھس
عایل اس ےس کےہ گا کہ :خاو اوز
ےس رسین ےک ل تن ےہون ن کےل گا اوز اهلل ت ی
حنت می داخل ےہو خاو ،وہ حنت ےک نراس آن گا لیک اےس اتسا معلوم ےہو گا کہ حنت

ہ۔ رحیابجرہ وہ واترش آن گا اوز رعض کرے گا :اے متے زت!
یرھی ےہوئ ے
عایل یررھ اس ےس کےہ گا کہ :خاو اوز حنت می داخل
می ن حنت کو یرھا ےہوا نرانا ،اهلل ت ی
ہ۔ وہ واترش لون
ےہوخاو۔ وہ یررھ آن گا لیک اےس اتسا لےگ گا کہ حنت یرھی ےہوئ ے
عایل فمان
گا اوز رعض کرے گا کہ :اے زت! می ن حنت کو یرھا ےہوا نرانا۔ اهلل ت ی
گا :خاو اوز حنت می داخل ےہو خاو۔ یمہی دییا اوز اس ےک سایھ اس کا دس گیا دنا خا نا
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ش
ی
ہ۔ وہ حص کےہ گا تو
عایل فمان گا کہ) مہی دییا ےک دس گیا دناخا نا ے
ے
ہ نا (اهلل ت ی
ہ؟۔ این م سعود  -زضی اهلل عیہ -کہن ہ ےی کہ می
ہخاال نکہ تو شہتساہ ے
متا مداق ییا نا ے
ہ
آت ﷺ ےک
ن دیکھا کہ اس نات رپ زسول اهلل ﷺ تےش دن یہاں نک کہ ر
آےگ ےک دنداں میازك ظ ے
آت ﷺ کا کہیا یھا کہ وہ حنت کا ست ےس
اہ ےہو گناوز ر
ش
کم دزج واال حص ےہو گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بيان كرم اهلل -تعاَل -وسعة رمحته ،وبيان مزنلة أهل
اجلنة ،حيث إن أدناهم مزنلة يتنعم بأضعاف

أضعاف ما يملكه أي م يلك يف ادلنيا.

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

خ
ہ اوز تنی
اس خدی ث می اهلل ت عایل ےک کرم اوز اس یک زجمت یک کسادیگ کا ییاں ے
ی
ہ ناین طوز کہ اں کا ست ےس کم پ دزج واال ھی اں
لوگوں ےک مفام یک وصاحت ے
ت
عمنوں ےس کنی گیا زنادہ ےک سایھ لظف اندوز ےہوگا حو دییا ےک کسی نادساہ ےک نراس
ےہوئ ہ ےی ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه .مسلم.
اتلخريج :احلديث األول عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه ،-واحلديث اثلاين عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ور ْكبَتَيه أو ْ
• َحبْوا  :يميش ىلع يَديه ُ
اس يته.
ََ ُ ْ
أنيَابه أو آخر ْ َ
األرضاس.
اجذه :
• نو ي
َْ َ ُ َ
َ
ْ
• أتسخر  :أتستهزئ.

• ما أدىن  :ما أنزل وأقل؟
• أخذوا أخذاتهم  :نالوا من انلعيم ما أعد اهلل هلم.

• ختمت عليها  :ئلال يراها غريهم ،زيادة يف اتلكريم.

فوائد احلديث:

 .1إثبات صفة الالكم هلل -تعاَل ،-الكم يَليق بعظمته وكربيائه.
 .2إثبات رؤية املؤمنني َّلربيهم -عز وجل -يوم القيامة.
َْ
ْ
َّ
أض َعاف ما يف َّ
ادلنيا من َّ
انل يعيم.
 .3أن ألدىن أهل اجلَنة َعرشة
َ
َ
َ
َ
 .4بيان عظيم ك َرم اهلل -تعاَل ،-وأن خ َز يائنه َمألى ال تنفذ.
ََ
َّ
 .5فيه تفاوت َمنَازل أهل اجلَنة.
َّ ْ
َْ ُ
َ
ْ
ْ
وعد ِّ
رب العاملنيَ ،
كث يف َ
الوعد ،وذللك يَندهش هذا َّ
ويظنه يَسخر منه أو ينكث وع َده وحاشاه؛ فإنه -سبحانه-
الر ُجل من
 .6من َاعدة ابن آدم انل
ُ
ال خيلف ال يميعاد.
 .7إثبات الضحك هلل -تعاَل ،-ومثل هذه األفعال َّ
الصادرة من اهلل -تعاَلُ -يب أن تثبت هل -تعاَل -ىلع ما يليق بعظمته وفق ما جاء انلص بها.
َْ
َ
َ
 .8أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بَرش يضحك َ
ويفرح وحيزن ،كسائر البَرش ،وقد قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنما أنا بَرش مثلكم ،أنىس كما
ِّ
َ
َْ
تن َسون ،فإذا نسيت فذكروين" .متفق عليه.
َ
َّ
للمروءة ،إذا لم ُُياوز به احلَّد ُ
الم َواطن ،وال ب ُمسقط ُ
الضحك ،وأنه ليس بمكروه يف بعض َ
المعتاد من أمثاهل يف مثل تلك احلال اليت ذك َرها
َ .9جواز
ي
ي
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
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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 .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه،
2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،حممود بن أمحد بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه (كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه) ،حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور
ادلين السندي ،انلارش :دار اجليل ،بريوت ،بدون طبعة (نفس صفحات دار الفكر ،الطبعة :اثلانية) .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري ،عبد
اهلل بن حممد الغنيمان ،انلارش :مكتبة ادلار ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل  1405ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م.

الرقم املوحد)10405( :
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َ َ ُّ ْ َ َ َ َّ َ
ُضك بأَيِّهنَّ
اَّللِ أ ْر َب ٌعََ ،ل يَ ُ ُّ
أحب اللَك ِم إَل
ِ ِ
ََْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ َّ
َّ ُ
َ
َ
بدأت :سبحان اَّللِ ،واحلمد َِّللِ ،وَل إهل إَل اَّلل،
َ َ َّ ُ َ
َّلل أ ْك َ ُ
ب
وا

 .1594احلديث:

**

َْ
عن َس ُمرة بن ُجندب -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول

یہ س
ک ح
اں ال َل ِہَ ،وا ْلج َ ْدمُل ِ َل ِہَ ،والَ الَہ ا َال ال َلہَ ،و َال َلہ َاکْ َت‘‘۔
وئ رح یک نات ی ’’ ُ ْج َ َ
ُ ُ
َ ُ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أحب الكم البرش إَل اهلل تعاَل ،الشتماهلا ىلع أمور

عظيمة ،ويه تزنيه اهلل تعاَل ،ووصفه بكل ما ُيب
هل من صفات الكمال ،وإفراده بالوحدانية واألكربية،
وأن فضلها وحصول ثوابها ال يقتيض ترتيبها كما

جاءت يف احلديث.

 .1594خدیث:

ہ کہ ’’اهلل ےک پدنک
شمہ ین حیدت زضی اهلل عیہ ےس ن خدی ث رمقوعاۃ رموی ے
ست ےس زنادہ ت رسیدندہ ن کلمات رخازہ ےی ،یم اں می ےس حےس رخا ےہو یہےل کہو ،اس می

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أحب الالكم إَل اهلل
َ ُ ُّ َ
ُ ْ َ َ
حان اهلل ،واحلمد هلل،
رضك بيأيِّ يه َّن بدأت :سب
أربع ال ي
وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب».

احلديث ديلل ىلع فضل هذه اجلمل األربع ،وأنها من

اهللےکپدنک ستےسزنادہ ت رسیدندہن کلمات رخاز ہ ےی ،یم اں میےس حےس
م ک ح یہ س
ہ یہ کہ
اں ال َل ِہ،وا ْلجدم ل ِ َل ِہ،والَ الہ ا َال اللَہ،واَل َلہ
رخا ےو ےل و ،اس ی وئ رح ی’’ ُ ْج َ َ
َ َْ ُ َ َ َ ُ َ ُ
َاکْ َت‘‘۔
ُ

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ن
ہ اوز اس نات یک وصاحت ے
خدی ث می اں رخاز جملوں یک قصیلت کا ییاں ے
ع
کلمات اهلل ےک اہں تشی ک الم می ست ےس زنادہ ت رسیدندہ ہ ےی کنو نکہ ن انہائ ظنم
مسن
ہ اوز اهلل کو اس یک رساواز ضف ِ
ات
اموز رپ مل ہ ےی ۔ اں می اهلل یک نراکتیگ کا ییاں ے
ہ۔اس ےک
ہ اوز اس یک یکیانت و کتتنائ کا اظہاز ے
کمال ےس منصف کیا گیا ے
ی
ہ کہاں یک قصیلتاوز اں ےس
سایھ سایھاسخدی ثمی اسنات یک ھیوصاحت ے
ملن واال توات اس نات کا منفاضی یہی کہ ایہی اشی پنت ےس رپھا خان حش
پنت ےس ن خدی ث می وازد ےہون ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
ْ
اتلخريجَ :س ُمرة بن ُجن َدب -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.
• س ْبحان ي
ْ ُ َّ
َّلل  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• احلَمد ي ي
إهل َّإال َّ ُ
• َو َال َ َ
اَّلل  :هذه يه لكمة اتلوحيد ،ومعناها ال معبود حبق إال اهلل تعاَل.
• ا َ َّ ُ
َّلل أَ ْك َ ُ
رب  :اتلكبري يعين اتلعظيم ،أي اهلل تعاَل أعظم من لك يشء.

فوائد احلديث:
 .1إثبات املحبة هلل عزو جل ،وأنه حيب األعمال الصاحلة.
 .2رشف هذه اللكمات األربع ىلع غريها ،وأنها أحب إَل اهلل.
 .3احلث ىلع لزوم هذه اللكمات األربع ،ألن العبد إذا علم بمحبة اهلل ليشء لزمه وحافظ عليه.
 .4تيسري الرشع ىلع انلاس "ال يرضك بأيهن بدأت".
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،
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الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل
السليمان ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،الشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ
املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،ط دار احلديث.

الرقم املوحد)5475( :
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حوےس ستےسزنادہ حنت میدا خےل کا ستت ینیگوہاهللکا تقویاوز حسن
ہ۔
خلق ے

ُْ ُ
َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َّ ُ ْ
اجلنة تق َوى اَّللِ َوحس ُن اخلل ِق
أكَث ما يدخِل

 .1595احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ْ
ْ ُ ْ َّ َ َ ْ
أك َ ُ
رث َما يُد يخل اجلَنة تق َوى
صىل اهلل عليه وسلم« :-
ْ ُ
َّ
اَّلل َو ُح ْس ُن اخلُل يق».
ي

**

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ینی ﷺ ےس رمقوعاۃ زوای ث کرن ہ ےی کہ حو ےس ست ےس
ہ۔
زنادہ حنت می دا خےل کا ناعت ین یگ وہ اهلل کا تقوی اوز حسن خلق ے

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث ديلل ىلع فضل اتلقوى ،وأنها سبب
دلخول اجلنة ،وكذلك فضل حسن اخللق وأن هذين
األمرين "اتلقوى وحسن اخللق" من أعظم وأكرث

األسباب اليت تدخل العبد اجلنة.

 .1595خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :ح َ َسن نح

اجمایل معنی:

ہ کہ تقوی
ہ اوز اس نات یک تساندہےی کرئ ے
ن خدی ث تقوی یک قصیلت یک دلیل ے
ی
ہ ۔ اشی رطح اس می حُس ِ
ن خلق یک قصیلت کا ھی
حنت می دا خےل کا انک ستت ے
ہ اوز ن کہ ن دوتوں اموز تعنی تقوی اوز حُس ِ
ن خلق اں پے اسیات می ےس
ییاں ے
ہ ےی حو ست ےس زنادہ ییدے ےک حنت می دا خےل کا ناعت ییی ےگ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َّ
ََْ
اَّلل  :اتلقوى :من أحسن تعاريفها :يه العمل بطاعة اهلل ،ىلع نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وترك معصية اهلل ،ىلع نور من اهلل ،خمافة
• تقوى ي
عقاب اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أن دخول اجلنة يكون بأسباب وأعمال ذكرها الشارع.
ُ
َ
 .2أن من أسباب دخول اجلنة أسباب متعلقة باهلل ومنها يف احلديث( :تقوى اهلل) ،وأسباب متعلقة باخللق ومنها يف احلديث( :حسن اخللق).
 .3يف احلديث ديلل ىلع فضيلة اتلقوى ،وأنها سبب دلخول اجلنة.
 .4فضل حسن اخللق ىلع كثري من العبادات وأنه كذلك من أسباب دخول اجلنة.
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 .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص ادلين
األبلاين ،ط مكتبة املعارف – الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة
اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،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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آتﷺےک لن انک حروزے
ینیﷺن نرائ کا انک پین ظلتفمانا تو ر
ی
آتﷺن ای رنی انگلیاں اس می
میہ کا یریالہالنا گیا حش می ھوزا سا نرائ یھا ،ر
َ َّ
َّ
من
ء
بإنا
داع
وسلم
عليه
اهلل
صىل
انليب
ن
أ
ٍ
یک
ُ
آتیک
َ
َ
َ دالدین۔ اتشزضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ می نرائیکرطفد ھن لگا۔ نرائ ر
ْ
َ َ
َ
اح في ِه ْ
يت بقد ٍح َرح َر ٍ
يش ٌء من ما ٍء ،فوضع
ما ٍء ،فأ
ِ
ی
گ
ن
ت
ا لنوںےکدزمیاںےس رھوتزاہ یھا۔ ا شزضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہمتے
َ َ َُ
أصابِعه في ِه
اندازےےک مظاتق (اس انک رییالہ نرائےس) حن لوگوںنوضو کیا،وہ ست
ےس اشی افاد نک یےھ۔

 .1596احلديث:

**

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالَ :ح َ َ
رض يت
َ َ َ
َْ
ُ
َ
الصالة َ
يق ق ْو ٌم،
قريب
فقام َم ْن اكن
ادلار إَل أه يل يه ،وب ي
ي
ُ
ُ
ْ
خ َ
َ
ب يم ْن
ض
م
ب
وسلم
عليه
اهلل
صىل
هلل
ا
رسول
يت
ي
فأ ي
ي ي َ َّ ُ ٍ َ َ َِّ َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ارة ،ف َص ُغ َر المخ َض ُ
َ َ
ب أن يَب ُس َط في يه كفه ،فتوضأ
يحج ٍ
ي
ً
َ
ُ
ثمانني وزيادة.
القوم لكهم .قالوا :كم كنتم؟ قال:
ََّ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -داع بإنا ٍء
ويف رواية :أن
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
اح في يه ْ
من َماءٍ ،فأ ي َ
فوضع
يش ٌء من ماءٍ،
يت بقد ٍح َرح َر ٍ
َ
َ َ َ ْ ُ َْ
ْ
ت أن ُظ ُر إَل املا يء يَنبُ ُع يم ْن
أ َصابي َع ُه في يه ،قال أنس :فجعل
بَ ْني أَ َصابعه ،فَ َح َز ْر ُ
َ
ت َم ْن تَ َو َّضأَ ما بَ ْ َ
السبعني إَل
ني
ييي
ي
اثلماننيَ.

 .1596خدیث:

ہکہ ( انک رمییہ ) یماز کا وق ث ےہو
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ش
گیا ،تو حش حص کا مکاں فی ث ہےی یھا وہ وضو کرن ا ین گرھ خر ال گیا اوز کجرھ لوگ ( حن

ےک مکاں دوز یےھ ) زہ گن۔زسول اهلل ﷺ ےک نراس رپرھ کا انک لگ النا گیا حش
ےہ
ج
ک
آت ﷺ اس می ای رنی ھییل یہی یرھی ال سکن
می جرھ نرائ یھا اوز وہ اییا ر ھونا یھا کہ ر
یےھ۔ (مگر )ست لوگوں ن اس پین ےک نرائ ےس وضو کر لیا۔ ہےم ن اتش زضی
آت کتن افاد یےھ؟ ایہوں ن ییانا کہ اشی ( ) 80افاد ےس کجرھ
اهلل عیہ ےس تروجرھا کہ ر
ہ کہ ینی ﷺ ن نرائ کا انک پین ظلت
زنادہ ہےی یےھ۔ انک اوز زوای ث می ے
آت ﷺ ےک لن انک ح روزے میہ کا یریالہ النا گیا حش می یھوزا سا نرائ یھا،
فمانا تو ر
آت ﷺ ن ای رنی انگلیاں اس می دال دین۔ اتش زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ می
ر
ی
ک
آت یک انگلنوں ےک دزمیاں ےس یرھوت زاہ یھا۔ اتش
نرائ یک رطف د ھن لگا۔ نرائ ر
زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ متے اندازے ےک مظاتق (اس انک رییالہ نرائ ےس) حن

لوگوں ن وضو کیا ،وہ ست ےس اشی افاد نک یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ" :حضت الص الہ "تعنی مدییہ می ضجان ینی
يقول أنس -ريض اهلل عنه" :-حرضت الصالة " أي اتش زضی اهلل عیہ ییاں کر ے
ن
بينما اكن الصحابة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ً -ﷺ ےک سایھ تنےھ ےہون یےھ کہ یماز ِعض کا وق ث ےہو گیا۔ "قفام من کاں فییاۃ من
باملدينة حرضت صالة العرص" .فقام من اكن قريبا ل
ا مسجد" تعنی حن ےک گرھ واہں ےس فی ث ہےی یےھ وہ وضو کرن ےک لن گرھ خےل
من املسجد " :أي فذهب اذلين دارهم قريبة من ذلك
گن۔"وتقی قوم "۔ تعنی وہ لوگ ینی ﷺ ےک نراس زہ گن حن ےک گرھ دوز یےھ۔
املاكن إَل ادلار يلتوضؤوا منها" .وبيق قوم" أي وبيق
ی
ل
"فائ ا تنی صیل اهلل علیہ وسلم محصت من ججازہ قیہ ماء"۔ تعنی ینی ﷺ ےک نراس رپرھ
اذلين دارهم بعيدة مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
کا انک رجھونا سا پین النا گیا حش می یھوزا سا نرائ یھا۔ تعص زوانات می اس پین کو
"فأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بمخضب من
ہ۔ (تعنی ح روزے میہ واال اتسا پین حش کا
حجارة فيه ماء" أي فأحرض إَل انليب -صىل اهلل عليه ''زحراح'' یک ضفت ےس موضوف کیا گیا ے
ت
ج
آت ﷺ ن ای رنی
وسلم -إناء صغري من حجر فيه قليل من املاء ،وجاء ن رتیدا زنادہ گرہا ن ےہو)۔ عنی اس ر ھون ےس پین می حت ر
ےہ
يف بعض الروايات وصفه بالرحراح " .فصغر ھییل کو یرھی النا رخااہ تو ن ییگ رپ زاہ یھا۔ اتش زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ اس ےس ست
**
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اإلناء
املخضب أن يبسط كفه فيه " أي فضاق ذلك ي
الصغري ىلع كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

حني أراد أن يمدها يف وسطه .قال أنس" فتوضأ القوم

ہ
آت کتن افاد یےھ؟ ایہوں ن حوات دنا کہ
لوگوں ن وضو کر لیا۔ ےم ن تروجرھا کہ ر
اوپ۔
اشی ےس کجرھ ر

لكهم ،قلنا كم كنتم؟ قال :ثمانني وزيادة " أي ثمانني

فأكرث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،بروايات متعددة.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حرضت الصالة  :دخل وقتها.
• إَل أهله  :أي :إَل بيته.
• املخضب  :إناء من حجارة.

• فصغر املخضب أن يبسط فيه كفه  :أي :لم يسع املخضب بسط كفه -صىل اهلل عليه وسلم-.
• داع  :أمر.
ُ
• قدح  :اإلناء اذلي يرشب فيه.

• رحراح  :واسع ولكنه قريب القعر.

• حزرت من توضأ  :قدرتهم باتلخمني.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال أواين احلجر للوضوء وغريه.
 .2معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتكثري املاء بربكته ونبعه من بني أصابعه.
 .3الوضوء غري مقدر بقدر من املاء معني؛ ألن الصحابة اغرتفوا من ذلك القدح بغري تقدير؛ ألن املاء انلابع لم يكن قدره معلوما هلم فدل ىلع
عدم اتلقدير ،لكن برشط عدم اإلْساف واتلبذير.

املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب ،بدون تاريخ .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالَل ،نرش :دار ابن اجلوزي .الطبعة األوىل 1418ه .كنوز رياض
الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل 1430 ،ـه2009 -م .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.
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مجال ِ
شدکریک قصیلتےس من علق اخادیث

أحاديث يف فضل جمالس اَّلكر

 .1597احلديث:

**

 .1597خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل حضت اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
َُ ُ
َّ َّ
اهلل عليه وسلم -قال« :إن يَّلل
عایل ےک کجرھ ف سن ا تےس ہ ےی حو زاستوں می یررھن ز ہن ہ ےی اوزاهلل یک
تعاَل مالئكة يطوفون ً فمانا’’:اهلل ت ی
ِّ ْ
َ َ ُ
َْ ُ
ُّ ُ
يف الطرق يلت يمسون أهل اذلكر ،فإذا وجدوا قوما ناد کرن والوں کو ن الس کرن ز ہن ہ ےی۔ یررھ حت وہ ا تےس لوگوں کو نرا لتن ہ ےی کہ حو
ََ َ
َ ُ
ادواَ :هلُ ُّ
م،
ك
ت
حاج
إَل
وا
م
يذكرون اهلل عز وجل تن
ہ
ہ
ي
م
ظ
ی
ک
ت
ہ
ک
ک
ہ
ل
ے
ے
ے
ے
زہ ون ی و انک دورسے و آواز د ن ی کہ آو مازا ت
اهلل کا د ر ر ے
َ ُُ
َ َ ُ ُّ َ ُ َ ْ
جن َ
السماء ُّ
حتهم إَل َّ
م
ه
سأل
في
نيا،
ادل
فيحفونهم بيأ ي ي ي
خاصل ےہوگیا۔ یررھ وہ بجےل آشماں نک ا ین رپوں ےس ایہی گھت لتن ہ ےی۔ (یررھ حم
َر ُّب ُهم  -وهو أعلم :ما يقول يعبَادي؟ قال :يقولون:
ہ.خاالں کہوہ
رپا ینزت یکرطف خےلخانہ ےی) یررھاںکا زت اںےس ترو رجھیا ے
ُ َ ِّ ُ َ َ
َ ََْ ُ َ
ُ َ ِّ ُ َ
ُ َ
ك ِّ ُ
،
ك
ون
د
ج
م
وي
ك،
ون
د
م
حي
و
ونك،
رب
وي
ك،
يسبحون
م
ن
ََ
ََ
ہ کہ متے ییدے کیا کہن یےھ؟وہ حوات
ا ین ییدوں ےک علق حوت خاییا ے
فيقول :هل رأوين؟ فيقولون :ال واهلل ما رأوك .فيقول:
تس
َ
َ
د ین ہ ےی کہ :وہ یتی تنح رپ ھن یےھ ،یتی کتنائ ییاں کرن یےھ ،یتی جدم
َ ُ َ َّ
كيف لو َرأوين؟! قال :يقولون :لو رأوك اكنوا أشد لك
ً ْ
کرن یےھاوزیتی پائییاں کر ے ی
ً
َ
وأش َّد لك ْ
ہ کیا ایھوں ن
عایلترو رجھیا ے
زہ ےھ۔یررھ اهلل ت ی
تم يجيدا ،وأكرث لك تسبيحا .فيقول:
عبادة،
ب
م
ُ
ی
ج
ج
ہ
ی
ہ
ی
ہ
َّ
َ
ی
ی
ْ
ی
ح
ہ ؟ کہا :کہ وہ وات د ن ےی ی ،واهلل ! ا ھوں ن ےھ ی د کھا ۔
فماذا يسألون؟ قال :يقولون :يسألونك اجلنة .قال :ےھ د کھا ے
م
ََ َ
ہ  ،یررھ اں کا اس وق ث کیا خال ہےو نا اگر وہ جےھ دیکھ لتن؟ وہ
عایل فما نا ے
يقول :وهل رأوها؟ قال :يقولون :ال واهلل يا رب ما اس رپ اهلل ت ی
َ َ
َ َ
َ َ
ی
رأ ْوها .قال :يقول :فكيف لو َرأ ْوها؟ قال :يقولون :لو حوات د ین ہ ےی کہ اگر وہیتا دندازکر لتن تویتی عیادت اوز ھی یہت زنادہ کرن،
َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ً َ
وأش َّد َلها طلباً ،یتی پائ اوززنادہ ییاں کرن،یتی تستن
ی
ک
،
رصا
ح
يها
أنهم رأوها اكنوا أشد عل
ر
ي
ت
عایل دزناق ث
رھاهلل
۔
رن
ادہ
ن
ز
اوز
ح
ی
ً
َ َِّ َ َ َ َ ُ
وأَ ْع َظم ف َ
يقولون:
قال:
ون؟
ذ
و
ع
ت
ي
م
م
ف
قال:
.
رغبة
ا
يه
ي
ي
ک
اہ ،یررھ وہ مجھ ےس کیا ما یگن ہ ےی؟ ف سن کہن ہ ےی کہ وہ حنت ما یگن ہ ےی۔ اهلل
ن
ر
ے
َََ ُ
َّ
قال:
رأوها؟
وهل
فيقول:
قال:
ار؛
انل
من
ون
وذ
ي تع
ہ
ی
ی
ی
س
ح
ک
ہ
ج
ت
ح
ہ؟کہا ،ف ن وات د ن ےی کہ
ہ کہ کیا ا وں ن نت و د کھا ے
عایل رو ر ھیا ے
ت ی
يقولون :ال واهلل ما رأوها .فيقول :كيف لو رأوها؟!
ی
ہ اں کا اس
عایل دزناق ث کر نا ے
واهلل ! ا ھوں ن یتی حنت کو یہی دیکھا۔ اهلل ت ی
ً
َّ
َّ
هلا
وأشد
،
قال :يقولون :لو رأوها اكنوا أشد يمنها يفرارا
ی
ل
َ
ہ
ی
ی
س
ح
ہ
ک
ہ
گ
گ
ح
ق
ھ
َ
ک
ن
ے
ے
ے
َ ُ ْ ُ ُ ْ ِّ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ و ث کیا عا ْم و نا ا ر ا وں ن ت و د ھا و نا؟ ف ن وات د ن ی کہ ا ر
ََ َ
،
م
ه
ل
ت
ر
ف
غ
د
ق
ين
أ
م
ك
د
ه
ش
أ
ف
فيقول:
قال:
ة.
خماف
ي
ی
َ
ایھوں ن حنت کو دیکھا ےہو نا تو وہ اس ےس اوز ھی زنادہ حرتص اوز اس ےک
قال :يقول ملك يمن املالئكة :فيهم فالن ليس
ے
ہ
ی
ظ
س
َ
ج
ت
ہ
ہ
ح
ک
ر
ل
س
ر
ْ َ
ے
ے
ت
اہ
ھی
و
عایل
اهلل
رھ
۔
ون
گاز
ت
ےک
اس
ر
ھ
پ
ےس
ت
،
ون
د
می
وا
ے
یر
منهم ،إنما جاء حلاجة ،قالُ :ه ُم اجلُل َساء ال يَشىق بهم
ک
ی
َجل ُ
عایل
يس ُهم» .ويف رواية :عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -کہ وہ ش حرت ےس یریاہ ما گن ہ ےی؟ ف سن حوات د ین ہ ےی ،دوزح ےس۔ اهلل ت ی
ي
ح
ہ
ی
ی
ن
ہ
ی
ہ
ہ؟ وہ حوات د ین ےی ی ،واهلل  ،ا ھوں
ہ کیا ا ھوں ن م کو دیکھا ے
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن هلل ترو رجھیا ے
ح
ُ ُ ً ََ
ہ ،یررھ اگر ایھوں ن اےس دیکھا ےہو نا
عایل فما نا ے
مالئكة َس َّيارة فضال يَتت َّب ُعون جمال ي َس اذلكر ،فإذا ن ہنم کو دیکھا یہی ے
ہ۔ اهلل ت ی
َْ ً
َ َّ
ُ
ْ ََ ُ
وجدوا جم يلسا فيه يذك ٌر ،قعدوا معهم ،وحف بعضهم تو اں کا کیا خال ےہو نا ؟ وہ حوات د ین ہ ےی کہ اگر ایھوں ن اےس دیکھا ےہو نا تو اس
ً
َُْ
بعضا بأجنحتهم حَّت يملؤوا ما بينهم وبني السماء ےس بحن می وہ ست ےس آےگ ےہون اوز ست ےس زنادہ اس ےس حوف کھان۔
َ
ادلنيا ،فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إَل السماء،
ت
ہ کہ می یمہی گواہ ییا نا ےہوں کہ می ن اں یک معفت
اهلل
پ
اس
عایل فما نا ے
ر
ی
فيسأهلم اهلل -عز وجل -وهو أعلم  :-من أين جئتم؟
م
کردی۔ ینی اکرم ﷺ ن فمانا کہ :اس رپ اں ی ےس انک ف سن ن کہا کہ :اں
فيقولون :جئنا من عند عباد لك يف األرض:
ی
می ف الں ھی یھا حو اں داکرین می ےس یہی یھا ،نلکہ وہ کسی ضوزت ےس آگیا یھا۔
يسبحونك ،ويكربونك ،ويهللونك ،وحيمدونك،
م
ن
ی
ت
اہ کہ :ن ( داکرین ) وہ لوگ ہ ےی حن یک جلش می تنھن واال ھی
اهلل
عایل ازساد فما ن ے
ی
ويسألونك .قال :وماذا يسألوين؟ قالوا :يسألونك
م
ض
نارماد یہی زہےیا۔ حضت اتو ےہپہ  -ز ی اهلل عیہ  -یک انک زوای ث ی اس رطح
جنتك .قال :وهل رأوا جنيت؟ قالوا :ال ،أي رب .قال:
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ُ َ
ريونك .قال :ومم
ويستج
فكيف لو رأوا جنيت؟! قالوا:
ي
ِّ
ي َ ْستجريوين؟ قالوا :من نارك يا رب .قال :وهل رأوا

عایل ےک کجرھ ف سن ہ ےی حو (اهلل یک زمی می) حرکر
ے
ہ کہ ر
آت ن فمانا :اهللییازك و ت ی
م
م
لگان ز ہن ہ ےی ،وہ اهلل ےک دکر یک جلسی ن الس کرن ہ ےی ،حت وہ کوئ اتسی جلش
ہ تو اں ےک سایھ نتنھ خان ہ ےی ،وہ انک
نران ہ ےی حش می (اهلل کا) دکر ےہو نا ے
ث لتن ہ ےی کہ ا ین اوز بجےل آشماں
دورسے کو ا ین رپوں ےس اس رطح دھای ر
م
ےک دزمیاں (یک وسعت) کو یرھ د ین ہ ےی۔ حت ( جلش می رسنک ےہون واےل)

ناري؟ قالوا :ال ،قال :فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا:

ويستغفرونك؟ فيقول :قد غفرت هلم ،وأعطيتهم ما

سألوا ،وأجرتهم مما استجاروا .قال :فيقولون :رب فيهم
فالن عبد َخ َّطاء إنما َّ
مر ،فجلس معهم .فيقول :وهل
ُ
جليس ُهم».
غفرت ،هم القوم ال يشىق بهم

ی
اوپ یک رطف خان ہ ےی اوز آشماں رپ خےل
لوگ میتش ےہو خان ہ ےی تو ن (ف سن) ھی ر
ہ .خاالں کہ وہ اں ےک
خان ہ ےی ،زاوی ن کہا :تو اهلل رعوخل اں ےس ترو رجھیا ے
ہ .یم کہاں ےس آن ےہو؟ وہ کہن ہ ےی :ہےم
نازے می ست ےس زنادہ خا ین واال ے

زمی می (ز ہن واےل) یتے ییدوں یک رطف ےس ( ےہو کر) آن ہ ےی حو یتی
زہ یےھ اوز ضف اوز ضف
زہ یےھ ،یتی پائ ییاں کر ے
نراکتیگ ییاں کر ے
زہ یےھ اوز بجھ ہےی
زہ یےھ اوزیتی جدم وییا کر ے
یتے ہےی معنود ےہون کا افاز کر ے
زہ یےھ؟ ایھوں ن کہا:وہ بجھ
زہ یےھ ،فمانا :وہ مجھےس کیا مانگ ے
ےس مانگ ے
یک
ہ؟
زہ یےھ۔ فمانا :کیا ایھوں ن متی حنت د ھی ے
ےس یتی حنت مانگ ے
یک
ایھوں ن کہا :رپوزدگاز! یہی ،فمانا :اگر ایھوں ن متی حنت د ھی ےہوئ کیا
زہ یےھ ،فمانا :وہ کش حرت ےس متی
ےہو نا؟ وہ کہن ہ ےی :اوز وہیتی یریاہ مانگ ے
ح
زہ یےھ؟ ایھوں ن کہا:یتی آگ ( ہنم) ےس ،اے زت! فمانا :کیا
یریاہ مانگ ے
ی
ک
ح
ہ؟ ایھوں ن کہا :اے زت! یہی  ،فمانا:
ایھوں ن متی آگ ( ہنم) د ھی ے
ح
اگر وہ متی ہنم دیکھ لتن تو (اں کا کیا خال ےہو نا!) وہ کہن ہ ےی :وہ بجھ ےس گیا ےہوں یک
ب
ب
ہ :می ن اں ےک گیاہ حش دن اوز ایھوں
زہ یےھ ،تو وہ فما نا ے
حسش مانگ ے

ن حو مانگا می ن ایہی عظا کر دنا اوز ایھوں ن حش ےس یریاہ ما نیگ می ن ایہی
یریاہ دے دی۔ (زسول اهلل ﷺ ن) فمانا :وہ (ف سن) کہن ہ ےی :رپوزدگاز! اں
ش ی
می ف الں حص ھی موحود یھا ،شحت گیاہ گاز ییدہ ،واہں ےس گرزن ےہون اں ےک
ی ب
ہ’’:می ن اس کو ھی حش دنا۔ ن
سایھ نتنھ گیا یھا۔ فمانا :تو اهلل ازساد فما نا ے
ن
ی
ا تےس لوگ ہ ےی کہ اں یک وج ےس اں ےک سایھ تنھن واال ھی مخوم یہی زہےیا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُّ
يقص هذا احلديث مظهرا من مظاهر تعظيم جمالس
اذلكر ،حيث يقول انليب صىل اهلل عليه وسلم" :إن
هلل مالئكة يطوفون يف ُ
الط ُرق يلتمسون أهل اذلكر"
َّ
أي أن اهلل لكف طائفة خمصوصة من املالئكة غري
احلفظة للسياحة يف األرض ،يدورون يف طرق

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

تع
ن خدی ث مجالشِ دکر یک ظنم ےک مظ ے
ہ ختسا کہ
اہ می ےس انک مظرہ ییاں کر زہےی ے
ل ن
م ن تط ق
س
ظق لنمسوں اہےل الدکر‘‘ (اهلل
ز ول اهلل ﷺ ن فمانا کہ ’’اں هلل ال کہ و وں ق ا ُ ُ
ےک کجرھ ف سن ا تےس ہ ےی حو زاستوں می یررھن ز ہن ہ ےی اوز اهلل کا دکر ادکاز کرن
تع
عایل ن فستوں کا انک خاض گروہ مفز
والوں کو ن الس کرن ز ہن ہ ےی) نی اهلل ت ی
ہ حو زمی می حفاظت ےک لن ماموز یہی نلکہ وہ مسلماتوں ےک زاس توں اوز
کیا ے
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املسلمني ومساجدهم ،ودورهم ،يطلبون جمالس
اذلكر ،يزورونها ويشهدونها ويستمعون إَل أهلها .قال

احلافظ :واألشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح
ً
وحنوها .فإذا "وجدوا قوما يذكرون اهلل عز وجل " ويف
ً
رواية مسلم " فإذا وجدوا جملسا فيه ذكر تنادوا " أي
ً
نادى بعضهم بعضا " أن هلموا إَل حاجتكم " ويف
رواية إَل بغيتكم ،أي تعالوا إَل ما تبحثون عنه من
جمالس اذلكر ،والوصول إَل أهلها ،لزتوروهم،

وتستمعوا إَل ذكرهم .قال عليه الصالة والسالم يف

وصف املالئكة ،وهم يف جمالس اذلكر " :فيحفونهم"

أي حييطون بهم إحاطة السوار باملعصم" .فيحفونهم

بأجنحتهم " أي يطوفون حوهلم بأجنحتهم " إَل
السماء " أي حَّت يصلوا إَل السماء .ثم يقص عليه

الصالة والسالم املحاورة اليت جرت بني رب العزة

واجلالل ،وبني مالئكته الكرام :فيقول اهلل جل يف
عاله" :فيسأهلم ُّ
ربهم وهو أعلم بهم" أي وهو أكرث
ً
ً
علما بأحواهلم ،تنويها بشأنهم يف املأل األىلع؛ يلباىه
بهم املالئكة" :ما يقول عبادي؟ فتجيب املالئكة:

يسبحونك ،ويكربونك ،وحيمدونك ويمجدونك "،

أي فتقول املالئكة :إن هؤالء اذلاكرين يقولون:
ِّ
سبحان اهلل واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب،
ِّ
فاتلمجيد هو قول ال هلإ إال اهلل؛ ملا فيه من تعظيم اهلل
َْ
تعاَل ،بتوحيد األلوهية .فيقول اهلل جل يف عاله" :هل
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ
َ َ ََُ ُ
َ ْ
أو َك ،قال :ف َيقول:
هلل ما ر
رأو يين؟ قال :فيقولون :ال َوا ي
َ
فكيْ َف ل َ ْو َر ْ
أو يين؟ " فتجيب املالئكة الكرام " :لو
ً
رأوك اكنوا أشد لك عبادة ،وأشد تمجيدا وأكرث لك
ً
ِّ
تسبيحا " ألن االجتهاد يف العبادة ىلع قدر املعرفة .ثم

مساخد ےک ازدگرد حرکر لگان ہ ےی۔اں حرکروں ےک سایھ وہ دکر یک مجالش ن الس
م
کرن ،اس می خاض ہےون اوز اہےل جلش ےک دکر کو ستن ہ ےی۔ خاقظ(این جخ)
تس ت
ہ۔ "فادا
فمان ہ ےی کہ  :ن عال ث خد نک نح وعتہ یک مجالش ےک سایھ خاض ے
وخدوا قوماۃ ندکروں اهلل رع وخل" ( ترش حت وہ ا تےس لوگوں کو نرا لتن ہ ےی حو اهلل کا دکر کر
مس
ہ" فادا وخدوا مجلساۃ قیہ دکرییادوا " (حت
زہ ےہون ہ ےی) اوز لم یک زوای ث می ے
ے
م
ج
کس تس ل
ہ ح م
ہ تو انک
عایل کا دکر ےہو زاہ ےہو نا ے
وہ ی ا ی ش کو نرا ن ےی ش ی اهلل ت ی
ہ
دورسے کو آواز لگان ہ ےی) تعنی انک دورسے کو ن الن ہ ےی۔" اں ےلموا ایل
تعت
حن
ہ ایل نکم ( ای رنی ن الس
خا کم " (کہ ای رنی ظلت یک رطف آو) اوز انک زوای ث می ے
م
ت
مج
زہ ےہو اس یک رطف آو۔ اس جلش می
یک رطف) عنی دکر یک حش لش کو ن الس کر ے
ی
ن
تنےھ لوگوں یک رطف رہنحرو ناکہ اں یک زنازت کرسکو اوز اں ےک دکر کو س ُْن سکو۔ حت وہ
م
آت ﷺ
ف سن دکر یک جلسوں می ےہون ہ ےی تو اں یک کنفنت ییاں کرن ےہون ر

نفمانا"قحقویہم"تعنی وہ ا ین رپوںےس اں کوگھت لتنہ ےی ،حشرطح کیگک الئ
ح
م
ہ۔ "قحقویہم نا حنہم "(ایھی ا ین رپوں ےس گھت لتن ہ ےی) تعنی جلش
کو گھت لتیا ے
ےک ازد گرد ا ین رپوں ےس گھو من ہ ےی۔" ایل السماء " (آشماں نک)تعنی (اتسا
ی
کرن ےہون وہ) آشماں نک رہنرح خان ہ ےی۔ اس ےک ت عد زسول اهلل ﷺ ن اهلل
گف
س
عایل فما نا
زت الرعت اوز ف توں ےک دزمیاں ےہون وایل نگو کو ییاں فمانا۔ اهلل ت ی
ع
ہخاالں کہ وہ
ہ" :فتسالہم زیُہم و ےہو ا لم یہم" (یررھ اں کا زت اں ےس ترو رجھیا ے
ے
م
ہ) تعنی وہ اں ےک خاالت ےس بحوئ واقف
ا ین ییدوں ےک ن علق حوت خاییا ے
ہ ،اتسا وہ ضف م الء اع ییل می اں یک نلیدی ساں ےک ییاں اوز فستوں ےک سا من
ے
ت
ہ۔ "ما تقول عیادی؟ قحنت الم ال نکہ :سنحونک ،ویکتونک،
فخکرن ےہون کہیا ے
وبجدمونک ویمجدونک " (متے ییدے کیا کہن یےھ؟ ف سن حوات د ین ہ ےی وہ
تس
یتی تنح  ،نکتت ،جدم اوز پزیگ ییاں کرن ہ ےی) تعنی ف سن کہن ہ ےی کہ ن دکر کرن

ہ،یمام ترعتفی اهلل
واےل سجاں اهلل والجدم هلل ،وال الہ اال اهلل ،واهلل اکت (اهلل نراك ے
حف
ہ)
ہ اوز اهلل یہت پا ے
ےک لن ہ ےی اوز اهلل ےک ع الوہ کوئ اوز نقی معنود یہی ے
ہ ’’ال الہ اال اهلل‘‘ (اهلل ےک ع الوہ کوئ معنود
کہن ہ ےی۔ ’یمحید‘ ےس رماد اں کا ن قول ے
يقول اهلل تبارك وتعاَل " :قال :فما يسألونين؟ " أي
تع
عایل یک توحید الو ےہنت ےک سایھ اس یک ظنم ییاں یک خاز ہےی
یہی)کنو نکہ اس می اهلل ت ی
فماذا يطلبون مين .فتقول املالئكة ":قالوا :يسألونك
ً
َال :قَنَقُولُوں :ال َواهللِمَا َزا ْو َك،
ہ۔ اهلل رعوخل اں ےس ترو رجھیا ے
ے
ہ" :ہ ے َْل َزا ْو ِئ؟ ف َ
اجلنة " أي يذكرونك ،ويعبدونك طمعا يف جنتك.
م
ہ تو وہ کہن ہ ےی کہ واهلل!
ف لَو ْ َزا ْو ِئ؟ " (کیا ایھوں ن جےھ دیکھا ے
َال :قنََق ُ ُ
فتجيب املالئكة" :لو رأوها اكنوا أشد عليها حرصاً ف َ
ول :قکَن ْ َ
م
ً
ی
ہ کہ اگر وہ جےھ دیکھ لی تو اں کا کیا خال
آت کو یہی دیکھا۔تو اهلل فما نا ے
" أي لاكنوا أكرث سعيا إيلها؛ ألنه ليس اخلري اكملعاينة .ا ھوں ن ر
فيقول اهلل جل جالهل" قال :ف يم َّم يتعوذون " أي فأي ےہوگا؟) ف سن حوات د ین ہ ےی " :لو زاوك کاتوا اسد لک عیادہ ،واسد یمحیداۃ واکت لک
ی
يشء خيافون منه ،ويسألون ربهم أن ُيريهم منه .تستنجاۃ " (اگر وہیتا دنداز کر لتن تویتیعیادت اوز ھی یہت زنادہ کرن،یتی پائ
تس
فتجيب املالئكة " :من انلار " أي يذكرون ويعبدون اوززنادہ ییاں کرن ،یتی تنح اوز زنادہ کرن) اس لن مرعق ث ےک مظاتق
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ً
ربهم خوفا ًمن انلار ،ويسألونه عز وجل أن ُيريهم
َ َ َْ َْ َ ْ َ
أوها؟"
منها .فيقول اهلل جل جالهل " :فكيف لو ر
ً
فتجيب املالئكة ":لو رأوها اكنوا أشد منها فرارا "
ً
أي لاكنوا أكرث اجتهادا يف األعمال الصاحلة اليت يه

سبب يف انلجاة من انلار .فيقول اهلل جل جالهل" :

قال :فيقول :فأشهدكم أين قد غفرت هلم " أي قد

غفرت هلم ذنوبهم .فيقول ملك من املالئكة" :فيهم
َّ
فالن ليس منهم ،إنما جاء حلاجة " أي إنه يوجد من
بني هؤالء اذلاكرين" فالن" :وهو ليس منهم ،ولكنه
جاء حلاجة يقضيها فجلس معهم ،فهل يغفر هل؟:

فيقول اهلل جل يف عاله ما معناه :هم اجللساء ال يشىق
جليسهم وال َّ
خييب.

اہ  " :فما
عایل فما ن ے
عیادت و زناضت می زنادئ و اصافہ ےہو نا ے
ہ۔یررھ اهلل ت ی
زہ یےھ؟) تعنی مجھ ےس کیا رخا ہن ہ ےی؟ ف سن
تسالوینی؟ " (وہ مجھ ےس کیا مانگ ے
زہ یےھ) تعنی حنت
حوات د ین ہ ےی  :تسالونک الحیہ (بجھ ےسیتی حنت مانگ ے

یک حوا ےہش ےک سایھیتا دکر اوزیتی عیادت کرن ہ ےی۔ ف سن حوات د ین ہ ےی کہ
"لو زاواہ کاتوا اسد علنہا حرصاۃ " (اگر ایھوں نیتی حنت کو دیکھا ےہو نا تو اس ےک اوز
ی
ھی زنادہ حوا ےہش مید ےہون) تعنی اس ےک لن اوز زنادہ کوش کرن کنوں کہ
یک
یہ
یکھ
عایل
ستیدہ ےک تود مایید دندہ (حت آ ھوں د ی نات یک رطح ی ےہوئ)؟!۔ اهلل ت ی
فِ
اہ کہ " م َم نعودوں " (وہ کش حرت ےس یریاہ ما یگن یےھ؟)تعنی کش حرت ےس وہ
فما ن ے
دزن یےھ اوز ا ین زت ےس اس ےس بجران ز کھن کا سوال کرن یےھ؟تو ف سن
ح
حواتد ینہ ےی"من الیاز"(آگ ےس)تعنی وہ ہنم ےسدزن ےہون ا ینزتکا
عایل ےس اس ےس بجران ز کھن کا سوال
دکر اوز اس یک عیادت کرن ہ ےی اوز اهلل ت ی

ف لَو ْ َزا ْوہ َ ےا؟" (اگر وہ اس کو دیکھ لی تو اں کا کیا
عایل فما ن ے
اہ" قَکَن ْ َ
کرن ہ ےی۔ اهلل ت ی
خال ےہو ؟)ف سن حوات د ین ہ ےی " لو زاواہ کاتوا اسد مہا فاز ۃا " (اگر وہ اس کو دیکھ
لی تو اس ےس اوز زنادہ دوز یھاگی) تعنی وہ ییک اعمال کو اختیاز کرن یک اوز زنادہ
حہن
ہ " فاشہدکم ائ فد
عایل فما نا ے
کوش کرین حوکہ م ےس بجراو کا ستت ہ ےی۔ اهلل ت ی
ب
ی
ہ) تعنی می
عفت لہم " (می مہی گواہ ییا کر کہیا ےہوں کہ می ن ایہی حش دنا ے

ہ:
ن اں ےک یمام گیا ےہوں کو معاف کر دنا۔ اں فستوں می ےس انک فسیہ کہیا ے
ش
"قہم ف الں لتش مہم ،ایَما خاء لجاج " (ف الں حص اں می ےس یہی یھا وہ کسی کام
ش
ی
ےس آنا یھا) تعنی اں دکر کرن والوں ےک سایھ انک حص اتسا ھی یھا حو اں می ےس
م
یہی یھا نلکہ وہ ا ین کسی کام ےس آنا یھا اوز حش ےس کام یھا وہ اس جلش می نتنھا ےہوا
ن
ی ب
ی
ہ :اں ےک سایھ تنھن واال ھی
عایل فما نا ے
یھا ،کیا اےس ھی حش دنا ے
ہ؟ اهلل ت ی
ندبحت اوز مخوم یہی زہ سکیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه . -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً

• تنادوا  :نادى بعضهم بعضا .
• هلموا  :تعالوا.

• فيحفونهم  :يقرتبون حول اذلاكرين ويطوفون بهم ويدورون حوهلم حَّت يملؤوا ما بني السماء ادلنيا واألرض.
• يمجدونك  :يعظمونك.

• مالئكة سيارة  :سياحون يف األرض.

فوائد احلديث:
 .1فضل جمالس اذلكر واذلاكرين وفضل االجتماع ىلع ذلك.
ً
 .2جليس اذلاكرين الصاحلني يندرج معهم يف مجيع ما يتفضل اهلل تعاَل به عليهم إكراما هلم ولو لم يشاركهم يف أصل اذلكر.
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 .3حمبة املالئكة بين آدم واعتناؤهم بهم.

 .4السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم باملسؤول عنه من املسؤول؛ إلظهار العناية باملسؤول عنه ،واتلنويه بقدره.
 .5اذلكر يتناول الصالة  ،وقراءة القرآن  ،وادلاعء  ،وتالوة احلديث  ،ودراسة العلم ادليين.

 .6بيان كذب من ادىع من الزنادقة أنه يرى اهلل تعاَل جهرة يف دار ادلنيا.
ً
ً
 .7جواز القسم يف األمر املحقق تأكيدا هل وتنويها به.

 .8اشتملت اجلنة من أنواع اخلريات وانلار من أنواع املكروهات ما ال خيطر ىلع قلب برش.

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 .رياض الصاحلني ،للنووي ،نرش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق –
بريوت ،حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل 1428 ،ـه2007 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالَل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز
رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.

الرقم املوحد)8272( :

102

ےہمیزسول اهللﷺن اں یمام ناتوںیکحتدیحو یہےل ےہوخریک ہ ےی اوز حو
ن
ہ حشن ہےم
آییدہ ترشآنوایل یھی ترش ہےم میےسستپا عالموہےی ے

أخبنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بما
اكن وبما هو اكئن ،فأعلمنا أحفظنا

 .1598احلديث:

میےس اں ناتوں کو زنادہ ناد زکھا۔

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ
اتوزند عمو ین احظت اتصازی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ن ےہمی یماز ِفخ رپھائ اوز متت رپ حررےھ تو ےہمی حظیہ دنا یہاں نک کہ ظرہ یک یماز کا
آت ﷺ اپے اوز یماز رپھائ یررھ متت رپ حررےھ اوز ےہمی حظیہ دنا یہاں
وق ث آگیا ر
نک کہ عض یک یماز کا وق ث آگیا یررھ اپے اوز یماز رپھائ یررھ متت رپ حررےھ اوز ےہمی
ےہ
آتﷺ ن اںیمامناتوں یک حت
حظیہدنایہاں نک کہ سوزح رعوتہےوگیاتو می ر
دی حو یہےل ےہوخریک ہ ےی اوز حو آییدہ نترش آن وایل یھی ترش ہےم می ست پا عالم وہےی
ہ حش ن ہےم می ےس اں ناتوں کو زنادہ ناد زکھا۔
ے

عن أيب زيد عمرو بن أخطب األنصاري -ريض اهلل

عنه :-صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

الفجر ،وصعد املنرب ،فخطبنا حَّت حرضت الظهر،
فزنل فصىل ،ثم صعد املنرب فخطبنا حَّت حرضت
العرص ،ثم نزل فصىل ،ثم صعد املنرب فخطبنا حَّت

غربت الشمس ،فأخربنا بما اكن وبما هو اكئن،
َ َْ َ َْ
فأعل ُمنَا أحف ُظنَا.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب الصحايب عمرو بن أخطب -ريض اهلل عنه -أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صىل الفجر ذات يوم،
وصعد املنرب وخطب انلاس حَّت أذن الظهر ،ثم نزل

فصىل الظهر ،ثم اعد فصعد املنرب وخطب حَّت أذن

العرص ،فزنل وصىل العرص ،ثم صعد املنرب فخطب
حَّت اغبت الشمس ،يعين بذلك أنه خطب ً
يوما
ً
اكمال من صالة الفجر إَل غروب الشمس ،أعلمه
اهلل -عز وجل -يف ذلك ايلوم شيئا من علوم الغيب
املاضية ،ومن الغيوب املستقبلة ،وأخرب بها -صىل اهلل

 .1598خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ازہ ہ ےی کہ اهلل ےک زسول ﷺ ن انک دں فخ رپھی اوز متت رپ حررھ
ضجائ زسول یی ے
کر ظرہ یک اداں نک لوگوں کو حظیہ دنا،یررھ اپ کر ظرہ یک یماز رپھائ ،یررھ دونازمتت رپ حررےھ
اوز عض یک اداں نک حظیہ دنا ،یررھ اپ کر عض رپھی ،یررھ متت رپ حررھ کر سوزح رعوت
ےہون نک حظیہ دنا تعنی انک دں تروزا فخ یک یماز ےس ےل کر سوزح رعوت ےہون
مس
آت کو ماضی اوز تفیل یک عنت یک حتین
عایل ن ر
نک حظیہ دنا۔ اس دں اهلل ت ی
آت ﷺ ن ا ین ضجان کو وہ سازی نا نی ییا نی ،ضجان می اس دں
ییا نی۔ ر
ست ےس زنادہ ینی ﷺ یک کہی ناتوں کو خا ین واےل وہ یےھ حہوں ن اےس ناد
کرےک ا ین دہ ےن می زاشح کرلیا۔

عليه وسلم -أصحابه ،فأعلمهم بما قال ذلك ايلوم
هو من حفظ ورسخ ذلك يف ذهنه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو زيد عمرو بن أخطب األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فأعلمنا أحفظنا  :أكرثنا ً
علما بما قاهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم أقدرنا ىلع احلفظ.

فوائد احلديث:
 .1شدة حرص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته أمور دينهم.
 .2شهادة من الصحابة الكرام -ريض اهلل عنهم -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصح األمة.
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 .3تفاوت انلاس يف احلفظ والفهم.

 .4قوة حتمل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 ،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)8411( :

104

ہ؟ ایھوںن
آتےک لن معفتیکدعایک ے
کیا اهللےکزسولﷺن ر
أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟
ی
ہ۔ یررھ ایہوںننآیث نالوتفمائ:
کہا:اہں! اوز یمھازے لن ھییک ے
قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية( :واستغفر
{واستعف لدییکوللمومییوالمومیات} [مجدم]19 :پجمہ :اوز ا ین گیا ےہوںیک
َّلنبك وللمؤمنني واملؤمنات)
ب
ح م ی
ح
س
ھ
م
م
ی
ت
ع
م
م
ک
ش مانگا ر ن اوز و نرمدوں اوز و ن وز وںےک ق ی ی۔

 .1599احلديث:

**

عن اعصم األحول ،عن عبد اهلل بن َ ْ
ْس يج َس -ريض

 .1599خدیث:

عاضم ین احول عید اهلل ین رسحش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث کرن ہ ےی ،ایھوں ن
آت
کہا کہ می ن زسول اهلل ﷺ ےس رعض کیا کہ اے اهلل ےک زسول ﷺ! اهلل ر
ی
آت ن فمانا" :اوز یمھازی ھی معفت فمان"۔ عاضم
یک معفت فمان۔ ر
کہن ہ ےی کہ می ن عید اهلل ین رسحش زضی اهلل عیہ ےس کہا کہ اهلل ےک زسول ﷺ

اهلل عنه -قال :قلت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم :-يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك» .قال
اعصم :فقلت هل :أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم-؟ قال :نعم ولك ،ثم تال هذه اآلية:

ہ؟ ایھوں ن کہا :اہں! اوز یمھازے لن
آت ےک لن معفت یک دعا یک ے
ن ر
ی
ہ۔ یررھ ایھوں ن ن آی ث ن الوت فمائ{ :واستعف لدییک وللمومیی
ھی یک ے
ب
والمومیات} [مجدم ]19 :پجمہ :اوز ا ین گیا ےہوں یک حسش مانگا کرین اوز مومن

{واستغفر ذلنبك وللمؤمنني واملؤمنات} [حممد.]19 :

ی
رمدوں اوز مومن عوزتوں ےک حق می ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب عبد اهلل بن ْسجس -ريض اهلل عنه -أنه داع
للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -باملغفرة ،فقابله انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بادلاعء أيضا باملغفرة ،فسأل
اعصم األحول َ
ٌ
عبد اهلل بن ْسجس -ريض اهلل عنه-
أستغفر لك رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال:

نعم ،واستغفر لك أيضا ،ثم استدل ىلع ذلك بقول اهلل
َ ْ ْ َْ َ
استَغ يف ْر يذلن يبك
تعاَل نلبيه -صىل اهلل عليه وسلم{ :-و
ُْ َ ُْ َ
ات} [حممد.]19 :
َوليلمؤ يم ينني َوالمؤ يمن ي

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ایھوں ن ینی ﷺ ےک حق می
عید اهلل ین رسحش زضی اهلل عیہ کا ییاں ے
ی
دعان معفت یک ،تو ندےل می ینی ﷺ ن اں ےک لن ھی معفت یک دعا یک۔
عاضم احولن عید اهللین رسحش زضیاهلل عیہےس تروجرھا کہکیااهللےک زسول ﷺ

ہ؟ ایھوں ن کہا :اہں! اوز یمھازے لن
آت ےک لن معفت یک دعا یک ے
ن ر
ی
ی
ی
عایل ےک اس
ھی یک ے
ہ۔ یررھ ا ھوں ن اس کا اسیدالل نی ﷺ ےک لن اهلل ت ی
فماں ےس کیا{ :واستعف لدییک وللمومیی والمومیات} [مجدم ]19 :پجمہ :اوز
ب
ا ین گیا ےہوں یک حسش مانگا کرین اوز مومن رمدوں اوز مومن عوزتوں ےک حق می
ی
ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم بدون زيادة "قلت لرسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :يا رسول اهلل ،غفر اهلل لك ،قال« :ولك»" فرواها النسايئ.
اتلخريج :عبد اهلل بن ْسجس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املغفرة : .يه أن اهلل تعاَل يسرت العبد وال يطلع انلاس ىلع ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه ألنها مأخوذة من السرت والوقاية.

فوائد احلديث:
 .1استغفر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -لعامة املسلمني ألنه أمر بذلك؛ فال يتخلف عن أداء ما أمر به ابلته.
 .2بيان كرم خلق الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يقابل احلسنة بمثلها.
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 .3جواز إطالق اآلية ىلع بعضها؛ لقول اعصم األحول :ثم تال هذه اآلية.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن
حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب .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 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز
إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8262( :
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م
ی
متی رخادز جےھدےدو ،اگر متے نراسدزحتےک کانوں ختن ھی اویث
م ب
تف
یکرناں ےہو نی تو می اںست کو یم می سنم کردییا ،جےھ یم حیل یہی نراوےگ

أعطوين ردايئ ،فلو اكن يل عدد هذه العضاه

نعما ،لقسمته بينكم ،ثم َل جتدوين خبيال وَل
كذابا وَل جبانا

 .1600احلديث:

**

عن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه -قال :بينما هو
َْ َ
يسري مع انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -مقفله من
َْ َ َ ُ
ُحنني ،ف َع يلقه األعراب يسألونه ،حَّت اضطروه إَل
َ َ َ
َس ُم َرة ،فخ يطفت رداءه ،فوقف انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فقال« :أعطوين ردايئ ،فلو اكن َل عدد هذه
َ
ال يع َضاهي ن َع ًما ،لقسمته بينكم ،ثم ال جتدوين خبيال
وال كذابا وال جبانا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

 .1600خدیث:

اوزن ہےی جھونا اوزپدل نراوےگ۔

م
حضت ختت ین ظ عم زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ وہ زسول اهلل ﷺ ےک سایھ خرل
ی
آت ےک سایھ اوز یہت ےس ضجان ھی یےھ۔وادی حیی ےس واترش
ے
زہ یےھ  ،ر
ک
آت ﷺےس لنرت گن اوز مایگیا رسوع
تشتف ال ے
زہ یےھ کہ جرھ ( ندو ) لوگ ر
م
آت یک
آت کو حنوزاۃ انک نول ےک دزحت ےک نراس خانا رپا ۔ واہں ر
کردنا۔ ناالآحر ر
م
رخادز میازك نول ےک کانوں می الجھ گنی ،فمانا’’:متی رخادز جےھ دے دو ،اگر
ی
متے نراس اِس دزحت ےک کانوں ختن ھی اوی ث یکرناں ےہو نی تو می اُں ست
م ب
تف
کو یم می سنم کردییا ،جےھ یم حیل یہی نراو ےگ اوز ن جھونا اوز پدل نراوےگ۔‘‘

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ یےھ اوز ن مکہ اوز ظاتف ےک
ملا رجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من غزوة حنني ،زسول اهلل ﷺ حت رعوہ حیی ےس واترش آ ے
م
ی
آت ﷺ ےک سایھ ختت ین ظ عم زضی اهلل عیہ ھی
وهو وا ٍد بني مكة والطائف ،واكن معه جبري بن مطعم دزمیاں انک وادی ے
ہ۔ ر
ريض اهلل عنه ،-فتعلق انلاس به يسألوه من الغنائمع
ک
آت ےس مال تنمت می ےس مال
یےھ۔ جرھ لوگ زسو ل اهللﷺ ےس لنرت گن اوز ر
حَّت أجلؤوه إَل شجرة سمرة -ويه من شجر ابلادية
آت ﷺ کو انک نول ےک دزحت ےک نراس یریاہ لتن رپ
ما یگن لےگ یہاں نک کہ ر
ذات شوك -فعلق رداءه بشوكها ،فجبذه األعراب ،م
آت ﷺ یک رخادز
حنوز کردنا (’نول‘ دیہاتوں می انک خازداز دزحت ےہو نا ے
ہ)۔ ر
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-أعطوين ردايئ لو
کھ
ً اس ےک کانوں ےس الجھ گنی ،اوز ندووں ن وہ رخادز تنرح یل۔ تو ینی کریمﷺ ن
اكن َل عدد العضاه -ويه شجرة كثرية الشوك -نعما
م
ن خت ی
ج
ھ
گ
م
م
ح
من اإلبل وابلقر والغنم لقسمته بينكم ،ثم قال :وإذا فمانا ’’ :تی رخادز ےھ دے دو ،ا ر تے نراس دز ت ےک کا وں ن ی (ن
ً
ً
ہ) اوی ث ،گان اوز یکرناں ےہو نی تو می اُں ست
یہت زنادہ خاز داز دزحت ہےو نا ے
جربتموين ال جتدوين خبيال وال كذابًا وال جبانا.
م ب
م
تف
کو یم می سنم کردییا۔ یررھفمانا کہ :اگر اس وق ث جےھ آزماو ےگ تو جےھ یم حیل ،جھونا
**

اوز پدل یہی نراوےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :صحيح ابلخاري.
اتلخريج :جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مقفله  :حال رجوعه.
• فعلقه انلاس  :أي :تعلقوا به.

• السمرة  :شجرة طويلة قليلة الظل.
• العضاه  :شجر هل شوك.

• حنني  :واد يقع قرب مكة ،وفيه جرت الغزوة املعروفة.
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• ً
نعما  :اإلبل وابلقر والغنم.

فوائد احلديث:
 .1بيان ملا اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من احللم وحسن اخللق وسعة الصدر ،والصرب ىلع جفاء األعراب وغلظتهم.
 .2ذم ابلخل والكذب واجلنب ،وأن إمام املسلمني ال ينبِغ أن تكون فيه خصلة منها.
 .3جواز وصف املرء نفسه باخلصال احلميدة عند احلاجة.
 .4رضا السائل للحق بالوعد إذا حتقق عن الواعد اتلنجزي والوفاء.
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 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م.
إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن حممد القسطالين القتييب ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة  1323ه.

الرقم املوحد)5790( :

108

َ
َََْ َ
اوان أنتما أل َ ْس ُت َما ُت ْب ِ َ
ِصانه؟
أفعمي ِ

 .1601احلديث:

یک
”کیا یمدوتوں اندھی ےہو؟ کیا یم ایھی یہید ھنی ےہو؟“
**

ام المومیی ام سلمہ زضی اهلل عہا کہنی ہ ےی کہ می زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک
ی
ی
آت ےک نراس ام المومیی ممون زضی اهلل عہا ھی یھی کہ ا ین می این
نراس ھی ،ر
ح
آت صیل اهلل
ام مکنوم آن ،ن واق عہ رپدے کا کم نازل ےہو حکن ےک ت عد کا ے
ہ۔ تو ر
علیہ وسلم ن فمانا”:یم دوتوں اں ےس رپدہ کرو“ ہےم ن کہا :اهلل ےک زسول! کیا ن
ےہ
آت صیل اهلل علیہ
نانتیا یہی ہ ےی؟ ن تو ن می دیکھ سکن ہ ےی ،ن یرہجراں سکن ہ ےی ،تو ر
یک
وسلم ن فمانا” :کیا یم دوتوں اندھی ےہو؟ کیا یم ایھی یہی د ھنی ےہو؟“

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها ،-قالت :كنت عند

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعنده ميمونة،
ُ َ
ُ ِّ
حلجاب
فأقبل ابن أم مكتوم ،وذلك بعد أن أ يم ْرنا با ي
ْ
ْ
فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-احتَ يج َبا يمنه»
ُْ َُ
رصنا ،وال
فقلنا :يا رسول اهلل ،أليس هو أعىم! ال يب ي
َْ َُ
يع يرفنا؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم:-
اوان أنتما أَل َ ْستُ َما ُتبْ َ
َََْ َ
رصانه!؟».
ي
«أفعمي ي

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

ُ
خترب أ ُّم سلمة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت عند انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وعنده ميمونة فدخل عبدُ
ً
اهلل ابن أ ِّم مكتوم -ريض اهلل عنه -واكن رجال أعىم
َ
واكن ذلك بعد نزول احلجاب ،فأمرهما أن حتتجبا منه
وهو أعىم .فقاتلا  :يا رسول اهلل إنه ُ
رجل أعىم ال
يُبرصنا وال يعرفنا فقال" :أفعمياوان أنتما احتجبا
منه" فأمرهما أن حتتجبا عن َّ
الر ُجل ولو اكن أعىم

لكن هذا احلديث ضعيف؛ ألن األحاديث
ُّ
الصحيحة ترده ،فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال
ُ ْ
ْ ِّ
لفاطمة بنت قيس" :اعتَدي يف بيت ابن أ ِّم مكتُوم ،
ٌُ
َ
رجل أعىم ت َض يعني ثيابك عنده" وهذا احلديث
فإنه
يف الصحيحني .وىلع هذا فال حيرم ىلع املرأة أن تنظر
إَل الرجل ولو اكن أجنبيا برشط أال يكون نظرها

بشهوة أو تلتمتع لقوهل تعاَل( :وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن) ،وذللك اكنت النساء يف

عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيرضن إَل
املسجد وال حيتجب الرجال عنهن ،ولو اكن الرجل ال
حيل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن حيتجب كما
حتتجب املرأة عن الرجل ،فالصحيح أن املرأة هلا أن

تنظر للرجل لكن بغري شهوة وال استمتاع أو تذلذ.

 .1601خدیث:

**

اجمایل معنی:

ِ
ل
آت صیل اهلل علیہ سلم ےک نراس
ام ا مومیی ام سلمہ زضی اهلل عہا ییا زہےی ہ ےی کہ می ر
یھی ،آت ےک ناس ام المومیی ممون زضی اهلل عہا یھی یھی ،اشی اییا عید اهلل ین ِ
ام
ر
ر
ح
ک
خ
مکنوم زضی اهلل عیہ دا ل ےہون۔ وہ نانتیا یےھ۔ ن ججات کا م نازل ےہونےک ت عد
ک
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اں دوتوں کو اں ےس رپدہ کرن کا حکم
ل واق عہ یھا۔ ر
دنا۔ اں دوتوں ن کہا کہ اے اهلل ےک زسول! ن تو نانتیا ہ ےی ،ےہمی دیکھ یہی سکن
ی
ےہ
آت ن فمانا'' :کیا یم ھی نانتیا ےہو ،اس ےس رپدہ
اوز ن ہےی می یرہجراں سکن ہ ےی۔ ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اں دوتوں کو این ام مکنوم زضی اهلل عیہ ےس رپدہ
کرو''۔ ر
ض
ہ۔ اوز یمام حنح
کرن کو کہا ،حت کہ وہ نانتیا یےھ۔ ناہےم ن خدی ث ضعنف ے

آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فاظمہ نت فتش
اخادی ث اس یک پدند کرئ ہ ےی۔ حریابجرہ ر
زضی اهلل عھا ےس کہا یھا” :یم این ام مکنوم ےک نراس عدت گرازو ،کنونکہ وہ نانتیا
ضحن
س
ہ۔
ہ ےی۔ یم اں ےک نراس ا ین ک رتےا ناز کنی ےہو“۔ ن خدی ث جی می موحود ے
خ
اس خدی ث ےک ن رت ِ
ش تظ عوزت رپ رمد کو دیکھیا حرام یہی۔ حواہ رمد ا تنی ہےی کنوں ن
ےہو۔ تشَطکہ شہوت یک تظ نا لظف اندوز ےہون یک رعض ےس ن دیکےھ۔ اس لن
ُف ل ِ ْلم ِ ِ ت
ِ
ات َعْصُص ْ َن م ْن َات ْ َصازِہ ے َِن“(مسلماں عوزتوں
عایلکافماں ے
ہَ ” :و ل ُوْمی َ
کہاهللت ی
ی
پ ک
آت ےک دوز می عوز نی مسجد
ےس کہو کہ وہ ھی ای رنی نگاہ ےی رجی ز ھی) اشی وج ےس ر
می خانا کرئ یھی اوز رمد اں ےس رپدہ یہی کیا کرن یےھ۔ عوزتوں ےک لن
ی
رمدوں کو دیکھیا خاپ ن ےہو نا ،تو رمدوںےک لن ھی الزم ےہو نا کہ وہ عوزتوںےس رپدہ
ضح
ہ کہ عوزتوں رپ
کرین ،حش رطح عوز نی رمدوں ےس رپدہ کرئ ہ ےی۔ لہیدا نح یہی ے
رمدوں ےس رپدہ کرنا الزم یہی۔ ناہےم شہوت ،نا لظف اندوز ےہون نا لدت خاصل
کرن ےک لن دیکھیا خاپ یہی۔
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راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
ُ
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجتيه باالحتجاب من األعىم لكريم مقامهن -ريض اهلل عنهن.-
َ
 .2وجوب احتجاب املرأة عن نظر الرجال ،واألمر لنسائه -صىل اهلل عليه وسلم -أمر لنساء أمته.
 .3جواز مراجعة املرأة لزوجها.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن
أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن الرتمذي ،تأيلف:
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ه.

الرقم املوحد)8897( :
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ی
یہ
سل م
عایلن
عایلےسدزن ی ،حن کا اهللت ی
کیا م اںخاتوزوںےک سےل ی اهلل ت ی
ی
ہ کہ یم اس کو یھوکا
ہ،اساویثن مجھےسس کایثیک ے
مھی مالک ییانا ے

َ َّ َ
أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت ملكك اهلل
ُ
َْ ُ
ُْ
جتيعه وتدئ ِبه
إياها؟ فإنه يشكو إيل أنك ِ

 .1602احلديث:

ز کھن ےہو اوز یھکان ےہو۔

**

اتو حعف عید اهلل ین حعف زضی اهلل عہ ما کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
م
رپ
م
جےھ انک دں ا ین جےھ سواز کیا۔ یررھ جےھ حیےک ےس انک نات کہی ،حو می کسی ےس
ییاں یہی کروں گا۔ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم کو قصاے خاحت ےک لن جھتن
ک
ب
ےک لن دو حگہی زنادہ ت رسید یھی؛ نا تو کوئ او رجی حرت نا ھحوز ےکدزحنوں کا جھید تعنی
کھ
آت صیل اهلل علیہ وسلم کسی اتصازی ےک ناع می تشتف
حوز کا ناع۔ انک رمییہ ر
ےل گن تو سا من انک اوی ث تظ آنا۔ حت اس ن ینی اکرم صیل اهلل علیہ وسلم کو

عن أيب جعفر عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنهما-
ََْ
أردف يين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ذات
 ،قال:
َ
ُ َ ِّ
ً
َ
يوم خلفه ،وأ َّ
ْس َّ
إَل حديثا ال أحدث به أحدا من
ْ
انلاس ،واكن أَ َح َّ
استَ َ َ
رت به رسول اهلل -صىل اهلل
ب ما
َ ٌ
ُ َْ
عليه وسلم -حلاجته ه َدف أو حائش َنل .يعين:
حائط َنل .فدخل حائطا لرجل من األنصار ،فإذا
فيه َ َ
مجل ،فلما رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
وذ َرفَ ْ
ت عيناه ،فأتاه انليب -صىل اهلل عليه
َج ْر َجر
ْ
َ َ
وسلمَ -
فمسح َ َ
فسكن،
ْساته -أي :سنامه -و يذف َراه
فقالَ « :من َر ُّب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟» .فجاء
َ
ف ًَّت من األنصار ،فقال :هذا َل يا رسول اهلل .قال:
َّ َ
«أفال تتيق اهلل يف هذه ابلهيمة اليت َملكك اهلل إياها؟
ُ
َْ ُ
ُْ
جتيعه وتدئيبه».
فإنه يشكو إَل أنك ي

دیکھا تو نلی الن لگا اوز اس یک آیکھوں ےس آتسو یہن لےگ۔ ینی اکرم صیل اهلل علیہ
رپ
وسلم اس ےک نراس آن ،اس ےک کواہں اوز کاتوں ےک جےھ اہیھ یرھتا تو وہ خاموس

ہ؟ ن اوی ث کش کا
ےہو گیا۔ اس ےک ت عد تروجرھا" :اس اوی ث کا مالک کوں ے
آت
ہ؟“انک اتصازی حواں آنا اوز کہن لگا :اے اهلل ےک زسول! ن متا ے
ے
ہ۔ ر
س
ص
س
ی
ل
عایل ےس
یل اهلل علیہ و م ن فمانا” :کیا م اں خاتوزوں ےک لسےل می اهلل ت ی
ی
ہ؟ اس اوی ث ن مجھ ےس
عایل ن مھی مالک ییانا ے
دزن یہی ،حن کا اهلل ت ی
ہ کہ یم اس کو یھوکا ز کھن ےہو اوز یھکان ےہو۔
س کای ث یک ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنه أن انليب صىل
اهلل عليه وسلم أركبه خلفه ذات يللة ىلع ادلابة،
وكتم إيله بيشء من القول ال حيب ريض اهلل عنه أن

حيدث به انلاس ،ألنه ْس انليب صىل اهلل عليه وسلم،
وأخرب أن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن حيب –إذا

أراد قضاء حاجته -أن يسترت إما بيشء مرتفع ،أو
ببستان ُيتمع فيه انلخل حَّت ال يراه أحد ،وهذا
البستان ماكن فيه زرع مرتفع لكنه ال يصلح جللوس
انلاس فيه ،وأن انليب صىل اهلل عليه وسلم دخل

بستانا لرجل من األنصار فوجد مجال ،فلما رأى
َ
ُ
اجلمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بكى؛ فمسح
انليب صىل اهلل عليه وسلم سنامه وخلف أذنه ،ثم

 .1602خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ینی کریم ﷺ ن ایھی انک
عید اهلل ین حعف زضی اهلل عھما ےس زوای ث ے
رپ
زات ا ین جےھ سوازی رپ پھانا اوز حیےک ےس ایھی انک نات کہی ،حش کا ن ضجائ
زسول ﷺ لوگوں ےک سا من دکر کرنا یہی رخا ہن؛ کنوں کہ ینی ﷺ ن ایھی وہ
ی
ی
نات زازدازی ےس ییائ ھی۔ اس خدی ث می ینی کریم ﷺ یک عادت رستفہ کا ھی
ی
آت کو ن نات ت رسید ھی
آت ﷺ قصاے خاحت کا ازادہ فمان ،تو ر
دکر کیا کہ حت ر
ک
ک ب
ک
ت خا نی ،حہاں ھحوز ےک
کہ نا تو سی او رجی و نلید حرت یک آز می نا سی ا تےس ناع می رجھ ر
گ
ہ ،حہاں
آت رپ کسی یک تظ ن رپے۔ اوز ن ناع اتسی خگہ ے
ھن دزحت ےہوں؛ ناکہ ر
ن
ب ب
او رجی او رجی قصلی ےہوئ ہ ےی؛ لیک لوگوں ےک تنھن ےک لن موزوں یہی ےہوئ۔ ینی
ش
کریم ﷺ انک اتصازی حص ےک ناع می تشتف ےل گن ،تو واہں انک اوی ث
آت ن اس یک
کو دیکھا ،حت زسول اهلل ﷺ رپ اوی ث یک تظ رپی تو وہ زون لگا۔ ر
رپ
کواہں اوز کاتوں ےک جےھ شہ النا۔ اس ےک ت عد اوی ث ےک مالک ےک ت علق ےس
111

سأل عن صاحب اجلمل ،فجاء فَّت من األنصار

وأخرب أنه صاحبه ،فقال هل انليب صىل اهلل عليه

وسلم :أفال تتيق اهلل اذلي جعلك مالاك هلذا اجلمل،

فإنه شىك َل أنك جتيعه وتتعبه.

آت
دزناق ث فمانا۔ انک اتصازی توحواں ن آکر ییانا کہ وہ اس کا مالک ے
ہ۔ی ث ر
ی
ﷺ ن ایھی ییتیہ کرن ےہون فمانا کہ کیا مھی اس اهلل رع وخل کا کوئ دز و
ی
ہ؟ کنوں کہ اس اوی ث ن
حوف یہی ،حش ن مھی اس اوی ث کا مالک ییانا ے

ہ کہیم اس کویھوےکز کھن ےک سایھ سایھ یھکاد ین یک خد نک
مجھےس س کای ث یک ے
کام لتن ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم خمترصا ،وأبو داود وأمحد بتمامه.
اتلخريج :عبد اهلل بن جعفر ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َأردفين  :أركبين خلفه.
• أ َ ِّ
ْس  :كتَم وأخىف.

• حلاجته  :أي :عند قضاء حاجته.
َ
• استَرت به  :احتجب عن أعني انلاس.

• هدف  :لك يشء مرتفع.
ُ َْ
• حائش َنل  :هو البستان اذلي ُيتمع فيه انلخل.
ً
َّ
• َج ْر َجر  :ردد صوتا يف حلقه.
• َذ َرفَ ْ
ت عيناه  :سال منها ادلمع.
ْ
• يذف َراه  :املوضع اذلي يعرق من ابلعري خلف أذنه.
ُْ
• تدئيبه  :تتعبه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلرداف ىلع ادلابة إن اكنت ادلابة قوية وتستطيع ذلك.
 .2كتمان ْس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واملحافظة عليه ،يف يشء ال ينبين عليه حكم رشيع.
 .3املبالغة يف سرت العورة عند قضاء احلاجة.
 .4بيان آية من آيات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث اشتىك إيله اجلمل.
 .5مرشوعية األمر باملعرف وانليه عن املنكر.
 .6حتريم ظلم ادلواب :بإتعابها وجتويعها وحنو ذلك.
 .7قيام الرشع ىلع العدل واإلنصاف.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت .صحيح مسلم ،حتقيق /حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث
العريب -بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
نزهة املتقني ،ملصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة .بهجة انلاظرين ،لسليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني ،ملحمد بن عالن الصدييق،
اجلمعية األزهرية .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا .رشح رياض الصاحلني ،ملحمد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-
الرياض .معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل ،اعلم الكتب.
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ہ حو اخالق می ستےس یہت ےہو اوز
ایماںےکاعتیازےس کاملپین مومنوہ ے
ہ حو ای رنی عوزتوںےکحق می ستےس یہت ےہو۔
یم میستےس یہتوہ ے

أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم
خياركم لنسائهم

 .1603احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أكمل

 .1603خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :ایماں
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ات ے ُ
ہحواخ القمی ستےسیہت ےہواوز یممیست
ےک اعتیازےس کامل پینمومنوہ ے

املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم

ہ حو ای رنی عوزتوں ےک حق می ست ےس یہت ےہو۔ "
ےس یہت وہ ے

لنسائهم».

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ُ
أىلع درجات املؤمنني هو من حسن خلقه ،ومن أحق

انلاس حبسن اخللق يه الزوجة؛ بل أحسن انلاس
ً
خلقا من حسن خلقه مع زوجه.

**

اجمایل معنی:

ہ حش ےک اخ الق ا جےھ ےہوں اوز
مومنوں می ست ےس اعیل دزج اس مومن کا ے
مسن
ہ نلکہ ست ےس
لوگوں می ےس حسن اخ الق یک ست ےس زنادہ حق نوی ےہوئ ے
ش
ہحو ای رنی نوی ےس اجرھا اخ الق پ ناو کر نا ےہو۔
ا جےھ اخ الق کا خامل وہ حص ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أحسنهم خلقا  :حسن اخللق وصف جامع خلصال اخلري ،و يعمادها بذل املعروف ،وكف األذى ،وطالقة الوجه ،وانلصح للمسلمني.

فوائد احلديث:
 .1ارتباط اإليمان حبسن اخللق.
 .2فضيلة األخالق احلسنة يف اإلسالم.
ً
ً
 .3تفاوت اإليمان وأنه يزيد وينقص وليس شيئا واحدا.
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- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل
بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل،
  1412ـه 2000 -م- .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها/حممد نارص ادلين ،األبلاين مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض-
الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف) - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش 1407 ،ـه -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
 -كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
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َُ َ َُ
ُ َ ِّ ُ
َ ْ ُ
أَل هل أنبئكم ما العضه؟ يه انلَّ ِميمة القالة
َ
بني انلَّاس

 .1604احلديث:

ح
ی
ہ حو
ہ؟اسےسرمادوہ رعیل ے
کیا می مہینن ییاوںکہ”عَصْہ ْ“ کیا حرت ےہوئ ے
لوگوںےکدزمیاں تفتی ریدا کردے۔

**

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ ْ ُ
ُ َ ِّ
العضه؟ يه
عليه وسلم -قال« :أال هل أنب ُئكم ما
َ
القالَ ُة بني ِّ
َّ
انلاس».
انلميمة
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ ُ
أراد انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حيذر أ َّمتَه يمن
ْ
بانلم َ
الـم ْيش َ
َ
بني َّ
يمة ،بنَقل حديث بعضهم يف
انلاس َّ ي
ْ
بعض ىلع َوجه اإلفساد بينَهم ،فافتتح انليب صىل اهلل

عليه وسلم حديثه بصيغة االستفهام والسؤال؛
َ َ
َْ َ
ُّ ُ
انلفوس ،وأدىع لالنتباه ،فسأهلم« :ما
يلكون أ ْوقع يف
ُ
َ ْ
العض ُه» .أي :ما الكذب واالفرتاء؟ وفرس أيضا
َ ْ َ
العضه هو
بالسحر ثم أجاب عن هذا السؤال :بأن
ََُْ
ََُْ
َُْ
نقل اخل ُ ُصومة بني انلاس؛ ألن ذلك يفعل ما يفعله
َْ
ِّ ْ
لسح ُر يمن الفساد ،واإلرضار بانلاس ،وتفريق
ا
ِّ َ
ُ ُ
َ
َُ َْ
ْ
ني ،وقطع الصلة بني
القلوب بني الـمتآ يلف ي
َْ
ْ
ََُ َْ
ًَْ
ً
ُّ ُ
وحقدا ،كما هو
ني ،وملء الصدور غيظا ي
ارب ي
الـمتق ي
ُ َ َ
اه ُد بني َّ
انلاس
الـمش

**

 .1604خدیث:

ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا کہ کیا می یمہی ن ن
این م سعود زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ح
ہ حو لوگوں ےک دزمیاں
ہ؟ اس ےس رماد وہ رعیل ے
ییاوں کہ ”عَصْہ“ کیا حرت ہےوئ ے
تفت ی ریدا کر دے۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

آت ﷺ ن ای رنی امت کو لوگوں می انک دورسے یک نات کو علظ رط تق ےس
ر
ح رع
تف
آت ﷺ ن
ل کرےک لوگوں یک یل کھان ےس دزان کا ازادہ فمانا۔ حریابجرہ ر
ای رنی نات کو استقہام اوز سوال ےک ضنےع ےس رسوع فمانا ناکہ دلوں رپ زنادہاپ کرے

ہ؟
آت ﷺ ن ضجان ےس سوال کیا :العَصْہ کیا ے
اوز میتیہ کرن کا ناعت ین۔ ر
ی
ت
آت
ہ؟ اس یک تش بح خادو ےک سایھ ھی یک گنی ے
عنی جھوت اوز اقتا کیا ے
ہ۔ یررھ ر
ﷺ ن حود اس سوال کا حوات دنا کہ العَصْہ لوگوں ےک دزمیاں لرائ جھگرے ی ریدا
ہ۔ اس لن کہ یہی قساد ،لوگوں کو ن کلنف دییا ،محنت کرن والوں
کرن کا نام ے
ےک دلوں می تففہ دالیا ،ز سن حم کرنا اوز دلوں کو عےص اوز کتیہ ےس یرھنا خادو یک وج
ہ۔
ہ ،حش کا لوگوں می مساہےدہ کیا خا سکیا ے
ےس ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد

معاين املفردات:

ْ
َْ
َ َ َْ ُ
ِّ
يه ُ
الـم َ
ُ
ألهميته
واالعتناء بما يُلىق إيله؛
خاطب،
• أال  :أداة اس يتفتَ ُاح ،والغرض تن يب
ْ
خ ُ
ربكم
• أنبئكم  :أي :أ
ي
َ
ُْ
َّ
ُْ
َْ
َ ْ ُ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ً
العضه يف األصل :ابلهت وهو افرتاء الكذب ،وفرسها انليب صىل اهلل عليه وسلم هنا بانلميمة؛ ألن انل يميمة اغبلا ال ختلو يمن ابلهت
• العضه :
َُْ
َ ْ
ْ
خص إَل َ
آخر ىلع َوج يه اإلفساد
• انلميمة  :نقل الالكم يمن ش
ُْ َ
َ
الق ْول ،وإيقاع اخل ُ ُصومة َ
بني َّ
انلاس بما حيىك للبعض عن ابلعض
• القالة  :يه كرثة

فوائد احلديث:

ُ ُ
ْ ُ ُ
ْ
َّ
ُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِّ ْ
السحر يمن اتلفريق بني القلوب واإلفساد بني انلاس ،ال أن انلَّ َّمام يَأخذ ُحك َم الساحر يمن حيث الكفر وغريه.
 .1أن انل يميمة تفعل ما يفعله
 .2حتريم انلميمة ،وأنها من الكبائر
َْ
َْ َ
ِّ ْ
ُ
َ
 .3اتلعليم ىلع طريقة السؤال واجلواب ،ألن ذلك أثبت يف اذلهن ،وأدىع لالنتباه ،وأنه من أسايلب الرتبية اإلسالمية
 .4حرص اإلسالم ىلع حسن العالقة بني املسلمني وانليه عما يفسدها.

114

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد
العزيز السليمان القراعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اخلامسة،
1424ه2003/م- .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة :األوىل 1422ه2001 -م- .
القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية -الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.
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َََ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن َل يتط َّْي

 .1605احلديث:

ینیﷺ فالِ ند یہی لیا کرن یےھ۔
**

عن بُريدة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم -اكن ال يتَ َط َّري.

ہ کہ ینیﷺ فالِ ند یہی لیا کرن یےھ۔
پندہ زضی اهلل عیہ زوای ث ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم ال يتشاءم من يشء
ً
مطلقا ،واملراد التشاؤم اذلي يصد عن عمل يشء
كما اكن يفعله أهل اجلاهلية ،وقد جاء اإلسالم

بانليه عن التشاؤم واتلطري واالستقسام باألزالم،
ً
ورشع هلم بديال منها وهو االستخارة.

 .1605خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ی
ی
ینی ﷺ کسی ھی ےس ےس نالکل ھی ند سگوئ یہی لیا کرن یےھ۔ندسگوئ ےس رماد
ہ حو اتساں کو کسی کام ےس زوك دے ،ختساکہ زمان خاہےلنت ےک لوگ کیا
ےہ وہ ےس ے
کرن یےھ۔ اس الم ن آن ہ ےی ندسگوئ و ندفایل اوز نرا تےس ےکیتوں ےس قسمت
معلوم کرن ےس منع کردنا اوز اسجازہ کو اس کا ندل مشوع کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال َيتَ َط َّري  :ال يَتَ َش َ
اءم.

فوائد احلديث:

ِّ
اتلطري ،واحلث ىلع االقتداء به  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف عدم َّ
 .1عدم َّ
اتلطري من أي يشء ،واتلفاؤل يف لك يشء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص

العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاين -دار املكتب اإلساليم-بريوت –بلنان - .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- .-1407القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد -حممد بن صالح بن حممد العثيمني -دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية-
الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.

الرقم املوحد)8928( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن َل يرد

ینی اکرمﷺحوس تو یہی لونان یےھ۔

الطيب

 .1606احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع :أن انليب
ُِّ
-صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يَ ُرد الطيب.

ہ کہ ینی اکرم ﷺ حوس تو یہی لونان
اتش  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
یےھ۔۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ال يرد
الطيب.

 .1606خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

م ی
مع
آت حوس تو یہی لونان
ینی اکرم ﷺ ےک موالت می ن نات سا ل ھی کہ ر
یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قبول عطية الطيب؛ ألنه ال مؤنة حلمله وال منة يف قبوهل.
 .2كمال خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رغبته بالطيب وعدم رده.
 .3ينبِغ لإلنسان أن يستعمل الطيب دائما ألنه عالمة ىلع طيب العبد فالطيبات للطيبني والطيبون للطيبات.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛

للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .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 - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5733( :
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقول:
ُُ
َ ََ
ون،
امهلل إين أعوذ بك ِمن الب ِص ،واجلن ِ
ُ َ
ْ َ
َ
واجلذ ِامَ ،وس ِّييءِ األسق ِ
ام

 .1607احلديث:

ینیﷺندعافمانا کرن یےھ کہ اے اهلل! میپض ،نراگل یرن ،کوزھیک
پمازی اوز یمامپی پمازتوںےسیتی یریاہ رخاہےیا ےہوں۔
**

 .1607خدیث:

َ َ َُ ُ
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن دعا فمانا کرن
هلل اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -اكن رسول ا ي
ُ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ ُ
َ َّ
صىل اهلل علي يه َوسلم يقول« :امهلل إين أعوذ بك من یےھ کہ اے اهلل! می پض ،نراگل یرن ،کوزھ یک پمازی اوز یمام پی پمازتوں ےس
ْ َ
ُُ
ُ َ َ َ ِّ
ََ
ئ األسقامي ».
الرب يص ،واجلن ي
یتی یریاہ رخاہےیا ہےوں۔
ون ،واجلذامي  ،وسي ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يستعيذ
من أمراض معينة  ،ولكن حينما يستعيذ منها

رسول اهلل فهذا يدل ىلع خطرها  ،وعظيم أثرها  ،فقد
استعاذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجلة من

األمراض ىلع وجه اخلصوص  ،ثم سأل السالمة
والعافية من قبيح األمراض عموما  ،فقد تضمن هذا

ادلاعء  :اتلخصيص واإلمجال  ،شق مستفصل  ،وشق
من اجلوامع  ،وبيانه  :استعاذ انليب صىل اهلل عليه

وسلم فقال ":امهلل إين أعوذ بك من الربص"  :وهو
ِّ ُ
بياض يظهر يف اجلسم  ،يُ َو ُدل نفرة اخللق عن اإلنسان
 ،فيورث اإلنسان العزلة اليت قد تودي به إَل

التسخط والعياذ باهلل " واجلنون"  :وهو ذهاب العقل
 ،فالعقل هو مناط اتللكيف وبه يعبد اإلنسان ربه ،

وبه يتدبر ويتفكر يف خالئق اهلل تعاَل  ،ويف الكمه
العظيم  ،فذهاب العقل ذهاب باإلنسان  ،وذلا قال
انليب صىل اهلل عليه وسلم  ":رفع القلم عن ثالث –

وذكر فيهم -وعن املجنون حَّت يعقل "  .و" اجلذام " :

وهو مرض تتآلك منه األعضاء حَّت تتساقط -والعياذ

باهلل – وهو مرض معدي  ،وذلا ورد يف احلديث ":فر
من املجذوم فرارك من األسد"  " .ويسء األسقام " :

أي قبيح األمراض :ويه العاهات اليت يصري املرء بها
ُمهانا ً بني انلاسُ ،
تنفر عنه الطباع ،اكلشلل والعىم
والرسطان  ،وحنو ذلك  ،ألنها أمراض شديدة حتتاج

إَل لكفة مايلة  ،وصرب قوي ال يتحمله إال من صربه

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

م
ہ کہ ینی ﷺ کجرھ حصوض ارماض ےس یریاہ مانگا
اس خدی ث می ن ییاں کیا خازاہ ے
زہ ہ ےی اس لن ن اس
کرن یےھ۔ ح رو نکہ زسول اهلل ﷺ حود اں ےس یریاہ مانگ ے

ہ کہ ن یہت حظ ناك ہ ےی اوز اں ےک اپات یہت گرہے ہ ےی۔ ینی
نات یک دلیل ے
ﷺ ن خاض طوز رپ حرید ارماض ےس یریاہ ما نیگ اوز عمومی طوز رپ کنی پے ارماض
ی
ی
بح
ہ اوز اجمال ھی۔
ےس س المنی اوز عاقنت ظلت یک۔ اس خدی ث می صنص ھی ے
مسن
تف
ہ حش یک
ہ اوز انک حر خامع کلمات رپ مل ے
اس ےک انک حرء می صیل ے
ل
ہ کہ :ینی ﷺ ن یریاہ ما یگن ےہون کہن " ا لہم ائ اعود نک من
وصاحت ن ے
ہ حو ندں می ظ ے
ہ اوز اس ےس لوگ
اہ ےہوئ ے
التض" ’پض‘ ےس رماد وہ سفیدی ے
اتساں ےس گھن کھانا لگن ہ ےی حش یک وج ےس اتساں نالکل الگ یھلگ ےہو کر زہ خا نا

ہ۔ العیاد ناهلل۔ "
ہ حو تسا اوفات دی رتتسن (د ےہنی دناو) کا ستت ین خا نا ے
ے
ل
م
ہ عفل کا زا نل ےہو خانا۔ عفل ہےی یک وج ےس اتساں مکلف
وا حنوں"۔ اس کا عنی ے

ہ اوز اشی یک وج ےس وہ
ہ اوز اشی یک وج ےس وہ ا ین زت یک عیادت کر نا ے
ےہو نا ے
ع
ہ۔ عفل کا حم
اهلل ت عایل یک ی ریدا کردہ اسیاء اوز اس ےک ک الم ظنم می عوز و قکر کر نا ے
ہ۔ اشی لن ینی ﷺ ن فمانا :نی قسم ےک
ےہو خانا گونا اتساں ہےی کا حم ےہوخانا ے
قس
لفل
آت ﷺ ن انک ا تےس
لوگ رمقوعُ ا م ہ ےی۔ اں نی م ےک افاد می ےس ر
ش
ش
حص کا دکر کیا حو نراگل ےہو ح رکا ہےو ناوفتیکہ اےس دونازہ مجھ توجھ خاصل ےہو خان۔ "
ہ حش یک وج ےس اعصاء حسم توسیدہ ےہو خان ہ ےی اوز
الجدام "۔ ن انک اتسا رمض ے
ہ۔ اشی وج ےس خدی ث
ک ث کر گرن لگن ہ ےی۔ العیاد ناهلل۔ ن انک من عدی رمض ے

ہ کہ کوزھی ےس ا تےس دوز یھاگو ختےس یم ست ےس دوز یھا گن ےہو۔ " وشیء
می آنا ے
االسفام "۔ تعنی ُپے ارماض ےس۔ اس ےس رماد وہ حسمائ آفات ہ ےی حن یک وج
ہ اوز لوگ ظن عی طوز رپ اس ےس دوز
ےس اتساں لوگوں ےک مانی حفت ہےو کر زہ خا نا ے
زہےیا رسوع کر د ین ہ ےی ختےس فا لح ،اندھا یرن اوز رسظاں وعتہ کنو نکہ ن یہت شحت
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اهلل تعاَل وربط ىلع قلبه  .وهنا تظهر عظمة هذا

ادلين اذلي حيافظ ويرىع بدن املسلم ودينه،

قسم ےک ارماض ہ ےی حن ےک ع الح می کاق نتےس ح ر
رح ےہون ہ ےی یت اُں کا سامیا
ہ
کرن ےک لن قوی پین ضت ےہونا رخا ہن۔ ایہی ضف وہےی پداست کر نرا نا ے
حےس اهلل ت عایل ضت دے دے اوز اس کا دل ناندھ دے۔ اس دعا ےس اُس دین یک
ح
ع
ہ۔
ہ حو مسلماں ےک سم اوز دین دوتوں ہےی کا لجاظ زکھیا ے
ظمت عیاں ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الربص  :بياض يظهر يف ظاهر اجلسد لعلة.
• اجلذام  :علة تتآلك منها االعضاء وتسقط.
• األسقام  :مجع ُسقم :األمراض.
• اجلنون  :زوال العقل.

• يسء األسقام  :قبيح األمراض اكلفالج والعىم.

فوائد احلديث:
 .1االستعاذة من األمراض القبيحة املهلكة ،اليت قد تذهب بصرب اإلنسان  ،فال تبيق هل شيئا من األجر.
 .2استعاذة الرسول صىل اهلل عليه وسلم من يسء األسقام خشية ضعف الطاقة عن الصرب والوقوع يف الضجر فيفوت األجر.
ُ
َْ
للخلق ية واخلُل يق  ،وتؤدي إَل نفور اخللق من صاحبها
 .3هذه األمراض املنصوص عليها يف احلديث مفسدة ي
 .4لم يستعذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من مجيع األمراض ؛ ألن األمراض مطهرة لآلثام مع الصرب عليها  ،وال خيلو منها العباد  ،بل أشد انلاس
بالء االنبياء ثم االمثل فاألمثل.

 .5قد يستدل باحلديث ىلع مرشوعية احلجر الصيح؛ ملا أودعه اهلل يف اجلذام من ْسعة العدوى ،إضافة إَل ْسعة فتكه باملصابني به ،زيادة ىلع
ُُ
كونه حمل نفور الطباع السليمة.
ُّ .6
تعوذ انليب صىل اهلل عليه وسلم من سيئ األمراض ،يدخل فيه ما يعرف باألمراض املستعصية اآلن اكلرسطان ،فتكون مثل هذه األحاديث
حمل احلرص؛ ألثرها يف الصحة الوقائية

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،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 ،بريوت،
(1428ه) .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد( ،د.ط) ،املكتبة العرصية ،بريوت( ،د.ت) رشح رياض الصاحلني للشيخ ابن عثيمني،
دار الوطن للنرش ،الرياض1426( ،ه) .صحيح أيب داود لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ( ،ه) .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) .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه) مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين( ،ط ،)3املكتب اإلساليم ،بريوت1985( ،ه)
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة1407( ،ه) .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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أن امرأة جاءت إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه

انک عوزتزسول اهللﷺےک نراس انک ینی ےہوئ رخادزےل کرآئ

وسلم -ببدة منسوجة

 .1608احلديث:

**

َ
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه :-أن امرأة جاءت
نس َ
ُْ
رب َدة َم ُ
وج ٍة،
إَل
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -بي ٍ
رسول ا ي
ي
َ
ْ
َ
َ
َّ
ُّ
انليب -
بيدي ألك ُس َوكها ،فأخذها
فقالت :ن َسجتُها
ً
َ
فخرج إيلنا وإنها
صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا إيلها،
ٌ
َ َ
فالنُ :
ُ
أحسنها! فقال" :نعم"،
اكس ينيها ما
إزار ُه ،فقال
َ
ُّ
املجلس ،ثم
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
فجلس
ي
َ
ُ
رجع َ
القوم :ما
فط َواها ،ثم أرسل بها إيله ،فقال هل

 .1608خدیث:

ہ کہ انک عوزت زسول اهلل ﷺ ےک
شہل ین سعد زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ
نراس انک ینی ےہوئ رخادزےل کر آئ اوز کہن لیگ :می ن اےس ا ین اہیھ ےس ییا ے
شم
آت کو یرہیاوں۔ ینی ﷺ ن اےس ای رنی ضوزت یک حرت جھن ےہون
ناکہمی اےس ر

آت ﷺ اےس ن یید ےک طوز رپ ناندھ کر ےہمازے نراس تشتف
ےل لیا۔ یررھ ر
م
ہن
آت جےھ یرہیادین ,کش فدز حوتصوزت ے
الن۔ تو انک صاحت ن کہا :ن تو ر
م
آت ﷺ جلش می نتنھ گن۔ یررھ واترش
آت ﷺ ن فمانا :اجرھا۔ یررھ ر
رخادز! ر
ی
ش
ً گن اوز اس رخادز کو لترنت کر اس حص یک رطف ھنح دنا۔ ترش لوگوں ن اس ےس
أحس َ
َ
نت! لبسها ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حمتاجا
شمج ک یرہن ی
ی
ی
لی
ھ
رن
ن
ہ
ی
ً
کہا :تو ن اجرھا ی کیا۔ ی ﷺ ن ن رخادز ا ی ضوزت ھ ر ی ی  ،ک
َ
إيلها ،ثم سأتله َ
وعلم َ
ت أنه ال يَ ُرد سائال ،فقال :إين
ي
ب ی
ُُ ُ َ
آت کسی سا نل کو
هلل ما ُ
آت ﷺ ےس ن مانگ یل اوز جےھ ن ھی معلوم ے
ہ کہ ر
ون َك َفين .قال تو ن ر
أللب َسها ،إنما سأتله تلك
سأتل ُه
وا ي
ي
ي
ش
ق
َ
س
ہ
ی
ٌ
ت
ح
َ
م
ہ
ی
ُ
َ
ت
ح
ک
وا رش ی رن۔ اس ص ن وات دنا  :اهلل یک م! ی ن اےس ن ےک
سهل :فاكنت كفنه.
ہ ناکہ ن متا کفن ین۔
ہ نلکہ می ن تو اےس اس لن ما نیگ ے
لن یہی ما نیگ ے
شھل زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ ن رخادز اس ےک کفن ہےی ےک کام آئ۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث إيثار انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

نفسه؛ ألنه آثر هذا الرجل بهذه الربدة اليت اكن
ً
حمتاجا إيلها؛ ألنه لبسها بالفعل مما يدل ىلع شدة
احتياجه إيلها ،فإن امرأة جاءت وأهدت إَل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -بردة ،فتقدم رجل إيله فقال :ما
أحسن هذه؟ ،وطلبها من انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-ففعل الرسول عليه الصالة والسالم خلعها
وطواها وأعطاه إياها .ذكر بعض ِّ
الرشاح أن من فوائد
هذا احلديث اتلربك بآثار الصاحلني ،وليس كذلك

إنما هو اتلربك بذاته –صىل اهلل عليه وسلم -وال
ً
يقاس غريه به يف الفضل والصالح ،وأيضا الصحابة
لم يكونوا يفعلون ذلك مع غريه ال يف حياته وال بعد
ً
موته ،ولو اكن خريا لسبقونا إيله ،وغري ذلك.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت رپ دورسوں کو پحح د ین) کا ندکرہ
اس خدی ث می ینی ﷺ ےک اییاز (ا ین ر
ش
آت ﷺ ن اس رخادز ےک معا مےل می ای رنی دات رپ اس حص کو
ے
ہ۔ کنوں کہ ر
ی
ح
آت ﷺ اس رخادز کو یرہن کر
آت ﷺ کو اس یک ضوزت ھی۔ ر
پ ح دی ،حت کہ ر
ی
آت ﷺ کو اس یک شحت ضوزت ھی۔ انک
ن کےل ،ن اس نات یک دلیل ے
ہ کہ ر
ش
عوزت ن آکر ینی ﷺ کو انک رخادزہےدن کیا۔ تو انک حص ن آےگ پھ کرکہا کہ ن
ک
ہ!۔ اوز اس ن ینی ﷺ ےس اےس مانگ یل۔ زسول اهلل ﷺ
تنی حوتصوزت ے
ہ کہ اس خدی ث
ن رخادز کو ا ناز کر لی رتیا اوز اےس دے دنا۔ تعص سازخی کا کہیا ے
ی
ہ۔
ہ کہ ییک لوگوں ےک آ ناز ےس یتك خاپ ے
ےس ماحود قواند می ےس ن ھی ے
آت ﷺ یک دات ےس یھا ،
خاال نکہ ن نات دزست یہی ے
ہ ،کنو نکہ ن یتك تو ر
یی
ک
آت ﷺ رپ قیاس یہی کیا خا سکیا۔ ع الوہ ازین ضجان
قصیلت اوز یک می سی اوز کو ر
آت یک وفات ےک ت عد کسی اوز ےک سایھ اتسا یہی
آت ﷺ یک حیات می نا ر
کرام ر
ج
کرن یےھ۔ اگر ن ا ر ھی نات ےہوئ تو وہ ضوزاےس ہےم ےس یہےل کر خےک ےہون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري بنحوه ،للفائدة :قد يكون انلووي أخذه من كتاب احلميدي ،انظر :اجلمع بني الصحيح ( 556/1رقم.)925
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اتلخريج :سهل بن سعد –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الربدة  :كساء خمطط يلتحف به.
• إزاره  :لفها ىلع جسمه من أسفل ،واإلزار ما يلبس أسفل ابلدن لسرت العورة
• فطواها  :ضم بعضها ىلع بعض.

فوائد احلديث:

ً
 .1حسن خلق انليب –صىل اهلل عليه وسلم  -وكرمه وسعة جوده ،وأنه ال يرد سائال.
ً
 .2استحباب املبادرة ألخذ اهلدية؛ جلرب خاطر مهديها ،وأنها وقعت منه موقعا.
ً
 .3مرشوعية اإلنكار عند خمالفة األدب ظاهرا ،وإن لم يبلغ املنكر درجة اتلحريم.

 .4جواز استحسان اإلنسان ما يراه ىلع غريه من املالبس وغريها؛ إما يلعرفه قدرها ،وإما يلعرض هل بطلبه منه حيث يسوغ هل ذلك.
 .5جواز إعداد اليشء قبل احلاجة إيله.

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب اتلوحيد؛ لإلمام سليمان بن عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب،
حتقيق أسامة عطايا ،دار الصمييع-الرياض ،الطبعة األوىل1428 ،ه .اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار
ابن حزم .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛
لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ
أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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انکآدمینزسول اهللصیل اهللعلیہو سلمےس تروجرھا کہ کوں سا اسالم یہت
آتصیل اهلل علیہو سلمنفمانا":یم کھانا کھالو اوز حش کو ی رہجراتو اس کو
ے
ہ؟ ر
ی
ی
ھی اوز حش کون ی رہجراتو اسکو ھی سالم کرو۔"

أن رجال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
أي اإلسالم خْي؟ قال :تطعم الطعام وتقرأ
السالم لَع من عرفت ومن لم تعرف

 .1609احلديث:

**

ہ کہ انک آدمی ن
عید اهلل ین عمو ین العاض زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا زوای ث ے
س
آت صیل اهلل علیہ و
زسول اهلل صیل اهلل علیہ و لم ےس تروجرھا کہ کوں سا اس الم یہت ے
ہ؟ ر
ی
ی
سلم ن فمانا" :یم کھانا کھ الو اوز حش کو یرہجراتو اس کو ھی اوز حش کو ن یرہجراتو اس کو ھی
س الم کرو۔"

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ً
ً
مرفواع :أن رجال سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم :أي اإلسالم خري؟ قال« :تطعم الطعام وتقرأ

السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل الصحابة أي اإلسالم خري؟ أي :أي آداب
ً
ً
اإلسالم أو أي خصال أهله أفضل ثوابا أو أكرث نفعا؟
فأجاب انليب صىل اهلل عليه وسلم إطعام الطعام

للناس والسالم ىلع انلاس من تعرفه ومن ال تعرفه

 .1609خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ؟ تعنیاس المیآداتنااہےل اس الم یک
ضجانکرامن سوال کیا کہکوں سااس المیہت ے
وہ کوں شی حصلیی ہ ےی ،حو توات اوز تفع ےک اعتیاز ےس زنادہ یہت ہ ےی؟ ینی صیل اهلل
ش
علیہ و سلم ن حوات د ین ےہون فمانا :لوگوں کو کھانا کھ النا اوز ےہ حص کو س الم
خ
آت کا سیاسا ہےو نا ا تنی ہےو۔
کرنا؛ رخ ے
اہ وہ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أي اإلسالم  :أي خصاهل
• تطعم الطعام  :ىلع وجه الصدقة أو اهلدية أو الضيافة وحنو ذلك
• تقرأ السالم  :تقول وتليق السالم

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ابلذل والعطاء بإطعام الطعام للفقراء وابن السبيل والضعيف واإلهداء إَل اجلريان
 .2ينبِغ إفشاء السالم دون ختصيص أحد فيه ألنه من احلقوق العامة للمسلم
 .3حرص الصحابة ىلع معرفة اخلصال اليت تنفع يف ادلنيا واآلخرة من أمور ادلين

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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن
سلطان حممد القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم .1422
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ج
زسول اهللﷺن ر ھن رکلنوںےکمازن کا حکمدنا اوزفمانا:ن اپا ےہمعلیہ
ی
السالم (یکآگ) رپ ی رھونک مازئ ھی۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بقتل
األوزاغ وقال :اكن ينفخ لَع إبراهيم

 .1610احلديث:

**

رج
ام رسنک زضی اهلل عہا ییاں کرئ ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن ایھی ھن رکلنوں ےک
حک
آت ن فمانا'' :ن اپا ےہم علیہ الس الم (یک آگ) رپ یرھونک مازئ
مازن کا م دنا اوز ر
ی
ھی۔''

عن أم رشيك -ريض اهلل عنها : -أن رسول اهلل -صىل
َ
َْ
اهلل عليه وسلم -أمرها بيقت يل األ ْو َز ي
اغ وقال« :اكن
َُْ ُ
ينفخ ىلع إبراهيم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم بقتل الوزغ ،وأخرب أنه
اكن ينفخ انلار ىلع إبراهيم من أجل أن يشتد هلبها؛

مما يدل ىلع عداوته اتلامة ألهل اتلوحيد واإلخالص.

 .1610خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

رج
ینی ﷺ ن ھن رکیل کو مازن کا حکم دنا اوز ییانا کہ ن اپا ےہم علیہ الس الم ےک لن
ی
خ الئ گنی آگ رپ یرھونک مازئ ھی ناکہ اس ےک س عےل رمند یرھکی۔ اس نات ےس اس
مک ش
ہ۔
یک موخدین ےکییی مل د منی یک تساندہےی ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أم رشيك -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• األوزاغ  :مجع وزغ وهو حرشة مؤذية تتسلق اجلدران.
• ينفخ ىلع إبراهيم  : .أي انلار.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة ىلع قتلها.
 .2بيان العلة اليت دعت إَل األمر بقتل األوزاغ ،وأنها اكنت تنفخ انلار ىلع أيب األنبياء إبراهيم اخلليل -عليه الصالة والسالم -عندما أليق فيها.
 .3ينبِغ قتل لك ضار للمسلمني.
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 - .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة،
1407ه- .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان القاري -دار الفكر ،بريوت  -بلنان الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن
صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية
الكربى – مرص-الطبعة :األوىل1356 ،ه.

الرقم املوحد)8412( :
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َََُ
أن
ه
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بلغ
س
م
ص
ل
ی
ک
زسول کر م یل اهلل علیہو م کو حت یل کہعمو ین عوفیک اوالدےکدزمیاں جرھ
بين عمرو بن عوف اكن بينهم َ ٌّ
َش ،فخرج رسول
س
ج
ص
ل
ہ۔ حریابجرہزسول یل اهللعلیہو م حرید لوگو نےک سایھ اںےکدزمیاں
ھگرا ے
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصلح بينهم يف
مصالحت کرانیکرعضےس تشتفےل گن
أناس معه

 .1611احلديث:

عن سهل بن سعد الساعدي -ريض اهلل عنهما -أن
ََُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بَلغه أن بين عمرو
بن عوف اكن بينهم َ ٌّ
رش ،فخرج رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -يصلح بينهم يف أناس معهُ ،
فح يبس
َ
انت الصالة،
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وح ي
فجاء بالل إَل أيب بكر -ريض اهلل عنهما ،-فقال :يا

أبا بكر ،إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قد
َ
ُحبس َ
وحانت الصالة فهل لك أن ت ُؤ َّم انلاس؟ قال:
ي
نعم ،إن يشئت ،فأقام بالل الصالة ،وتقدم أبو بكر
فكرب َّ
َّ
وكرب انلاس ،وجاء رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم -يميش يف الصفوف حَّت قام يف الصف ،فأخذ
َّ ْ
فيق ،واكن أبو بكر -ريض اهلل عنه-
انلاس يف اتلص ي
َّ ْ
ََْ ُ
فيق
ْال يلت يفت يف الصالة ،فلما أكرث انلاس يف اتلص ي
اتل َف َ
َ
ت ،فإذا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأشار

إيله رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فرفع أبو بكر
ََْ
ريض اهلل عنه -يَ َد ُه فحمد اهلل ،ورجع القهق َرىوراءه حَّت قام يف الصف ،فتقدم رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -فصىل للناس ،فلما فرغ أقبل ىلع انلاس،
َ
فقال« :أيها انلاس ،ما لكم حني نابكم يشء يف

الصالة أخذتم يف اتلصفيق؟! إنما اتلصفيق للنساء.
ُ
َ
من نابه يشء يف صالته فليَقل :سبحان اهلل ،فإنه ال
اتل َف َ
يسمعه أحد حني يقول :سبحان اهلل ،إال َ
ت ،يا أبا
أرش ُ
بكر :ما َمنَ َعك أن تصيل بانلاس حني َ ْ
ت
ُ
إيلك؟» ،فقال أبو بكر :ما اكن ينبِغ البن أيب قحافة
أن يصيل بانلاس بني يدي رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم.-

**

 .1611خدیث:

شہ
ض
ہ کہ زسول کریم صیل اهلل علیہ
عایل ع ہما ےس زوای ث ے
ل ین سعد ساعدی ز ی اهلل ت ی
س
ج
ہ۔حریابجرہزسولصیل
و لمکوحتمیل کہعموینعوف یک اوالدےکدزمیاںکجرھ ھگرا ے
اهلل علیہ وسلم حرید لوگو نےک سایھ اں ےک دزمیاں مصالحت کران یک رعض ےس
تشتف ےل گن ،زسول کریم صیل اهلل علیہ وسلم واہں کجرھ زکیا رپا اوز یماز کا وق ث
ےہوگیا۔ تو ن الل زضی اهلل عیہ اتویکر زضی اهلل عیہ ےک نراس آن اوز رعض کیا :اے
س
ہ ،ت و
اتویکر! زسول اهلل صیل اهلل علیہ و لم واہں زك گن ہےی اوز یماز کا وقث ےہوگیا ے
آت لوگوں یک امامت کرا نی ےگ؟ اتویکر زضی اهلل عیہ ن فمانا :اہں اگر یم
کیا ر
رخا ہن ےہو۔ ن الل زضی اهلل عیہ ن یماز ےک لن افامت کہی اوز اتویکر زضی اهلل عیہ
ی
آےگ پےھ اوز نکتت بخیمہ کہہ کر نت ناندھی اوز لوگوں ن ھی نکتت ک ہی۔ ا ین
میزسولکریم صیل اهلل علیہ وسلمضقوںےک دزمیاں خلن ےہونتشتف ےل آن
یہاں نک کہ (اگیل)ضف می کرھے ےہو گن۔ لوگوں ن نالیاں بجائ رسوع کر
دین لیک اتویکر زضی اهلل عیہ بجال ث یماز کسی رطف منوج یہی ےہون یےھ۔ حت
لوگوں یک نالیاںزنادہ ےہوگییتومنوج ےہوناوزدیکھا کہزسولکریم صیل اهللعلیہ وسلم

کرھے ہ ےی۔ زسول صیل اهلل علیہ وسلم ن اں یک خای ث اسازہ فمانا (کہ یماز رپھان
لی
عایل یک جدم یک اوز ا لن نراوں
زہےی) ،ک اتویکر زضی اهلل عیہ ن ایریا اہیھ ایھانا ،اهلل ت ی
رپ
جےھ خےل آن یہاں نک کہ ضف می کرھے ےہو گن۔ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم

آےگ پےھ اوز لوگوں کو یماز رپھائ۔ حت یماز ےس فازع ےہون تو لوگوں یک خای ث
ی
ہ کہ حت یمہی یماز می کوئ ینی حرت
منوج ےہون اوز ازساد فمانا :لوگو! مھی کیا ے
ن
ہ تو یم نالیاں بجانا رسوع کرد ین ےہو؟ نالیاں بجانا تو حوا نی ےک لن
رتش آئ ے
ہ ،حت یماز می کسی کو کوئ ینی حرت نرتش آن تو وہ سجاں اهلل کےہ اس
(مشوع) ے
ی
لن کہ حو ھی اےس سجاں اهلل کہن ےہون سن گا تو اس یک رطف منوج ےہوگا۔ (یررھ
ی
اتویکر صدتق زضی اهلل عیہ ےس ازساد فمانا’’ ):اے اتو یکر! مھی حت می ن
ی
اسازہ کر دنا یھا (کہ یماز رپھان ز ےہو) تو یررھ مھی لوگوں کو یماز رپھان ےس کش حرت
ن زوکا؟‘‘ تو اتو یکر زضی اهلل عیہ ن رعض کیا :اتو فجافہ ےک نتن (اتو یکر) ےک
ہ کہ وہ زسول کریم صیل اهلل علیہ وسلم یک موحودیگ می لوگوں کو
لن ن میاست یہی ے
یماز رپھان۔
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درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بلغ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن بين عمرو
بن عوف اكن بينهم خالف ،حَّت وصل إَل االقتتال،

فأخرب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك،

فخرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ومعه بعض
أصحابه ،فتأخر عندهم ودخل وقت الصالة :ويه

صالة العرص ،كما رصح به ابلخاري يف روايته ولفظه
"فلما حرضت صالة العرص أذن وأقام وأمر أبا بكر

فتقدم" ثم جاء بالل إَل أيب بكر -ريض اهلل عنه-

فقال :يا أبا بكر إن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قد ُح يب َس وحانت الصالة فهل لك أن تؤم
انلاس؟ قال" :نعم إن شئت" ،فأقام بالل وتقدم أبو
بكر فكرب وكرب انلاس ،ثم جاء رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -يميش يف الصفوف ،زاد ابلخاري يف
ً
رواية" :يشقها شقا" حَّت قام يف الصف األول ،كما يف
ِّ
رواية مسلم" :فخرق الصفوف حَّت قام عند الصف
املقدم" ،وملا علم انلاس بوجود انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -معهم أخذوا يف اتلصفيق؛ ملحبتهم الصالة

خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأبو بكر
ريض عنه سمع تصفيقهم لكن لم يدر ما السبب،

واكن -ريض اهلل عنه -ال يلتفت لعلمه بانليه عن
االتلفات يف الصالة وأنه خلسة من الشيطان

خيتلسها من صالة العبد كما جاء ذلك عند الرتمذي
وغريه ،لكن ملا أكرث انلاس يف اتلصفيق اتلفت -

ريض اهلل عنه -رأى رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -قد حرض إَل الصالة فأشار إيله -عليه الصالة

والسالم -بابلقاء ىلع ما هو عليه من إمامة انلاس

كما يف رواية للبخاري" :فأشار إيله أن امكث ماكنك"
فرفع أبو بكر يده ومحد اهلل تعاَل ،ىلع ما رآه من

تعامل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -معه ،ثم رجع
يميش خطوات إَل اخللف حَّت قام يف صف
املأمومني فتقدم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

فصىل بانلاس إماما ،فلما فرغ -عليه الصالة

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زسول کریم صیل اهلل علیہ وسلم کو حت میل کہ عمو ین عوف یک اوالد ےکدزمیاں کجرھ
یہ
ج
ہ۔ زسول اهلل صیل اهلل علیہ
ہ۔ اوز نات لرائ ھگرے نک ر نرح گنی ے
احی الف ے
سل
آت صیل اهلل علیہ وآلہ وسلم تعص ضجان ےک سایھ
و م کو اس نات یک حت ہےوئ تو ر
ی
تشتف ےل گن ،تو واہں ناحت ےہوگنی اوز یماز کا وق ث ےہوگیا۔ وہ عض یک یماز ھی ختسا
ضح
ہ۔ نح بجازی یک زوای ث ےک
کہ بجازی ن ای رنی زوای ث می اس یک ضاحت یک ے
الفاظ ن ہےی’’ :فلما حضت ص الہ العض ادں وافام وارم انا یکر قنفدم" (حت یماز عض کا
وق ث ےہوا ،تو ن الل زضی اهلل عیہ ن اداں دی ،یررھ افامت کہی اوز اتویکر زضی اهلل عیہ

ےس (یماز رپھان ےک لن) کہا تو وہ آےگ پےھ)۔ یررھ ن الل زضی اهلل عیہ اتویکر
زضیاهلل عیہےکنراس آناوز رعضکیا :اے اتویکر!زسول اهلل صیل اهللعلیہ وسلم
آت لوگوں یک امامت کرا نی
واہں زك گن ہےی اوز یماز کا وق ث ہےوگیا ے
ہ ،تو کیا ر

ےگ؟ اتویکر زضی اهلل عیہ ن فمانا :اہں اگر یم رخا ہن ےہو۔ ن الل زضی اهلل عیہ ن
یماز ےک لن افامت کہی اوز اتویکر زضی اهلل عیہ آےگ پےھ اوز نکتت بخیمہ کہہ کر
ی
نت ناندھی اوز لوگوں ن ھی نکتت کہی۔ ا ین می زسول کریم صیل اهلل علیہ وسلم
ضقوں ےکدزمیاں خلن ےہونتشتفےل آن۔ بجازی نانک زوای ثمی ن
ہ" :ت سقہا سفاۃ"(ضقوں کو حرتن ےہون تشتف الن ) ،یہاں نک کہ
اصافہ کیا ے
ض
ح مس
ہ" :فخق الصقوف
یرہیل ضف می کرھے ےہو گن ختسا کہ نح لم یک زوای ث می ے

حنی فام عید الصف المفدم" (کہ ضقوںکو حرتن ےہون آن یہاں نک کہ اگیل ضف
می کرھے ےہو گن) حت لوگوں کو ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم یک موحودیگ کا علم ےہوا تو
رپ
وہ نالیاں بجان لےگ کنو نکہ وہ ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ےک جےھ یماز رپھیا ت رسید
زہ یےھ لیک اس یک وج کیا
کرن یےھ۔ اتویکر زضی اهلل عیہ لوگوں یک نالیاں سن ے
ی
ھی؟ اس ےس ن حت یےھ۔ اوز وہ ادرھ اُدرھ منوج یہی ےہو ن یےھ ،کنو نکہ ایہی
ع
م
ہ اوز ن س تظاں کا ییدے یک یماز می
لم یھا کہ یماز می ادرھ ادرھ منوج ےہونا منوع ے
ہ ،لیک حت لوگوں ن
ہ ختسا کہ پمدی وعتہ می اس کا دکر ے
ےس اخرک لتیا ے
یہت زنادہ نالیاں بجا نی تو اتو یکر زضی اهلل عیہ منوج ہےون اوز دیکھا کہ زسول کریم
ص
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اں یک خایث
یل اهلل علیہ و م تشتف ال خےک ہ ےی۔ تو ر
ضح
ہ
اسازہ کیا کہ لوگوں یک امامت کران زہےی،ختسا کہ نح بجازی یک زوای ث می ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن اں یکرطف اسازہ کیا
"فاساز الیہ اں امکت مکانک" (کہ ر
کہ ای رنی خگہ رپ پفاز زہےی) لیک اتویکر زضی اهلل عیہ ن ایریا اہیھ ایھانا اوز زسول اهلل صیل
ح
سل
عایل یک جدم ییاں یک،
اهلل علیہ و م ن اں ےک سایھ حو سن معاملہ فمانا یھا ،اس رپاهلل ت ی
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والسالم -من صالته أقبل ىلع انلاس بوجهه ،وقال:
َ
"يا أيها انلاس ،ما لكم حني نابكم يشء يف الصالة
أخذتم يف اتلصفيق؟ إنما اتلصفيق للنساء" ثم بني هلم

ما يسن هلم فعله فيما إذا نابهم يشء يف الصالة ،فقال:
ُ
(من نابه يشء يف صالته فليَقل :سبحان اهلل ،فإنه ال
يسمعه أحد حني يقول :سبحان اهلل ،إال َ
اتلفت) .ثم

قال( :يا أبا بكر :ما منعك أن تصيل بانلاس حني

أرشت إيلك؟) ،فقال أبو بكر :ما اكن ينبِغ البن أيب
قحافة أن يصيل بانلاس بني يدي رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم ،-وهذا من حبه وتعظيمه وإجالهل -

ريض اهلل عنه -لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

رپ
یررھ وہ ا لن نراوں حرید فدم جےھ آ گن یہاں نک کہ مفیدتوں یک ضف می سامل
ےہو گن ،اوز زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن آےگ پےھ اوز لوگوں کو یماز رپھائ۔

حت یماز ےس فازع ےہون تو لوگوں یک خایث ایریا زح کیا اوز ازساد فمانا :اےلوگو!
ی
ن
ی
ہ تو یم نالیاں بجانا رسوع
ہ کہ حت مہی یماز می کوئ ینی حرت رتش آئ ے
مھی کیا ے
آت صیل اهلل علیہ
کرد ین ےہو؟ نالیاں بجانا تو حوا نی ےک لن (مشوع) ے
ہ۔ یررھ ر
وسلمناں ےک لنوصاحتفمائ کہاگریمازمیایھی کوئحرتنترشآخانتو اں

ہ ،حریابجرہ فمانا’’ :حت یماز می کسی کو کوئ ینی حرت نرتش
ےک لن کیا کرنا مستوں ے
ی
آن تو وہ سجاں اهلل کےہ اس لن کہ حو ھی اےس سجاں اهلل کہن ےہون سن گا تو اس
ی
یک رطف منوج ےہوگا۔ یررھ فمانا’’ :اے اتو یکر! مھی حت می ن اسازہ کر دنا یھا (کہ
ی
یماز رپھان ز ےہو) تو یررھ مھی لوگوں کو یماز رپھان ےس کش حرت ن زوکا؟‘‘ تو اتو
یکر زضی اهلل عیہ ن رعض کیا :اتو فجافہ ےک نتن (اتو یکر) ےک لن ن میاست یہی
ہ کہ وہ زسول کریم صیل اهلل علیہ وسلم یک موحودیگ می لوگوں کو یماز رپھان۔‘‘ ن اتو
ے
ت
ع
ص
م
سل
آت یک ظنم
یکر زضی اهلل عیہ کا اهلل ےک زسول یل اهلل علیہ و م ےس حنت اوز ر
وتوقت اظہاز یھا۔

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

معاين املفردات:

• َ ٌّ
رش  :قتال.
• َحانت الصالة  :دخل حينها وهو وقتها ،ويه صالة العرص ،كما يف صحيح ابلخاري.
ََْ
• القهق َرى  :يميش إَل خلفه.
َ ُ
• نابَكم  :أصابكم.
• ابن أيب قحافة  :أبو قحافة اسمه عثمان وهو وادل أيب بكر.

فوائد احلديث:
 .1املسارعة إَل اإلصالح بني انلاس حلسم مادة القطيعة بينهم ،وتوجه اإلمام بنفسه إَل بعض رعيته ذللك.
 .2وجوب قيام اإلمام ىلع مصالح الرعية ،وحتسس أوضاعهم واإلرشاف عليها بنفسه.
 .3جواز الصالة الواحدة بإمامني أحدهما بعد اآلخر.
 .4جواز التسبيح يف الصالة ملا ينوب املصيل أو غريه.
 .5جواز االتلفات يف الصالة للحاجة.
 .6جواز احلراكت إذا لم تكرث ،وخماطبة املصيل باإلشارة أوىل من خماطبته بالعبارة.
 .7فضل أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنه ،-وأن املسلمني اكنوا يعرفون هل فضله يف حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .8تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9جواز إمامة املفضول للفاضل ،وهلذا قال الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أليب بكر -ريض اهلل عنه( :-ما منعك أن تصيل بانلاس حني أرشت
إيلك؟).

 .10جواز تأخري الصالة عن أول وقتها.

 .11جواز حتول اإلمام مأموما.
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 .12السنة فيما إذا ناب اإلمام يشء يف صالته ،أن يسبح الرجال وتصفق النساء.

 .13أن إقامة الصالة من اختصاص املؤذن حال غياب اإلمام.

 .14امليش بني الصفوف ال يقطع الصالة.

 .15حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع الصالة خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .16أن االتلفات ال يبطل الصالة ،إذا اكن حلاجة.

 .17تعظيم وتوقري أيب بكر -ريض اهلل عنه -للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .18جواز رفع ايلدين عند احلمد واثلناء ىلع اهلل.

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 األوىل:
اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش  1418:ـه1997 -م.
 1397ه ،الطبعة الرابعة عرش 1407ه .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .صحيح
مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري،
بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية ،ال يوجد بها بيانات نرش.
حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه.

الرقم املوحد)6973( :
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ہ کہزسول اهللصیل اهلل علیہوسلم
عفیہ ین عارمزضی اهلل عیہےسزوایث ے
شہدان اخدیک خایث گن اوزآیھ سال ت عد اںےکحق میدعافمائ۔ (اتسا
خ
آتصیل اهللعلیہ وسلم ز ندوں اوزرمدوں،ستےسزحصت
لگزاہ یھا )،تےس ر
آتصیل اهلل علیہوسلم متت رپ تشتفالن اوز
ےہو ے
زہ ےہوں۔ اسےک تعد ر
فمانا”:می یمےس ستفت کرنواال ےہوں ،می یم رپ گواہزہےوں گا اوز مجھےس
(قیامتےکدں) یمھازی مالفاتحوض (کوپ) رپ ےہویگ۔ می ای رنی اسخگہےس
م
حوض (کوپ) کودیکھزاہ ےہوں۔دزا عوزےس ستو! جےھ یمھازے نازے می اس

ہ کہ یمرسك کروےگ۔اہں! می یمھازے نازےمیدییا
نات کا حظہ یہی ے
ےسدز نا ےہوں کہ یم کہیدییاےک لنآترش میمفانلہن کرن لگو“۔ عفیہ ین
عارمزضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ متے لنزسول اهللصیل اهللعلیہوسلم کانآحری

دنداز یھا ،حو مجھ کو تصنت ہےوا منقق علیہ۔ انک اوززوایث مین الفاظوازد
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خرج إَل
قتىل أحد ،فصىل عليهم بعد ثمان سنني اكملودع ےہون”:لیک می یمھازے نازےمی دییاےسدز نا ہےوں کہ یم کہی دییاےک
لألحياء واألموات
لنآترش میمفانلہن کرن لگو اوز انکدورسےیکخاںےکدشمنہےوکر ناہےم
ی
قیل کرن لگ خاو۔ یررھ یم ھی اشی رطح ہےالك ےہو خاو ،حشرطح یمےس یہےل لوگ
ہےالك ہےو گن“۔ عفیہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ متت رپ ی ہیآحریرمییہ مین
زسول اهللﷺ کودیکھا۔ انک اوززوایث مین الفاظ ہ ےی”:می یمےس
ی
ق
ستفت کرنواال ہےوں۔ می یم رپ گواہز ےہوں گا۔ اهللیک سم! اسوقث ھی می
م
ا ین حوض(کوپ) کو دیکھ زاہ ےہوں۔ اوز جےھزمیےک حراتوںیککحیاںدیگنی
ق
ہ ےی نا (فمانا کہ)زمییککحیاںدی گنی ہ ےی۔ اوز اهللیک سم! می یمھازے من علق
م
اسےس یہی دز نا کہ یم متے تعدرسك کروےگ ،نلکہ جےھ یمھازےمنعلقن

ہ کہ یم دییاےک لن انکدورسےےسآےگپ ھنیک کوش
حوف ے
ہ،
کرن لگوےگ“۔ یہاں رپ”الصالہ عیل قییل اخد“ےسرماداںےکحق میدعا ے
ن کہ یماز۔

 .1612احلديث:

عن عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -خرج إَل قتىل أحد ،فصىل
ُ ِّ
اكلم َود يع لألحياء واألموات،
عليهم بعد ثمان سنني
ََ
ثم طلع إَل املنرب ،فقال« :إين بني أيديكم فرط ٌوأنا
ُ
شهيد عليكم وإن َم ْوع َد ُ
ك ُم احل َ ْوض ،وإين ألنظر
ي
َ
إيله من مقايم هذا ،أال وإين لست أخىش عليكم

**

 .1612خدیث:

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم شہدان
عفیہ ین عارم زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
اخد یک خای ث گن اوز آیھ سالت عد اں ےکحق میدعافمائ۔(اتسالگ زاہیھا)،ختےس
س
زہ ےہوں۔ اس
آت صیل اهلل علیہ و لم ز ندوں اوز رمدوں ،ست ےس زحصت ےہو ے
ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم متت رپ تشتف الن اوز فمانا” :می یم ےس ستفت
ےک ت عد ر
کرن واال ےہوں ،می یم رپ گواہ ز ےہوں گا اوز مجھ ےس (قیامت ےک دں) یمھازی
م الفات حوض (کوپ) رپ ےہو یگ۔ می ای رنی اس خگہ ےس حوض (کوپ) کو دیکھ زاہ ےہوں۔ دزا
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ُ
أن ترشكوا ،ولكن أخىش عليكم ادلنيا أن
ََ ُ
ََ َ َ
تناف ُسوها» قال :فاكنت آخر نظرة نظ ْرتها إَل رسول

م
ہ کہ یم رسك کرو
عوز ےس ستو! جےھ یمھازے نازے می اس نات کا حظہ یہی ے
ےگ۔ اہں! می یمھازے نازے می دییا ےس دز نا ےہوں کہ یم کہی دییا ےک لن

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-ويف رواية« :ولكين
َْ
أخىش عليكم ادلنيا أن تنافسوا فيها ،وتقتَ يتلوا
ْ
فتَه يلكوا كما هلك من اكن قبلكم» .قال عقبة :فاكن
آخر ما رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
َ
املنرب .ويف رواية قال« :إين ف َر ٌط لكم وأنا شهيد

آترش می مفانلہ ن کرن لگو“۔ عفیہ ین عارم زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ متے لن
زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم کا ن آحری دنداز یھا ،حو مجھ کو تصنت ےہوا منقق علیہ۔ انک

اوز زوای ث می ن الفاظ وازد ےہون” :لیک می یمھازے نازے می دییا ےس دز نا
ےہوں کہ یم کہی دییا ےک لن آترش می مفانلہ ن کرن لگو اوز انک دورسے یک خاں
ی
ےک دشمن ےہوکر ناہےم قیل کرن لگ خاو۔ یررھ یم ھی اشی رطح ہ ےالك ہےو خاو ،حش رطح
یم ےس یہےل لوگ ہ ےالك ےہو گن“۔ عفیہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ متت رپ یہی آحری رمییہ

عليكم وإين واهلل ألنظر إَل حويض اآلن ،وإين
أُ ْعط ُ
يح َخ َزائن األرض ،أو َم َفات َ
يت َم َفات َ
يح األرض،
ي
يي
ي
ي
وإين واهلل ما أخاف عليكم أن ترشكوا بعدي،
َ َ
ولكن أخاف عليكم أن تنَاف ُسوا فيها».

می ن زسول اهلل ﷺ کو دیکھا۔ انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی” :می یم ےس
ی
ستفت کرن واال ےہوں۔ می یم رپ گواہ ز ےہوں گا۔ اهلل یک قسم! اس وق ث ھی می ا ین
م
حوض (کوپ) کو دیکھ زاہ ےہوں۔ اوز جےھ زمی ےک حراتوں یک کحیاں دی گنی ہ ےی نا (فمانا
کہ)زمی یککحیاںدیگنیہ ےی۔اوز اهلل یکقسم!مییمھازے من علق اسےس یہیدز نا
م
م
ہ کہ یم دییا ےک
کہ یم متے ت عد رسك کرو ےگ ،نلکہ جےھ یمھازے ن علق ن حوف ے
لن انک دورسے ےس آےگ پ ھن یک کوش کرن لگو ےگ“۔۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خرج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إَل أحد
فداع للشهداء هناك ،واكن هذا بعد ثمان سنني من

الغزوة ،ثم صعد املنرب -صىل اهلل عليه وسلم-

وخطب انلاس اكملودع هلم ،وأخرب أنه يرى حوضه
وأنه سيسبقهم إيله ،وأنه شهيد عليهم ،وأخرب أن

أمته ستملك خزائن األرض ،وأخرب -صىل اهلل عليه

وسلم -أنه ال خيىش ىلع أمته الرشك ،ولكنه خيش
شيئا آخر انلاس أْسع إيله وهو أن تفتح ادلنيا ىلع

األمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليها فتهلكهم كما

أهلكت من قبلهم .يقول عقبة -ريض اهلل عنه:-

واكنت تلك املرة آخر مرة رأى رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع املنرب.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

انک دں زسول اهلل ﷺ رعوہ اخد ےک شہدا یک خای ث اں ےک حق می دعا ےک لن
آت ﷺ متت رپ تشتف فما
ن کےل۔ ن واق عہ رعوہ اخد ےک آیھ سال ت عد کا ے
ہ۔ یررھ ر
ےہون اوز لوگوں ےس اس انداز می حظات فمانا ،ختےس اں ےس وداعی و زحصنی
ی
آت ﷺ (دییا ہےی می اس
حظات فما ے
زہ ےہوں اوز اس نات یک ھی حت دی کہ ر
زہ ہ ےی اوز یہت خلد اس حوض ےکنراس اں ےس
وق ث) ا ین حوض (کوپ) کو دیکھ ے
قی یہن
آت ﷺ ن
آت ﷺ اںےک گواہ ےہوں ےگ،اوز ر
ل حنواےلہ ےی ،اوز ن کہ ر
ی
ای رنی امت کو اس نات ےس ھی مظلع فمانا کہ اس امت کو یہت خلد زمی ےک حراتوں
ی
آت
آت ﷺ ن اس نات ےس ھی آگاہ فما دنا کہ ر
کا مالک ییانا خان گا۔ یت ر
ہ ،حش یک
ﷺ کو ای رنی امت رپ رسك کا خدسہ یہی ،لیک کسی اوز ارم کا حوف الحق ے

رطف لوگ یہت یتی ےک سایھ لیرک کر خان واےل ہ ےی اوز وہ ن کہ اس امت رپ
دنوی مال و میاع ےک دزوازے کھول دن خا نی ےگ اوز وہ اس می انک
دورسے ےس مفانلہ آزائ کرن ےہون ،اس ےک حصول ےک لن انک دورسے
ی
دزن ےہو خا نی ےگ اوز اس رطح ن امت ھی ہ ےالک ث و ییاہےی کا س کاز
یک خاں ےک
ر
ےہویگ ،حش رطح اں ےس قیل لوگ ہ ےالك و پناد ےہون۔ عفیہ زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی
کہ ایھوں ن متت رپ زسول اهلل ﷺ کو یہی آحری رمییہ دیکھا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عقبة بن اعمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فرط  :سابق لكم.
• تنافسوها  :اتلنافس :الرغبة يف اليشء وحمبة االنفراد به واملبالغة فيه.
ُ
• أحد  :اجلبل اذلي اكنت عنده غزوة أحد قرب املدينة.

فوائد احلديث:
 .1بيان بعض معجزات رسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث اعين حوضه الرشيف من مقامه يف ادلنيا.
 .2اتلنافس ىلع زهرة احلياة ادلنيا مرض بادلين مفرق للشمل.
 .3بشارة بدوام اإلسالم وثبات اغلب املسلمني عليه.
 .4جواز توديع من شعر بقرب أجله إلخوانه وأصحابه.
 .5إثبات حوض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املورد وأنه موجود.
 .6استحباب زيارة القبور وادلاعء ألهلها؛ فإنها تذكرة باآلخرة.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري -أبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعيف ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق
انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح
رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني،
تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407ديلل الفاحلني
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب يد ي ي
لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ي

الرقم املوحد)8410( :
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زسول اهللﷺ حت سون کا ازادہفمان تو ایریاداہےیااہیھ ا ین گال میازك
ل َل ہ قِنِ
پ ک
ی ک
ت ِعیَادَ َك»پجمہ:
ک ت َو ْ َم َنْع َ ُ
ےک رجز ھن اوز ررھ ہن«:ا َُم ی عَدَانَ َ
م
اےاهلل! جےھ اسدں ا ین عداتےس محقوظ زکھیا حشدں تو ا ین ییدوں کو

َ َ َ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إِذا
ََ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُْ َ َْ َ
ت َخ ِّده ُِ ،ثمَّ
أراد أن يرقد ،وضع يده ايلمىن حت
َ ُ ُ َّ ُ
يقول :الله َّم ق ِين عذابك يوم تبعث عبادك

 .1613احلديث:

ایھان گا۔

**

 .1613خدیث:

خدتفہینیماں زضیاهلل عیہاوزحفصہ نتعمین حظات زضیاهلل عہماےس زوای ث
ہ کہ زسول اهلل ﷺ حت سون کا ازادہ فمان تو ایریا داہےیا اہیھ ا ین گال میازك
ے
ِ
ل َل ہ قنِ
پ ک
ی ک
ت ِعیَادَ َك» پجمہ :اے
ک ت َو ْ َم َنْع َ ُ
ےک رج ز ھن اوز ررھ ہن« :ا َُم ی عَدَانَ َ
م
اهلل! جےھ اس دں ا ین عدات ےس محقوظ زکھیا حش دں تو ا ین ییدوں کو ایھان گا۔
آت ﷺ اتسا نی دق عہ کہا کرن یےھ۔
انک اوز زوای ث می ے
ہ کہ ر

عن حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -وحفصة

بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما -أن رسول
َ َ َ َ َ َْ َُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-اكن يإذا أ َراد أن يَ ْرقد،
َّ
َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ُ ُ
ت خد يه ،ث َّم يقول« :الل ُه َّم يقين
وضع يده ايلمىن حت
عذابك يوم تبعث عبادك» .ويف رواية :أنه اكن يقوهل

ثالث مرات.

**

درجة احلديث :صحيح دون قوهل" :ثالث مرات" خدیث کا دزج:
املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يتناول سنة فعلية وقويلة من سنن انليب

صىل اهلل عليه وسلم ،-والك السنتني من سنن انلوم.فالسنة الفعلية :يه هيئة نوم انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فقد وصف نلا حذيفة -ريض اهلل عنه -هيئة
نوم رسول اهلل فقال" :اكن إذا أراد أن يرقد وضع يده

ايلمىن حتت خده" فيه ديلل ىلع نوم انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -ىلع جنبه األيمن ،ألنه إذا وضع يده
ايلمىن حتت خده اكن ً
نائما ىلع جنبه األيمن ال حمالة،
ويدل ىلع ذلك الروايات األخرى .ولكن هذا

احلديث زاد وضع ايلد حتت اخلد ،فمن قدر ىلع فعله
فعله تأسيًا ،ومن اكتىف بانلوم ىلع الشق األيمن فإنه
يكفيه ،ويدل ىلع ذلك أن بعض الروايات إنما

وردت بنومه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع جنبه

األيمن بدون ذكر وضع ايلد حتت اخلد ،فلربما اكن
ً
يفعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحيانا ،ويشري
إيله ذكر بعض الصحابة هل وعدم ذكر ابلعض اآلخر،

ولكن مجيع الروايات اتفقت ىلع انلوم ىلع الشق
ِّ
األيمن فدل ىلع أن هذا هو السنة املتعينة" .ثم يقول"
ثم تدل ىلع الرتتيب والرتايخ ،وهو املالئم حلال من

**

اجمایل معنی:

ق
ہ اوز
اس خدی ث می ینی ﷺ یک ستنوں می ےس انک عیل اوز قویل ستت کا ییاں ے
دوتوں ستیی نتید ےس من علق ستنوں می ےس ہ ےی۔ق عیل ستت :اس ےس رماد وہ ہتےنت
ہ حش رپ ینی ﷺ سونا کرن یےھ۔خدتفہ زضی اهلل عیہ ن ےہمی ینی ﷺ ےک
ے
آت ﷺ حت سون کا ازادہ فمان تو
سون ےک انداز ےک نازے می ییانا کہ ر
آت ﷺ
ایریا داناں اہیھ ا ین زحساز میازك ےک پ رج زکھ لیا کرن یےھ۔ اس می ر

آت ﷺ حت ایریا داناں اہیھ ا ین
ےک دا نی یرہلو رپ سون یک دلیل ے
ہ۔ کنو نکہ ر
آت ﷺ المجالہ ا ین دا نی
زحساز نےل ز کھن یےھ تو اس ےس معلوم ےہو نا ے
ہ کہ ر
ی
آت ﷺ دا نی
یرہلو رپ سون یےھ اوز دیگر زوانات ھی اس رپ دالل ث کرئ ہ ےی(کہ ر
آت ﷺ
یرہلو رپ سونا کرن یےھ)۔ ناہےم اس خدی ث می انک نات زاند ے
ہ کہ ر
ش
آت ﷺ یک
زحساز نےل ایریا اہیھ زکھا کرن یےھ۔حریابجرہ حو حص اتسا کرسکیا ےہو وہ ر
ش
ی
ی رتوی می اتسا کرے اوز حو حص دا نی یرہلو ےک نل لیتن رپ اکنفاء کر ےل تو ن ھی اس
آت ﷺ ا ین دا نی یرہلو رپ
ےک لن کاق ےہو گا کنو نکہ تعص زوانات می آنا ے
ہ کہ ر

ہ۔ ساند ینی
سونا کرن یےھ اوز اں می زحساز ےک پ رج اہیھ ز کھن کا کوئ دکر یہی ے
ہ
ﷺ اتسا تعص اوفات کیا کرن یےھ۔ اس یک رطف اسازہ اس نات ےس ےہو نا ے
ہاوزتعصن اےسدکر یہی کیا۔ ناہےمیمام زوانات
کہکجرھضجان ن اےس دکر کیا ے
ہ کہ یہی عی ستت
ہ حش ےس معلوم ےہو نا ے
کا دا نی یرہلو ےک نل سون رپ اتفاق ے
ے ی
آت ﷺ فمان) یہاں یم کا لفظ پنت اوز پاجی رپ
ہ۔ " م تقول" (یررھ ر
ش
ہ حش کا سون کا
ہ اوز ن اس حص یک خال ث ےس میاستت زکھیا ے
دالل ث کر نا ے
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أراد انلوم ،فاكن يضطجع أوال ىلع شقه األيمن،
ويضع يده ايلمىن حتت خده األيمن ،ثم يقول اذلكر

بعد ذلك وال يشرتط أن يقول اإلنسان هذا اذلكر

مبارشة عقب االضطجاع ألن "ثم" تدل ىلع الرتايخ،

فلو تكلم اإلنسان مع زوجته ثم قال اذلكر بعد ذلك
فال بأس" .امهلل قين عذابك يوم تبعث عبادك"

احفظين من العذاب يوم ابلعث ،ولفظ "قين" يشمل
ً
الوقاية من اهلل تفضال وإحسانا ،وتوفيق العبد لفعل

ما يوجب اجلنة وانلجاة من العذاب؛ ألن العموم هو

األصل وال يصار للتخصيص إال دليلل ،واللفظ

يستوعب املعنيني .وقوهل "عذابك" يعم لك ألوان
ً
عذاب ذلك ايلوم ،ويدخل فيه عذاب انلار دخوال
ًّ
أويلا ،وهذا ايلوم سماه اهلل -تعاَل -بيوم القارعة
والصاخة والطامة والقيامة ،مما يدل ىلع هوهل وشدته

فاكن املناسب داعء اهلل -تعاَل -انلجاة من عذاب

هذا ايلوم ،وقوهل "عذابك" أضاف العذاب إَل اهلل -
ً
وأيضا فيه
تعاَل -يلدل ىلع هوهل وشدته وعظمته،
معىن اتلفويض إذ الرب -سبحانه -هو املترصف يف

العبيد ،ويف هذا العذاب ترصف املالك املسيطر،
واللفظ يشمل املعنيني .وانظر إَل املناسبة اللطيفة

بني انلوم اذلي هو أخو املوت أو املوتة الصغرى
وابلعث اذلي يعقب املوت ،فاحلديث فيه مناسبة

لطيفة دقيقة جتمع بني اليشء وتابعه ،وهذا من

جالل ومجال ألفاظ انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-

ش
ازادہ ےہو۔ اتسا حص یہےل ا ین دا ہن یرہلو رپ لتن گا اوز ایریا داناں اہیھ ا ین دا نی گال
ہ کہ اتساں لیتن ےک
ےک پ رج ز کےھ گا یررھ اس ےک ت عد دعا رپےھ گا۔ ن رسظ یہی ے
ہ۔ حریابجرہ اگر اتساں ای رنی
قوزا ت عد ن دعا کرے کنو نکہ "یم" کا لفظ ناحت رپ دالل ث کر نا ے
زہ اوز یررھ اس ےک ت عد دعا رپےھ تو اس می کوئ
نوی ےک سایھ نات حرنت کر نا ے
ل َلہ قِنِ
ع
یہ
ت ِعیَادَ َك “ :ن اهلل ت عایل ےک اشم ا ظم
ک ت َو ْ َم َنْع َ ُ
مصاتفہ ی۔ ” ا َُم ی عَدَانَ َ
ِ
ہ۔ "قنی":
ہ۔جمہوزعلماءکایہیقول ے
ہختسا کہتعصعلماءکاکہیا ے
ےک سایھدعا ے
م
تعنی قیامت ےک دں جےھ عدات ےس محقوظ زکھیا۔ لفظ "قنی" می اهلل ےک قصل و
م
ہ نا ن لفظ ییدے کو ا تےس ق عل یک توقنق د ین رپ
احساں یک ندول ث حفاظت کا عنی ے
مسن
ہ اوز عدات ےس
ہ حش یک وج ےس اس ےک لن حنت واحت ےہو خائ ے
مل ے
منص
ہ اوز یہی زا جح
ہ نا یررھ ن ییک وق ث دوتوں ہےی معائ کو من ے
بجات مل خائ ے
ب
ہ اوز حصنص یک رطف ضف اشی وق ث خانا خا نا
ہ۔ کنو نکہ اصل عموم ہےی ےہو نا ے
ے
لی
زہ ہ ےی ن لفظ دوتوں ہےی معائ کا اخاظہ
آت دیکھ ے
ے
ہ حت کوئ د ل ےہو اوز خ تسا کہ ر
ح
ہ۔ اس می ہنم کا عدات
ہ۔ " عدانک "۔ ن عدات یک یمام اقسام کو سامل ے
کر نا ے
ہ۔ ناہےم اس دں کو اهلل ن الفازعہ ،الصاج ،الظاہم اوز الفیاہم
ندزج اول داخل ے
ش
ہ۔ اوز ن نات اس یک ےہولیایک اوز حنی رپ دالل ث کرئ
ختےس ناموں ےس موسوم کیا ے
ہ کہ اهلل ےس اس دں ےک عدات ےس بجات یک دعا یک
ہ حریابجرہ میاست ن ے
ے
خان۔ " عدانک"۔ اس می ینی ﷺ ن عدات یک تستت اهلل ت عایل یک رطف یک
ناکہ اس ےس اس یک ےہولیایک ،سدت او عظمت یک تساندہےی ےہو سےک۔اشی رطح اس می
م ی
ہ اوز
ہ کنو نکہ ییدوں می ضف اهلل ہےی کا اختیاز ِتضف خرلیا ے
س رتدیگ کا عنی ھی ے
ش
ہ۔ لفظ دوتوں ہےی معائ (عدات یک حنی
اس عدات رپ اس عال ث و مالک کا تضف ے
مسن
ہ۔ اس لظنف میاستت رپ
ہ اوز دوتوں ہےی کو مل ے
اوزس رتدیگ) کا احمال زکھیا ے
ہ ـ اوز موت ےک ت عد دونازہ
عوز کرین حو نتید ـ حو کہ موت یک یہن نا رجھوئ موت ے
ہ۔ خدی ث می ےس (موت) اوز اس ےک نا تع (تعت
ایھان خان ےک مانی ے
ق
ہ اوز ن
ت عد الموت) ےک مانی یہت ہےی لظنف اوز نازنک سم یک میاستت کا ییاں ے
ع
ہ۔
نات ینی ﷺ ےک الفاظ یک ظمت و جمال یک دلیل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
راوي احلديث :حديث حذيفة :رواه الرتمذي وأمحد .حديث حفصة :رواه أبو داود و النسايئ يف الكربى وأمحد .والزيادة يف حديث حفصة.
اتلخريج :حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنهما -حفصة بنت عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قين  :احفظين.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذا ادلاعء املبارك ،واستحباب املحافظة عليه اقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2استحباب االضطجاع ىلع الشق األيمن.
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 .3تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لربه ومواله -تعاَل ،-وفيه تنبيه لألمة أن ال يأمنوا مكر اهلل -تعاَل-؛ فإنه ال يأمن مكر اهلل إال القوم
اخلاْسون.
 .4إثبات احلرش واملعاد ،وأن انلاس راجعون إَل ربهم يلحاسبهم ىلع أعماهلم ،فمن وجد ً
خريا فليحمد اهلل -تعاَل ،-ومن وجد دون ذلك فال
يلومن إال نفسه ،وإنما يه أعمال العباد حيصيها اهلل عليهم.

 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع بيان أحوال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف رقوده.

 .6قوهل" :وضع يده ايلمىن حتت خده" وهو من اعدته -صىل اهلل عليه وسلم -اتليمن يف لك يشء إال ما ورد ادليلل ىلع خالفه.

 .7انلوم ىلع الشق األيمن أْسع إَل االنتباه لعدم استقرار القلب يف تلك احلالة ،وأهنأ للقلب ألنه يف اجلهة اليرسى فلو نام العبد ىلع اجلهة
اليرسى يرض بالقلب مليل األعضاء عليه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،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 .سلسلة
األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها لألبلاين ،مكتبة املعارف ،ط ،1الرياض1422 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،ه .صحيح أيب داود لألبلاين ،
ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ،ه .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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1421 ،ه .مشاكة املصابيح للتربيزي ، ،حتقيق:
حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1985 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
1407ه.

الرقم املوحد)6167( :
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زسول اهللصیل اهلل علیہوسلم سف می خانےک لن حت ا ین اویث رپ سواز ہےو
ت ن
ک کہ ی
ھ س
اں الَدِیش ََخ لَیَا ـہ یَ ےدَا َومَا کُی َا
خان ،و ی رمییہ اهللا ت ن ،ررھندعا رپ نْ ُ ”:ج َ َ
َ
ِ
لَہ م ُْف ِنِیَ ،وا ِن َا ا ِ َیل َزی ِیَا لَمُن َفلِن ُ للہ ِ
کق سَ َفِنا ہےدا ال ِتَ َوالن َقْویَ ،وم َن
ی
وںا ُ َـم ا نا ت َ ْس َـالُ َ
َ
َ
ُ
ل
ل
ل
ْع
ل
ل
ِ
ہ
ہ
م
ض
َ
ِ
ع
ِ
س
ہ
ل
َی
ْ
ط
َ
َ
ح
َ
ل
تق
ف نا ہےدا َوا و عَیا تُعْ َـدہ ،ا ُ َـم ا َ
ْث ا صـا ُ
ا َـلِ ماپْ ی ،ا ُ َـم ےَو ْں َ ـتیا َ َ
ِ
ْل
ل
ہ لل ہ ِ
ک م ْن َوعْـیاءِالسَ َـفَ ،وکَا َآن ِالْمَن ْ َظَ ،وسوءِ
ا سَ َـفَ ،وا جَلـنف َ ُہق اال ےـلِ  ،ا ُ َـم ائ َاعـودُن ِ َ
ل
ہ
آتصیل اهللعلیہوسلمسفےسواترش
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ا ْمُن ْ َفلَ ِ
تق المـالِ َواال َ ےْـلوالو َ َلد“۔اوز حت ر
ِن نِ
ََ
َ َّ َ
م
ھ
ک
ل ی ت ک
وں
وں عَان ُِد َ
وں َنا ُ َ
استوى لَع بعْيه خارجا إَل سفر ،كب ثالثا ،ثم و ن و مد وزہدعا رپ ن اوزاس ی اییا اصافہ رن”:آ ُ َ
َّ
ل ِ َری ِیَا خام ُِ
هل
كنا
وما
هذا
نلا
ر
سخ
قال« :سبحان اَّلي
ہ کہزسول اهللﷺحت جح ناعمہےس
د
وں“۔ انک اوز زوایث می ے
َ َ
َ
ُْ ُ
ُم ْقرن َ
ِني وإنا إَل ربنا لـمنقلِبون»...
واترش ےہون ،تو حت یھی کسی نلیدخگہ نا شحت زمیوایل اوب رجی خگہ کا حررھاو ےہو نا ،وت
ِ
نیرمییہ”اهلل اکت“ کہن اوزندعا رپ ھن":الَ اِلَہ اِالَ اللَہ َوخْ َد ُہالَ َرسِنک لہ ،لہ
َ َُ َُ
َ ُ
ِن نِ
ِ
ْل ہ ع َ کُ َش ِ
وں،ل َری ِیَا
ِد
اخ
س
وں
د
ان
ع
،
وں
ِ
ُ
الْمُلْ ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
وں َنا َ
ک َو َلہ ُا ج َ ْدمُ َو ےُو َ َیل لِ ْیء فَدپ،آ ُ َ
تَ
ِ
ات َوخ ْ َد ُہ۔" تعص حگہوں می
ض عَی ْ َد ُہَ ،و ے َہَ َم ْاالَحْر َ َ
وںَ ،
ص َد َق اللَہ ُ َوعْ َد ُہ َو َ َ
خَام ُد َ
ہکہ" :زسول اهللصیل اهلل علیہوسلم حتپے لسکروں نا رجھون
توںوازد ے
دستوں(یکم ہموں)ےس نا جح ناعمےےسلو ین"...

 .1614احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا استَ َوى ىلع بَ يعريه
ً
خارجا إَل َس َفرَ ،ك َّ َ
رب ثالثا ،ثم قال« :سبحان اذلي
َّ
ني وإنَّا إَل ِّ
سخر نلا هذا وما ُك َّنا هل ُم ْقرن َ
ربنا
يي
ُ
لـمنْ َقلبُون ،امهلل إنَّا ن َ ْسأَلُك يف سفرنا هذا َّ
الرب
ي
ي
َ َ
َّ ْ
َ ْ
واتلق َوى ،ومن العمل ما ت ْرىض ،امهلل ه ِّون علينا
ْ
سفرنا هذا ْ
واط يو عنا ُبع َده ،امهلل أنت الصاحب يف
السفر ،واخلليفة يف األهل ،امهلل إين أعوذ بك يمن
َُْ َ
َْ
َْ
الـمنقلب يف
الـمنظر ،وسوء
َوعثاء السفر ،وكآبة

**

 .1614خدیث:

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم سف می
عیداهلل ین عم زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
خان ےک لن حت ا ین اوی ث رپ سواز ےہو خان ،تو نی رمییہ اهلل اکت کہن ،یررھ ن
ِ ِ َ لَمُن َفلِن ل
م نِ
ِ ش
ھ س
وں ا ل ُہ َـم ا ِنا
یَ ،وا ن َا ا ی
یل َزی ِیَا ُ َ
دعا رپ نْ ُ ” :ج َ َ
اں الَدی ََخَ لَیَا ـہ یَ ےدَا َومَا کُیَا لَہ ُ ُْف ِ َ
ِم ل ْعَم َ ض للہ ہ ِ علَ س َ
ک ق َس َفِنا ہےدا ال ِ َ لن َق ْ
ف نا ہےدا َواطْ ِو
ت َ ْس َـالُ َ
ت َوا ویَ ،و َن ا َـلِ ما ْپ ی ،ا ُ َـم ےَو ْں َ ـتیا َ َ
ِ
ل
ِ
لل ہ
ت ق ال سَ َـفَ ،وا ْلجَلـنف َ ُہ ق االہےـلِ  ،ا ل ُہ َـم اِئ َاعـودُن َِک م ْن َوعْـیاءِ
عَیا ت ُعْ َـدہ ،ا ُ َـم اَی َ
ْث الصـاح ُ
ل
ہ وہ اهلل،
ال سَ َـفَ ،وکَا َآنِ الْمَن ْ َظَ ،وسوءِ ا ْمُن ْ َفلَ ِ
ت ق المـالِ َواالَہ ْ ےـل والوَلَد“۔ پجمہ :نراك ے
حش ن اس(سوازی)کو ےہمازے نا تع کر دنا ،حت کہ ہےم اس کو فاتو می الن واےل
ہ۔ اے اهلل! ن السیہ ہےم
یہی یےھ ،اوز ےہمی ا ین زت ہےی یک رطف نرلت کر خانا ے

ی اوز ا تےس اعمال کا سوال کرن ہ ےی ،حن می
املال واألهل والودل» .وإذا رجع قاهلن .وزاد فيهن ا ین اس سف می بجھ ےس یییک اوز تقو ی
«آيبون تائبون اعبدون ليربنا حامدون» .ويف رواية :یتیزصا ساملہےو۔اےاهلل! ےہمازے لن ےہمازےاس سفکوآساں فمادےاوز
ََ
ہاوزتو
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قفل من احلج ےہمازے لن اس سف یکمساق ث کولترنتدے۔ اے اهلل! توہےیزقنق سف ے
ََْ
َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ
ہ۔ اے اهلل! می بجھ ےس سف یک ن کلنف وم سفت ےس
أو العمرة ،لكما أوىف ىلع ث ينية أو فدف ٍد كرب ثالثا ،ثم ہےی اہےل و عیال می نای ث ے
قال« :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل اوز ادی ث ناك منظ ےس اوز مال اوز اہےل می ناکام لو ین یک پائ ےس ،یتی یریاہ
آت صیل اهلل علیہ وسلم سف ےس واترش لو ین ،تو مدکوزہ
احلمد ،وهو ىلع لك يشء قدير ،آييبون ،تائبون ،ظلت کر نا ےہوں“۔ اوز حت ر
َ ْ َ
َ
اعبدون ،ساجدون ،لربنا حامدون ،صدق اهلل وعده ،دعا رپ ھن اوز اس می اییا اصافہ کرن” :آ ِنُوں َنانُِوں عَان ُِدوں ل ِ َری ِیَا خَام ُِ
وں“
د
َ
َ
َ
َ
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َ ََْ
َ
َ
ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده» .ويف لفظ :إذا پجمہ:ہےمامنو س المنی ےک سایھ سف ےسلو ین واےل،ا ینزت ےس تونکرن
ََ
َّ
قفل من اجليوش أو الرسايا أو احلج أو العمرة.
ہ کہ
واےل ،اس یک عیادت اوز جدم وییا کرن واےل ہ ےی“۔ انک اوز زوای ث می ے
ب
زسول اهلل ﷺ جح نا عمہ ےس وات رسی ےک وق ث حت کسی نلید خگہ نا شحت او رجی زمی کا
ِ ِ
ن
ک
ک
حررھاو حرر ھن ،تو ی رمییہ ”اهلل اکت“ ہن اوز ن دعا رپ ھن :الَ الَہ َاالَ اللَہ ُ َوخْ َد ُہ الَ َرسِن َ
نِ
ِ
ِن
ْل ہ عَ َ کُ َش ِ
وں  ،ل َری ِیَا
َلہ َُ ،لہ ُال ْ ُم ْل ُ
وں َساخ ُِد َ
وں  ،عَان ُِد َ
وں َنا ُ َ
ک َو َلہ ُا ج َ ْدمُ َو ےُو َ یل لِ ْیء َفدپ  ،آ ُ َ
تَ
ِ
ات َوخْ َد ُہ۔ پجمہ :اهلل ےک سوا کوئ
ض عَی ْ َد ُہ َ ،و ے َ َ
ہ َم ْاالَحْر َ َ
وں َ ،
ص َد َق اللَہ ُ َوعْ َد ُہ َو َ َ
خَام ُد َ
ہ ،جدمو
ہ ،اس کا کوئ رسنک یہی۔ نادساہےت اشی یک ے
معنود پحق یہی ،وہ اکی ال ے
مسن
زہ ہ ےی  ،تون کرن
ہ۔ ہےم واترش ےہو ے
ہاوزوہ ےہ حرت رپ فادز ے
ییا کا وہےی حق ے
ےہون ،عیادت کرن ےہون ،ا ین زت ےک حصوز شجدہ کرن ےہون اوز اس یک

جدم کرن ےہون ،اهلل ن ایریا وعدہ شجرا کر دکھانا  ،ا ین ییدے یک مدد یک اوز سازے
ہکہ" :زسول اهلل صیل
ل سکر کو نہا سک ست دے دی"۔ تعص حگہوں می توں وازد ے
اهلل علیہ وسلم حت پے ل سکروں نا رجھون دستوں( یک مہموں) ےس نا جح نا عمے

ےس لو ین"...

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا احلديث أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا أراد أن يسافر,
وركب بعريه قال :اهلل أكرب ثالث مرات ,ثم قال هذا

ادلاعء العظيم ,اذلي يتضمن الكثري من املعاين

اجلليلة ,ففيه تزنيه اهلل -عز وجل -عن احلاجة

وانلقص ,واستشعار نعمة اهلل -تعاَل -ىلع العبد,
وفيه الرباءة من احلول والقوة ,واإلقرار بالرجوع إَل

اهلل -تعاَل ,-ثم سؤاهل -سبحانه -اخلري والفضل
واتلقوى واتلوفيق للعمل اذلي حيبه ويتقبله ,كما أن

فيه اتلولك ىلع اهلل -تعاَل -وتفويض األمور إيله ,كما
اشتمل ىلع طلب احلفظ يف انلفس واألهل ,وتهوين

مشقة السفر ,واالستعاذة من رشوره ومضاره ,كأن

يرجع املسافر فريى ما يسوؤه يف أهله أو ماهل أو ودله.

وذكر ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يف الرواية األخرى

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رجع من
سفره قال هذا ادلاعء ,وزاد قوهل( :آيبون) أي حنن
معرش الرفقاء راجعون (تائبون) أي من املعايص،

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ
عید اهلل ین عم زضی اهلل عھما اس خدی ث می اس نات یک وصاحت فما ے
ک
ینی ﷺ حت ھی سف کا ازادہ فمان اوز ای رنی سوازی رپ سواز ےہو خان تو نی رمییہ
ع
ع
”اهلل اکت“ کہن اوز یررھ اس ظنم دعا کو رپ ھن ،حش می من عدد ظنم الساں معائ سامل
ہ ےی۔ حریابجرہ اس دعا می اهلل رع وخل ےک محیاجی اوز تفاتص و عنوت ےس نراك و متہ
ت
عایل یک عمنوں کا احساس و سعوز ییداز کیا گیا ،اس
ےہون کا دکر کیا گیا ،ییدے می اهلل ت ی
می (ییدے یک خای ث ےس ا ین اندز ےہ قسم یک) ظاق ث و قوت ےک ن ہےون کا

ہ۔ یررھ اهلل
عایل ہےی یک خای ث زحوع کرن کا افاز ے
اعتاف رنہاں ے
ہ اوز اهلل ت ی
ق
ی اوز اس ےک پدنک
عایل ہےی یک نازگاہ ےس حت و یھ الئ اوز صل و رسف اوزتقو ی
ت ی
ع
م
عایل ےہی رپ توکل
حنوت اوز مفنول مل یک توقنق ظلت یک خازہےی ے
ہ۔ یت اس می اهلل ت ی
و اعماد کرناوز یمام اموز (ےک ییا بح) کو اشی ےک حواےل و س رتد کر د ین کامعنی نرانا
ہ۔ یت اس می ای رنی خاں اوز اہےل و عیال ےک بحفظ ،سف یک محنت و م سفت کو
خا نا ے
ہےلکا کرن اوز اس می نران خان واےل پے و ندپ خاالت اوز تفصانات ےس یریاہ
ظلت کرن یک دعاےک معائ نران خان ہ ےی کہ(کہی اتسا ن ےہو کہ)مساف ا ین سف
ےس واترش لون اوز اس کو ا ین اہےل و عیال نا مال نا اس یک اوالد می کوئ ندپ منظ و
خال ث تظ آن۔ این عم زضی اهلل عھما ن انک دورسی زوای ث می دکر کیا کہ ینی
ﷺ حت واترش لو ین تو مدکوزہ ناال دعا فمان اوز اس می ن دعا اصافہ فمان:
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(اعبدون) من العبادة (لربنا حامدون) شاكرون ىلع

اعل ,قال :اهلل
السالمة والرجوع ,وأنه اكن إذا بماكن ٍ

أكرب؛ فيتواضع أمام كربياء اهلل -عز وجل ,-ثم قال:
ً
إقرارا بأنه -تعاَل-
«ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل»..
املتفرد يف إهليته وربوبيته وأسمائه وصفاته ,وأنه -جل

وعال -انلارص ألويلائه وجنده.

نِ
س
”آ ِن ُ تعن ہ ے
وں“ا ین گیا ےہوں ےس تون کرن
وں“ ی م زقفا ف یک جماعتَ ” ،نا ُ َ
َ
ِ
ت
ع
ن
ِ
ےہون” ،عَان ُِد ل
وں“ ی ا ین رپوزدگاز یک عیادت اوز اس یک جدم و ییا
وں َری ِیَا خَام ُد َ
َ
ک
ک
ب
آت ﷺ حت ھی سی او رج مفام یک
ییاں کرن ےہون لوت ے
زہ ہ ےی .اوز ر
خای ث خلن تو ”اهلل اکت“ کہن اوز اهلل رع وخل یک کتنا ےک نالمفانل ای رنی فوینی و کش

ِ ِ
تفس
ی
ک
ی کا ناز ناز اظہاز فمان اوز ررھ ن کلمہ شہادت رپ ھن” :الَ ا َلہ َاالَ ال َلہ ُ َوخْ َد ُہ الَ َرسِن َ
عایل ہےی ای رنی الو ےہنت ،ای رنی زتونت
لَہ ُ“ حش می اس نات کا افاز نرانا خا نا ے
ہ کہ اهلل ت ی
ہ اوز وہےی صاحت خ الل اوز اعیل دات ،ا ین
اوز ا ین اشما و ضفات می نہا و یکیا ے
ہ۔
اولیا اوز ا ین ل سکروں یک تضت و مدد کرن وایل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
كرب  :قال :اهلل أكرب.
ْ
• ُمق يرنيني ُ :م يطي يقني.
• الرب  :اخلري والفضل.

• هون علينا سفرنا  :خفف عنا مشقته.

واطو عنا بعده  :يهء نلا أسباب قطعه بزمن قصري.
•
ي
• الصاحب  :املالزم بالعناية واحلفظ.

• اخلليفة  :املعتمد عليه واملفوض إيله.
• أعوذ  :أعتصم وأستجري.

• كآبة املنظر  :من لك منظر يسبب الكآبة.
َْ
• الوعثاء  :الشدة.
• املنقلب  :املرجع.
• آيبون  :راجعون.
• قفل  :رجع.

• اثلنية  :املاكن املرتفع.
• أوىف  :ارتفع.

• فدفد  :هو بفتح الفائني بينهما دال مهملة ساكنة :الغليظ املرتفع من األرض.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا ادلاعء عند ركوب املسافر.
ً
 .2حمل هذا ادلاعء هو عند الركوب ملن أراد سفرا.
ً
مرتفعا.
 .3استحباب اتلكبري إذا صعد املسافر
 .4ينبِغ ىلع العبد أن يشكر مواله ىلع ما وفقه عليه من نعم ال حيصيها إال مسديها.
 .5استحباب ذكر هذا ادلاعء عند العودة من السفر بالزيادة املذكورة يف آخره ,وفيه أن اإلياب بالسالمة غنيمة ونعمة ينبِغ أن ُيدد العبد الشكر
عندها.

 .6يستحب للعبد جتديد العهد ىلع الطاعة والعبادة واتلوبة.
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املصادر واملراجع:

-املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث 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 - .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل،
  1423ـهبهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -لم يذكر بيانات كتاب :رياض الصاحلني ،ويه
اكتلاَل :رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,
حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.

الرقم املوحد)6003( :
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ن
آتﷺن اس
زسول اهللﷺیکخدمت می انک مشوت ترش کیا گیا۔ ر
آتﷺےکدا نیخایث انک لرکا یھا۔
میےس یریا۔ ر

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أيت برشاب
فرشب منه وعن يمينه غالم

 .1615احلديث:

**

َ
هلل -
عن سهل بن سعد -ريض اهلل عنه :-أن رسول ا ي
ُ
َ َ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم -أ ي َ
رش َب منه وعن
ف
،
برشاب
يت
ٍ
ي
َ
ُ
ُ
يمينه ُغ ٌ
يساره األشياخ ،فقال للغالمي :
الم ،وعن
يي
ي
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ََ
ُ
ُ
هلل يا
"أتأذن يَل أن أع يط َي هؤالء؟" ،فقال الغالم :ال وا ي
ُ
َ
ُ
ً َ َّ ُ
َ
هلل ،ال أوثي ُر بن يصييب منك أحدا .فتَله رسول
رسول ا ي

 .1615خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ یک خدمت می انک
شہل ین سعد زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ن
آت ﷺ ےک دا نی
آت ﷺ ن اس می ےس یریا۔ ر
مشوت رتش کیا گیا۔ ر
نت
آتﷺ ن
خای ث انک لرکا یھا اوز نا نی خای ث پی عم ےک لوگ نےھ یےھ۔ ر
م
لرےک ےس تروجرھا کہ "کیا یم جےھ اخازت د ین ےہو کہ می ن اں کو دے دو؟" ۔ لرےک
قس
آت ےس ملن واےل ا ین حےص رپ کسی اوز
ن کہا کہ اهلل یک م یہی نا زسول اهلل!۔می ر
کو پحح یہی دے سکیا۔ حریابجرہ زسول اهلل ﷺ ن اس مشوت (ےک پین کو)

يده.
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف ي
ا ي

اس لرےک ےک اہیھ می دے دنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث استأذن انليب –صىل اهلل عليه وسلم-

الغالم يف إعطاء الرشاب األشياخ قبله ،وإنما فعل
ً
ً
ذلك تألفا لقلوب األشياخ ،وإعالما بودهم ،وإيثار

كرامتهم ،إذا لم تمنع منها سنة ،وتضمن ذلك بيان
هذه السنة ويه أن األيمن أحق ،وال يدفع إَل غريه

إال بإذنه ،وأنه ال بأس باستئذانه ،وأنه ال يلزمه
ً
اإلذن ،وينبِغ هل أيضا أن ال يأذن إن اكن فيه تفويت

فضيلة أخروية ومصلحة دينية ،وهذا الغالم هو ابن

عباس -ريض اهلل عنهما.-

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

خدی ث می ینی ﷺ ن لرےک ےس اس نات یک اخازت لتیا رخاہےی کہ وہ مشوت کو
آت ﷺ اتسا پی عم ےک لوگوں کا دل
اس ےس یہےل پے لوگوں کو دے دین۔ ر
ز کھن ،اں ےس اظہاز ِمحنت اوز اں یک پزیگ ےک اییاز می کیا کنو نکہ از زون ستت ن

م
ہ کہ دا نی رطف واال زنادہ حق داز ےہو نا
منوع یہی یھا۔ اس می اس ستت کا ییاں ے
ہ اوز کسی اوز کو اس یک اخازت ےک تعت یہی دنا خا سکیا ناہےم اس ےس اخازت
ے
ی
ہ کہ وہ اخازت دے
ما یگن می کوئ حرح یہی اوز اس ےک لن ھی ضوزی یہی ے
ہ کہ اگر اخازت د ین ےس کوئ قصیلت نا
ہےی دے ،نلکہ اس ےک لن میاست ی ہی ے
م
دینی صلحت اہیھ ےس ن کل زہےی ےہو تو وہ اخازت ن دے۔ ن لرےک عیداهلل ین عیاس
زضی اهلل عہما یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :سهل بن سعد –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

مجع شيخ ،وهو من طعن يف السن.
األشياخ ُ :
• ُ
ً
• ال أوثر  :ال أفضل أحدا ىلع نفيس ،فأعطيه نصييب من الرشاب.
• بنصييب منك  :حبيق يف الرشاب من أثر بركتك وفضلك.
َ َّ
• تله  :وضعه.

فوائد احلديث:
 .1سنة الرشب العامة تقديم األيمن يف لك موطن.
ً
 .2من استحق شيئا لم يُدفع عنه إال بإذنه.
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 .3استحباب توقري الكبار ،وإنزال انلاس منازهلم يف الفضل والكرامة.

 .4حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ما ينفعهم.

 .5ابلدء بالضيافة بأفضل من يف املجلس ،ثم من ىلع يمينه.

 .6من يسبق إَل جمالسة اإلمام والعالم أنه ال يقام ملن هو أسن منه.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح صحيح
ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال ،ضبط أيب تميم ياْس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-الرياض .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.
كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5651( :
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آتﷺ(آحر می) ای رنی نی انگلنوں کو
زسول اهللﷺ حت کھانا کھا لتن تو ر
رخات لیا کرن یےھ۔

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا أكل
طعاما لعق أصابعه اثلالث

 .1616احلديث:

**

ہ کہزسولاهلل ﷺ
اتشاینمالکاوزخاپینعیداهلل زضیاهللعہماےسزوای ث ے
آتﷺ (آحر می)ای رنی نتنوںانگلنوں کو رخاتلیاکرن یےھ۔
حتکھاناکھا لتنتو ر
وہ زوای ث کرن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا حت یم می ےس کسی کا لقمہ گر

عن أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل –ريض اهلل

عنهما-عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن

إذا أكل طعاما ،لعق أصابعه اثلالث .قال :وقال« :إذا
ُ
سقطت لقمة أحدكم فليُ يم ْط عنها األذى ،ويلأكلها
ُْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ
ت القص َعة  ،قال:
وال يَدع َها للشيطان» وأمر أن تسل
َ
«فإنكم ال تدرون يف ِّ
أي طعامكم الربكة» أن رسول
َ ِّ
َ
الشيطان َحي ُ ُ
رض
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إن
ا ي
رض ُه عندَ
كم َ
أحد ُ
َ
عند لك يش ٍء من َشأنيه ،حَّت َحي ُ َ
ي
َ ُ ْ
ُ
ُ
ْ
أحدكم فليأخذها
طعا يم يه ،فإذا َسقطت لقمة
ي
ُْ
ْ
َ ُْ ْ
اكن بها من أذى ،ثم يلَأكلها وال يَ َدعها
فلي يمط ما ي
َ َ ْ
َ
أصابع ُه ،فإنه ال يَدري يف
للشيطان ،فإذا ف َرغ فليَل َع ْق
ي
ِّ
أي َطعامه الربكة"

خان تو وہ اس ےس گیدیگ کو جھاز کر اےس کھا ےل اوز اےس ستظاں ےک لن ن
ج
ج
آت ﷺ ن حکم دنا کہ (کھان ےک) پین کو ا ر ھی رطح صاف کر
ر ھوزے۔ اوز ر
آت ﷺ ن فمانا یم یہی خا ین کہ یمہازے کھان ےک کش حےص
دنا خان۔ ر
ہ۔ زسول اهلل ﷺ ن فمانا ستظاں یم می ےس ےہ انک ےک ےہ کام
می پک ث ے
ی
ہ حنی کہ کھان ےک وق ث ھی ،لہدا اگر یم می ےس کسی ےس
ےک وق ث موحود ےہو نا ے
اُس (ےک کھان ) کا لقمہ گر خان تو (وہ اُس لقےم کو ایھا ےل اوز) اس لقےم رپحو گیدیگ
لگ گنی ےہو اُےس صاف کر ےل اوز یررھ اُےس کھا ےل اوز اُس لقےم کو ستظاں ےک لن ن
رجھوزے اوز حت وہ کھان ےس فازع ےہو تو ای رنی انگلیاں رخات ےل کنو نکہ وہ یہی
ہ۔
خاییا کہ اُس ےک کھان ےک کش ےس حےص می پک ث ے

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث اتلحذير من الشيطان ،واتلنبيه ىلع
مالزمته لإلنسان يف ترصفاته ،فينبِغ أن يتأهب

وحيرتز منه وال يغرت بما يزينه هل ،والطعام اذلي

حيرضه اإلنسان فيه بركة ،وال يدرى أن تلك الربكة
فيما أكله أو فيما بيق ىلع أصابعه أو يف ما بيق يف

أسفل الصحن أو يف اللقمة الساقطة ،فينبِغ أن
حيافظ ىلع هذا لكه تلحصل الربكة ،وأصل الربكة

الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع به ،واملراد هنا :ما

حيصل به اتلغذية وتسلم اعقبته من أذى ويقوى ىلع

طاعة اهلل تعاَل .و هنا فائدة ذكرها بعض األطباء أن
ً
األنامل تفرز عند األكل شيئا يعني ىلع هضم الطعام.

 .1616خدیث:

**

ضح
ہ۔
خدی ث کا دزج :ن خدی ث ای رنی دوتوں زوانات ےک اعتیاز ےس نح ے

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ اتساں ےک
ہ اوز اس نات رپ میتیہ کیا گیا ے
خدی ث می ستظاں ےس دزانا گیا ے
ہ کہ اتساں (اس
یمام اق عال می اس ےک سایھ سایھ زہےیا ے
ہ۔ حریابجرہ میاست ن ے

زہ اوز اس یک رمین کردہ ناتوں ےس
ےس مفا نےل ےک لن)ییاز اوز اس ےس ح روکیا ے
ہ اوز
ہ اس می پک ث ےہوئ ے
دھوکا ن کھان۔ اتساں ےک سا من حو کھانا آ نا ے
ہ حےس اس ن کھا لیا
اےس معلوم یہی ےہو نا کہ پک ث کھان ےک اس حےص می ے
ہ نا حو نرلنت ےک ن رتیدی می لگا زہ گیا
ہ نا یررھ اس حےص می حو اس یک انگلنوں رپ لگا ے
ے
ہ۔حریابجرہ اتساں کو رخا ہن کہ وہ اں ست کو
ہ نا یررھ اس لقےم می حو پ رج گر گیا ے
ے
ح
ف م
ہ
صا تع ےہون ےس بجران ناکہ اےس پک ث خاصل ےہو سےک۔ پک ث کا نقی عنی ے
ہ حش
یھ الئ کا زنادہ ےہونا ،اس کا ناق زہےیا اوز اس ےس تفع ایھانا۔ یہاں رماد وہ کھانا ے
ےس عدانت خاصل ےہو ،حش می کوئ گیدیگ ن ےہو اوز حو اهلل ت عایل یک اظاعت گرازی یک
قوت ی ریدا کرے۔ داکت حضات کہن ہ ےی کہ انگلنوں ےس کھانا کھان ےہون اتسی
ہے
نک
ہ۔
ہ حو کھان کو صم کرن می مدد کرئ ے
ےس لنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أنس رواه مسلم حديث جابر رواه مسلم
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اتلخريج :أنس بن مالك وجابر بن عبداهلل –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• لعق أصابعه  :حلس أصابعه.
• أصابعه اثلالث  :الوسطى ثم السبابة ثم اإلبهام.
• فليمط  :فلزيل.
• األذى  :الوسخ.

• القصعة  :واعء يؤلك فيه.

• الربكة  :الزيادة وثبوت اخلري واالنتفاع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب لعق األصابع بعد األكل قبل غسلها.
 .2السنة يف تناول الطعام أخذه بثالث أصابع.
ً
 .3حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع املال ،وعدم ضياعه مهما اكن قليال.
ً
ً
ً
 .4استحباب أكل اللقمة الساقطة كرسا نلفسه ،وتواضعا لربه ،واتلماسا للربكة.
 .5اإلسالم يدعو إَل انلظافة ،فإذا وقع الطعام فينبِغ إزالة األذى عنه قبل أكله.
 .6الشيطان قد يشارك العبد يف طعامه ورشابه إذا لم حيرتز منه بالوسائل الرشعية.
 .7بيان سمو الرشيعة ،وأنها رشيعة مبنية ىلع املصالح ،فما من يشء أمر اهلل ورسوهل -صىل اهلل عليه وسلم -إال واملصلحة يف وجوده،
ً
 .8زيادة اطمئنان انلفس؛ ألن اإلنسان برش قد يكون عنده إيمان وتسليم بما حكم اهلل به ورسوهل ،لكن إذا ذكرت احلكمة ازداد إيمانا،
ً

وازداد يقينا
ً
 .9يف احلديث رد ىلع من كره لعق األصابع استقذارا ،لكن يكون ذلك مستقذرا لو فعله يف اثناء األكل ألنه يعيد أصابعه يف الطعام وعليها أثر
ريقه
 .10حسن تعليم الرسول عليه الصالة والسالم ،وأنه إذا ذكر احلكم ذكر احلكمة منه
ً

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن 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 مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5653( :
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َْ
ََ
أن عبد اهلل بن أيب أوىف َك َّ َ
ب لَع جنازة ابن ٍة هل
َ
ََ ْ
ََْ
أربع تكبْيات ،فقام بعد الرابعة كقد ِر ما بني
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َْ ُ
ني يستغ ِف ُر هلا ويدعو ،ثم قال :اكن
اتلكبِْيت ِ
َ ْ َُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع هكذا

 .1617احلديث:

عید اهللین ائ اوقزضی اهللعیہن ای رنی نتنیےک حیازے رپ رخاز نکتتات کہی،
ی
زہ ختیادو نکتتوںےکدزمیاںوقفہ ےہو نا
حرو ھی نکتتےک تعد اینیدپ کرھے ے
ہ،اس می قوت سدہ نتنیےک لن معفتظلت کرن اوزدعا کرن
ے
زہ ،یررھفمانا کہ زسول اهللﷺاشیرطح کیا کرن یےھ۔
ے

**

َ َ
وىف -ريض اهلل عنهما :-أنه َك َّ َ
رب
عن عبد اهلل بن أيب أ
ىلع َجنَازة ْابنَة هل ْ
َ
َ
أربع تكبريات ،فقام بعد الرابعة
ٍ
ْ
ْ
َْ
ََ ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
ني يستغ يف ُر هلا ويدعو ،ثم قال:
كقد ير ما بني اتلك يبريت ي
ْ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَصنَ ُع هكذا.
َ َّ َ َ َ َ َ
ث َساعة حَّت َظنَنْ ُ
ت أنه
ويف رواية :كرب أربعا فمك
َّ
َ ُ َ ِّ ُ َ
رب َخْ َسا ،ثم سلم عن يمينه وعن شماهل .فلما
سيك
ُ
ُ
ْ َ
أزيدكم ىلع ما
انرصف قلنا هل :ما هذا؟ فقال :إين ال ي
ْ
رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَصنَع ،أو:
هكذا َصنَع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

 .1617خدیث:

ن
ہ کہ ایہوں ن ای رنی تنی ےک
عید اهلل ین ائ اوق زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
زہ ختیا دو
حیازے رپ رخاز نکتتات کہی ،ح رو ھی نکتت ےک ت عد اینی دپ کرھے ے
ن
ہ ،اس می قوت سدہ تنی ےک لن معفت ظلت
نکتتوں ےک دزمیاں وقفہ ےہو نا ے
زہ ،یررھ فمانا کہ زسول اهلل ﷺ اشی رطح کیا کرن یےھ۔
کرن اوز دعا کرن ے
زہ،
ہ کہ ایہوں ن رخاز نکتتین کہی ،یررھ کجرھ دپ یھرہے ے
انک اوز زوای ث می ے
یہاں نک کہ می ن گماں کیا کہ وہ نرابحروین نکتت کہی ےگ ،یررھ ایہوں ن دا نی اوز
ہ؟ تو
نا نی س الم یرھت دنا۔ حت وہ فازع ےہون تو ہےم ن اں ےس کہا :ن کیا نات ے
عید اهلل ین ائ اوق زضی اهلل عیہ ن فمانا :می یمہازے سا من اس ےس زنادہ یہی

کروں گا حو می ن زسول اهلل ﷺ کو کرن ےہون دیکھا۔ نا (ن فمانا) زسول اهلل
ﷺ ن اشی رطح کیا۔
**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

َ
خيرب عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما -أنه صىل
َ
َ
رب ْ
فك َّ َ
أر َب َع تكبريات ،يُك ِّرب
ىلع َجنازة ابنته،
َ
لدلخول يف الصالة ،ثم يقرأ الفاحتة ،ثم يُك ِّرب
اتلكبرية اثلانية ،ثم يصيل ىلع انليب -صىل اهلل عليه
َ
وسلم ،-ثم يُك ِّرب اتلكبرية اثلاثلة ،ثم يدعو للميت،

ثم يُكرب اتلكبرية الرابعة .وتأخر قليال بعد اتلكبرية
َّ
الرابعة يدعو ويستغفر هلا .ثم قال بعد أن سلم من

الصالة قال ملن صىل معه ،هكذا اكن يصنع رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -أي يكرب أربع تكبرياتويدعو للميت بعد اتلكبرية الرابعة .ويف رواية :أنه
َ
ك َّرب أربع تكبريات ىلع اتلفصيل السابق ،ثم داع هلا
َْ
َ
واستغفر بعد اتلكبرية الرابعة ،حَّت أيقن من خلفه
َ
أنه سيُك ِّرب اتلكبرية اخلامسة .ثم سلم تسليمتني:

األوىل إَل جهة ايلمني ،واثلانية إَل جهة اليسار،

**

اجمایل معنی:

ن
زہ ہ ےی کہ ایہوں ن ای رنی تنی یک یماز ِ حیازہ
عیداهلل ین ائ اوق زضی اهلل عیہ ییا ے
آت ن رخاز نکتتین کہی ،یرہیل نکتت یماز می داخل ےہون ےک لن
رپھائ ،حریابجرہ ر
آت ن سوزہ فابجہ رپھی ،یررھ دورسی نکتت یک اوز دزود رستف رپھا ،اُس
کہی یررھ ر
ی
آت ن نتشی نکتت کہی اوز منت ےک لن دعا یک ،یررھ ح رو ھی نکتت کہی اوز
ےک ت عد ر
ی
آت ن س الم
ح رو ھی نکتت ےک ت عد یھوزی دپ نک دعا واستعفاز کرن ے
زہ۔ یررھ ر
یرھتن ےک ت عد اں لوگوں ےس حھوں ن اں ےک سایھ یماز حیازہ رپھا یھا کہا ،اشی
ی
ی
رطح زسول ﷺ ھی کرن یےھ تعنی رخاز نکتتین کہن یےھ اوز ح رو ھی نکتت ےک ت عد
ت ساتق
آت ن ح س ِ
منت ےک لن دعا کرن یےھ۔ اوز انک زوای ث می ے
ہ کہ ر
ی
زہیہاں نک کہ
رخاز نکتتینکہیاوزح رو ھی نکتتےک ت عدیھرہ کر دعاواستعفازکرن ے
رپ
ب ن
آت ن یرہ ال
آت نرا حروین کتت کہی ےگ ،یررھ ر
آت ےک جےھ لوگوں کو گماں ےہوا کہ ر
ر
ہ،
س الم ای رنی دا ےہنی اوز دورسا س الم ای رنی نا نی خای ث یرھتا ،حش رطح یماز می ےہو نا ے
حریابجرہ یماز ےک اختیام ےک ت عد اں ےک سایھ یماز رپ ھن واےل لوگوں ن اں ےس
ی
ح رو ھی نکتت ےک ت عد ناحت کرن اوز قو ۃزا س الم ن یرھتن ےک من علق تروجرھا ،تو ایہوں
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اكلصالة .وبعد تمام الصالة ،سأهل من وراءه من

انلاس عن سبب تأخره بعد اتلكبرية الرابعة ولم
يسلِّم بعدها ً
فورا" .فقال :إن اذلي َصنعته ليس فيه
زيادة ىلع اذلي صنعه رسول اهلل صىل اهلل عليه

ی
ہ۔
ن کہا :ینی ﷺ حو کیا کرن یےھ ،می ن اس ےس زنادہ کجرھ ھی یہی کیا ے
ضح
ہ وہ ضف
ضجان ےس حو ست ےس زنادہ اوز ست ےس نح حو نایث سدہ نات ے
ہ۔
دا ےہنی خای ث انک س الم یرھت نا ے

وسلم ،واألصح واألكرث من فعل الصحابة التسليم

عن يمينه فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه واحلاكم.
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1فيه أن تكبريات اجلنازة أربع تكبريات ،وهو ما استقر عليه عمل انلاس.
 .2مرشوعية ادلاعء بني اتلكبرية األخرية والتسليم.
 .3استحباب ادلاعء للميت بعد اتلكبرية الرابعة.
 .4مرشوعية التسليم من صالة اجلنازة.
 .5بعض السنن قد ختىف ىلع بعض انلاس.
 .6حرص الصحابة ىلع اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7جواز االستفسار ممن فعل فعال لم يظهر وجه فعله.
َّ ُ ُ
ُ .8يوز أن يصيل ىلع اجلنازة غري اإلمام الراتب ،لكن بإذن اإلمام؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-كما يف صحيح مسلم  " :ال يؤمن الرجل
َ
َّ َ
الر ُجل يف ُسلطانه" .وحيتمل أن يكون عبد اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -هو اإلمام الراتب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي،
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر
بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء
الكتب العربية .املستدرك ىلع الصحيحني ،تأيلف :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد انليسابوري ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا،
انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
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عم ین الحظات -زضی اهلل عیہ -ن مہاحرین اولیےک لن رخاز ےہازوظنفہ
مفز کیا ۔

أن عمر بن اخلطاب اكن فرض للمهاجرين
األولني أربعة اآلف

 .1618احلديث:

**

َّ
َ
عمر َ
أن َ
اخلطاب -ريض اهلل عنه -اكن
بن
عن نافع:
ي
َ
ََ َ
َ
َ
َ
اآلف ،وفرض الب ينه
فرض
للمهاجرين األولني أربعة ٍ
َ
َ َ
املهاجرين ف يل َم
آالف وَخسمئ ٍة ،فقيل هل :هو من
ثالثة ٍ
َ
ُ
ََ ْ ُ
فقال :إنما َه َ
يقولَ :
ليس هو
اج َر به أبوه.
نقصتَه؟
كمن َه َ
بنفس يه.
اج َر
ي

ہ کہ عم ین الحظات  -زضی اهلل عیہ  -ن مہاحرین
نا قع  -زجمہ اهلل  -ےس زوای ث ے
اولی ےک لن رخاز ےہاز وظنفہ مفز کیا اوز ا ین نتن ےک لن سازےھ نی ےہاز
ی
آت  -زضی اهلل عیہ  -ےس تروجرھا گیا کہ وہ ھی تو مہاحرین می ےس ہ ےی ،اں کا
مفز کیا۔ ر
آت ن کم کنوں کردنا؟۔ ایہوں ن حوات دنا کہ :اس ےک سایھ اس ےک
وظنفہ ر
ش
ی
ات ن ےہخت یک ھی۔ وہ اس حص یک رطح یہی ےہو سکیا حش ن ندات حود
ن ر
ےہخت یک ےہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أعطى عمر للمهاجرين  ،4000وابنه من املهاجرين
لكنه أعطاه  ،3500ألنه هاجر به وهو غري حمتلم فلم
ير إحلاقه بابلالغني ،فذلا أنقص من عطائه عمن

هاجر بنفسه من املهاجرين ،فإن ادلنيا لم تعرف بعد

انليب –صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر الصديق
ً
ً
ً
حاكما زاهدا وراع يف مال األمة مثله –ريض اهلل
عنه ،-وهكذا ُيب ىلع من توىل شيئا من أمور

املسلمني أال حيايب قريبا لقرابته ،وال غنيا لغناه وال
فقريا لفقره بل يزنل لك أحد مزنتله ،فهذا من الورع

والعدل.

 .1618خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
آت ےک نتن (عیداهلل) ھی
عم  -زضی اهلل عیہ  -ن مہاحرین کو  4000وظنفہ دنا۔ ر
آت ن ایہی  3500وظنفہ دنا کنوں کہ اں ےک
مہاحرین ہےی می ےس یےھ لیک ر
ی
آت ےک سایھ ےہخت یک ھی حت کہ وہ نانا لع یےھ۔ حریابجرہ عم  -زضی اهلل
نتن ن ر
ش
عیہ  -ن ن میاست ن مجھا کہ ا ین ن تن کو نا لع مہاحرین ےک سایھ م ال نی۔ حریابجرہ
آت ن اں کا وظنفہ اں مہاحرین ےس کم زکھا حہوں ن ندات حود ےہخت یک
ر
ی
ھی۔امت ےک مال ےک معا مےل می اس دییا ن ینی ﷺ اوز اتویکر صدتق زضی

اهلل عیہ ےک ت عد عم زضی اهلل عیہ یک رطح کا کوئ زاہےد و منقی حکماں یہی دیکھا۔ ےہ اس
ش
ع
ہ حش ےک نراس مسلماتوں ےک معام الت می ےس
حص رپ اتسا ہےی رطز مل واحت ے
کسیمعا مےل یک دہم دازی آن کہ نتو وہکسیزسیہدازیک اسےس ت عل ِ
ق فای ث یک ییا رپ
رطف دازی کرے اوز ن کسی امت یک اس یک امازت یک وج ےس اوز ن کسی رعی ث یک
اس یک رعی ث یک وج ےس رطفدازی کرے نلکہ اےس رخا ہن کہ ےہ انک کو اس ےک
ہ۔
مفام رپ ز کےھ۔ اتسا کرنا عی تقوی و عدل ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• فرض  :أوجب وقطع من العطاء.
ً
• املهاجرون األولون  :هم اذلين صلوا للقبلتني أو شهدوا بدرا.

فوائد احلديث:
 .1شدة ورع عمر بن اخلطاب –ريض اهلل عنه-.
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ً
 .2فضل املهاجرين األولني اذلين خرجوا بأنفسهم فرارا بدينهم يريدون وجه اهلل.
ً
 .3لإلمام أن يفرض بلعض أهل اإليمان فرضا يلعينهم ىلع احلياة ،من اتلفرغ لدلعوة والعلم وحنو ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري
برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كشف املشلك من حديث الصحيحني؛ أليب الفرج ابن
اجلوزي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار الوطن-الرياض .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5654( :

145

ش
می اس حصےک لن حنتےکارطاف می گرھیکضمایث لتیا ہےوںحو حق رپ
ی
ےہون ےہون ھی جھگرا رجھوزدے۔

أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن
اكن حمقا

 .1619احلديث:

**

ً
عن أيب أمامة ابلاهيل -ريض اهلل عنه -مرفواع« :أنا
زعيم ببيت يف َر َبض اجلنة ملن ترك الم َر َ
اء وإن اكن
ي
ي
ُ ًّ
حمقا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن اكن
ي
ً
َ
مازحا ،وببيت يف أىلع اجلنة ملن ح َّس َن خلقه»

 .1619خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :می اس
اتو اماہم ناہےیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
حص ےک لن حنت ےک ارطاف می گرھ دن خان یک ضمایث لتیا ےہوں حو حق رپ
ش
ی
ےہون ےہون ھی جھگرا رجھوز دے اوز اس حص ےک لن حنت ےک دزمیاں می گرھ
ش
ی
کا صامن ےہوں حو مداق می ھی جھوت تولیا رجھوز دے اوز اس حص ےک لن حنت

ےک ناالئ حےص می گرھ یک ضمای ث دییا ےہوں حو ا جےھاخ الق کا مالک ین خان۔
**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه ضامن بليت
ً
حول اجلنة خارجا عنها ملن ترك املجادلة وإن اكن
ً
حمقا فيه ألنه مضيعة للوقت وسبب للبغضاء ,وكذلك
ضامن بليت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب واإلخبار
ً
خبالف الواقع ولو اكن مزاحا ,وببيت يف أىلع اجلنة
ملن حسن خلقه ولو بمزاولة للنفس ورياضة هلا.

**

اجمایل معنی:

ش
ینی ﷺ ن حت دی کہ وہ حنت ےک ن ے
اہ اس ےک گرد و تواح می اس حص ےک
ی
لن گرھ یک ضمای ث د ین ہ ےی حو حق رپ ےہون ےہون ھی جھگرا رجھوزدے کنو نکہ اس
ش
آت ﷺ اس
ہ اوز اس ےس د منی ی ریدا ےہوئ ے
می وق ث کا ضیاع ے
ہ۔ اشی رطح ر
ش
ی
حص ےک لن حنت ےک پحروں پرح گرھ ےک صامن ہ ےی حو اززاہ رماح ھی جھوت تولیا
ش
رجھوز دے اوز خ ِ
آت
الف وا قع کوئ نات ن کہیا ےہو اوز اشی رطح اس حص ےک لن ر
ہ
ﷺ ن حنت ےک ناالئ حےص می گرھ یک ضمایث دی حو ا جےھ اخ الق کو ایریا لتیا ے
اہ اتسا وہ ا ین تفش کو اں کا عادی ییا کر اوز اں یک مسق کرا کر ہےی کنوں ن کرے۔
رخ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أبو أمامة ابلاهيل ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• زعيم  :الضامن.
• ربض اجلنة  :أدناها ,وربض املدينة ما حوهلا.

• املراء  :املجادلة يف القول والعمل بقصد ابلاطل.
ًّ
• حمقا  :بضم امليم وتشديد القاف ،أي ىلع حق.

فوائد احلديث:
 .1جواز الضمان تشجيعا ىلع العمل ألن قوهل صىل اهلل عليه وسلم( :زعيم) بمعىن ضامن ومتكفل.
 .2الرتغيب يف ترك املراء ألنه يفيض إَل االختالف والشقاق.
 .3اجلنة درجات ومنازل انلاس تكون يف اجلنة حبسب أعماهلم.
ً
 .4حرمة الكذب ولو اكن مزاحا إال ما استثين ،وهو قوهل صىل اهلل عليه وسلم« :ليس الكذاب اذلي يصلح بني انلاس ،ويقول خريا وينيم خريا»
ً

قال ابن شهاب :ولم أسمع يرخص يف يشء مما يقول انلاس كذب إال يف ثالث :احلرب ،واإلصالح بني انلاس ،وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة
زوجها .رواه مسلم
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املصادر واملراجع:

سنن أبو داود ,تأيلف :أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط ,انلارش :دار الرسالة العاملية ,ط 1اعم  .1430حجة انليب صىل
اهلل عليه وسلم كما رواها عنه جابر ريض اهلل عنه ,تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم ,ط 5اعم  .1399رياض الصاحلني,
تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط .1428 4بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد بن
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أنا سيد انلاس يوم القيامة ،هل تدرون مم ذاك؟ می قیامتےکدں یمام اتساتوںکارسداز ہےوں گا۔ کیا یم خا ین ےہون کتےس ےہو گا؟

 .1620احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف دعوة ،ف ُر يف َع إيله
َْ ً
ِّ ُ
ََ
اذل َراع ،واكنت تعجبه ،فن َه َس منها نه َسة وقال« :أنا
َسيِّ ُد انلاس يوم القيامة ،هل تدرون يم َّم ذاك؟ ُيمع
ُْ ُ ُ
َ
رصهم
يد واحد ،فيب
اهلل األولني واآلخرين يف ص يع ٍ
َُْ
انلاظر ،ي ُ ْس يم ُع ُه ُم ادلايع ،وتدنو منهم الشمس ،فيبلغ
َ
ُ
َ
انلاس من الغ ِّم والك ْر يب ما ال يُطيقون وال حيتملون،
فيقول انلاس :أال ترون ما أنتم فيه إَل ما بَلَ َغ ُ
كم،
أال تنظرون من يشفع لكم إَل ربكم؟ فيقول بعض
انلاس بلعض :أبوكم آدم .فيأتونه فيقولون :يا آدم أنت
أبو البرش ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه،
وأمر املالئكة فسجدوا لك ،وأسكنك اجلنة ،أال

تشفع نلا إَل ربك؟ أال ترى إَل ما حنن فيه وما بلغنا؟
فقال :إن ريب غضب ايلوم غضبًا لم يغضب قبله
مثله ،وال يغضب بعده مثله ،وإنه نهاين عن الشجرة
ُ
فعصيت ،نفيس نفيس نفيس ،اذهبوا إَل غريي،
اذهبوا إَل نوح ،فيأتون نو ًحا فيقولون :يا نوح ،أنت
ً
عبدا
أول الرسل إَل أهل األرض ،وقد سماك اهلل
ً
شكورا ،أال ترى إَل ما حنن فيه ،أال ترى إَل ما بلغنا،

أال تشفع نلا إَل ربك؟ فيقول :إن ريب غضب ايلوم
غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله،
ُ
دعوت بها ىلع قويم ،نفيس
وإنه قد اكنت َل دعوة
نفيس نفيس ،اذهبوا إَل غريي ،اذهبوا إَل إبراهيم،

فيأتون إبراهيم فيقولون :يا إبراهيم ،أنت نيب اهلل
ْ َ
وخليله من أهل األرض ،اشف ْع نلا إَل ربك ،أال ترى

إَل ما حنن فيه؟ فيقول هلم :إن ريب قد غضب ايلوم
غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله،
َ َ
وإين كنت كذبت ثالث كذبَات؛ نفيس نفيس
َْ
َْ
نفيس ،اذهبُوا إَل غريي ،اذه ُبوا إَل موىس ،فيأتون
موىس فيقولون :يا موىس أنت رسول اهلل ،فضلك اهلل
ْ َ
برساالته وبكالمه ىلع انلاس ،اشف ْع نلا إَل ربك،
أال ترى إَل ما حنن فيه؟ فيقول :إن ريب قد غضب

**

 .1620خدیث:

ہ  ،ایہوں نکہا کہ انک دں ہےم زسو ل اهلل ﷺ ےک سایھ
اتو ےہپہ ےس زوای ث ے
آت ﷺیک خدمت می گوست النا گیا اوز دست (کا
انک دعوت می یےھ کہ ر
ن
آت ﷺن
آت ﷺکو رمعوت یھا ،ر
آت کو رتش کیا گیا کنو نکہ ر
گوست) ایھا کر ر
ا یندنداں میازك ےس انک ناز اس ےسییاول کیا اوز فمانا ’’ می قیامت ےک دں
ک
ی
عایل قیامت ےک
یمام اتساتوں کا رسداز ےہوں گا۔ کیا م خا ین ےہو ن تےس ےہو گا؟ اهلل ت ی
بر
خ
ج
دں یمام اگلوں اوز رجھلوں کو انک ےہمواز رتیل میداں می مع کرے گا ۔ ن الن واال
ست کو ای رنی آواز سیان گا اوز ( اهلل یک ) تظ ست ےک آز نراز (ست کو دیکھ زہےی ) ےہو
یگ۔ سوزح فی ث ےہو خان گا اوز لوگوں کو اس فدز عم اوز کرت الحق ےہو گا حواں یک
ظاق ث ےس زنادہ اوز نافانل پداست ےہو گا۔لوگ انک دورسے کہی ےگ ’’ کیا
ی
ی
کت
ہ ؟کیایم
آپی ے
د کھنیہییم کشخال ثمی ےہو؟ کیاد کھنیہی یم رپ سیمص تنت ر
ش
کوئ اتسا حص ن الس یہی کرن حو اهلل ےک اہں یمہازی سفازس کردے؟‘‘ حریابجرہ
ات آدم ےک نراس رخلو تو وہ آدم یک
لوگ انک دورسے ےس کہی ےگ ’’ا ین ن ر
آت
خدمت می خاض ےہوں ےگ اوز رعض کرین ےگ :اے آدم (علیہ الس الم)! ر

آت می
آت کو ا ین اہیھ ےس ییانا اوز ر
عایل ن ر
ست اتساتوں ےک ن ر
ات ہ ےی  ،اهلل ت ی
ی ن
حک
آت کو شجدہ کیا۔
ای رنی (رطف ےس) زوح رھو یک اوز فستوں کو م دنا تو ایہوں ن ر
آت دیکھن یہی ہےم کش خال
آت ا ین زت ےک حصوز ےہمازی سفازس فما نی۔ ر
ر
ک
ی
ت
ک
م
ہ
ہ؟‘‘ آدم حوات دین
آت د ھن یہی ےم رپ سی صتنت آں رپی ے
می ہ ےی ؟ کیا ر
ک
ہ ختن عےص می اس ےس یہےل ھی یہی آنا
ےگ کہ ’’متا زت آح ا ین عےص می ے
م
ک
اوز ن اس ےک ت عد ھی آن گا اوز تفتیاۃ اس ن جےھ انک خاض دزحت ( ےکفی ث
ی م
ہ،
خان ) ےس زوکا یھا لیک می ن اس یک نافمائ یک ھی ،جےھ ای رنی خاں یک قکر ے
م
ہ ۔یم کسی اوز ےک نراس خاو ،توح(علیہ الس الم) ےک نراس
جےھ ای رنی خاں بجرائ ے

خاو‘‘۔لوگ توح (علیہ الس الم)یک خدمت می خاض ےہوں ےگ اوز رعض کرین ےگ
ی
آت اہےل زمی یک رطف ھنج گن ست ےس یہےل زسول
’’اے توح(علیہ الس الم)! ر
آت دیکھن یہی کہ ہےم
آت کو سکر گراز ییدے کا نام دنا ے
ہ۔ ر
عایل ن ر
ہ ےی اوز اهلل ت ی
ی
ہ ؟ وہ ایہی حوا ت
آت د کھن یہی ہےم رپ کیا مصتنت آں رپی ے
کش خال می ہ ےی ؟ ر
ک
ہ ختن عےص می ن وہ اس ےس یہےل ھی
دین ےگ ’’آح متا زت ا ین عےص می ے
ک
ہ کہ متے لن انک دعا (خاض یک گنی)
آنا اوز ن آییدہ ھی آن گا۔ حفنفت ن ے
ی
ھی وہ می ن ای رنی قوم ےکخ الف مانگ یل۔ (آح تو ) متی ای رنی خاں ( رپ ینی)
م
م
ہ ،متے ع الوہ کسی اوز
ہ  ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
ہ ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
ے
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ً
غضبا لم يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده
ايلوم
ُ
َ
مثله ،وإين قد قتلت ً
نفسا لم أوم ْر بقتلها ،نفيس
نفيس نفيس ،اذهبوا إَل غريي؛ اذهبوا إَل عيىس.

فيأتون عيىس فيقولون :يا عيىس ،أنت رسول اهلل
ولكمته ألقاها إَل مريم وروح منهَ ،و َلكَّ ْم َ
ت انلاس يف
ْ َ ْ
املهد ،اشفع نلا إَل ربك ،أال ترى إَل ما حنن فيه؟
فيقول عيىس :إن ريب قد غضب ايلوم غضبًا لم
يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،ولم يذكر
ذنبًا ،نفيس نفيس نفيس ،اذهبوا إَل غريي ،اذهبوا

إَل حممد -صىل اهلل عليه وسلم .»-ويف رواية:
«فيأتوين فيقولون :يا حممد أنت رسول اهلل وخاتم

األنبياء ،وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
ْ َ
تأخر ،اشف ْع نلا إَل ربك ،أال ترى إَل ما حنن فيه؟
ْ
ً
ساجدا لريب ،ثم يفتح
فأن َط يل ُق فآيت حتت العرش فأقع
يلع من َحمَامده ُ
اهلل َّ
وح ْس ين اثلناء عليه شيئًا لم يفتحه
ي ي
ْ
ىلع أحد قبيل ،ثم يقال :يا حممد ارفع رأسكَ ،سل
ُ ْ ْ ْ َ ُ َ َّ
تع َطه ،اشف ْع تشف ْع ،فأرفع رأيس ،فأقول :أميت يا رب،
ْ
أميت يا رب ،أميت يا رب .فيقال :يا حممد أدخل من
أمتك من ال حساب عليهم من ابلاب األيمن من
أبواب اجلنة ،وهم رشاكء انلاس فيما سوى ذلك من

األبواب» .ثم قال« :واذلي نفيس بيده ،إن ما بني
ْ ْ َ َْ
َ
وه َ
جر،
ني من مصاريع اجلنة كما بني مكة
ال يمرصاع ي
أو كما بني مكة ُ
وب ْ َ
رصى».

ےک نراس خاو۔ یم اپا ےہم (علیہ الس الم)ےک نراس خاو‘‘۔ حریابجرہ لوگ اپا ےہم (علیہ
آت اهلل ےک ینی اوز
الس الم)ےک نراس خاض ہےوں ےگ اوز رعض گراز ےہوں ےگ کہ ’’ ر
خ
اہےل زمی می ےس اس ےک لیل ہ ےی ،ا ین زت ےک حصوز ےہمازی سفازس فما نی،
آتدیکھنیہیہےم کشخالمیہ ےی ؟‘‘تواپا ےہم (علیہ الس الم) اںےس کہی ےگ کہ
ر
ک
ہ کہ اس ےس یہےل ھی ا ین عےص می یہی آنا اوز ن
’’ متازت اس فدز عےص می ے
م
ک
ہ،
آییدہ ھی آن گا ،حت کہ متے ا ین نی جھوت ہ ےی ،جےھ ای رنی خاں یک قکر ے
م
م
ہ۔ کسیاوزےکنراسخاو،موش یی(علیہ
ہ ،جےھای رنیخاں یکقکر ے
جےھای رنیخاں یک قکر ے
الس الم)ےک نراس خاو‘‘۔ لوگ موش یی (علیہ الس الم) یک خدمت می خاض ےہوں ےگ
عایل
اوزرعض کرین ےگ ’’اے موش یی (علیہ الس الم)! ر
آت اهلل ےکزسول ہ ےی ،اهلل ت ی
آت کو ا ین رن عام اوز ای رنی ہےم ک المی ےک دز تےع لوگوں رپ قصیلت عظا یک ،اهلل
ن ر

ک
آت دیکھن یہی ہےم کش خال می ہ ےی؟‘‘۔
ےک حصوز ےہمازے لن سفازس حن ،ر
ہ کہ ن
موش یی (علیہ الس الم) اں ےس کہی ےگ کہ ’’متا ت آح اس فدز عےص می ے
ک
اس ےس یہےل ھی اس فدز عےص می آنا اوز ن اس ےک ت عد آن گا۔ می انک خاں کو
م
قیل کر ح رکا ےہوں حش ےک قیل کا جےھ حکم ن دنا گیا یھا۔ متی خاں(کا کیا ےہو گا) متی
ع
خاں( ،کا کیا ہےو گا) ،متیخاں(کا کیا ہےو گا) متے ع الوہ کسی اوز ےک نراس خاو ،تس یی
ع
(علیہ الس الم)ےک نرا س خاو‘‘۔ لوگ تس یی (علیہ الس الم) ےک نراس آ نی ےگ اوز
عت
آت اهلل کا کلمہ ہ ےی حےس اس ن رمیم
رعض کرین ےگ ’’ اے س یی (علیہ الس الم)! ر

آت ا ین زت ےک
(علنہا الس الم)یک رطف اِلفا کیا اوز اس یک زوح ہ ےی  ،اس لن ر
آت ےہ مازی خال ث یہی دیکھن حش می ہےم ہ ےی ؟‘‘ تو
حصوز ےہمازی سفازس فما نی ،ر
ع
ہ ختن عےص
تس یی (علیہ الس الم) ایہی حوات دین ےگ کہ’’ متا زت ا ین عےص می ے
ک
می ن وہ اس ےس یہےل آنا اوز ن آییدہ ھی آن گا ،وہ ای رنی کسی حظا کا دکر یہی کرین
م
ہ
ہ  ،ای رنی خاں یک قکر ے
ہ  ،ای رنی خاں یک قکر ے
ےگ( ،کہی ےگ جےھ) ای رنی خاں یک قکر ے
۔ متے سوا کسی اوز ےک نراس خاو  ،اتسا کرو یم مجدمﷺ ےک نراس خاو‘‘۔ لوگ
ہ کہ ’’ وہ متے نراس
متے نراس آ نی ےگ اوز کہی ےگ  ،انک زوای ث می ے
آت اهلل ےک زسول اوز آحری ینی ہ ےی ،
آ نی ےگ اوز کہی ےگ کہ اے مجدم(ﷺ)! ر
بر
آت ےک ا گےل جھےل یمام گیاہ معاف کر دن ہ ےی  ،ا ین زت
عایل ن ر
اهلل ت ی
آت دیکھن یہی ہےم کش خال می ہ ےی؟‘‘ تو می
ےکحصوز ےہمازی سفازس فما نی  ،ر
خرل رپوںگااوز رعسےک پ رج آوں گااوزا ین زت ےکحصوز شجدےمی گرخاوں
عایل مجھ رپ ای رنی اتسی ترعتقوں اوز ای رنی اتسی یہتین ییا (ےک دزوازے)
گا ،یررھ اهلل ت ی
کھول دے گا اوز ایہی متے دل می داےل گا حو مجھ ےس یہےل کسی ےک لن یہی
کھوےل گن ےہوں ےگ ،یررھ (اهلل ) فمانگا :اے مجدم! ایریا رس ایھا نی ،ما نگی،
آت یک سفازس قنول ےہو یگ۔ تو می رس ایھاوں گا اوز
آت کو مےل گا  ،سفازس کرین ،ر
ر
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رعض کروں گا ’’اےمتے زت ! متی امت ! متی امت ! توکہا خان گا! اے
ہ ،ایہی حنت ےک
آت یک امت ےک حن لوگوں کا حسات و کیات یہی ےہونا ے
مجدم! ر
دزوازےمی ےس دا نیدزوازے ےس داخل کردین اوزوہ حنتےکناق دزوازوں
ی
ق
می( ھی)لوگوں ےک سایھرسنکہ ےی ۔یررھفمانا:اسدات یک سم حشےک اہیھمی
ہ ختیا مکہ
ہ ! حنت ےک دو کوازوں ےک دزمیاں اییا (فاصلہ) ے
مجدم (ﷺ)یک خاں ے

ہ‘‘۔
اوز (شرہ) ےہخ نا مکہ اوز تضی ےک دزمیاں ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يف دعوة طعام فقدمت إيلهاذلراع فقضم منها قضمة بأسنانه واكنت تعجبه ذراع

الشاة؛ ألن حلمها أطيب ما يف اجلسم من حلم لني

وْسيع اهلضم ومفيد ،واكنت تعجب انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -فنهس منها نهسة ثم حدثهم هذا
احلديث العجيب الطويل ،فقال :أنا سيد ودل آدم يوم

القيامة ،وال شك أنه -صىل اهلل عليه وسلم -سيد ودل

آدم وأرشف بين اإلنسان عند اهلل -تبارك وتعاَل .-ثم
قال هلم :أتدرون مم ذاك؟ قالوا :ال يا رسول اهلل .فساق

هلم بيان رشفه وفضله -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

مجيع بين آدم؛ فذكر أن انلاس حيرشون يوم القيامة

يف أرض واسعة مستوية أوهلم وآخرهم ،كما قال -عز

وجل( :-قل إن األولني واآلخرين ملجموعون إَل
ميقات يوم معلوم) ُيمعون يف أرض واحدة ،واألرض

يومئذ ممدودة ليست كهيئتها ايلوم كروية ،إذا مددت
برصك ال ترى إال ما يواجهك من ظهرها فقط ،أما

يوم القيامة فإن األرض تمد مد اجلدل وليس فيها
ًّ
ً
واحدا.
جبال وال أودية وال أنهار وال حبار تمد مدا
واذلين فيها يسمعهم ادلايع وينفذهم ابلرص ،يعين لو

تكلم اإلنسان يسمعهم آخر واحد ،وابلرص يراهم؛
ألنه ليس بها تكور حَّت يغيب بعض عن بعض،

ولكن لكهم يف صعيد واحد .يف ذلك ايلوم تدنو
الشمس من اخلالئق ىلع قدر ميل ،ويلحقهم من

الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون؛ فتضيق بهم

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ انک دں ہےم زسو ل اهلل ﷺ ےک سایھ کھان
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ییا ے
آت ﷺ یک خدمتمیدست (کاگوست)ایھا کرنترشکیا
یکانکدعوتمی یےھ کہ ر
آت ن ا ین دانوں ےس ت ر
آت کو یکری یک دست پی
وح کر کھانا اوز ر
گیا تو ر
ی
رمعوت ھی ،کنو نکہ یکری ےک تروزے حسم می ےس اس حےص کا گوست یہتین اوز

ہے
ہ۔ ح رو نکہ ینی کریم ﷺ کو ن پی رمعوت
پم ےہو نا اوز زود صم اوز فاندہ مید ےہو نا ے
ی
آت ﷺ ن ا ین دنداں میازك ےس انک ناز اےسییاول فمانا اوز
ھی اس لن ر
ن
آتﷺ ن فمانا کہ می قیامت واےل دں آدم
یررھ ن طو ل خدی ث ییاں فمائ۔ ر
یک اوالد کا رسداز ےہوں گا۔ اس می کوئ سک یہی کہ ینی کریم ﷺ آدم یک اوالد ےک
عایل ےک اہں اتساتوں می ےس ست ےس اع ییل ہ ےی۔ یررھ فمانا :کیا یم
رسداز اوز اهلل ت ی
ک
آت
خا ین ےہو ن تےس ےہوگا؟توضجاننحواتدنا اے اهلل ےکزسولﷺ!یہی۔ ر
ﷺ ن اں ےک سا من یمام ینی آدم رپ ایریا رمییہ اوز قصیلت کو ییاں کیا۔ فمانا کہ
قیامت واےل دں یہےل اوز ت عد واےل یمام لوگوں کو انک ےہمواز اوز وستع زمی می اکھا

ہ’’:فما د بحن کہ یہےل اوز آحری سازے لوگ
عایل کا فماں ے
کیا خان گا ختسا کہ اهلل ت ی
ج
ج
انک معی دں رپ مع کن خا نی ےگ‘‘۔ انک ہےی زمی رپ ست کو مع کیا خان گا اوز
خ
اس دں حو زمی یرھی الئ خان یگ وہ اتسی یہی ےہو یگ تسی ات دیکھن ےہو۔ آح حت یم
ہ ،حت کہ قیامت ےک
ہ ضف وہےی تظ آ نا ے
تظ دوزان ےہو تو حو سا من ےہو نا ے
ی
دں زمی نالکل سیدھی یرھی ال دی خان یگ اوز اس می کسی قسم ےک کوئ ھی یرہاز،
وادناں ،یرہین اوز شمیدز یہی ےہوں ےگ۔اس می موحود یمام داعی یک نات کو سیی
ی
ےگ اوز اں یک نتیائ یک زسائ ھی ےہو یگ۔ تعنی حت کوئ اتساں نات کرے گا تو ےہ انک
ی
ی
سن گا اوز سازے اس کو د کھی ےگ کنو نکہ کوئ ھی کسی ےس رجھیرا یہی ےہو گا لیک
خ
م
سازے ےک سازے انک رتیل زمی رپ ےہوں ےگ۔ اس دں سوزح جلوق ےس انک
میل یک مساق ث رپ ےہو گا اوز ا تےس کرت وعم می متی ال ےہوں ےگ کہ اس کو پداست

کرن یک ظاق ث اوز قوت یہی ےہویگ۔ زمیییگ ےہو خان یگ اوز وہ حوا ےہش کرین ےگ
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األرض ويطلبون الشفاعة لعل أحدا يشفع فيهم عند

اهلل -جل وعال ،-ينقذهم من هذا املوقف العظيم
ىلع األقل .فيلهمهم اهلل -عز وجل -أن يأتوا إَل آدم
أيب البرش؛ فيأتون إيله ويبينون فضله ،لعله يشفع هلم

عند اهلل -عز وجل -يقولون هل :أنت آدم أبو البرش
لك البرش من بين آدم اذلكور واإلناث إَل يوم القيامة،
ً
منكرا ىلع إبليس:
خلقك اهلل بيده كما قال -تعاَل-
{ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي} ،وأسجد لك

مالئكته ،قال اهلل -تعاَل( :-وإذ قلنا للمالئكة
اسجدوا آلدم فسجدوا} وعلمك أسماء لك يشء ،قال

اهلل -تعاَل{ :-وعلم آدم األسماء لكها} ونفخ فيك من
روحه ،قال اهلل -تعاَل{ :-فإذا سويته ونفخت فيه من
رويح فقعوا هل ساجدين} .لك هذا يعلمه اخللق،

والسيما أمة حممد اذلين أعطاهم اهلل -تعاَل -من
العلوم ما لم يُعط ً
أحدا من األمم ،فيعتذر ويقول :إن
ي
ريب غضب ايلوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ،ولن
يغضب بعده مثله قط ثم يذكر خطيئته ،ويه أن اهلل

سبحانه وتعاَل -نهاه أن يأكل من شجرة فأكل ،قالاهلل -تعاَل{ :-وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من
الظاملني} ،فعوقب بأن أخرج من اجلنة إَل األرض

حلكمة يريدها اهلل -عز وجل -فيذكر معصيته،

ويقول :نفيس نفيس نفيس .يعين عىس أن أنقذ
نفيس ويؤكد ذلك ويكرره ثالث مرات ،اذهبوا إَل

غريي اذهبوا إَل نوح ،ونوح هو األب اثلاين للبرشية؛
ألن اهلل أغرق مجيع أهل األرض اذلين كذبوا ً
نوحا

{وما آمن معه إال قليل} ،ولم يستمر عقب غريه،

فيقولون :اذهبوا إَل نوح فيأتون إَل نوح؛ ألنهم يف

شدة وضيق فيأتونه ويذكرون نعم اهلل عليه ،وأنه أول
رسول أرسله اهلل إَل أهل األرض ،وأن اهلل سماه ً
عبدا

ً
شكورا ،ولكنه يقول كما قال آدم بأن اهلل -عز وجل-
غضب ايلوم غضبًا لم يغضب مثله قط ،ولن يغضب

مثله ثم ذكر دعوته اليت داع بها ىلع قومه{ :رب ال
ً
ديارا} ويف رواية أنه
تذر ىلع األرض من الاكفرين
يذكر دعوته اليت داع بها البنه {فقال رب إن ابين من
أهيل وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني قال يا

کہ کوئ انک اهلل ےک اہں اں یک سفازس کرے حو اں کو خلد از خلد اس پے وقوف
عایل اں کو الہام کرین ےگ کہ وہ اتو التش آدم (علیہ الس الم)ےک
ےس بجرا ےل۔ اهلل ت ی
نراس خا نی۔ وہ اں ےک نراس آ نی ےگ اوز اں ےک قصا نل ییاں کرین ےگ ناکہ وہ
آت اتو ال تش ہ ےی اوز
عایل ےک اہں اں یک سفازس کرین۔ اں ےس کہی ےگ کہ ر
اهلل ت ی
ی
قیامت نک ختن ھی پ ومادہ اتساں ی ریدا ےہون وہ سازے ےک سازے ینی آدم
ن
ہ
عایل ن ا ل تش ےک
عایل ن ر
آت کو ا ین اہیھ ےس ی ریدا فمانا ختسا کہ اهلل ت ی
ےی ،اهلل ت ی
ب
ان کاز رپ فمانا یھا کہ  ’’:جےھ کش حرت ن اس کو شجدے ےس منع کیا حےس می ن ا ین
ی
عایل ن فمانا
اہ ھوں ےس ی ریدا کیا ۔‘‘ ر
،آت کو م ال نکہ ےس شجدہ کرانا۔ ختسا کہ اهلل ت ی
ہ’’:حت ہےم ن فستوں ےس کہا کہ آدم کو شجدہ کرو تو ایہوں ن شجدہ کیا۔‘‘،اوز
ے
عایل کا فماں
ر
عایل ن یمام حرتوں ےک نام سکھان ،ختسا کہ اهلل ت ی
آت کو اهلل ت ی
عایل ن ای رنی
ے
ہ’’:آدم (علیہ الس الم) کو یمام نام سکھان۔‘‘اوز ر
آت می اهلل ت ی
م
ی
ہ’’:حت می ن اس کو کمل کیا تو اس
عایل ے
زوح کو رھون کا ختسا کہ فماں نازی ت ی
می ای رنی زوح یرھو نیک تو سازے اس ےک سا من شجدے می گر گن‘‘۔ ن وہ سازی
م
ہ حت کہ خاض طوز رپ امت مجدم کو ا تےس علوم ےس اهلل
حرتین ہ ےی حن کو جلوق خاینی ے

ہ حو دیگر امنوں می ےس کسی کو یہی توازا۔ وہ معدزت کرین ےگ
عایل ن توازا ے
ت ی
ک
ہ ختن عےص می اس ےس یہےل ھی
اوز کہی ےگ کہ متا زت آح ا ین عےص می ے
ک
ہ کہ اهلل
یہی آنا اوز ن اس ےک ت عد ھی آن گا یررھ وہ ای رنی حظا ییا نی ےگ اوز وہ ن ے
عایل ن اں کو انک خاض دزحت ےس کھان ےس زوکا یھا لیک ایہوں ن کھا لیا۔
ت ی
ہ’’اس دزحت ےکفی ث نخاناوزندوتوںظالموں میےس ےہو
عایلکا فماں ے
اهلل ت ی
م
عایل ن ای رنی متسا ےک مظاتق اں کو حنت ےس
خاو ےگ‘‘۔ اس یک رسا ن یل کہ اهلل ت ی
ی
ن کال کر زمی رپ ھنح دنا۔ وہ ای رنی نافمائ ییاں کرین ےگ اوز کہی ےگ (آح تو ) متی
م
م
ہ۔ تعنی
ہ  ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
ہ ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
ای رنی خاں ( رپ ینی) ے

آحتوای رنی خاں بجراناممک ےہوخاناوزاسکو نیرمییہ ناکیداوزیکراز ےک سایھییاں
کیا۔ متے ع الوہ کسی اوز ےک نراس خاو  ،اتسا کرو توح (علیہ الس الم) ےک نراس خےل
ل
عایل ن یمام اہےلِ زمی کو
خاو اوز توح (علیہ الس الم) دورسے اتو ا تش ہ ےی۔ اهلل ت ی
توح(علیہالس الم) یک نکدی ث یک وجےس رعق کردنایھا(اہںوہحریدانکحو اں رپایماں
ےل آن یےھ) اں ےک ع الوہ کسی کو ز ندہ یہی رجھوزا۔ لوگ کہی ےگ توح (علیہ
ش
الس الم) یک رطف رخلو ،تو وہ توح (علیہ الس الم) ےک نراس آ نی ےگ کنو نکہ وہ یہت حنی
اوز یییگ کا س کاز ےہوں ےگ۔ وہ توح (علیہ الس الم) ےک نراس آ نی ےگ اوز اں رپ اهلل
عایل
عایل ےک ات عامات کا ندکرہ کرین ےگ ،ن کہوہ اهلل ےک یہےل زسول ہ ےی حن کو اهلل ت ی
ت ی
ہ
م
عایل ن اں کا
ن ا ےلِ زمی یک رطف زسال ث دے کر نعوت فمانا ،اوز ن کہ اهلل ت ی
ی
نام ساکرییدہ زکھا۔لیکوہ ھیو تےس ےہیکہیےگختےسآدم(علیہ الس الم) نکہایھا
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نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صالح فال

تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من
اجلاهلني} ،يذكر ذنبه والشافع ال يشفع إال إذا اكن

ليس بينه وبني املشفوع عنده ما يوجب الوحشة،
واملعصية بني العبد وربه توجب الوحشة بينهما
وخجله منه ،فيذكر معصيته فيقول نفيس نفيس

نفيس ،وحييلهم إَل إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم،-

فيأيت انلاس إيله ويقولون :أنت خليل اهلل يف األرض.
ويذكرون من صفاته ،ويطلبون منه أن يشفع هلم عند
ربه ،فيعتذر ويقول إنه كذب ثالث كذبات ،ويقول:
نفيس نفيس نفيس .والكذبات يه قوهل :إين سقيم.

وهو ليس بسقيم لكنه قال متحديا لقومه اذلين

يعبدون الكواكب .واثلانية قوهل{ :بل فعله كبريهم
هذا} أي األصنام ،وهو ما فعل وإنما اذلي فعله هو

إبراهيم -صىل اهلل عليه وسلم -لكن ذكر ذلك ىلع
سبيل اتلحدي هلؤالء اذلين يعبدون األوثان.
واثلاثلة قوهل للملك الاكفر :هذه أخيت يعين زوجته

ليسلم من رشه ،ويه ليست كذلك .هذه كذبات يف

ظاهر األمر؛ لكنها يف احلقيقة وبمناسبة تأويله -صىل

اهلل عليه وسلم -لم تكن كذبات؛ لكنه لشدة ورعه
وحيائه من اهلل -تبارك وتعاَل -اعتذر بهذا ،ويقول:
نفيس نفيس نفيس اذهبوا إَل غريي اذهبوا إَل

موىس ،فيأتون إَل موىس ويذكرون صفاته ،وأن اهلل -
ً
تكليما واصطفاه ىلع أهل األرض
تعاَل -لكمه
برساالته والكمه ،فيذكر ذنبًا ويعتذر بأنه قتل ً
نفسا

قبل أن يؤذن هل يف قتلها ،وهو القبطي اذلي اكن يف
خصام مع رجل من بين إْسائيل ،وموىس من بين

إْسائيل -صىل اهلل عليه وسلم -والقبطي من أهل
فرعون {فاستغاثه اذلي من شيعته ىلع اذلي من

عدوه فوكزه موىس فقىض عليه} دون أن يؤمر بقتله،

فرأى -صىل اهلل عليه وسلم -أن هذا مما حيول بينه
وبني الشفاعة للخلق حيث قتل نفسا لم يؤمر
بقتلها ،وقال :نفيس نفيس نفيس اذهبوا إَل غريي
اذهبوا إَل عيىس .فيأتون إَل عيىس ويذكرون من
منة اهلل عليه أنه نفخ فيه من روحه وأنه لكمته ألقاها

ک
ہ ختن عےص می اس ےس یہےل ھی یہی ےہوا اوز ن
کہ متا زت آح ا ین عےص می ے
ک
اس ےک ت عد ھی ےہو گا یررھ اس دعا کا ندکرہ کرین ےگ حو ایہوں ن ای رنی قوم ےک خ الف
ی
ی
یک ھی (اے زت کافوں کا کوئ ھی گرھ زون زمی رپ ن رجھوز نا) اوز انک زوای ث
ی
ہ کہ وہ اس دعا کا دکر کرین ےگ حو ایہوں ن ا ین نتن ےک لن یک ھی
می ے

ہ
ہ اوزیتا وعدہ شجرا ے
(ایہوں ن کہا متے زت! متا نتیا متے اہےل می ےس ے
عایل ن فمانا اے توح وہ یتے اہےل می
اوز یہتین قنصلہ کرن واال ے
ہ۔ اهلل ت ی
ب
ع
ہ اس ےک نازے می سوال ن کر حش کا جےھ علم
ےس یہی وہ عت صا لح مل واال ے
ب ت
یہی می جےھ صنحت کر نا ےہوں کہ خاہلےوں می ےس ےہو خان گا) وہ ا ین گیاہ کا ندکرہ

کرین ےگ۔ سفازشی یہی سفازس کرے گا مگر حت اس ےک اوز م سقوع ےک
دزمیاں کوئ اتسی حرت ن ےہو حو حوف ی ریدا کرئ ےہو (تو سفازس کرسکیا) حت کہ معصنت
ی
ہ ۔وہ ھی ای رنی نافمائ کا
ییدے اوز زت ےک دزمیاں حوف اوز رسمیدیگ ی ریدا کرئ ے
م
ہ  ،جےھ ای رنی خاں
ندکرہ کرین ےگ اوز کہی ےگ (آح تو ) متی ای رنی خاں ( رپ ینی) ے
م
ہ۔اں کو اپا ےہم (علیہ الس الم) کا حوالہ دنا
ہ  ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
(یک قکر) ے
خ
آت لیل اهلل
خان گا تو لوگ اں ےک ن راس آ نی ےگ اوز کہی ےگ کہ اهلل یک زمی رپ ر

ہ ےی ،اں یک ضفات ییاں کرین ےگ اوز حوا ےہش کرین ےگ کہ اهلل ےک اہں اں یک
ی
سفازس کرین۔ تو وہ ھی معدزت کرین اوز کہی ےگ کہ اں ےک نی جھوت ہ ےی اوز
م
م
ہ ،جےھ
ہ  ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
کہی ےگ (آح تو ) متی ای رنی خاں ( رپ ینی) ے
س
ہ۔ وہ جھوت ن یےھ :اوالۃ :ائ فنم (می پماز ےہوں) خاالں کہ
ای رنی خاں (یک قکر) ے
حری
وہ پماز یہی یےھ لیک ایہوں ن اتسا ای رنی قوم کو لنح ےک طوز رپ کہا کنو نکہ وہ سیازوں

یک عیادت کرن یےھ۔ ناییاۃ:اں کا ن کہیا{ :نل ق علہ کتتہےم ہےدا} (اں می ےس حو پا
ہ۔ خاال نکہ وہ اس ن یہی کیا یھا
ہ) تعیتتے ی ث ن کیا ے
ہ اس ن کیا ے
ے
ی
ح
ر
نلکہ وہ اپا ےہم علیہ الس الم کا ق عل یھا حت کہ ایہوں ن لنح کرن ےک انداز می ن کہا
کنو نکہ وہ لوگ نوں یک عیادت کرن یےھ۔ نالیاۃ :اں کا کاف نادساہ ےس ن کہیا کہ ن
ہ۔ تعنی ای رنی نوی کو اس ےک رس ےس بجران ےک لن کہا خاال نکہ اتسا
متی یہن ے
یھا یہی۔ ظ ے
اہاۃ ن جھوت ہ ےی لیک حفنفت می اوز اس یک میاست ناونل حو ینی کریم
ی اوز اهلل ےس حیا یک وج ےس
ﷺ ن فمائ کہ جھوت یہی یےھ لیک مصنوظ تقو ی
م
ہ ،جےھ ای رنی
اس کو عدز ییا نی ےگ اوز کہی ےگ (آح تو ) متی ای رنی خاں ( رپ ینی) ے
م
ہ۔ متے ع الوہ کسی اوز ےک نراس خےل
ہ  ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
خاں (یک قکر) ے
خاو ،موش یی (علیہ الس الم) ےک نراس خےل خاو۔ وہ موش یی (علیہ الس الم) ےک نراس آ نی

آت
آت ےس ک الم یک ے
ہ ،ر
عایل ن ر
ےگ اوز اں یک ضفات ییاں کرین ےگ کہ اهلل ت ی
م
ی
ہ ۔تو وہ ھی ای رنی حظا کا
کو اہےلِ زمی رپ ای رنی زسال ث اوز ک الم ےک سایھ تنحت فمانا ے
ش
ندکرہ کرین ےگ اوز معدزت کرین ےگ کہایہوں نانک حصکوخاںتوجھکو قیل از
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إَل مريم وروح منه؛ ألنه خلق بال أب ،فال يذكر ذنبًا

ولكنه حييلهم إَل حممد -صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا

رشف عظيم لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

حيث اكن أربعة من األنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه

وواحد ال يعتذر بيشء ،ولكن يرى أن حممدا -صىل

اهلل عليه وسلم -أوىل منه .فيأتون إَل رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -فيقبل ذلك ،ويسجد حتت

العرش ويفتح اهلل عليه من املحامد واثلناء ىلع اهلل
ما لم يفتحه ىلع أحد غريه ،ثم يقال هل :ارفع رأسك

وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع .فيشفع -صىل اهلل

عليه وسلم -ويقول :يا رب أميت أميت .فيتقبل اهلل
شفاعته ،ويقال هل أدخل أمتك من ابلاب األيمن من
اجلنة وهم رشاكء مع انلاس يف بقية األبواب .وهذه

فيها داللة ظاهرة ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أرشف الرسل ،والرسل هم أفضل اخللق.

ق
اخازت ہےی قیل کر دنا یھا حوکہ انک نظی یھا اوز ینی ارساییل می ےس کسی آدمی ےک
ق
سایھ جھگر زاہ یھا۔ موش یی (علیہ الس الم)ینی ارساییل می ےس یےھ اوز نظی فعونوں
ش
می ےس یھا (اں ےک گروہ ےک حص ن ا ین دشمن ےک خ الف موش یی علیہ الس الم
ےسمددظلت یک،ایہوں ن مکامازا تو وہرمگیا)تعت حکم ےک اسکو قیل کردنا۔زسول
م
ہ کہ ن حرت اں ےک اوز جلوق یک سفازس ےک دزمیاں خا نل ےہو
اهلل ﷺ کا حیال ے
ی
خان یگ کہ ایہوں ن انک خاں کو تعت حکم ےک قیل کر دنا یھا اوز وہ ھی کہی ےگ
م
م
ہ ،جےھ ای رنی خاں (یک
ہ ،جےھ ای رنی خاں (یک قکر) ے
(آح تو ) متی ای رنی خاں ( رپ ینی) ے
ع
ہ۔ متے ع الوہ کسی اوز ےکنراس خےل خاو ،یم ست تس یی (علیہ الس الم) ےک
قکر) ے
عت
عایل ےک
نراس خےل خاو۔ وہ س یی(علیہ الس الم) ےک نراس آ نی ےگ اوز اں رپ اهلل ت ی
عایل نای رنیزوحکویرھون کااوز ن کہوہاهلل
احسانات کا ندکرہ کرین ےگ کہاں می اهللت ی
کا کلمہ ہ ےی حن کو رمیم (علنہا الس الم) یک رطف اِلفا کیا اوز اس یک زوح ہ ےی ،ن کہ اں کو
ات ےک ی ریدا کیا۔ وہ کوئ گیاہ ییاں یہی کرین لیک لوگوں کو مجدمﷺ کا حوالہ
تعت ن ر
ع
ہ کہ رخاز ا نتیاء ا ین کاموں کوییاں کر
دین ےگ ۔ ن زسول اهلل ﷺ کا ظنم رسف ے
ن
ہ
ےک معدزت کر لی ےگ اوز انک کوئ عدز رتش یہی کرین ےگ لیک اں کا حیال ے
کہ مجدمﷺ اں ےس زنادہ میاست ہ ےی۔ لوگ زسول اهلل ﷺ ےک نراس آ نی ےگ
عایل ےک رعس ےک پ رج شجدہ کرین ےگ۔ اهلل
ر
آت اں یک نات ماں لی ےگ اوز اهلل ت ی
ت ی
عایل ن وہ
عایل ا رنی جدم وییاء ےک اں رپ ا تےس دز وا کرین ےگ کہ اس ےس یہےل اهلل ت ی
ی
ک
ک
آت ےس کہا خان گا کہ رس
دزوازے سی ےک لن یہی ھوےل ےہوں ےگ۔ یررھ ر

آت یک نات سنی خان یگ ،سوال کحن عظا کیا خان،سفازس کحن
ایھا ین ،کہن ر
سفازسقنول یکخان یگ۔زسول اهللﷺسفازس کرین ےگاوزفما نی ےگ اے

آت
عایل اں یک سفازس قنول فمان گا اوز ر
زت! متی امت،متی امت! اهلل ت ی
ےس کےہ گا کہ ای رنی امت کو حنت ےک دا نی دزوازے ےس داخل کر لی اوز ن دیگر
ی
لوگوںےک سایھناقدزوازوںمی ھی رسنک ےہوںےگ۔اسمی نواضحدلیلموحود
ہ کہ ینی کریم ﷺ یمام زسولوں می ےس اقصل ہ ےی اوز زسول اقصل الج التق ہ ےی۔
ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• صعيد  :األرض الواسعة املستوية.
• ثالث كذبات  :أما اثنان منها فيف اهلل -تعاَل ،-ويه قوهل{ :إين سقيم} [الصافات ) ، ] (89وقوهل{ :بل فعله كبريهم هذا} [األنبياء ) . ] (63وأما
اثلاثلة فيه قوهل لسارة :أخيت ،يعين يف اإلسالم ،وليست بكذب حقيقة ،لكن ملا اكنت بصورة الكذب سماها كذبًا.
َ
َّ ْ
انلهس :قضم اليشء بمقدم األسنان.
• ن َهس :
• ال يمرصاعني  :جانيب ابلاب.
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• َه َ
جر  :يه قاعدة ابلحرين ،ويه األحساء.
ْ
• بُرصى  :مدينة معروفة ،بينها وبني مكة شهر.
َ ْ
• دعوة  :دعوة إَل طعام.
• فسجدوا لك  :أي سجود شكر ال عبادة.

• املهد  :الصغر.
• َ
الع ْر يش ْ :سير امللك وهو خملوق عظيم ال يعلم عظمته إال اهلل.
• يشفع لكم  :يتوسط لكم جبلب نفع أو دفع رض.

• سيد ودل آدم  :السيد اذلي يفوق قومه واذلي يفزع إيله يف الشدائد ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -سيدهم يف ادلنيا واآلخرة ،وإنما خص يوم
يومئذ حتت لوائه -صىل اهلل عليه وسلم-.
القيامة الرتفاع السؤدد فيه وتسليم مجيعهم هل ولكون آدم ومجيع أوالده
ٍ
• نفيس نفيس  :أي :نفيس يه اليت تستحق أن يشفع هلا.

فوائد احلديث:
 .1تفضيل نبينا -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع مجيع املخلوقني.
 .2تواضع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلبيته لدلعوة ،واألكل مع اعمة أصحابه.
 .3أحب الطعام إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اذلراع نلضجها ،وْسعة استمرائها ،وزيادة ذلتها.
 .4احلكمة يف أن اهلل -تعاَل -أهلمهم سؤال آدم ،ومن بعده يف االبتداء ،ولم يلهموا سؤال نبينا حممد -صىل اهلل عليه وسلم -إلظهار فضيلته ،فهو
انلهاية يف ارتفاع املزنلة ،وكمال القرب.

 .5عدم ابلحث فيما لم يذكر وأبهم يف انلصوص مثل الشجرة اليت أكل منها آدم -عليه السالم-.

 .6احلذر من الشيطان حيث أغوى آدم وحواء -عليهما السالم-.

 .7يرشع ملن أراد من عبد حاجة أن يقدم ين يديه وصف املسئول بأحسن صفاته؛ يلكون أدىع لإلجابة.

ُ .8يوز ملن سئل عن أمر اليقدر عليه أن يعتذر بما يقبل منه ،ويستحب أن يرشد ملن يظن أنه أقدر ىلع ذلك.

 .9بيان هول املوقف واشتداد املحرش ىلع العباد يوم القيامة.
 .10إثبات صفة الغضب هلل -عز وجل-.

 .11تواضع األنبياء حيث تذكروا ما مىض منهم؛ ليشعروا بأنهم دون هذا املوقف.
 .12بيان أفضلية أويل العزم من الرسل -عليهم السالم-.
 .13أن ً
نوحا -عليه السالم -أول الرسل إَل انلاس.

 .14إثبات الوسيلة واملقام املحمود لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
ً
 .15حمامد اهلل -تعاَل -التنتيه؛ وذللك يفتح اهلل ىلع رسوهل يف هذا املقام من حسن اثلناء عليه شيئا لم يفتحه ألحد قبله.

 .16بيان أن أمة حممد خري األمم ،فلهم خصائص يف دخول اجلنة حيث يدخلون من باب خاص بهم ،ويشاركون انلاس يف بقية األبواب.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،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 .نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
  1397ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه .رياض الصاحلني ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،ط،4
1428ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض1430 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)8345( :
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أنفيق أو انفِح ،أو انضِح ،وَل حتيص فيحيص
اهلل عليك ،وَل تويع فيويع اهلل عليك.

 .1621احلديث:

**

عن أسماء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهما

قالت :قال َل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال
َ
َْ
َْ
ُ
ويك فيُوَك عليك» .ويف رواية« :أن يف ييق أو انف ييح ،أو
ت ي
ُْ
ُ
ْ
ْ َ
ويع
انض ييح ،وال حت ييص فيُح ييص اهلل عليك ،وال ت ي
ويع اهلل عليك».
فيُ ي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ألسماء بنت أيب بكر
َ ُ ِّ
َ َ َّ
الصديق ريض اهلل عنهما :ال تد يخ يري َوتشدي َما
َْ
َ
ْ
َّ
يعن َد يك َوت ْم َن ييع َما ييف يدك ،فتنقطع َمادة الرزق عنك،
وأمرها باإلنفاق يف مرضاة اهلل تعاَل ،وال حتسيب
ً
خوفا من انقطاع الرزق؛ فيكون سببا النقطاع
إنفاقك ،وهو معىن قوهل( :فيحيص اهلل عليك) ،وال
تمنيع فضل املال عن الفقري فيمنع اهلل عنك فضله

ويسده عليك.

**

ِ ِ
ِ ِ
ی
ح ر
رح کرو ،گ ْن گ ْن کرنزکھو کہ یررھ اهلل ھی یمہی گ ْن گ ْن کردے اوزبجرا بجرا کرن زکھو
ی
کہ یررھ اهلل ھی یمےس بجرا بجرا کر ز کےھ۔

 .1621خدیث:

اشماء نتاتویکر صدتق زضی اهلل عہماییاںکرئہ ےی کہزسول اهلل ﷺ ن اں ےس
ی
فمانا( :مال کو) زوك زوك کر ن زکھو ،کہی ن ن ہےو کہ یم ےس ھی زوك لیا خان۔
ِ ِ
آتﷺ ن فمانا :ح ر
رح کرو ،گ ْن گ ْن کر ن زکھو،
انک دورسی زوای ث می ے
ہ کہ ر
ی
کہی ن ن ےہو کہ اهلل ھی یمہی گن گن کر دے اوز بجرا بجرا کر ن زکھو ،کہی اتسا ن ےہو کہ اهلل
ی
ھی یم ےس بجرا بجرا کر ز کھن لےگ۔
ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن اشماء نت اتو یکر صدتق زضی اهلل عہما ےس فمانا :حو کجرھ یمہازے
ہ
ہ اےس ستنت ستنت کر اوز بجرا بجرا کر ن زکھو اوز حو کجرھ یمہازی ملکنت می ے
نراس ے

اےس زوك زوك کر ن زکھو ،کہی اتسا ن ےہو کہ یم نک یمہازا ززق آنا یید ےہو خان۔
متن
آت ﷺ ن ایہی حکم دنا کہ اهلل یک زصا ےک لن ح ر
رح کرو ،ززق ےک فظع ےہو
ر
خانےک اند تےس ےک بحتحسات کر کرےک ن زکھواوز اس یکوج ےسح ر
رحکرناہےی
ق
ج
ہ۔ زاند مال کو
آت ﷺ ےک فماں ( حصی اهلل علیک) کا یہی مقہوم ے
ن ر ھوز دو۔ ر
ی
قفت ےس ن زوکو ،کہی اتسا ن ےہو کہ یررھ اهلل ھی یم ےس ا ین قصل کو زوك ےل اوز اس
کا سلسلہ یید کردے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أسماء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهما
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال تويك  :ال تدخري وتمنيع ما يف يدك ،والواكء اخليط اذلي يشد به رأس القربة.
• انفيح  :أنفيق.
• انضيح  :أنفيق.

• ال تويع  :اإليعاء :جعل اليشء يف الواعء.

ً

• ال حتيص  :من اإلحصاء وهو معرفة قدر اليشء ،أو وزنه ،أو عده؛ خوفا من نفاده.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن منع الصدقة خشية انلفاذ؛ فإن ذلك من أعظم أسباب قطع الربكة.
 .2اتلأكد واحلث ىلع اإلنفاق.
 .3من عدل اهلل تعاَل أن جعل اجلزاء من جنس العمل.
 .4من علم أن اهلل يرزقه من حيث ال حيتسب فحقه أن ينفق وال حيسب.

155

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 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق :عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1428ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي،
الطبعة :األوىل 1418ه1997 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة:
األوىل 1422ه2002 ،م.

الرقم املوحد)5823( :
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ب
آتزضی اهلل عیہن ایہی سالم کیا اوز
اںکا گرز حرید حروںےک نراسےسہےوا تو ر
فمانا :ینیﷺا تےس ہےی کیا کرن یےھ۔

أنه مر لَع صبيان فسلم عليهم قال اكن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يفعله

 .1622احلديث:

**

ْ َ َ َّ
ِّ ُ َ َّ
ان ،ف َسل َم
عن أ ٍ
نس -ريض اهلل عنه :-أنه مر ىلع يصبي ي
َ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عليهم ،وقال :اكن
ُُ
يَفعله.

ہ کہ اں کا گرز حرید بحروں ےک نراس ےس ےہوا تو
اتش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث کیا گیا ے
آت زضی اهلل عیہ ن ایہی س الم کیا اوز فمانا :ینی ﷺ ا تےس ہےی کیا کرن یےھ۔
ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث انلدب إَل اتلواضع وبذل السالم للناس
لكهم ،وبيان تواضعه -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومنه

أنه اكن يسلم ىلع الصبيان إذا مر عليهم ،واقتدى به

أصحابه -ريض اهلل عنهم -فعن أنس -ريض اهلل
عنه -أنه اكن يمر بالصبيان فيسلم عليهم ،يمر بهم
يف السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول :إن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يفعله ،أي يسلم ىلع
الصبيان إذا مر عليهم ،وهذا من اتلواضع وحسن

اخللق ومن الرتبية وحسن اتلعليم واإلرشاد
واتلوجيه ،ألن الصبيان إذا سلم اإلنسان عليهم،

فإنهم يعتادون ذلك ويكون ذلك اكلغريزة يف
نفوسهم.

 .1622خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

آت
خدی ث می تواضع اختیاز کرن اوزیمام لوگوں کو س الم کرن یک پعنت ے
ہ اوز ر
ہ۔ اشی تواضع کا انک مظ ے
آت ﷺ کا گرز حت
ﷺ یک تواضع کا ییاں ے
اہہ ن کہ ر
ب
آت ﷺ
آت ﷺ ایہی س الم کیا کرن یےھ ،اوز ر
حروں ےک نراس ےس ےہو نا تو ر
ی
آت یک اقیدا می ا تےس ےہی کیا کرن یےھ۔ حریابجرہ اتش زضی اهلل عیہ ےک
ےک ضجان ھی ر
ہ کہ وہ بحروں ےک نراس ےس گرزن تو ایہی س الم کیا
نازے می زوای ث کیا گیا ے
ک
آت واہں ےس گرزن تو ایہی
کرن یےھ۔ ب رج نازاز می ھیل ے
زہ ےہون اوز ر
ت
آت ﷺ کا
س الم کرن اوز فمان کہ :ینی ﷺ اتسا ہےی کیا کرن یےھ عنی حت ر
بحروں ےک نراس ےس گرزن تو ایہی س الم کیا کرن یےھ۔ ن تواضع اوز حس ِ
ن خلق کا
ج تع
ی
مظ ے
ہ کنو نکہ بحروں کو
ہ اوز اس می پنت ،ا ر ھی لنم اوز زا ےہمائ کا یرہلو ھی ے
اہہ ے
ش
ہ اوز ن اں ےک دلوں
ہ تو ایہی اس یک عادت رپخائ ے
حت کوئ حص س الم کر نا ے
می رسست یک مایید ر
ہ۔
زح تش خا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1استحباب السالم ىلع الصغار ،وتدريبهم ىلع آداب الرشيعة.
 .2اجتناب الكرب ،واتلواضع ولني اجلانب.
 .3حرص الصحابة ىلع متابعة الرسول –صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن 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
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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)5659( :
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مینزسولﷺیکخدمت میانک ییل گان(کا گوست) تطوز ِبحفہ نترش

أهديت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم محارا
وحشيا

 .1623احلديث:

کیا۔

**

َ َّ َ َ
ُ
أهديت
امة -ريض اهلل عنه ،-قال:
عن الصعب بن جث
َ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -محارا وحشيا،
َ َّ
فَ َر َّد ُه َ َ َّ
يلع ،فلما رأى ما يف وجيه ،قال« :إنا لم ن ُرد ُه
َّ
عليك إال ألنا ُح ُر ٌم».

ضعت ین حیاہم زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل ﷺ یک خدمت
م
ب
ن
یی
آت ﷺ ن وہ جےھ
می انک ل گان (کا گوست) حق ےک طوز رپ رتش کیا تو ر
آت ﷺ ن متے حررہے رپ م الل ےک آ ناز دیکےھ تو فمانا کہ
واترش کردنا۔ حت ر
ی
ہ کہ ہےم خال ث احرام می ہ ےی‘‘۔
’’ہےم مہی ن واترش ن کرن لیک نات ن ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من حسن خلقه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن ال
يداهن انلاس يف دين اهلل ،وال يفوته أن يطيب

قلوبهم ،فالصعب بن جثامة -ريض اهلل عنه -مر به

انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وانليب -صىل اهلل عليه
وسلم -حمرم واكن الصعب بن جثامة عداء راميًا،

فلما مر به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صاد هل ً
محارا
ًّ
وحشيا ،وجاء به إيله فرده انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -فثقل ذلك ىلع الصعب ،كيف يرد انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -هديته؟ ،فتغري وجهه فلما رأى ما يف

وجهه طيب قلبه ،وأخربه أنه لم يرده عليه إال ألنه

حمرم ،واملحرم ال يأكل من الصيد اذلي يصيد من
أجله.

 .1623خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
آت ﷺ اهلل ےک دین ےک
ینی ﷺ ےک اخ الق حسیہ می ےس انک ن ھی یھا کہ ر
نازے می لوگوں ےس مدا ےہنت یہی پ ین اوز اں یک دلحوئ کا کوئ موق عہ اہیھ ےس ن
خان د ین۔ حریابجرہ ینی ﷺ کا گرز ضعت ین حیاہم زضی اهلل عیہ ےک نراس ےس ےہوا
آت ﷺ خال ث احرام می یےھ۔ ضعت ین حیاہم زضی اهلل عیہ یہت یت
حت کہ ر
یھا گن واےل اوز ے
ماہیت انداز یےھ۔ حت ینی ﷺ کا اں ےک نراس ےس گرز ےہوا تو
یی
آت
آت ﷺ ےک لن س کاز کیا اوز اےس ےل کر ر
ایہوں ن انک ل گان کو ر
ﷺےکنراس آن لیکینیﷺ ن اےسواترشکر دنا۔ضعت زضی اهللعیہ رپ ن
نات گراں گرزی کہ ینی ﷺ ن اں کا ہےدن کنویکر واترش کر دنا؟ اں کا حررہہ منعت ےہو

گیا۔ زسول اهلل ﷺ ن حت اں کاحررہہ دیکھا تو اں یک دلحوئ کرن ےہون فمانا کہ
ہ کنو نکہ وہ خال ث احرام می
آتﷺ ن اں کا بحفہ ضف اس لن واترش کر دنا ے
ر
ش
ہ ےی اوز مخم حص اس س کاز کو یہی کھا سکیا حو اس ےک لن س کاز کیا گیا ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :الصعب بن جثامة –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ُح ُرم  :حمرمون باحلج أو العمرة.
• وحشيا  :هو احليوان الربي .غري ُم َر َّوض

فوائد احلديث:
 .1استحباب قبول اهلدية ،واألكل منها.
 .2حسن ُخلُق انليب –صىل اهلل عليه وسلم -حيث َّ
طيب نفس املهدي ببيان العلة وسبب االمتناع.
 .3جواز رد اهلدية لعلة.
 .4جواز احلكم بالقرائن عند فقد ادلالئل ،لقول الصعب :فلما رأى ما يف وجيه.
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املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري 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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.

الرقم املوحد)5772( :

160

ش
ق
ہ؟
اےاهللےکزسولﷺ! کوں سا حص ستےس ا صل ے

أي انلاس أفضل يا رسول اهلل

 .1624احلديث:

**

ً
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفواع :قال
ٌ
ٌ
مؤمن
انلاس أفضل يا رسول اهلل؟ قال« :
رجل :أي
ي
ٌ
وماهل يف سبيل اهلل» قال :ثم َمن؟ قال:
جماهد
بنفسه ي
ي
ٌ
ٌ
ِّ
الش َعاب ُ
يعبد َّ
ربه» .ويف
«ثم رجل معزتل يف يشعب من
ُ
َ
َ
رواية« :يتيق َ
انلاس يمن رشه».
اهلل ،ويدع
ي

ش
ہ کہ انک حص ن دزناق ث
اتو سعیدی الجدزی زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ش
ق
آت ﷺ
کیا کہ اے اهلل ےک زسولﷺ! کوں سا حص ست ےس ا صل ے
ہ؟ ر

ن فمانا کہ ’’وہ مومن حو ا ین خاں و مال ےک سایھ اهلل ےک زا سن می حہاد کر نا
ش
ق
آت ﷺ
ہ‘‘۔ اس ن تروجرھا :اس ےک ت عد کوں سا حص زنادہ ا صل ے
ے
ہ؟ ر
ن فمانا "گھانوں می ےس کسی گھائ می رعل ث تسی ےہو کر ا ین زت یک عیادت
ش
ہ اوز
کرن واال حص۔" انک زوای ث می ن الفاظ آن ہ ےی "حو اهلل ےس دز نا ے
م
ہ"۔
لوگوں کو ا ین رس ےس حقوظ زکھیا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أي الرجال خري؟،

 .1624خدیث:

**

فبني أنه الرجل اذلي ُياهد يف سبيل اهلل بماهل
ونفسه ،قيل :ثم أي؟ ،قال :ورجل مؤمن يف شعب من

الشعاب يعبد اهلل ويدع انلاس من رشه .يعين أنه
قائم بعبادة اهلل اكف عن انلاس وال يريد أن ينال

انلاس منه رش.

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
آت ﷺ ن
ینی ﷺ ےس دزناق ث کیا گیا کہ کوں سا حص ست ےس یہت ے
ہ؟۔ ر
ش
ہ۔
وصاحت فمائ کہ وہ حص حو ا ین مال و خاں ےک سایھ اهلل یک زاہ می حہاد کر نا ے
ش
آت ﷺ ےس رمند دزناق ث کیا گیا کہ اس ےک ت عد کوں سا حص ست ےس یہت
ر
آت ﷺ ن فمانا کہ گھانوں می ےس کسی گھائ می رعل ث تسی ےہوکر اهلل
ے
ہ؟۔ ر
ش
یک عیادت کرن واال اوز لوگوں کو ا ین رس ےس محقوظ کرد ین واال حص۔ تعنی حو اهلل
ہ اوز ن یہی
ہ ،لوگوں ےس ترعض کرن ےس ناز زہےیا ے
یک عیادت می لگا زہےیا ے
رخاہےیا کہ اں ےک سایھ کجرھ ُپا کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري ومسلم واللفظ هل.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ْ
• يشعب  :الطريق يف اجلبل ،وما انفرج بني اجلبلني.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السؤال عما حيتاج إيله اإلنسان من أمور ادلين.
 .2خمالطة انلاس عند فسادهم مداعة الرتكاب اآلثام.
 .3بيان فضل اجلهاد يف سبيل اهلل بانلفس واملال.
 .4فضل العزلة عند خوف الفتنة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رشح صحيح مسلم؛
لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن
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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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه..
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ی
کوئ ھی عوزت حو اسخال میوفات ن ران کہ اسکا خاوند اسےسزاضی ےہو،
وہ حنت میداخل ےہویگ۔

أيما امرأة ماتت ،وزوجها عنها راض دخلت
اجلنة

 .1625احلديث:

**

 .1625خدیث:

ی
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا’’ :کوئ ھی
ام سلمہ زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
عوزت حو اس خال می وفات نران کہ اس کا خاوند اس ےس زاضی ےہو ،وہ حنت می

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل
َ ُّ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أي َما امرأ ٍة ماتت ،وزوجهاراض دخلت اجلنة».
عنها ٍ

داخل ےہو یگ‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

راض عنها لقيامها
املرأة املزتوجة إذا ماتت وزوجها ٍ

حبقوقه أو ملساحمته هلا فيما فرطت فيه اكن ذلك سببا

دلخول اجلنة ،واحلديث ضعيف ولكن يف معناه
حديث" :إذا صلت املرأة َخسها وحصنت فرجها
وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت"

رواه ابن حبان وهو صحيح.

**

اجمایل معنی:

سادی سدہ عوزت کا اگر اس خال می انفال ےہو کہ اُس کا خاوند اس ےس زاضی یھا
ی
کنو نکہ وہ اس ےک حقوق تروزے کرئ ھی نا یررھ اس ےس حو کجرھ کمی کو ناہےی ےہوئ اےس

ہ۔ ن خدی ث ضعنف
اس ن معاف کردنا ےہو تو ن اس ےک دحول حنت کا ستت ے
م
ہ کہ" :حت عوزت نرا برح یمازین رپےھ،
ہ ناہےم اشی عنی یک انک اوز خدی ث ے
ے
ای رنی رسمگاہ یک حفاظت کرے اوز ا ین س ے
وہ یک فماں پدازی کرے تو اس کو اختیاز

اہ داخل ےہو خان‘‘۔ اس خدی ث کو این
ے
ہ کہ وہ حنت ےک حش دزوازے ےس رخ ے
ض
ح
ہ۔
ہ اوز ن نح خدی ث ے
حیاں ن زوای ث کیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أم سلمة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ماتت وزوجها عنها راض  :أي أنها عند موتها اكن زوجها راضيًا عنها

فوائد احلديث:
 .1إذا ماتت املرأة املسلمة ويه تؤمن باهلل وحده ال رشيك هل واكنت مؤدية حق زوجها دخلت اجلنة.
 .2بيان عظم حق الزوج ىلع زوجته.
 .3احلث ىلع سيع املرأة فيما يريض زوجها وجتنب ما يسخطه تلفوز باجلنة.
املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.

مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .
رش ُح اجل َامع َّ
حممد إسحاق َّ
الصغري -حممد بن إسماعيل الصنعاين،املحقق :دَّ .
نوير َ ْ
َّ
اتل ُ
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل1432 ،
ي
ي ي
 ـه 2011 -م- .سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب- .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف
األمة/حممد نارص ادلين،األبلاين -دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية/الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 /
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ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ َ
ِيك ،م ِْن َ ِّ
َش
ِمْسِب اهلل أرقِيك ،مِن لك يش ٍء يؤذ
ُ َْ
ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
لك نف ٍس أو ع
سم اهللِ
ني حا ِسد ،اهلل يش ِفيك ،ب ِ ِ
ِ ُ
أرقِيك

 .1626احلديث:

آت کو ادیث
آت رپدم کر نا ےہوں ،ےہاسحرتےس حو ر
اهللےک نامےس می ر
یرہنجران ،ےہ خانداز اوز حسد کرنوایل نگاہےکرسےسحفاظتےک لن ۔ اهلل
**

َ
َ
عن أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه :أن يجربيل
ََ َ
َ
َُ
أىت َّ
انل َّ
يب  -صىل اهلل عليه وسلم  -فقال :يَا حم َّم ُد،
ُ ِّ
َ َ
ْ َ
ْ َ َْ َ َ َ َ
أر يقيك ،يم ْن لك
ت؟ قال« :ن َع ْم» قالِ :مْسِب اهلل
اشتكي
ْ َ ِّ ُ ِّ
َ ْ ُْ َ
لك َن ْفس أَ ْو َع ْني َحاسد ،اهللُ
يش ٍء يؤ يذيك ،يمن رش
ي ٍ
ٍ
ي
ُ
َ
َْ َ
هلل أر يقيك.
سم ا ي
يش يفيك ،ب ي ي

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يعين :هل أنت مريض؟ -قال :نعم ،فقال :بسم اهلل
أرقيك من لك يشء يؤذيك ،من رش لك نفس أو عني

حاسد ،اهلل يشفيك ،بسم اهلل أرقيك .هذا داعء من
جربيل أرشف املالئكة للنيب -صىل اهلل عليه

وسلم -أرشف الرسل .وقوهل :اشتكيت قال :نعم ،ويف
هذا ديلل ىلع أنه ال بأس أن يقول املريض للناس إين
مريض إذا سألوه ،وأن هذا ليس من باب الشكوى،

الشكوى أن تشتيك اخلالق للمخلوق تقول :أنا

أمرضين اهلل بكذا وكذا ،تشكو الرب للخلق هذا ال
ُيوز ،وهلذا قال يعقوب " :إنما أشكو بيث وحزين إَل

اهلل" يوسف ،86 :قوهل" :من رش لك نفس أو عني
حاسد ،اهلل يشفيك" ،من رش لك نفس من انلفوس
البرشية أو نفوس اجلن أو غري ذلك أو عني حاسد
أي ما يسمونه انلاس بالعني ،وذلك أن احلاسد -

والعياذ باهلل -اذلي يكره أن ينعم اهلل ىلع عباده
بنعمه ،نفسه خبيثة رشيرة ،وهذه انلفس اخلبيثة
الرشيرة قد ينطلق منها ما يصيب املحسود ،وهلذا

 .1626خدیث:

اتو سعید خدزی  -زضی اهلل عیہ  -زوای ث کرن ہ ےی کہ حتاییل علیہ الس الم ینی ﷺ
آت کو رمض یک
ےک نراس تشتف الن اوز کہن لےگ کہ :اے مجدمﷺ! کیا ر
تِ
آت ﷺ ن فمانا :اہں۔ حتییل علیہ الس الم ن کہاْ :س ِم اهلل
س کای ث ے
ہ؟ ر
ِ
ا ْزقِیکِ ،من کُ ِل َش ْیء ت ُوْدِنکِ ،من َرس ِکُ ِل تَفْش َا ْو ع
َی خ ِ
ک ،تِس ِم اهللِ
ِ
،
د
اس
ْ
اهلل ت َسْفی َ
َ
َ ْ
َ ْ
ُ
ِ
آت کو
آت رپ دم کر نا ےہوں ،ےہ اس حرت ےس حو ر
ک .پجمہ :اهلل ےک نام ےس می ر
ُازقی َ
ادی ث یرہنجران ،ےہ خانداز اوز حسد کرن وایل نگاہ ےک رس ےس (حفاظت ےک لن)

**

حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن جربيل
َ
اشتكيت –
أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسأهل

آت رپدم کر نا ےہوں۔
آت کوسفادے ،می اهللےک نامےس ر
عایل ر
ت ی

**

آت رپ دم کر نا ےہوں۔
آت کو سفا دے  ،می اهلل ےک نام ےس ر
عایل ر
۔ اهلل ت ی

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ
اتو سعید خدزی  -زضی اهلل عیہ  -ےس رموی خدی ث می اس نات کا ییاں ے
ج
یی
آت کو
حتا ل علیہ الس الم ینی ﷺ ےک نراس تشتف الن اوز ترو ھن لےگکہ کیا ر
س کای ث ت
آت ﷺ ن حوات دنا کہ :اہں می
ے
آت رمتص ہ ےی؟۔ ر
ہ عنی کیا ر
ی
آت رپ دم کر نا ےہوں ،ےہ
رمتص ےہوں۔ اس رپ ا ھوں نکہا :اهلل ےک نام ےس می ر
آت کو ادی ث یرہنجران ،ےہ خانداز اوز حسد کرن وایل نگاہ ےک رس
اس حرت ےس حو ر
آت رپ دم
آت کو سفا دے ،می اهلل ےک نام ےس ر
عایل ر
ےس حفاظت ےک لن۔ اهلل ت ی
کر نا ےہوں۔ ن ارسف الم ال نکہ حتاییل علیہ الس الم یک رطف ےس ینی ﷺ ےک لن
یی
س
آت
دعا ے
ہ حو ارسف الر ل ہ ےی۔ حتا ل علیہ الس الم ےک اس قول می کہ" :کیا ر
آت ﷺ ےک حوات می کہ" :اہں می رمتص
کو رمض یک س کای ث ے
ہ؟" اوز ر
ہ کہ لوگ حت رمتص ےس تروجرھی تو اس ےک اس رطح
ےہوں۔" اس نات یک دلیل ے

کہن می کوئ حرح یہی کہ می رمتص ےہوں۔ اوز ن کہ اتسا کہیا سکوہ س کای ث می یہی
آت اتساتوں ےک سا من اهلل ت عایل یک اس انداز می
آ نا۔ سکوہ تو ن ےہو نا ے
ہ کہ ر
م
م
آت کا جلوق
س کای ث کرین کہ جےھ اهلل ن ف الں ف الں پمازی می متی ال کر دنا ے
ہ۔ ر
ہ۔ اشی لن تعقوت علیہ الس الم ن کہا
ےک سا من زت یک س کای ث کرنا خاپ یہی ے
یھا "ایما اسکو ینی وحرئ ایل اهلل" کہ می تو ای رنی رپتسانوں اوز ز بح یک فناد اهلل ہےی ےس کر
زاہ ےہوں۔ (توسف  )86 :حتاییل علیہ الس الم ن فمانا" :من رس ِکل تفش او عی
اهلل ت سفیک"۔ تعنی یمام تشی و حیائ اوز دیگر تقوس ےک رس ےس اوزحسد
خاسدُ ،
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ش
یرھی تظ ےک رس ےس حےس تعص لوگ ضف تظ کا نام د ین ہ ےی کنوں کہ خاسد حص
ت
ہ کہ اهلل ا ین ییدوں کو ای رنی
(العیاد ناهلل) عنی وہ آدمی حو اس نات کو نات رسید کر نا ے
تع
ت
ہ اوز اس ختنت و رس
منوں ےس توازے اس کا فش ختنت اوز رسایگت ےہو نا ے
ش
ت
ہ حش کا اپ اس حص نک
ایگت فش ےس تعص اوفات اتسی ےس کا حروح ےہو نا ے
ہ حش ےس حسد کیا خان۔ اشی لن کہا کہ" :او عی خاسد ،اهلل ت سفیک" تعنی
یرہنحریا ے
اهلل اےس یھیک کرے اوز اس یک وج ےس ی ریدا سدہ پمازی کو دوز کرے۔حتنل علیہ
ت
ہ کہ) ایھوں ن دعاء کا
الس الم ن کہا کہ " :سم اهلل ازقیک"۔ (اس ےس یریہ خرلیا ے
ت
آعاز اوز اختیام سم اهلل ےس کیا۔

قال" :أو عني حاسد ،اهلل يشفيك" ،أي :يربئه ويزيل

سقمه .قوهل" :بسم اهلل أرقيك" ،فبدأ بالبسملة يف أول

ادلاعء ويف آخره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أرقيك  :من الرقية ،ويه العوذة اليت يُرىق بها صاحب اآلفة.
• يؤذيك  :يصيبك بمكروه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اإلخبار باملرض عن بيان واقع احلال من غري تضجر وال تربم.
 .2جواز الرقية بأسماء اهلل تعاَل وصفاته.
 .3إثبات أثر احلسد ،وأن العني هلا فعل قبيح ىلع املعني.
 .4استحباب الرقية بما ورد يف احلديث.
 .5أن انليب –صىل اهلل عليه وسلم -كغريه من البرش ،يطرأ عليه ما يطرأ ىلع غريه من املرض.
 .6إذا داع اإلنسان بما جاء يف السنة فخري وأحسن؛ ألن لك ما جاء يف السنة فإن مرااعته أفضل ،وإذا لم يعرف هذا ادلاعء داع باملناسب ،مثل:
شفاك اهلل ،اعفاك اهلل ،أسأل اهلل لك الشفاء ،أسال اهلل لك العافية ،وما أشبه ذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن 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 عليم
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)5650( :
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ہ،اسےک سایھ ہےم میےس کسی کا
اهللےک نامےس،ن ےہمازےزمییکمنی ے
ہ اوزاسیکوجےس ےہمازےزتیکاخازتےس ےہمازارمتص
ل عات لگا ےہوا ے

َ َْ َ ُْ َ
َُُْ ْ َ
أر ِضنا ،ب ِ ِريق ِة بع ِضنا ،يشَف ب ِ ِه
سم اهللِ ،تربة
بِ ِ
َ ُ َ ْ َ ِّ َ
س ِقيمنا ،بإذ ِن ربنا

 .1627احلديث:

سفانات ےہوگا۔

**

 .1627خدیث:

ش
عاتش زضی اهلل عہا زوای ث کرن ےہون ییاں کرئ ہ ےی کہ حت کسی حص ےک ندں
ےک کسی حےص می پمازی الحق ےہوئ نا اس می کوئ یرھوزا نا زجم وعتہ ہےو نا ،تو ینی

َّ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها:-
ْ ُ َْ
ْ
َ َ َ ْ
َّ
ُ
ْ
اليش َء يمنه ،أو
عليه وسلم -اكن يإذا اشتَىك اإلن َسان
َ ٌ َ
َ
َ َ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه
اكنت بي يه ق ْر َحة أ ْو ُج ْرح ،قال
ُ
وسلم -بأصب يع يه هكذا  -ووضع سفيان بن عيينة
َ
هلل،
سم ا ي
الراوي سبابته باألرض ثم رفعها -وقال« :ب ي ي
ْ
َ
ُ َُ ْ َ
يقة َب ْعضنَا ،ي ُ ْش َىف به َسق ُ
يمنَا ،بإذ ين
ت ْربة أر يضنا ،يب ير ي
يي ي
ي
َر ِّبنَا».

ع
ﷺ ای رنی انگیل ےس ا تےس کرن -زاوی خدی ث سفیاں ین عیتیہ ن میل طوز رپ
دکھان ےک لن ای رنی ایگ ست شہادت کو زمی رپ زکھا ،یررھ اےس ایھا لیا-اوز
ِ
ت
ِ
فمان «:تس ِم اهللُِ ،پْ َنُ ا ْز ِضیَاِ ،پِتف َ ِہ تَع ْ ِصیَاُ ،سْقَی ِنِ َسفنمُیَا ،ناد ِ
ْں َزی ِیَا» پجمہ :اهلل
ہ ،اس ےک سایھ ہےم می ےس کسی کا
ےک نام ےک ےس ،ن ےہمازے زمی یک منی ے
ہ اوز اس یک وج ےس ےہمازے زت یک اخازت ےس ےہمازا رمتص
لعات لگا ےہوا ے
سفانات ےہوگا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا مرض إنسان ،أو

**

اكن به جرح أو يشء يأخذ من ريقه ىلع أصبعه

السبابة ،ثم يضعها ىلع الرتاب ،فيعلق بها منه يشء،
فيمسح به ىلع املوضع اجلريح أو العليل ،ويقول «ب ْ
اس يم
ي
َ
يمناَ،
ُ َُ َْ َ
يقة َب ْعض َنا ،ي ُ ْش َىف به َسق ُ
هلل ،ت ْربة أر يضنا ،بي ير ي
يي ي
ا ي
ي
ْ
َ
ِّ
َ
بيإيذ ين ربنا».

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
حت کوئ حص پماز ےہو خا نا ،اےس کوئ زجم لگ خا نا نا کجرھ اوز ےہو نا ،تو ینی ﷺ ای رنی
شہادت یک انگیل رپ ایریا کجرھ لعات میازك لگان اوز انگیل کو منی رپ زکھ د ین۔ توں اس
ک
آت ﷺ اےس اس خگہ یرھت د ین ،حہاں زجم نا
ےک سایھ جرھ منی لگ خائ۔ یررھ ر
ِ
ت
پمازی ےہوئ اوز کہن« :نِا ْش ِم اهللُِ ،پْ َنُ َا ْز ِضیَاِ ،پِتف َ ِہ تَع ْ ِصیَاُ ،سْقَی ِنِ َسفنمُیَا ،نِاِد ِ
ْں
ہ ،اس ےک سایھ ہےم
َزی ِیَا» .پجمہ :اهلل ےک نام ےک ےس ،ن ےہمازے زمی یک منی ے
ہ اوز اس یک وج ےس ےہمازے زت یک اخازت ےس
می ےس کسی کا لعات لگا ےہوا ے
ےہمازا رمتص سفانات ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ ملسلم
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• اشتىك  :من الشاكية ويه املرض.
• قرحة  :ما خيرج بابلدن من بثور وآثار احلرق وغريها.
• قال بأصبعه  :أي :عمل.

• بريقة  :أقل من الريق ،وهو اللعاب.
• سقيمنا  :مريضنا

فوائد احلديث:

ً
 .1جواز الرىق يف لك اآلالم ،وأن ذلك اكن ً
معلوما بينهم.
أمرا
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 .2استحباب وضع سبابته باألرض مبتلة بالريق ،ووضعها ىلع املريض عند الرقية؛ كما فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .3جواز ادلاعء واتلربك بأسماء اهلل تعاَل وصفاته.

 .4األخذ باألسباب يف اتلداوي ،وسؤال أهل العلم بذلك.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد
العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6113( :
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زہ یےھ کہ اں رپ سونیکندناں
اتوت علیہ السالم ک رتے ا ناز کر عسلفما ے
گرن لگی

بينا أيوب -عليه السالم -يغتسل عريانا ،فخر
َ ٌ
عليه ج َراد من ذهب

 .1628احلديث:

**

 .1628خدیث:

ہ کہ ینی صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا’’ :اس
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
زہ یےھ کہ اں رپ سون یک
دوزاں یک اتوت علیہ الس الم ک رتے ا ناز کر عسل فما ے
ل
ث یرھ یرھ ےک
ندناں گرن گی۔ اتوت (علیہ الس الم) اےس ا ین ک رتے می ل ر
ش
میتن لےگ ،ا ین می اں ےک زت رع و خل ن ایہی ن رکازا کہ اے اتوت! کیا می
ی
ن مھی اس حرت ےس ن ییاز یہی کر دنا یھا؟ اتوت (علیہ الس الم) ن حوات دنا:
کنوںیہی،یتی رعت یکقسم!لیکیتی پک ثےسمتے لن نییازیکنوں

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ ُ
ُ
أيوب -عليه السالم -يَغتسل
عليه وسلم" :-بينا
َ
ُ َْ
َ َ ٌ
َ َ
ُ ً َ َ َّ
ب ،فجعل أيوب حي ييث
عريانا ،فخر عليه جراد من ذه ٍ
َ
ُ
أيوب ،أل َ ْم ْ
فناداه ُِّ
أكن
ربه -عز وجل :-يا
يف ثوبي يه،
َ
َْ
أغنيتك عما ترى؟! ،قال :بىل وعزتيك ،ولكن ال يغىن
َ
يب عن برك يتك".

ہ۔‘‘
کر ممک ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن أيوب عليه السالم يغتسل عريانا ،فسقط عليه

ذهب كثري ىلع هيئة اجلراد ،فجعل أيوب عليه
السالم يأخذه ويرميه يف ثوبه ،فناداه ربه عز وجل:

ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال :بىل وعزتك ،ولكين
لم آخذه رشها وحرصا ىلع ادلنيا ،إنما لكونه بركة

منك.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اوپ یہت
(انک رمییہ) اتوت علیہ الس الم ییےگ عسل کر ے
زہ یےھ کہ ا رخانک اں ےک ر
ش
سازا سونا ت س کل ندی گرا تو اتوت علیہ الس الم اےس ی رکرن اوز ا ین ک رتے می می تن
ی
لےگ تو اهلل رعوخل ن ایہی آواز دی :اے اتوت! کیا می ن مھی اس ےس
ہ؟ ایہوں ن کہا :اہں ،کنوں یہی ،یتی رعت یک قسم! لیک
ن ییاز یہی کیا ے
می تو اےس دییا یک ےہوس اوز ال لرح ےک طوز رپ یھی ےل زاہ ےہوں ،تش ن تویتی پکنوں
ہ اشی ناَط ےل زاہ ےہوں۔
می ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َّ
فخر  :سقط.
• جراد من ذهب  :قطع ذهب تشبه اجلراد ،من حيث الشلك والكرثة.
• حييث  :يأخذ ذلك ويرميه يف ثوبه.
• وعزتك  :العزة :املنعة والغلبة.

فوائد احلديث:
 .1جواز احلرص واالستكثار من احلالل يف حق من وثق من نفسه بالشكر.
 .2جواز االغتسال عريانا إذا اكن وحده يف خلوة ،وإن تسرت فالسرت أوىل ،وهو مذهب اجلمهور.
 .3احلث ىلع اتلماس ما يزداد اإلنسان به بركة وفضال.
املصادر واملراجع:

األسماء والصفات ،لإلمام أيب بكر أمحد بن حسني ابليهيق ،حتقيق عبداهلل احلاشدي ،مكتبة السوادي-جدة ،الطبعة األوىل .بهجة رشح رياض
الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-
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الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح
ابلخاري ،للشيخ عبداهلل الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح ،-لإلمام أيب عبداهلل حممد بن
إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري ،تأيلف بدر ادلين العيين،
حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5774( :
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ن
حتنل علیہ السالم ینی اکرم صیل اهللعلیہوسلمےک نراس تنےھ ےہون یےھکہ
ی
اوپےسانکآواز سنی
ا رخانک ا ھوںن ر

بينما جبيل -عليه السالم -قاعد عند انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -سمع نقيضا من فوقه

 .1629احلديث:

**

 .1629خدیث:

ہ کہ حتنل علیہ الس الم ینی اکرم صیل
عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عھما ےس زوای ث ے
س
ی
نت
اوپ ےس انک آواز
اهلل علیہ و لم ےک نراس نےھ ےہون یےھ کہ ا رخانک ا ھوں ن ر
سنی۔ ایھوں ن آشماں یک رطف نگاہ ایھائ اوز ییانا کہ ن آشماں کا انک دزوازہ

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال:

(بينما جربيل -عليه السالم -قاعد عند انليب -صىل
َ َ
اهلل عليه وسلم -سمع ن يقيضا من فوقه ،فرفع رأسه،
ُ
فقال :هذا باب من السماء ف يت َح ايلوم ولم يفتح قط إال
َ ٌ
ايلوم .فزنل منه َملك ،فقال :هذا ملك نزل إَل

ک
ہ۔ ن اس ےس یہےل ھی یہی کھوال گیا یھا۔ یررھ اس ےس
ہ ،حو آح ہےی کھوال گیا ے
ے
ہ ،ن
ہ ،حو آشماں ےس اپا ے
انک فسیہ اپا ،تو حتنل ن ییانا کہ ن انک فسیہ ے
ک
آت کو
آح ےس یہےل ھی یہی اپا یھا۔ اس ن س الم رعض کیا اوز کہا :میازك ےہو! ر
آت ےس یہےل کسی ینی کو یہی دن گن؛ انک
دوا تےس توز عظا کن گن ہ ےی ،حو ر

األرض لم يزنل قط إال ايلوم .فسلم وقال :أبرش
ُ
بنُورين أوتييْتَ ُهما لم يُؤتهما نَ ٌّ
يب قبلك :فاحتة الكتاب،
ي
َ
وخ َوا يت ُ
يم سورة ابلقرة ،لن تقرأ حبرف منها إال
ُ ْ
أع يطيتَ ُه).
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سوزہ الفابجہ اوز دورسی سوزہ النفہ یک آحری آییی۔ اں دوتوں می ےس انک حرف
ی
ی
ھی یم رپھو ےگ ،تو (اس کا توات) مھی ضوز دنا خان گا۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما" :-بينما جربيل این عیاس زضی اهلل عھما فمان ہ ےی کہ"حتنل علیہ الس الم ینی اکرم صیل اهلل علیہ
ً
ً
ً
ن
س
ی
ت
؛
شديدا
صوتا
أي:
"،
قاعد عند انليب سمع نقيضا
ل
س
ی
ن
ن
ہ
ھ
اوپ ےس انک آواز ی"۔
و م ےک نراس ےھ ےون ےھ کہ ا رخانک ا وں ن ر
ب
كصوت نقض خشب ابلناء عند كرسه" ،من فوقه"
ً "تفنص" تعنی اتسی او رجی آواز ،حو لکری کو کوئ ساماںییاز کرن ےک لن یرھازن
أي :من جهة السماء أو من قبل رأسه ،وقيل :صوتا
ت
آت ےک رس یک خای ث ےس۔ انک قول ن
وق ث ی ریدا ےہو۔ ”من قوفہ“ عنی آشماں نا ر
مثل صوت ابلاب" ،فرفع رأسه ،فقال جربيل :هذا
ہ کہ دزوازے ےک کھلن یک آواز یک رطح آواز۔ ”تو نگاہ آشماں یک رطف ایھائ،
ے
باب من السماء" ،أي :ادلنيا" ،فتح ايلوم لم يفتح قط
ن
ب
ل
ح
ع
ش
س
ہ“ تعنی آشمائ دییا کا۔
ہ
دزواز
ک
ن
ا
کا
ماں
آ
ن
کہا:
ن
الم
ا
ہ
ی
ل
ل
ت
ہ
ج
ا
ی
ح
ے
إال ايلوم ،فزنل منه" ،أي :من ابلاب" ،ملك ،قال ":أي :ر ر
ک
ت
ک
ک
ہ ،حو اس ےس یہےل ھی یہی ھوال گیا یھا۔ یررھ اس ےس عنی
جربيل" ،هذا ملك نزل إَل األرض لم يزنل قط إال ”آح ہےی ھوال گیا ے
ہ ،حو آشماں ےس
ايلوم فسلم" ،أي :ذلك امللك" ،وقال :أبرش بنورين" ،دزوازے ےس انک فسیہ اپا ،تو حتنل ن کہا :ن انک فسیہ ے
ک
ہ۔ ن آح ےس یہےل ھی یہی اپا یھا“۔ دوتوں اتواز کو اں دو واق عات ےک
سماهما نورين؛ ألن لك واحدة منهما نور يسىع بني اپا ے
ک
يدي صاحبهما ،أو ألنهما يرشدان إَل الرصاط سایھ ،حو یہےل ھی ظہوز نردپ یہی ےہون یےھ ،رمتوظ کرن کا مفصد اں یک اقصلنت اوز
ہ۔ ”اس ن تعنی ف سن ن س الم رعض کرن
املستقيم باتلأمل فيه واتلفكر يف معانيه ،واختصاص اں یک حصوضیات کو اخاگر کرنا ے
آت کو دو توز یک حوس حتی میازك ےہو“ اں دوتوں سوزتوں کو توز ےس
هذين انلورين بهذين األمرين الذلين لم يقعا يف ےہون کہا کہ ر
غريهما لدلاللة ىلع أفضليتهما واختصاصهما بما لم
ہ ،حو اں رپ عمل ی رتا
ہ کہ اں می ےس ےہ انک اتسا توز ے
موسوم کرن یک وج ن ے
يوجد يف غريهما ،انلور األول سورة الفاحتة واثلاين
ہ نا اں رپ ندپ اوز اں ےک معائ رپ عوز و حوض
لوگوں یک گرزگا ےہوں کو زوسن کر نا ے
اآليتان من آخر سورة ابلقرة ،فإنهما ما قرأهما واحد
مس ت
ہ۔ یرہ ال توز سوزہ الفابجہ اوز دورسا
کرن والوں کو ضاظ فنم رپ گام زں کر دییا ے
ً
من
فيهما
ما
تعاَل
اهلل
آتاه
إال
من هذه األمة مؤمنا
ش
سوزہ النفہ یک آحری دو آییی ہ ےی۔ لہیدا اس امت کا حو حص اں یک ن الوت کرے گا،
**
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الطلب" ،أوتيتهما" ،أي :أعطيتهما" ،لم يؤتهما ِّ
نيب

قبلك".

ن
عایل اےس اں دوتوں می ما نیگ کنی سازی حرتین عظا کرے گا۔ "او تنھ ما" تعنی
اهلل ت ی
عظ ت
آت ےس یہےل کسی اوزینی کو عظا یہی یک گیی"۔
"ا نھما" "ن دو اتواز ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أبرش  :البرشى اخلرب السار.
• انلقيض  :الصوت.
ً
ً
ُ
• بنورين  :ألن الك منهما يكون لصاحبه نورا يوم القيامة يسىع أمامه إلجالهل وتعظيمه ،أو يف ادلنيا بأن يتأمل يف معانيها وهدايتها فيهدى إَل
الرصاط املستقيم.

فوائد احلديث:
 .1فضل سورة الفاحتة وخواتيم سورة ابلقرة.
 .2أن السماء هلا أبواب يزنل منها األمر اإلليه ،وال تفتح إال بأمر اهلل -تعاَل-.
 .3إثبات صفة العلو للعيل العظيم.
 .4الكم اهلل بصوت وحرف ،ىلع ما يليق جبالهل -سبحانه-.
 .5نتعلم من احلديث أن من أسايلب ادلعوة إَل اهلل البشارة باخلري.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،

دار الكتاب العريب-بريوت-3 .رياض الصاحلني من الكم 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-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري،
حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-7 .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 األوىل 1430ه.

الرقم املوحد)5775( :
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ش
انکوقث ہےم سف می ینی صیل اهللعلیہوسلمےک سایھ یےھ کہ انک حص ای رنی
سوازی رپسواز ےہوکرآنا

بينما حنن يف سفر مع انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -إذ جاء رجل لَع راحلة هل

 .1630احلديث:

**

ہ کہ :انک وق ث ہےم سف می ینی صیل اهلل
اتو سعید خدزی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
علیہ وسلم ےک سایھ یےھ کہ انک حص ای رنی سوازی رپ سواز ےہوکر آنا اوز دا نی نا نی ای رنی
نگاہ یرھتن لگا۔ تو زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا’’ :حش ےک نراس
ش
ضوزت ےس زاند کوئ سوازی ےہو تو رخا ہن کہ اےس وہ ا تےس حص کو دے دے حش

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :بينما
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ جاء
سفر مع
حنن يف ٍ
ً
ُ
ٌ
َ
ً
َ
احل ٍة هل ،فجعل يَرصف َ
برصه يمينا وشماال،
رجل ىلع ر ي
ي
ُ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من اكن معه
فقال رسول ا ي
فَ ْض ُل َظهر فَليَ ُع ْد به ىلع من ال َظ َ
هر هل ،ومن اكن هل
ٍ
ٌ
َ َُ ْ
َ
َ
فضل من زا ٍد ،فليعد به ىلع من ال زاد هل" ،فذكر من
َّ
أصناف املال ما ذكر حَّت رأينا أنه ال َّ
ألحد منا
حق
ي
ٍ
ي
فضل.
يف
ٍ

ےک نراس سوازی ن ےہو ،اوز حش ےک نراس ضوزت ےس زاند توسہ ےہو تو رخا ہن کہ اےس
ش
آت ن محیلف
وہ ا تےس حص کو دے دے حش ےک نراس توسہ ن ےہو۔‘‘ اس رطح ر
ش
قسم ےک مالوں کا دکر فمانا ،یہاں نک کہ ہےم ن حیال کیا کہ ہےم می ےس کسی حص کا
ہ۔
زاند از ضوزت حرت می کوئ حق یہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه :-أنهم اكنوا يف
سفر مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فجاء رجل ىلع
ناقة ينظر يمينا وشماال يلجد شيئا يدفع به حاجته،

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-من اكن معه زيادة
يف املركوب فليتصدق به ىلع من ليس معه ،ومن اكن
معه زيادة يف الطعام فليتصدق به ىلع من ليس معه.

يقول الراوي :حَّت ظننا أنه ال حق ألحدنا فيما هو

زائد عن حاجته.

 .1630خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اتو سعید خدزی زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ وہ لوگ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک سایھ
ش
ن
انک سف می یےھ۔ ا ین می انک حص ای رنی او تنی رپ سواز ےہوکر آنا اوز دا نی نا نی
دیکھن لگا ناکہ کوئ حرت نران اوز اس ےک دزت عہ ای رنی ضوزت تروزی کر سےک۔ تو ینی
صیل اهلل علیہوسلمن فمانا:حشےک نراسضوزت ےس زاند کوئ سوازی ےہو تواےس
ش
وہ ا تےس حص کو دے دییا رخا ہن حش ےک نراس سوازی ن ےہو ،اوز حش ےک نراس
ش
ضوزت ےس زاند کھانا ےہو تو اےس وہ ا تےس حص کو دے دییا رخا ہن حش ےک نراس
ہ کہ :یہاں نک کہ ےہمی گماں ےہوا کہ ہےم می ےسکسی کو
کھانا ن ےہو۔ زاوی کا ییاں ے
ہ۔
اس یک ضوزت ےس زاند حرت کا کوئ حق یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• راحلة  :املركب من اإلبل.
• يرصف ُ :يول.

• فضل ظهر  :مركوب فاضل وزائد عن حاجته.
• زاد  :طعام.

• فليعد به  :فليتصدق به.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع اتلعاون واتلاكفل يف األزمات.
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 .2األمر باملواساة من الفاضل.

 .3اإلمام يرىع رعيته ويرشدها إَل أرشد أمرها

املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح صحيح مسلم ،لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه .صحيح
مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق
عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5906( :
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ق
ہاسداتیک حشےکاہیھ می
اسفآںیک حفاظت (دیکھ یھال) کرو ،سم ے
ہ،نفآںلوگوںےک ستنوںےس یہتیتیےسن کل خان
متیخاں ے

تعاهدوا هذا القرآن ،فواَّلي نفس حممد بيده
ُُ َ
اإلبل ِيف عقلِها
هلو أشد تفلتا م َِن
ِ

 .1631احلديث:

**

ہ کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن ازساد
اتوموشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ق
ہ اس دات یک حش ےک اہیھ
فمانا" :اس فآں یک حفاظت (دیکھ یھال) کرو ،سم ے
ہ ،ن فآں لوگوں ےک ستنوں ےس ن کل خان می اس اوی ث
می متی خاں ے

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َ َ ُ َ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :تعاهدوا هذا الق ْرآن،
َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ
أش ُّد َت َفلُّتا ً يم َ
اإلبل ييف
ن
اذلي نفس حمم ٍد يبي يد يه لهو
فو ي
ي
ُُ
َ
عق يلها». .

ہ حو زشی می ییدھا ےہوا(اوز اےس پاےک یھاگ ن کلن واال ےہو)’’۔
ےس زنادہیت ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"تعاهدوا القرآن" ،أي :حافظوا ىلع قراءته وواظبوا
ِّ
ىلع تالوته ،وقوهل" :فواذلي نفس حممد بيده هلو أشد
ً
ً
تفلتا" ،ختلصا ،وقوهل" :من اإلبل يف عقلها" ،مجع

 .1631خدیث:

ہ
واال ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ فآں ےک رپ ھن یک نراییدی کرو اوز ےہمتش اس یک
“ت عاھدوا الفآں” کا مظلت ے
م
ہ ن کل خانا
ن الوت کرن ز ےہو“ ،قوالدی تفش مجدم ییدہ لھو اسد تفلیا” می تفلیا کا عنی ے
ج
ہ اس زشی کو کہن ہےی
(خلدی یھول خانا) “من االنل ق عفلھا” عفل عفال یک مع ے

عقال ،وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اذلراع ،شبه
ہ ( ناکہ وہ ایھ ن
حش ےس اوی ث ےک ا گےل یرت ےک دزمیائ حےص کو ناندھ دنا خا نا ے
ً
باإلبل
القلب
ظهر
عن
القرآن يف كونه حمفوظا
م
ہ حو
سےک)۔ ستن می حقوظ فآں یک تستیہ یھا گن واےل اس اوی ث ےس دی گنی ے
ِّ
انلافرة وقد عقل عليها باحلبل ،واَّلل تعاَل بلطفه
ع
م
ظ
ص
ہ
ہ
ن
ی
ے
ے
ت
عایل ن ا ین لظف و کرم ےس ایھی اس ظنم
اهلل
و۔
وا
دھا
ی
ی
ھ
سا
ےک
ی
و
ی
منحهم هذه انلعمة العظيمة فينبِغ هل أن يتعاهده
ک
ت
ھ
ہ
ی
ع
ً
ً
ہ
ت
ل
م
ح
ہ ،یھدا ا ی رخا ن کہ اس ےک فظ کا حیال ز ی اوز اس یک
ت ےس وازا ے
باحلفظ واملواظبة عليه ،فيجعل هل حزبا معينا
يتعاهده لك يوم ،حَّت ال ينساه ،وأما من نسيه نراییدی کرین۔ حریابجرہ اس کا انک حصہ من عی کرےک زوزان اس یک ن الوت کرن زہےی
بمقتىض الطبيعة فإنه ال يرض ،لكن من أهمل ناکہ اےس یھولی ن ،لیک اگر کوئ ظن عی طوز رپ یھول خان تو کوئ مصاتفہ یہی ،مگر
وتغافل عنه بعد أن أنعم اهلل عليه حبفظه فإنه خيىش حےس اهلل ن حفظ فآں یک ت عمت ےس توازا اوز اس ےک ت عد اس ن سسنی و کاہےیل
م
ہ۔ اس لن ےہمی
عليه من العقوبة ،فينبِغ احلرص ىلع القرآن بتعاهده پئ اوز فآں کو یھ ال دنا تو اس ےک ن علق عقوی ث کا خدسہ ے
بالقراءة وتالوته يلبىق يف الصدر ،وكذلك أيضا رخا ہن کہ ہےم فآں یک ن ال ناعہ ن الوت کرن زہےی ناکہ وہ ےہمازے ستنوں می ناق
بالعمل به؛ ألن العمل باليشء يؤدي إَل حفظه
زہ ،یت اس ےک احکامات رپ عمل کرن زہےی کنوں کہ کسی حرت رپ عمل کرنا اس ےک
ے
وبقائه.
ہ۔
ناد ز کھن اوز اس ےک ناق ز ہن کا ناعت ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• تعاهدوا  :حافظوا ىلع قراءته.
ً
ِّ
• تفلتا  :اتلفلت :اتلخلص من اليشء فجأة من غري تمكث.
َ
ُُ
ال ،وهو حبل يشد به ابلعري يف وسط اذلراع.
• عقلها  :مجع يعق ٍ

174

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع املواظبة ىلع قراءة القرآن ومذاكرته.
ً
ً
 .2أن حافظ القرآن إن واظب ىلع تالوته مرة بعد مرة بيق حمفوظا يف قلبه ،و إال ذهب عنه ونسيه؛ ألنه أشد ذهابا من اإلبل.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب ،بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا 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 ابلخاري ،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 .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا،
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه.

الرقم املوحد)5907( :
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م
تعرض األعمال يوم اإلثنني واخلميس فأحب أن سومواز اوز جمرعات کو (اهللےکاہں) اعمال نرتش کن خان ہےی ،لہیدا جےھن ت رسید
َ ُّ َ ْ ْ
َ
ع
ن
م
ت
ل
ر
م
م
یہ
ِ
ہ
ت
يعرض فأحِب أن يعرض عميل وأنا صائم
ہ کہ متا ل (نازگاہ ا ی ی) ش کیا خان و ی زوزےےس ےوں
ے

 .1632احلديث:

**

ً ُْ ُ
مرفواع« :تع َرض
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-
ُ
َ ُ ُّ َ ْ ُ ْ َ َ
األعمال َ
يوم االثنني واخلميس ،فأ يحب أن يعرض
َعميل وأنا صائم» .ويف روايةُ « :ت ْفتَ ُح أ ُ
بواب اجل َ َّنة َ
يوم
ي
َ ُ ْ َ ُ ِّ
ُْ
رش ُك باهلل
االثنني واخلميس ،فيغفر للك عبد ال ي ي
َ َْ ُ َ َ ُ
اء ،فيُقال:
شيئا ،يإال رجال اكن بينه وبني أخيه شحن
َ
ْ
نظروا هذيْن حَّت يَص َط يل َحا ،أنظروا هذين حَّت
أ ي
َ ْ َ ُ
ِّ ْ َ ْ
ُْ ُ
ني
ن
اث
لك
يف
ال
يصطلحا» .ويف رواية« :تع َرض األعم
ي
ً َّ
ََ
ُْ
َ َ ْ ُ ُ ُ ِّ ْ
رش ُك باهلل شيئا ،إيال
وَخ ٍ
يس ،فيغ يفر اهلل يللك ام ير ٍ
ئ ال ي ي
ْ ً
ْ ُ
َ ْ
حنَ ُ
اء ،فيقول :ات ُركوا
أخي يه ش
ام َرءا اكنت بينه وبني ي
َ
ْ
هذيْ ين حَّت يَص َط يل َحا».

ہ کہ‘‘ :سومواز اوز جمرعات کو (اهلل ےک
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا رموی ے
م
ع
ن
ہ کہ متا مل (نازگاہِ ال یہی می)
اہں) اعمال رتش کن خان ہےی ،لہیدا جےھ ن ت رسید ے
ن
ہکہ:
رتش کیا خان تو می زوزے ےس ےہوں’’۔ اوز انک دورسی زوای ث می ے
‘‘ی رت اوز جمرعات ےک دں حنت ےک دزوازے کھول دن خان ہےی ،اوز ےہ اس
ہ حو اهلل ےک سایھ کسی کو رسنک یہی کر نا ،سوان
ییدے یک معفت کر دی خائ ے
اس آدمی ےک کہ اس ےک اوز اس ےک یھائ ےک دزمیاں کوئ عداوت ےہو ،حریاں رج
ص
ہ کہ :اں دوتوں کو مہلتدے دو یہاں نک کہ ن آترش می لح کر لی ،اں
کہا خا نا ے
ص
دوتوں کو مہلت دے دو یہاں نک کہ ن آترش می لح کر لی’’۔ اوز انک دورسی
ہ کہ ‘‘ :ےہ سومواز اوز جمرعات کو (اهلل ےک اہں ییدوں ےک) اعمال
زوای ث می ے
ب
ن
ہ حو اهلل ےک سایھ کسی کو
رتش کن خان ہےی ،تو اهلل ےہ اس ییدے کو حش دییا ے
رسنک یہی کر نا سوان اس آدمی ےک کہ اس ےک اوز اس ےک یھائ ےک دزمیاں
ش
ہ :اں دوتوں کو رجھوز دو یہاں نک کہ ن آترش
کوئ عداوت و د منی ےہو ،اوز اهلل کہیا ے
ص
می لح کر لی۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"تعرض األعمال" ،أي :ىلع اهلل -تعاَل" ،-يوم االثنني

واخلميس فأحب أن يعرض عميل ،وأنا صائم" ،أي:
ً
طلبا لزيادة رفعة ادلرجة ،وحصول األجر .واللفظ
اآلخر" :تفتح أبواب اجلنة يف لك يوم اثنني وَخيس"،

حقيقة؛ ألن اجلنة خملوقة ،قوهل" :فيغفر فيهما للك
ً
عبد ال يرشك باهلل شيئا" ،أي :تغفر ذنوبه الصغائر،
وأما الكبائر فالبد هلا من توبة  ،قوهل" :إال رجل" ،أي:

إنسان" ،اكن بينه وبني أخيه" ،أي :يف اإلسالم،

"شحناء" أي عداوة وبغضاء "فيقال :انظروا" ،يعين:

يقول اهلل للمالئكة :أخروا وأمهلوا" ،هذين" ،أي:
ً
الرجلني اذلي بينهما عداوة ،زجرا هلما أو من ذنب
اهلجران "حَّت" ترتفع الشحناء و"يصطلحا" ،أي:

يتصاحلا ويزول عنهما الشحناء ،فدل ذلك ىلع أنه

ُيب ىلع اإلنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة

 .1632خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

‘‘اعمال نرتش کن خان ہےی’’ تعنی اهلل ےک یہاں ن رتش کن خان ہ ےی۔ ‘‘سومواز اوز
م
ہ کہ متا عمل (نازگاہِ ال یہی می) نرتش کیا خان تو می
جمرعات کو ،لہیدا جےھ ن ت رسید ے
زوزے ےس ےہوں’’۔ تعنی نلیدی دزخات می کتت و زنادئ ظلت کرن احر و

توات ےک حصول ےک لن۔ اس خدی ث ےک دورسے الفاظ اس رطح ہےی " :ےہ
سومواز اوز جمرعات کو حنت ےک دزوازے کھول دن خان ہےی" حنت کا کھلیا
م
م
آت ﷺ کا ن فماں" :اں دو
ہ کنوں کہ حنت جلوق ے
حفنفت رپ تنی ے
ہ۔ اوز ر
ہ حو اهلل ےک سایھ کسی کو رسنک
دتوں می ےہ اس ییدے یک معفت کر دی خائ ے
ب
ت
زہ کتتہ گیاہ تو
ہ ،اوز ے
یہی کر نا’’ عنی ییدے ےک ضعتہ گیا ےہوں کو حش دنا خا نا ے

آت ﷺ کا ن فماں‘‘ :سوان اس آدمی
اس ےک لن تون ضوزی ے
ہ۔ اوز ر
ےک’’ تعنی اس اتساں ےک سوا۔ ‘‘کہ اس ےک اوز اس ےک یھائ ےک دزمیاں’’ تعنی
ش
ت
ہ
مسلماں یھائ ےک دزمیاں‘‘ ،شحیاء’’ عنی عداوت و د منی‘‘ ،حریاں رج کہا خا نا ے
ت
ہ اں ےک معا مےل کو
کہ :اں دوتوں کو مہلت دے دو’’ عنی اهلل فستوں ےس کہیا ے
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وابلغضاء بينه وبني إخوانه ،حَّت وإن رأى يف نفسه
ً
غضاضة وثقال يف طلب إزالة الشحناء فليصرب
ويلحتسب؛ ألن العاقبة يف ذلك محيدة ،واإلنسان إذا

رأى ما يف العمل من اخلري واألجر واثلواب سهل

عليه ،وكذلك إذا رأى الوعيد ىلع تركه سهل عليه

فعله.

موحر کر ےک ایہی مہلت دے دو‘‘ ،ن دوتوں’’ تعنی ن دوتوں آدمی حن ےک دزمیاں
ش
تع
ہ اوز اتسا اں یک رسزتش اوز قظع لقی ےک گیاہ یک وج ےس کہا خا نا
عداوت و د منی ے
ش
ص
ہ‘‘ ،یہاں نک کہ’’ د منی ز قع د قع ےہو خان اوز ‘‘دوتوں آترش می لح کر لی’’
ے
ش
تعنی آت رسی ت علق کو فایم کر لی کہ حش ےس د منی حم ےہو خان ،ن اس نات رپ دالل ث
ش
ہ کہ وہ عداوت و د منی اوز آت رسی تعص و تفت کو
ہ کہ اتساں رپ واحت ے
کرئ ے
خلدی حم کرن یک کوش کرے ،یھےل ہےی وہ تفت و عداوت کو حم کرن یک
دزحواست کرن می دل ث محسوس کرے۔ ل یھدا اےس رخا ہن کہ وہ ضت کرے اوز احر و
م
ہ ،اوز اتساں
توات یک امید ز کےھ کنوں کہ اس ےس ن علق ابجام کاز فانلِ سیاتش ے

ع
م
ہ تو وہ عمل اس
حت کسی مل ےس ن علق حت و یھ الئ اوز احر و توات کو خاں لتیا ے
ہ ،ا تےس ہےی اتساں حت کسی کام ےک پك کرن رپ وعید کو
ےک لن آساں ےہو نا ے
ہ۔
ہ تو اس کام کا کرنا اس ےک لن شہل و آساں ےہوخا نا ے
خاں لتیا ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أيب هريرة األول رواه الرتمذي .واحلديثان اآلخران هما حديث واحد ،رواه مسلم ،وكرر لفظة" :أنظروا هذين حَّت يصطلحا"
ً
ثالثا.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• شحناء  :عداوة وبغضاء.
• أنظروا  :أمهلوا ،من اإلنظار وهو اإلمهال واتلأخري.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صوم يوم االثنني واخلميس؛ ألن فيهما تعرض األعمال.
 .2انليه عن اتلقاطع لغري سبب يسمح به الرشع.
املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياضالصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش:
املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية   1405ـه1985 -م .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 ،ـه2009 -م .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى ،انلارش :دار الكتب العلمية
– بريوت .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان ،الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،للمناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ،الطبعة األوىل1356. ،
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َ
تعوذوا باهلل من جهد ابلالءَ ،ود َركِ الشقاء ،وسوء
القضاء ،وشماتة األعداء

 .1633احلديث:

ب
اهللےسیریاہ مانگا کروآزماتشیکمسفت ،ند حنییک ت رسنی،پے خا یےم اوز
شمای ِ
ث اعداء (دشمنےک ہتسن)ےس۔
**

ً
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه -مرفواع« :تعوذوا باهلل
ْ
َ
من َجه يد ابلالءَ ،ود َر يك الشقاء ،وسوء القضاء ،وشماتة
األعداء» .ويف رواية قال سفيان :أشك أين زدت

ہ کہینیﷺ ن فمانا” :اهللےس یریاہمانگا
اتو ے ُہپہ -زضیاهلل عیہ -ےسزوای ث ے
کرو آزماتش یک م سفت ،ندبحنی یک ت رسنی ،پے خا یےم اوز شمای ِ
ث اعداء (دشمن ےک
م
ہ
ہ کہ می
ہ ،سفیاں زجمہ اهلل ن کہا :جےھ سک ے
تسن) ےس“۔ انک زوای ث می ے
ہ)۔
ہ۔ (معلوم یہی وہ کوں شی ے
ن اں می ےس انک نات زنادہ ییاں یک ے

واحدة منها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من جوامع اللكم؛ الن انليب صىل اهلل
عليه وسلم استعاذ من أربعة أمور ،إذا سلم منها
العبد سلمت هل دنياه وأخراه  ،وهذا هو الفوز املبني ،

والفالح العظيم؛ وجوامع اللكم اختصار املعاين
الكثري يف لكمات يسرية .فقد استعاذ انليب صىل اهلل

عليه وسلم من أربعة امور ،ويه " :من جهد ابلالء"

 :أي شدة ابلالء واجلهد فيه -والعياذ باهلل -ألن
ابلالء إذا اشتد فاإلنسان ال يأمن نفسه من اتلربم

والضجر من أقدار اهلل تعاَل  ،فيخرس بذلك العبد

ادلنيا واآلخرة  " .ودرك الشقاء"  :أي اللحاق بالشقاء

 ،وهو اعم ويدخل فيه شقاء اآلخرة دخوال أويلا  ،ألنه

الشقاء اذلي ال يعقبه هناء  ،خبالف شقاء ادلنيا
فاأليام دول  ،يوم لك ترس به ،ويوم عليك تشيق به .

" وسوء القضاء"  :أي ما قدر يقدر ويقع ىلع العبد
فيما ال يرسه  ،وهو اعم يف لك شؤون ادلنيا من  :مال

وودل وصحة وزوجة ،وشؤون اآلخرة واملعاد  .واملراد

بالقضاء هنا  :املقيض  ،ألن قضاء اهلل وحكمه لكه

خري لقوهل صىل اهلل عليه وسلم  " :والرش ليس إيلك"
" وشماتة األعداء"  :فهذا مما يتأثر به اإلنسان أن ُيد

عدوه فرحا بمصابه  ،وأعداء املسلم يف احلقيقة هم
الكفار اذلين يفرحون ويمرحون بتنازع املسلمني

وتقاتلهم وذتلهم  ،فدخول عدو ادلين يف هذا احلديث
هو دخول أصيل ،ويدخل فيه عدو ادلنيا أيضا دخوال

 .1633خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

لک
آت ﷺ ن رخاز حرتوں ےس یریاہ
ن خدی ث حوامع ا لم می ےس ے
ہ۔ اس لن کہ ر
م
م
زہ گا اوز
ما نیگ ،اگر اتساں اں رخاز حرتوں ےس حقوظ زاہ تو وہ دییا و آحرت می حقوظ ے
حف
ہ۔ حوامع الکلم اتسی ناتوں کو کہن ہ ےی حو کم
ہ اوز پی بجات ے
یہی نقی کامیائ ے
ل
آت ﷺ ن رخاز حرتوں ےس یریاہ ما نیگ ،وہ
فطوں می زنادہ معائ شمان ےہوں۔ ر
ش
م
رخاز حرتین دزح دنل ہ ےی " :من حہد الی الء" تعنی صیتنوں یک حنی اوز م سفتےس -اهلل
م
مص ش
عایل یک مصنوظ اوز حکم تفدپ
یک یریاہ -اس لن کہ حت تنت حت ےہو خان ،تو اهلل ت ی
آت کو زد کوت ےس یہی بجرا سکیا حش یک وج ےس وہ دییا اوز آحرت می وہ
رپ وہ ا ین ر
ت ب
ہ اس می
ہ۔ " ودزك ال سفاء" عنی ند حنی کا الحق ےہونا۔ ن عام ے
حسازہ ایھا نا ے
ب
ب ح
ہ حش ےک ت عد ُسکھ یہی بج ِ
الف دییا یک ند حنی
آحرت یک ند حنی پ جی نتیاد رپ سامل ے
ک
آت یک حوشی کا ےہوگا اوز دورسا
ےک کہ دں تو اد لن ند لن ز ہن ہ ےی کہ ھی کوئ دں ر
ب
دں ند حنی کا۔ " وسوء الفصاء" تعنی حو مفدز می ےہو وہ ےہوگا ،حو اتساں کو ناحوس خاالت
ہ ختےس مال ،اوالد ،ضحت اوز نوی
می دال دے۔ ن دییا ےک یمام اموز کو عام ے
ی
ہ۔ یہاں رپ قصاء ےس ُرماد خاصل سدہ
وعتہ۔ اشی رطح اُحروی اموز کو ھی سامل ے
عایل کا قنصلہ اوز حکم ست ےک ست حت ہ ےی ،اس لن کہ
ارم ے
ہ۔ اس لن کہ اهلل ت ی
ل
ہ " والش تش الیک"۔(اوز رس ےس یتا کوئ ع الفہ یہی)۔
آت ﷺ کا قول ے
ر
ہ
ت
ش
ہ ختےس دشمن کا
"وشمان االعداء" دُ منوں یک تےسی۔ عنی حش ےس اتساں میاپ ےہو نا ے
یمہی مصتنت می دیکھ کر حوس ےہونا ،مسلماتوں ےک دشمن دزحفنفت کفاز ہ ےی حو
مسلماتوں ےک جھگروں ،آترش یک لرانوں اوز زسوانوں ےس حوس ےہون ہ ےی۔ لہیدا
حف
ش
ہ اوز دییا ےک دشمنوں کا داخل ےہونا
دینی د منوں کا اس خدی ث می داخل ےہونا نقی ے
ہ۔ ناہےم داعی کو نلید ےہمت ےہونا رخا ہن ،یہےل دین ےک دشمنوں کو دعوت
ناتوی ے
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ثانويا  ،ولكن ُيب ان تكون همة ادلايع اعيلة
فيقصد أعداء ادلين أوال ثم أعداءه من املسلمني ،

ونسأهل أن يصلح ذات بني املسلمني.

دےیررھ اہےلِ اس الممیےس ا یندشمنوںکودعوت دے۔ہےم اهلل ےس سوالکرن
ہ ےی کہ مسلماتوں ےک نا ےہمی ت علفات دُزست فما دے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• جهد ابلالء  :احلالة الشاقة
• ادلرك  :اإلدراك واللحاق
• الشقاء  :اهلالك  ،ويطلق ىلع السبب املؤدي إَل اهلالك.

• سوء القضاء  :يكون يف أمور ادلنيا ،ويف أمور اآلخرة ،فهو اعم يف انلفس واملال واألهل والودل واخلاتمة واملعاد ،واملراد بالقضاء هنا املقيض ،ألن
حكم اهلل تعاَل لكه حسن ال سوء فيه
• شماتة األعداء  :الشماتة :فرح العدو ببلية تزنل بمن يعاديه.

فوائد احلديث:
 .1تعليق االستعاذة باهلل تعاَل يشعر بالطمأنية واألمن لقدرته سبحانه وتعاَل ىلع حتقيق العوذ ،ورصف املستعاذ منه  ،ألنه ال يصح اتلعوذ إال بمن
قدر ىلع إزالة ما استعيذ به منه.

 .2شفقة انليب صىل اهلل عليه وسلم ورمحته بأمته حيث أرشدهم إَل هذا ادلاعء  ،فقال " :تعوذوا  "..حرصا ىلع أمته.

 .3استحباب االستعاذة من األشياء املذكورة  ،ألن االستعاذة منها تدفع وقوع املكروه يف احلياة ادلنيا واآلخرة.

 .4الالكم املسجوع ال يكره إذا صدر عن غري قصد وال تكلف.

 .5فائدة االستعاذة وادلاعء  :إظهار العبد حاجته وفاقته لربه العيل العظيم  ،وترضعه إيله.

 .6تعميم اخلطاب يف األمر بقوهل صىل اهلل عليه وسلم  " :تعوذوا" يشري إَل أهميته  ،حبيث ال خيتص بأحد دون أحد.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل،
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 األوىل،
1417ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم
كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز..
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ثالث دعوات مستجابات َل شك فيهن دعوة

نیدعا نی قنولیک خائ ہ ےی ،اںیک قنولنت می کوئ سک یہی ،مظلومیکدعا۔

املظلوم

 .1634احلديث:

**

ً
ُ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ثالث
َ
ُ
عوات ُمستجابات ال شك يفيهن :دعوة املظلومي ،
د
ٍ
ُ
ُ
دله».
ودعوة
دل ىلع َو ي
املسافر ،ودعوة الوا ي
ي

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا:
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
" نی دعا نی قنول یک خائ ہ ےی ،اں یک قنولنت می کوئ سک یہی؛ مظلوم یک دعا،

**

املعىن اإلمجايل:

أن اهلل يستجيب هلا :دعوة من مظلوم؛ حَّت ولو اكن
اكفرا ُ
املظلوم ً
وظ يل َم ،ثم داع اهلل ،فإن اهلل يستجيب

داعءه ،ودعوة املسافر إذا داع اهلل عز وجل حال سفره
ودعوة الوادل؛ سواء اكن األب أو األم؛ وسواء داع لودله

أو عليه.

ات یک ا ین ب رج ےک خ الف یک خان وایل دعا۔"
مساف یک دعا اوز ن ر

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
ثالث دعوات من ثالثة أصناف من ادلاعني ال شك

 .1634خدیث:

**

اجمایل معنی:

نی قسم ےک دعا کرن والوں یک نی دعاوں یک اهلل یک رطف ےس قنولنت می کوئ
رج مظلوم کاف ہےی کنوں ن ےہو۔ اگر اس رپ ظلم کیا گیا
سک یہی۔ انک مظلوم یک دعا ،اگ ر

اوزاسن اهلل ےس دعا یکتو اهلل ت عایل اس یکدعاکو قنولفمانہ ےی۔دورسیمساف
ہ اوز نتشی والدین می ےس کسی یک
یک دعا حت وہ خال ث سف می اهلل ےس دعا کر نا ے

اہ وہا ین ب رجےک حقمی دعاکرےنا اسےک
ات ےہونا ماںاوز رخ ے
دعا ،رخ ے
اہوہن ر
خ الف دعا کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال شك فيهن  :أي يف استجابتهن من اهلل عز وجل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إكثار ادلاعء يف السفر؛ ألنه مظنة اإلجابة.
ً
 .2اتلحذير من الظلم ،ودعوة املظلوم مستجابة ولو اكن اكفرا.
 .3اتلحذير من عقوق الوادلين ،واتقاء دعوة الوادل فإنها ال ترد.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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  -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  1395 ،ـه 1975 -م- .سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية
 فيصل عيىس ابلايب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسنالرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م- .صحيح أيب داود – األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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ن قس
ہ
عایلن نات کرے گا،ن اںیکرطف
ی مےکلوگا تےس ےی حنےس اهلل ت ی
ُ َ ِّ ُ
عذاب
وهلم
يزكيهم،
وَل
اهلل،
هم
م
ثالثة َل يكل
(تظ ِزجمتےس)دیکےھ گا،ن ایہی نراك کرے گا اوز اںےک لندزدناك
ُ ْ َ ْ
ُ َ ْ
َ
جعل
ورجل
،
ب
ك
ت
س
م
واعئل
،
ان
ز
ط
م
ي
أيلم :أش
ِ
ِ
ٍ
عدات ےہوگا :انک توزھازائ،دورسا اتسارعیثآدمی حو منکت ےہو اوز نتشاوہ
اهلل بضاعتهَ :ل يشرتي إَل بيمينه ،وَل يبيع إَل ش
ق
س
ح
ح
ہ
ی
ب
ک
ہ
ک
ط
ک
ص شناهلل و ےی ایریا ساماں جازت ییا لیا ےو نا ن وز کہوہ اهللیک م ھا ر
بيمينه
ق
حرندازی کرے اوزاسیک سمےک سایھ ہےیفوحت کرے۔

 .1635احلديث:

**

ق
ہ کہ ’’ نی سم ےک لوگ ا تےس ہ ےی
سلماں فازشی زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
عایل ن ک الم فمان گا ،ن اں یک رطف (تظ زجمت ےس) دیکےھ گا ،ن
حن ےس اهلل ت ی
ایہی نراك کرے گا اوز اں ےک لن دزدناك عدات ےہوگا :انک توزھا زائ ،دورسا
ش
اتسا رعی ث آدمی حو منکت ےہو اوز نتشا وہ حص حش ن اهلل کو ہےی ای ریا ساماں بجازت
ییا لیا ےہو ناین طوز کہ وہ اهلل یک قسم کھا کر حرندازی کرے اوز اس یک قسم ےک سایھ ہےی
فوحت کرے‘‘۔

عن سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
َ ِّ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ثالثة ال يُكل ُمهم اهلل،َُ ْ
َ
ان ،واعئل
وال يزكيهم ،وهلم عذاب أيلم :أشي يمط ز ٍ
ْ
ُم ْستَك يرب ،ورجل جعل اهلل بضاعته :ال يشرتي إال
بيمينه ،وال يبيع إال بيمينه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُخيْ ُ
رب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ثالثة أصناف يمن
ي
َُ َ
َّ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
العصاة ،يعاقبون أشد العقوبة؛ لشناعة جرائمهم.
ِّ
أحدهمَ :من يَ ْرتَك ُ
ب فاحشة ِّ
الزنا مع يك َرب يسنه؛ ألن
ي
َّ
ِّ
ٌ
َ
دايع املعصية ضعيف يف حقه؛ فدل ىلع أن احلامل هل
َّ ُ
ُ
ً
والف ُ
جور ،وإن اكن ِّ
ىلع ِّ
قبيحا
الزنا
حمبة املعصية
الزنا
ُّ
أشد ُقبْ ً
حا .اثلاين :فقري
يمن لك أحد ،فهو من هذا
ََ َ
رب وإن اكن ً
كُْ
ك َّ ُ
قبيحا يمن لك أحد،
يت
رب ىلع انلاس ،وال ي
َْ ُ
َّ
ك ْرب،
لكن الفقري ليس هل من املال ما يدعوه إَل ال ي
َ ُ ُّ
ك ْرب
فاستكباره مع عدم ادلايع إيله يدل ىلع أن ال ي
ٌ
ً
َْ ُ
طبيعة هل .اثلالث :من ُي َعل احلَ يلف باهلل بضاعة هل،
ُ ْ
كيُ
رث يمن استعماهل يف ابليع والرشاء ،فيَ ْمتَ يه ُن اسم
ي
ََُْ
ً
اهلل ،وُيعله وسيلة الكتساب املال.

 .1635خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ نی قسم ےک گیہ گاز ا تےس ہ ےی حہی شحت رسا دی خان
ینی ﷺ فما ے
ش
یگ کنو نکہ اں ےک حرایم یہت یھیانک ےہوں ےگ :انک  :تو وہ حص حو ناوحود ا ین

ہ۔ کنو نکہ اس ےک حق می گیاہ رپ ایھازن واےل
ھان ےک ز نا کا ازن کات کر نا ے
پ ر
ہ کہ اےس ز نا رپ
عنض (اہزموتش) کموز رپ خےک ےہون ہ ےی۔ ن اس نات یک دلیل ے
ی
ہ۔ ز نا کسی ےس ھی صادز ےہو ،ن پا
ضف معصنت اوز گیاہ یک رخاہےت ن آمادہ کیا ے
ش
ش
ہ۔دورسا :وہ حصحو ےہو
ہ ناہےم ا تےس حص ےسز ناکاظہوزیہتہےی پا ے
ہےی ےہو نا ے
ی
ی
اہ کسی ےس ھی ےہو ،ن
تو قفت لیک یررھ ھی لوگوں رپ پائ حیان۔ اوزیکت کا اظہاز رخ ے
ش
ہ لیک قفت حص ےک نراس کوئ مال و دول ث یہی ےہو نا حو اےسیکت رپ
پا ہےی ےہو نا ے
ہ کہیکت اس یک قظت ین
آمادہ کرے۔ ن ال وج اس کایکت کرنا اس نات یک دلیل ے
ش
ہ۔ نتشا :وہ حص حو اهلل یک قسم کو ساماں بجازت ییا ےل۔ حرند و فوحت می
ح رکا ے
کتت ےک سایھ قسم ایھان اوز توں اهلل ےک نام یک ن فدزی کرے اوز اےس مال
کمان کا دزت عہ ییا ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الطرباين.
اتلخريج :سلمان الفاريس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.
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معاين املفردات:

َ ِّ
َ ِّ
• ال يكلمهم اهلل  :أي :ال يُكلمهم يوم القيامة؛ الرتكابهم املعايص ،وهذا وعيد شديد يف حقهم؛ ألنه -سبحانه -يُكلم أهل اإليمان،
واتللكيم :هو إسماع القول.
ََ
ُ
ُْ
• وال يزكيهم  :أي :ال يث يين عليهم ،وال ي َط ِّه ُرهم يمن دنس اذلنوب باملغفرة.
َ ُ َُْ َ ُ َ ْ ُ ُ
ُ
ت عقوبتُهم.
وج ُع؛ ألنهم ملا عظم ذنبهم عظم
• عذاب أيلم  :م ي
َ
َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ِّ
الزنا قد ُ
زَن ودايع ِّ
فدل ىلع أن املعصية
ضعف عنده؛
وصغر حتقريا هل؛ ألنه
• أشيمط زان  :تصغري أش َمط وهو اذلي يف ش َعره ش َمط؛ أي :شيْب،
َّ
َ ٌْ
وج يبلة.
طبع هل ي
َّ
ِّ
َ
ك ْرب غري موجود فيه ،وهو اجلاه واملال؛ فدل ىلع أن
• واعئل مستكرب  :العائل :الفقري ذو ال يعيال ،ومستكرب :أي :متكرب ىلع انلاس مع أن سبب ال ي
َّ َ َ َ
َ ْ
ك َّرب مع أنه فقري والك ْرب :رد ِّ
احلق واحتقار انلاس.
وج يبلة ،يت
ي
الكرب طبع هل ي
ً
• جعل اهلل بضاعته  :أي :جعل احل َ يلف باهلل بضاعة هل؛ لكرثة استعماهل يف ابليع والرشاء.

فوائد احلديث:
 .1اتلحذير من كرثة استعمال احللف يف ابليع والرشاء ،واحلث ىلع توقري ايلمني ،واحرتام أسماء اهلل -سبحانه ،-قال -تعاَل( :-وال جتعلوا اهلل
عرضة أليمانكم).
ُ َ ِّ
ُ ْ
ُ
َ
ُ
 .2إثبات الالكم هلل -تعاَل ،-وأنه يكلم من أطاعه ،ويك يرمه بذلك.
الزنا ال سيما من كبري ِّ
 .3اتلحذير من جريمة ِّ
الس ِّن.
ي

 .4اتلحذير من الك ْرب ال سيما يف ِّ
حق الفقري.
ي

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد للقراعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد ،ط ،5مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية السعودية1424 ،ه .امللخص
يف رشح كتاب اتلوحيد للفوزان ،ط ،1دار العاصمة ،الرياض1422 ،ه .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد البن العثيمني ،ط ،2دار ابن اجلوزي ،اململكة
العربية السعودية ,حمرم1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزياداته لألبلاين ،املكتب اإلساليم .املعجم الكبري للطرباين ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السليف ،ط ،2مكتبة ابن تيمية ،القاهرة 1415 ،ه.
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ق
نی سمےکآدمنوںےسنتو اهللت عایلزوز ِقیامت کالم کرے گا،ن ایہی نراك
کرے گا اوزن اںیکرطفدیکےھ گا۔

ثالثة َل يكلمهم اهلل يوم القيامة وَل يزكيهم
وَل ينظر إيلهم

 .1636احلديث:

**

 .1636خدیث:

ً
ٌ
ق
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ " نی سم
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ثالثة ال اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ُ َ ِّ
َ ُ
ُ
يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يز يكيهم ،وال ينظر ےک آدمنوں ےس ن تو اهلل ت عایل زوز ِ قیامت ک الم کرے گا ،ن ایہی نراك کرے گا
َ ٌ َّ
ٌ
َ ٌ َ
إيلهم ،وهلم عذاب أيلم :شيخ ز ٍ
ان ،وم يلك كذاب ،اوزن اں یک رطف دیکےھ گا اوز ایہی دزناك عدات ےہوگا :توزھا زائ ،جھونا نادساہ اوز
َ
واعئيل ُم ْستكرب».
یکت کرن واال مفلش‘‘۔
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ثالثة أصناف من انلاس ال يكلمهم اهلل يوم
القيامة ،وال ينظر إيلهم ،وال يطهرهم من ذنوبهم،

وهلم عذاب أيلم :رجل كبري طعن يف السن يزين،

وإمام يكذب ،وفقري يستكرب وحيتقر غريه.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اهلل ت عایل زوز قیامت نی قسم ےک لوگوں ےس ن تو ک الم کرے گا ،ن اں یک رطف
دیکےھگااوز نہےی ایہیگیا ےہوں ےسنراكکرےگااوز ایہی دزدناك عدات ےہوگا۔انک
ش
ہ اوز نتشا وہ
ہ ،دورسا وہ حکماں حو جھوت تولیا ے
عم زسیدہ حص حو ز نا کر نا ے
ش
ہ۔
ہ اوز دورسوں کو حفت مجھیا ے
رعی ث و قفت حویکت کر نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال يزكيهم  :ال يطهرهم من اذلنوب ،وال يقبل أعماهلم فيمدحهم بها.
• شيخ  :من طعن يف السن.
• اعئل  :فقري.

فوائد احلديث:
 .1إثبات صفة الالكم هلل تعاَل ،ىلع الوجه الالئق به سبحانه ،ال كما يتأوهل بعضهم قائال ال يكلمهم ال يظهر الرىض عنهم.
 .2الزنا والكذب والكرب من اذلنوب الكبرية.
 .3إذا وقعت املعصية ممن انتفت عنه دواعيها اكنت أكرب وأعظم.
 .4إثبات صفة انلظر هلل -سبحانه -ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.
املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .بهجة انلاظرين

رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت
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ن
ہ۔
ہاےسےللو اوز اےس رجھوزدو ،کنو نکہوہ لعنت زدہ ے
اس او تنی رپ حو کجرھ ے

خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة

 .1637احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ا ین
عماں ین حصی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
ن
ن
کسی سف می یےھ اوز اتصاز یک انک عوزت او تنی رپ سواز ھی ،تو (ا رخانک) وہ او تنی
یھن
ند کن لیگ تو اس عوزت ن اس رپ لعنت جی۔ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
ن
ہ اےس ےل لو اوز اےس رجھوز دو ،کنو نکہ وہ
اےس سن کر فمانا'' :اس او تنی رپ حو کجرھ ے
ی
ض
عایل عیہ فمان ہ ےی  :گونا کہ میات ھی
ملعون (لعنت زدہ) ے
ہ۔'' عماں ز ی اهلل ت ی
ن
ہ اوز کوئ آدمی اس
اس او تنی کو دیکھ زاہ ےہوں کہ وہ لوگوں ےک دزمیاں خرل زہےی ے
ہ۔‘‘
ےس ترعض یہی کر زاہ ے

عن عمران بن احلصني -ريض اهلل عنهما ،-قال:
ُ
بينما رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض
َْ َ
ْ
َ
اره ،وامرأة من األنصار ىلع ناقة ،فض يج َرت
ف
أس ي
َ َْ
فل َعنت َها ،فسمع ذلك رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ْ ٌَ
ُ ُ
َ َ
وسلم -فقال« :خذوا ما عليها ود ُعوها؛ فإنها َمل ُعونة»،
َ َ ِّ
قال عمران :فكأين أراها اآلن تميش يف انلاس ما
َْ ُ
يع يرض هلا أحد".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنه -أن :امرأة من

األنصار اكنت ىلع بعري هلا فتعبت منها وسأمت

فقالت :لعنك اهلل ،فسمع ذلك انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل واملتاع ،ثم

ترصف ،فإنها قد لعنت .قال عمران -ريض اهلل عنه-

 :فلقد رأيتها أي انلاقة تميش يف انلاس ال يتعرض هلا

أحد؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر أن

ترصف.

 .1637خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ن
عماں ین حصی زضی اهلل عیہ ییاں کر ن ہےی کہ اتصاز یک انک عوزت ای رنی او تنی رپ
ی
ن
سواز ھی تو وہ عوزت اس او تنی یک وج ےس یھک گنی اوز اکیا گنی۔ حریابجرہ اس عوزت
ص
سل
ب
آت
ن کہا کہ جھ رپ اهلل یک لعنت ےہو۔ زسولاهلل یل اهلل علیہ و م ن اےس سن لیاتو ر
ن
س
ح
ہاےس ےل لیا
صیل اهلل علیہ و لم ن کم دنا کہ اس او تنی رپ حو کجاوہ اوز ساماں ے
یھن
ہ۔ عماں زضی اهلل
خان ،یررھ اےس رجھوز دنا خان ،کنو نکہ اس رپ لعنت جی گنی ے
ن
عایل عیہ فمان ہ ےی کہ می ن اس او تنی کو دیکھا کہ وہ لوگوں ےک دزمیاں خرل زہےی
ت ی
ہ ،کنو نکہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن
ہ اوز کوئ آدمی اس ےس ترعض یہی کر زاہ ے
ے
حکم دے دنا یھا کہ اےس رجھوز دنا خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :مسلم
اتلخريج :عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فضجرت  :ضاقت وغضبت.
• خذوا ما عليها  :أي ما عليها من املتاع.

فوائد احلديث:
 .1الزجر عن اللعن حَّت يف حق احليوانات.
 .2الصرب ىلع احليوان واإلحسان إيله.
 .3فعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ذلك تعزيرا للمرأة اليت لعنت هذه ادلابة ويه ال تستحق.
املصادر واملراجع:

1-رياض الصاحلني للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط2007. 1م-2 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحني :رشح ادلكتور مصطىف

اخلن وآخرين ،مؤسسة الرسالة.ط1987. 1م-3 .كنوز رياض الصاحلني ،املجلس العليم كنوز دار إشبيليا ،الرياض.ط2009 .1م-4 .صحيح مسلم
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بتحقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب/بريوت-5 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،مؤسسة ابن عثيمني اخلريية ،مدار الوطن
للنرش ،الرياض ،ط1426ه.
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یمہازے یہتین حکماںوہ ہ ےی حنےس یم محنت کرو اوزوہ یمےس محنت کرین،
یم اںےک حق میدعان حت کرو اوزوہ یمہازےحق میدعان حت کرین۔ اوز
یمہازے ندپین حکماںوہ ہ ےی حہی یم نات رسید کرو اوزوہ یمہی نات رسید کرین ،یم

خيار أئمتكم اَّلين حتبونهم وحيبونكم،

وتصلون عليهم ويصلون عليكم .وَشار
أئمتكم اَّلين تبغضونهم ويبغضونكم،
وتلعنونهم ويلعنونكم

 .1638احلديث:

**

عن عوف بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :خ َي ُ
ار
ي
ُ ُّ
أئمتكم اذلين حتبونهم وحيبونكم ،وت َصلون عليهم
ورش ُ
ويصلون عليكمَ .
ار أئمتكم اذلين تبُغضونهم
ي
ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم!» ،قال :قلنا:
ُ ُ
يا رسول اهلل ،أفال ن َنابيذ ُهم؟ قال« :ال ،ما أقاموا فيكم

ہ’’ :یمہازے یہتین حکماں
عوف ین مالک زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا زوای ث ے
وہ ہ ےی حن ےس یم محنت کرو اوز وہ یم ےس محنت کرین ،یم اں ےک حق می دعان حت
کرو اوز وہ یمہازے حق می دعان حت کرین۔ اوز یمہازے ندپین حکماں وہ ہ ےی

حہی یم نات رسید کرو اوز وہ یمہی نات رسید کرین ،یم اں رپ لعنت کرو اوز وہ یم رپ لعنت
کرین۔‘‘ عوف ین مالک زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی :ہےم ن رعض کیا :اے اهلل
ہ
آت
ےک زسول ﷺ! کیا ےم اں یک نعت توز کر اں ےک خ الف ت عاوت ن کرین؟ ر
ﷺ ن فمانا" :یہی‘ حت نک وہ یم می یماز فایم کرن زہ ےی۔ یہی‘ حت نک
وہ یم می یماز فایم کرن ہ ےی۔"

الصالة .ال ،ما أقاموا فيكم الصالة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
دل هذا احلديث ىلع أن يمن حاكم املسلمني َمن هم
أهل صالح ومنهم َمن هم أهل فسق وقلة ديانة ،ومع

ذلك ال ُيوز اخلروج عليهم ما داموا حمافظني ىلع

إقامة شعائر اإلسالم وآكدها الصالة.

 .1638خدیث:

اں رپلعنت کرو اوزوہ یم رپ لعنت کرین۔

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ مسلماں حکماتوں می ےس کجرھ تو ییک ےہوں
ن خدی ث اس نات رپ دالل ث کرئ ے
ےگ اوز کجرھ فاسق اوز ن دین ےہوںےگ۔ اس ےک ناوحود حت نک وہ س عاپ ِاس المیک
ہ ،اں ےک خ الف حروح وت عاوت
حفاظت کرن زہےی حش می یمازست ےس اہےم ے
ہ۔
خاپ یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عوف بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• خيار  :أفضل
• أئمتكم  :والة أمركم
• اذلين حتبونهم  :حلسن سريتهم فيكم ورفقهم بكم.
• وحيبونكم  :المتثالكم.

• تصلون عليهم  :تدعون هلم.

• تعلنونهم  :أي لسوء أعماهلم.

• ويلعنونكم  :جمازاة ملا فعلتم معهم.
• ننابذهم َ :نالفهم برتك الطاعة هلم.

فوائد احلديث:
 .1حث والة األمور ىلع العدل يف الرعية تلحقيق األلفة بينهم.
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 .2حث انلاس ىلع طاعة والة األمر يف غري معصية.

 .3وجوب املناصحة بني احلاكم والرعية؛ ألنها جتلب املودة واأللفة ،ويسود األمن والرخاء.

 .4استحباب ادلاعء للحاكم املسلم باتلوفيق والسداد.

 .5حتريم اخلروج ىلع والة األمور وإن جاروا ،وذلك بإمجاع الفقهاء.

 .6فيه ديلل ىلع تعظيم الصالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك
انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهكنوز 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.
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ش
ہحوفآں سنکےھ اوز اےسسکھالن
یم می ستےس یہتوہ حص ے

خْيكم من تعلم القرآن وعلمه

 .1639احلديث:

**

ہ کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ےس رموی ے
ش
ہ حوفآں سنکےھ اوز اےس سکھ الن۔’’
‘‘یم می ست ےس یہت وہ حص ے

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َّ
َ ُ ُ
ريكم من تعل َم
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :خ
َ َّ ُ
القرآن وعل َمه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"خريكم من تعلم القرآن وعلمه" ،هذا اخلطاب اعم

 .1639خدیث:

**

لألمة ،فخري انلاس من مجع بني هذين الوصفني من
َ َّ
وعل َم القرآن ،تعلمه من غريه وعلمه
تعلم القرآن
غريه؛ ألن تعلم القرآن من أرشف العلوم ،واتلعلم

واتلعليم يشمل اتلعلم اللفظي واملعنوي ،فمن حفظ

القرآن يعين :صار يعلم انلاس اتلالوة ،وحيفظهم إياه
فهو داخل يف اتلعليم ،وكذلك من تعلم القرآن ىلع

هذا الوجه فهو داخل يف اتلعلم ،وانلوع اثلاين :تعليم

املعىن يعين :تعليم اتلفسري أن اإلنسان ُيلس إَل
انلاس يعلمهم تفسري الكم اهلل -عز وجل -كيف
يفرس القرآن ،فإذا علم اإلنسان غريه كيف يفرس
القرآن وأعطاه القواعد يف ذلك فهذا من تعليم

القرآن.

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ حو فآں سنکےھ اوز اےس سکھ الن" ،ن حظات
یم می ست ےس یہت وہ حص ے
ش
ہ حش می ن
ہ ،ترش لوگوں می ست ےس یہت وہ حص ے
امت ےک لن عام ے
س
دوتوں ضفیی فآں نکھن اوز سکھ الن یک نرائ خا نی تعنی اس ن دورسے ےس
سنکھا ےہو اوز یررھ اےس دورسے کو سکھ الن ،کنوں کہ فآں کا سنکھیا ست ےس اقصل
تع
ع
لف
ہ،
ہ ،سنکھیا اوز سکھ النا ن فآں ےک ظی ومعنوی دوتوں لنم کو سامل ے
لم ے
تع
ترش حو فآں بحفنظ کروان تعنی لوگوں کو نارطہ وحفظ فآں یک لنم دے ،تو اس کا
شماز سکھان والوں می ےہوگا ،اوز اشیرطح اگر کسی ن اشی رط تق رپ فآں سنکھا ےہو
تع
ق
سن
م
ہ
تو اس کا شماز کھن والوں می ےہو گا ،اوز دورسی سم :فآں ےک عنی یک لنم ے
تع
تعنی تفست یک لنم کہ اتساں لوگوں ےک نراس نتنھ کر ایھی اهلل رع و خل ےک ک الم یک
تفست سکھان،اوز فآں یک تفست کرن کا رطتفہ یی الن۔ اگراتساں ن
دورسے کو فآں یک تفست کرن کا رطتفہ سکھادنا اوز اےس اس ےک قواعد ےس
زوسیاس کرادنا تو اس کا شماز فآں کو سکھ الن والوں می ےہو گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1فضل تعلم القرآن الكريم وجتويده ،وفضل تعليمه.
 .2فضل العمل بما فيه من األحاكم واآلداب واألخالق.
 .3ينبِغ ىلع العالم بذل العلم بعد تعلمه.
ً
 .4ترشيف ملن تعلم شيئا من القرآن ،ورفع مزنتله بما تعلم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ،ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن
ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة الرسالة ,ط  ،14اعم  .1987 - 1407رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش:
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دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .فتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،

الرقم املوحد)5913( :
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ج
اتویکر زضی اهلل عیہ فتیلہ ا مشیک انک عوزتےس مےل ،اسکا نامزنت یھا۔
آتندیکھا کہوہ نات ہےی یہی کرئ
ر

دخل أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -لَع

امرأة من أمحس يقال هلا :زينب ،فرآها َل تتلكم

 .1640احلديث:

**

عن قيس بن أيب حازم ،قال :دخل أبو بكر الصديق
ريض اهلل عنه -ىلع امرأة من أَ ْ َمح َس يقال هلا :زينب،
ْ
فرآها ال تتلكم .فقال :ما هلا ال تتلكم؟ فقالواَ :ح َّجت
ً
مص يمتة  ،فقال هلا :تكليم ،فإن هذا ال حيل ،هذا من
عمل اجلاهلية ،فتلكمت.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل أبو بكر -ريض اهلل عنه -ىلع امرأة من قبيلة

أمحس اسمها زينب ،فوجدها ال تتلكم ،فسأهلم :ملاذا

ال تتلكم ،فقالوا :حجت ساكتة ،فقال هلا :تكليم،
فإن ترك الالكم باللكية ال ُيوز؛ فإنه اكن من عبادات
اجلاهلية ثم حرمه اإلسالم ،ودخول الرجل ىلع املرأة
من غري ريبة وال خلوة كما فعل الصديق -ريض اهلل

عنه -جائز.

**

 .1640خدیث:

ج
فتش ین ائ خازم ن ییاں کیا کہ اتویکر زضی اهلل عیہ فتیلہ ا مش یک انک عوزت ےس
آت ن دیکھا کہ وہ نات ہےی یہی کرئ۔ دزناق ث
مےل،اس کا نام زنت یھا۔ ر
مک
ہ ،ن نات کنوں یہی کرئ؟ لوگوں ن ییانا کہ مل خاموشی ےک
فمانا :کیا نات ے
ہ۔ اتویکر زضی اهلل عیہ ن اس ےس فمانا :نات کرو؛
سایھ جح کرن یک منت مائ ے
ہ۔ حریابجرہ اس ن نات یک۔
اس رطح جح کرنا تو خاہےلنت یک زشم ے
ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ج
آت
اتویکر زضی اهلل عیہ فتیلہ ا مش یک انک عوزت ےس مےل ،حش کا نام زنت یھا۔ ر
ن اےس نرانا کہ وہ نات ہےی یہی کرئ ،لوگوں ےس دزناق ث فمانا :ن نات کنوں یہی
مک
ہ۔ اتویکر
کرئ؟ لوگوں ن ییانا کہ مل خاموشی ےک سایھ جح کرن یک منت مائ ے
مک گ
ہ۔
زضیاهلل عیہن اسےس فمانا:ناتکرو؛ کنوں کہ مل فنگو ن کرناخاپیہی ے

زہ
ہ۔ واضح ے
ہ۔ اس الم ن اےس حرام فاز دنا ے
ن خاہےلنت یک عیادتوں می ےس ے
ہ ،ختسا کہ
کہ عوزت ےک نراس سک وسیہ اوز خلوت ونہائ ےک تعت رمد کا آنا خاپ ے

اتویکر زضی اهلل عیہ ن کیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• من عمل  :من عبادتهم اليت يزعمون أنها تقربهم إَل اهلل .
• أمحس  :قبيلة من قريش ،وسموا محسا ألنهم حتمسوا يف دينهم أي  :تشددوا.
• مصمتة  :ساكتة.

فوائد احلديث:
 .1املستحب اتللكم باخلري من أمر بمعروف أو نيه عن منكر أو إفشاء السالم أو تعليم انلاس ،وإال ،فال.
 .2من حلف أال يتلكم يستحب هل الالكم وال كفارة عليه.
 .3وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا.
 .4ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه.
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،
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تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)6375( :
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دخلت لَع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو

آتﷺکو شحت بجاز یھا۔
می ینیﷺیکخدمت می خاض ہےوا ،حت کہ ر

يوعك فمسسته

 .1641احلديث:

**

ُ
دخلت ىلع
عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال:
ُ َ ُ ََ َ ْ ُُ
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو يوعك ،فمسسته،
َ
َ ْ ِّ
َ
ً
ُ ِّ َ ُ َ ُ
َ ً
وعك َو َعاك ش يديدا ،فقال« :أجل ،إين
فقلت :إنك تل
ُ َ ُ
ُ َ ُ
ُ
ك َر ُ
الن منكم».
ج
وع
ي
كما
ك
أوع
ي

ہ ،وہ ییاں کرن ہ ےی کہ می ینی ﷺ یک
این م سعود زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
آت ﷺ کو رجھو
آت ﷺ کو شحت بجاز یھا۔ می ن ر
خدمت می خاض ےہوا ،حت کہ ر
م
آت ﷺ ن فمانا" :اہں ،جےھ
آت کو تو یہتیت بجاز ے
ہ"۔ ر
کر دیکھا اوز کہا ":ر
ہ"۔
یم می ےس دو آدمنوں ےک پاپ بجاز ےہو نا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أنه دخل ىلع انليب
صىل اهلل عليه وسلم -وهو يتألم من شدة املرض،فمد يده فقال هل :إنك ليشدد عليك يف املرض يا
رسول اهلل ،فأخربه أنه يشدد عليه -صىل اهلل عليه

وسلم -يف املرض ،كما يشدد ىلع الرجلني منا؛ وذلك

من أجل أن ينال -صىل اهلل عليه وسلم -أىلع درجات

الصرب.

 .1641خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

این م سعود زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ وہ ینی ﷺ یک خدمت می خاض ےہون
آتﷺ سدند پمازیمی متی ال یےھ۔ایھوں ن ایریااہیھ پھاکر کہا:نازسول
حت کہ ر
آت ﷺ ن ایھی
آت رپ یہت شحت ن کلنف آئ ے
ہ۔ ر
اهلل! پمازی ےک دوزاں ر
خ
ہ ،تنی ہےم می
آت ﷺ کو پمازی ےک دوزاں اینی شحت ن کلنف ےہوئ ے
ییانا کہ ر
آت ﷺ ضت ےک نلید
ہ اوز اتسا اس لن ےہو نا ے
ےس دو آدمنوں کو ےہوئ ے
ہ؛ نا کہ ر
رمای ث کو نرا سکی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يوعك  :يتألم من احلىم وغريها.

فوائد احلديث:
 .1جواز إخبار املريض ملن سأهل بما ُيده من األلم.
 .2األنبياء يناهلم الوجع ،واحلكمة فيه زيادة يف درجاتهم عند ربهم.
 .3جواز مس املريض ملعرفة حاهل.
َ ُ
 .4املرض إذا اشتد عظم األجر.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري 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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6010( :
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’’اےس رجھوزدو اوز نترسات رپ نرائ کایرھا ےہوادول ناپادول یہادو۔ کنونکہ یم لوگوں
ی
ی
ےک لنآسائ ی ریدا کرنےکوا سےط ھنج گن ےہو اوز مھییییگ ی ریدا کرنےک
ہ‘‘۔
لن یہی یھنجا گیا ے

دعوه وأريقوا لَع بوهل سجال من ماء ،أو ذنوبا
من ماء ،فإنما بعثتم ميرسين ولم تبعثوا
معرسين

 .1642احلديث:

**

 .1642خدیث:

ہ کہ انک ارعائ ن مسجد می نترسات کردنا۔
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
لوگ اس یک رطف پےھ ،ناکہ اےس داییی۔ اس رپ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن
فمانا’’ :اےس رجھوز دو اوز ن رتسات رپ نرائ کا یرھا ےہوا دول نا پا دول یہا دو۔ کنونکہ یم
ی
ی
لوگوں ےک لن آسائ ی ریدا کرن ےک وا سےط ھنج گن ےہو اوز مھییییگ ی ریدا کرن
ہ‘‘۔
ےک لن یہی یھنجا گیا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :بال أعرايب يف
َ
املسجد ،فقام انلاس إيله ييلَق ُعوا فيه ،فقال انليب صىل
ْ ً
اهلل عليه وسلم« :دعوه وأريقوا ىلع بوهل َسجال من
ُْ ُ
ماء ،أو َذنُوبا ً من ماء ،فإنما بُعثْتُ ْم ُميَ ِّرس َ
ين ،ولم تب َعثوا
ي
ي
ُم َع ِّرس َ
ين».
ي
**

درجة احلديث :صحيح

ض
خدی ث کا دزج :حنح

املعىن اإلمجايل:

قام أعرايب ورشع يف ابلول يف املسجد انلبوي ،فتناوهل

**

انلاس بألسنتهم ال بأيديهم ,أي :صاحوا به ,فقال هلم

انليب صىل اهلل عليه وسلم :دعوه فلما انتىه من بوهل
ً
أمرهم أن يصبوا ىلع املاكن اذلي بال فيه دلوا من ماء،
وبني هلم أنهم داعة للتيسري وليس للتنفري وإبعاد

انلاس عن اهلدى.

اجمایل معنی:

انک ارعائ ن کرھے ےہو کر مسجد نوی می ن رتسات کرنا رسوع کردنا۔ لوگ اےس
آواز د ین لےگ ،ناہےم کسی ن اہیھ یہی ایھانا۔ اس رپ ینی صیل اهلل علیہ و سلمن اں

ج
آت صیل اهلل علیہ و
ےس فمانا کہ اےس ر ھوز دو۔ حت وہ نترسات ےس فازع ےہوگیا ،تو ر
س
ح
ہ ،واہں انک دول نرائ یہا
لم ن ضجان کو کم دنا کہ حش خگہ اس ن ن رتسات کیا ے
آت صیل اهلل علیہ و سلم ن اں رپ واضح کیا کہ وہ آسائ ےک داعی ہ ےی ،ن کہ
دین۔ ر
لوگوں کو متنف اوز ہےدای ث ےس دوز کرن واےل ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،واللفظ للبخاري
اتلخريج :أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أعرايب  :هو نزيل ابلادية من العرب.
• يلقعوا فيه  :يللوموه ويعنفوه.
• أريقوا  :صبوا.

• سجال  :وهو ادللو املمتلئة ماء.

• اذلنوب  :وهو ادللو الكبري املمتلئة ماء كذلك.

• معرسين  :مشددين ومنفرين
• مسجد  :املسجد رشاع :لك موضع من األرض ،وخصصه العرف باملاكن املهيأ للصلوات اخلمس

فوائد احلديث:
 .1جهل األعرايب بأحاكم الرشيعة.
ً
 .2االحرتاز من انلجاسة اكن مقررا يف نفوس الصحابة.
 .3تغيري املنكر ُيب يف حال القدرة عليه وال ُيوز تأخريه.
 .4تغيري املنكر البد أن تراىع فيه احلكمة وانلظر يف العواقب.
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 .5ينبِغ لدلايع أن يقدم املصلحة الراجحة يف إنكاره للمنكر.

 .6ينبِغ الرفق باجلاهل وأخذه باليرس.

 .7ينبِغ تعظيم املساجد وتزنيهها عن األقذار.

 .8بيان حرص انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع تعليم انلاس اخلري وشفقته ىلع أمته.

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  .1422رياض الصاحلني-انلووي-تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع،
دمشق  -بريوت-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .إرشاد
الساري لرشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :أبو العباس أمحد بن حممد القسطالين ,انلارش :املطبعة الكربى األمريية ,ط 7اعم .1323

الرقم املوحد)5806( :
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ذكر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ادلجال انکصحزسول اهللصیل اهلل علیہوآلہوسلمندخال کا دکر کیا تو اسرطح اسیک
ک
ذات غداة ،فخفض فيه ورفع حَّت ظنناه يف دلثو حفازت اوزاسےک فتنیک پائ ییاںیککہ ہےمن گماں کیا کہوہ ھحوزوں
طائفة انلخل
ہ۔
ےک جھید می ے

 .1643احلديث:

عن انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه -قال :ذكر
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ادلجال ذات غداة،
فخفض فيه ورفع حَّت ظنناه يف طائفة انلخل .فلما

رحنا إيله ،عرف ذلك فينا ،فقال« :ما شأنكم؟» قلنا:

يا رسول اهلل ،ذكرت ادلجال الغداة ،فخفضت فيه
ورفعت ،حَّت ظنناه يف طائفة انلخل .فقال « ُ
غري
ُ
ادلجال أخوفين عليكم ،إن خيرج وأنا فيكم ،فأنا
َحج ُ
ُ
ولست فيكم ،فامرؤ
يج ُه دونكم؛ وإن خيرج
ي
حجيج نفسه ،واهلل خليفيت ىلع لك مسلم .إنه شاب
َ
َق َط ٌط عينه طافية ،كأين أُ َشبِّ ُه ُه بعبد ُ
الع َّزى بن ق َطن،
فمن أدركه منكم ،فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛
َ َّ ً
َ َ
إنه خارج خلة بني الشام والعراق ،ف َعاث يمينا واعث
شماال ،يا عباد اهلل فاثبتوا» قلنا :يا رسول اهلل ،وما
بلثه يف األرض؟ قال« :أربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم

كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه كأيامكم» قلنا:
يا رسول اهلل ،فذلك ايلوم اذلي كسنة أتكفينا فيه

صالة يوم؟ قال« :ال ،اقدروا هل قدره» .قلنا :يا رسول
اهلل ،وما إْساعه يف األرض؟ قال« :اكلغيث استدبرته
الريح ،فيأيت ىلع القوم ،فيدعوهم فيؤمنون به

ويستجيبون هل ،فيأمر السماء فتمطر ،واألرض

فتنبت ،فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما اكنت ذرى.
وأسبغه رضواع ،وأمده خوارص ،ثم يأيت القوم

فيدعوهم ،فريدون عليه قوهل ،فينرصف عنهم،
فيصبحون ُم ْمحل َ
ني ليس بأيديهم يشء من أمواهلم،
ي ي
ويمر باخلربة ،فيقول هلا :أخريج كنوزك ،فتتبعه
َََ
يب انلحل ،ثم يدعو رجال ممتلئا شبابا
كنوزها كيع ي
اس ي
فيرضبه بالسيف ،فيقطعه جزتلني رمية الغرض ،ثم
يدعوه ،فيقبل ،ويتهلل وجهه يضحك ،فبينما هو

كذلك إذ بعث اهلل تعاَل املسيح ابن مريم -صىل اهلل

عليه وسلم -فيزنل عند املنارة ابليضاء رشيق دمشق

**

 .1643خدیث:

تواس ین شمعاں زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ انک صح زسول اهلل صیل اهلل علیہ وآلہ
وسلم ن دخال کا دکر کیا تو اس رطح اس یک دل ث و حفازت اوز اس ےک ف تن یک پائ
ک
ہ۔ حریابجرہ حت ہےم (ت عد می)
ییاں یک کہ ہےم ن گماں کیا کہ وہ ھحوزوں ےک جھید می ے
آت صیل اهلل علیہ وآلہ وسلم ےہمازے اندز موحود
آت ﷺ ےک نراس گن ،تو ر
ر
س
ص
ل
ت
آت یل اهلل علیہ وآلہ و م ن تروجرھا :یمھازا کیا
ث گن۔ رش ر
اضظات کو یھای ر
سل ص
ص
خال ے ہ
تن
ہ؟ ےم ن رعض کیا :اے اهلل ےک زسول یل اهلل علیہ و م! ح آ ر
دخال ےک فتن کا دکر کیا اوز اےس حفت اوز حظناك کرےک ییاں کیا ،یہاں نک کہ ہےم
ک
آت
ن اس یک نای ث ن گماں کیا کہ وہ یہاں ھحوزوں ےک جھید می ہےی موحود ے
ہ۔ ر
م
ﷺ ن فمانا’’ :دخال ےک ع الوہ اوز حرتوں ےس جےھ یمھازی نایث زنادہ سدند
ہ ،اگر دخال متی موحودیگمی ن ک ال تو یمھازی خگہ می حود اس ےس یمت لوں
اندتش ے
گا۔ اوز اگر متی ز ندیگ ےک ت عد ن ک ال تو ےہ آدمی حود ا ین تفش کا دفاع کرے گا۔ اوز
ہ)۔ وہ دخال
ہ (متی بجان اهلل یگراں ے
عایل ےہ مسلماں رپ متا خاتسی ے
اهلل ت ی
گ
توحواں اوز ھنگرناےل نالوں واال ےہوگا۔ اس یک انک آیکھ ایرھی ےہوئ ےہویگ۔ گونا کہ می
اےس عید الرعی ین قظن ےس تستیہ دییا ےہوں۔ اگر یم می ےس کوئ اےس نران ،تو اس
رپ سوزت کہف یک اییدائ آنات رپےھ۔ وہ سام اوز رعاق ےک دزمیائ زا سن رپ ن کےل
گا۔ اوز یررھ دا نی نا نی ( ےہرطف) قساد پنرا کرے گا ،اے اهلل ےک ییدوں! (اس
ک
وق ث) نای ث فدم زہےیا۔‘‘ ہےم ن رعض کیا :نا زسول اهلل وہ تنی مدت زمی رپ
آت ﷺ ن فمانا ’’ :رخالتش دں :انک دں انک سال ےک پاپ،
یھرہے گا؟ ر
انک دں انک ماہ ےک پاپ اوزانک دں جمےع (تعنی انک ہفن) ےک پاپ ،اوز اس ےک

ناق دں یمہازے عام دتوں یک رطح ہےوں ےگ۔‘‘ ہےم ن رعض کیا :اے اهلل ےک
زسول وہ دں حو سال ےک پاپ ےہوگا کیا اس می ےہمازے لن انک دں یک یماز کاق
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا’’ :یہی ،یم اس کا اندازہ کر کرےک رپھیا۔‘‘
ےہویگ؟ ر
ہےم ن رعض کیا :نا زسول اهلل ﷺ! زمی می اس یک یت زقیازی کش فدز ےہویگ؟
رپ
آت ﷺ ن فمانا’’ :نازس یک رطح ،حش کو ےہوا جےھ یک رطف ےس دھکیل زہےی
ر

ےہو۔ وہ لوگوں ےک نراس آن گا اوز ایہی دعوت دے گا۔ حریابجرہ وہ اس رپ ایماں
ےل آ نی ےگ اوز اس ےک حکم کو ما نی ےگ۔ ی ث وہ آشماں کو حکم دے گا تو وہ
نازس پسان گا اوز زمی کو حکم دے گا تو وہ دزحت اگان یگ۔ سام کو اں ےک
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َ ْ ُ ََْ
ني  ،واضعا كفيه ىلع أجنحة ملكني ،إذا
بني مهرودت ي
طأطأ رأسه قطر ،وإذا رفعه حتدر منه مجان اكللؤلؤ،

فال حيل لاكفر ُيد ريح نفسه إال مات ،ونفسه ينتيه

إَل حيث ينتيه طرفه ،فيطلبه حَّت يدركه بباب دل

فيقتله ،ثم يأيت عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -قوما

قد عصمهم اهلل منه ،فيمسح عن وجوههم وحيدثهم

بدرجاتهم يف اجلنة ،فبينما هو كذلك إذ أوَح اهلل

تعاَل إَل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم :-أين قد
أخرجت عبادا َل ال يَ َدان ألحد بقتاهلمَ ،
فح ِّر ْز
ي
عبادي إَل ُّ
الطور .ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم
َ َ َْ ُ
َ َ َ
رب َّية
من لك حد ٍب ين يسلون ،فيمر أوائلهم ىلع حبرية ط ي
فيرشبون ما فيها ،ويمر آخرهم فيقولون :لقد اكن
بهذه مرة ماء ،وحيرص نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه

وسلم -وأصحابه حَّت يكون رأس اثلور ألحدهم
خريا من مئة دينار ألحدكم ايلوم ،فريغب نيب اهلل

عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -ريض اهلل
َّ َ َ
انلغف
عنهم -إَل اهلل تعاَل ،فريسل اهلل تعاَل عليهم
َ
َ َ
يف يرقابهم ،فيُصبحون ف ْرىس كموت نفس واحدة ،ثم
يهبط نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم-
وأصحابه -ريض اهلل عنهم -إَل األرض ،فال ُيدون
ََ
َ
ْ
رب إال مأله َزه ُم ُه ْم ونتنُ ُهم ،فريغب
يف األرض موضع يش ٍ
نيب اهلل عيىس -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه -

ريض اهلل عنهم -إَل اهلل تعاَل ،فريسل اهلل تعاَل طريا
ُ ْ
ت  ،فتحملهم ،فتطرحهم حيث شاء
كأعناق
ابلخ ي

اهلل ،ثم يرسل اهلل -عز وجل -مطرا ال يكن منه بيت
َ ََ
َم َد ٍر َوال َو َب ٍر  ،فيغسل األرض حَّت يرتكها اك َّلزلق ية ،
ثم يقال لألرض :أنبيت ثمرتك ،وردي بركتك ،فيومئذ
ُ
َ ْ
تأكل ال يع َصابَة من الرمانة ،ويستظلون بيقح يف َها ،
ويبارك يف الرسل حَّت أن اللقحة من اإلبل تلكيف
الفئام من انلاس؛ واللقحة من ابلقر تلكيف القبيلة
َ َ
من انلاس ،واللَّ ْق َ
حة من الغنم تلكيف الف يخذ من

انلاس؛ فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل تعاَل رحيا طيبة

فتأخذهم حتت آباطهم .فتقبض روح لك مؤمن ولك
َََ َ َ
ار ُجون فيها تهارج
مسلم؛ ويبىق رشار انلاس يته
احلمر ،فعليهم تقوم الساعة».

خاتوز اس خال ث می لونی ےگ کہ اں ےک کواہں یہےل ےس کہی زنادہ لمن ،اوز یھن
کامل طوز رپ یرھے ےہوں ےگ ،اوز اں یک کوکھی زنادہ کسادہ ےہوں یگ۔ یررھ وہ کجرھ اوز

لوگوں ےک نراس آ ن گا اوز ایہی ا ین ما ین یک دعوت دے گا۔ وہ لوگ اس یک
نات کو زد کر دین ےگ۔ ترش وہ اں ےس واترش لون گا تو وہ فحظ سایل کا س کاز ےہو خا نی
ےگ،اں ےک اموال می ےس اں ےک نراس کجرھ یہی زہ خان گا۔ اوز وہ کسی وپان
ےس گدزے گا تو اےس کےہ گا :ا ین حران ن کال دے۔ تو اس ےک حران شہد یک
رپ
م
رسداز کھنوں یک رطح اس ےک جےھ خرل رپین ےگ۔ یررھ وہ انک یرھتروز حواں کو
ن الن گا اوز اس رپ نلواز ےس واز کرے گا ،حو اس ےک دو یکرے کر دے گا ،ختےس
ہ۔ یررھ اےس ن الن گا تو وہ اس خال می آن گا کہ اس کا
تسان رپ یت مازا خا نا ے
م
حررہہ جرمک زاہ ہےوگا اوز وہہتےش زاہ ےہوگا۔ترش دخال اشی خال می ہےوگا کہ اهلل ت عایل سنح این
ی
رمیم ﷺ کو ھنح دے گا۔ حریابجرہ وہ (آشماں ےس) دمسق یک مشق خای ث سفید متیاز
رپ ززد زنگ کا حوزا یہن ےہون ،ای رنی ےہھیلیاں دو فستوں ےک رپوں رپ ز کےھ ےہون
اپین ےگ۔ حت وہ ایریا رس جھکا نی ےگ تو نرائ ےک قظے گرین ےگ اوز حت ایریا
ی
رس ایھا نی ےگ تو موئ یک رطح رخاندی(تعنی ن رائ) یک توندین گرین یگ۔ حش کاف کو ھی
ھات یہن رج یگ وہ رم خان گا۔ اوز اں یک ساتش واہں نک یہن رج یگ
اں ےک ساتش یک ی ر
ع
حہاں نک اں یک تظ خان یگ۔ حریابجرہ تس یی علیہ الس الم دخال کو ن الس کرین ےگ
ع
یہاں نک کہ اےس نات لد ےک نراس نرالی ےگ اوز اےس قیل کر دین ےگ۔ یررھ تسی
علیہالس الم ا تےس لوگوں ےکنراسآ نی ےگحن کواهلل ندخال ےسمحقوظزکھا ےہوگا۔
ع
ترش تسی علیہ الس الم اں ےک حررہوں رپ اہیھ یرھتین ےگ اوز ایہی حنت می ملن واےل
ع
ت
عایل تسی ﷺ
اں ےک دزخات ییا نی ےگ۔ رش وہ اشی خال می ےہوں ےگ کہ اهلل ت ی
یکرطفوجیکرےگا کہمینا ین کجرھییدے ا تےس ن کاےلہ ےی حنےس لرن یک
کسی میظاق ث یہی۔ لہیدا تو متے ییدوں کو کوہ طوز رپ ےلخا کر اں یک حفاظت فما۔
ی
عایل ناحوح اوز ماحوح کو ھنج گا ،وہ ےہ نلیدی ےس دوزن ےہون آ نی ےگ،
اوز اهلل ت ی
اں کا یرہ ال گروہ بحتہ بطن ےس گرزے گا اوز اس کا تروزا نرائ رئ خان گا۔ اوز اں کا
ع
ک
آحری گروہ واہں ےس گرزے گا تو وہ کےہ گا کہ یہاں ھی نرائ ےہوا کر نا یھا۔ تس یی علیہ
ی م
آت ےک سا ھی حصوز ےہوں ےگ یہاں نک کہ اں کو ییل یک رسی (یھوك
الس الم اوز ر
ع
یک وج ےس) یمہازے آح ےک سو دییا ےس یہت معلوم ےہویگ۔ ترش اهلل ےک ینی تس یی
ی
عایل اں یک
عایل یک نازگاہ می دعا کرین ےگ تو اهلل ت ی
علیہ الس الم اوز اں ےک سا ھی اهلل ت ی
گردتوں می انک کتا ی ریدا کر دے گا حش یک وج ےس وہ ست دقعیاۃ انکخاں یک رطحرم
ع
ی
خا نی ےگ۔ یررھ اهلل ےک ینی تس یی علیہ الس الم اوز اں ےک سا ھی زمی رپ اپین ےگ تو
ی
زمی می انک نال ست خگہ ھی اتسی یہی نرا نی ےگ حو اں یک (السوں یک) گیدیگ اوز ندتو
ع
ی
ےس خایل ےہو۔ لہیدا اهلل ےک ینی تس یی علیہ الس الم اوز اں ےک سا ھی اهلل ےس دعا ما نگی
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ی
ب
عایل حنیاونوں یکگردتوں ےکمیل پے رپ ندے ھنجگاحواں یکالسوں
ےگتو اهللت ی
من
ن
عایل اتسی
کو ایھا ی ےگ اوز حہاں اهلل کو طوز ےہوگا ،واہں یرھتیک دین ےگ۔ یررھ اهلل ت ی
نازس پسان گا حو ےہ گرھ اوز حمہ نک یہن رج یگ اوز سازی زمی کو دھو کر آ نتیہ یک رطح
صاف وسفاف کردے یگ۔ یررھ زمی ےس کہا خان گا :ا ین یرھل اگا اوز ای رنی پک ث
واترش ال۔ ترش اس وق ث انک گروہ انک اناز ےس کھان گا اوز اس ےک جھلےک ےس
سان خاصل کرے گا ،اوز دودھ می اینی پک ث دال دی خان یگ کہ انک دودھ وایل
ن
او تنی انک جماعت کو کاق ےہو خان یگ ،انک دودھ وایل گان لوگوں ےک انک فتیلہ کو

کاق ےہویگ اوز انک دودھ وایل یکری لوگوں ےک انک گرھان کو کاق ےہویگ۔ ترش وہ اشی
ی
عایل انک نراکتہ ےہوا ھنج گا حو اں لوگوں کو اں یک ت علوں ےک
خال می ےہوں ےگ کہ اهلل ت ی
پ رج ےس لےگ یگ ،ترش وہ ےہ مومن اوز مسلماں یک زوح قنص کرےل یگ۔ (اس ےک
ت عد) ضف ند پین لوگ ناق زہ خا نی ےگ حو اس زمی رپ گدھوں یک رطح ع الییہ لوگوں

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من عالمات الساعة الكربى خروج ادلجال ،وهو ما
ذكر يف احلديث فيه من أمور الغيب اليت ُيب

اإليمان واتلصديق بها كما أخرب بها نيب اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،فذكرت أوصافه اكملة حَّت ال ختىف ىلع

املسلم من أمره ،وقد أعطاه اهلل من القدرات
ً
ً
العجيبة واخلوارق امتحانا واختبارا للناس ،ويمر ىلع
ً
األرض مجيعا إال مكة واملدينة ،ويكون نهاية أمره

ىلع نيب اهلل عيىس عليه الصالة والسالم ،ثم يظهر
ً
يأجوج ومأجوج ويملؤن األرض فسادا ،وهم من
ً
عالمات الساعة أيضا ،ويترضع نيب اهلل عيىس
واملؤمنون إَل اهلل تعاَل حَّت خيلصهم اهلل منهم،

وتقوم الساعة بعد هذه األحداث والوقائع الكربى

وقد قبض اهلل تعاَل أرواح عباده املؤمنني ،وتقوم

القيامة ىلع رشار اخللق .

**

ےک سا من عوزتوں ےس جماع کرین ےگ۔ لہیدا ایہی لوگوں رپ قیامت فایم ےہویگ۔‘‘

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ ،خ تسا کہ خدی ث می
دخال کا حروح قیامت یک پی تسانوں می ےس انک تسائ ے
ع
ہ حش رپ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم
ہ۔ اوز ن اں تنی اموز می ےس ے
ییاں کیا گیا ے
ہ۔ اشی لن
یک دی ےہوئ حت ےک مظاتق ایماں النا اوز اس یک تصدتق کرنا واحت ے
مک
زہ۔
ہ ناکہ مسلماتوں رپ اس کا معاملہ واضح ے
دخال یک مل ضفت ییاں کر دی گنی ے
لوگوں یک آزماتش ےک لن اهلل زت العالمی ن اےس یہت ےس اختیازات
ہ،مکہاوز مدییہکو رجھوزکروہ سازیدییاکاحرکر لگانگااوزاسکا
اوزحوازق ےستوازا ے
ع
خایمہ تس یی علیہ الس الم ےک اہیھوں ےہوگا۔ یررھ اس ےک ت عد قیامت یک انک اوز تسائ
ع
ےک طوز رپ ناحوح ماحوح کا ظہوز ےہوگا ،حو دییا کو فتیہ وقساد ےس یرھ دین ےگ۔ تس یی علیہ
الس الماوزمومیی اهلل زت العالمی ےسگرنوزازی میلگخا نی ےگیہاں نک کہ

اهلل زت العالمی ایھی اں ےس بجات د ے گا۔ اوز اں پی پی تسانوں ےک ت عد
قیامت فایم ےہویگ،حت کہ اهلل زت العالمی مومیی یک زوحوں کوقنص کر لیا ےہوگا اوز
قیامت پے لوگوں رپ فایم ےہویگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :انلواس بن سمعان -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
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معاين املفردات:

• خفض فيه ورفع  :حقره وصغره ثم عظمه وفخمه لعظم فتنته.
• حَّت ظنناه يف طائفة انلخل  :حَّت توهمنا أنه ىلع مقربة من َنل املدينة.
• قطط  :شديد جعودة الشعر.

• عينه طافية  :ذهب نورها أو عينه بارزة وفيها بصيص من نور.

• عبد العزى بن قطن  :رجل من بين املصطلق من خزاعة هلك يف اجلاهلية.

• استدبرته الريح  :جاءت بعده فجففته ،واملراد بيان ْسعة إفساده يف األرض.
• ويستجيبون هل ُ :ييبونه ويتبعونه.
• فرتوح  :ترجع عليهم.

• سارحتهم  :بهائمهم.
ً
• وأسبغه رضواع  :أطوهل لكرثة اللنب.
ُ ِّ
أمد خوارص  :لكرث امتالئها من الشبع.
•

ْ
• ممحلني  :ينقطع عنهم املطر وتيبس األرض والالك.
• اخلربة  :املوضع اخلراب.
ً
• ممتىلء شبابا  :يف عنفوان شبابه.
• قطر  :نقط املاء منه.

• مجان اللؤلؤ  :حبات من الفضة تصنع ىلع هيئة اللؤلؤ الكبار ،واملراد ينحدر منه املاء ىلع هيئة اللؤلؤ يف صفائه.
• ِّدل  :بدلة قريبة من بيت املقدس يف فلسطني.
• حدب  :غليظ األرض ومرتفعها.

• ينسلون  :يرسعون ،واملراد يظهرون من لك ماكن.

• طربية  :بدلة مطلة ىلع ابلحرية ،يف طرف اجلبل ،ويه ايلوم حتت سيطرة يهود لعنهم اهلل وطهر ابلالد منهم.
• زهمهم  :رحيهم املنتنة.

• كموت نفس واحدة  :يموتون دفعة واحدة.
• املدر  :هو الطني الصلب.
• الوبر  :هو اخلباء.

• يتهارجون تهارج احلمر ُ :يامع الرجال النساء عالنية حبرضة انلاس كما تفعل احلمري وال يكرتثون ذللك.
• انلغف  :دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم.
• اعث  :العيث :أشد الفساد.

• اذلرى  :مجع ذروة ،وهو أاعَل األسنمة.
• ايلعاسيب  :ذكور انلحل.
• جزتلني  :قطعتني.

• الغرض  :اهلدف اذلي يرىم إيله بالنشاب.
• الزلقة  :املرآة.
• الرسل  :اللنب.

فوائد احلديث:
1- .1إثبات ظهور ادلجال ،وبيان عظم فتنته ،وأنها أشد فتنة تمر باملسلمني
2- .2من صفات ادلجال أنه  :شديد جعودة الشعر ،عينه اكلعنبة الطافية فيه بارزة ذهب نورها ألنه أعور.
3- .3خيرج ادلجال بني العراق والشام.
ً
4- .4يمكث ادلجال أربعني يوما؛ يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه مثل أيام انلاس.
5- .5فساده يمأل األرض برسعة مذهلة حيث ال يأمن مؤمن من رشه ،وال خيلو من فتنته موطن خال مكة واملدينة فإنه ال يطأها.
6- .6يُعطى من اآليات العجيبة فتنة للعباد مثل ْسعته يف األرض ،وإنزال املطر ،وكنوز األرض تتبعه كما يتبع انلحل أمريه.
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7- .7جواز تعظيم شأن الكذاب وادلجال بليان شدة فتنته وحتذير األمة منه.
ً
ً
ً
ً
8- .8وجوب حتذير األمة اإلسالمية من ادلجاجلة ،وذللك فاضت السنة حتذيرا وإخبارا ووصفا ولم ترتك جماال ذللك.
9- .9شفقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع أمته وخوفه عليهم من ادلجاجلة اذلين يأتون من بعده.

 10- .10سعة رمحة اهلل باملؤمنني حيث زودهم بسالح يبطل حجج ادلجال ،ومن ذلك  :أ /بيان صفاته مما يدل ىلع كذبه ودجله  .ب /قدرة املؤمن

ىلع قراءة ما كتب ىلع جبينه مما يدل ىلع كفره  .ج2 /حفظ فواتح سورة الكهف اعصم من رشه ،فمن أدركه فليقرأها عليه.

11- .11احلض ىلع اثلبات يف الفنت وعدم الزيغ.

12- .12بيان فضل سورة الكهف وأن فواحتها حرز ووقاية من فتنة ادلجال.

13- .13حب الصحابة ريض اهلل عنهم للعلم.

14- .14جواز التشبيه للتقريب.

15- .15إثبات نزول املسيح عيىس ابن مريم صىل اهلل عليه وسلم ،واألخبار يف ذلك متواترة.

16- .16بيان أن عيىس صىل اهلل عليه وسلم هو اذلي يقتل ادلجال.

17- .17بيان عظم يأجوج ومأجوج وأن فتنتهم تمأل األرض وأنهم من عالمات الساعة الكربى.
ً
18- .18املال عند الشدة واجلوع ال يساوي شيئا لقوهل عليه الصالة والسالم :حَّت يكون رأس اثلور ألحدهم خري من مائة دينار ألحدكم
ايلوم.

19- .19رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقوى حجة وبيان من ادلجال ،فلو أنه ظهر يف زمنه لاكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الغالب هل ال
حمالة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – 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 عرش 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني،
تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر..

الرقم املوحد)6380( :
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آتﷺےک نراس
مین اهللےکزسولﷺکو موتےکوقثدیکھا ر
انک یریالہ یھا حش می نرائ یھا۔

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو
باملوت وعنده قدح فيه ماء

 .1644احلديث:

**

َ
ُ
رأيت رسول اهلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت:
َ
ٌ
 صىل اهلل عليه وسلم  -وهو باملوت ،عنده قدح فيهَ
َ
مس ُح َ
الق َدح ،ثم يَ َ
وجهه باملاء،
ماء ،وهو يُدخل يده يف
َ
ِّ
َ َ
رات املوت أو َسكرات
ثم يقول« :امهلل أعين ىلع غم ي
املوت».

 .1644خدیث:

عاتش زضی اهلل عہا فمائ ہ ےی کہ می ن اهلل ےک زسول ﷺ کو موت ےک وق ث
آت ﷺ ےکنراسانکیریالہ یھاحشمینرائی
ھا۔آت ﷺاسمیایریا اہیھ
ر
دیکھا ر
دال کر ا ین حررہے رپ یرھتن اوز فمان «اللہم اعنی عیل عَ َم ِ
ات الموت او
ش
َسکَرات الموت» کہ اے اهلل! موت یک حنی مینا سکرات الموت متی مدد فما۔

صحيح ،ولكن الزيادة ضعيفة،
ويه ادلاعء بـ(امهلل ِّ
أعين ىلع
درجة احلديث:
خدیث کا دزج:
َ َ
َ
َ
رات املوت أو سكرات املوت)
غم ي
**

املعىن اإلمجايل:

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

صىل اهلل عليه وسلم -وهو باملوت ،عنده قدح فيهماء ،وهو يدخل يده يف القدح ،ثم يمسح وجهه باملاء،
ثم يقول" :امهلل أعين ىلع غمرات املوت وسكرات

املوت" ،فاكن -صىل اهلل عليه وسلم -يضع يده يف
اإلناء اذلي فيه املاء ،ويمسح بذلك وجهه ،ويقول:

"امهلل أعين ىلع غمرات املوت" أو قال" :ىلع سكرات
املوت" ،أي :أعين عليها حَّت أحتمل وأصرب وأت ِّ
روى

وال يزيغ عقيل ،حَّت أيع ما أقول ،وحَّت خيتم َل
ً
بشهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل؛ ألن
املقام مقام عظيم ،مقام هول وشدة ،إذا لم يعنك اهلل

عز وجل -ويصربك فأنت ىلع خطر ،وهلذا اكنيقول" :امهلل أعين ىلع غمرات املوت" ،ويف رواية

أخرى يقول" :ال هلإ إال اهلل إن للموت سكرات" ،رواه
ابلخاري  ،وصدق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ

**

اجمایل معنی:

عاتش زضی اهلل عہا فمائ ہ ےی کہ می ن اهلل ےک زسول ﷺ کو موت ےک وق ث
آت اس می ایریا اہیھ دا لن کر ا ین
آت ےک نراس یریالہ یھا حش می نرائ یھا۔ ر
دیکھا ر
ل
حررہے رپ یرھتن اوز فمان "ا ل ہم اعنی عیل عمات الموت" نا فمان "عیل
ش
سکرات الموت" ،اے اهلل! موت یک حنی می نا سکرات الموت می متی مدد فما۔
تعنی متی مدد فما ناکہ می پداست کرسکوں ،ضت کر سکوں ،می ست ےہوں اوز متی
ک
ح م کہ س ر ش
وح مجھ کر کہوں اوز متا خایمہ ال الہ اال اهلل واں
عفل می جی ن آن کہ و ی وں
ش
ع
ہ ،حنی اوز سدت وایل خگہ
مجدماۃ زسول اهلل رپ ےہو ،اس لن کہ وہ یہت ظنم مفام ے

آت یہت پے
ے
آت کو ضت یک توقنق ن مےل ر
آت یک مدد ن کرے اوز ر
ہ۔ اگر اهلل ر
ل
زہ "ا لہم اعنی عیل
حظے می ہ ےی۔ اشی وج ےس اهلل ےک زسول ﷺ فما ے
ہ "ال الہ اال اهلل اں للموت سکرات" ،زواہ
عمات الموت" ،دورسی زوای ث می ے
ی
ش
عایل ےک اس قول ےس ھی
الجازی۔ ر
آتﷺ ن رح فمانا ،اس یک تصدتق اهلل ت ی
رہ الم ِ
ہ "وخاءت سک ُ
وت نالح ِق" (ق.)19 :کہ ’’اوز موت یک ن ےہوشی حق
ےہوئ ے
یہن
ےل کر آ ر رجی‘‘۔

يقول اهلل تعاَل" :وجاءت سكرة املوت باحلق" ق.19 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري وزاد ادلاعء الرتمذي وابن ماجه وأمحد
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• قدح  :إناء يرشب فيه املاء وحنوه.
• غمرات املوت  :مجع غمرة ،وهو شدته.
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• سكرات  :مجع سكرة ،ويه شدته اليت تفقد الويع.

فوائد احلديث:
 .1جواز استخدام املاء تلخفيف حىم املوت.
 .2اتلوجه إَل اهلل بادلاعء أن خيفف سكرات املوت ىلع املحترض.
 .3للموت سكرات وشدة حَّت ىلع األنبياء -عليهم الصالة والسالم ،-ذلا طلبوا ختفيف هذه السكرات.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .ضعيف سنن الرتمذي؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة األوىل1420 ،ه .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6012( :
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رپ
مجدم صیل اهلل علیہوسلمےک سایھنوںمیےسدوآدمی ا تےس ہےی حو یییک می جےھ
یہیز ہن ہ ےی

رجالن من أصحاب -حممد صىل اهلل عليه
وسلم -الكهما َل يألو عن اخلْي

 .1645احلديث:

**

 .1645خدیث:

ض
ہ ،ایہوں ن فمانا کہ می اوز مشوق
عایل عیہ ےس زوای ث ے
اتو عظیہ ز ی اهلل ت ی
ض
عایل عہا یک خدمت می خاض ےہون تو مشوق ن اں
دوتوں عاتش صدتفہ ز ی اهلل ت ی
ےس رعض کیا :مجدم صیل اهلل علیہ وسلم ےک سایھنوں می ےس دو آدمی ا تےس ہےی حو یییک

عن أيب عطية ،قال :دخلت أنا ومرسوق ىلع اعئشة -
َ
ٌ
رجالن من
ريض اهلل عنها ،-فقال هلا مرسوق:
ي
ُ
َُ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم -يالكه َما ال يَألو
أصحاب
ٍ
ي
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َْ
َ
ُ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ري؛ أحدهما يعجل المغ يرب واإلفطار ،واآلخر
ع ين اخل ي
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ِّ
المغ ير َب
يؤخر املغرب واإلفطار؟ فقالت :من يعجل
َ
ُ
َْ
هلل  -يعين :ابن مسعود -
َواإلفطار؟ قال :عبد ا ي
ُ
َ
ْ
ْ َ
هلل يَصنَ ُع.
فقالت :هكذا اكن رسول ا ي

رپ
ہ اوز یماز مرعت
می جےھ یہی ز ہن ہ ےی؛ اں می ےس انک اقظازی می خلدی کر نا ے
ی
ی
ہ اوز یماز مرعت
ہ ،اوز دورسا سا ھی اقظازی می ناحت کر نا ے
می ھی خلدی کر نا ے
ی
عایل عہا ن فمانا :اں می ےس وہ
می ھی ناحت کر نا ے
ہ؟ تو عاتش صدتفہ زضی اهلل ت ی
ی
کوں ہ ےی حو اقظازی می خلدی کرن ہ ےی اوز یماز مرعت ھی خلدی رپ ھن ہ ےی؟
اتوعظیہ کہن ہ ےی کہ ہےم ن رعض کیا کہ وہ عیداهلل  -تعنی این م سعود  -زضی اهلل عیہ
ہ ےی۔ عاتش زضی اهلل عہا ن فمانا :زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم اشی رطح کیا کرن
یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو عطية ومرسوق أم املؤمنني اعئشة ريض اهلل
عنها عن رجلني من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -أحدهما :يؤخر الفطر ويؤخر صالة
املغرب ،واثلاين :يعجل الفطر ويعجل صالة املغرب،

أيهما أصوب؟ فقالت اعئشة :من هذا أي :اذلي

يعجل؟ قالوا :ابن مسعود -ريض اهلل عنه ،-فقالت:

هكذا اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل .يعين:

يعجل الفطر ويعجل صالة املغرب ،فهذه سنة فعلية
منه –صىل اهلل عليه وسلم -تدل ىلع أن األفضل

تقديم اإلفطار.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عایل عہاےس سوالکیا کہمجدم صیل اهللعلیہ وآلہ
اتوعظیہاوزمشوق ن عاتش زضی اهللت ی
ی
وسلم ےک سایھنوں می ےس دو آدمیہ ےی :اں می ےس انک سا ھی اقظازی می ناحت
ی
ہ
ہ اوز یمازمرعتمی ھی ناحت کر نا ے
ہ اوزدورسا اقظازیمیخلدی کر نا ے
کر نا ے
ی
ع
ہ؟
ہ ،اں می ےس کش کا مل زنادہ دزست ے
اوز یماز مرعت می ھی خلدی کر نا ے

عایل عہا ن دزناق ث کیا :اں می ےس وہ کوں ہ ےی حو خلدی کرن
عاتش زضی اهلل ت ی
م
عایل عیہ ہ ےی ،عاتش زضی اهلل
ہ ےی؟ تو ایہوں ن کہا کہ وہ عیداهلل ین سعود زضی اهلل ت ی
عایل عہا ن فمانا :زسول اهلل صیل اهلل علیہ وآلہ وسلم اشی رطح کیا کرن یےھ ،تعنی
ت ی
ی
اهلل ےک زسول صیل اهلل علیہ وسلم اقظازی می خلدی کرن یےھ اوز یماز مرعت ھی
س ع
ہ حش ےس
خلدی رپ ھن یےھ۔ ن اهلل ےک زسول صیل اهلل علیہ و لم یک میل ستت ے
ق
ہ۔
ہ کہ اقظازی می خلدی کرنا یہت وا صل ے
نای ث ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َْ
َ ُ َ ِّ ُ
ري.
• ال يألو  :ال يقرص يف اخل ي
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فوائد احلديث:
 .1استحباب تعجيل صالة املغرب والفطور ،إذا حتقق غروب الشمس.
 .2حرص الصحابة ىلع اخلري ،وتسابقهم يف أعمال الرب واتلقوى.
 .3منقبة لعبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -وحتريه ملوافقة السنة.
ً
 .4اخلري املعترب رشاع هو موافقة السنة.
 .5قد ختىف السنة ىلع آحاد الصحابة -ريض اهلل عنهم-.
 .6استحباب سؤال أهل العلم عند االختالف.
 .7من اآلداب توقري الصحابة -ريض اهلل عنهم -وهذا ظاهر يف قول اتلابيع :الكهما ال يألو عن اخلري.
املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياضالصاحلني ،لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415 ،ه .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز
آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة :األوىل1423 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل 1430ه.

الرقم املوحد)6013( :
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اسآدمییک ناكخاكآلود ہےو حشےک سا منمتادکر کیا خان اوزوہ مجھ رپدزود

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل لَع

 .1646احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس رموی ے
"اس آدمی یک ناك خاك آلود ےہو حش ےک سا من متا دکر کیا خان اوز وہ مجھ رپ دزود ن

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ُْ
ُ ُ ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :ر يغ َم أنف رجل ذ يك ْرت عنده
ِّ َ
فلم يُ َصل َيلع».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان أمر مهم وهو وجوب الصالة ىلع
انليب ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حبيث داع
عليه الصالة والسالم ىلع من سمع اسمه الكريم ولم

يصل عليه أن يلتصق أنفه بالراغم وهو الرتاب ،كناية
ىلع هوانه وحقارته ملا ترك الصالة ىلع رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -مع قدرته ىلع ذلك.

 .1646خدیث:

ن رپےھ

**

رپےھ۔"

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔ اوز وہ ینی صیل اهلل علیہ
اس خدی ث می انک یہت ہےی اہےم نات ییاں یک گنی ے
یھ
س
ہ۔ حریابجرہ اهلل ےک زسول صیل اهلل علیہ
و لم رپ دزود نحن یک فضنت (کا ییاں) ے
ش
سل
آت ﷺ رپ
آت ﷺ کا نا رعت نام سن اوز ر
و م ن اس حص ےک لن ،حو ر
ی
ہ کہ اس یک ناك خاك آلود ےہو۔ ن اس یک حفازت وتوہ ےی
دزود ن ھنج ،ن ند دعا یک ے
ہ ،کنوں کہاس نفدزتز کھن ےکناوحودزسولاهلل صیل اهلل علیہوسلم
ےسکیان ے
ہ۔
رپ دزود رپ ھن ےس گرپ کیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رغم أنف  :لصق بالرتاب ،داللة ىلع اذلل واحلقارة واالمتهان.
• ذكرت عنده  :أي سمع ذكر اسيم.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الصالة والسالم ىلع الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذكر.
ُ
 .2ذم من لم يُصل عليه -عليه الصالة والسالم -إذا ذ يكر عنده.
املصادر واملراجع:

-رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن

كثري  -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش,
1407ه - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت ،الطبعة اثلانية  1405ـه1985 -م - .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت1998 ،م - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت -
بلنان .الطبعة األوىل 1422 ،ـه2002 -م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .تطريز رياض
الصاحلني ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م.
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ہفستوں اوز حتنل علیہ السالم کازت
یہایث ہےی نراك،پامفدس ے

سبوح قدوس رب املالئكة والروح

 .1647احلديث:

**

َ
ِّ
هلل -صىل اهلل
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -أن رسول ا ي
َ
ُّ ٌ
سبوح
عليه وسلم -اكن يقول يف ركوعه وسجو يده« :
ُ ُّ ٌ َ ُّ َ َ َ
ك ية َو ُّ
وح».
الر ي
قدوس رب المالئي
**

درجة احلديث :صحيح

 .1647خدیث:

ضح
خدی ث کا دزج :نح

املعىن اإلمجايل:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت اكن انليب -صىل

ض
ہ کہ ن سک زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم
عایل عہا ےس زوای ث ے
عاتش ز ی اهلل ت ی
ش
ت ال ْ َم َال نِک َِہ َوال ُروحِ " (یہای ث ہےی نراك ،پا
ا ین زکوع و حود می " ُستُوح ف ُُدوس َز ُ
ہ فستوں اوز حتنل علیہ الس الم کا زت) رپھا کرن یےھ۔
مفدس ے

**

اهلل عليه وسلم -يقول يف ركوعه وسجوده" :سبوح
قدوس رب املالئكة والروح" ،يعين :أنت سبوح

قدوس ،وهذه مبالغة يف اتلزنيه ،وأنه جل وعال سبوح

قدوس" ،رب املالئكة" ،وهم جند اهلل -عز وجل-

اعلم ال نشاهدهم" ،والروح" ،هو جربيل وهو أفضل
املالئكة ،فينبِغ لإلنسان أن يكرث يف ركوعه

وسجوده ،من قوهل" :سبوح قدوس رب املالئكة

والروح" .القدوس من أسماء اهلل احلسىن ،وهو مأخوذ
ِّ
قدس ،بمعىنِّ :
نزهه وأبعده عن السوء مع
من

اإلجالل واتلعظيم .والسبوح من أسماء اهلل احلسىن،
َّ
املسبح.
أي

اجمایل معنی:

ہ کہ ن سک اهلل ےک زسول صیل اهلل علیہ
عاتش زضی اهلل ت عایل عہا ےس زوای ث ے
وسلم ا ین زکوع اوزشجدوں می “ستوح فدوس زت الم ال نکہ والروح” رپھا کرن
ت
ہ۔ ن نرایک ییاں کرن می میالعہ
یےھ عنی اے اهلل تو یہای ث ہےی نراك ،پا مفدس ے
ہ‘‘،فستوں کا زت
ہ ،اوز ن کہ اهلل خل وع ال یہت ہےی نراکتہ اوز انہائ مفدس ے
ے
ت
ہ’’ اوز ف سن اهلل یک ا سی قوح ہ ےی حن کا ہےم مساہ ےدہ یہی کرن اوز ‘‘زوح’’ ےس
ے
رماد حتنل علیہ الس الم ہ ےی حو کہ فستوں می ست ےس اقصل ہےی۔ ل یھدا اتساں کو
رخا ہن کہ ا ین زکوع اوز شحود می کتت ےس "ستوح فدوس زت الم ال نکہ والروح"
س
رپےھ۔ "فدوس" اهلل زت الرعت ےک ا جےھ ناموں می ےس انک ے
ہ حو کہ ف َد َ
تع
م
ہ :اس ن اهلل زت العالمی یک ظنم اوز پائ ےک
ہ حش کا عنی ے
ےس ماحود ے
ی
سایھ اےس ےہ رطح یک پائ ےس نراك فاز دنا اشی رطح "ستوح" ھی اهلل ےک ا جےھ
م
ہ حش یک نرایک ییاں یکخان۔
ہ اوز اس کا عنی ے
ناموں می ےس ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سبوح  :مزنه من الرشيك ولك ما ال يليق باأللوهية والربوبية والصفات.
• قدوس  :املطهر من لك ما ال يليق باخلالق.
• الروح  :جربيل -عليه السالم-.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قول املصيل ذلك يف ركوعه وسجوده.
 .2استحباب داعء اهلل بصفاته العليا ادلالة ىلع كماهل وجالهل.
 .3جواز التسبيح يف السجود وليس خاصا بادلاعء.
 .4السبوح القدوس من أسماء اهلل تعاَل.
املصادر واملراجع:

رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق :ماهر الفحل ،دار ابن كثري
 -بريوت ،الطبعة األوىل  1428ـه2007 -م .صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض
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الصاحلني ،ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل 1430 ،ـه
 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتابُّ َّ
والسنة ،للقحطاين ،انلارش :مطبعة سفري ،الرياض ،توزيع :مؤسسة اجلرييس للتوزيع واإلعالن ،الرياض .صفات اهلل عز وجل الواردة يف الكتاب
َّ َّ
السقاف ،دار اهلجرة ،الطبعة اثلاثلة  1426 ،ـه 2006 -م.
والسنة ،علوي بن عبد القادر
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سيحان وجيحان والفرات وانليل لك من أنهار

سجاں ،حجاں،فات اوز ییل ستحنتیک یرہین ہ ےی۔

اجلنة

 .1648احلديث:

**

ہ کہ ینی اکرم ﷺ ن فمانا کہ ”سجاں،
اتو ے ُہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
حجاں ،فات اوز ییل ست حنت یک یرہین ہ ےی“۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ ْ َ ُ َ َْ َ ُ
ُ ُ
حان َوالف َرات
صىل اهلل عليه وسلم « :-سيحان وجي
ٌّ
وانلِّيل لك من أنهار اجلنة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سيحان وجيحان ،والفرات وانليل أربعة أنهار يف

 .1648خدیث:

**

ادلنيا وصفها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأنها من
أنهار اجلنة؛ فقال بعض أهل العلم :إنها من أنهار

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

یی
آت ﷺ ن حنت یک یرہین
اس دییا یک رخاز یرہین سجاں ،حجاں ،فات اوز ل کو ر
ہ کہ نحفنفتمیحنت یکیرہینیھی لیک حتایہی
فازدین۔ تعصعلماءکاکہیا ے
دییا می ا نازا گیا تو اں رپ دییا یک یرہوں یک قظت و ظتنعت عال ث آگنی اوز ن دییا یک
یرہوں می ےس ےہو گیی۔

اجلنة حقيقة لكنها ملا نزلت إَل ادلنيا غلب عليها

طابع أنهار ادلنيا وصارت من أنهار ادلنيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سيحان وجيحان  :نهران ببالد األرمن وهما عظيمان ً
جدا.
• الفرات : .نهر يفصل بني الشام واجلزيرة.
• انليل : .نهر مرص.

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ هذا احلديث ىلع ظاهره ،وىلع حقيقته ،واهلل أعلم بأْساره يف خلقه.
 .2اجلنة خملوقة موجودة.
 .3هذه األنهار مباركة ميمونة.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج  /حيىي بن رشف انلووي -دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :اثلانية،
َ
ْ
َ ُ ُ ْ
المع يل يم بف َوائي يد ُم ْس يلم –القايض عياض بن موىس ايلحصيب،املحقق :ادلكتور حي َىي إي ْس َما يعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع،
1392ه - .يإكمال
مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م.
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زسول اهللﷺےساسحرتےک نازے می سوال کیا گیا حو ستےسزنادہ
خ
آتﷺنفمانا :اهلل کادز اوز ا جےھ
لوگوں کو حنت میدا ل کرےیگ،تو ر

سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكَث
ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال :تقوى اهلل وحسن

آتﷺےساس حرتےک نازے می سوال کیا گیا حو لوگوں کوست
اخالق۔ یررھ ر
خ
حہن
آتﷺنفمانا  :میہ اوزرسم گاہ۔
ےسزنادہ م میدا ل کرےیگ،تو ر

اخللق ،وسئل عن أكَث ما يدخل انلاس انلار،
فقال :الفم والفرج

 .1649احلديث:

**

 .1649خدیث:

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ےس اس حرت ےک نازے
خ
آت ﷺ
می سوال کیا گیا ،حو ست ےس زنادہ لوگوں کو حنت می دا ل کرے یگ ،تو ر

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سئل رسول اهلل
ْ ُ
َ
انلاس اجلنة؟
صىل اهلل عليه وسلم عن أكرث ما يُد يخل
قال« :تقوى اهلل وحسن اخللق» ،وسئل عن أكرث ما
ْ ُ
َ
انلاس انلار ،فقال« :الفم والفرج».
يُد يخل

آت ﷺےس اسحرتےکنازےمی
نفمانا":اهللکادز اوزا جےھاخ الق"۔یررھ ر
خ
حہن
آت ﷺ ن
سوال کیا گیا ،حو لوگوں کو ست ےس زنادہ م می دا ل کرے یگ ،تو ر
فمانا " :میہ اوز رسم گاہ"۔

**

ہ۔
خدی ث کا دزج :اس خدی ث یک سید ح َ َس ْن ے

درجة احلديث :إسناده حسن

املعىن اإلمجايل:

أكرث األسباب اليت تدخل اجلنة يه تقوى اهلل وحسن
اخللق وتقوى اهلل تكون باالبتعاد عن املحرمات
جبميع أنواعها ,وحسن اخللق يكون مع اخللق وأقله

ترك أذاهم وأعاله باإلحسان إَل من أساء إيله .وأكرث

األسباب اليت تدخل انلار يه الفم والفرج ألن
اإلنسان ً
اغبلا ما يقع بسببهما يف خمالفة اهلل سبحانه
ومع انلاس.

**

اجمایل معنی:

ی
حن اسیات یک نتیاد رپ لوگ ست ےس زنادہ حنت می داخل ہےوں ےگ وہ اهلل کا تقو ی
ی ےہ قسم یکحراماسیا ےساختیات کر ےکظہوز میآ نا
اوزا جےھ اخ القہ ےی۔اهللکاتقو ی
م
ع
ہ۔ کم پین حسن
ہ اوزحسن خلق جلوق ےک سایھ اجرھا پ ناو کرےک مل می آ نا ے
ے
م
ہ کہ پا سلوك کرن
خلق ن ے
ہ کہ جلوق کو ن کلنف ن دی خان اوز اعیل پین ن ے
ح
واےل ےک سایھ اجرھا سلوك کیا خان۔ حن اسیات یک نتیاد رپ ست ےس زنادہ لوگ ہنم
میخا نیےگ،وہمیہ اوز رسمگاہہ ےی؛کنوں کہاتساں عموماایہی یک وجےس اهللسجان
ہ۔
عایل اوز لوگوں یک مجالفت کر نا ے
وت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الفم والفرج  :املعايص اليت تكون بالفم اكلكذب وانلطق بالزور وأكل احلرام ،واليت تكون بالفرج اكلزَن واللواط والوطء يف ادلبر.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع تقوى اهلل وحسن اخللق.
 .2اتلحذير من اللسان وما خيرج منه ألنها تكب انلاس يف انلار يوم القيامة
 .3اتلحذير من الزنا وأنه فاحشة سبيلها سوء العاقبة يف ادلنيا واآلخرة

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ,تأيلف :أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون ,انلارش :دار الرسالة ,ط1
اعم  .1421سنن الرتمذي ،نرش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص ،الطبعة :اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه ,تأيلف :أبو
عبداهلل حممد القزويين ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية .السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو

208

عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :مكتبة املعارف ,ط 1اعم  1415بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار
ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422

الرقم املوحد)5812( :
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شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

می زسول اهللﷺےک سایھرعوہ حیی میرسنک یھا۔۔ می اوز اتوسفیاں
ل
آتﷺ
ین خازتین عید ا مظلتزسول اهللﷺےکسایھ ہےی ے
زہ اوز ر

يوم حنني ،فلزمت أنا وأبو سفيان بن احلارث بن
عبد املطلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ےسخدان ےہون،زسول اهللﷺا ین انک سفید ج رخ رپ سواز یےھ۔

فلم نفارقه ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
لَع بغلة هل بيضاء

 .1650احلديث:

**

ل
اتوا فصلعیاسینعید المظلتزضی اهللعیہییاں کرنہ ےی کہمیزسول اهللﷺ
ےک سایھ رعوہ حیی می رسنک یھا۔ می اوز اتو سفیاں ین خازت ین عید المظلت
آت ﷺ ےس خدا ن ےہون۔ زسول اهلل
زسول اهلل ﷺ ےک سایھ ہےی ے
زہ اوز ر

عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل

عنه -قال :شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -يوم ُحنَ ْني ،فلَز ْم ُ
ت أنا وأبو سفيان بن احلارث
ٍ
ي
بن عبد املطلب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ﷺا ینانک سفید ج رخ رپ سواز یےھ۔ حتمسلماتوںاوز مشکی یکآترش میمدیھت
ےہوئ تو مسلماں نترنھ یرھتکر یھاگ ا یےھ۔ اس رپ زسول اهلل ﷺ ن ا ین ج رخ کو اپ
لگانا اوز کفاز یک رطف پھیا رسوع کردنا۔ می ن زسول اهلل ﷺ ےک ج رخ یک لگام
ی
ی رکری ےہوئ ھی اوز اس حیال ےس اےس زوك زاہ یھا کہ کہی وہیت ن ےہو خان حت کہ
ک ی
اتوسفیاں ن زسول اهلل ﷺ یک زکات یھام ز ھی ھی۔ زسول اهلل ﷺ ن حکم

فلم نفارقه ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع
َّ
َْ
َبغل ٍة هل بيضاء ،فلما اتلىق املسلمون واملرشكون َوىل
املسلمون مدبرينَ ،
فط يف َق رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ٌ
َْ ُ ُ َ ْ ََُ ََ
آخذ ب يلجامي
وسلم -يركض بغلته قيبل الكفار ،وأنا ي
َْ
َ ُ ُّ
ََ
َبغل ية رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أكفها إي َرادة
ٌ
ُ
براكب رسول اهلل -صىل
أن ال ترسع ،وأبو سفيان ي
آخذ ي
اهلل عليه وسلم -فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم« :-أي عباس ،ناد أصحاب َّ
الس ُم َر ية» .قال
ي
العباس  -واكن رجال َصيِّتًا  -فقلت بأىلع صويت :أين
َ َ
أصحاب َّ
الس ُم َر ية ،فواهلل لكأن ع ْطفتَ ُهم حني سمعوا
َ ََ
صويت ع ْطفة ابلقر ىلع أوالدها ،فقالوا :يا بليك يا
ُ
وادلعوة يف األنصار
بليك ،فاقتتلوا هم والكفار،
يقولون :يا معرش األنصار ،يا معرش األنصار ،ثم
قُ َ
رص يت ادلعوة ىلع بين احلارث بن اخل َ ْز َر يج ،فنظر
ي
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع بغلته
اكملتطاول عليها إَل قتاهلم ،فقال« :هذا ح َ
ني َح ي َ
يم
ي
الو يط ُ
َ
يس» ،ثم أخذ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
َ َ َ
ات فرىم بهن وجوه الكفار ،ثم قال« :ان َه َز ُموا
حصي ٍ
َ َُ
ور َّب حم َّم ٍد» ،فذهبت أنظر فإذا القتال ىلع هيئته فيما
ْ
أرى ،فواهلل ما هو إال أن رماهم حبَصياته ،فما يزلت
َ َّ ُ َ ً
وأمرهم ُم ً
يال َ
دبرا.
لك
أرى حدهم ي
درجة احلديث :صحيح

 .1650خدیث:

دنا ":اے عیاس! اضجات شمہ کو ن رکازو"۔عیاس زضی اهلل عیہ حو انک نلید آواز
آدمی یےھ ییاں کرن ہ ےی کہ می ن ای رنی آواز کو تروزی رطح نلید کر ےک ن رکازا:

"اضجات شمہ کہاںہ ےی؟"۔ اهلل یک قسم!ایہوںنحت متیآواز سنیتو اسرطح
ہ اوز ہےم خاض ہ ےی ،ہےم خاض ہ ےی کہن
نلن ختےس گان ا ین بحروں رپ نرلت کر آئ ے
ےہون کفاز ےس یرھ گن۔ اتصاز می اے اتصازتو! اے اتصازتو! یک ن رکاز لگ زہےی
ی
ھی۔ ت عد ازاں ن ن رکاز ضف نو خازت ین حرزح نک مجدود ےہو گنی۔ زسول اهلل ﷺ
اوپ ےہو کر اں یک لرائ کو
آت ﷺ ن ر
ا ین ج رخ رپ تشتف فما یےھ اوز وہ ےی ےس ر

ہ"۔ یررھ زسول اهلل ﷺ ن
دیکھا اوز فمانا" :ات میداں حیگ تروزی رطح گرم ے
کجرھ کنکرناں لی اوز ایہی کفاز ےکحررہوں یک رطف یرھتن کا اوز فمانا" :مجدم ےک زت یک
م
قسم! ن کاف سک ست کھا خےک ہ ےی"۔ می پاپ لرائ دیکھ زاہ یھا اوز جےھ وہ حوں یک توں
ی
قس
آت ﷺ ن اں کو ای رنی وہ کنکرناں مازینیث
تظ آ زہےی ھی لیک اهلل یک م!حویہی ر
مس
ےس اں یک سدتمی لسلکمی وا قع ےہونا رسوع ےہو گنیاوز وہت رسیرا ےہون خےل گن۔

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

عن أيب الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل
عنه -قال :شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -غزوة حنني ،فلما اتلىق املسلمون والكفار
ووقع القتال الشديد فيما بينهم وىل بعض املسلمني

من املرشكني مدبرين ،فرشع رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -حيرك بغلته برجله جهة الكفار ،وأنا
آخذ بلجام بغلة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

أمنعها ئلال ترسع إَل جانب العدو ،وأبو سفيان

ماسك براكب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-يا عباس ،ناد
أصحاب السمرة ويه الشجرة اليت بايعوا حتتها يوم

احلديبية ،يف السنة السادسة- ،واكن العباس رجال

قوي الصوت -فناديت بأىلع صويت :يا أصحاب
السمرة؟ -أي :ال تنسوا بيعتكم الواقعة حتت
الشجرة وما يرتتب عليها من اثلمرة -فقال :واهلل

حينما سمعوا صويت أنادي عليهم أتوا مرسعني كما
ُ
ترسع قطيع ابلقر إذا اغبت عنها أوالدها ،فقالوا
بأمجعهم أو واحد بعد واحد :يا بليك يا بليك ،فاقتتل
املسلمون والكفار ،وانلداء يف حق األنصار :يا معرش
األنصار يا معرش األنصار .ثم اقترصت ادلعوة

واحنرصت ىلع بين احلارث بن اخلزرج فنودي :يا بين
احلارث ،وهم قبيلة كبرية ،فنظر رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -وهو ىلع بغلته ،وكأن عنقه ارشأبت
مرتفعة إَل قتال هؤالء الاكفرين ،فقال :هذا الزمان

زمان اشتداد احلرب ،ثم أخذ حصيات فرىم بهن
ً
وجوه الكفار ،ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم -تفاؤال
ً
إخباراَ :
انهزموا ورب حممد .فذهبت أنظر فإذا
أو
القتال ىلع هيئته فيما أرى ،فواهلل ما هو إال أن رماهم
ً
ً
حبصياته ،فما زلت أرى بأسهم ضعيفا ،وحاهلم ذيلال.

**

اجمایل معنی:

ل
اتوا فصلعیاسینعید المظلتزضی اهللعیہییاں کرنہ ےی کہمیزسول اهللﷺ
ےک سایھ رعوہ حیی می رسنک یھا۔ حت مسلماتوں اوز کفاز یک آترش می مدیھت ےہوئ
اوز گھمساں کا زں رپا تو کجرھ مسلماں مشکی کو ن رتنھ دے کر یھاگ ا یےھ۔ اس رپ زسول
اهلل ﷺ ن ا ین ج رخ کو اپ لگا کر اےس کفاز یک رطف ےل خانا رسوع کر دنا۔ مین
ک ی
زسول اهلل ﷺ ےک ج رخ یک لگام ی رکر ز ھی ھی اوز اےس دشمن یک خای ث پ ھن ےس
ک
زوك زاہ یھا حت کہ اتو سفیاں زضی اهلل عیہ ن زسول اهلل ﷺ یک زکات یھام ز ھی
ی
ھی۔ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :اے عیاس! اضجات شمہ کو ن رکازو"۔ شمہ
ص
ہ حش ےک پ رج ضجان کرام ن ےہخت ےک جھن سال لح
(نول) وہ دزحت ے
ش
ی
خدنتیہ ےک دں نعت یک ھی۔عیاس زضی اهلل عیہ انک قوی آواز حص یےھ ۔ وہ کہن
جات شمہ؟۔ تعنی
ہ ےی کہ می ن ای رنی آواز کو تروزی رطح نلید کر ےک ن رکازا :اے اض ِ
دزحت نےل ےہون وایل ای رنی اس نعت اوز اس ےک تفاض کو فاموس مت کرو۔
اهلل یک قسم! حت ایہوں ن متی آواز کو سیا کہ می ایہی ن رکاز زاہ ےہوں تو وہ اس
رسعت ےس آن ختےس گانوں ےک زتوز ےس حت اں ےک ب رج اوجھل ےہو خا نی تو
زہ یےھ" :اے قوم! ہےم خاض
وہیتی ےس آئ ہ ےی۔ وہ ییک زناں نافدا فدا کہہ ے
ہ ےی ،اے قوم! ہےم خاض ہ ےی"۔ مسلماتوں اوز کفاز ےک مانی لرائ رسوع ےہو

ی
گنی۔اتصازتوں ےک لن ن ن رکاز لگ زہےی ھی :اے اتصازتو! اے اتصازتو!۔ یررھ ن
ن رکاز ضف نو خازت ین حرزح نک مجدود ےہو کر زہ گنی اوز "اے نو خازت!" یک ن رکاز
ی
ہ۔ زسول اهلل ﷺ ا ین ج رخ رپ سواز
لگ زہےی ھی۔ نو خازت انک یہت پا فتیلہ ے
آت ﷺ ن گونا ای رنی گردں نلید کرن ےہون اں کفاز ےک
یےھ اوز اشی خال ث می ر
آت ﷺ ن
سایھلرائ کودیکھااوزفمانا":اسوق ثلرائحوتگرم ے
ہ"۔ یررھ ر
کجرھکنکرناں ایھاکر ایہی اںکافوںےکحررہوں رپمازا اوزتطوزا جےھ سگوں ناحتد ین
یک رعض ےس فمانا "مجدم ےک زت یک قسم! ن کفاز سک ست کھا خےک ہ ےی"۔ می دیکھن گیا

م
قس
ی
آت ﷺ ن اں کو
تو جےھ لرائ ای رنی خال ث رپ فا م تظ آئ۔ اهلل یک م! حت ےس ر
مس
ای رنی وہ کنکرناں مازین،ی ث ےس اں کازوز توییا رسوع ےہو گیا اوز اُں یک خال ث لسل
ایت ےہو ن لیگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو الفضل العباس بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يركض بغلته  :يرضبها برجله الرشيفة لترسع.
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• الوطيس  :اتلنور ،ومعناه :اشتدت احلرب.
• حدهم  :بأسهم.
• قيبَل  :جهة.
َ ُ ُّ
• أكفها  :أمنعها.

• أصحاب السمرة  :أصحاب بيعة الرضوان واكنت عند شجر من شجر السمر.
• رجل صيت  :قوي الصوت اعيله.
• عطفتهم  :إقباهلم ورجوعهم.

• عطفة ابلقر  :تشبيه ْسعة رجوعهم واجتماعهم ىلع انليب بإقبال ابلقر ىلع أوالدها.
ً
ً
• لكيال  :ضعيفا.
• املتطاول  :اذلي يتمدد ً
قائما يلنظر إَل احلرب ،أو يمد عنقه لرياه أو يطلع إيله.

• يوم حنني  :حنني واد بني الطائف ومكة املكرمة ،وفيه وقعت غزوة حنني يف شوال  8ه.
• يا معرش  :املعرش اجلماعة من الرجال.

• وادلعوة يف األنصار  :االستعانة واملناداة هلم.

فوائد احلديث:
 .1ادلاللة ىلع شجاعة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وإقدامه يف احلروب.
 .2بيان ْسعة رجوع املسلمني إَل احلق عند تذكريهم به.
 .3املسلمون لم ينهزموا بعيدا؛ ألن رجوعهم اكن ْسيعا.
ً
مجيعا وال يسع كفه الرشيف حىص بعددهم.
 .4معجزة لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-إذ ليس يف القوة البرشية إيصال حصيات إَل أعينهم
 .5القوة احلقيقية ليست يف العدد ُ
والعدد ،وإنما يف اإليمان باهلل -تعاَل -وشدة اتلولك عليه.
 .6بيان فضل وماكنة األنصار -ريض اهلل عنهم-.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن
عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .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 ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج،
حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش .1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .تطريز رياض
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك  .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بن عب يد ي ي
الصاحلني ،تأيلف فيصل ي

الرقم املوحد)8267( :
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حرمتواےل مہتنوں می زوزہ زکھو اوز رجھوزو۔

صم من احلرم واترك

 .1651احلديث:

**

َ
ُ َ
جميبَة ابلاهلية ،عن أبيها أو عمها :أنه أىت رسول
عن ي
َ
َ
َ
ُ
َ ْ َ َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ث َّم َ
انطل َق فأت ُاه َبعد َسن ٍة
ي
َ
َ
َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ُ
هلل ،أما
وقد تغريت حاهل وهيئته -فقال :يا رسول ا يَ َ
عرفين؟ قالَ « :
ومن َ
أنت»؟ قال :أنا ابلاه ُّ
يل اذلي
ت ي
ري َكَ ،وقَ ْد ُكنْ َ
جئتُك َ
األول .قالَ « :ف َما َغ َّ َ
اعم ِّ
ت َح َس َن
ي
ي
ً
َ
َ
َْ
َ
ُ
ُ
ليل.
الهيئة!» قال :ما أكلت طعاما منذ فارقتك إال بي ٍ
ِّ
عذ َ
بت
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ً ْ ُ ِّ
َ َ
رب ،ويوما يمن لك
نفسك!» ثم قال« :صم شهر الص ي
َ
َ
ِّ
َ ْ
ُ ً
وة ،قالُ « :صم يَ َ
ومني» قال:
دين ،فإن يب ق
شهر» قال :يز ي
ُ َ َ
دين ،قالُ « :ص ْم يم َن
دين ،قال« :صم ثالثة أيامٍ » قال :يز ي
يز ي
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
احل ُ ُرم واترك ،صم يمن احلُ ُرمي واترك ،صم يمن احلُ ُرمي
َ َ َّ ُ َّ ْ َ
ْ
َّ
أر َسل َها.
الث فضمها ،ثم
َواترك» وقال بأصابيعه اثل ي

 .1651خدیث:

مجتیہ ناہلےیہ ا ین والد نا رججرا ےس زوای ث کرئ ہ ےی کہ وہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم یک
خدمت می خاض ےہون یررھ واترش ےہو گن اوز انک سال ت عد دونازہ آن۔ اس مدت
م
ی
آت جےھ
می اں یک خال ث و ہتےنت ندل گنی ھی۔ کہن لےگ :اهلل ےک زسول! کیا ر

آت صیل اهلل علیہ وسلم ن تروجرھا":کوں ےہو؟"حوات دنا :می ناہےیل
یرہجرا ین یہی؟ ر
بر
ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن کہا" :یمھازی ن
ےہوں ،حو جھےل سال ھی خاض ےہوا یھا۔ ر
خال ث کتےس ےہوگنی؟ یم تو یہت س کل و ضوزت ےک مالک یےھ؟"حوات دنا :حت ےس
آت صیل اهلل
آت ےک نراس ےس زحصت ےہوا ےہوں ،زات ےک ع الوہ کھانا ہےی یہی! ر
ر
علیہ وسلم ن فمانا ":یم نتو ای رنی خاں کو عدات می متی ال زکھا!" یررھ فمانا":ضت
ےک مہتن (زمصاں) ےک زوزے زکھو اوز ےہ مہتیہ انک زوزہ زکھو" ایھوں ن کہا:
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن
کجرھ پھا د بحن ،کنوں کہ متے اندز ظاق ث ے
ہ۔ ر
ب
ی
ک
ک
آت صیل اهلل علیہ
فمانا":دو دں زوزہ ز ھو"۔ ا ھوں ن کہا :جرھ اوز پھا د حن! ر
ب
ی
ک
سل
آت
و م ن فمانا ":نی زوزے زکھا کرو"۔ ا ھوں ن کہا :جرھ اوز پھا د حن! ر
صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا":حرمت واےل مہتنوں می زوزہ زکھو اوز رجھوزو،
حرمت واےل مہتنوں می زوزہ زکھو اوز رجھوزو ،حرمت واےل مہتنوں می زوزہ زکھو
ج
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ای رنی نی انگلنوں ےس اسازہ کیا؛ یہےل یید کیا
اوز ر ھوزو"۔ ر
یررھ رجھوز دنا۔

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

هذا الصحايب ابلاهيل -ريض اهلل عنه -قد أكرث من
الصوم حَّت تغريت هيئته وضعفت قوته ،وجاء إَل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقال هل :هل تعرفين؟
قال" :من أنت؟" ،قال :أنا ابلاهيل اذلي أتيتك العام
املايض ،فأخربه بما اكن يصنع ،وأنه لم يرتك الصوم

منذ فارقه ولم يأكل من الطعام إال اليشء اليسري،

فقال هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم" :-عذبت
نفسك" ،ثم أمره أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم

يوما من لك شهر أو ثالثة أيام منه ،وإن قوي صام من
األشهر احلرم لعظم األجر فيها ،ويرتك منها ً
أياما،
واحلديث ضعيف ال حجة فيه.

**

اجمایل معنی:

ی
یکتتزوزےز کھن یکوجےس انک ناہےیلضجائ یکخال ث ایت ےہوخریک ھیاوز اں ےک
قوی کموز ےہو گن یےھ۔ وہ ینی ﷺ یک خدمت می خاض ےہون اوز رعض کیا کہ کیا
م
آت ن حوات می کہا ":یم کوں ےہو؟"۔ ایھوں ن کہا کہ می
آت جےھ یرہنجرا ین؟ ر
ر
ہ
ی
آتکو
آت یکخدمتمی گرسیہ پسخاض ےہوایھا۔یررھ ا ھوں ن ر
وہےینا ےیل ےہوں،حو ر

ع
آتےس زحصت ےہون ےکت عد
ا یندینی مسا ل ےسواقفکروان ےہون کہا کہ ر
م
آت
ےس ایھوں ن کسی دں کا زوزہ یہی رجھوزا اوز یہت ہےی عمویل عدا لتن ے
زہ۔ ر
ہ"۔ یررھ
ﷺ ن اں ےس فمانا" :یم ن تو حود ای رنی خاں کو عدات می داال ے
م
ایھی حکم دنا کہ ماہ زمصاں المیازك ےک کمل زوزے اوز ےہ مہتن می ضف انک نا
نی دں ےک زوزے زکھی اوز اگر اس ےس زاند یک ظاق ث ےہو تو حرمت واےل
مہتنوں(زحت ،دو الف عدہ ،دو الججہ اوز مخم) می زوزے زکھا کرین؛ کنوں کہ اں می
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ی
عظ
ہ اوز اں مہتنوں می کجرھ دں زوزہ رجھوز ھی دنا کرین۔
نم احر و توات عظا کیا خا نا ے
ہ ،حش ےس دلیل یہی یل خاسکنی۔
زہ کہ ن خدی ث ضعنف ے
حیال ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود واللفظ هل ،وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو جميبة ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• احلرم  :يه األشهر احلرم ،ويه :رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم.
• قال بأصابعه اثلالث  :أشار بها.
• فضمها ثم أرسلها  :أي قبض أصابعه اثلالثة ثم بسطها.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صيام األيام احلرم.
 .2صوم انلفل مندوب إيله؛ ألنها طاعة حيبها اهلل ورسوهل.
 .3حيرم صوم ادلهر ملا فيه من الرضر وتفويت القيام بالواجبات واملستحبات األخرى.
 .4ليس من الرشع أن يكلف اإلنسان نفسه ما ال تطيقه ،وأن يعذب نفسه.
املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود .لإلمام أيب داود حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد _ انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض

الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م- .
رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن
كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -ضعيف أيب داود  -األم  ،-للشيخ األبلاين .انلارش  :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة :
األوىل   1423 ،ـه 2002 -م  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرشة1407 ,ه.

الرقم املوحد)6016( :
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ہ۔
ےہ مہتنےک نیدں کازوزہ تروزیز ندیگےکزوزےےکپاپ ے

صوم ثالثة أيام من لك شهر صوم ادلهر لكه

 .1652احلديث:

**

آت
عید اهلل ین عمو ین العاض زضی اهلل عہما ،ینی ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ ر
ﷺ ن فمانا ":ےہ مہتن ےک نی دں کا زوزہ تروزی ز ندیگ ےک زوزے ےک پاپ

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :ص ْو ُم ثالث ية
ُ ِّ
ُ ِّ
َ ُ َّ
هر لكه».
شهر صوم ادل ي
أيامٍ من لك ٍ

ہ۔"
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل

عنهما -قد أخذ بالعزيمة يف الصوم وأراد أن يستمر
عليها ،فأرشده انليب عليه الصالة والسالم أن يصوم
من لك شهر ثالثة أيام؛ ألنه يعدل صيام سنة اكملة

يف األجر ،وذلك ألن احلسنة بعرشة أمثاهلا ،فتكون
ً
ثالثني يوما ،فإذا صام من لك شهر ثالثة أيام فكأنه
صام ادلهر لكه.

 .1652خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

مس
ضجائزسول عیداهلل ینعموزضی اهلل عیہن لسلزوزے ز کھنکا بر حیہ رعمکر لیا
ی
ہ
آت ﷺ ن
اوز اس نات کا ازادہ کیا کہ ے متش اس رعم رپ فا م زہ ےی ےگ۔ حریابجرہ ر
ایھی ہےدای ث فمائ کہ ےہ ماہ ےک نی دں زوزے زکھی؛ کنوں کہ ن نی زوزے،
احر و توات ےک اعتیاز ےس سال یرھ زوزے ز کھن ےک پاپ ہ ےی۔ ن اس رطح کہ انک
ہ اوز اس رطح نی دں ،نتش ےک پاپ ےہون ،حریابجرہ
یییک کا ندلہ دس گیا دنا خا نا ے
اگر ےہ ماہ ےک نی دں زوزہ زکھ ےل تو گونا اس ن سال یرھ ےک زوزے زکھ لن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ادلهر َّ :
السنة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام ثالثة أيام من لك شهر.
 .2صيام ثالثة أيام من لك شهر كصيام ادلهر لكه ،وذلك بمضاعفة احلسنات ،فاحلسنة بعرش أمثاهلا.
 .3من أسايلب ادلعوة إَل اهلل الرتغيب يف العمل وذكر ثوابه وثواب املواظبة عليه.
املصادر واملراجع:

-رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن

كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م - .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه).
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ق
ہ کہ ییدہ کےہ:اللَ ہ َُم اَی
ْث َز ِئ،الَ اِلَہ اِالَ
ستےس اہےم اوزا صل استعفازن ے
َ
َ
َخل َْفت َ ِ
ِ
ع
ست َ
ک م ْن َرس ِمَا
ْث ،نیَ ،و َا نَا عَی ْ ُد َكَ ،واَ نَا َ َیلعَہْد ِ َك َو َوعْد ِ َك مَا ا ْ ظَع ْ ُ
اَی َ
تَ ،اعُودُ ن ِ َ
َضنَعتَ ،ات ُوءُل ن ِ
وات ُوءُ لَک نِدَیْنِی ،ف َاعْ ِ ِ ِ الَ تَع ْ ِ
ک ع َ َ َیلَ ،
وت اِالَ
ْ ُ
َ
ک عْمَی ِ َ
َ َ
ف الد ُت ُ َ
ْ
فیل ،ف َا َ ُن ُ
ہ،یتے سواکوئ معنودیہی ،تومتا
ْث"۔پجمہ :اےاهلل! تومتازت ے
اَی َ
ہ ،مییتاییدہ ہےوں اوز می ای رنی ظاقثواستظاعتےکمظاتق بجھےس
خالق ے
کن ےہونعہدووعدے رپفایم ےہوں۔ می ا ینگیا ےہوںےکرسےسیتی یریاہ
قس
آت
رخاہےیا ےہوں۔ می ایرن ےہ مےکگیا ےہوں کا اعتاف کر نا ےہوں اوز ا ین ر
م
رپیتی توازسات کا افاز کر نا ےہوں۔ لہدا جےھ م عاففما؛ کنوں کہیتے سوا کوئ
گیاہ م عاف یہی کرسکیا۔‘‘

صيغة سيد اَلستغفار

 .1653احلديث:

**

 .1653خدیث:

ہ کہ ینی اکرم ﷺنفمانا’’:ست
سدادین اوس زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ل
خلف
ق
ہ کہ ییدہ کےہ" :ا ل ہم ای ث زئ ال الہ اال ای ث تنی
ےس اہےم اوزا صل استعفاز ن ے
ع
ست َ
ت َات ُوءُ لک
ت اعود نک من رس ما ضنع ُ
وا نا عیدك وا نا یل عَہْد ِ َك َو َوعْد ِ َك ما ا ْ ظَع ْ ُ
ین ع ْ
ن ع ع َت
ف یل فان ال تعف الدتوت اال ای ث"۔ پجمہ :اے اهلل!
میک َیل وا ُوءُ لک ند ی ف َا ْ
ہ ،می یتاییدہ ےہوں
ہ ،یتے سواکوئ معنودیہی ،تومتا خالق ے
تومتا زت ے
اوزمی ای رنی ظاق ث واستظاعت ےکمظاتق بجھ ےس کن ےہونعہدووعدے رپفایم

عن شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم :-سيد االستغفار أن يقول العبد:

"امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا
ىلع َع ْهد َك َو َو ْعد َك ما ْ
اس َت َط ْع ُ
ت أعوذ بك من رش ما
ي
ي
َ
ُ َ
َ ْ
ُ
ُ
اغفرْ
ُ
ُ
صنعت أبوء لك بنعمتك َّ
يلع وأبوء لك بذنيب ف
َل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت".

ےہوں۔ می ا ینگیا ےہوں ےکرسےسیتی یریاہ رخاہےیاہےوں۔ می ا ین ےہقسم
آت رپیتی توازسات کاافاز کر نا ےہوں۔
ےکگیا ےہوں کااعتاف کر نا ےہوں اوزا ین ر
م
لہدا جےھ معاف فما۔ کنوں کہیتے سوا کوئ گیاہ معاف یہی کرسکیا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن ألفاظ هذا
ادلاعء كأنها رئيسة ألفاظ االستغفار ،ويه أن يقول

العبد" :امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا
عبدك وأنا ىلع َع ْهد َك َو َو ْعد َك ما ْ
استَ َط ْع ُ
ت أعوذ بك
ي
ي
َُ
ُ َُ
يلع وأب ُ
من رش ما صنعت أب ُ
وء لك بنعمتك َّ
وء لك
َ ْ
اغ ْ
فر َل فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت" فيقر
بذنيب ف
العبد هلل باتلوحيد أوال ،وأنه ىلع ما اعهد اهلل -

سبحانه -عليه من اإليمان به والطاعة هل ،حبسب
استطاعته ،ال حبسب ما ينبِغ هلل -تعاَل -ويستحقه
عليه ،ألن العبد مهما قام به من العبادة ال يقدر أن

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

س
زہ ہ ےی کہ اس دعا ےک الفاظ
ینی کریم صیل اهلل علیہ و لم اس نات یک حت دے ے
استعفاز ےک لن است عمال کن خان واےل الفاظ ےک رسداز یک حیتنت ز کھن ہ ےی۔
ِ ِ َی َخلَف ِ
ل َلہ
ہ
ْث ْ تَنی َو َا نَا عَی ْ ُد َك َو َا نَا
ْث َز ِئ الَ الَہ َاالَ ا َ
دعا ےک الفاظ ن ےی کہ ییدہ کےہ" :ا َُم اَی َ
ِ
ع
ست َ
ت َات ُوءُ لَ ین
ک
ت َاعُ ُ
ود ن َِک م ْن َرس ِمَا َضنَع ْ ُ
َ َیل َعہْد ِ َك َو َوعْد ِ َك مَا ا ْ ظَع ْ ُ
ک نِدَ ْ ِی َو َات ُوءُ لَ َ
َ
ن ِعْمیِک عَ َ َیل ف َاعْ ِف ِیل ف َاِ َن الَ تَع ْ ِف الدُت ُ ِ
ہ۔
ْث" (اے اهلل !تومتا زت ے
وت االَ اَی َ
َ َ
َ
ْ
ُ
ُ
ہ ،می یتاییدہ ےہوں۔ می ای رنی ظاقث
یتے سواکوئ معنودیہی ،تومتا خالق ے
واستظاعت ےکمظاتق بجھ ےس کن ےہون عہد و رپماں رپفایم ےہوں۔ می
ا ینگیا ےہوں ےکرس ےس یتی یریاہ رخاہےیا ےہوں۔ می ا ین ےہ قسم ےک گیا ےہوں
م
آت رپ یتی توازسات کا افاز کر نا ےہوں۔ لہدا جےھ
کااعتاف کر نا ےہوں اوز ا ین ر
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يأيت جبميع ما أمره اهلل به وال القيام بما ُيب من

شكر انلعم ،ثم يلتجئ إيله ،ويعتصم به ،فإنه

املستعاذ به من الرش اذلي صنعه العبد ،ثم يقر العبد
ويعرتف هل طواع بنعمته عليه ،ويرجع ىلع نفسه

باإلقرار واالعرتاف بإثمه ومعصيته ،ثم يدعو اهلل أن
يغفر هل بأن يسرته من اذلنوب ويقيه آثامها بعفوه
وفضله ورمحته ،فإنه ال يغفر اذلنوب إال هو -عز

وجل.-

معاف فما۔ کنوں کہیتے سوا کوئ گیاہ معاف یہی کرسکیا۔) ییدہ یہےل اهلل یک توحید
ہ کہ اس ن حش ایماں اوز اظاعت کا
ہ ،یررھ اس نات کا افاز کر نا ے
کا افاز کر نا ے
ہ؛کنوں کہ ییدہ
وعدہ کیا یھا ،اس رپ کما حفہ ن شہی ،ای رنی استظاعت ےک مظاتق فایم ے
ت
خ ی
تنی ھی عیادت کر ےل ،اهلل ت عایل ےک حکم یک کما حفہ بجا آوزی اوز اس یک عمنوں ےک

یہ
ہ ،اس کو مصنوظی
عایل ےس الجا کر نا ے
سکر ےس عہدہ پ آ ی ےہو سکیا۔ یررھ ییدہ اهلل ت ی
ہ ،کنوں کہ ییدے ےک کن ےہون رسوز ےس وہےی یریاہ د ین واال
ےس ی رکر نا ے
ہ ،حو اس ن اس رپ
عایل ےک ن یہا ات عامات کا افاز کر نا ے
ے
ہ۔ یررھ ییدہ اهلل ت ی
مع
عایل ےس
کنہ ےی۔ یررھاس یک نافمانوںاوز صتنوںکا اعتاف کر نا ے
ہ۔ اوز اهلل ت ی
ب
م
ہ کہ وہ اس ےک گیا ےہوں کو حش دے؛ حص ا ین قصل و کرم ےس اےس
دعا کر نا ے
گیا ےہوں ےس بجران۔ کنوں کہ اس یک دات ےک ع الوہ کوئ گیاہ معاف یہی کر سکیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :شداد بن أوس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سيد  :السيد هو الرئيس.
• االستغفار  :االستغفار :هو طلب مغفرة اذلنوب بسرتها يف ادلنيا واتلجاوز عنها يف اآلخرة.
وء أي َر َ
• أبوء لك بنعمتك  :باء َيبُ ُ
جع وانقطع ،واملعىن :أعرتف لك طواع بنعمتك ِّ
يلع.
• أبوء بذنيب  :أي أرجع ىلع نفيس باإلقرار واالعرتاف بإثيم ومعصييت.

فوائد احلديث:

ً
ً
خصوصا.
عموما ،وهذه الصيغة
 .1فضيلة االستغفار

 .2أن صيغ االستغفار ختتلف وبعضها أفضل من بعض.

 .3اإلقرار بربوبية اهلل -تعاَل-.

 .4اإلقرار هلل -تعاَل -باأللوهية والعبودية.

 .5أن ادلاعء بـ(امهلل) أفضل من ادلاعء بـ(ياهلل).

 .6جتديد العبد ملا اعهد اهلل -سبحانه -عليه ،وأنه ىلع عهده اذلي اعهد اهلل -سبحانه -عليه.

 .7أن العبد ملزتم بأن يكون ىلع عهد اهلل -سبحانه -ما استطاع.

 .8أن اإلنسان يعتصم باهلل -سبحانه -من رش املعايص اليت فعلها العبد.
ً
ً
ً
وندما.
شكرا ،واعرتافه هل باذلنب توبة
 .9اعرتاف العبد هلل بانلعم

 .10أنه ينبِغ للعبد أن حيرص ىلع داعء اهلل بهذا ادلاعء ألنه سيد االستغفار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .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)5503( :
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ضع يدك لَع اَّلي يألم من جسدك

 .1654احلديث:

**

عن أيب عبد اهلل عثمان بن أيب العاص -ريض اهلل

عنه :-أنه شاك إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
َو َجعاُ ،يده يف جسده ،فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم« :-ضع يدك ىلع اذلي يَألم يمن َج َس يدك
ُ
وقُل :بسم اهلل ثالثا ،وقُل َ
سبع مرات :أعوذ بعزة اهلل
ُ
وقُدرته من َ ِّ
رش ما أجد وأحاذر».
ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث عثمان بن أيب العاص أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -سأهل عثمان أنه يشكو من مرض يف
جسده ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقول
ً
هذا ادلاعء" :بسم اهلل ثالثا ،ويضع يده ىلع موضع
األلم ،ثم يقول :أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رش ما أجد

وأحاذر" ،يقوهلا سبع مرات ،فهذا من أسباب الشفاء
ً
أيضا ،فينبِغ لإلنسان إذا أحس بألم أن يضع يده ىلع
ً
موضع هذا األلم ،ويقول :بسم اهلل ثالثا أعوذ بعزة
اهلل وقدرته من رش ما أجد وأحاذر ،يقوهلا سبع
ً
ً
مرات ،إذا قاهلا موقنا بذلك مؤمنا به ،وأنه سوف
يستفيد من هذا ،فإنه يسكن األلم بإذن اهلل عز

وجل ،وهذا أبلغ من ادلواء احليس اكألقراص
والرشاب واحلقن؛ ألنك تستعيذ بمن بيده ملكوت

السماوات واألرض اذلي أنزل هذا املرض هو اذلي

ُيريك منه .وأمره بوضع ايلد ىلع موضع األلم إنما هو
أمر ىلع جهة اتلعليم واإلرشاد إَل ما ينفع من وضع

يد الرايق ىلع املريض ومسحه بها ،وال ينبِغ للرايق

**

 .1654خدیث:

ایریااہیھدزدوایل خگہ رپزکھو۔

ہ کہ ایہوں ن زسول
اتو عید اهلل عماں ین ائ العاض زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
اهلل ﷺ ےس دزد یک س کای ث یک حو وہ ا ین حسم می محسوس ک
رزہ یےھ۔ زسول اهلل
ے
تِ
ہ اوز نی دق عہ ” ْس ِم ال َل ِہ “ کہو
ﷺ ن فمانا ایریا اہیھ اس خگہ زکھو حہاں دزد ےہو زاہ ے
ِ
ود ت ِ ِرعَہِ ال َل ِہ َوف ُْد َز ِنِ م ْن َرس ِمَا َاخ ُِد َو ُاخَاد ِ ُز“ (اهلل ےک نام ےس می اهلل
اوز سات رمییہ ” َاعُ ُ
عایل یک رعت اوز اس یک فدزت یک یریاہ مایگیا ےہوں اس ن کلنف ےک رس ےس حو می
ت ی
محسوس کر نا ےہوں اوز حش ےس دز نا ےہوں) رپھو۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عماں ین ائ العاض زضی اهلل عیہ ن ینی ﷺ ےس رمض یک س کای ث یک حو اں ےک
ِ
حسم می موحود یھا ینی ﷺ ن ن دعا رپ ھن کا حکم دنا کہ نی دق عہ ”ت ْس ِم ال َل ِہ“ کہو ایریا
ِ
ود ت ِ ِرعَہِ ال َل ِہ َوف ُْد َز ِنِ م ْن َرس ِمَا َاخ ُِد َو ُاخَاد ِ ُز“
اہیھ دزد وایل خگہ رپ زکھو اوز سات رمییہ” َاعُ ُ
ہ۔ ترش حت اتساں دزد
ہ حن ےس سفا خاصل ےہوئ ے
رپھو۔ ن اں اسیات می ےس ے
ِ
محسوس کرے تو اےس رخا ہن ایریا اہیھ دزد وایل خگہ رپ ز کےھ اوز نی دق عہ ت ْس ِم اهللِ رپھ کر
ِ
ود ت ِ ِرعَہِ ال َل ِہ َوف ُْد َز ِنِ م ْن َرس ِمَا َاخ ُِد َو ُاخَاد ِ ُز‘‘ رپےھ۔ اگر اتساں تفی اوز
سات رمییہ ’’ َاعُ ُ
ایماں ےک سایھ اےس رپھ ےل تو عنفی ث اس ےس مستفید ےہوگا اوز اهلل ےک حکم ےس
خ
دزد حم ےہوخان گا۔ ن ظ ے
ت اوز ججاہم ےس زنادہ ُ رپ اپ
اہی دوا تےس گولیاں ،ست ر
آت اس دات یک یریاہ ما یگن ہ ےی حش ےک اہیھ می
ے
ہ۔ اس لن کہ اس می ر
ہ اوز وہےی اس
ہ ،حش ن ن پمازی نازل یک ے
آشماتوں اوز زمی یک نادساہےت ے
تع
آت ﷺ ن دزد یک خگہ رپ اہیھ ز کھن کا حکم دنا ،ن لنم اوز
ےس بجران واال ے
ہ۔ ر
ازساد ےک طوز رپ فمانا کہ دم رپ ھن واےل کا اہیھ رمتص کو رجھون گا اوز اس رپ
یرھتے گا تو اےس تفع ےہوگا۔ دم کرن واےل ےک لن ن میاست یہی کہ وہ اس
حس
آت ﷺ
ےس ہےت کرل ے
وہ،یمک وعتہکو رمتصےک م رپ مَےل اس لن کہاتسا ر
ہ۔
اوز ضجان زضی اهلل ع ہم ن یہی کیا ے

العدول عنه للمسح حبديد وملح وال بغريه ،فإنه لم

يفعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وال أصحابه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :صحيح ولفظة" :بعزة" ،غري موجودة يف مسلم ،وقد رواها مالك.
اتلخريج :عثمان بن أيب العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
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معاين املفردات:

• ُيده  :حيسه
• أحاذر  :أحذر ،واحلذر ،واالحرتاز مما خياف.

فوائد احلديث:
 .1استحباب رقية اإلنسان نفسه بما جاء يف احلديث.
 .2من تمكن من منفعة أخيه فعليه نفعه وإرشاده.
 .3الشكوى -من غري تضجر وال اعرتاض -ال تنايف اتلولك والصرب.
 .4ادلاعء من مجلة تعايط األسباب ,وذللك ينبِغ اتلقيد بألفاظه وأعداده.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فيض القدير
رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه..

الرقم املوحد)6018( :
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دوآدمنوںکا کھانا نیآدمنوںےک لن اوز نی کا کھانا رخازےک لن کاق ےہو نا

طعام اَلثنني اكيف اثلالثة ،وطعام اثلالثة اكيف
األربعة

 .1655احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :دو
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ہ۔‘‘
آدمنوں کا کھانا نی آدمنوں ےک لن اوز نی کا کھانا رخاز ےک لن کاق ےہو نا ے
ضح مس
ہ یک ینی ﷺ ن
نح لم یک خدی ث می خاپ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
فمانا" :انک آدمی کا کھانا دو ےک لن ،دو کا کھانا رخاز ےک لن اوز رخاز کا کھانا آیھ

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

صىل اهلل عليه وسلم" :-طعام االثنني اكيف اثلالثة،
وطعام اثلالثة اكيف األربعة" .ويف رواية ملسلم عن

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

وسلم -قال" :طعام الواحد يكيف االثنني ،وطعام

ہ۔"
آدمنوں ےک لن کاق ےہو نا ے

االثنني يكيف األربعة ،وطعام األربعة يكيف

اثلمانية".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث احلث ىلع املواساة يف الطعام ،وأنه وإن اكن
ً
قليال حصلت منه الكفاية املقصودة ،ووقعت فيه
بركة تعم احلارضين عليه ،وهو حث منه عليه

الصالة والسالم ىلع اإليثار يعين أنك لو أتيت

بطعامك اذلي قدرت أنه يكفيك ،وجاء رجل آخر

فال تبخل عليه ،وتقول هذا طعايم وحدي؛ بل أعطه
ً
منه حَّت يكون اكفيا لالثنني.

 .1655خدیث:

ہ۔
ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

خدی ث می کھان ےک معا مےل می انک دورسے ےس ہےدمزدی کرن یک پعنت
ہ
رج کم ہےی کنوں ن ےہو ن تروزا آخا نا ے
ہ اوز اس نات کا ییاں ے
دی گنی ے
ہ کہ کھانا اگ ر

ہ حش ےس ست خاضین یرہہ مید ےہون ہ ےی۔
اوز اس می اتسی پک ث ی ریدا ےہوخائ ے
ت
آت ایریا کھانا ال نی حش ےک
ن ینی ﷺ یک رطف ےس اییاز یک پعنت ے
ہ۔ عنی اگر ر

ہ اوز اشی اییاء می کوئ اوز
آت ےک لن کاق ے
آت کا حیال ہےو کہ وہ ر
نازے می ر
ب
آدمی آخان تو جل ےس کام ن لی کہ توں سو حن لگ خا نی کہ ن ضف متا کھانا
ی
ہ نلکہ اےس ھی اس کھان می رسنک کرلی حو دوتوں ےک لن کاق ےہوخان گا۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث أيب هريرة أخرجه ابلخاري ومسلم حديث جابر أخرجه مسلم يف صحيحه
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه -جابر بن عبداهلل –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1استحباب االجتماع ىلع الطعام ،وأال يأكل املرء وحده.
 .2الربكة تتضاعف مع الكرثة واالجتماع ىلع الطعام.
 .3احلض ىلع املاكرم والقناعة بالكفاية.
ً
 .4الرتغيب يف إطعام الطعام ولو اكن قليال.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا 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 رشح صحيح ابلخاري؛ لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن الشهري بابن رجب ،حتقيق طارق بن
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عوض اهلل ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة اثلانية1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه..

الرقم املوحد)6057( :
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َ
ِّ ْ َ َّ ِّ ْ َ َ ْ
َ َْ ُ
إَل ال ْ ِّ
ب،
عليك ْم بِالصد ِق ،فإِن الصدق يهدِي
ِ
َ َّ ْ َّ َ ْ
َ ْ َ َّ
اجلن ِة
ب يهدِي إَل
وإِن ال ِ

 .1656احلديث:

ہ اوز نکو کازی
یم شرح تو لن کوالزم ی رکرو۔ نالسیہ شرح نکو کازی کازاسیہ ییال نا ے
ہ۔
تفتیۃا حنت می یرہنجرا دینی ے

**

ہکہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
عید اهلل ین م سعود زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ اوز نکو کازی تفتیۃا
"یم شرح تو لن کو الزم ی رکرو۔ ن السیہ شرح نکو کازی کا زاسیہ یی ال نا ے
ہ اوز کوش ےس شرح رپ فایم
ہ۔ اتساں ےہمتش شرح تولیا زہےیا ے
حنت می یرہنجرا دینی ے
ہ کہ اهلل رعوخل ےک یہاں صدتق ( یہت شجرا) لکھ دنا
ہ ،تو اس کا نتنجہ ن ےہو نا ے
زہےیا ے
مک
ہ۔ اوز جھوت ےس یہای ث ( مل ) رپی رت کرو۔ کنونکہ جھوت گیاہ کا زاسیہ
خا نا ے

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

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-عليكم
بالصدق ،فإن الصدق يهدي إَل ِّ
الرب ،وإن الرب يهدي
ي
َ
َ
َ
َّ
إَل اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق
ِّ ً
حَّت يكتب عند اهلل يصديقا ،وإياكم والكذب،

فإن الكذب يهدي إَل الفجور ،وإن الفجور يهدي
ويتَ َ
إَل انلار ،وما يزال الرجل يكذب َ
ح َّرى الكذب
َ َّ
حَّت يكتب عند اهلل كذابا»

ح
ہاوز
ہاوزگیاہتفتیۃا ہنممی یرہنجرا د ینہ ےی۔ اتساں ےہمتش جھوتتولیا زہےیا ے
یی ال نا ے
ہ کہ اهلل رعوخلےک یہاں
ہ ،تو اس کا نتنجہ ن ےہو نا ے
جھوت تو لن کا ہےی ازادہ زکھیا ے
ہ۔
کدات ( یہت جھونا ) لکھ دنا خا نا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصدق
ومالزمته وحتريه وبيان ثمرته واعقبته احلميدة يف

ادلنيا و اآلخرة ،فالصدق اصل الرب اذلي هو الطريق

إَل اجلنة ،والرجل إذا لزم الصدق كتب مع الصديقني

عند اهلل تعاَل ،ويف ذلك إشعار حبسن اخلاتمة وإشارة

إَل أنه يكون مأمون العاقبة .وحذر انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -من الكذب و بني مرضته وشؤم اعقبته،
فهو أصل الفجور اذلي هو طريق إَل انلار.

 .1656خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می ینی اکرم صیل اهلل علیہ وسلم ن شرح کو اختیازکرن ،اےس الزم
ہ اوز دییا و آحرت می
ی رکرن اوز اس سلسےل می کوش کرن یک پعنت دی ے
ہ ،حو حنت می خان کا
ہ۔ شرح یییک یک اصل ے
اس ےک ا جےھ یمات کا دکر فمانا ے

ش
ہ ،وہ اهلل ےک یہاں
اوپ الزم کرلتیا ے
زاسیہ ے
ہ۔ اوز حو آدمی رح کو ا ین ر
ت
ہ۔ اوز اس می حسن خایمہ اوز عاقنت
صدتفی( عنی یہت شحروں)می لکھ دنا خا نا ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن جھوت ،اس ےک
ےک یہت ےہون کا اسازہ ے
ہ۔ اوز ر
ی
ہ
ہ۔ ترش جھوت ندی یک حر ے
تفصانات اوز ا سےک پے ابجام ےس ھی حتداز کیا ے
ح
ہ۔
حو ہنم یک رطف ےل خائ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• عليكم بالصدق  :أي الزموا الصدق ،والصدق :هو ضد الكذب ،وهو اإلخبار باليشء ىلع وفق الواقع.
• الرب  :الرب اسم جامع للخري لكه ،من فعل احلسنات وترك السيئات ،ويطلق ىلع العمل الصالح ادلائم املستمر معه إَل املوت.
• يتحرى الصدق  :أي يقصده ويعتين به.

• حَّت يكتب  :أي حَّت حيكم هل بهذا الوصف وينال مثل ما ينالون.
• يكذب  :هو اإلخبار باليشء ىلع خالف ما يف الواقع.

• الفجور  :هو اسم جامع للرش ،ويطلق ىلع االنبعاث يف املعايص غري مكرتث بممارسة الفسق والفساد.
• كذابا  :هو من يتكرر منه الكذب حَّت يعرف به ويصري هل سجية وخلق.
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فوائد احلديث:

ً
ً
 .1أن للجنة أعماال توصل إيلها منها الصدق ،وأن للنار أعماال توصل إيلها منها الكذب.
 .2األمر بالصدق ألنه يدل ويوصل إَل الرب اذلي هو َ
مجاع اخلري ،والرب هو الطريق املستقيم للجنة.
ي

ً
وطبعا،
 .3أن الصدق خلق كريم حيصل باالكتساب واملجاهدة ،فإن الرجل ما يزال يصدق ويتحرى الصدق ،حَّت يكون الصدق سجية هل
فيكتب عند اهلل من الصديقني واألبرار.
ُ ً
ً
ً
 .4أن الكذب خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته ،وحتريه قوال وفعال ،حَّت يصبح خلقا وسجية ،ثم يكتب عند اهلل تعاَل كثري
الكذب عديم الصدق.

 .5أن الكذب يوصل إَل الفسق والفجور ،فتصري أقواهل وأعماهل لكها ىلع خالف احلقيقة ،خارجة عن طاعة اهلل ،واخلروج عن طاعته هو اهلاوية
اليت تقود صاحبها وتزج به يف انلار.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،طبعة مصورة عن النسخة السلطانية ،موافقة لرتقيم حممد فؤاد عبد ابلايق .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة.
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،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)5504( :
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مس
ہکہوہ (حکماںیک نات) سن اوز اظاعت کرے حواہوہ
لَع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ،ییدہ لم رپالزم ے
ُ
ُ
إَل أن يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فال سمع نات اےست رسید ےہو نا نا ت رسید االنکہ اےس گیاہ کا حکمدنا خان۔ حریابجرہ حت اےس گیاہ
وَل طاعة
کا حکمدنا خان تو یررھن سن اوزن اظاعت کرے

 .1657احلديث:

**

ً
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ىلع املرء
َ
املسلم السمع والطاعة فيما أحب وك ير َه ،إال أن يُؤمر
ُ
بمعصية ،فإذا أ يم َر بمعصية فال سمع وال طاعة».

م
ہ ’’ :سلم ییدہ رپ (حکماں یک نات)
این عم زضی اهلل عہما ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ہحواہ وہ نات اےس ت رسید ےہو نا نا ت رسید ،اال ن کہ اےس معصنت (گیاہ)
ستیا اوز ماییا الزم ے
کا حکم دنا خان۔ حریابجرہ حت اےس معصنت کا حکم دنا خان تو یررھ ن سن اوز ن
اظاعت کرے۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان وجوب السمع والطاعة
للحاكم فيما يأمر به ،سواء اكن أمره مما حنب أو
ُ
نكره ،إال أن نؤمر بمعصية فإنه ال سمع وال طاعة
يف هذه املعصية فقط.

 .1657خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
اس خدی ث می حکماں حن ناتوں کا حکم دے اس می اس یک مع و ظاعت ےک
اہ اس کا حکم ےہمی ت رسید ےہو نا نات رسید ،ماسوا اس ضوزت ےک کہ
ہ رخ ے
وحوت کا ییاں ے
وہ کسی معصنت (گیاہ کرن) کا حکم دے۔ تو ضف اس معصنت (گیاہ) ےک سلسےل
ش
می اس یک کوئ مع و ظاعت یہی ےہو یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ىلع املرء املسلم  :أي ُيب عليه.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لويل األمر.
• فيما أحب  :أي موافقا ملراد املأمور.
• وكره  :أي َّ
شق عليه وكرهته نفسه.

• فال سمع وال طاعة  :أي فال تسمعوا وال تطيعوا هل يف هذه املعصية.

فوائد احلديث:
 .1وجوب االلزتام إلمام املسلمني بالسمع والطاعة.
 .2ينبِغ اتلنازل عن الرغبات واملصالح الشخصية لوحدة األمة االسالمية وتماسكها.
ُ
 .3إذا أمر العبد بمعصية فال سمع وال طاعة؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
َّ
 .4دل هذا احلديث ىلع أهمية املحافظة ىلع حرمات اهلل -تعاَل-.
املصادر واملراجع:

صحيح 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 .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
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العاصمة ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي.الطبعة األوىل 1418ه .رشح رياض
الصاحلني البن عثيمني ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.
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ہ
ےہ مسلماںےک لن صدفہ کرناضوزی ے

لَع لك مسلم صدقة

 .1658احلديث:

**

ً
عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -مرفواع:

«ىلع لك مسلم صدقة» قال :أرأيت إن لم ُيد؟ قال:

«يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال :أرأيت إن
َْ َ
لم يستطع؟ قال« :يُع ُ
المل ُهوف» قال:
ني ذا احلاجة
ي
أرأيت إن لم يستطع ،قال« :يأمر باملعروف أو اخلري».
قال :أرأيت إن لم يفعل؟ قال« :يُمسك عن الرش ،فإنها
صدقة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب صىل اهلل عليه وسلم أن هلل عز وجل علينا
صدقة لك يوم ،فإذا لم ُيد ماال يعمل بيديه يلحصل

ىلع املال فينفع نفسه ويتصدق منه ،فإن لم يستطع
فيعني صاحب حاجة مظلوما اكن أو اعجزا ،فإن لم

يستطع فيأمر بمعروف أو ينكر منكرا ،فإن لم يستطع

فيكف نفسه عن الرش.

**

 .1658خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا " :ےہ
اتو موشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ۔‘‘ ایہوں ن رعض کیا :اگر وہ صدفہ
مسلماں ےک لن صدفہ کرنا ضوزی ے
ک
آت ﷺ ن فمانا’’ :ا ین
کرن ےک لن جرھ ن نران؟ (تو وہ کیا کرے) ر
ی
ی
اہیھوں ےس کام کرے اوز اس ےس حود کو ھی فاندہ یرہنجران اوزصدفہ ھی کرے۔‘‘
ی
آت ﷺ ن فمانا’’ :وہ
ایہوں ن رعض کیا :اگر اےس اس یک ھی ظاق ث ن ےہو؟ ر
ی
کسی مصتنت زدہ خاحت مید یک مدد کرے۔‘‘ ایہوں ن رعض کیا :اگر وہ اس یک ھی
آت ﷺ ن فمانا ’’ :وہ یییک نا یھ الئ کا حکم کرے۔‘‘ ایہوں
ظاق ث ن ز کےھ؟ ر
ی
آت ﷺ ن فمانا :وہ دورسوں کو تفصاں
ن تروجرھا :اگر وہ ن ھی ن کرے؟ ر
ی
ہ"َ۔
زہ ،تفتیاۃ ن ھی صدفہ ے
یرہنجران ےس ناز ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اوپ ےہ دں صدفہ کرنا ضوزی
آت ﷺ ییا ے
زہ ہ ےی کہ اهلل ےک لن ےہمازے ر
ر
ہ۔ اگر کسی ےک نراس مال ن ےہو تواےس رخا ہن کہ وہ مال خاصل کرن ےک لن کام
ے
ی
م
آت کو ھی تفع یرہنجراناوز اس مال
( حنت رمدوزی) کرے۔ اس رطح وہ ا ین ر
ی
ےس صدفہ ھی کرے۔ اگر اےس اس یک ظاق ث ن ےہو تو کسی ضوزت مید یک مدد کرے
ی
اہ وہ مظلوم ےہو نا ن تش ومحنوز ےہو۔ اگر وہ اس یک ھی ظاق ث ن ز کےھ تو یررھ یییک کا
رخ ے
ی
حک
آت کو دورسوں
م دے اوز پائ ےس زوےک ،اوز اگر ن ھی ن کر سےک تو یررھ ا ین ر
کو تفصاں یرہنجران ےس ناز ز کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يعمل بيده  :أي يشتغل بنفسه ما يأخذ عليه أجرا وحيصل منه ثمرة.
• ذا احلاجة  :صاحب احلاجة.
• امللهوف  :املضطر يستغيث ويتحرس من ظلم أو عجز أو غريهما.
• املعروف  :ما أمر به اهلل سبحانه.
• يمسك  :يمتنع.

فوائد احلديث:
 .1فيه :تأكد الصدقة ىلع املسلم.
 .2فيه :كرثة أبواب اخلري والطااعت.
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 .3فيه :فضل إاعنة املحتاج واملضطر.

 .4فيه :فضل األمر باملعروف واخلري.

 .5فيه :أن اإلمساك عن الرش صدقة.

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 - .رشح
رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الطبعة األوىل1430ه  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك،
حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .فيض القدير رشح اجلامع الصغري/زين ادلين عبد الرؤوف املناوي
القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى – مرص-الطبعة :األوىل.1356 ،

الرقم املوحد)5815( :
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یییگ اوزآسائ ،تساظ اوزسسنی اوزدورسوں کو یم رپپححدن خانیک
ی
اوپالزم کرلو۔
ضوزت می ھی یم امتیک نات ستیا اوز اسیک اظاعت کرنا ا ین ر

عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك،
ومنشطك ومكرهك ،وأثرة عليك

 .1659احلديث:

**

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-عليك السمع والطاعة يف
َْ َ َ َ ْ َ َ
ُ ْ
ومك َر يهك ،وأث َرة ٍعليك».
رس َك ويُرسك ،ومنش يطك
ع ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أنه ُيب ىلع املسلم السمع والطاعة
للحاكم ىلع لك حال ،ما لم يُؤمر بمعصية أو يُكلف
ً
بما ال يطيق ،ولو اكن يف ذلك مشقة عليه أحيانا ،أو

**

 .1659خدیث:

آت ﷺ ن فمانایییگ
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ینی ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ ر
اوز آسائ ،تساظ اوز سسنی اوز دورسوں کو یم رپ پحح دن خان یک ضوزت می
اوپ الزم کرلو۔
یرہخال یم امت یک نات ستیا اوز اس یک اظاعت کرنا ا ین ر

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ مسلماں رپ ےہ خال می ا ین خاکموں کو سن کر
اس خدی ث می اس نات کا ییاں ے
ہ ،حت نک وہ اےس گیاہ کا حکم ن دین نا اتسی حرت کا
اں یک اظاعت کرنا کرنا الزم ے
رج ن اس رپ کسی وق ث گراں گرزے نا
مکلف ن ییا نی حش یک وہ ظاق ث ن زکھیا ےہو ،اگ ر
م
اس ےک کسی حق ےک صا تع ےہون ےک ستت ین ،اس لن کہ عمومی صلحت
م
ہ۔
حصوضی صلحت رپ مفدم ے

ضياع بلعض حقوقه ،تقديما للمصلحة العامة ىلع

املصلحة اخلاصة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عليك  :أي الزم.
• السمع والطاعة  :القبول واالنقياد لقول ويل األمر وأمره.
• عرسك ويرسك  :فقرك وغناك.
ُْ
• منشطك  :األمر اذلي تنشط هل وتؤثر فعله.
• مكرهك  :ما يشق عليك فعله وال حتبه.

• وأثرة عليك  :أي وإن اختص األمراء واستأثروا بادلنيا ،ولم يوصلوك إَل حقك مما عندهم.

فوائد احلديث:
 .1من أهداف ادلعوة تقديم املصلحة العامة ىلع املصلحة اخلاصة.
 .2وجوب طاعة احلاكم ىلع لك األحوال ما لم يأمر بمعصية.
َّ
 .3أن وقوع الظلم من جهة احلاكم ال ُيزي اخلروج عليه.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .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 اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .كنوز رياض الصاحلني
بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه.
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اهللےک تقوی کو ایریانزکھو اوز ےہ نلید خگہ رپاهلل اکتکہو۔

عليك بتقوى اهلل واتلكبْي لَع لك َشف

 .1660احلديث:

**

ً
ِّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال قال :يا
َ
رسول اهلل ،إين أُريد أن أُ َ
سافر فأ ْو يصين ،قال« :عليك
ِّ َّ
ِّ
ُ
لك َ َ
بتقوى اهللَّ ،
فلما وىل الرجل،
رش ٍف»
واتلكبري ىلع
ُ َ َ ْ
قال« :امهلل ْ
ابلعد ،وه ِّون عليه السفر».
اط يو هل

 .1660خدیث:

ہ انک آدمی ن کہا :اے اهلل ےک زسول!
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
م
ب
تص
آت ﷺ ن فمانا:
می سف رپ خانا رخاہےیا ےہوں حریابجرہ جےھ کوئ نحت فما د حن۔ ر
ش
تق خ ک
ن خ
اهلل اکت‘‘ کہو۔" حت وہ حص واترش ےہو لیا تو
"اهلل کا وی ا تیاز رو اوز ےہ لید گہ رپ ’’ ُ
آت ﷺ ن دعا فمائ" :اے اهلل! اس ےک لن مساق ث کو لترنت دے اوز اس
ر
ےک لن سف آساں کردے۔"

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أراد رجل أن يسافر فقال :يا رسول اهلل أوصين،

فأوصاه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن يلزتم تقوى اهلل
ِّ
علو
عز وجل ،وأن يكرب اهلل عز وجل يف لك

ومرتفع ،فلما أدبر الرجل داع هل انليب صىل اهلل عليه
ً
وسلم بأن يتيرس هل من النشاط ،وحسن ادلواب ما
يصل به مسرتحيًا ،وأن ي ُ َسهل عليه السفر بدفع
مؤذياته عنه.

**

اجمایل معنی:

ش
انک حص ن سف کا ازادہ کیا اوز (ینی کریم ﷺ ےس) کہن لگا :اے اهلل ےک
م
تص
آت ﷺ ن اےس تصنحت یک کہ وہ اهلل رع و خل
زسول! جےھ کوئ نحت فما دین۔ ر
ش
تق خ ک
ن
بج خ
اهلل اکت‘‘ کےہ۔ حت وہ حص واترش ےہوا
کا وی ا تیاز رو اوز ےہ لید اوز او ری گہ رپ ’’ ُ
تو ینی ﷺ ن اس ےک لن دعا فمائ کہ اےس حرسنی خاصل ےہو اوز اس یک سوازی
ا جےھ ےس اس رطح خےل کہ آزام ےس اُےس متل نک یرہنجرا دے اوز ن کہ اهلل ن کلنف
دہ اسیاء کو اس ےس دوز کر ےک اس کا سف اس ےک لن آساں کردے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عليك  :إلزم.
• رشف  :ماكن اعل.
• وىل  :أدبر وذهب.

• اطو هل  :قربه هل ،وسهل هل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب طلب انلصح من أهل العلم والفضل واتلقوى عند إنشاء السفر.
 .2وصية املسافر بتقوى اهلل ،وتعليمه آداب السفر.
 .3ادلاعء للمسافر بما يفيده يف سفره ،ويبعد عنه املشقة.
املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م -سنن ابن ماجه :ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم
اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل،
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 1422ـه2002 -م- .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 - .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها
السيئ يف األمة/حممد نارص ادلين،األبلاين -دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية/الطبعة :األوىل  1412 ،ـه - . 1992 /كنوز رياض
الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)6102( :
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ُْ
عليكم ُّ
بادل ْ َ
جلة ،فإن األرض تط َوى بالليل

 .1661احلديث:

ہ۔
زات کوسف کیا کرو کنو نکہزاتےکوقث زمی لترنتدی خائ ے

**

ُّ ْ
ً
بادلجلَة،
عن أنس -ريض اهلل عنه -مرفواع« :عليكم
ُ
فإن األرض ت ْط َوى بالليل».

ہ کہزسولاهللﷺ نفمانا"زاتکو سفکیاکرو
اتشزضی اهللعیہےسزوای ث ے
ہ۔" ( تعنی زات می مساق ث زنادہ
کنو نکہ زات ےک وق ث زمی ل رتنت دی خائ ے

ہ) ۔
َط ےہوئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
يرشد انليب صىل اهلل عليه وسلم أ َّمته إَل أن يسريوا
ُ
يف الليل ،وأخرب أن األرض ت ْط َوى للمسافر إذا سافر

 .1661خدیث:

**

يف الليل؛ فيقطع يف الليل ما ال يقطعه يف انلهار؛ ألن

ادلابة بالليل أقوى ىلع امليش ،إذا اكنت قد نالت

قوتها واسرتاحت يف انلهار تضاعف مشيها ،وكذلك
اإلنسان يكون يف الليل أقدر ىلع امليش لعدم احلر،

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

آت ﷺ
ینی ﷺ ای رنی امت کو ہےدای ث فما ے
زہ ہ ےی کہ وہ زات کو سف کیا کرین۔ ر
ہ تو زمی کو اس ےک لن لترنت دنا خا نا
ن فمانا کہ مساف حت زات کو سف کر نا ے
خ
ہ تنی دں کو یہی کرسکیا۔ کنو نکہ
ہ حریابجرہ وہ زات کو اینی مساق ث َط کر لتیا ے
ے
ہ۔ اگر دں می آزام کر ےک وہ نازہ
زات کو ح رونران می خلن یک زنادہ ظاق ث ےہوئ ے
ی
ہ۔ اشی رطح اتساں ھی زات
دم ےہوح رکا ےہو تو اس یک رخال می کنی گیاہ اصافہ ےہوخا نا ے
ہ۔ اشی رطح گازتوں رپ
ہ کنو نکہ گرمی یہی ےہوئ ے
ےک وق ث زنادہ آسائ ےس خرلیا ے
ی
ہ۔
ھی زات ےک وق ث گرمی یک سدت کم ےہوخائ ے

وكذلك بالنسبة للسيارات ختف احلرارة عليها

بالليل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أنس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• عليكم  :بمعىن :الزموا.
• ادلجلة  :السري يف الليل
َّ
• تطوى  :أيُ :ختْتَ َ ُ
رص ،تشبيه لقطع املسافات الطويلة يف وقت أقل؛ ألن ادلواب تكون أنشط لربودة الليل

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع السري يلال يف السفر؛ ألنه أنشط للمسافر ودابته
 .2إرشاد املسلمني إَل ما فيه نفع ومصلحة هلم

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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- .
كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.
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َ ْ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا ن َزنلا
َم ْزنَلَ ،ل ن ُ َس ِّب َح حَّت َحنُ َّل ِّ
الرحال.
ِ

 .1662احلديث:

َ ْ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا ن َزنلا
َم ْزن ًال ،ال ن ُ َسبِّ َح حَّت َحنُ َّل ِّ
الرحال.
ي

اتشزضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ حت ہےم کسی خگہ رپاو کرن ،تو اسوقث
نک یمازن رپ ھن ،حت نک کہ کجاوں کون ا ناز د ین۔

**

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس  -ريض اهلل عنه  -أن الصحابة -ريض اهلل

**

عنهم -اكنوا إذا سافروا ,ثم وقفوا يف ماكن للراحة
وحنوها أو وصلوا لوجهتهم ,لم يبادروا لصالة انلافلة

مع حرصهم ىلع الصالة -حَّت يرحيوا ادلواب اليتحتمل أمتعة املسافرين ،وذلك برسعة إنزال األمتعة
ً
ً
عنها ,ختفيفا عنها ورمحة بها.

 .1662خدیث:

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ حت ہےم کسی خگہ رپاو کرن ،تو اس
وق ث نک یماز ن رپ ھن ،حت نک کہ کجاوں کو ن ا ناز د ین۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ ضجان کرام زضواں اهلل
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ اس نات یک حت دے ے
ع
ک
عایل ھم کا ن م عمول یھا کہ حت ھی سف کرن اوز کسی مفام رپ آزام وعتہ ےک
ت ی
ی
لن ز کن نا ای رنی متل مفصود رپ رہنرح خان،تو تفل یماز یک ادایییگ ےک لن عجلت ن
کرن ،ناوحود ن کہ ایھی یماز ےس دیل لگاو یھا ،ناآں کہ وہ ا ین مال پداز حرونراتوں
ےس ساماں سف ا ناز کر ایھی زاحت ی ہم ن یرہنجراد ین۔ اس رطح ےہنگامی انداز می اں
سوازتوں ےس ساماں سف ا نازد ین؛ ناکہ ایھی توجھ ےس ہےلکا کردین اوز اں ےک سایھ
زجمت و سففت کا معاملہ کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال نسبح  :ال نصيل انلافلة.
• حنل الرحال  :نضعها عن ظهر ادلواب.
• ِّ
الرحال  :ما يُعد للرحيل -السفر -من أمتعة ومركب وغريه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب إراحة ابلهائم باحلط عنها قبل االشتغال بعبادة أو غريها ملا حلقها من اتلعب.
 .2استحباب اتلنفل املطلق يف السفر.
ً
 .3حرص الصحابة ىلع تنفيذ وصايا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عموما ،ومنها الوصية باإلحسان إَل ادلواب.
 .4يرشع للمصيل أال يدخل الصالة ,وباهل مشغول بغريها ,حَّت يصيف ذهنه من الشواغل.
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع الرفق باحليوان.
املصادر واملراجع:

-نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,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 اهلالَل,
دار ابن اجلوزي - .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه - .سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه
2007 -م  -صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين .انلارش  :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م  -ديلل الفاحلني
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لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع،
بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.
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َْ
َّ
َغ ِّ ُ
ْيوا هذا واجتنِبوا الس َواد

 .1663احلديث:

اس کو کسی اوززنگےس ندل لو ،لیک کاےلزنگےسدوززہےیا۔
**

ُ
ُ َ َ
عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :أ ي َ
حافة وادل
يت بأيب ق
أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهما ،-يوم فتح مكة
ورأسه وحليته َاكثلَّ َغ َ
ام ية بياضا .فقال رسول اهلل -صىل
ْ
واجتَنبوا َّ
اهلل عليه وسلمَ « :-غ ِّ ُ
السواد».
ريوا هذا
ي

 .1663خدیث:

ہ کہ قحمکہےکدںاتویکر صدتق زضیاهلل عیہےک
خاپ-زضیاهلل عیہ-ےسزوای ث ے
ہ
والد اتوفجافہ کو النا گیا ،اں ےک رس اوز دازھی ےک نال ت عاہم گھاس (انک گھاس ے
ی
یھ
آت ﷺ ن
حش ےک ر ل اوز رھول ست سفید ےہون ہ ےی) یک رطح سفید یےھ۔ ر
حکم دنا” :اس کو کسی اوز زنگ ےس ندل لو ،لیک کاےل زنگ ےس دوز زہےیا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

ضح
خدی ث کا دزج :نح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :أنه أيت بأيب قحافة -وادل أيب بكر

**

الصديق -إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم فتح
مكة ورأسه وحليته َاكثلَّ َغ َ
ام ية  ،وهو نوع من انلبات

أبيض ،فلما رآه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تلك
َ
ْ
واجتَنبوا َّ
"غ ِّ ُ
الس َواد" فأمر بتغيري
ريوا هذا
احلال ،قال:
ي
َّ
ُ َ َّ
ُ
َّ
َّ
الشيب وأن ُينب السواد؛ ألن السواد يعين أنه يعيد
اإلنسان شابًّا ،فاكن ذلك مضادة لفطرة اهلل -عز

وجل -وسنته يف خلقه ،وأما بقية األصباغ اكحلُمرة
َ
ُ
والصفرة أو باحلناء والكتَم خملوطني فال بأس ،إذا

السواد ،بل بني َّ
خرج اللون عن َّ
السواد واحلُمرة ،فهذا
ال بأس به ،واملنيه عن صبغه به هو َّ
السواد اخلالص،

ويف مسلم من حديث أنس -ريض اهلل عنه -خضب
َ
أبو بكر وعمر -ريض اهلل عنهما -باحلناء والكتَم.

اجمایل معنی:

ہ کہ قحِ مکہےک دںاتویکر صدتق -زضیاهللعیہ -ےکوالد اتوفجافہ
خدی ثکامقہوم ن ے
کو النا گیا ،اں ےک رس اوز دازھی ےک نال ت عاہم گھاس یک رطح سفید ےہو گن یےھ۔
ق
آت ﷺ ن ایہی اس خال می
ت عاہم انک سم کا سفید زنگ کا گھاس ے
ہ۔ حت ر
دیکھا ،تو فمانا”:اس کو کسی اوز زنگ ےس ندل لو ،لیک کاےل زنگ ےس دوز زہےیا“۔
آت ﷺ ن اں ےک نالوں یک سفیدی کوییدنل کرن کا حکم دنا اوز فمانا کہ اس کو
ر
ب
ہ۔ ن
کاال کرن ےس حرو ،اس لن کہ نالوں کو کاال کرنا اتساں کو دونازہ حواں ییانا ے
بجل
ہ۔ حہاں نک
عایل یکقظتاوز اس یک ستتےکمیاق ے
نقےکنازےمی اهللت ی
ہ ختےس الل اوز یی ال زنگ نا مہیدی اوز وشمہ مےل ےہون زنگ ،تو
ناق زیگوں کا ت علق ے
اں می کوئ حرح یہی۔ اگر کاےلےک ع الوہ اتسا زنگ ےہو حو کاےل اوز ُرسح ےک
ی
دزمیاں ےہو تو اس می ھی کوئ حرح یہی۔ مماتعت ضف خالص کاےل زنگ یک
ضح مس
ہ کہ اتویکر اوز عم زضی اهلل
ہ۔ نح لم می اتش زضی اهلل عیہ ےس منقول ے
ے
عہما مہیدی اوز وشمہ لگانا کرن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
َّ َ َ َ ْ
الشيب يُسىم َ
الع َ
وسج.
امة  :نبت أبيض يُشبه
• اثلغ

فوائد احلديث:

َّ
 .1كراهة ترك الشيب ىلع حاهل ،واستحباب تغيري لونه.
َّ
الشيب َّ
بالسواد اخلالص؛ ملا يف ذلك من اخليداع.
 .2حيرم تغيري

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل
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 ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـهفتاوى اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)8909( :
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ِّ َ
ْ ُ
ْ
َْ ُ
ُّ
َ
غطوا اإلناء ،وأوك ِئوا السقاء ،وأغلِقوا األبواب،
َ َ ُّ َ
ْ
وأطف ُئوا ِّ
الرساج؛ فإن الشيطان َل حيُل ِسقاء ،وَل
ِ
َ ْ
يفتح بابا ،وَل يك ِشف إناء

 .1664احلديث:

پنوں کودھانکدنا کرو ،مسکتے کا میہ یید کردنا کرو،دزوازوں کو یرھادنا کرو
ہ،ن یید
اوز حرراع کوبجھادنا کرو۔ کنونکہ ستظاںن تو مسکتےیک گرہکھولیا ے
ہ۔
ہ اوزن ہےیپین کوکھولیا ے
دزوازے کوکھولیا ے

**

ً
َ ُّ
اإلناء،
عن جابر -ريض َاهلل عنه -مرفواع« َ :غطوا ي
ْ ُ
الرس َ
َ
وأَ ْوكئُوا ِّ
األبواب ،وأ ْطفئُوا ِّ َ
الس َق َ
اج؛
اء ،وأغ يلقوا
ي
ي
ِّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
فإن الشيطان ال حيل يسق ً
اء ،وال يفت ُح بابا ،وال
َ ْ
َْ َ
ك يش ُف إ ً
ناء ،فإن لم ُيد أحدكم إال أن يع ُرض
ي
ي
َ َْْ َ ْ
َ
ُ ً
ىلع إينائي يه عودا ،ويذكر اسم اهلل ،فليفعل؛ فإن
ْ
َُْ ََ ُ ْ
رض ُم ىلع أهل ابليت بَيتَ ُهم».
الفوي يسقة ت ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بتغطية اإلناء؛
ً
صونا هل من احلرشات ،وسائر املؤذيات وملا قد يزنل
فيه من الوباء ،وأن تغلق األسقية ،وأن تغلق األبواب
ملا يف ذلك من املصالح ادلينية وادلنيوية ،وحراسة

األنفس واألموال ،من أهل العبث والفساد .وأرشد

إَل أن تطفأ الرسج ملا يف ذلك من حفظ ابليت وأهله

ملا قد خيىش عليهم من رضر االحرتاق .واحلديث

حممول ىلع وقت انلوم يلال ،وأخرب أن الشيطان ال
يفتح يسقاء مغلقا ،وال بابا وال يَكشف عن األواين
املغلقة .فإذا لم يمكن تغطية اإلناء بما يستوعبه
حبيث ال يظهر ما بداخله أو بعضه فال يدعه
ً
عرضا ،ويسيم اهلل -
مشكوفا ،بل ُيعل عليه عودا

تعاَل -عند تغطية اإلناء ،وإيكاء األسقية ،وإغالق
األبواب ،وذكر أن ِّ
الرساج وغريه من املواد املشتعلة
إذا تركت ىلع حاهلا ولم تطفأ قبل انلوم؛ فإن الغالب
ىلع الفويسقة َ
العبَث به؛ وقد يكون ذلك سببا
إلحراق أهل ابليت وقت نومهم.

**

 .1664خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :پنوں کو
خاپ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
دھانک دنا کرو ،م سکتے کا میہ یید کر دنا کرو ،دزوازوں کو یرھا دنا کرو اوز حرراع کو بجھا
ہ
ہ ،ن یید دزوازے کو کھولیا ے
دنا کرو۔ کنونکہ ستظاں ن تو م سکتے یک گرہ کھولیا ے
ش
ہ۔ اگر یم می ےس کسی حص کو کجرھ ن مےل ،سوان اس ےک
اوز ن ہےی پین کو کھولیا ے
کہ وہ ا ین پین رپ ح روزائ ےک زح انک لکری ہےی زکھ دے اوز اهلل کا نام ےل ےل ،تو
ہ"۔
وہ اتسا ہےی کر ےل۔ اس لن کہ ح رواہ اہےلخان کا گرھ خ ال دییا ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن پین کو حشات اوز مودی خاتوزوں ےس بجران ےک لن دھا یکن کا
ی
ح
آت
کم دنا؛ اس لن ھی کہ ےہو سکیا ے
ہ کوئ ونا اس می نازل ہےو خان۔ اشی رطح ر
ﷺ ن م سکتوں کو ناندھ د ین اوز دزوازوں کو یید کر د ین کا حکم دنا؛ کنونکہ اتسا

کرن می دینی اوز دییاوی مصا لح ہ ےیاوز ن ےہودہ کاز اوز قساد ایگت لوگوں ےس خاں
آت ﷺ ن زاہ یمائ فمائ کہ حرراعوں کو بجھا دنا خان،
و مال کا بحفظ ہےو نا ے
ہ۔ ر
م
ہ کہ کہی خلن کا
کنونکہ اس ےس گرھ اوز اہےل خان حقوظ ز ہن ہ ےی؛ کنونکہ اندتش زہےیا ے
م
آت ﷺ
تفصاں ن ےہو خان۔ خدی ث زات کو سون ےک وق ث رپ جمول ے
ہ۔ ر
ن ییانا کہ ستظاں یید م سکتے اوز دزوازے یہی کھولیا اوز ن ہےی یید پنوں کو
م
ہ۔ اگر پین کو کسی ےس ےس کمل طوز رپ دھایکیا ممک ن ےہو ،ناین طوز کہ اس
کھولیا ے
ی
می موحود ےس نالکل ھی دکھائ ن دے اوز ن ہےی اےس حروی طوز رپ دھان کا خا سکیا ےہو،
ی ش
تو یررھ ھی وہ حص اےس کھ ال ن ز ہن دے ،نلکہ اس رپ ح روزائ ےک زح انک لکری زکھ
دے اوز پین کو دھا یکن ےہون ،م سکتوں کو ناند ھن ےہون اوز دزوازوں کو یید
آت ﷺ ن فمانا کہ حرراع اوز اس رطح
کرن وق ث اں رپ اهلل ت عایل کا نام ےل۔ ر
یک دیگر آتسی اسیا کو اگر اں ےک خال رپ ز ہن دنا خان اوز سون ےس یہےل ایھی
روہاس ےک سایھ رجھتجرھاز کرنہ ےیاوزاسوج ےس تسا
بجھانا نخان،توعموماح ے
اوفات سون ےہون اہےل خان خل خان ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ِّ َ
ِّ َ
َ
َْ ُ
اجلدل يُوضع فيه املاء.
• أو يكئوا السقاء  :اربيطوا السقاء؛ ئلال يدخلها يشء .والسقاء :ظرف من ي
• ِّ
الرساج  :ال يمصباح.
َ َ
َ
َ ُّ
َ
َْ
• يع يرض ىلع إنائيه ُع ْودا  :أي :ي ُمد عليه خشبَة عرضا.
ُ ْ َ
• الف َوي يسقة  :الفأرة.
ُْ
ُ ْ
رض ُم  :حت يرق.
•ت ي

فوائد احلديث:

ً
 .1تغطية أوعية الطعام ،وسد أفواه أوعية املاء ،وتغطيتها أيضا؛ وذلك صونا هلا من احلرشات واألوساخ ،ولك ما يؤذي ويستقذر.
ُ .2يزئ تغطية بعض اإلناء ،إذا لم يمكن تغطيته لكه.
ُ
 .3إغالق أبواب ابليوت والغرف؛ احتياطا من الف َّساق واللصوص والشياطني ،ولك خطر يتوقع.

 .4الشيطان يعبث بشؤون انلاس حني غفلتهم ،ويغري هوام األرض باإليذاء؛ ذلا ُيب األخذ باحليطة واحلذر من لك ٍّ
رش متوقع.
 .5أن ذكر اهلل -تعاَل -يمنع الشيطان من َ
العبَث.
 .6استحباب التسمية عند وضع األشياء واستعماهلا.
ُ
 .7نصح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.

املصادر واملراجع:

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 :األوىل 1430ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،حممد بن إسماعيل الصنعاين،
حتقيق :حممد إسحاق حممد إبراهيم ،مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل 1432ه .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 .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،أمحد بن يلع
بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة1379 :ه.

الرقم املوحد)8925( :
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ن
زاستوں می تنھنےس رپ ےہت کرو۔ ضجان کرامنرعض کیا کہ :نازسول اهلل!اں
م
جلسوںےک تعت تو رخازہ یہی کنوںکہ ہےم ای ہی می ہےی انکدورسےےسگفنگو
ن
آتﷺنفمانا :اگر یم تنھن رپ مض ہےی ےہو تو یررھزا سن کو اس
کرن ہ ےی۔ ر
آتﷺن
کا حقدو۔ ضجان کرامن سوال کیا کہ :زا سن کا حق کیا ے
ہ؟ ر
پ
ج
فمانا :نگاہ رجی زکھیا ،کسی کو انداءندییا ،سالم کا حواتدییا ،ا ر ھی ناتیک نلفی
کرنا اوزپی ناتےسزوکیا۔

َّ َ َ َّ ُ َ ُ
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
فأما إذا أبيت ْم فأعطوا الط ِريق حقه قالواَ :وما
َ ُّ ُ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ُّ
ِص ،وكف األذى ،ورد
حقه؟ قال :غ
ض ابل ِ
َ َّ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
ُ
وف ،وانلْه عن المنك ِر
السال ِم ،واألمر بِالمعر ِ

 .1665احلديث:

**

ً
مرفواع:
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
ُّ َ
َ
ات قالوا :يا رسول اهلل ،ما
إياكم واجللوس ىلع الط ُرق ي
َ ْ
ٌّ
نلا بُد من جمالسنا ،نتحدث فيها ،قال :فأما إذا أبَيتُ ْم
ُّ
َّ
َ ُّ
فأعطوا الطريق َحق ُه قالوا :وما َحق ُه؟ قال :غض
َ ُّ
ابلرص ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر باملعروف،

 .1665خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
اتو سعید خدزی  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ن
"زاستوں می تنھن ےس رپ ےہت کرو۔ ضجان کرام ن رعض کیا کہ :اے اهلل ےک
م
زسولﷺ! اں جلسوں ےک تعت تو رخازہ یہی کنوں کہ ہےم ایہی می ہےی انک دورسے
ن
گ
آت ﷺ ن فمانا :اگر یم تنھن رپ مض ہےی ےہو تو یررھ زا سن کو
ےس فنگو کرن ہ ےی۔ ر
آت ﷺ ن
اس کا حق دو۔ ضجان کرام ن سوال کیا کہ :زا سن کا حق کیا ے
ہ؟ ر
پ
ج
فمانا :نگاہ رجی زکھیا ،کسی کو انداء ن دییا ،س الم کا حوات دییا ،ا ر ھی نات یک نلفی کرنا

وانليه عن املنكر.

اوز پی نات ےس زوکیا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه من
اجللوس يف الطرقات ،فقالوا :ما نلا يغ ًىن عنه ،فقال:
إذا امتنعتم وال بد أن جتلسوا فيجب عليكم أن
تعطوا الطريق حقه ،فسألوه عن حق الطريق،
فأخربهم به :أن يغضوا ابلرص عن النساء الاليت

يمررن أمامهم ،وأن يمتنعوا عن أذية املارة سواء

بالقول أو بالفعل ،وأن يردوا السالم ىلع من ألقاه

عليهم ،وأن يأمروا باملعروف وإذا رأوا منكرا أمامهم

وجب عليهم إنكاره.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ن
ینی ﷺ ن ا ین ضجان کو زاستوں می تنھن ےس دزانا۔ وہ کہن لےگ کہ اس ےک
آت ﷺ ن فمانا کہ :اگر یم یہی ز کن اوز یمہازے
تعت تو رخازہ ہےی یہی۔ اس رپ ر
ن
ہ کہ یم زا سن کو اس کا حق دو۔
اوپ واحت ے
تنےھ تعت کوئ رخازہ یہی تو یررھ یمہازے ر
آت ﷺ ن ایہی ییانا کہ زا سن
ایہوں ن دزناق ث کیا کہ زا سن کا حقکیا ے
ہ؟۔ ر
ہ کہ وہ اں عوزتوں ےس ای رنی نگاہ ےی ت رست زکھی حو اں ےک سا من ےس
کا حق ن ے
گرزئ ہ ےی ،زاہ گتوں کو قول و ق عل ےک دز تےع ےس انداء ن دین ،حو ایہی س الم
ج
کرے اس ےک س الم کا حوات دین ،ا ر ھی نات یک نلفی کرین اوز ا ین سا من حت
ی
ہ کہ وہ اس رپ نات رسیدندیگ
کوئ پا کام ےہون د کھی تو اس ضوزت می اں رپ واحت ے
کا اظہاز کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُِّ َ
الط ُرقات  :الطرقات مجع طريق.
•
َ َ َ ُ ٌّ
• ما نلا بد  :ال حميد نلا عن ذلك.
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ْ
• أبَيتُ ْم  :امتنعتم.
ْ
• َغ ُّض َ َ
رص  :خفض ابلرص عن انلظر إَل ما ال حيل انلظر هل.
ابل َ ي
• َو َك ُّف ْاأل َذى  :االمتناع عن أذية ِّ
املارة بالقول أو بالفعل.
• إياكم  :أي :احذروا.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اجللوس يف الطرقات إال برشطه املذكور.
 .2أن من حق الطريق غض ابلرص.
 .3أن من حق الطريق كف األذى.
 .4أن من حق الطريق رد السالم.
 .5أن من حق الطريق األمر باملعروف وانليه عن املنكر.
 .6نستفيد من احلديث قاعدة فقهية مهمة (أن دفع املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح).
 .7أن انليه عن اجللوس يف الطريق ليس للتحريم ،وإنما للتزنيه؛ ألنهم لو فهموا أنه للتحريم لم يراجعوه.
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 ،اعتىن بها عبد السالم بن عبد اهلل السليمان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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ہ ص
سل
آتےکدست میازك کو ہےم
ےم ینی یل اهلل علیہو مےکفیث آن اوز ر
ن توسہ دنا

فدنونا من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقبلنا
يده

 .1666احلديث:

**

َ َ
عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما -يق َّصة ،قال فيها:
َََ
ََ َ َ
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فق َّبلنا يَده.
فدنونا من

 .1666خدیث:

ہ حش می وہ ییاں کرن ہ ےی
عیداهلل ین عم زضی اهلل عہما ےس انک واق عہ منقول ے
ہ ص
سل
آت ےک دست میازك کو ہےم
کہ ‘‘ :ےم ینی یل اهلل علیہ و م ےک فی ث آن اوز ر

ن توسہ دنا۔’’
**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :أتينا انليب

صىل اهلل عليه وسلم -فقبلنا يده ،وأقرهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ذلك.

**

اجمایل معنی:

ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ ہےم ینی صیل اهلل علیہ و سلم
عید اهلل ین عم زضی اهلل عہما یک خدی ث ے
آت صیل اهلل علیہ و سلم ےک دس ِ
ت میازك کو توسہ دنا
یک خدمت می خاض ےہون اوز ر
اوز ینی صیل اهلل علیہ و سلم ن اس رپ اں یک نایید یک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1جواز تقبيل كف العالم الرباين والوادلين.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه،
للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .ضعيف سنن أيب داود ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
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فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة

ہ۔
ےہمازے اوزاہےل کیاتےکزوزے می شخی کھان کافق ے

السحر

 .1667احلديث:

عن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :ف ْص ُل َما بَ ْ َني يصيَا يمنا
ْ
َ ْ
أهل ال َ
أكلَ ُة َّ
الس َح ير».
اب،
وصيامي ي ي
ي
كت ي

**

عمو ین العاض زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
ہ"۔
فمانا ":ےہمازے اوز اہےل کیات ےک زوزے می شخی کھان کا فق ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب انليب عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث عن
الفارق املمزي بني صيامنا وصيام ايلهود وانلصارى،

وهو الطعام اذلي يأكله املسلمون وقت السحور،
َّ
ألن أهل الكتاب ال يتسحرون ،واملسلمون يستحب
ً
هلم السحور؛ خمالفة ألهل الكتاب وحتقيقا للسنة
وفيه بركة وخري كما ثبت يف السنة ،وأهل الكتاب

يصومون من نصف الليل ،فيأكلون قبل منتصف
الليل وال يأكلون يف السحر ،واتلميزي بني املسلمني

والكفار أمر مطلوب يف الرشع.

 .1667خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ی ےک زوزوں ےک دزمیاں
اس خدی ث می زسول اهلل ﷺ ےہمازے اوز یہود و تصاز ی
زہ ہ ےی ،حو مسلماں شخی ےک
نرانا خان واال فق و امتیاز اس کھان کو فاز دے ے
وق ث کھان ہ ےی؛ کنوں کہ اہےل کیات شخی یہی کرن اوز مسلماتوں ےک لن
ع
م
ہ۔ اس لن کہ اس می انک خای ث یہود و
شخی کرنا سنحت اوز ت رسیدندہ مل ے
م
ہ،تودورسی خای ثاسمی ستت یک کملی رتویکا مظ ے
اہہ،
ی یکمجالفت ے
تصاز ی
ہ۔ حت
ہ ،ختسا کہ ستت ےس اس کا نوت ملیا ے
حش می پک ث اوز حت ہےی مصم ے
ہ،اس لن وہ تصف ست ےس
کہاہےلکیاتکازوزہ تصف ستےس رسوع ےہو نا ے
ہ
یہےل ہےی کھا لتن ہ ےی اوز شخی ےک وق ث یہی کھان۔ حریابجرہ رستعت ن رخا ےہنی ے
کہ مسلماتوں اوز کفاز ےک دزمیاں خد فاصل فایم یک خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فصل  :فاصل وفارق.
• أهل الكتاب  :ايلهود وانلصارى.

• أكلة السحر  :السحور ،وأكلة بفتح اهلمزة ،عبارة عن املرة الواحدة من األكل كغدوة ،واملراد هنا الطعام اذلي يؤلك وقت ُّ
السحور.

فوائد احلديث:
 .1السحور من خصائص األمة اإلسالمية ،واهلل تفضل به وبغريه من الرخص رأفة ورمحة بها.
ً
 .2خمالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الرشع ،وهدف من أهداف ابلعثة انلبوية تميزيا هلذه األمة اإلسالمية.
املصادر واملراجع:

-رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن

كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  - .كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة:
األوىل1430 ،ه 2009م - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .املنهاج رشح صحيح مسلم بن
احلجاج للنووي ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .الطبعة اثلانية .1392 ،
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ش
عالمیکقصیلت عاند رپ اتسی ے خ
ق
ی م
ادئ حص رپ
ہ تےس متی صیلت م یےس ی

فضل العالم لَع العابد كفضيل لَع أدناكم

 .1668احلديث:

**

 .1668خدیث:

ہ۔
ے

اتواماہم ناہےیل زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا” :عالم یک
ش
قصیلت عاند پ اتسی ے خ
ق
ی م
ہ“ ،یررھ
ادئ حص رپ ے
ر
ہ ،تےس متی صیلت م ی ےس ی
س
ص
ل
عایل اوزاس ےکف سن اوزآشماںاوز
زسولاهلل یل اهللعلیہو منفمانا”:اهللت ی
ش
زمی واےل یہاں نک کہ حرنو نتیاں ای رنی سوزاح می اوز مرجھلیاں اس حص ےک لن
ت عل
ہ“۔
دعا نی کرئ ہ ےی ،حو یییک و یھ الئ یک نم دییا ے

عن أيب أمامة ابلاهيل -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -قال« :فضل العالم ىلع العابد

كفضيل ىلع أدناكم» ثم قال رسول اهلل  -صىل اهلل
عليه وسلم« :إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات

واألرض حَّت انلملة يف جحرها وحَّت احلوت

يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري»

**

خدی ث کا دزج :ح َ َسن لعتہ

درجة احلديث :حسن لغريه

املعىن اإلمجايل:

سيق هذا احلديث بليان فضل العلم والعالم بالعلوم
الرشعية مع القيام بفرائض العبادات وبما يتيرس هل

من انلوافل" ،ىلع العابد" ،أي :ىلع املتفرغ للعبادة

"كفضيل ىلع أدناكم" ،أي :نسبة رشف العالم إَل

رشف العابد؛ كنسبة رشف الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم -إَل أدىن الصحابة رشفا ومزنلة ،فإن
املخاطبني بقوهل" :أدناكم" الصحابة ،ثم قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" : -إن اهلل ومالئكته
وأهل السماوات واألرض" ،أي :أهل األرض من

اإلنس واجلن ومجيع احليوانات" ،حَّت انلملة يف

جحرها" أي ثقبها اذلي تسكنه "وحَّت احلوت

يلصلون ىلع معليم انلاس اخلري" ،أراد باخلري هنا
علم ادلين وما به انلجاة يف ادلنيا واآلخرة ،والصالة
من اهلل تعاَل ثناؤه ىلع عبده يف املأل األىلع ،ومن

املالئكة بمعىن االستغفار ،وال رتبة فوق رتبة من

تشتغل املالئكة ومجيع املخلوقات باالستغفار
وادلاعء هل إَل يوم القيامة وهلذا اكن ثوابه ال ينقطع

بموته.

**

اجمایل معنی:

ش
ع
ہ،
اس خدی ث می لم اوز اس رسعی علوم ےک خامل حص یک قصیلت ییاں یک گنی ے
ی
ہ۔ "عیل
حو فض عیادات یک ادایییگ ےک سایھ حنی المفدوز توافل کا ھی ا ےہمام کر نا ے
کف
العاند" تعنی حود کو عیادت ےک لن وقف کرد ین واےل رپ۔ ” صیل عیل ادناکم“ تعنی
ق
ہ ،ختسا زسول اهلل ﷺ کا
عالم کا صل و رسف ،عاند ےک مفا نےل می وتسا ہےی ے
قصل و رسف انک ادئ ضجائ ےک مفا نےل می۔ ادئ ضجائ زسول ،رماد ل تن یک وج ن
ع
آت ےکاس قول"ادناکم" ےک مجاظت ضجان کرام زضی اهلل ھم
ے
ہ کہ اس وقث ر
عایل ،اس ےک ف سن اوز آشماتوں
ہےی یےھ۔ یررھ ر
آت ﷺ ن فمانا":تفتیا اهلل ت ی
اوز زمی می تسن واےل" تعنی زمی رپ ز ہن واےل یمام اتساں ،حیات اوز یمام
ی
حنوانات"،یہاں نک کہ نلوں تعنی سوزاحوں می ز ہن وایل حرنو نتیاں اوز مرجھلیاں ھی
تع
لوگوں کو حت یک لنم د ین والوں ےک حق می حت و پک ث یک دعا نی کرئ ہ ےی"۔ یہاں
ع
ہ۔
حت ےس رماد لم دین اوز وہ حرتین ہ ےی ،حن ےس دییا و آحرت یک بجات واتسیہ ے
عایل یک خای ث ےس ص الہ ےس رماد ،اس ےک مفت فستوں ےک گروہ ےک
اهلل ت ی

ہ اوز فستوں یک خای ث ےس ص الہ ےس رماد
زوپو ،ییدے یک ترعتف و سیاتش ے
ش
ہ۔ اس حص ےس پھ کر کسی کا کوئ مفام یہی
ییدے ےک حق می استعفاز ے
م
ےہوسکیا ،حش ےک حق می زوزقیامت نک ف سن اوز یمام جلوفات ،استعفاز اوز دعا
ی
ہ کہ اس ےک رمن ےک ت عد ھی اس ےک احر وتوات
می مضوف ےہوں۔ یہی وج ے
من
کا سلسلہ فظع یہی ےہو نا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وعنده" :واألرضني" بدل "واألرض" ،وكذا" :معلم" بدل "معليم".
اتلخريج :أبو أمامة ابلاهيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• أدناكم  :أقل املسلمني رتبة يف الفضل.
• جحرها  :ثقبها اذلي تسكنه.
• احلوت  :السمك.

• يلصلون  :يلدعون.

• العالم  :اذلي يعرف العلم انلافع ويرصف وقته يف حتصيله.
• العابد  :من اكن مشتغال بالعبادة اغلب وقته.

فوائد احلديث:
 .1من أسايلب ادلعوة إَل اهلل الرتغيب ورضب األمثال.
 .2يعظم رشف العلماء اذلين تعلموا العلم وقاموا حبقه من العمل وادلعوة.
 .3احلث ىلع توقري العلماء وطالب العلم وادلاعء هلم.
 .4احلث ىلع تعليم انلاس اخلري؛ ألنه سبب جناتهم وسعادتهم.
 .5العلماء ادلاعة يقومون بوظيفة األنبياء ،ويه ادلعوة إَل اهلل تعاَل وتعليم انلاس اخلري ،فهم ورثة األنبياء.
 .6طلب العلم الزائد عن الواجب أفضل من العبادات انلافلة.
املصادر واملراجع:

-كنوز رياض الصاحلني ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت،

 1998م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،للمناوي .انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص .الطبعة :األوىل - 1356 ،بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط،1
دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة ,
الطبعة :األوىل  1423 ،ـهصحيح الرتغيب والرتهيب – األبلاين ،مكتبة املعارف – الرياض  -رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن
كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش,
1407ه.

الرقم املوحد)6106( :
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َْ ٌَ ََ
قفلة كغ ْز َو ٍة

 .1669احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
عید اهلل ین عمو ین العاض زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ی
ہ۔
فمانا کہ حہاد ےس لوییا ھی حہاد ہےی یک رطح ے

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
ً َْ ٌَ َ َ
مرفواع « :قفلة كغ ْز َو ٍة ».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل اهلل -تعاَل -ىلع عباده
عند أدائهم العبادات فكما أنهم يؤجرون عند السيع

إيلها؛ كذلك يؤجرون عند الرجوع من أدائها ،ذللك

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن العائد من
الغزو كمن يغزو ،فهما يف األجر سواء ،كما يكتب

أثر املايش إَل املسجد ،ورجوعة إَل أهله.

 .1669خدیث:

ی
ہ۔
حہادےس لوییا ھی حہاد ہےییکرطح ے

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ق
ہ حت وہ
اس خدی ث می اهلل ت عایل ےک اس صل کا ییاں حو وہ ا ین ییدوں رپ کر نا ے
ہ حت وہ اں می
عیادات یک ادایییگ کرن ہ ےی۔ ختےس ایہی اس وق ث توات ملیا ے
ی
ہ حت وہ ایہی
کوساں ےہون ہ ےی نالکل اشی رطح ایہی اس وق ث ھی توات ملیا ے
زہ ےہون ہ ےی۔ اشی لن ینی ﷺ ن فمانا کہ حہاد ےس
ادا کر ےک واترش لوت ے
ی
ہ خ تےس حہاد کرن واال۔ ن دوتوں افاد احر ےک لجاظ
واترش آن واال ھی ا تےس ہےی ے
ہ (اشی رطح) واہں
ےس پاپ ہ ےی ختسا کہ مسجد یک رطف خان واےل کا احر لکھا خا نا ے
ی
ہ۔
ےس ا ین اہےل یک رطف لو ین کا احر ھی لکھا خا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َق ْفلَ ٌة  :املراد بالقفلة هنا الرجوع من الغزو بعد فراغه ،فهو مثاب ىلع رجوعه هذا ً
أيضا.
ََ
• كغ ْز َو ٍة  :أي  :تساوي غزوة.

فوائد احلديث:

 .1املجاهد يف سبيل اهلل يٌثاب َ
وينال األجر يف اذلهاب واإلياب.
َّ
 .2من خصائص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه أويت جوامع اللكم.
 .3بيان فضل اجلهاد واحلث عليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ـ بريوت .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة  :اثلاثلة 1408 ،ـه1988 ،م فيض
القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم
اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .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 ،ـهنزهة 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..

الرقم املوحد)6387( :
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ہ:اے اینآدم!نسک تو حت نک مجھےسدعاکر نا
عایلفما نا ے
اهلل ت ی
قال اهلل تعاَل يا بن آدم ،إنك ما دعوتين
ی
ہ گا اوز مجھےس امیدینواتسیہز کےھ گایث نکبجھےس حو ھی گیاہرسزد
ز ے
ورجوتين غفرت لك لَع ما اكن منك وَل أبايل،
ب
م ی
ےہوںےگمی اں رپ جےھبحسیاز ےہوںگا اوز جےھ کجرھ ھی رپواہ یہی۔ اے اینآدم!
َ
ثم
السماء
نان
ع
يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك
ن ت کی
ہ
ن
م
ر
م
ن
ی
ر
ظ
ع
ت
گ
ی
ج
ش
ل
ر
ا ر تے گیاہآ ماںیک لید وں و ح خا ی اوز رھ و ھےس فت ت
استغفرتين غفرت لك
ب ب
کرے تو می جےھ حشدوں گا۔

 .1670احلديث:

**

 .1670خدیث:

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل ﷺ کو فمان
ہ کہ ’’اے این آدم! ن سک تو حت نک مجھ ےس
ےہون سیا کہ اهلل ت عایل فما نا ے
ی
زہ گا اوز مجھ ےس امید واتسیہ ز کےھ گا ی ث نک بجھ ےس حو ھی گیاہ رسزد
دعا کر نا ے
ب
م ی
ےہوں ےگ می اں رپ جےھ بحسیا ز ےہوں گا اوز جےھ کجرھ ھی رپواہ یہی۔ اے این آدم! اگر
ی
یتے گیاہ آشماں یک نلیدتوں کو رہنرح خا نی اوز یررھ تو مجھ ےس معفت ظلت کرے تو
م
ب ب
می جےھ حش دوں گا اوز جےھ کجرھ رپواہ یہی۔ اے این آدم! اگر تو زمی یرھ گیاہ کر ےک
مجھ ےس اس خال می مےل کہ تو متے سایھ رسك ن کیا ےہو تو می اس ےک پاپ

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم يقول« :قال اهلل

تعاَل يا بن آدم ،إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك

ىلع ما اكن منك وال أباَل ،يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك
َعنان السماء ثم استغفرتين غفرت لك ،يا ابن آدم لو
ُ
أتيتين بقراب األرض خطايا ثم لقيتين ال ترشك يب
ً
ُ
شيئا ألتيتك بقرابها مغفرة» .

معفت عظا کروں گا‘‘۔

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يدل ىلع سعة رمحة اهلل سبحانه وتعاَل

وكرمه وجوده ،وقد بني فيه األسباب اليت حتصل بها
َّ
املغفرة للمرء ،ويه ادلاعء واالستغفار ،وعلق هذين
السببني ىلع اتلوحيد ،فمن ليق اهلل عز وجل موحدا؛

نفعه ادلاعء واالستغفار  ،وال ينفع مع الرشك يشء ال

داعء وال غريه.

**

اجمایل معنی:

ہ۔
عایل یک زجمت یک وسعت اوز اس ےک حود و کرم یک دلیل ے
ن خدی ث اهلل سجان و ت ی
ہ تعنی دعا
ہ حن ےس آدمی کو معفت خاصل ےہوئ ے
اس می اں اسیات کا ییاں ے

ہ۔
عایل ن اں دوتوں اسیات کو توحید ےک سایھ مشوظ کیا ے
اوز استعفاز کرنا۔ اهلل ت ی
ش
ہ کہوہتوحیدکاافاز کرن واال ےہو نا
حریابجرہحو حصاهلل رعوخلےساسخالمیملیا ے
ہ ،اےس دعا اوز استعفاز فاندہ د ین ہ ےی۔ اوزرسك ےک ےہون ےہون ن تو دعا تفع
ے
ب
ہ اوز ن کوئ دورسی حرت۔
حش ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :األربعون انلووية

معاين املفردات:

• ما دعوتين  :ملغفرة ذنوبك
• ورجوتين  :دعوتين واحلال أنك ترجو تفضيل عليك ،وإجابة داعئك.
• غفرت لك  :ذنوبك ،أي سرتتها عليك وال أاعقبك بها يف اآلخرة.
• ىلع ما اكن منك  :من تكرار املعايص.

• وال أباَل  :ال أكرتث بذنوبك وال أستكرثها وإن كرثت إذ ال يتعاظمين يشء.
• عنان  :سحاب.
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• استغفرتين  :طلبت مين وقاية رشها مع سرتها.
ُ
• بقراب األرض  :قراب و يقراب أي بقريب ملئها ،أو بمثلها.
• لقيتين  :مت ىلع اإليمان.

• ال ترشك يب شيئا  :العتقادك توحيدي ،واتلصديق برسيل وبما جاءوا به.

فوائد احلديث:
 .1سعة كرم اهلل تعاَل وجوده.
 .2العايص ال يسلب عنه اسم اإليمان ويكفر ،وال يعطاه ىلع اإلطالق ،بل يقال :هو مؤمن اعص ،أو مؤمن بإيمانه ،فاسق بكبريته ،وىلع هذا
يدل الكتاب والسنة ،وإمجاع سلف األمة.

 .3بيان معىن ال هلإ إال اهلل :أنه هو إفراد اهلل بالعبادة ،وترك الرشك قليله وكثريه.

 .4حصول املغفرة بهذه األسباب اثلالثة :ادلاعء مع الرجاء ،واالستغفار ،واتلوحيد وهو السبب األعظم اذلي من فقده فقد املغفرة ،ومن جاء به
فقد جاء بأعظم أسباب املغفرة

املصادر واملراجع:

ً

اتلحفة الربانية يف رشح األربعني حديثا انلووية ،مطبعة دار نرش اثلقافة ،اإلسكندرية ،الطبعة :األوىل 1380 ،ه .اجلامع يف رشوح األربعني انلووية،
للشيخ حممد يرسي ،ط .دار اليرس .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالةالطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م سنن ادلاريم ،دار
الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه.

الرقم املوحد)5456( :
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رح کر ،بجھ رپ ح ر
اهلل ت عایلنفمانا :اے اینآدم! ح ر
رح کیا خان گا۔

قال اهلل تعاَل :أنفق يا ابن آدم ينفق عليك

 .1671احلديث:

**

ج
ہ
اتو ےہپہ عید الر من ین ضخ الدوشی زضی اهلل عیہ ن ینی ﷺ ےس زوای ث کیا ے
رح کر ،بجھ رپ ح ر
کہ اهلل ت عایل ن فمانا" :اے این آدم ! ح ر
رح کیا خان گا"۔

عن أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس -ريض
ً
اهلل عنه -مرفواع«. :قال اهلل تعاَل :أنفق يا ابن آدم

ينفق عليك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أنفق ينفق عليك ،أي ال ختش الفقر ببذل املال
ً
شحيحا ،فأنك إذا أنفقت ىلع
وإخراجه وال تكن
غريك سوف ينفق اهلل تعاَل عليك ،فما عندكم

ينفد وما عند اهلل باق ،وهذا احلديث بمعىن قوهل
تعاَل( :وما أنفقتم من يشء فهو خيلفه) فتضمن
احلث ىلع اإلنفاق يف وجوه اخلري واتلبشري باخللف

من فضل اهلل تعاَل.

 .1671خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

رح کیا خان گا۔ تعنی مال ح ر
رح کر ،بجھ رپ ح ر
ح ر
رح کرن اوز اےس ضف کرن یک وج
ےس رعی ث کا اندتش ن کرو اوزییگ دیل ن دکھاو۔ اگر یم کسی رپ ح ر
رح کرو ےگ ،تو اهلل یم
رپ ح ر
ہ اوز حو اهلل ےک نراس
ہ ،وہ حم ےہون واال ے
رح کرے گا۔ حو یمھازے نراس ے
ہ ،حو اهلل ت عایل ےک اس
ہ۔ اس خدی ث کا مقہوم وہےی ے
ہ ،وہ ناق ز ہنواال ے
ے
ت
ف
ی
ف
ہ(:وما ا نم من شیء قہو بجلفہ) پجمہ:یم حو کجرھ ھی اهلل یک زاہ می ح ر
رح کرو
قول کا ے
ےگ ،اهلل اس کا (تروزا تروزا) ندلہ دے گا۔ اس خدی ث می یھ الئ ےک کاموں می ح ر
رح
کرن یک پعنت اوز اس ےک ندےل می ملن واےل اهلل ےک قصل یک حوس حتی
ہ۔
رنہاں ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً
ً
ً
• أنفق  :أنفق املال يف وجوه اخلري بالطرق املأذون به رشاع إيمانا واحتسابا.
• ينفق عليك  :أي يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه ويبارك لك فيه.

فوائد احلديث:
 .1اإلنفاق سبب لسعة الرزق.
 .2إعطاء اهلل لعبده ىلع قدر إعطاء العبد للفقراء واملحتاجني.
 .3خزائن اهلل مألى ال تنفد واملوىل كريم ال يمسك خشية اإلنفاق.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)5805( :
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ہ
اهللرعوخلنفمانا" :رعتمتی ازاز اوز کتنائ (پائ) متی رخادز ے
کھ
ش
حریابجرہ حو حص اںدوتوں میےس کوئےس مجھےس تن رج گا می اےسعداتدوں

قال اهلل عز وجل العز إزاري ،والكبياء ردايئ،
فمن نازعين بيشء منهما عذبته

 .1672احلديث:

گا۔"

**

َ
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم« : -العز إزاري ،والكربياء ردايئ ،فمن
نازعين بيشء منهما عذبته».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
العز والكربياء صفتان خمتصتان باهلل ال يشاركه
فيهما غريه؛ كما ال يشارك الرجل يف ردائه وإزاره

الذلين هما بلاساه غريه ،فجعل اهلل -تعاَل -هاتني
الصفتني مالزمتني هل ،ومن خصائصه اليت ال تقبل

أن يشاركه فيها أحد ،فمن ادىع العزة والكربياء فقد

نازع اهلل يف ملكه ،ومن نازع اهلل عذبه.

**

 .1672خدیث:

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا (کہ اهلل ت عایل
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ش
ہ حریابجرہ حو حص
ہ)" :رعت متی ازاز اوز کتنائ (پائ) متی رخادز ے
فما نا ے
کھ
اں دوتوں می ےس کوئ ےس مجھ ےس تن رج گا می اےس عدات دوں گا۔"

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

رعت و کتنائ دو اتسی ضفات ہ ےی حو اهلل ےک سایھ خاض ہ ےی اوز اں دوتوں می اس
کا کوئ رسنک یہی ختےس آدمی یک رخادز اوز یہتید حو اس کا لیاس ےہوئ ہ ےی اں می کوئ

اس کا رسنک یہی ےہو نا۔ اهلل ت عایل ن اں دوتوں ضفات کو ا ین لن الزم کر لیا
ہ حن می کسی یک رسک ث یہی
اوزایہی ای رنی اں حصوضیات می ےس شماز کیا ے
ی
س
ہوہگونااهلل یکمملوکہحرتوںمی
ےہو کنی۔حریابجرہحو ھی رعتوکتنائکا دعویکر نا ے
ج
ج
ہ اےس اهلل عدات می جھونک دییا
ہ اوز حو اهلل ےس ھگر نا ے
اس ےس ھگر نا ے

ہ۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم ويف لفظه اختالف يسري األدب ،وهذا لفظ ابلخاري يف األدب املفرد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• إزاري  :اإلزار ما يسرت أسفل اجلسم.
• ردايئ  :معىن الرداء :ما يسرت أىلع اجلسم .وهذا من األحاديث اليت تمر كما جاءت عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وال يتعرض ملعناها بتحريف
ً
أو تكييف ،وإنما يُقال هكذا قال اهلل تعاَل فيما رواه انليب صىل اهلل عليه وسلم عنه ،فمن نازع اهلل يف عزته وأراد أن يتخذ سلطانا كسلطان
اهلل ،أو نازع اهلل يف كربيائه وتكرب ىلع عباد اهلل ،فإن اهلل يعذبه ىلع ما صنع ونازع اهلل تعاَل فيما خيتص به.
• العز  :العز :فهو تبارك وتعاَل العزيز ،وللعز معان ،منها :القهر والغلبة والقوة ،والعظمة يف أسمائه ونعوته وصفاته تبارك وتعاَل.
• الكربياء  :أي العلو والعظمة واتلعاَل والرفعة ،فيه لكها من معاين الكربياء.

فوائد احلديث:
 .1العزة والكربياء من صفات اهلل سبحانه وتعاَل.
 .2من عرف عظمة اهلل تعاَل استأصل الكرب من نفسه.
 .3من نازع اهلل يف صفة من صفاته ألقاه يف انلار.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف
عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل
محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم.
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رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء
اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاين .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)6107( :
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قال رجل ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته

ش
انک حصن کہا :میضوز صدفہدوں گا ،تووہ ایریا صدفہےل کر ن کال اوز انک
حروزےکاہیھ می زکھدنا

فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون:
تصدق لَع سارق!

 .1673احلديث:

**

 .1673خدیث:

ش
ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا‘‘ :انک حص ن کہا:
می ضوز صدفہ دوں گا۔ حریابجرہ وہ ایریا صدفہ ےل کر ن ک ال اوز انک ح روز ےک اہیھ می زکھ
ہ۔ یررھ اسن کہا :اهلل
دنا۔ صح کو لوگ نا نی کرن لےگ کہ انک ح روز کو صدفہ دنا گیا ے
ی
ی
ہ ح روز ےک اہیھ می خےل خان رپ ھی۔ می اوز ھی صدفہ دوں گا۔ حریابجرہ
یتا سکر ے
(دورسےدں) وہایریا صدفہ ےل کر ن ک الاوزانکزاییہ عوزت ےک اہیھ رپ زکھ دنا۔صح
ہ۔ اس ن یررھ کہا:
کو لوگ نا نی کرن لےگ کہ آح زات انک زاییہ کو صدفہ دنا گیا ے
ی
ہ زاییہ ےک اہیھ می خےل خان رپ ھی۔ می یررھ صدفہ دوں گا۔ حریابجرہ
اهللیتا سکر ے
ش
( نتشے دں) یررھ وہ صدفہ کا مال ےل کر ن ک ال اوز انک مال داز حص کو یھما آنا۔ یررھ
ش
ہ۔ اس ن کہا :
صح کو لوگ نا نی کرن لےگ کہ انک مال داز حص کو صدفہ کیا گیا ے
ی
ہ  ،زاییہ  ،ح روز اوز مال داز کو دے د ین رپ ھی۔ حریابجرہ اس ےک نراس
اهللیتا سکر ے
ہ کہ وہ
ہ ،ت و م م ک ے
کوئ آنا اوز کہا :حہاں نک ح روز کویتے صدفہ کرن یک نات ے
ہ کہوہز ناےسکیازہ
ہ ،ت و م م ک ے
ح روزیےسنازآخان۔حہاں نک زاییہ یک نات ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ َ َّ َ
اهلل عليه وسلم -قال« :قال رجل ألت َصدق َّن بصدقة،

فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا
ُ ِّ َ
يتحدثون :ت ُصدق ىلع سارق! فقال :امهلل لك احلمد
َ َ َّ َ
ألت َصدق َّن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد
ُ ِّ َ
زانية؛ فأصبحوا يتحدثون :ت ُصدق الليلة ىلع زانية!
َ َ َّ َ
فقال :امهلل لك احلمد ىلع زانية! ألت َصدق َّن بصدقة،
فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين ،فأصبحوا
ُ ِّ َ
يتحدثون :ت ُصدق ىلع غين؟ فقال :امهلل لك احلمد
ىلع سارق وىلع زانية وىلع غين! فأيت فقيل هل :أما
َّ
صدقتك ىلع سارق فلعله أن ي َ ْستَ يعف عن ْسقته،
َ ُّ
وأما الزانية فلعلها ت ْستَ يعف عن زناها ،وأما الغين
ََْ َ ْ
رب فيُن يف َق مما أعطاه اهلل».
فلعله أن يعت ي

ہ کہ وہ اس ےس عتت
ہ ،ت و م م ک ے
کش ےہو خان اوز حہاں نک مال داز یک نات ے
ک
ہ ،اس می ےس ح ر
رح
خاصل کرے اوز اهلل رعوخل ن اےس حو دول ث دے ز ھی ے

کرن لےگ‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيربنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خبرب من أخبار
األمم املضية ألخذ العربة منها فقال ما معناه :خرج

رجل يلتصدق ،ومعروف أن الصدقة ىلع الفقراء
واملساكني ،فوقعت صدقته يف يد سارق فأصبح

انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع سارق ،والسارق
ينبِغ أن يعاقب؛ ال أن يعطى وينىم ماهل ،فقال هذا
الرجل املتصدق :احلمد هلل؛ ألن اهلل تعاَل حممود ىلع

لك حال ،ثم خرج هذا الرجل فقال :ألتصدقن الليلة،

فوقعت صدقته يف يد امرأة بِغ تمكن انلاس من

الزنا بها ،فأصبح انلاس يتحدثون تصدق الليلة ىلع

زانية ،وهذا يشء ال يقبله العقل وال الفطرة ،فقال:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

بر ج
ےہمی ینی ﷺ ن ر ھیل امنوں ےک واق عات می ےس ن واق عہ ییانا؛ ناکہ ہےم اس ےس
ص
ہ کہ انک آدمی صدفہ
آت ن حو کجرھ فمانا ،اس کا مقہوم ن ے
عتت خا ل کرین۔ ر

ہ کہ صدفہ قفا اوز مساکی کو دنا خا نا
د ین یک رعض ےس ن ک ال۔ ن مرعوف نات ے
ہ؛ لیک اس کا صدفہ انک ح روز ےک اہیھ می رپ گیا۔ صح لوگ نا نی کرن لےگ کہ زات
ے
ہ؛ مال و
ہ ،حت کہ ح روز یک رسزتش کا حق داز ےہو نا ے
می انک ح روز کو صدفہ دنا گیا ے
دول ث دن خان کا یہی۔ ا تےس می صدفہ د ین واےل ن کہا :اهللیتی ترعتف

ہ؛ کنوں کہ ےہ خال می اس یک ترعتف و سکر ےہونا رخا ہن۔ یررھ ن آدمی ن ک ال اوز
و سکر ے
کہا :آح زات می صدفہ کروں گا۔ لیک اس ن انک ندکاز عوزت ےک اہیھ می
ی
صدفہ زکھدنا،حولوگوں ےس ز نا کروائ ھی۔صحلوگحرر رخا کرن لےگ کہآحزاتانک
تس
ہ ،حت کہ عفل و قظت لنم یہی کرئ کہ انک زاییہ کو صدفہ
زاییہ کو صدفہ دنا گیا ے
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احلمد هلل ،ثم قال ألتصدقن الليلة -وكأنه رأى أن

صدقته األوىل واثلانية لم تقبل -فتصدق فوقعت يف
يد غين ،والغين ليس من أهل الصدقة بل من أهل

اهلدية واهلبة وما أشبه ذلك ،فأصبح انلاس يتحدثون

تصدق الليلة ىلع غين ،فقال :احلمد هلل ،ىلع سارق
وىلع زانية وىلع غين .وقد اكن يريد أن تقع صدقته

يف يد فقري متعفف نزيه لكن اكن أمر اهلل قدرا

مقدورا ،فقيل هل بواسطة نيب تلك األمة :إن صدقاتك
اثلالثة قد قبلت؛ ألنه خملص قد نوى خريا لكنه لم

يتيرس هل ،وأما السارق فلعله أن يستعف عن الرسقة

يقول هذا مال يكفيين ،وأما ابلِغ فلعلها أن

تستعف عن الزنا؛ ألنها ربما اكنت تزين والعياذ باهلل
ابتغاء املال وقد حصل هلا ما يكفها عن الزنا ،وأما

الغين فلعله يعترب فينفق مما آتاه اهلل.

ہ۔ یررھ اس ن کہا :آح زات صدفہ
دنا خان۔ اس آدمی ن کہا :اهللیتا سکر ے
شم
کروں گا۔ گونا وہ ا ین یہےل اوز دورسے صدق کو نامفنول جےھ ےہون یھا۔ اس

ن صدفہ دنا ،تو انکمال داز آدمیےک اہیھ می زکھ دنا۔ حت کہمال داز آدمی صدق
مسن
ہ۔ حریابجرہ صح لوگ حرر رخا
کا حق یہی ےہو نا؛ نلکہ اےس بحفہ بجاتف وعتہ دنا خا نا ے

ہ۔ اس ن کہا :اهللیتا سکر
کرن لےگ کہ آح زات انک مال داز کو صدفہ دنا گیا ے
ی
ی
ہ ،زاییہ ،ح روز اوز مال داز کو دے د ین رپ ھی۔ اس یک رخاہےت ھی کہ اس کا صدفہ
ے
ل
ک
ہ۔ اےس اس
کسی نراك ناز منعفف قفت کو مےل؛ لیک اهلل یک ھی تفدپ ےہوکر ز ےہنی ے
م
امتےک ینیےک دز تےعحتدی گنی کہیمھازاصدفہقنول کرلیاگیا؛ کنوں کہوہ جلصیھا
ج ی
ہ کہ ح روز
اوز اس یک نت ا ر ھی ھی ،لیک اس یک نت تروزی ن ےہو سیک۔ حت کہ ممک ے
شم
ہاوزوہای رنیح روزی ےسناز آ
صدفہنرا ن ےکت عد ن جےھ کہمتے لن نمالکاق ے
ہ۔ زہےی زاییہ تو ساند وہ ز ناکازی
خان ن کہن ےہون کہ متے لن ن مال کاق ے
ہ
ےس ناز آ خان؛ کنوں کہ تسا اوفات وہ حصول مال ےک لن ز نا می ملوت ےہوئ ے
ہ اوز زاہ مال داز آدمی
(اهلل بجران) اوز اےس ز نا ےس زو کن التق مال خاصل ےہو ح رکا ے
تو ساند وہ اس ےس عتت خاصل کرے اوز اهلل رعوخل ن اےس حو دول ث دے
ک
ہ ،اس می ےس ح ر
رح کرن لےگ۔
ز ھی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قال رجل  :أي ممن اكن قبل املسلمني .
• فقيل هل  :أي يف املنام.

فوائد احلديث:
 .1نية املتصدق إذا اكنت صاحلة ،قبلت صدقته ولو لم تقع املوقع.
 .2بيان فضل صدقة الرس ،وفضل اإلخالص ،واستحباب إاعدة الصدقة إذا لم تقع يف املوقع.
 .3احلكم للظاهر حَّت يتبني سواه.
 .4بيان بركة التسليم ،والرضا ،وذم اتلضجر بالقضاء.
 .5استحباب تذكري العصاة ودعوتهم للحق؛ فلعلهم يعتربون ويتوبون.
 .6يف احلديث داللة ىلع أن الصدقة اكنت عند من قبلنا خمتصة بأهل احلاجة من أهل اخلري.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص -انلارش :دار طوق انلجاة -الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .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 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن،
نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني،
نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه-
2002م.
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انکآدمین تروجرھا :اےاهللےکزسول !ہےم میےس کوئ ا ین یھائ نا ا ین
آتنفمانا:
دوستےس مےل ،تو کیاوہ اسےک سا من جھک خان؟ ر

قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلىق أخاه أو
ََََْ ُُ
صديقه أينحين هل؟ قالَ :ل ،قال :أفيلَتِمه
ُ ُ
ُ ِّ ُ ُ
ويقبله؟ قالَ :ل ،قال :فيأخذ بيده ويصافحه؟

آت
یہی!اسنتروجرھا :کیاوہ اسےس رجمت خان اوزاس کا توسہےل؟ ر
نفمانا :یہی!اسن کہا :یررھتووہ اسکااہیھ ی رکرے اوز مصافجہ کرے؟

قال :نعم.

 .1674احلديث:

**

ٌ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رجل :يا رسول
َ ََ ْ
ُ ِّ
اهلل ،الرجل يمنا يَلىق أخاه ،أو صديقه ،أين َحين هل؟
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ِّ ُ
قبل ُه؟ قال« :ال» قال:
زتمه وي
قال« :ال» .قال :أفيل ي
ُ
ويصافح ُه؟ قال« :نعم».
فيأخذ بيده

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ انک آدمی ن تروجرھا  :اے اهلل ےک زسول !
ہےم می ےس کوئ حت ا ین یھائ نا ا ین دوست ےس مےل ،تو کیا وہ اس ےک سا من
آت ن فمانا ‘‘ :یہی!’’۔ اس ن تروجرھا  :کیا وہ اس ےس رجمت
جھک خان ؟ ر
آت ن فمانا ‘‘ :یہی!’’اس ن کہا  :تو یررھ وہ اس کا
خان اوز اس کا توسہ ےل ؟ ر

**

املعىن اإلمجايل:

لقاء املرء أخاه ،قال :ال ينحين هل ،قال السائل :أيضمه
إيله ويعانقه وال ينحين هل؟ قال :ال ،قال السائل :هل

يصافحه؟ قال :نعم.

ہ) ۔
آت ن فمانا ‘‘ :اہں!’’ (تش اییا ہےی کاق ے
اہیھ ی رکرے اوز مصافجہ کرے؟ ر
خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
سئل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االحنناء عند

 .1674خدیث:

آتنفمانا:اہں!
ر

**

اجمایل معنی:

اتساں ےک ا ین (مسلماں) یھائ ےس م الفات ےک وق ث جھکن ےک من علق ینی ﷺ
آت ن فمانا:اس ےک لن جھکا یہی خان گا۔ تروجھن واےل
ےس سوال کیا گیا ،تو ر
ج
آت ﷺ
ن کہا :کیا ھکن یک بجان اس ےس رجمت خان اوز معاتفہ کرے؟ ر
ن
آت ن فمانا :اہں۔
ن فمانا :یہی! ی ررھ سا ل ن تروجرھا :کیا مصافجہ کرے؟ ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ينحين  :من االحنناء ىلع هيئة الركوع.
• يلزتمه  :يعتنقه ويضمه إَل نفسه.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االحنناء عند اللقاء.
 .2مرشوعية املصافحة ،وأنها تكون بايلد.
 .3االلزتام وهو املعانقة ال ترشع إال يف مواطن استثناها الرشع.
 .4وجوب السؤال عن احلكم الرشيع ملن جهله ،وخيش الوقوع يف املحذور.
 .5ينبِغ ىلع العالم أن ال يضجر من كرثة سؤال انلاس عن األحاكم الرشعية ،ولو تكرر السؤال يف حكم واحد.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .سنن الرتمذي ،لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد
عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة
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األحاديث الصحيحة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .املسند،
لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6108( :
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ش
وہ حص کامیات ہےو گیا حو اسالمالنا ،اےس تفدز ِکفایث ززق مل گیا اوزاهللن
اےس حو کجرھدنا اس رپاےس قیاعتدےدی۔

قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقنعه اهلل
بما آتاه

 .1675احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
عید اهلل ین عمو ین العاض زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
فمانا’’:وہ حص کامیات ےہو گیا حو اس الم النا ،اےس تفدز کفای ث ززق مل گیا اوز اهلل
ن اےس حو کجرھ دنا اس رپ اےس قیاعت دے دی‘‘۔ اتو مجدم قصالہ ین عتید اتصازی
ہ کہ ایہوں ن زسول اهلل ﷺ کو فمان ےہون سیا کہ
زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ہ اس حص ےک لن حےس اس الم یک رطف ہےدای ث دی گنی اوز حش یک
’’حوشحتی ے

عن عبداهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
ً
ُ ُ َ َ ً َ َّ ُ
مرفواع« :قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقن َعه

اهلل بما آتاه» .وعن أيب حممد فضالة بن عبيد

األنصاري ريض اهلل عنه :أنه سمع رسول اهلل صىل
َ
ُ
اهلل عليه وسلم يقولُ « :طوىب ملن ه يد َي لإلسالم ،واكن
ْ ُ ََ ً َ
َعيش ُه كفافا وق ين َع».
حديث ابن عمرو ريض اهلل

**

عنهما :صحيح حديث فضالة

درجة احلديث :ريض اهلل عنه :صحيح "صحيح
اجلامع الصغري" (253 /1

املعىن اإلمجايل:

لإلسالم ,واكن عيشه بقدر كفايته ال يشغله وال

يطغيه ,فمن تمام انلعمة أن يرزقك اهلل ما يكفيك

ويمنعك ما يطغيك.

ی
زوزی تفدز کفای ث ھی اوز وہ اس رپ فا تع ےہو گیا‘‘۔

خدیث کا دزج:

رقم)1138

طوىب -ويه شجرة يف اجلنة ,ويه برشى -ملن وفق

 .1675خدیث:

**

اجمایل معنی:

حےس اس الم قنول کرن یک توقنق مل گنی ،اوز اس کا ززق تفدز کفای ث ےہوا ناین طوز کہ
اس ن ن تو اےس (اهلل ےس) ن گان کیا اوز ن ہےی اےس رسکش ییانا اس ےک لن
ہ۔
ہ۔ اس ےس رماد حوس حتی ے
ہ۔ طوئ حنت می موحود انک دزحت ے
طوئ ے
آت ےک لن کاق ےہو
ن اهلل یک رطف ےس کامل احساں ے
آت کو اییا دے حو ر
ہ کہ وہ ر
ک
آت کو ن دے۔
آت یک رس سی کا ناعت ےہو سکیا یھا اےس ر
خان اوز حو ززق ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث ابن عمرو ريض اهلل عنهما :رواه مسلم حديث فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه :رواه الرتمذي وأمحد
اتلخريج :عبداهلل بن عمرو بن العاص وأبو حممد فضالة بن عبيد األنصاري ريض اهلل عنهم.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ُ
• طوىب  :فعىل من الطيب ويه شجرة يف اجلنة.
ُ
• هدي  :أرشد ووفق.
• كفافا  :أي :يكيف.

• وقنع  :أي :ريض بما عنده.

فوائد احلديث:
 .1سعادة املرء يف كمال دينه وكفاف عيشه وقناعته بما آتاه اهلل.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ,تأيلف :أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباين ,حتقيق :شعيب األرنؤوط واعدل مرشد وآخرون ,انلارش :دار الرسالة ,ط 1اعم 1421ه .اجلامع الكبري
(سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,املحقق :بشار عواد معروف ,انلارش :دار الغرب اإلساليم ,اعم 1998م .بهجة انلاظرين رشح
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رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,تأيلف :زين ادلين حممد املناوي القاهري ,انلارش:
املكتبة اتلجارية الكربى ,ط 1اعم 1356ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ,تأيلف :أبو العال حممد عبدالرمحن املباركفوري ,انلارش :دار الكتب
العلمية.

الرقم املوحد)5814( :
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س
م
ہ۔
مینزسول اهللصیل اهلل علیہو لمیکآواز می کموزی حسوسیک ے
آتصیل اهللعلیہوسلم یھوےک ہ ےی۔ توکیا یمہازے نراس
متے حیال می ر
ہ؟ ایھوںن کہا:اہں
کھان نتنیک کوئ حرت ے

قد سمعت صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -ضعيفا أعرف فيه ُ
اجلوع ،فهل عندك
من يشء؟ فقالت :نعم

 .1676احلديث:

عن أنس قال :قال أبو َط َ
لحة ألم سليم :قد سمعت

صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ضعيفا
أعرف فيه اجلُوع ،فهل عندك من يشء؟ فقالت :نعم،
َ َ ْ ْ
َ
ت يَ
فَأَ ْخ َر َجت أَقْ َر ً
َخ ً
ارا هلا،
اصا من شعري ،ثم أخذ
َ َّ
َّ ْ
َ َّ
ْ
لفت اخل ُ ْ َ
وردتين
دست ُه حتت ثويب
زب بيبَع يضه ،ثم
ف
َ َ
ببعضه ،ثم أرسلتين إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ي
ََ َ
َ
ُ
وسلم -فذهبت به ،فوجدت رسول اهلل -صىل اهلل
جالسا يف املسجد ،ومعه انلاسَ ،ف ُق ُ
ً
مت
عليه وسلم-
عليهم ،فقال َل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
َ
«أرسلك أبو طلحة؟» فقلت :نعم ،فقال « :أ يل َط َعام؟»
فقلت :نعم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
ْ
وانطلَ ُ
فان َطلَ ُقوا َ
قت بني أيديهم حَّت جئت أبا
«قوموا»
َ
َ
َ
ْ
ُ
َطلحة فأخ َربت ُه ،فقال أبو طلحة :يا أم سليم ،قد جاء

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بانلاس وليس
ُ
عندنا ما نط يع ُم ُهم؟ فقالت :اهلل ورسوهل أعلم .فانطلق
أبو طلحة حَّت ليق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فأقبل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -معه حَّت

دخال ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-
َ ُ
هل ِّيم ما عندك يا أم سليم» فأتت بذلك اخلزب ،فأمر
َ ُ َّ َ َ َ َ ْ
رصت
به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ففت ،وع
َّ ً َ َ ْ
عليه أم سليم ُعكة فآد َمت ُه  ،ثم قال فيه رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -ما شاء اهلل أن يقول ،ثم قال:
ََ َ َ
ْ
َ
«ائذن لعرشة» فأ يذن ل ُهم فأكلوا حَّت ش يب ُعوا ثم
َْ
خرجوا ،ثم قال« :ائذن لعرشة» فأذن هلم حَّت أكل
ُّ
ُ
َ
القوم لكهم وش يب ُعوا والقوم سبعون رجال أو ثمانون.
ُ
متفق عليه .ويف رواية :فما زال يَدخل عرشة ،وخيرج
عرشة حَّت لم يبق منهم أحد إال دخل ،فأكل حَّت
ُْ
َ
َ َ
ش يبع ،ثم ه َّيأها فإذا يه يمثل َها حني أكلوا منها .ويف
رواية :فأكلوا عرشة عرشة ،حَّت فعل ذلك بثمانني
رجال ،ثم أكل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد ذلك

**

 .1676خدیث:

ظ ض
عایل عیہ ن ام
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ اتو لجہ ز ی اهلل ت ی
س
لنم (اتش یک والدہ) ےس کہا کہ می ن زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم یک آواز می

م
آت صیل اهلل علیہ وسلم یھوےکہ ےی۔ توکیا
کموزی حسوس یک ے
ہ۔ متے حیال می ر
سلن ض
عایل عہا ن کہا اہں
یمہازے نراس کھان نتن یک کوئ حرت ے
ہ؟ ام م ز ی اهلل ت ی
س
ہ۔ ن کہہ کر ام لنم ن حو یک حرید زوییاں ن کالی ،یررھ ایریا دویریا لیا اوز اسےک انک
ے
کیازے می اں زونوں کو لی رتیا اوز متے ک رتے ےک پ رج رجھیرا دنا اوز اس دو ین
م
ےاوپ لترنت دنا ،اس ےک ت عد جےھ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک
کا کجرھ حصہ مت
ر
نراس یھنجا۔ حریابجرہ می اےس ےل کر گیا ،تو می ن زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم کو مسجد
ی
نت
آت صیل اهلل علیہ وسلم ےک ےہماہ اوز لوگ ھی یےھ۔ می اں
می نےھ ےہوننرانا۔ ر
ےک نراس خاکر کرھا ےہو گیا۔ تو زسول اهللصیل اهلل علیہ وسلم ن مجھ ےس فمانا”:کیا یم کو
ہ؟“ می ن رعض کیا :جی اہں! یررھ دزناق ث کیا ”:کیا
اتوظلجہ ن یھنجا ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن (یمام لوگوں
کھان لن؟“ می ن رعض کیا :جی اہں! ر
ےس) فمانا کہ ’’ایھو۔‘‘ترش ست لوگخرل دناوز می اں ےک آےگ آےگ خر ال یہاں
س
یرہن
ظ
ظ
عایل عیہ ن ام لنم زضی
نک کہ اتو لجہ ےک نراس رح کر حت دی تو اتو لجہ زضی اهلل ت ی
اهلل عہاےس کہا کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ا ین سایھنوں شمنت ےہمازے نراستشتف
س
زہ ہ ےی۔ اوز ےہمازے نراس اییا کھانا یہی کہ ہےم اں (ست) کو کھ ال سکی۔ ام لنم
ال ے
ظ
عایل عیہ گرھ ےس
ن کہا :اهلل اوز اس ےکزسول یہت خا ین ہ ےی۔ اتو لجہ زضی اهلل ت ی
ن ے
اہ ن کل کر خےل یہاں نک کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےس م الفات یک۔ یررھ زسول

اهلل صیل اهلل علیہ وسلم اں ےک ےہماہ تشتف الن یہاں نک کہ دوتوں گرھ می داخل
س
س
ہ
آت صیل اهلل علیہ و لم ن فمانا”:ام لنم حو کجرھ یمہازے نراس ے
ےہون۔ تو ر
س
ےل آو“۔ ام لنم وہےی زوییاں حو اں ےک نراس یھی ےل آ نی۔ زسول اهلل صیل اهلل
س
گ
علیہ وسلم ےک حکم ےس اں زونوں کو توزا گیا اوز ام لنم ن اں رپ ھی یک ک رنی بحروز دی
حش ن اںکو سالنییادنا(تعنی وہ سالنکاکام دنا)۔یررھ زسولاهلل صیل اهللعلیہ وسلم
نحو کجرھ اهلل ن رخااہ،اس می رپھا (تعنی حت و پک ث یک دعا یک) اوز فمانا’’ :دس
آدمنوں کو (کھان یک) اخازت دو۔‘‘ حریابجرہ اتو ظلجہ ن ایھی خازت دی۔ ایہوں
آت ن یررھ فمانا’’ :دس
ن کھانا کھانا یہاں نک کہ ست ےہو گن ،یررھ خےل گن۔ ر
ی
آدمنوں کو (کھان یک) اخازت دو۔‘‘ اتو ظلجہ ن اخازت دی۔ ایہوں ن ھی کھانا
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ْ َ ُ
ْ
وأهل ابليت ،وتركوا ُسؤ َرا .ويف رواية :ثم أفضلوا ما
َُ
بَلغوا يجريانهم .ويف رواية عن أنس ،قال :جئت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوما ،فوجدته جالسا مع
أصحابه ،وقد َع َص َ
ب بَطنه ،بي ُع َصابة ،فقلت بلعض
أصحابه :لم َع َص َ
ب رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ي
وسلم -بطنه؟ فقالوا :من اجلُوع ،فذهبت إَل أيب
طلحة ،وهو زوج أم سليم بنت ملْ َ
حان ،فقلت :يا
ي
َأبتَاه ،قد رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َع َص َ
ب بطنه بي يع َصابَة ،فسألت بعض أصحابه ،فقالوا:
من اجلُوع .فدخل أبو طلَ َ
حة ىلع أيم ،فقال :هل من
ُ
َ ٌ
زب وتمرات ،فإن
يشء؟ قالت :نعم ،عندي يكرس من خ ٍ
جاءنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وحده
َ َّ
ْ
أشبَعنَاه ،وإن جاء آخر معه قل عنهم ...وذكر تمام

کھانا یہاں نک کہ ست ےہو گن ،یررھ خےل گن۔ ن ست ست نا اشی آدمی یےھ۔(منقق
زہ یہاں
زہ اوز ن کلن ے
ہ کہ دس دس لوگ داخل ےہون ے
علیہ) انک زوای ث می ے
نک کہکوئیہی بجراحوداخل ےہوکر رنتیرھکھانا نکھانا ےہو۔یررھاسکھانکو اکھاکیاگیا
ہکہ دس دس کر
تو وہ و تےس ہےی ناق یھا ختےس رسوع می یھا۔ انک اوز زوای ث می ے
ےک اشی لوگوں ن کھانا۔ اس ےک ت عد ینی صیل اهلل علیہ وسلم اوز گرھ والوں ن کھانا
ی
ہ :یررھ ایہوں ن اییا کھانا بجرادنا
اوز (یررھ ھی) بجرا ےہوا کھانا رجھوزا۔ انک زوای ث می ے
ی
ہ کہ اتش زضی اهلل عیہ کہن ہےی:
کہ وہ رپوستوں کو ھی یرہنجرانا۔ انک اوز زوای ث می ے
ص
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم
می انک دں زسول اهلل یل اهلل علیہ و م یک خدمت می آنا تو ر
عہ
آت صیلاهلل علیہ وسلمےک
کوضجانکرام زضیاهلل م ےک سایھ تشتففمانرانااوز ر
ی
رنت رپ انک ی رنی ییدھی ےہوئ ھی ،می ن تعص ضجان زضی اهلل عہم ےس تروجرھا کہ
س
ہ؟ وہ کہن
زسول اهلل صیل اهلل علیہ و لم ن ا ین رنت رپ ی رنی کنوں ناندھی ےہوئ ے
س
ی
ظ
عایل عیہ ےک نراس گیا حو کہ ام لنم
لےگ کہ ھوك یک وج ےس ،تو می اتو لجہ زضی اهلل ت ی
م
عایل عہا ےک س ے
وہ یےھاوز اں ےس رعض کیا :اے انا خاں!
نت لجاں زضی اهلل ت ی
ص
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ا ین
می ن زسول اهلل یل اهلل علیہ و م کو دیکھا کہ ر

احلديث.

ہ ،می ن تعص ضجان زضی اهلل عہم ےس اس ی رنی ےک
رنت رپ ی رنی ناندھی ےہوئ ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ای رنی یھوك یک وج
نازے می تروجرھا تو ایہوں ن کہا کہ ر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث :أنه عليه الصالة والسالم قد
َ
اشتد به اجلوع ،ف َع يلم أبو طلحة ريض اهلل عنه حبال
انليب صىل اهلل عليه وسلم من خالل ضعف صوته

فأخرب زوجته أم سليم ريض اهلل عنها ،حبال انليب

صىل اهلل عليه وسلم وسأهلا :هل عندكم يشء؟
َ ُّ
فقالت  :نعم ،أي عندنا ما ن ُسد به جوع انليب صىل
اهلل عليه وسلم فأخرجت أقْ َر ً
اصا من ش يعري ،ثم

**

ےس اتسا کیا ے ظ
عایل عیہ متی والدہ ےک نراس تشتف الن اوز
ہ ۔اتو لجہ زضی اهلل ت ی
س
ہ؟ ام لنم ن کہا :جی اہں ،متے
اں ےس فمانا :کیا یمہازے نراس کوئ حرت ے
ک
نراس زوئ ےک کجرھ یکرے اوز حرید ھحوزین ہ ےی۔ اگر زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم
ہ
آت صیل اهلل علیہ وسلم کو ستات کر دین
ےہمازے نراس ا کیےل تشتف ال نی تو ےم ر
ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ےک سایھ دورسے لوگ ھی آن گا تو اں ےک
ےگ اوز اگر ر
لن کم رپ خان گا...یررھ تروزی خدی ث دکر یک۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت صیل اهلل علیہ وسلم شحت یھوك یک خال ث می
اس خدی ث کا مقہوم ن ے
ہ کہ ر
ی
ظ
آت یک کموز آواز سن کر خال ث ےس ناحت ہےو گن۔
عایل عیہ ر
ےھ۔ اتو لجہ زضی اهلل ت ی
س
حریابجرہ ای رنی نوی ام لنم ےس ینی صیل اهلل علیہ وسلم ےک نازے می یی النا اوز تروجرھا کہ
س
ہ؟ ام لنم زضی اهلل عہا ن حوات دنا کہ اہں ،تعنی
کیا یم لوگوں ےک نراس کجرھ ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم یک یھوك مت خان
ےہمازے نراس اتسی حرت ے
ہ حش ےس ر
یگ،یررھحو یک زوئ ےک حرید یکرے ن کاےل ،یررھ ایریا دویریا لیا اوز اس ےک انک کیازے
ت
ل
عایل عیہ ےک ک رتے ےک پ رج رجھیرادنا
می اں زونوں کو ترنت کر ا ش زضی اهلل ت ی
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َََ
أخذت ي َ
َخارا هلا فلفت اخلزب ببعضه ،وجعلته حتت

خلمار وجعلته
ثوب أنس ريض اهلل عنه وأخذت بايق ا ي

رداء عليه لتسرته .فلما قدم أنس ىلع انليب صىل اهلل

عليه وسلم وجده بني أصحابه  ،فقام عليهم ،فقال َل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أرسلك أبو طلحة؟"

فقلت :نعم ،فقال" :أ يلطعام؟" أي :هل أرسلك ألجل

طعام تدعونا هل؟ فقلت :نعم .لم يستطع أنس ريض
اهلل عنه أن يَدفع الطعام إَل انليب صىل اهلل عليه

وسلم؛ لكرثة من عنده من الصحابة ولعلمه أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم من اعدته أال يُؤ يثر نفسه ىلع
أصحابه ،فما اكن منه إال أن قال هل :نعم .فأظهر هل
ادلعوة يلقوم معه وحده إَل بيت أيب طلحة ،فيحصل

املقصود من إطعامه .فعند ذلك :قال انليب صىل اهلل
ْ َُ
عليه وسلم ألصحابه" :قوموا" .فان َطلقوا قال أنس:
ْ
فان َطلَ ْق ُ
ت بني أيديهم ،ويف رواية :وأنا َح يزين لكرثة
ُ
جئت أبا طلحة وأخربته،
من جاء معه .قال :حَّت
فقال أبو طلحة :يا أم سليم ،قد جاء رسول اهلل صىل
ُ
اهلل عليه وسلم بانلاس وليس عندنا ما نط يع ُم ُهم؟
فقالت :اهلل ورسوهل أعلم .فأم سليم ريض اهلل عنها
َ
أرجعت األمر إَل اهلل وإَل رسوهل ،كأنها عرفت أنه
ً
عليه الصالة والسالم فعل ذلك عمدا تلظهر هل
الكرامة يف تكثري الطعام وهذا من فطنتها ورجحان

عقلها ،فانطلق أبو طلحة حَّت ليق رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم فأقبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

معه حَّت دخال فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
َ ُ
"هل ِّيم" ويف رواية :فاستقبله أبو طلحة فقال يا رسول
ُ
اهلل ما عندنا إال ق ْر ٌص عملته أم سليم .ويف رواية:
ُ
فقال أبو طلحة :إنما هو ق ْر ٌص فقال" :إن اهلل َسيُبَارك
فيه" ويف رواية فقال أبو طلحة :يا رسول اهلل إنما
ْ
أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندنا ما يُش يب ُع
من أرى فقال" :ادخل فإن اهلل َسيُبَارك فيما عندك"
فلما دخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيت أيب
َ ُ
طلحة قال" :هل ِّيم ما عندك يا أم سليم" فأتت بذلك

اخلزب ،فأمر به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ َّ
َ ُ َّ َ َ َ َ ْ
العكة من
رصت عليه أم سليم ما خرج من
ففت ،وع

اوپ تطوز رخادز دال دنا ناکہ دھک خان۔ حت اتش زضی
اوزناق دو ین کو اں ےک ر
ص
سل
آت ﷺ کو ا ین اضجات ےک
اهلل عیہ ینی یل اهلل علیہ و م ےک نراس آن تو ر

دزمیاںتشتففمانرانا.ترشمی اں ےکنراسخاکرکرھا ےہوگیا۔(وہ کہنہےی)توزسول
س
ی
ہ؟"می ن
اهلل صیل اهلل علیہ و لم ن مجھ ےس فمانا" :کیا یم کو اتوظلجہ ن ھنجا ے
رعض کیا:جی اہں! یررھدزناق ث کیا ":کیا کھان ےک لن؟" تعنی کیا اتو ظلجہ نیم کو
ی
ہ؟ می ن رعض کیا :جی اہں۔ اتش
ےہمی کھان یک دعوت د ین ےک لن ھنجا ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم ےک
آت کو کھانا یہی دے سےک کنو نکہ کنی ضجان ر
زضی اهلل عیہ ر
نت
آت ا ین
آت یک عادت میازکہ ےس واقف یےھ کہ ر
نراس نےھ ےہون یےھاوز وہ ر
آت کو ا ین سایھنوں رپ پحح یہی د ین ہےی .اس لن اتش زضی اهلل عیہ ےک لن
ر
ی
آت یک دعوت کا اظہاز کیا ناکہ اں
"اہں" کہن ےک ع الوہ کوئ رخازہ ن یھا۔ ا ھوں ن ر
ےک سایھ نہا اتو ظلجہ ےک گرھ خےل خا نی اوز ینی صیل اهلل علیہ وسلم کو کھ الن کا مفصد

ص
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ا ین اضجات ےس
خا ل ےہو خان۔ حریابجرہ اس وق ث ر
فمانا کہ ایھو رخلو .ترش ست لوگ خرل دن۔ اتش زضی اهلل عیہ اں لوگوں ےک آےگ
ہ :می زسول صیل اهلل علیہ وسلم ےک سایھ آن
آےگ خےل۔ انک زوای ث می ے

واےل لوگوں یک کتت ےس عمدہ یھا۔ اتش کہن ہےی :یہاں نک کہ می اتوظلجہ ےک
س
ی
ظ
عایل عیہ ن ام لنم زضی اهلل عہا
نراس رہنجرا اوزایہی حتداز کیا .تو اتو لجہ زضی اهلل ت ی
س
زہ ہےی اوز ےہمازے
ےس کہا کہ ینی صیل اهلل علیہ و لم لوگوں کو ےل کر تشتف ال ے
س
نراساییاکہانایہی کہہےماں(ست)کوکھ ال سکی۔اس رپام لنمنکہا:اهلل اوزاس
س
ےکزسولزنادہخا ینہےی۔ام لنم زضیاهللعہا نمعاملہاهلل اوز اس ےکزسول
آتصیل اهلل علیہوسلمناتساخاںتوجھ
ےک س رتد کردنا،گونااں کومعلوم ےہوگیایھا کہ ر
آت یک کرامت ظ ے
اہ ےہو ،ن اں یک عفل میدی اوز
کر کیا ے
ہ ناکہ کھان یک زنادئ می ر
ظ
عایل عیہ (استفیال ےک لن) گرھ ےس ن ے
اہ ن کےل اوز
زپیک ے
ہ۔ اتو لجہ زضی اهلل ت ی
زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےس م الفات یک۔ یررھ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم اں

ےک ےہماہ تشتف الن یہاں نک کہ دوتوں اندز داخل ےہونتو زسول اهلل صیل اهلل
س
ہ کہ
ہ ےل آو۔" انک زوای ث می ے
علیہ و لم ن فمانا" :حو کجرھ یمہازے نراس ے
آت کا استفیال کیا تو رعض کیا کہ اے اهلل ےک زسول صیل
اتو ظلجہ زضی اهلل عیہ ن ر
س
اهلل علیہ وسلم! ےہمازے نراس ضف زوئ ےک حرید یکرے ہےی ،حےس ام لنم ن ییانا
ہ :اتوظلجہ ن کہا کہ ضف زوئ ےک حرید یکرے ہےی
ہ۔ اوز انک زوای ث می ے
ے
س
وآت صیل اهلل علیہ و لم ن فمانا" :تفتیا اهلل اس می پک ث دےگا۔" انک اوز
ت ر
ہ کہ اتو ظلجہ ن کہا :اے اهلل ےک زسول! می ن اتش کو ضف
زوای ث می ے

ہحو اںیمام
آتکون الن ےک لن یھنجایھاکنو نکہ ےہمازےنراسکوئاتسی حرتیہی ے
ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا(" :گرھ می) داخل ےہو،
خاضین کو آسودہ کر سےک .تو ر
258

َ ْ َ َ َْ
للمفتُوت ،ثم قال فيه رسول اهلل صىل اهلل
سم ٍن إداما

عليه وسلم ما شاء اهلل أن يقول يعين  :داع بأن اهلل

تعاَل يبارك يف هذا الطعام القليل ،ويف رواية" :
ْ
فجئت بها ففتح ر َب َ
اطها ثم قال" :بسم اهلل امهلل أع يظ ْم
ي
َْ ْ
فيها الربكة" ثم قال" :ائذن لعرشة" فأذن هلم فأكلوا
َْ
َ
حَّت ش يب ُعوا ثم خرجوا ،ثم قال" :ائذن لعرشة" فأذن
ُّ
َ
هلم حَّت أكل القوم لكهم وش يب ُعوا والقوم سبعون رجال
ُ
أو ثمانون .متفق عليه .ويف رواية :فما زال يَدخل
عرشة ،وخيرج عرشة حَّت لم يبق منهم أحد إال
َْ
َ
َ َ
دخل ،فأكل حَّت ش يبع ،ثم ه َّيأها فإذا يه يمثل َها حني
أكلوا منها .ويف رواية :فأكلوا عرشة عرشة ،حَّت فعل

ذلك بثمانني رجال ،ثم أكل انليب صىل اهلل عليه
ْ ً
وسلم بعد ذلك وأهل ابليت ،وتركوا ُسؤ َرا .ويف رواية:
ْ ُ
َُ
ثم أف َضلوا ما بَلغوا جريانهم.

ہ تفتیا اهلل اس می پک ث دے گا۔"حت زسول اهلل صیل اهلل
حو کجرھ یمہازے نراس ے
س
علیہ وسلم اتو ظلجہ ےک گرھ می داخل ےہون تو فمانا" :ام لنم حو کجرھ یمہازے نراس
س
ہ ےل آو۔" ام لنم وہےی زوییاں حو اں ےک نراس یھی ےل آ نی۔ توزسول اهلل
ے
س
صیل اهلل علیہ و لم ن اں زونوںےک توزن کا حکم دنا۔ حریابجرہ اں کو زپہ زپہ کیا گیا
س
گ
اوزام لنم ن ک رنی می ےس ھی بحروزا حو اں یکروں ےک لن سالن ےہو گیا۔ یررھ زسول
ت
ص
ک
سل
آت صیل اهلل علیہ
اهلل یل اهلل علیہ و م ن حو جرھ اهلل ن رخااہ،اس می رپھا ،عنی ر
سل
عایل اس یھوزے ےس کھان می پک ث نازل کر دے۔
و م ن دعا یک کہ اهلل ت ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم
انک زوای ث می ے
ہ :حریابجرہ می اس کو ےل کرآئ تو ر
ل عِ
ناس ےک ییدھن کو کھوال ،یررھ کہا" :تسم اهلل ا لہم ا ْظ ْم قہا التکہ" (اهلل ےک نام
آت
ےس رسوع کر نا ےہوں ،اے اهلل تواس می پک ث کو زنادہ کردے) اس ےک ت عد ر
صیل اهلل علیہ وسلم نفمانا’’ :دس آدمنوں کو (کھان یک) اخازت دو۔‘‘ حریابجرہ اتو
ظلجہ ن ایھی خازت دی۔ ایہوں ن کھانا کھانا یہاں نک کہ ست ےہو گن ،یررھ خےل
آت ن یررھ فمانا’’ :دس آدمنوں کو (کھان یک) اخازت دو۔‘‘ اتو ظلجہ ن
گن۔ ر
ی
اخازت دی۔ ایہوں ن ھی کھانا کھانا یہاں نک کہ ست ےہو گن ،یررھ خےل گن۔ ن
ہ کہ دس دس لوگ
ست ست نا اشی آدمی یےھ۔(منقق علیہ) انک زوای ث می ے
زہ یہاں نک کہ کوئ یہی بجرا حو داخل ےہوکر رنت یرھ
زہ اوز ن کلن ے
داخل ےہون ے
کھانا ن کھانا ےہو۔ یررھ اس کھان کو اکھا کیا گیا تو وہ و تےس ہےی ناق یھا ختےس رسوع می
ہکہ دس دس کر ےک اشی لوگوں ن کھانا۔ اس ےک ت عد
یھا۔ انک اوز زوای ث می ے
ی
ینی صیل اهلل علیہ وسلم اوز گرھ والوں ن کھانا اوز (یررھ ھی) بجرا ےہوا کھانا رجھوزا۔ انک
ی
ہ :یررھ ایہوں ن اییا کھانا بجرادنا کہ وہ رپوستوں کو ھی یرہنجرانا۔
زوای ث می ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• يَ
َخار  :ثوب تغطي به املرأة رأسها.
َ َّ ْ ُ ْ َ
• دسته  :أخفته.
َّ
َّ
َ َّ
ً
وردتين ببعضه  :لفت اخلزب ببعض اخليمار ولفت أنسا بباقيه.
•
َ ُ
ْ
ِّ
• هليم  :أح يرضي ما عندك.
ُ َّ
ُ
العكة  :إناء من جدل مستدير ُيعل فيه السمن اغبلا والعسل.
•
َْ
َ
• فآدمته  :جعلت فيه إداما.
َ َ
• ه َّيأها  :مجعها بعد األكل.
ُْ
• يمثلها  :ىلع حاتلها قبل أن يأكلوا منها.
ُ ًَ
ؤرا  :بقية
• َتركوا س
ْ ُ
• أف َضلوا  :أبقوا ،ويف رواية ملسلم :فبقيت فضلة فأهديناها جلرياننا.
َ َ
َُ
أوصلوه هدية إيلهم.
• ما بَلغوا جريانهم :
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َّ
• َع َص َ
ب َب ْطنَه  :شد ىلع بطنه.
َ
• ُ
الع َصابة  :اخل ْيرقة اليت توضع ىلع ابلَطن من اجلوع.
• يك َرس  :قي َطع ،مجع كرسة.
• الربكة  :انلماء والزيادة والسعادة.
• أقراصا  :مجع قرص ،قطع من العجني أو اخلزب.

فوائد احلديث:
1- .1تأييد اهلل نلبيه باآليات واملعجزات.
َ
ِّ
2- .2جواز العمل بالف َر َ
اسة والقرائن حيث استدل أبو طلحة من ضعف صوته صىل اهلل عليه وسلم ىلع يشدة اجلوع.
ي
3- .3جواز ادلعوة إَل الطعام يف املسجد ،وكذلك اإلجابة منه.
4- .4جلوس العالم ألصحابه يف املسجد إلفادتهم
5- .5جواز ادلعوة إَل الطعام وإن لم يكن ويلمة.
6- .6جواز استداعء العدد الكثري إَل الطعام القليل.
7- .7إذا علم املدعو أن ادلايع ال يكره أن حيرض معه غريه فال بأس بإحضاره معه.
8- .8اعتناء الصحابة بأحوال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
َ
َ
ُ
9- .9جواز األكل حَّت الشبع ،فيف احلديث ( :فأكلوا حَّت ش يبعوا ).
10- .10جواز إدخال الضيوف عرشة عرشة إذا احتيج إَل ذلك لضيق الطعام أو ماكن اجللوس عليهم.
11- .11صرب انليب صىل اهلل عليه وسلم؛ فإنه اكن ُيوع حَّت يَربيط ىلع َب ْط ينه وال يسأل أحدا.
َْ
ِّ
12- .12ما اكن عليه انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه من الفقر والشدة.
ْ
13- .13جواز األكل من ُسؤر األخرين.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني  ،تأيلف :محد بن
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـهنزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل:
  1397ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهصحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة
الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه ديلل الفاحلني ،تأيلف:
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.

الرقم املوحد)6613( :
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پ ِ
كت علق اوزندزےک نازے می عاتشزضی اهلل عہا کا عید اهللین زیت زضی اهلل
عہماےک سایھ ( ےہونواےل)واقعہ کا (ییاں)

قصة اعئشة -ريض اهلل عنها ،-مع عبد اهلل بن
َ ْ
الزبْي -ريض اهلل عنهما -يف الهجر وانلذر

 .1677احلديث:

عن عوف بن مالك -أو :ابن احلارث -بن الطفيل أن
ِّ َ ْ
اعئشة -ريض اهلل عنهاُ ،-حدثت أن عبد اهلل بن
الزبري -ريض اهلل عنهما ،-قال يف بيع أو عطاء أعطته
اعئشة ريض اهلل تعاَل عنها :واهلل َتلنْتَه َ َّ
ني اعئشة أو
ي
َ ْ ُ َّ
ج َرن عليها ،قالت :أهو قال هذا؟ قالوا :نعم.
ألح
َْ
ً
ٌ
قالت :هو هلل يلع نذر أن ال أكلم ابن الزبري أبدا.
فاستشفع ُ
ابن الزبري إيلها حني طالت اهلجرة .فقالت:
َ
َ
ُ َّ
َّ ُ
شفع فيه ً
أبدا ،وال أحتَنث إَل نذري .فلما
ال ،واهلل ال أ
ْ َ َ ْ َ ََْ َ َ
طال ذلك ىلع ابن الزبري لكم ال يمسور بن خمرمة ،وعبد
َُْ ُ
َُ َ
الرمحن بن األسود بن عبد يغوث وقال هلما :أنش ُدكما
َ َْ َ ْ
اهلل ل َما أدخلتُ َم ياين ىلع اعئشة -ريض اهلل عنها ،-فإنها
ال َحي ُّل هلا أن َتنْذ َر قَط َ
يع ييت ،فأقبل به ال يم ْس َو ُر وعبد
ي
ي ي
الرمحن حَّت استأذنا ىلع اعئشة فقاال :السالم عليك
ورمحة اهلل وبراكته ،أندخل؟ قالت اعئشة :ادخلوا.

قالوا :لكنا؟ قالت :نعم ادخلوا لككم ،وال تعلم أن

معهما ابن الزبري ،فلما دخلوا دخل ابن الزبري
احلجاب فاعتنق اعئشة -ريض اهلل عنهاَ ،-و َط يف َق
ُينَاش ُد َها ويبيكَ ،
وط يف َق ال يم ْس َو ُر ،وعبد الرمحن
ي
َ ِّ َ ْ ُ َ َ
ْ
َ
َُ
َ
اشدانيها إال لكمته وق يبلت منه ،ويقوالن :إن انليب
ين ي
علمت من
صىل اهلل عليه وسلم -نىه عما قدي
اهلجرة؛ وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

يلال ،فلما أكرثوا ىلع اعئشة من اتلذكرة واتلحريج،
ت تُ َذ ِّك ُر ُهما وتبيك ،وتقول :إين نَ َذ ْر ُ
َطف َق ْ
ُ
وانلذر
ت
ي
ٌ
شديد .فلم يزاال بها حَّت لكمت ابن الزبري ،وأعتقت
َْ ُ َْ َ
يف نذرها ذلك أربعني رقبة ،واكنت تذك ُر نذ َرها بعد
َ َّ
ُ
َ
َخارها.
دموعها
ذلك فتبيك حَّت تبُل

**

 .1677خدیث:

ظ
ہ کہ عاتش زضی اهلل عہا ےس
عوف ین مالک -نا این خازت -ین فیل ےس رموی ے
ن ییاں کیا گیا کہ عید اهلل ین زیت زضی اهلل عہما ن اس نع اوز عظیہ ےک نازے می

فمانا ،حےس عاتش زضی اهلل ن دنا یھا کہ عاتش زضی اهلل عہا کو ا تےس معاملوں ےس ناز
ق
زہےیا رخا ہن ،یہی تو اهلل یک سم می ایھی مال می تضف ےس زوك دوں گا۔ ام
ہ؟ لوگوں ن ییانا کہ جی اہں!
المومیی ن کہا :کیا واق عی اس ن ن نات کہی ے

ک
فمانا :می اهلل ےک نام رپ منت ماینی ہےوں کہ این زیت ےس ھی کوئ نات یہی کروں
تع
یگ! اس ےک ت عد حت اں ےک قظع لقی رپ رعصہ گرز گیا تو عیداهلل ین زیت زضی اهلل
عہما ےک لن اں ےس سفازس یک گنی (کہ ایھی معاف فما دین) ،ام المومیی ن
کہا :ےہگر یہی ،اهلل یک قسم! اس ےک نازے می کوئ سفازس یہی قنول کروں یگ اوز
ای رنی ندز یہی توزوں یگ۔ حت ن قظع ت علق عیداهلل ین زیت زضی اهلل عہما ےک لن لمیا
ےہو گیا ،تو ایھوں ن مسوز ین مخہم اوز عیدالرجم ین ین اسود ین عید تعوت ےس اس
ی
سلسےل می نات یک اوز اں دوتوں ےس کہا کہ می مھی اهلل کا واسظہ دییا ےہوں کہ کسی
م
رطح یم لوگ جےھ عاتش زضی اهلل عہا ےک جخے می داخل کرا دو؛ کنوں کہ اں ےک
لن ن خاپ یہی کہ متے سایھ صلہ زجمی کو توزن یک ندز ما نی۔ حریابجرہ مسوز اوز
عیدالرجم ین دوتوں عیداهلل ین زیت زضی اهلل عہما کو سایھ ےل کر آن اوز عاتش زضی

اهلل عہا ےس اندز آن یک اخازت رخاہےی اوز رعض کیا" :الس الم علیک وزجمہ اهلل
وپکان" ،کیا ہےم اندز آ سکن ہ ےی؟ عاتش زضی اهلل عہا ن کہا آ خاو۔ ایھوںن رعض
کیا :ہےم ست؟ کہا :اہں ،ست آ خاو۔ ام المومیی کو اس کا علم یہی یھا کہ عیداهلل ین
ی
زیت زضی اهلل عہما ھی اں ےک سایھ ہ ےی۔ حت ن اندز گن ،تو عیداهلل ین زیت زضی
اهلل عہما رپدہ ہےیا کر اندز خےل گن اوز ام المومیی زضی اهلل عہا ےس لنرت کر اهلل کا
واسظہ د ین لےگ اوز زون لےگ (کہ معاف کر دین ،ن ام المومیی ےک یھا بج

ی
یےھ) مسوز اوز عیدالرجم ین ھی ام المومیی کو این زیت ےس نات کرن اوز اں یک
ق
ی
آت کو ھی معلوم
معدزت قنول کرن ےک لن سمی د ین ے
زہ اوز کہن لےگ کہ ر
س
ق
ہ کہ
ہ کہ ینی کریم صیل اهلل علیہ و لم ن ظع ک المی ےس منع کرن ےہون فمانا ے
ے
ق
ہ۔
کسی مسلماں ےک لن ا ین یھائ ےس نی دں ےس زنادہ ظع ک المی خاپ یہی ے
ی
حت دوتوں ن ناز ناز ناد دالنا تو ام المومیی ھی ایھی ناد دالن لگی اوز زون
ہ! لیک ن
ہ اوز ندز کا معاملہ شحت ے
لگی اوز فمان لگی کہ می ن تو ندز مائ ے
زہ ،یہاں نک کہ ام المومیی ن عیداهلل ین زیت زضی
لوگ پاپ کوش کرن ے
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ق
اهلل عہما ےس نات کر یل اوز ای رنی سم (توزن) یک وج ےس رخالتش ع الم آزاد کن۔
ی
آتای رنی ن ندزنادکر نی،توزون لگیی ،یہاں نک کہآتسوں
اس ےکت عدحت ھی ر
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سمع عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنهما -أن اعئشة

ريض اهلل عنها -تربعت وأعطت عطايا كثرية،فاستكرث ذلك منها وقال :لنئ لم تنته ألمنعنها من
اتلرصف يف ماهلا .وهذه لكمة شديدة بالنسبة ألم

املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها خاتله

وعندها من الرأي والعلم واحللم واحلكمة ما ال ينبِغ

أن يقال فيها ذلك القول ،فسمعت -ريض اهلل عنها-
ُ
بذلك وأخربت به أخربها بذلك الواشون اذلين يشون

بني انلاس ويفسدون بينهم بانلميمة ،فلما وصلت

هذه اللكمة إَل اعئشة نذرت -ريض اهلل عنها -أال
تكلمه ً
أبدا؛ وذلك لشدة ما حصل هلا من االنفعال
ْ
ىلع ابن أختها ،وهجرته ،ومن املعلوم أن هجر أم
املؤمنني -ريض اهلل عنها -البن أختها سيكون
ً
شديدا عليه ،فحاول أن يسرتضيها ،ولكنها صممت
ألنها ترى أن انلذر شديد ،فاستشفع إيلها برجلني

من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
ً
َ
وفعال حيلة بأم املؤمنني لكنها حيلة حسنة؛ ألنها
أدت إَل مطلوب حسن ،وهو اإلصالح بني انلاس،

فاستأذنا ىلع اعئشة -ريض اهلل عنها -فسلما عليها،
ثم استأذناها يف ادلخول فقاال :ندخل .قالت :نعم.

قالوا :لكنا .قالت :لككم .ولم تعلم أن عبد اهلل بن
الزبري معهما ،لكنها لم تقل هل معكم عبد اهلل بن

الزبري ،فلم تستفصل وأتت بقول اعم :ادخلوا لككم،
فدخلوا فلما دخلوا عليها وإذا عليها حجاب أمهات
املؤمنني وهو عبارة عن سرت تسترت به أمهات املؤمنني

ال يراهن انلاس ،وهو غري احلجاب اذلي يكون
لعامة النساء؛ ألن احلجاب اذلي لعامة النساء هو

تغطية الوجه وابلدن ،ولكن هذا حجاب يكون

**

آت ےک دو ین کو پ کر د ین۔
ر

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

عید اهلل ین زیت زضی اهلل عہما ن سیا کہ عاتش زضی اهلل عہا ن کاق کجرھ عظیہ و صدفہ
ہ۔ ایھی عاتش زضی اهلل عہا کا ن عظیہ یہت زنادہ تظ آنا ،اس لن کہا :اگر وہ
کیا ے
ناز یہی آ نی ،تو می ایھی مال می تضف کرن ےس زوك دوں گا۔ ن عاتش زضی
ی
اهلل عہا ےک حق می یہت شحت نات ھی؛ کنوں کہ وہ اں یک خالہ یھی اوزعفل و قکر،
خلم و پدنازی اوز حکمت وداتش وایل یھی؛ اس لن اں ےک نازے می اتسی نات
کہیا میاست یہی یھا۔ عاتش زضی اهلل عہا ن ن نات سن یل۔ ایھی ییان کا کام

عتنت کرن والوں اوز ح رعل حوزی ےک دز تےع آترش می قساد یرھی الن والوں ن
یہن
کیا۔ حت ن نات عاتش زضی اهلل عہا نک ر رجی ،تو ایھوں ن اں ےس ےہمتش ن نات
کرن یک قسم کھا یل۔ ایھوں ن ا ین یھا بج رپ سدند نازاصیگ یک وج ےس کیا۔ ایھوں
ن قظع ت علق یھی کر لیا۔ ظ ے
ہ کہ ام المومیی زضی اهلل عہا کا ا ین
اہ شی نات ے
یھا بج ےس پ ِ
ك ت علق اختیاز کرنا ،این زیت رپ یہت شحت گرزے گا۔ حریابجرہ وہ ایھی
زاضی کرن یک کوش کرن لےگ؛ لیک ام المومیی زضی اهلل عہا ا ین رعم رپ
فایم زہ ےی۔ کنوں کہ وہ ندز کو یہت اہےم خاینی یھی۔ این زیت زضی اهلل عہما ن
زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےک دو سایھنوں کو ایریا سفازشی ییانا۔ اں دوتوں ن ام
ی
المومیی ےک سایھ حیلہ کا زاسیہ اختیاز کیا ،حو بجا ھی یھا؛ کنوں کہ اس کا ییک مفصد یھا۔
اص الح نی الیاس کا مفصد۔ ایھوں ن عاتش زضی اهلل عہا ےس اخازت ظلت یک؛
حریابجرہ س الم کیا اوز اندز آن یک اخازت ما نیگ۔ حت ایھوں ن داخل ےہون یک
اخازت دے دی ،تو دوتوں ن کہا :ہےم داخل ےہو خا نی؟ عاتش زضی اهلل عہا ن
کہا :اہں! اں لوگوں ن کہا :ہےم ست؟ عاتش زضی اهلل عہا ن کہا :ست لوگ! عاتش
ی
زضی اهلل عہا کو معلوم یہی یھا کہ عید اهلل ین زیت ھی اں دوتوں ےک سایھ ہ ےی۔ یررھ
ی
ھی ایھوں ن ن یہی کہا کہ کیا یمھازے سایھ عید اهلل ین زیت ہ ےی؟ ایھوں ن کوئ
ت
فصیل یہی ظلت یک؛ نلکہ عام نات کہہ دی کہ یم ست داخل ےہوخاو۔ حریابجرہ وہ داخل
ےہون۔ حت وہ اندز داخل ےہون تو اں رپ امہات المومیی کا ججات یھا۔ تعنی انک
اتسا رپدہ حش ےس امہات المومیی رپدہ فمانا کرئ یھی؛ ناکہ لوگ ایھی دیکھ ننرا نی،
وہ عام عوزتوں واال ججات یہی یھا؛ کنوں کہ عام عوزتوں ےک ججات می حررہہ اوز حسم
اہ ،لیک ن ججات اتسا یھا حو لوگوں اوز امہات المومیی ےک دزمیاں
کو دھاکیا ےہو ن ے
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حاجبًا وحائال بني أمهات املؤمنني وانلاس ،فلما

دخال ابليت دخل عبد اهلل بن الزبري احلجاب ألنه

ابن أختها فيه من حمارمه ،فأكب عليها يقبلها

ويبيك ويناشدها اهلل -عز وجل -وحيذرها من
القطيعة ويبني هلا أن هذا ال ُيوز؛ لكنها قالت انلذر

شديد ثم إن الرجلني أقنعاها بالعدول عما صممت
عليه من اهلجر وذكراها حبديث انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أنه ال حيل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق
ثالث حَّت اقتنعت وبكت ولكمت عبد اهلل بن
الزبري ،ولكن هذا األمر أهمها ً
جدا ،فاكنت لكما

ذكرته بكت -ريض اهلل عنها-؛ ألنه شديد ،وقد
أعتقت أربعني ً
عبدا من أجل هذا انلذر يلعتق اهلل

تعاَل -رقبتها من انلار ،وذلك من مزيد ورعها ،وإالفالواجب رقبة واحدة.

خاحت اوز خا نل ےہوا کر نا یھا۔ حت وہ دوتوں گرھ می داخل ےہون ،تو عید اهلل ین زیت
رپدے ےک اندز داخل ےہو گن؛ کنوں کہ وہ عاتش زضی اهلل عہا ےک یھا بج یےھ۔ اس
رطح وہ اں ےک مجازم می ےس یھی۔ این زیت زضی اهلل عہما ام المومیی یک رطف
منوج ےہون ،ایھی توسہ د ین لےگ ،زون لےگ ،اهلل کا واسظہ دے کر قظع ک المی

ہ۔ لیک عاتش زضی اهلل عہا ن کہا:
ےس دزان لےگ اوز کہن لےگ کہ ن خاپ یہی ے
ہ۔ یررھ اں دوتوں ن ایھی اس قظع ک المی ےس ،حش کا ایھوں
ندز کا معاملہ شحت ے
ن بر حیہ رعم کر زکھا یھا ،زحوع کرن رپ آمادہ کیا اوز ینی صیل اهلل علیہ و سلم یک وہ
ہ کہ کسی مومن ےک لن ن دزست یہی کہ وہ ا ین یھائ کو
خدی ث سیائ ،حش می ے
م
نی دں ےس زنادہ رجھوزے ز کےھ۔ یہاں نک کہ عاتش زضی اهلل عہا ظمی ےہوگیی

اوز زون لگی اوز عید اهلل ین زیت ےس نات حرنت رسوع کردین۔ لیک ن نات
ی
ع
عاتش زضی اهلل عہا کو کاق مگی کرئ زہےی۔ حریابجرہ حت ھی عاتش زضی اهلل عہا اےس
ی
ناد کر نی ،زون لگیی۔ کنوں کہ ن نات یہت شحت ھی۔ اس ندز یک ییا رپ ایھوں
ح
لت
عایل اں یک گردں کو ہنم ےس آزاد کردے۔ اں
ن رخا ش ع الم آزاد کن؛ ناکہ اهلل ت ی
کا نعملرمندتقویو رپ ےہتگازیےک طوز رپیھا؛وزنواحتتوانک ہےیگردں آزاد کرنا
یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عوف بن مالك بن الطفيل -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
ألحجرن عليها  :ألمنعنها من اتلرصف يف ماهلا.
•
ُ َّ
ً
• ال أشفع فيه أبدا  :ال أقبل شفاعة أحد هل.

• ال أحتنث إَل نذري  :ال أكتسب اإلثم بسبب احلنث يف نذري.
ً
مقسما عليكما باهلل -تعاَل-.
• أنشدكما اهلل  :أسألكما
• طفق  :أخذ.

• يناشدها  :يسأهلا.

فوائد احلديث:
 .1جواز اهلجر إذا اكن هلل -تعاَل ،-وحيرم فوق ثالث يلال إذا اكن ألمر دنيوي وحظ نفيس.
 .2بيان كيفية االستئذان وأدبه يف قوهل :السالم عليك ورمحة اهلل وبراكته ،أندخل؟
 .3جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن هل بادلخول دخل وإن لم يؤذن هل رجع.
 .4املؤمنون إخوة؛ فينبِغ اإلصالح بني املتخاصمني منهم.
 .5من نذر فرأى غريه أفضل منه ،فليأت اذلي هو خري ،ويلكفر عن يمينه.
 .6جواز احليل إذا لم تصل إَل يشء حمرم؛ ألن اعئشة -ريض اهلل عنها -حتيل عليها الرجالن يف ادلخول عليها ومعهما عبد اهلل بن الزبري،
لإلصالح بينهم.

 .7رقة قلوب الصحابة وْسعة بكائهم -ريض اهلل عنهم -من خشية اهلل -عز وجل -وهذا ديلل ىلع لني القلب وخشيته هلل.
 .8قوة إيمان أمهات املؤمنني وحرصهن ىلع العتق من انلار والرباءة من العذاب.
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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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد
أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رشح رياض
الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه.

الرقم املوحد)8409( :

264

قل َل هلإ إَل اهلل وحده َل َشيك هل اهلل أكب

ن رپھا کرو":ال الہ االهللوخدہالرسنک لہ اهللاکت کتتا

كبْيا

 .1678احلديث:

**

ہ کہ انک ارعائ زسول اهلل صیل اهلل
سعد ین ائ وفاض زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
م
علیہ وسلم یک خدمت می خاض ےہوا اوز رعض کیا کہ جےھ اتسا ک الم سکھا ین ،حےس می
ک لَہ ،اللَہ َاکْ َت
آت ن فمانا" :ن کہا کرو” :الَ اِلَہ اِالَ اللَہ َوخْ َد ُہ الَ َرسِن
رپھیا ز ےہوں۔ ر
َ ْل ُِ ُ ُ
ُ
َ
ح
َکتِتا وا ْلجدم لِل ِہ َکتِتا وسجاں الل ِہ ز ِ لَمِ
ل َوالَ قُو َ َہ اِالَ نِاللَ ِہ ال ْ َرعِپ ِا َکن ِم“ (اهلل
ی َوالَ ح َو ْ َ
ۃ َ َْ ُ َ ۃ َ ُ َْ َ َ َ
ت ال ْعَا َ
حف
ہ ،اس کا کوئ رسنک یہی ،اهلل پائ می
ےک سوا کوئ نقی معنود یہی ،وہ اکی ال ے
ہ ،اهلل ےہ عنت اوز تفص ےس
ہ اوز ن خدو حساتترعتف اهلل یک ے
ست ےس پا ے

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :جاء

أعرايب إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال:
ِّ ْ
َعلم يين الكما أقوهل .قال« :قل :ال هلإ إال اهلل وحده ال
رشيك هل ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان
اهلل رب العاملني ،وال حول وال قوة إال باهلل العزيز

احلكيم» قال :فهؤالء لريب ،فما َل؟ قال« :قل :امهلل
اغفر َل وارمحين واهدين وارزقين».

ہ ،گیاہ ےس بحن اوز یییک ےک کام کرن
ہ ،حو کہ یمام حہاتوں کو نرا لن واال ے
نراك ے
حش
س
ہ) اس ص ن کہا:
ہ ،حو عال ث حکمت واال ے
یک ظاق ث اهلل ہےی ےس مل کنی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء أعرايب إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ً
ً
فقال" :علمين الكما" ،أي :ذكرا" ،أقوهل" ،أي :أذكره
ً
وردا يف أي وقت "قال :قل :ال هلإ إال اهلل وحده ال

رشيك هل" ،بدأ بشهادة اتلوحيد ،ومعناها ال معبود
ً
حبق إال اهلل "اهلل أكرب" ،أي :من لك يشء " ،كبريا"،
ً
ً
توكيد للتكبري :كربت كبريا أو ُيوز أن يكون حاال
ً
ً
ً
مؤكدة" ،واحلمد هلل كثريا" ،أي :محدا كثريا" ،وسبحان

اهلل رب العاملني" ،أي :مجيع اخلالئق ،وقوهل" :ال حول

وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم" أي ال حتول من حال

إَل حال إال بتوفيق من اهلل وحكمته" ،قال األعرايب،
"فهؤالء" ،أي :اللكمات" ،لريب" ،أي :موضوعة ذلكره

تعاَل وتعظيمه "فماَل؟" ،أي :من ادلاعء نلفيس،
"فقال :قل :امهلل اغفر َل" ،أي :بمحو السيئات،
"وارمحين" ،أي :بتوفيق الطااعت يف احلراكت

والسكنات" ،واهدين" ،أي :ألحسن األحوال،

"وارزقين" ،أي :املال احلالل والصحة ولك خري.

 .1678خدیث:

**

آت صیل
ہ ،متے لن کیا ے
اں ست کلمات کا ت علق تو متے زت ےس ے
ہ؟ ر
ِ
جِ
ع سل
کہ للَہ عْ ِ
ف ِیل َو ْاز َمْنی َواہ ْ ےد ِ ِئ َو ْاز ُزقْنی“ (اے اهلل!
اهلل لیہ و م ن فمانا" :ن و” :ا َُم ا ْ
م
م
م ب
جےھ حش دے ،مجھ رپ زجم فما ،جےھ ہےدای ث دے اوز جےھ ززق عظا فما)۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

م
انک ارعائ ضجائ ن زسول اهلل ﷺ یک خدمت می خاض ےہوکر رعض کیا ” :جےھ اتسا
ی
ک الم" تعنی دکر "سکھاد بحن ،حےس می رپھیا ز ےہوں“ تعنی حےس می تطوز وزد کسی ھی
آت ﷺ ن فمانا کہ ن دکر رپھا کرو :ال الہ اال اهلل وخدہ ال
وق ث رپھیا ز ےہوں۔ " ر
مع
عایل ےک سوا کوئ
رسنک لہ "آعاز توحید یک گواہےی ےس فمانا۔ اس ےک نی ہ ےی اهلل ت ی
ت
ہ۔ " کتتاۃ" ن لفظ نکتت
معنود پحق یہی۔ " اهلل اکت" عنی وہ دات ےہ حرت ےس پی ے

ی
م
اہ نا یررھ ن خال ھی
ےک عنی می رمند ناکید و زوز ی ریدا کرن ےک مفصد ےس النا گی ے
ہ۔ "والجدم هلل کتتاۃ" تعنی می اس یک ن یریاہ
ہ ،حو ناکید ےک لن النا گیا ے
ےہوسکیا ے
م
جدم و ییا ییاں کر نا ےہوں۔ "وسجاں اهلل زت العالمی" تعنی یمام جلوفات کا رپوزدگاز
لح
آت ﷺ ےک قول "ال حول وال قوہ اال ناهلل الرعپ ا کنم" تعنی انک خال ث
ے
ہ۔ اوز ر
ےس دورسی خال ث می ند لن یک ظاق ث و قوت کسی می یہی مگر ن کہ اس می اهلل
عایل یک توقنق اوز حکمت سامل ےہوخان۔ ارعائ ن کہا" :قہوالء" تعنی ن کلمات۔
ت ی
ت
ع
"لرئ" تعنی اهلل ت عایل ےک دکر اوز اس یک ظنم ےک لن وضع ےہون ہ ےی۔ "فمایل؟"
ت
آت ﷺ ن فماناکہ
عنی متی دات یک خارط ما یگنےک لن کوں شی دعا ے
ہ؟ " ر
ج
ل
یم ن دعاء رپھو " :ا ل ہم اعف یل" تعنی متی حظاوں اوز لرعسوں کو میاکر۔ "واز منی"
متی یمام حرکات و سکیات می ظاعنوں و فماں پدازتوں یک توقنق عظا کرےک۔
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"واہےدئ" تعنی یہت احوال یک رطف۔ "واززقنی" تعنی خ الل مال و دول ث ،ضحت و
ق
ییدزسنی اوز ےہ سم یک حت و یھ الئ ےس تواز دے۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

• أعرايب  :هو ساكن ابلادية عربيا اكن أو ال.
• فهؤالء لريب  :اجلمل السابقة لريب ملا فيها من اثلناء عليه سبحانه مع إثبات الوحدانية هل دون غريه باجلملة األوىل ،وتزنيهه عما ال يليق به
باجلملتني األخريتني.
• فماَل؟  :فأي يشء أدعو به مما يعود َل بنفع ديين أو دنيوي؟

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ذكر اهلل باتلهليل واتلكبري واتلحميد والتسبيح.
 .2استحباب ذكر اهلل واثلناء عليه قبل ادلاعء.
 .3استحباب داعء اإلنسان بأطيب ادلاعء ،وبما هو مأثور مما فيه جوامع خري ادلنيا واآلخرة ،وهل أن يدعو بما يشاء.
 .4ينبِغ للعبد احلرص ىلع تعلم ما ينفعه يف ادلنيا واآلخرة.
 .5شفقته -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع تعليم أمته ما ينفعهم.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني ،للنووي ،حتقيق  :ماهر الفحل .دار ابن كثري  -بريوت .الطبعة األوىل 1428ه 2007 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق,

دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،انلارش:دار
الفكر ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م  -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط  4اعم 1425
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م
ندعا کرو کہ اےاهلل! جےھ ہےدایث اوززاستزویعظافما۔

قل :امهلل اهدين وسددين

 .1679احلديث:

**

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :قال َل
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-قل :امهلل اه يد يين،
َ ِّ ْ
ُ َ
الهدى
وسدد يين» . .ويف رواية« :امهلل إين أسألك
َّ َ َ
والسداد».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث من جوامع لكم انليب صىل اهلل عليه
وسلم ،وجوامع اللكم اللكمات اليسرية املتضمنة ملعاين

كثرية ،فيف هذا احلديث مع قلة العبارة عظيم الفائدة
واألثر ،فهو من اجلوامع بال نزاع  ،حيث مجع هذا
احلديث مجاع اخلري لكه  ،وقد أمر انليب صىل اهلل

عليه وسلم عليا – ريض اهلل عنه – أن يدعو به ،

فقال هل انليب صىل اهلل عليه وسلم «قل :امهلل اهدين،

وسددين» " .امهلل "  :داعء وترضع إَل اهلل تعاَل باسمه
ََ
العلم اذلى تفرد به الرب سبحانه  ،وهو االسم اذلي
يتضمن مجيع أسماء اهلل احلسىن  ،وتنسب إيله و

ينسب هو هلا  ،إنه اسمه تعاَل " :اهلل"  " .اهدين" :داعء
ورجاء أن ينال اهلداية ،أي الرشاد  ،فكأنه سأل اهلل

تعاَل كمال اهلداية والرشاد " .وسددىن"  :أي :وفقين

واجعلين مصيبا يف لك أموري وشؤوين ادلينية
وادلنيوية  ،فيف اللفظ معىن تقويم اخلطأ  ،وتعديل
اخللل  ،وذلا فقد مجع هذا ادلاعء بني أمرين  :أ-

اتلوفيق للهداية ب -طلب االستمرار ىلع اهلداية
والرشد  ،وعدم اخلروج عنهما بالزيغ والضالل  .فمن

وفقه اهلل تعاَل هلذا ادلاعء فهو ىلع اهلداية ثابت ،
وىلع طريقها سائر ،وعن الزيغ والضالل بائن

**

 .1679خدیث:

عیل ین ائ ظال ث زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ زسول اهلل
م
م
ک لل ہ ِ
وسدِدْ ِئ» اے اهلل! جےھ ہےدای ث اوز
ﷺ ن جھ ےس فمانا کہ ن دعا رو « ا م اہ ْ ےد ِئَ ،
ل
زاست زوی عظا فما۔ انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی «ا لہم ائ اسالک الہُ َدی
وال َس َدادَ» کہ اے اهلل! می بجھ ےس ہےدای ث اوز زاست زوی کا ظلت گاز ےہوں۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

لک
ہ۔ حوامع الکلم ا تےس محنض پین
ن خدی ث ینی ﷺ ےک حوامع ا لم می ےس ے
ہ حن می یہت زنادہ معائ رنہاں ےہوں۔ اس خدی ث می ناوحود کم
کلمات کو کہا خا نا ے

ہ۔ اس می کوئ دو زان یہی کہ ن خامع
عیازت ےک یہت زنادہ فاندہ اوز اپ ے
ہ۔
کلمات ہ ےی کنو نکہ ن خدی ث ا ین اندز سازی یک سازی حت شمون ےہون ے
ع
حک
آت ﷺ ن ایہی فمانا
ینیﷺ ن یل زضی اهلل عیہ کو ن دعا ما یگن کا م دنا :ر
م
ل
کہ توں کہو :اے اهلل! جےھ ہےدای ث اوز زاست زوی عظا فما۔ " ا لہم "۔ ن اهلل ےک
ہ حو ضف زت ت عایل سجان ےک
سا من ا تےس اشم ےک سایھ دعا اوزاظہاز عاحری ے
ہ حش می اهلل ت عایل ےک یمام اشمان حسنی آ خان
ہ۔ ن اتسا اشم ے
سایھ خاض ے

ح
ہ اوز ن اشم
ہ ےی ناین طوز کہ یمام اشمان سنی کو اس اشم یک رطف متسوت کیا خا نا ے
ح
ہ۔ "اہےدئ"۔ ن اس
ہ۔ ن اشم "اهلل" ے
یمام اشمان سنی یک رطف متسوت ہےو نا ے
ہ کہ ایہی ہےدای ث خاصل ےہو تعنی زاست زوی۔ گونا کہ
نات یک دعا اوز امید کا اظہاز ے
ت
ایہوں ن اهلل ت عایل ےسکاملہےدای ث اوززاستزوی کا سوال کیا۔"وسددئ"۔ عنی
م
م
جےھ توقنق دے اوز متے یمام دینی و دنوی اموز و معام الت می جےھ زاسییگ عظا
ع
م
ہ کہ لظی کو دزست فما اوز خلل کو یھیک کر دے۔ اس
فما۔ اس لفظ می ن عنی ے
لن اس دعا می دو اموز موحود ہ ےی :ا۔ ہےدای ث یک توقنق۔ ت۔ ہےدای ث اوز زاسییگ رپ
مس
ک
لسل فایم ز ہن یک دعا اوز جی و گما ےہی یک وج ےس اس ےس ن کل ن خان یک دعا۔
ہ وہ ہےدای ث رپ نایث فدم اوز زاہ
ترش حےس اهلل ت عایل ن دعا ما یگن یک توقنق دے دییا ے
ک
ہ۔
ہ اوز جی و گما ےہی ےس دوز زہےیا ے
ہےدای ث رپ گارمں زہےیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ ْ ُ
َ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ
ْ َ
السه يم".
السدا يد ،سداد
"واذك ْر ،بيال ُهدى يهدايتك الط يريق ،و
راوي احلديث :رواه مسلم بروايتيه ،بزيادة:
اتلخريج :يلع بن أيب طالب-ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• سددين  :وفقين ،واجعلين يف مجيع أموري مستقيما  ،وأصل السداد  :االستقامة والقصد يف األمور.
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• اهلدى  :الرشاد وادلاللة

فوائد احلديث:
 .1ادلايع ينبِغ أن حيرص ىلع تسديد عمله وتقويمه بلزوم السنة وإخالص انلية
 .2استحباب ادلاعء بهذه اللكمات اجلامعة للتوفيق والسداد
 .3ينبِغ ىلع العبد االستعانة باهلل تعاَل يف مجيع أموره.
 .4هذا ادلاعء العظيم قد مجع بني طلب اهلداية (ويه صالح احلال) ،واالستمرار عليها وعدم الزيغ عنها طرفة عني (وهو صالح املآل) ،فقوهل" :
اهدين" بأن يكون سائرا ىلع رضب اهلداية  ،وقوهل " :وسددين"  :من اإلصابة وعدم الزيغ عند اهلداية اليت اعتالها

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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)5915( :
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م
ب
آتﷺنفمانا کہ توں
مین کہا :نازسول اهلل! جےھ کوئدعاسکھاد حن۔ ر
ِ
ِ
ش ِ ِ
ِ
ل َل ہ ِ
ک م ْن َرس ِ َم ْعیَ ،وم ْن َرس ِت ََضِیَ ،وم ْن َرس ِل ِ َس ِائَ ،وم ْن
قلت :يا رسول اهلل ،علمين داعء ،قال :قل :امهلل کہا کرو(:ا َُم ا ِئاَعُودُ ن ِ َ
ِ
ِ
إين أعوذ بك من َش سميع ،ومن َش بِصي،
َرس ِفَلْنِیَ ،وم ْن َرس ِمَتنِی)پجمہ”:اے اهلل! مییتی یریاہ رخاہےیا ےہوںا ین کاں
ومن َش لساين ،ومن َش قليب ،ومن َش منيي
ےکرسےس،ای رنی آیکھےکرسےس ،ای رنیزناںےکرسےس ،ا یندلےک
رسےس اوز ای رنیرسم گاہےکرسےس“۔

 .1680احلديث:

**

 .1680خدیث:

س کل ین جمید زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ می ن کہا :نا
م
ل
ب
آت ﷺ ن فمانا کہ توں کہا کرو ( :ا َلہ َُم ا ِ ِئ
زسول اهلل! جےھ کوئ دعا سکھا د حن۔ ر
ِ
ود ن َِک ِم ْن َرس ِ َشم ْعیَ ،و ِم ْن َرس ِت ََضِیَ ،و ِم ْن َرس ِل ِ َس ِائَ ،و ِم ْن َرس ِ َفلْنِیَ ،و ِم ْن َرس ِ
َاعُ ُ
مِ
َت ِنی) پجمہ” :اے اهلل! مییتی یریاہ رخاہےیا ےہوں ا ین کاں ےک رس ےس ،ای رنی آیکھ
ےک رس ےس ،ای رنی زناں ےک رس ےس ،ا ین دل ےک رس ےس اوز ای رنی رسم گاہ ےک

عن شلك بن محيد -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا
ِّ ْ
رسول اهللَ ،علم يين داعء ،قال( :قل :امهلل إين أعوذ
بك من رش سميع ،ومن رش برصي ،ومن رش لساين،
ومن رش قليب ،ومن رش َم ين ِّيي)

رس ےس“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث يذهب شلك بن محيد-ريض اهلل

عنه -إَل انليب صىل اهلل عليه وسلم باحثا عن خريي

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ۔
اےس امام اتوداود ،امام پمدی ،امام تسائ ،اوز امام اجدم ن زوای ث کیا ے

ادلنيا واآلخرة  ،إنه لم يطلب من انليب صىل اهلل عليه
وسلم دنيا فانية  ،وال حفنة من مال  ،وال صااع من

طعام  ،ولكنه ذهب يطلب ادلاعء  ،يريد من انليب

صىل اهلل عليه وسلم أن يعلمه داعء ينتفع به يف دينه
ودنياه  ،فهذه يه حقيقة الصحابة يبتغون فضال من
اهلل ورضوانا  ،فأرشده انليب صىل اهلل عليه وسلم إَل

هذا ادلاعء العظيم اجلليل ،فقال هل  " :قل:امهلل إين " :

داع اهلل تعاَل وتوجه إيله باسمه اجلامع للك أسماء اهلل
احلسىن " اهلل" " أعوذ بك من رش سميع" :أعوذ أي:
أحتيم باهلل تعاَل من رش السمع  ،وهو ما يقع فيه

سمع اإلنسان من املحرمات  :كشهادة الزور  ،والكم

الكفر وابلهتان  ،واالنتقاص من ادلين وسائر ما

يصل إَل سمع اإلنسان من املحرمات " .ومن رش
برصي"  :وهو أن يستعمله يف انلظر إَل املحرمات من
األفالم اخلليعة  ،واملناظر القبيحة  " .ومن رش لساين
"  :أي ومن لك حمرم قد خيرج من اللسان كشهادة
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الزور  ،والسب ،واللعن  ،واالنتقاص من ادلين و
أهله ،أو اتللكم فيما ال يعين اإلنسان  ،أو ترك الالكم
فيما يعنيه ...الخ " .ومن رش قليب"  :و هو أن يعمر

القلب بغري ذكر اهلل تعاَل ،أو أن يتوجه إَل غري اهلل

تعاَل بالعبادات القلبية من الرجاء واخلوف  ،والرهبة
 ،واتلعظيم  ،أو يرتك ما ُيب عليه من رصف
العبادات القلبية للرب سبحانه وتعاَل " .ومن رش

منيي"  :أي ومن رش الفرج وهو أن يقع فيما حرم اهلل
عليه  ،أو يوقعين يف مقدمات الزَن من انلظر،

واللمس ،وامليش ،والعزم ،وأمثال ذلك فهذا ادلاعء

املبارك فيه حفظ اجلوارح واليت يه من نعم اهلل تعاَل

 ،وانليب صىل اهلل عليه وسلم إنما أمره هنا أن يستعيذ

باهلل من رش هذه انلعم  ،ولم يأمره أن يستعيذ من
هذه انلعم كأن يقول  ":أعوذ باهلل من سميع "  ،ألن

هذه نعم  ،وبها يعبد اهلل تعاَل ،فليست يه رش حمض
حَّت يستعاذ منها ولكن يستعاذ من الرش اذلي قد
يتودل عنها  ،وحفظها يكون براعية ما خلقت هل  ،و
أن ال يبارش بها معصية  ،وال ينرش بها رذيلة  ،ألنه

مسؤول يوم القيامة عن هذه انلعم مصداقا لقوهل
ََ َْ ُ َ َْ َ َ َ
ك به علْ ٌم إ َّن َّ
الس ْم َع
تعاَل{ :وال تقف ما ُليس ل ي ي ي ي
ً
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ
َ َ َ َ َْ
وئلك اكن عن ُه َم ْسئُوال }
وابل
رص َوالفؤاد لك أ ي
[اإلْساء36 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد
اتلخريج :شلك بن محيد-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• رش سميع  :أي :بأن أسمع الكم الزور وابلهتان والغيبة وسائر ما حرم اهلل تعاَل سمعه  ،أو أن ال اسمع احلق .
• رش برصي  :وذلك بانلظر إَل عورات انلاس أو إَل ما حرم اهلل تعاَل.

• رش قليب  :بأن أشغله بغري ذكر اهلل تعاَل
• رش َّ
منيي  :املين :ما خيرج من الرجل من ماء بشهوة وذلة  ،واملراد هنا الفرج كما ورد عند الرتمذي  ،ويكون رشه إذا وضعه يف غري حمله
املرشوع.
• رش لساين  :هو اتللكم بابلاطل أو ما ال يعنيين  ،أو السكوت عن احلق
• أعوذ  :أتلجئ وأحتيم
َّ
• الل ُه َّم  :يا اهلل

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حفظ السمع وابلرص واللسان والقلب والفرج  ،وذلك باستعماهلا فيما يريض اهلل تعاَل
 .2اتلنويه بمسؤويلة اإلنسان عن حواسه كما أخرب سبحانه وتعاَل " :إن السمع وابلرص والفؤاد لك أوئلك اكن عنه مسؤال"
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 .3حواس اإلنسان وأعضاؤه نعم ينبِغ ىلع العبد شكر اهلل تعاَل عليها بوضعها فيما خلقت هل  ،وبذلك حيقق العبودية هلل سبحانه وتعاَل.

 .4قول شلك بن محيد -ريض اهلل عنه" :-قلت :يا رسول اهلل ،علمين داعء" يدل ىلع حرص الصحابة ىلع لك ما ينفعهم يف ادلنيا واآلخرة  ،ويبني
أنهم أصحاب همة اعيلة ملحافظتهم ىلع ما ينفعهم يف العاجل واآلجل
 .5خص انليب صىل اهلل عليه وسلم هذه اجلوارح بادلاعء ؛ النها مناط الشهوة ومثار الذلة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر  ،وآخرون،
مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،ط ،2مرص 1395( ،ه) ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد يلع بن حممد بن عالن ،دار الكتاب العريب
 ،بريوت بلنان رياض الصاحلني للنووي ،ط ،1حتقيق :ماهر ياسني الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت 1428( ،ه) .رياض الصاحلني ،ط ،4حتقيق:
عصام هادي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ،دار الريان ،بريوت1428( ،ه) .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد( ،د.ط)،
املكتبة العرصية ،بريوت( ،د.ت) صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،4دار الصديق
للنرش واتلوزيع 1418 ( ،ه) صحيح أيب داود لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت1423 ( ،ه) .صحيح وضعيف الرتمذي لألبلاين،
ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض1420( ،ه) .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرياض،
(1430ه) .السنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،ط ،)2مكتب املطبواعت اإلسالمية – حلب1406 ( ،ه ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه) املعجم الوسيط ،جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت (بلنان) .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ،ط ،14مؤسسة الرسالة،
(1407ه).

الرقم املوحد)6163( :
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حتصح ےہوئ تو زسول اهللﷺفمان:اےاهلل!یتی حفاظت می ہےمن
صحیک اوزیتیحفاظت می ہےی سامیک اوزیتے ہےی نام رپہےمز ندہ ےہون اوز

َ َ ُ ُ َّ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
َ
اكن َرسول اَّللِ -صىل اَّلل علي ِه َوسل َم -إذا
َ َْ َ َْ
َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ
أصبح يقول :الله َّم بِك أصبحنا َوبِك أمسينا،
َُ ُ َ
ُّ ُ ُ َ
ََْ
ورَ ،وإِذا
َوبِك حنياَ ،وبِك نموتَ ،وإ ِ ْيلك النش
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
الَ :وإ َيلْك ال ْ َم ِصْيُ
أمَس قال مِثل ذل ِك ،أَل أنه ق
ِ

 .1681احلديث:

**

ہ۔ حت سام
یتے ہےی نام رپ ہےمرمن ہ ےی اوزیتی ہےیرطف ایھ کر خانا ے
ی
آتﷺاشیرطحفمان ناہےم اسمی (اِلَیْک التُسُو ُزےک
ےہوئ تویث ھی ر
ت
بجان) اِلیک الْم ِص
ہ۔)
تفمان( عنییتی ہےیرطف لوت کر خانا ے
َْ َ ُ

 .1681خدیث:

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ہ ےی کہ حت صح ےہوئ تو زسول اهلل ﷺ
ل
فمان:ا ل ہم نک اصحیا،ونک امستیا ،ونک بحیا،ونک یموت ،والیک
ل
وز۔’’اے اهلل !یتی حفاظت می ہےم ن صح یک اوزیتی حفاظت می ہےی سام
ا ت ُس ُ ُ
یک اوزیتے ہےی نام رپ ہےم ز ندہ ےہون اوزیتے ہےی نام رپ ہےم رمن ہ ےی اوزیتی
ل
ی
آت ﷺ فمان :ا لہم
ہےی رطف ایھ کر خانا ے
ہ۔‘‘ اوزحت سام ےہوئ توی ث ھی ر

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

صىل اهلل عليه وسلم -إذا أصبح يقول« :امهلل بك

أصبحنا ،وبك أمسينا ،وبك حنيا ،وبك نموت ،وإيلك
النُِّ ُش ُ
ور» وإذا أمىس قال« :امهلل بك أمسينا ،وبك
حنيا ،وبك نموت .وإيلك املصري».

ی
لُ
وز۔’’اے اهلل!یتیحفاظتمیہےم
نکامستیا،ونک بحیا،ونک موت .والیکا تس ُ ُ
ن سام یک اوزیتے ہےی نام رپ ہےم ز ندہ ےہون اوزیتے ہےی نام رپ ہےم رمن ہ ےی
ہ۔‘‘
اوزیتی ہےی رطف ایھ کر خانا ے

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

إن العبد يستعني باهلل -تعاَل -وبقدرته وقوته يف
بداية يومه ونهايته ،ويعرتف بأنه سبحانه بقدرته

**

أوجدنا وأوجد الصباح واملساء ،واحلياة واملوت ،وإيله

اجمایل معنی:

ہ اوز
عایل یک فدزت و ظاق ث ےس مدد مایگیا ے
ییدہ ا ین دں ےک آعاز اوز انہا رپ اهلل ت ی
ہ کہ اهلل ت عایل ن ای رنی فدزت ےس ہےم کو ،صح و سام کو اوز ز ندیگ و
اعتاف کر نا ے

املرجع واملآل بعد ابلعث.

ہ۔
موت کو وحود بحسا اوز موت ےک ت عد دونازہ ایھ کر اشی رطف لوت کر خانا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أصبح  :دخل يف وقت الصباح.
• أمىس  :دخل يف وقت املساء.

• النشور  :معناه الرجوع ،أي الرجوع وابلعث بعد املوت.
• املصري  :املرجع ،أي املرجع واملآل بابلعث.

فوائد احلديث:

ً

ً
ً
ومساء تأسيا بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 .1ينبِغ لإلنسان أن يدعو بهذا ادلاعء صباحا
ً
ً
ومساء.
 .2عموم ربوبية اهلل يف لك وقت صباحا
 .3أن أرشف أوقات اذلكر أول الصباح بعد الفجرلقوهل :إذا أصبح.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي،
ملحمد بن عيىس بن َس ْورة الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق  ،وإبراهيم عطوة عوض ،ط رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص .سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،ط دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،أليب عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ،ط املكتب اإلساليم .توضيح
األحاكم من بلوغ املرام ،للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية ،الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،ط املكتبة
اإلسالمية ،الطبعة األوىل .سبل السالم برشح بلوغ املرام ،لإلمام حممد بن إسماعيل الصنعاين ،طبعة دار احلديث.

الرقم املوحد)5490( :
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َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ
َ ََ َ ََ
ان لَع
ان إَل الرمح ِن ،خ ِفيفت ِ
ان حبِيبت ِ
لكِمت ِ
ْ
َ
َ
َ
ِّ َ
َ ُ ْ َ َ َّ
ان :سبحان اَّللِ
ان ِيف ال ِمزي ِ
ان ،ث ِقيلت ِ
اللس ِ
ُ ْ َ َ َّ ْ َ
َْ
يم
َو ِحبم ِده ِ ،سبحان اَّللِ الع ِظ ِ

 .1682احلديث:

دو کلےم ا تےس ہ ےی حوزناں رپپے ہلےک ہ ےی،متاں میپےوزئ ہ ےی،زجم ین کو
لع
پے محنوتہ ےیوہ ’’سجاں اهللوبجدمہ سجاں اهلل ا ظنم‘‘ ہ ےی۔
**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا ’’:دو
حضت اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
کلےم ا تےس ہ ےی حو زناں رپ پے ہلےک ہ ےی ،متاں می پے وزئ ہ ےی اوز زجم ین کو
لع
پے محنوت ہ ےی وہ ’’سجاں اهلل وبجدمہ سجاں اهلل ا ظنم‘‘ ہ ےی۔‘‘

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قالَ َ َ :
ان خفيفتان ىلع اللسان،
ي
لكمت ي
ثقيلتان يف املزيان ،حبيبتان إَل الرمحن :سبحان اهلل

وحبمده ،سبحان اهلل العظيم.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
أن ربنا الرمحن -تبارك وتعاَل -حيب هاتني اللكمتني
القليالت احلروف مع ثقلهما يف املزيان -سبحان اهلل

وحبمده ،سبحان اهلل العظيم -ملا تضمنتاه من تسبيح
اهلل تعاَل وتزنيهه عن انلقائص وعما ال يليق جبالهل

تبارك وتعاَل ،واتلأكيد ىلع هذا اتلزنيه بالوصف

بالعظمة.

 .1682خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ےہمازے زت زجم ین
زسول اهلل ﷺ ن اس خدی ث می اس نات یکحت دی ے
عایل کو دو کلےم پے ت رسید ہ ےی کہ حن ےک حروف یہت کم ہ ےی لیک متاں می
ییازك و ت ی
ل
ع
پے وزئ ہ ےی اوز وہ ’’سجاں اهلل وبجدمہ ،سجاں اهلل ا ظنم‘‘ ہ ےی۔ کنوں کہ ن کلمات
تس
من
عایل یک تنح ،اوز تفاتص ےس اس یک نرایک اوز اتسی حرت ےس متَ ْہ ےہون کو صمن
اهلل ت ی
عایل یک خ الل ِ
ث ساں ےک سان ِ
اں ساں یہی۔ اوز اس نراکتیگ یک
ہ ےی حو اهلل ییازك وت ی
ع
ہ۔
ناکید ظمت ےک وضف ےک دزت عہ یک گنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لكمتان  :أي مجلتان.
• حبيبتان  :صفة هلل تعاَل أي حمبوبة.

ً
• سبحان اهلل  :التسبيح :هو اتلزنيه ،معناه تزنيها لك يارب عن لك نقص يف الصفات أو يف مماثلة املخلوقات.
• وحبمده  :اتلحميد :هو ذكر أوصاف املحمود الاكملة وأفعاهل احلميدة مع حمبته وتعظيمه.
• العظيم  :أي اهلل تعاَل أعظم من لك يشء.

فوائد احلديث:
 .1جواز استعمال السجع برشط عدم اتللكف.
 .2فضل هاتني اللكمتني من ذكر اهلل -عز وجل-.
 .3إثبات صفة املحبة هلل -عزوجل -ىلع الوجه الالئق باهلل -تعاَل-.
 .4إثبات اسم الرمحن هلل -عز وجل-.
 .5احلث ىلع هذا اذلكر القليل اللكمات الكثري احلسنات.
 .6أن اذلكر يتفاضل ،ويتبع ذلك تفاضل األجور.
 .7إثبات املزيان وأنه حق.
ِّ
 .8يستحب ملن رغب غريه يف عمل ما أن يذكر هل شيئا من فوائده.

274

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 .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1428ه .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 إْساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)5507( :
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ُ
َ ُ
ُْ ُ
الزنا مدرِك ذلك َل
كتب لَع ابن آدم ن ِصيبه من
ِ
ُ
ََ
حمالة :العينان ِزناهما انلَظر ،واألذنان ِزناهما
ُ
اَلستماع ،واللسان ِزناه اللَكم ،وايلَد ِزناها
َْ
َُ
ابلَ ْطشِّ ،
والرجل ِزناها اخلطا ،والقلب يه َوى
َ
ُ ِّ ُ
ُ َ ِّ
ويتمىن ،ويصدق ذلك الف ْرج أو يكذبه

 .1683احلديث:

ہ،وہال مجالہ اےس مےل گا؛ ترش
اینآدم رپز نا میےساسکا حصہ لکھدنا گیا ے
ی
گ
ہ،
ہ،زناںکا ز نا فنگو کرنا ے
ہ،کاتوں کاز نا ستیا ے
آ کھوں کا ز نادیکھیا ے
ہاوز
ہ،دل حوا ےہش اوز یمیا کرنا ے
ہ ،نراوں کاز نا خرلیا ے
اہیھوں کاز نا ی رکر نا ے
ہ نا نکدی ث۔
رسم گاہ اسیک تصدتق کرئ ے
**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا:
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ ،وہ ال مجالہ اےس مےل گا؛ ترش
"این آدم رپ ز نا می ےس اس کا حصہ لکھ دنا گیا ے
ی
گ
ہ ،اہیھوں کا
ہ ،زناں کا ز نا فنگو کرنا ے
ہ ،کاتوں کا ز نا ستیا ے
آ کھوں کا ز نا دیکھیا ے
ہ اوز رسم گاہ اس یک
ہ ،دل حوا ےہش اوز یمیا کرنا ے
ہ ،نراوں کا ز نا خرلیا ے
ز نا ی رکر نا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ُ
َ ُ
الزنا
عليه وسلم -قال« :كتب ىلع ابن آدم ن يصيبه من ُ ي
ََ
ْ
ُمد ير ُك ذلك ال حمالة :العينان يزناهما انلَظر ،واألذنان
يزناهما االستماع ،واللسان يزناه الالكم ،وايلَ ُد يزناها
َْ
ابل ْطشِّ ،
َ
والرجل يزناها اخل ُ َطا ،والقلب يه َوى ويتمىن،
ِّ
َ
ُ ِّ
وي َصدق ذلك الف ْرج أو يُكذبُه».

ہ نا نکدی ث"۔
تصدتق کرئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن اإلنسان ُمدرك للزنا ال حمالة إال من

عصمه اهلل ،ثم ذكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أمثلة ذللك" :فالعني زناها انلظر" يعين :أن َّ
الر ُجل إذا

نظر إَل امرأة ولو لغري شهوة ويه ليست من حمارمه
ُ
فهذا نوع من الزنا وهو زنا العني" .واألذنان يزناهما
االستماع" أي يستمع اإلنسان إَل الكم املرأة ويتذلذ
بصوتها ،هذا زنا األذن" .وايلد زناها َ
ابل ْطش" يعين
"والرجل
العمل بايلد من اللمس وما أشبه ذلك.
ي
زناها اخلُطا" يعين أن اإلنسان يميش إَل حمل

الفواحش مثال أو يسمع إَل صوت امرأة فيميش إيلها

أو يرى امرأة ،فيتبعها هذا نوع من الزنا" .والقلب
َْ
يه َوى ويتمىن" أي يميل إَل هذا األمر وهو اتلعلق
ِّ
بالنساء هذا زنا القلب" .والفرج يصدق ذلك أو
ِّ
يُكذبه" يعين أنه إذا زَن بالفرج والعياذ باهلل ،فقد
صدق زنا هذه األعضاء وإن لم يزين بفرجه ،بل َس يلم
وحفظ نفسه فإن هذا يكون تكذيبا لزنا هذه
األعضاء .فدل ذلك ىلع احلذر من اتلعلق بالنساء ال
بأصواتهن وال بالرؤية إيلهن وال بمسهن وال بالسيع

إيلهن وال بغواية القلب هلن ،لك ذلك من أنواع الزنا

 .1683خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ ،سوان اس ےک حےس اهلل
ہ کہ اتساں یرہ ضوزت ز نا کر نا ے
خدی ث کا مظلت ن ے
بجران ،یررھ اهلل ےک ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن اس یک کنی میالی دکر کی" :فالعی
ت
ی
ک
رج تعت شہوت ےک ےہو اوز وہ
ز نااہ النظ" عنی حت کوئ رمد سی عوزت کو د کےھ ،اگ ر
ی
ق
ہ۔ ن آیکھوں کا ز نا
عوزت اس یک مخمات می ےس ن ےہو ،تو ن ھی ز نا یک انک سم ے
خ
ہ۔ "واالُد ناں ز ِنا ےہما االسماع "تعنی اتساں کا کسی ا تنی عوزت یک گفنگو سن کر اس
ے
ل
ن
ہ۔ اشی رطح " الید ز نااہ ا َ ْظش " اہیھ
یک آواز ےس لظف اندوز ےہونا۔ ن کاتوں کا ز نا ے
فُ
ہ۔ "والرِخل ز نااہ الحُظا " تعنی اتساں کا حش کاموں
ےس رجھونا وعتہ۔ ن اہیھ کا ز نا ے
وایل خگہ یک رطف خانا نا عوزت یک آواز ستن خانا نا کسی عوزت کو دیکھ کر اس کا رپ رجھا
پ
ق
کرنا ،ن ست ز نا یک سمی ہ ےی۔ " والفلت یَہْوَی و منی " تعنی دل کا عوزتوں یک رطف
ی
ہ۔ "والفح تصد ِق دلک او نُکد ِن" تعنی حت اتساں رسم
می الں۔ ن ھی دل کا ز نا ے
ہ۔ اگر وہ
ہ-اهلل یک یریاہ -تو ن اں اعصا ےک ز نا یک تصدتق ے
گاہ ےک دز تےع ز نا کر نا ے
م
ہ۔ ن
زہ ،تو ن اں اعصا یک نکدی ث ے
رسم گاہ ےک دز تےع ز نا ن کرے ،نلکہ حقوظ ے
ہ کہ ن اں یک آواز سنی خان ،ن اں
خدی ث عوزتوں ےس ب رج ز ہن رپ دالل ث کرئ ے
یک رطف دیکھا خان ،ن رج ُھواخان ،ن اں یک رطف خان یک کوش یک خان اوز
ق
ن اں یک رطف فلنی می الں کیا خان۔ ن ست ز نا یک سمی ہ ےی -اهلل یک یریاہ -اس لن
عفل مید اوز نراك دامن اتساں کو اں اعصا ےس من علق اتسی یمام حرتوں ےس بح ریا
ی
ن
رخا ہن ،حو کسی ھی رطح عوزتوں ےس ت علق کا ستت تنیہ ےی۔
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والعياذ باهلل ،-فليحذر اإلنسان العاقل العفيف منأن يكون يف هذه األعضاء يشء يتعلق بالنساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ َ ُ ِّ
ب  :قد َر.
• ك يت
• ُم ْدر ُك ِّ :
حمصل.
ي
َّ
• َ
ابل ْطش  :األخذ القوي الشديد.
ُ
• اخلطأ  :امليش واملراد امليش إَل فعل احلرام.
• القلب يَهوى  :أي يريد وقوع ما حتبه انلفس من الشهوة.
ِّ
• يُ َصدق  :حيقق.

فوائد احلديث:
 .1اتلوجيه إَل ترك الزنا ودواعيه.
 .2حرمة انلظر إَل ما يف ابليت بغري استئذان.
َّ
 .3الزنا اذلي يوجب احلد ال يتحقق إال باإليالج.
 .4سماع ما َّ
حرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .5انلظر إَل ما َّ
حرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .6الالكم فيما َّ
حرم اهلل نوع من أنواع الزنا.
 .7اهلل يعلم من َ
األزل مقادير انلاس ،وال يقع يشء خمالفا لعلمه ،وال يتخلف علمه عن معرفة لك يشء.
ْ
املق يدرة ىلع َر ْدع نفسه عما َّ
حرمه اهلل عليه.
 .8اهلل أعطى العبد
 .9الزنا ال خيتص إطالقه بالفرج ،بل هو شامل دلواعيه من انلظر واللمس.
 .10احلديث ديلل ملعتقد أهل احلق يف باب القدر أن العبد ال خيلق فعل نفسه؛ بديلل قوهل عليه الصالة والسالم" :والقلب يهوى ويتمىن ويصدق
ذلك الفرج أو يكذبه"؛ فدل هذا أن العبد لو اكن خالقا لفعل نفسه ملا عجز عن فعل ما يريد مع وجود الطواعية واستحاكم الشهوة.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مصطىف اخلن ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :محد
بن نارص العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة
صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب –
النرش 1418 :ه1997 -م
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 1422 ،ـهرشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش 1426 ،ه.

الرقم املوحد)8898( :
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اتو ظلجہزضی اهلل عیہ کا لرکا پماز یھا۔وہ کہی ن ے
اہ گن ےہون یےھ کہ ب رج کا
انفال ےہو گیا۔

اكن ابن أليب طلحة -ريض اهلل عنه -يشتيك،
فخرج أبو طلحة ،فقبض الصيب

 .1684احلديث:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن ابن أليب طلحة
َُ َ
ريض اهلل عنه -يشتيك ،فخرج أبو طلحة ،فق يبضَّ
الصيب ،فلما رجع أبو طلحة ،قال :ما فعل ابين؟ قالت
ََ
ْ َ
أم سليم ويه أم َّ
الصيب :هو أسكن ما اكن ،فق َّر َبت
َ
َّ
إيله العشاء فتَ َعىش ،ثم أصاب منها ،فلما ف َرغ َ،قالت:
واروا َّ
ُ
الصيب فلما أصبح أبو طلحة أىت رسول اهلل -
َّ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه ،فقالَ «:
أع َّر ْستُ ُم الليلة؟»
ً
َّ ُ َّ
غالما ،فقال
بارك هلما» ،فودلت
قال :نعم ،قال« :الله ْم ي
ْ
امحل ُه حَّت تأيت به انليب -صىل اهلل
َل أبو طلحة :ي
عليه وسلم -وبعث معه بتمرات ،فقالَ « :
أم َعه يشء؟»
َ
قال :نعم ،ت َمرات ،فأخذها انليب -صىل اهلل عليه
وسلمَ -
فم َض َغها ،ثم أخذها من يفيه فجعلها يف ي ِّ
يف
َّ َ
َّ
الصيب ،ثم َحنك ُه وسماه عبد اهلل .ويف رواية :قال ابن
عيينة :فقال رجل من األنصار :فرأيت ت ي ْس َعة أوالد
لكهم قد قرؤوا القرآن ،يعين :من أوالد عبد اهلل

املولود .ويف رواية :مات ابن أليب طلحة من أم سليم،
ُ َ ِّ
حتدثوا أبا طلحة بابْ ين يه حَّت أكون
فقالت ألهلها :ال
َ
َ
َ
ُ ِّ
ْ
أنا أحدثه ،فجاء فق َّر َبت إيله عشاء فأكل ورشب ،ثم
َ َ
ْ
تَ َص َّن َع ْ
ت هل أح َسن ما اكنت تصنع قبل ذلك ،ف َوقع بها.
َ
َّ
فلما أن رأت أنه قد ش يبع وأصاب منها ،قالت :يا أبا
قوما َ
طلحة ،أرأيت لو أن ً
أاع ُروا َاع ير َيتَ ُهم أهل بيت
فطلَبوا َاعر َيتَ ُهم ،أهلم أن َي ْمنَ ُع ُ
َ
وهم؟ قال :ال ،فقالت:
ي
َ ْ
َ َْ ْ
فغضب ،ثم قال :ت َرك يتين حَّت
فاحت يسب ابنك ،قال :ي
َ َّ ْ
خ ُ
ت ،ثم أخربتين بابين؟! فانطلق حَّت أىت
إذا تلط
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأخربه بما اكن

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-بارك اهلل يف
ََْ ُ
ك َما» ،قال :فَ َح َملَ ْ
ت .قال :واكن رسول اهلل -صىل
يلل يت
َ َ
اهلل عليه وسلم -يف سفر ويه معه ،واكن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -إذا أىت املدينة من َسفر ال
َْ َُُ ُ ُ ً
َ َ
وقا َف َدنَوا من املدينةَ َ ،
المخاض،
فرض َبها
يطرقها طر
َ ْ
فاحتَبَ َس عليها أبو طلحة ،وانطلق رسول اهلل -صىل

**

 .1684خدیث:

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ کا لرکا پماز یھا۔ وہ
کہی ن ے
اہ گن ےہون یےھکہ ب رج کا انفال ہےوگیا۔ اتوظلجہ واترش آن تو نوی ےس
س
ہ؟ ب رج یک ماں ام لنم ن کہا کہ وہ یہےل ےس زنادہ رپسکوں خال
تروجرھا کہ بجرہ کتسا ے
ہ۔ یررھ نوی ن اں ےک سا من سام کا کھانا زکھا۔ اتوظلجہ کھان ےس فازع
می ے
س
ےہو گن۔ اس ےک ت عد نوی ےس ہےم تستی یک۔ حت وہ فازع ےہو گن ،توام لنم ن
کہا کہ ب رج کو دقن کردو! صح ےہوئ تو اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ینی کریم ﷺ یک خدمت می

آت کو سازے واق عہ سیانا۔ ینی کریم ﷺ ن دزناق ث فمانا کہ یم
خاض ےہوے اوز ر
ہ؟ ایھوں ن رعض کیا :جی اہں! ینی ﷺ ن ن دعا
ن زات کو ہےم تستی یک ے
دی" :اے اهلل! اں دوتوں کو پک ث عظا فما"۔ یررھ اں ےک یہاں انک ب رج یک
ی ریداتش ےہوئ۔ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ن مجھ ےس کہا کہ اس ب رج کو ینی کریم ﷺ یک
یھن
ک کھ
آت ﷺ ن دزناق ث فمانا کہ
خدمت می ےل خاو اوز سایھ ہےی جرھ حوزین جی۔ ر
ک
ی
ہ؟ ایھوں ن حوات می کہا کہ جی اہں کجرھ ھحوز ہ ےی! ینی کریم
سایھ می کوئ حرت ھی ے
ک
ﷺ ن اں ھحوزوں کو لیا۔ ا ین میہ می حریانا۔ یررھ اس کو ا ین میہ ےس ن کال کر

ب رج ےک میہ می دال دنا۔ ب رج یک بجتیک یک اوز اس کا نام عیداهلل زکھا۔ انک اوز
ش
ہ کہ می ن تو
زوای ث می این عیتیہ فمان ہ ےی :انک اتصازی حص کا کہیا ے
لرےک دیکےھ؛ ست ےک ست فآں محید ےک فازی یےھ۔ تعنی اس تومولود عیداهلل یک

ہ کہ اتو ظلجہ زضی اهلل عیہ ےک انک لرےک کا
اوالد می ےس۔ انک اوز زوای ث می ے
س
س
انفال ےہوگیا ،حو ام لنم زضی اهلل عہا ےک تظن ےس یھا۔ ام لنم زضی اهلل عہا ن

ا ین اہےل خان کو ناکید کردی کہ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ کو نتن ےک رمن یک حت ن دییا،
س
یہاں نک کہ می حود ایھی ییادوں ،اتوظلجہ زضی اهلل عیہ آن۔ ام لنم زضی اهلل
عھا ن ایھی سام کا کھانا نترش کیا۔ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ کھان نتن ےس فازع
س
ےہون۔ یررھ ام لنم زضی اهلل عھا ن اں ےک لن اس ےس یہت ییاو سنگھاز کیا حو
اس ےس قیل کیا کرئ یھی۔ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ن اں ےس ہےم تستی یک۔ حت ام
س
ی
ی
لنمندیکھا کہوہکھانےس ھی ست ےہو گناوزاں ےک سایھ ھیوق ث گرازلیا،تو
ایھوں ن کہا:اتوظلجہ! دزا ن تو ییاو کہ اگر کجرھ لوگ انک گرھان کو ادھاز دی خان
ہ کہ اں کو
وایل کوئ حرت ادھاز دین ،یررھ وہ ای رنی حرت واترش مانگ لی ،تو کیا اں کو حق ے
س
منع کرین؟ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ن کہا:یہی۔ ام لنم زضی اهلل عھا ن کہا:تو یررھ
ا ین نتن (یک وفات) رپ ضت کحن۔ اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ن سن کر عصہ می آ گن اوز
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َ َْ
اهلل عليه وسلم -قال :يقول أبو طلحة :إنك َتلعل ُم يَا
ُْ
ِّ
َرب أنه يع يج ُب يين أن أخرج مع رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت بما ترى ،تقول أم سليم :يا أبا طلحة ،ما
ُ
أج ُد ،انطلق ،فانطلقنا ورضبها
أجد اذلي كنت ي
ي
َ
َ َ
ً
المخاض حني ق يدما ،فودلت غالما .فقالت َل أيم :يا
َْ
ُْ ٌ
أنس ،ال يُ ْر يضعه أحد حَّت تغ ُدو به ىلع رسول اهلل -
َ َ ُْ ْ
صىل اهلل عليه وسلمَّ -
فان َطلَ ُ
قت
فلما أصبح احتملته

م
م
کہا:یم ن جےھ ن حت زکھا ،یہاں نک کہ می آلودہ ےہوگیا ،یررھیم ن جےھ متے
نتن ےک نازے می ییانا!! یررھ وہ خرل رپے ،یہاں نک کہ زسول اهلل ﷺےک نراس
آت کو سازی نا نی ییادین۔ زسول اهلل ﷺ ن دعا د ین ےہون
آن اوز ر
ی
م
عایل مھی پک ث عظا فمان!" اتش
فمانا":یمھازی گرزن وایل زات ی اهلل ت ی
س
زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی :ام لنم زضی اهلل عہا خاملہ ےہوگیی۔ وہ آےگ ییاں کرن
سلن
آت ﷺ ےک ہےم زاہ یھی،
ہ ےی :زسول اهلل ﷺ انک سف می یےھ اوز ام م ر

به إَل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ... -وذكر تمام

احلديث.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث أنس بن مالك عن أيب طلحة أنه اكن هل ابن
يشتيك ،يعين مريضا ،وأبو طلحة اكن زوج أم أنس بن
مالك ريض اهلل عنهم ،تزوج بها بعد وادل أنس،

فخرج أبو طلحة بلعض حاجاته ،فمات الصيب ،فلما
رجع سأل أمه عنه فقال :كيف ابين؟ قالت :هو

أسكن ما يكون .وصدقت يف قوهلا ،هو أسكن ما

يكون؛ ألنه مات ،وأبو طلحة ـريض اهلل عنهـ فهم
أنه أسكن ما يكون من املرض ،وأنه يف اعفية،

فقدمت هل العشاء فتعىش ىلع أن أبنه برئ .ثم أصاب
منها ،يعين جامعها ،فلما انتىه قالت :واروا الصيب.

**

زسول اهلل ﷺ حت سف ےس مدییہ لو ین تو زات کو آکر مدییہ می دسیک یہی د ین
س
یےھ۔ ست لوگ مدییہ ےک فی ث یہن رج تو ام لنم زضی اهلل عہا کو دزدزِہ ن آلیا۔
اتوظلجہ زضی اهلل عیہ کو اں ےک نراس زکیا رپا اوز زسول اهلل ﷺ خرل رپے۔ ( اتش
زہ یےھ:متے
زضی اهلل عیہ) کہہن ہےی(:اس وق ث) اتوظلجہ زضی اهلل عیہ کہہ ے
م
ہ کہ می یھی یتے زسول ےک سایھ ن ے
اہ ن کلوں ،حت
رپوزدگاز! جےھ یہی اجرھا لگیا ے
ی
آت (مدییہ ےس) ن ے ن ک
آت
آت (مدییہ ےک) اندز آ نی تو می ھی ر
اہ لی ،اوز حت ر
ر
ےک سایھ اندز آوں(،لیک) می اس نات یک وج ےس زوك دنا گیا ےہوں حو تو دیکھ زاہ
س
ہ( ،اتش زضی اهلل عیہ) کہن ہ ےی:تو ام لنم زضی اهلل عھا کہن لگی:اتوظلجہ! حو
ے
م
م م
ہ ،لہدا خلن! حریابجرہ ہےم خرل
(دزد) جےھ حسوس ےہوزاہ یھا ،ات حسوس یہی ےہوزاہ ے
س
رپے۔ (اتش زضی اهلل عیہ ) ییاں کرن ہ ےی :حت دوتوں (مدییہ) آ گن تو ام لنم
س
کو (دونازہ) دزد رسوع ےہوگیا اوز انک نتن کو حم دنا۔ متی ماں (ام لنم) ن مجھ
ی
ےس کہا:اےس کوئ ھی دودھ یہی ن رالن گا ،یہاں نک کہ صح یم اےس زسول اهلل
ﷺ ےک نراس ےلخاوےگ۔ حت صح ےہوئ ،تو می ن اےس ایھالیا ،اےس ےل کر
م
زسول اهلل ﷺ ےک نراس خاض ےہوا۔ یررھ ایھوں ن کمل خدی ث ییاں فمائ۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ،اتوظلجہ زضی اهلل عیہ ےک ت علق ےس خدی ث ییاں کرن
ہ ےی کہ اں کا نتیا پماز یھا۔ دزاصل اتوظلجہ زضی اهلل عیہ اتش ین مالک زضی اهلل عیہ یک
س
والدہ(ام لنم زضیاهلل عہا) ےکس ے
وہ یےھ۔ ایھوںن اتش زضی اهللعیہ ےکوالد

ےک ت عد ایھی ای رنی زوحنت می ےل لیا یھا۔ اتوظلجہ ا ین کسی کام ےک سلسےل می ن ے
اہ
ن کےلاوز اس دوزاں ب رج یک وفات ےہوگنی۔ حت وہ واترش لون تو ب رج یک ماںےس اس
ک
م
ہ؟ نوی ن حوات دنا کہ وہ
ےک ن علق دزناق ث کیا کہ متے نتن یک ضحت تسی ے
ہ۔ دز حفنفت ایھوں ن شرح ہےی کہا یھا کہ وہ ای رنی
یہےل ےس زنادہ رپسکوں خال ث می ے
ی
ہ؛ کنوں کہ ب رج یک وفات ےہوخریک ھی۔ اتوظلجہ زضی
ساتفہ خال ث ےس زنادہ رپسکوں ے
ش
اهلل عیہ ن مجھا کہ بجرہ ،پمازی ےس ضحت نات ےہو کر رپسکوں خال ث می ےہوگا اوز اس
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أي :ادفنوا الصيب؛ فإنه قد مات- ،ىلع الرواية األوىل-

فلما أصبح أبو طلحة -ريض اهلل عنه -وارى الصيب
وعلم بذلك انليب صيل اهلل عليه وسلم ،وسأل( :هل

أعرستم الليلة؟) قال" :نعم" ،فداع هلما -عليه الصالة

والسالم -بالربكة فودلت -ريض اهلل عنها -غالما
ً
مباراك .قال أنس :فقال َل أبو طلحة :امحله حَّت تأيت
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبعث معه بتمرات
به
يلحنكه بها ،يلكون أو ل ما يزنل يف جوف الصيب

ريق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فتحل عليه

الربكة .فلما أىت به انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
(أمعه يشء؟) أي :مما حينك به  ،فأجابه أنس -ريض

اهلل عنه -بأن معه تمرات فأخذها انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -فمضغها؛ تلختلط بريقه الرشيف
ويقدر الصيب ىلع إساغتها ،فيكون أول ما يدخل

جوفه املمتضغ بريق املصطىف -صىل اهلل عليه وسلم-

فيسعد ويبارك فيه ،ثم أخرج انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -اتلمرات املمضواغت من فيه فجعلها يف فم
الصيب ،ثم دلكها حبنكه وسماه عبد اهلل ،واكن هلذا

الغالم تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن بربكة
داعء انليب ـصىل اهلل عليه وسلم -وأما ىلع رواية
ُ َ ِّ ُ
حتدثوا أبا طلحة بابنه حَّت
مسلم  :فقالت ألهلها" :ال

أكون أنا من أخربه اخلرب"  ،فلما دخل جاء أبو طلحة
ُ
 ،قربت هل العشاء فأكل ورشب ،ثم جتملت هل
وتطيبت وتصنعت ،فوقع عليها وملا فرغ من مجاعها
ُ
رضبت هل مثال البنه بالعارية اليت ترد إَل أصحابها
فقالت هل  :يا أبا طلحة ،أرأيت لو أن قوما أاعروا

اعريتهم أهل بيت ،ثم طلبوا اعريتهم أهلم أن

يمنعوهم؟ قال  :ال .فقالت :فاحتسب ابنك ،فلما سمع
َ ْ
منها ما سمع غضب -ريض اهلل عنه ،-ثم قال :ت َرك يت يين
َ َ َّ ْ
خ ُ
ت ثم أخربتين بابين؟! فانطلق إَل انليب
حَّت إذا تلط

یک پمازی دوز ےہوخریک ےہویگ۔ نوی ن اتوظلجہ ےک سا من سام کا کھانا ن رتش کردنا اوز
ہ۔
ایھوں ن اس اظمتیاں ےک سایھ سام کا کھانا کھا لیا کہ نتیا ضحت نات ہےوح رکا ے
ی
اس ےک ت عد ای رنی نوی ےس ہےم تستی تعنی جماع ھی کیا۔ حت فازع ہےو گن تو نوی

ہ! -ن یرہیل زوای ث ےک
ن کہا کہ ب رج کو دقیا د بحن؛ کنوں کہ اس یک وفات ےہوخریک ے
ہ -حت صح ےہوئ ،تو ب رج کو دقن کیا اوز ینی کریم ﷺ کو اس نات یک اظ الع
مظاتق ے
ہ؟ اتوظلجہ ن
آت ﷺ ن دزناق ث کیا کہ یم ن زات می ہےم تستی یک ے
دی۔ ر
آت ﷺ ن دوتوں ےک حق می پک ث یک دعا فمادی ،حریابجرہ
حوات دنا کہ جی اہں! ر
اں ےک یہاں انک ناپک ث لرےک یک والدت ےہوئ۔ اتش زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ
مجھ ےس اتوظلجہ ن کہا کہ اس ب رج کو ینی کریم ﷺ ےک نراس ےل خاو۔ سایھ ہےی
ی یھن
ک کھ
ی
آت ﷺ بجتیک فمادین۔ ب رج
ا ھوں ن جرھ حوزین ھی جی؛ ناکہ اں ےس ر
ےک رنت می ست ےس یہےل ینی ﷺ ےک لعات دہ ےن ےک سایھ حریائ ےہوئ ےس
داخل ےہو اوز اس ب رج یک ز ندیگ می پکیی نازل ےہوں۔ حت ینی کریم ﷺ یک خدمت
آت ن دزناق ث کیا کہ ا ین سایھ کجرھ الن ےہو؟ تعنی
می اس ب رج کو خاض کیا گیا ،تو ر
ک
آت بجتیک فما نی۔ اتش زضی اهلل عیہ ن حوات دنا کہ کجرھ ھحوزین
حش ےک دزت عہ ر
ک
آت ﷺ ن ھحوز ےل کر ا ین میہ می حریانا؛ ناکہ ا ین ناپک ث
اں ےک نراس ہ ےی۔ ر
لعات دہ ےن ےک سایھ اےس م الدین اوز ب رج ےک لن اس کا نگلیا آساں ےہوخاے۔
مص
اس رطح ب رج ےک رنت می ست ےس یہےل ینی ظق یی ﷺ ےک لعات دہ ےن ےک
ک
ب
سایھحریائ ےہوئ ھحوزداخل ےہو،حواس ب رج یکییک حنیکاناعت ےہواوزاس یکز ندیگمی
ک
پکیی نازل ےہوئ زہ ےی۔ اس ےک ت عد ینی ﷺ ن ا ین میہ ےس حریائ ےہوئ ھحوز

ن کال کر ب رج ےک میہ می دال دی۔ ایھی ب رج ےک میہ می یرھتا اوز اس کانام
عیداهلل زکھا۔ اس ب رج ےک اہں تو لرےک ےہون اوزینی کریم ﷺ یک دعا یک پک ث
ض م
ےس وہ ست ےک ست فآں محید ےک فازی ن کےل۔ حنح سلم یک انک زوای ث ےک
س
ی
مظاتق ،ام لنم زضی اهلل عھا ن ا ین گرھ والوں کو ناکید کردی ھی کہ"اتوظلجہ کو اں
ےک فز ند ےک نازے می اظ الع ن دییا ،ناآں کہ می ہےی ایھی اس ےک نازے می

یی الوں۔"حت اتوظلجہ زضی اهلل عیہ گرھ تشتف الن ،ایھی زات کا کھانا نترش کیا۔
س
وہ کھان نتن ےس فازع ےہو گن۔ یررھ ام لنم ن اں ےک لن ییاو سنگھاز کیا۔ حود
کو حوس تو ےس معظ کرلیا اوز شح ستوز گیی۔ یررھ اتوظلجہ ن اں ےس ہےم تستی یک اوز

صىل اهلل عليه سلم -شاكيا زوجته وما اكن منها  ،حت جماع ےس فازع ےہون تو نوی ن ا ین نتن یک تستت ادھاز ےک طوز رپ یل گنیہ اوز اں ےس
فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -داعيا ً هلما بما ےس ےس میال ییاں یک ،حےس اس ےک مالک ےک حوالہ کردنا خا نا ے
يعود نفعه عليهما اجلميل فعلهما( :بارك اهلل لكما يف تروجرھا کہ اے اتوظلجہ! دزا ن تو ییا ین کہ اگر کجرھ لوگ ا ین گرھ یک کوئ حرت کسی گرھان کو
ً ً
يللتكما) أي فيما فعلتماه فيها؛ بأن ُيعله نتاجا طيبا ادھاز ےک طوز رپدین اوز یررھ اں ےس ای رنی حرت واترش مانگ لی ،تو کیا لتن واےل ےک
وثمرة حسنة .ثم محلت -ريض اهلل عنها -بعد ذلك
ہ کہوہادھازد ین والوںکو اں یکحرتواترش کرنےس ان کاز کردین؟
لندزست ے
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واكنت يه وزوجها مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يف بعض أسفاره ،فلما أرادوا دخول املدينة رضبها
املخاض ،أي  :شعرت ريض اهلل عنها بآالم الوالدة،

واكن من اعدته -صىل اهلل عليه وسلم -ال يدخل
املدينة  ،حَّت يُرسل رسوال خيربهم بقدوم القافلة،
َ ْ
َْ
فاحتُ يب َس َعلي َها أبو طلحة -ريض اهلل عنه -عند ذلك
الشتغاهل بشأنها ،وانطلق رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ َْ
وسلم .-ثم داع أبو طلحة ربه بقوهل :إنك َتلعل ُم يا
رب أنه يعجبين أن أخرج مع رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -إذا خرج وأدخل معه إذا دخل َوق يد
َ
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت يب َما ت َرى ،فقالت هل أم سليم -ريض اهلل
عنها :-يا أبا طلحة ،ما أجد اذلي كنت أجد .أي :ما
أجد ألم الوضع اذلي كنت أجده من قبل ،ثم قالت

هل :انطلق .فلما قدموا املدينة رضبها املخاض ،فودلت
ً
غالما  ،ثم أمرت ً
أنسا -ريض اهلل عنه -أن يذهب به

إَل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأن ال يرضعه أحد
من املرضعات ؛ يلكون أول ما يزنل يف جوفه ريق

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيعود عليه خبري
ادلارين ،وقد ظهر أثره يف هذا الغالم بتكثري بنيه

الصاحلني األتقياء الفاحلني .ومما خيتم به هذا الرشح

أن اتلربك بما انفصل من اجلسد من خصائص انليب

صىل اهلل عليه وسلم ،-اليت ال يرشكه أحد من هذهاألمة ،وأكرب ديلل ىلع ذلك أن الصحابة -ريض اهلل

عنهم -اذلين شاهدوا اتلزنيل ووقفوا ىلع حقائق
ادلين ،لم يتربكوا باخللفاء الراشدين ،وال بغريهم من

أهل العرشة.

اتوظلجہ ن حوات می کہا کہ یہی!ی ث نوی ن کہا کہ تو یررھ ا ین فز ند ےکییی اهلل
م
عایل ےس امید زکھو۔ اتوظلجہ ن سن کر عےص می آ گن اوز کہا:یم ن جےھ اس نات
ت ی

ےس اس خد نک ن حت زکھا کہ می (کھان ،نتن اوز جماع ختےس اموز می تروزی
رطح) آلودہ ےہوگیا اوز اں ست ےک ت عد یم متے نتن ےک انفال یک حتدے زہےی
ےہو؟! یررھ ینی کریم ﷺ ےس ای رنی نوی یک س کای ث کرن اوز اں ےک سایھ ن رتش آن
سازے ماحرے کو ییاں کرن ےک لن ن کل رپے۔ حریابجرہ ینی ﷺ ن اں
ع
دوتوں ےک حق می اتسی دعا دی کہ اں دوتوں ےک اس مل کا یہتین نتنجہ پآمد ےہوا۔
ی
م
عایل مھی پک ث عظا فمان!"تعنی
فمانا" :یمھازی گرزن وایل زات ی اهلل ت ی
ی
ہ
ی
ن تن
عایل مھی نراکتہ اوالد اوز یہتین
اس زات م دوتوں یک ےم تستی ےک ج می اهلل ت ی
تسل ےس تواز دے۔ ت عدازاں وہ خاملہ ےہو نی۔ وہ اوز اں ےک س ے
وہ زسول اهلل ﷺ
ےک کسی سف می ہےم زاہ یےھ۔ حت مد ین می داخل ےہون واےل یےھ کہ ایھی
دزدزہ ن آلیا ،تعنی والدت یک ن کلنف محسوس ےہوئ رسوع ےہوگنی۔ زسول اهلل ﷺ
کا م عمول یھا کہ سف ےس لو ین تو اہےل مدییہ کو فا فےل یک آمد یک حت د ین ےک لن کسی
فاصد کوزوان فمان اوز اس ےس قیل مد ین می داخل ن ےہون۔ ای رنی نوی یک زخریگ
ےک اموز می م سعول ےہون یک وج ےس اتوظلجہ کو وہ ےی زك خانا رپا اوز زسول اهلل ﷺ
خرل رپے۔ اتوظلجہ ا ین زت ےس توں گونا ےہون کہ اے متے رپوزدگاز! تو بحوئ
م
ہ کہ حت کھی زسول اهلل ﷺ ن ے
اہ ن کلی ،تو می
ہ کہ جےھ تش یہی اجرھا لگیا ے
خاییا ے
ی
ی
آت
آت مدییہ واترش آ نی تو می ھی ر
ھی یتے زسول ےک سایھ ن کلوں اوز حت ر
م
ہ۔
ہ کہ جےھ کش وج ےسزوك دنا گیا ے
ےک ہےم زاہ اندز آوں ،لیک تو دیکھ زاہ ے
م
س
حریابجرہ ام لنم زضی اهلل عھا ن اں ےس کہا کہ اے اتوظلجہ! جےھ ات وہ دزد محسوس
م
ہ ،حو یہےل ےہوزاہ یھا۔ تعنی جےھ ات دزدزہ یک وہ ن کلنف محسوس یہی
یہی ےہوزاہ ے
ی
ہ ،حو اس ےس یہےل ےہوزہےی ھی۔ یررھ اں ےس کہا کہ ات خلن۔ حت ن لوگ
ےہوزہےی ے
س
ی
مدییہ رہنرح گن ،تو زخریگ کا وق ث آگیا۔ ایھوں ن انک ن تن کو حم دنا۔ ام لنم زضی
اهلل عھا ن اتش زضی اهلل عیہ ےس کہا کہ ب رج کو ینی ﷺ ےک نراس ےل خاو۔ اس
ی
نات یک ھی ناکید یک کہ اس کو کوئ دودھ ن ن رالن۔ ناکہ ب رج ےک رنت می ست ےس
ن
یہےل ینی ﷺ کا لعات دہ ےن داخل ےہو اوز اس ےک تنج می دییا و آحرت یک یمام
یھ الییاں اس یک ز ندیگ می آخا نی۔ اس عمل کا نتنجہ اس لرےک می ظ ے
اہ ےہو گیا کہ اس
یک تسل می نکوکاز ،رپ ےہتگاز اوز ف الح و کارمائ ےس ہےم کیاز ےہون واےل لرکوں یک
ہ کہ حسم
یہیات ےہوئ۔ اس خدی ث یک رسح ےک اختیام رپ ن خاییا ازخد ضوزی ے
ےس ن کلن وایل حرت ےس یتك خاصل کرنا ضف اوز ضف ینی ﷺ یک حصوضیات
ک
ہ ،حشمیاس امتکاکوئفد ھیرسنکوحصہدازیہی ےہوسکیا۔
ےست علقزکھیا ے
ہ کہ پول وجی کا زاست مساہےدہ کرن واےل
اس نات یک ست ےس پی دلیل ن ے
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ع ج
اوز دینی حفاتق ےس یرھتروز واقفنت و آگہی ز کھن واےل ضجان زضی اهلل ھم ا معی
ک
ن خلفاے زاسدین اوز اں ےک ع الوہ عشہ متشہ می ےس کسی ےک دزت عہ ھی
یتك خاصل یہی کیا۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يشتيك  :يُعاين املرض.
• هو أسكن ما اكن  :املقصود :أنه مات.
• َ
أصاب منها  :جامعها.

واروا َّ
• ُ
الصيب  :ادفنوه.
• َ
أع َّر ْستُ ُم  :أوقع منكم مجاع.
َ
َّ َ
كه  :اتلحنيكَ :م ْض ُغ اليشء ،ووضعه يف َف ِّم َّ
الصيب ودلك َحنَكه به.
• حن
َ
َ َ َّ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
• تصنعت هل  :تزينت وجتملت هل ،ويف رواية" :ثم تطيبت".
َ
• وق َع بها  :جامعها.
ْ
أخ ْ
ربين.
• أرأيت  :ي
ْ
احتَس ْ
ب  :اطلب ثواب مصيبتك يف ابنك من اهلل -تعاَل-.
•
ي
ُ
َ
َ
َ
ْ
• اع يريتهم  :العارية :ما تعطيه غريك ىلع أن يعيده إيلك.
َّ
َ َّ ْ
خ ُ
ت  :تقذرت باجلماع.
• تلط
ً
َْ َُُ ُ ُ ً
• ال يطرقها طروقا  :ال يدخل عليها يلال.
َ َ ُ
المخاض  :وجع الطلق والوالدة.
•
ْ
َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
• احتبس عليها  :حبس نفسه عليها ،فأقام معها وتأخر عن رك ي
َ
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت بما ترى ُ :منعت من ادلخول بسبب ما ن َزل بأم سليم.
•

فوائد احلديث:
 .1فضل الصرب والتسليم ألمر اهلل -تعاَل ،-وأن فاعل ذلك ريج هل اإلخالف يف ادلنيا واألجر يف اآلخرة ،كما يف ادلاعء املأثور" :امهلل أجرين يف
مصيبيت واخلف َل خريا منها".

 .2يف احلديث مثال واقيع للمرأة املسلمة والزوجة الصاحلة يف عقلها الكبري وذاكئها الوقاد.

 .3صرب أم سليم -ريض اهلل عنها -ىلع موت ودلها مثال حيتذى به يف الصرب ىلع املصائب.

 .4اتللطف يف اإلخبار عند وجود املصيبة.

 .5إيثار إرضاء الزوج ىلع حزنه ،وهذا من وفاء الزوجة لزوجها.
ُ .6ح ُّ
ب الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم -واحلرص ىلع مالزمته واستشارته.

 .7من السنة أن خيفف لك من الزوجني مصيبة اآلخر.

 .8اختيار األسماء الكريمة لألبناء ،وأفضل األسماء عبداهلل وعبد الرمحن.
ً
ً
 .9من ترك شيئا هلل عوضه اهلل خريا منه؛ فعندما احتسب أبو طلحة ودله أخلفه اهلل آخر ،وأصلح هل ذريته وبارك فيها.

 .10تزيني املرأة لزوجها أدىع دلوام العرشة وتمكني املودة ،كما صنعت أم سليم أليب طلحة -ريض اهلل عنهما -وأقرها الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم -بداعئه هلما بالربكة.
 .11اجتهاد املرأة يف عمل مصالح زوجها والقيام ىلع خدمته ،كما صنعت أم سليم حيث قربت هل العشاء فتعىش ،وتهيأت هل ثم بلغته اخلرب
حبكمة وحسن رأي.
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ً
ُّ
الكما حيتمل ً
يعد من الكذب ،ويه أن يقول ً
وجها يقصده يف نفسه ويوهم السامع به احتماال
 .12جواز املعاريض عند احلاجة إيلها ،وأن ذلك ال
ً
آخر ،ورشط جوازها :أن ال تبطل حقا ،وال تمكن بلاطل ،وأن حيتمل اللفظ ذلك املعىن يف اللغة.
 .13بركة داعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث اكن للمولود تسعة من الودل لكهم يقرأون القرآن ،بربكة داعء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .14إجابة دعوة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
ََ ْ َ
ُْ
ِّ
ُ
َ
َ
ُ
 .15كرامة أليب طلحة ،فإن اهلل تعاَل استجاب هل داعئه( :إنك تلعلم يا رب أنه يع يجب يين أن أخرج مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا خرج
ْ
احتَبَ ْس ُ
ت بما ترى).
وأدخل معه إذا دخل وقد
 .16مرشوعية حتنيك َّ
الصيب عند الوالدة.
 .17اللجوء إَل اهلل عند طلب مرغوب أو رصف مرهوب ،فإن أبا طلحة -ريض اهلل عنه -داعء ربه ؛ يلكون برفقة انليب -صىل اهلل وسلم -ذهابا
وإيابا وال يتخلف عنه.

 .18جواز اتلوسل باألعمال الصاحلة.

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
تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،انلارش :دار
اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
العاصمة للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1397 :ه ،الطبعة
الرابعة عرش   1407ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه ـ ديلل الفاحلني ،تأيلف:
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل
حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)6612( :
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ل
ینی اکرم صیل اهللعلیہوسلم حت رخانددیکھن ،توندعا رپ ھن یےھ”:ا ل ہ َم اہےِلَہ علتْیا
ُ
اكن إذا رأى اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن
ناالمْنواالیماں“ ۔(اےاهلل!اس رخاند کو ہےم رپ ،امن اوز ایماںےک سایھ ظلوع
واإليمان
فما)

 .1685احلديث:

**

ہ کہ ینی اکرم صیل اهلل علیہ وسلم حت رخاند دیکھن تو ن
ظلجہ ین عتیداهلل ےس زوای ث ے
ِ
دعا رپ ھن یےھ” :اللہ َم اہ ےِ َلہ علتْیا ناالمْن واالیماںَ ،وال َس َ ِ
اهلل،
الہم َواالس المِ ،
زئ وزنُ َ
ک ُ
ُ
ہ
م
ن
م
ے
ک
س
س
ی
الل ُزسْد وحت“(،اے اهلل! اس رخاند و م رپ ،ا ن اوز ا ماں اوز ال ی اوز ا الم
ہ ےِ ُ
ہ۔ اے اهلل! ن
ےک سایھ ظلوع فما۔ (اے رخاند!) متا اوز یتا زت اهلل ہےی ے

عن طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه -أن انليب -
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رأى اهلالل ،قال:
ْ
ْ
َّ ُ
الس َ
باألمن واإليمانَ ،و َّ
«اللِّ َّ
الم ية
هم أ يهله علينا
ُ ْ
ُّ َ
ِّ
ك ُ
وخري».
اهلل ،يهالل ُرش ٍد
َواإلسالمي  ،ريب ورب
ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب طلحة بن عبيداهلل -ريض اهلل عنه -أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رأى اهلالل من الليلة
األوىل أواثلانية أواثلاثلة ,قال هذا ادلاعء اجلليل,

اذلي يشتمل ىلع سؤال اهلل -تعاَل -أن يطلعه باألمن
من املخاوف ادلينية وادلنيوية ،ودوام اإليمان وثباته،

ودفع ما يزيغ عنه ،كما يشتمل ىلع سؤال اهلل تعاَل
السالمة واإلسالم ،منبِّها بذكر األمن والسالمة ىلع
طلب دفع لك مرضة ،وباإليمان واإلسالم ىلع جلب
لك منفعة ،ثم خيتتم هذا ادلاعء خماطبا اهلالل بقوهل:

"ريب وربك اهلل" ،إشارة إَل تزنيه اخلالق عن مشاركة
غريه هل يف تدبري خلقه ،داعيًا اهلل -تعاَل -أن يكون
هالل هدى وخري.

 .1685خدیث:

**

ہےدای ث اوز یھ الئ کا رخاند ےہو)۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ک
زہ ہ ےی کہ ینی ﷺ حت ھی
ظلجہ ین عتید اهلل زضی اهلل عیہ اس نات یک حت دے ے
یرہیل نا دورسی نا نتشی زات کا رخاند دیکھن ،تو اس اہےم دعا کو رپ ھن ،حش می اهلل

ہ کہ وہ اس رخاند کو اس رطح ظلوع فمان کہ دینی اوز دنوی تسوتش
ےس ن مانگا گیا ے
زہ اوز اں یمام اموز کا خایمہ
ناك اموز ےس امن و اماں تصنت ےہو ،ایماں فایم و دایم ے
ی
ہ کہ
ےہوخان حو ایماں می کح زوی کا ناعت ییی ،یت اس می ن ھی مانگا گیا ے
س المنی اوز اس الم یک دول ث ےس توازدے۔ امن و س المنی ےک دکر ےس ےہ قسم ےک
ب
ضز کو دوز کرن یک دعا اوز ایماں و اس الم ےک دکر ےس ےہ تفع حش حرت ےک حصول یک
ہ۔ یررھ دعا ےک آحر می رخاند ےس حظات کرن
خای ث توج میدول کرائ خازہےی ے
ہ" ،حش می اس نات کا
ہ کہ "متا اوزیتا رپوزدگاز انک اهلل ہےی ے
ےہون کہا خازاہ ے
م
عایل ،ای رنی جلوق یک ندیت می عت اهلل یک رساک ث و سا جےھ
اسازہ نرانا خا نا ے
ہ کہ اهلل ت ی
ی
عایل ےس ن ھی دعا ما نیگ
دازی ےک یمام عنوت و تفاتص ےس متہ و نراك ے
ہ۔ اهلل ت ی
ہ کہ ن رخاند ہےدای ث اوز یھ الئ کا ناعت ین۔
خازہےی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم ،وليس عندهم لفظة" :هالل رشد وخري" ،وجاءت عند ابن ايب شيبة بسند مرسل.
اتلخريج :طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ َّ
• أ يهله  :أظهره وبيِّنه.
• هالل رشد  :هالل هدى.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية هذا ادلاعء عند رؤية اهلالل.
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 .2األمن والسالمة نعم من اهلل ُيب شكرها ،وداعء اهلل بأن تبىق وتتجدد.

 .3يف هذا ادلاعء تزنيه للخالق عن مشارك هل يف تدبري خلقه ،ورد ىلع من عبد غري اهلل من الشمس والقمر.
َّ
ً
داعء لم يدل عليه ديلل.
 .4تنبيه ىلع أن ادلاعء مستحب عند ظهور اآليات وتقلب احلاالت ،ولكن ليس هل أن يلزتم

املصادر واملراجع:

-تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه- .اجلامع الصحيح –

وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت- .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة
املعارف-الرياض1415 ،ه- .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .مسند
ادلاريم –املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه- .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت –
بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت –
بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلاَل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش:
 1418ه1997 -م
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اكن خلق نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ینیﷺ کا اخالق توفآںہےی یھا۔

القرآن

 .1686احلديث:

**

 .1686خدیث:

ُ ُ َ
ہ کہ ینی ﷺ کا اخ الق تو فآں ہےی
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن خل ُق نيب اَّلل ي ام المومیی عاتش زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے

-صىل اهلل عليه وسلم -القرآن.

یھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أنه -صىل اهلل عليه وسلم -يتخلق
بأخالق القرآن ،ما أمر به القرآن قام به وما نىه عنه
القرآن اجتنبه ،سواء اكن ذلك يف عبادات اهلل -

تعاَل -أو يف معاملة عباد اهلل ،فخلق انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -امتثال القرآن ،ويف هذا إشارة من أم
املؤمنني اعئشة -ريض اهلل عنها -أننا إذا أردنا أن
نتخلق بأخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ت
آت ﷺ اس اخ الق ےس آزاسیہ یےھ حش کا حکم ف ِ
ہ اوز
آں کریم ن دنا ے
عنی ر
ہ اس ےس ز کن یےھ ،حواہ ن اهلل یک عیادات ےک من علق ےہو نا
حش ےس منع کیا ے
م
ہ۔ اس
آت ﷺ کا اخ الق رسانرا فآں کریم ے
جلوق ےک سایھ معاملہ کرن ےک۔ ر
ہ کہ اگر ہےم
خدی ث می ام المومیی عاتش صدتفہ زضی اهلل عہا یک رطف ےس اسازہ ے
آت ﷺ ےک اخ الق کو ایریانا رخاہ ےی تو ےہمی رخا ہن کہ ہےم فآں کریم ےک اخ الق
ر
ہ۔
آت ﷺ کا اخ الق رسانرا فآں کریم ے
کوایریا نی۔ اس لن کہ ر

فعلينا أن نتخلق بالقرآن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طويل.
حديث
راوي احلديث :رواه مسلم يف مجلة
ٍ
ٍ
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلأيس بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ختلقه بأخالق القرآن.
 .2مدح أخالق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأنها اكنت من مشاكة الويح.
 .3تنبيه ىلع مزنلة األخالق يف اإلسالم وأنها من مقتضيات لكمة اتلوحيد اليت تثمر العمل الصالح.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن
عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة 1426 :ه .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407كنوز
رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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زہ یےھ اوز اںےکپدنک انک
انک ضجائزسول سوزہ الکھفیک نالوت کر ے
گھوزادوزستوں می ییدھا ےہوا یھا۔

اكن رجل يقرأ سورة الكهف ،وعنده فرس
مربوط بشطنني

 .1687احلديث:

**

َ
عن الرباء بن اعزب –ريض اهلل عنهما -قال :اكن
ٌ َ َُ ُ َ
َ
رب ٌ
وعنده فَ َر ٌس َم ُ
وط
الكهف،
ورة
رجل يقرأ س
ي
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ
ت تدنوَ ،
وجعل ف َر ُسه
ني ،فتغشته سحابة فجعل
بيشطن ي
َ
يَنف ُر منهاِّ ،
َ
َّ
انليب -صىل اهلل عليه
أصبح أىت
فلما
ي
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ َّ َ ْ
َّ
وسلم -فذ َ
كينة تزنلت
كر ذلك هل ،فقال« :تيلك الس ي
ُ
رآن».
للق ي

ہ کہ انک ضجائ سوزہ الکھف یک ن الوت
پاء ین عازت زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ک
رزہ یےھ اوز اں ےک پدنک انک گھوزا دو زستوں می ییدھا ےہوا یھا۔ حریابجرہ ایھی
ے
ث لیا اوز اں ےک پدنک ےس پدنک پ ےہون لگا۔ اں کا گھوزا
انک نادل ن دھای ر
اس یک وج ےس ند کن لگا۔ یررھ حت صح ےہوئ ،تو ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم یک خدمت
آت ےس اس واق عہ کا دکر کیا ،تو ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ن
می خاض ےہون اوز ر
ی
ی
فمانا کہ وہ 'سکتنت' ھی ،حو ن الوت فآں محید یک وج ےس اپی ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر الرباء بن اعزب -ريض اهلل عنه -قصة عجيبة
حصلت زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم ,حيث اكن

رجل يقرأ سورة الكهف وإَل جانبه فرس مربوطة
حببل ،فغ َّطاه يشء مثل الظلة؛ وجعل يقرتب منه
ويقرتب ،ففزعت الفرس مما رأته ونفرت ,فلما أصبح
انليب صىل اهلل عليه وسلم فذكر ذلكَّ ،
الرجل أىت َِّ
فبني
هل انليب صىل اهلل عليه وسلم أن تلك السكينة تزنلت
عند قراءة القرآن ,كرامة هلذا الصحايب اذلي اكن

يقرأ ,وشهادة من اهلل تعاَل أن الكمه حق .والرجل هو
ُ
أسيد بن ُحضري -ريض اهلل عنه.-

 .1687خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

پاء ین عازت زضی اهلل عیہ ،عہد نوی ﷺ می وقوع نردپ ےہون واےل انک ت عحت
زہ یےھ اوز اں
حت قصہ دکر کرن ہ ےی کہ انک ضجائ ،سوزہ الکھف یک ن الوت کر ے
خ
ےک انک خای ث گھوزا زشی ےس ییدھا ےہوا یھا کہ ا رخانک سان تسی کسی حرت ن ایھی
دھانک لیا اوز اں ےک فی ث پ ےہون لیگ۔ اس کو دیکھ ،اں کا گھوزا حوف زدہ ےہو کر
ند کن لگا۔ حریابجرہ حت صح ےہوئ تو ن ضجائ ینی ﷺ یک خدمت می خاض ےہون اوز
آت ﷺ ن ایھی ییانا کہ فآں محید یک ن الوت ےک مو قع
اس وا قےع کا ندکرہ کیا۔ ر
ی
رپ نازل ےہون وایل ن سکتنت ھی ،حو فآں محید یک ن الوت کرن واےل ضجائ ےک
قص
عایل یک خای ث ےس اس نات یک گواہےی ےکاظہاز ےک طوز رپ
ل و رسف اوز اهلل ت ی
ہ۔ وہ ضجائ اسید ین حصت
نازل ےہوئ کہ اس کا نازل کردہ ک الم (فآں محید) پحق ے
زضی اهلل عیہ یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :الرباء بن اعزب –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• فتغشته  :غطته وعلته.
• ينفر منها  :يفر ويذهب.

• السكينة  :الطمأنينة والرمحة.

• بشطنني  :مجع شطن :بفتح الشني املعجمة والطاء املهملة :احلبل
َُْ
• تدنو  :أي تقرب وتزنل

فوائد احلديث:
 .1إن اهلل يُري بعض عباده بعض آياته ،لزيدادوا إيمانا مع إيمانهم.
ً
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 .2السكينة تدنو من العباد لكما كرثت قراءة القرآن.

 .3جواز رؤية آحاد األمة املالئكة.

 .4فضيلة استماع القرآن.

املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم 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 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 ،تأيلف احلافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة- .كنوز
رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلاَل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعةوالنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ش
َّ
زسول اهللصیل اهلل علیہو سلم حت کسی حص کو کسی لسکر نارسن کا امتمفز کر
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمر
َ َّ َ ْ َ َ
َْ
َ
بت ْق َ
ت
ن
وم
اهلل،
ى
و
ْسية أوصاه
ت
عایلےسدزن اوز ا ین مسلماں سایھنوںےک
اهلل
اےس
و
مان
ف
زوان
ےک
أمْيا لَع جيش أو ِ
ی
معه مِن املسلمني خْيا
سایھ حتو یھالئ یکوضنتفمان

 .1688احلديث:

**

َ َ
عن بُ َر ْي َدة بن احل ُ َصيب األ ْسل ي ِّ
يم -ريض اهلل عنه-
َّ
قال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا أمر
أمريا ىلع َجيْش أو َْس َّية أَ ْو َصاه بتَ ْق َوى اهللَ ،
ً
ومن معه
ي
ْ
يمن املسلمني ً
خريا ،فقال" :اغ ُزوا بسم اهلل يف سبيل
َ ُ ُّ
ْ
ُ
ََ
اهلل ،قاتيلوا َمن كفر باهلل ،اغ ُزوا وال تغلوا وال
ـمثِّلُوا وال َت ْقتُلُوا َويل ًدا ،وإذا لَق َ
َت ْغدروا وال تُ َ
يت
ي
ي
ي
ْ
ُ
َّ
َع ُدوك يمن املرشكني فادعهم إَل ثالث يخصال -أو
ْ ْ
َّ
ُ َّ
يخالل ،-فأيتُ ُه َّن ما أجابوك فاق َبل منهم وكف عنهم،
ْ ْ
ْ
ثم اد ُعهم إَل اإلسالم فإن أجابوك فاقبَل منهم .ثم
ْ
اتل َ
اد ُعهم إَل َّ
ح ُّول يمن دارهم إَل دار املهاجرين،
َ
َ ُ
ْ
خ ْ
ربهم أنهم إن ف َعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين
وأ ي
َ
ََ َ ُ
ح َّولوا منها
وعليهم ما ىلع املهاجرين ،فإن أبَ ْوا أن يت
َ ْ
َْ
َ ْ
خ ْ
ربهم أنهم يكونون كأع َراب املسلمني ُي يري
فأ ي
ْ
َ
عليهم ُحك ُم اهلل تعاَل ،وال يكون هلم يف الغن َ
يمة
ي
يشء إال أن ُ َ
ٌ
و َْ
ُيا يه ُدوا مع املسلمني ،فإن هم
اليفء
َْْ
ْ ْ
َ
أَبَ ْ
اجل ْز َية ،فإن هم أجابوك فاقبَل منهم
م
هل
أ
فاس
ا
و
ي
َ
َ ْ
ُ َّ
َ
ْ
َ
وكف عنهم ،فإن هم أبوا فاست يعن باهلل وقاتيلهم .وإذا
َ
َْ َ
َ ْ َ ََْ
ْ
ُ
فأرادوك أن جت َعل هلم يذ َّمة اهلل
حارصت أهل يحص ٍن
َْ ْ
َ
َ َ
َ َ
و يذ َّمة ن يبيِّه ،فال جت َعل هلم يذ َّمة اهلل و يذ َّمة ن يبيِّه ،ولكن
ْ ْ
َ
ُْ
اج َعل هلم يذ َّمتَك و يذ َّمة أصحابك؛ فإنكم أن خت يف ُروا
َ
َ
ُْ
َْ ُ
يذ َم َمكم و يذ َّمة أصحابكم أه َون يمن أن خت يف ُروا يذ َّمة
َ َ
َ ْ َ ََْ ْ
ُ
فأرادوك أن
حارصت أهل يحص ٍن
اهلل و يذ َّمة ن يبيِّه ،وإذا
َْ ْ
ُْ ْ
ُْ َ
ْ
زنهلم ،ولكن أن يزهلم ىلع
زنهلم ىلع ُحكم اهلل
ت
فال ت ي
ُيْ
ُ ْ
َْ
َُ
ُ
َ
حك يمك ،فإنك ال تد يري أت يصيب فيهم حكم اهلل أم
ال".

سل
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم
پندہ ین حصنت ا می زضی اهلل عیہ ےس رموی ے
کس ل
کس شح
عایل
حت ی ص کو ی سکر نا رسن کا امت مفز کر ےک زوان فمان تو اےس اهلل ت ی
ےس دزن اوز ا ین مسلماں سایھنوں ےک سایھ حت و یھ الئ یک وضنت کرن اوز
فمان’’ :اهلل کا نام ےل کر اهلل ےک زاسیہ می حہاد کرو ،اهلل ےک سایھ کف کرن
والوں ےکسایھ قیال کرو۔ حہاد کرو لیک حیای ث ن کرنا ،عہد سکنی ن کرنا ،میلہ ن کرنا
اوز بحروں کو قیل ن کرنا۔ اوز حت مشك دشمن ےس یمہازا آمیا سامیا ےہو تو اےس نی
ی
می ےس کسی انک نات کو قنول کرن یک دعوت دو۔ وہ اں می ےس حش نات کو ھی
تس
قنول کرلی ،یم اےس اں یکرطف ےس لنم کرلواوز اں ےسا یناہیھزوكلو۔ست

ےس یہےل اں ےک سا من اس الم یک دعوت ن رتش کرو اگر وہ یمہازی نات ماں لی تو یم
م
ی
ھی اےس قنول کرلو یررھ ایہی ا ین ع الق ےس دازالمہاحرین یک رطف تنفل ےہون یک
دعوت دو اوز ایہی ییاو کہ اگر ایہوں ن اتسا کرلیا تو اں ےک وہےی حقوق ےہوں ےگ حو
مہاحرین ےک ہ ےی اوز اں رپ وہےی احکام الگو ےہوں ےگ حو مہاحرین رپ الگو ےہون ہ ےی۔ اگر
وہ ےہخت ےس ان کاز کر دین (اوز ا ین ع الق ہےی می ز ہن کو پحح دین) تو ایہی ییانا
کہ وہ دیہائ (ندوی) مسلماتوں یک مایید شماز ےہوں ےگ اوز اں رپ اهلل کا حکم خازی ےہوگا،
ع
اوز مالِ تنمت و مالِ ق می اں کا کوئ حصہ ن ےہوگا اال ن کہ وہ مسلماتوں ےک سایھ مل
کر حہاد می رسنک ےہوں۔ اگر وہ اس ےس (تعنی اس الم الن ےس) ان کاز کر دین تو

تس
ایہی حرن د ین ےک لن کہو۔ اگر وہ اےس لنم کرلی تو یم اےس اں یک رطف ےس
ی
قنول کرلو اوز اں ےس ا ین اہیھ زوك لو۔ لیک اگر وہ اس ےس ھی ان کاز کر دین تو یررھ
اهلل ےس مدد ظلت کرو اوز اں ےس لرائ رسوع کرو۔ اوز حت یم کسی فلعہ والوں کا
مجاضہ کرلو اوز وہ یم ےس اهلل اوز اس ےک ینی کا دہم (اماں کا عہد) ظلت کرین تو یم
ایہی اهلل اوز اس ےک ینی کا دہم (اماں کا عہد) ن دو ،نلکہ یم ایریا اوز ا ین سایھنوں کا
دہم (اماں کا عہد) دو۔ کنوں کہ یمہازا ا ین اوز ا ین سایھنوں ےک عہد کو توز نا اهلل اوز
ہ۔ اوز حت یم کسی فلعہ والوں کا
اس ےک زسول ےک عہد کو توزن ےس یہت ہےلکا ے
مجاضہ کرلو اوز اس فلعہ واےل ن رخا ہن ےہوں کہ یم ایہی اهلل ےک حکم (قنصےل) رپ ےہھیاز
دا لن دو تو یم اتسا ن کرنا ،نلکہ ایہی ا ین حکم (قنصےل) رپ ےہھیاز دا لن دییا ،کنوں
ی
یمہی یہی معلوم کہ اس سلسےل می یم اهلل ےک قنصےل کو ہنحن ےہو نا یہی۔

**

درجة احلديث :صحيح

 .1688خدیث:

ض
خدی ث کا دزج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

خيرب بريدة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل
ً
ً
عليه وسلم -إذا أرسل جيشا أو ْسية لقتال الكفار
أمر عليهم ً
أمريا حيفظ وحدتهم ويصلح شئونهم ،ثم
أوصاه بتقوى اهلل وبمن معه ً
خريا ،وأرشدهم إَل ما
ُيب أن يسلكوه مع األعداء ،وأن يتجنبوا الغلول

والغدر واتلمثيل وقتل غري امللكفني ،وأن عليهم أن
يبدؤوا املرشكني بادلعوة إَل اإلسالم ،فإن استجابوا

ذللك فليحثوهم ىلع اهلجرة إَل املدينة ويعلموهم أن
هلم ما للمهاجرين السابقني وعليهم ما ىلع املهاجرين
من احلقوق والواجبات ،فإن أبوا اهلجرة فإنهم

يعاملون معاملة أعراب املسلمني ،فإن أبوا اإلسالم

فليطلبوا منهم اجلزية ،فإن أبوا دفعها فليستعينوا

باهلل ويلقاتلوهم ،وإذا حارصوا أهل حصن فال

يعطوهم عهد اهلل وعهد رسوهل ،وإنما يعطونهم
عهدهم ،فإن تعريض عهدهم للنقض أخف ً
إثما من
تعريض عهد اهلل وعهد رسوهل ذللك ،وإذا طلبوا منهم

حبكم
أن حيكموا فيهم حبكم اهلل فال حيكمون
ٍ
وُيعلونه حكم اهلل ،فإنهم قد ال يصيبون فيهم

حكم اهلل -تعاَل ،-وإنما يعاملونهم ىلع حكم
أنفسهم واجتهادهم.

**

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم حت کسی ل سکر نا
پندہ زضی اهلل عیہ حتدے ے
رسن (قوجی دسیہ) کو کفاز ےس حہاد کرن ےک لن زوان فمان تو اں کا انک امت

مفز فمان حو اں یک وخدت و احماع یک حفاظت کر نا اوز اں ےک معام الت کو
دزست زکھیا۔ یررھ اےس اهلل ےس دزن اوز ا ین سایھنوں ےک سایھ یہت سلوك
کرن یک وضنت فمان ،اوز اں یک اس نات یک رطف ز ےہمائ کرن کہ ایھی
دشمنوں ےک سایھ کتسا زون ایریانا رخا ہن ،اوز ایھی حیای ث ،عہد سکنی ،میلہ کرن
اوز عت مکلف لوگوں کو قیل کرن ےس اختیات کرن یک نلفی کرن ،اوز ایھی ن
ہےدای ث د ین کہ مشکی کو ست ےس یہےل اس الم یک دعوت ن رتش کرین .اگر وہ لوگ ن
نات ماں لی تو ایہی مدییہ یک رطف ےہخت کرن یک پعنت دین اوز ایہی ییا نی کہ
اگر ایہوں ن اتسا کرلیا تو اں ےک لن وہےی حقوق و واحیات ہےوں ےگ حو یہےل ےہخت
کرن والوں ےک ہ ےی ،اگر وہ ےہخت ےس ان کاز کر دین تو اں ےک سایھ دیہائ

مسلماتوںکا سامعاملہکیا خانگا۔اگروہاس الم النےس ان کاز کردینتو اں ےسحرن
ی
ظلت کرین۔ اگر وہ لوگ حرن د ین ےس ھی ان کاز کرین تو اهلل یک مدد ےک یرھوےس اں
ےس حہاد و قیال کرین۔ اوز اگر وہ کسی فلعہ والوں کا مجاضہ کرین تو ایہی اهلل کا عہد اوز
اس ےک زسول کا عہد و رپماں ن دین ،نلکہ ایہی ایریا عہد و رپماں دین ،کنوں کہ ا ین
عہد کو توز نا اهلل اوز اس ےک زسول ےک عہد کو توزن ےک مفا نےل می کم گیاہ کا

ہ۔ اوز حت وہ ا ین لن اهلل ےک حکم ےک مظاتق قنصلہ کرن کا مظالیہ
ناعت ے
کرین تو وہ کسی حکم ےک دزت عہ قنصلہ کرےک اےس اهلل کا حکم ن ییا نی۔ اس لن کہ ےہو
ی
ہ کہ وہ اں ےک نازے می اهلل ےک حکم کو ن رہنرح سکی۔ نلکہ اں ےک سایھ حود
سکیا ے
ا ین قنصےل اوز احہاد ےک مظاتق معاملہ کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
َ
َ
ْ
اتلخريج :بُ َريْ َدة بن احل ُ َصيب األسل ي ِّ
يم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :كتاب اتلوحيد.

معاين املفردات:

َ َّ
َ َ ْ
ْ
ْ
َْ
ُ
خ ًصا ً
واألمري يف َصدر اإلسالم اكن هو اذلي يتَ َوىل اتلنفيذ واحلُك َم والفت َوى واإلمامة.
أمريا.
• أمر أمريا  :جعل ش
َ
ْ
َ ُ ِّ َ
ُ
َْ
َْ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
والرسية :يه القطعة من اجليش خترج منه وت يغري ىلع العدو وتر يجع إيله ،أو فرقة يسرية بال
• جيش أو ْسية  :اجليش :ما زاد ىلع أربعمائة رجل.
ي
َّ
جيش ،وحددها بعضهم بأربعمائة رجل.
ْ
َْ
• أوصاه َ :
العه ُد باليشء إَل غريه ىلع َوجه االهتمام به.
الو يص َّية:
• تقوى اهلل  :يه امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
َْ ُ
َ ْ ُ
َ ْ
َ
ً
• وبمن معه من املسلمني خريا  :أوصاه أن يعمل ْ بمن معه من املسلمني خريا يف أمور ادلنيا واآلخرة ،فيسلك بهم األسهل ،ويطلب هلم األخصب
ُّ
الظلْمَ ،
إذا اكنوا ىلع إبل أو َخيْلَ ،
ويأ ُم ُرهم باملعروف ،وينهاهم عن املنكر ،وغري ذلك مما فيه خريهم يف ادلنيا واآلخرة.
وي ْمنَع عنهم
َ
• اغزوا باسم اهلل َ :
ارش ُعوا يف فعل الغ ْزو مستعينني باهلل -تعاَل-.
• يف سبيل اهلل  :يف طاعته ومن أجله.

290

ُ
َ ْ ٌ
• من كفر باهلل  :أي :ألجل كفرهم ،وخ َّص منه من ال ُيوز قتله من الكفار :اكلنساء ،ومن هل عهد ،وحنو ذلك.
ُُ
ُُ
• ال تغلوا  :الغلول :األخذ من الغنيمة قبل يق ْستمها ،وأصل الغلول :اخلييَانة.
َُْ
• وال تغدروا  :ال تنقضوا العهد.
ُُ
َ ْ ََ
َْ
• وال تمثلوا  :اتلمثيل :تشويه القتيل بقطع أنف وأذن وحنو ذلك.
َ ُ
ً
ويلدا  :املراد بالويلد هناَ :من لم يبْلغ يس َّن اتللكيف.
•
َّ
ْ
َ
َ ُّ َ َ
َّ ْ
َ َ َْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
ُّ
ِّ
الويل ،والو ييل :من يتوىل أمورك ،ويعتين بك بانلرص وادلفاع وغري ذلك ،والعدو
• لقيت عدوك من
املرشكني  :قابلته أو و َ ْج َدت َه .والعدو :ضد ْ ُ ي
َْ ُُ
ْ
َ
تدي عليك ما أمكنه .واملرشكني :يدخل فيه لك الكفار ،حَّت ايلهود وانلصارى.
خيذلك ويبتعد عنك ،ويع ي
َّ ُ ُ
• ثالث خالل أو خصال  :أصل اخلَصلة أو اخلَلة :خلق يف اإلنسان يكون َح َسنًا أو َسيِّئًا.

• ثم ادعهم إَل اتلحول من دارهم إَل دار املهاجرين  :اطلب منهم االنتقال إَل بدل املهاجرين يف العهد انلبوي ،ويه املدينة انلبوية
واليفء :هو ما َ
َْ
ح َصل للمسلمني من أموال الكفار من غري َح ْرب وال جهاد .والغنيمة:
• فلهم ما للمهاجرين  :أي :يف استحقاق اليفء والغنيمة.
يه ما حيصل للمسلمني من أموال أهل احلرب.
• ما ىلع املهاجرين  :من اجلهاد وغريه.
َ
• أبَوا  :امتنعوا عن ادلخول يف اإلسالم.
ْ
ِّ
حميم حمرز ،وحارصتهم :ضيقت عليهم وأحطت بهم.
• حارصت أهل يحص ٍن  :احلصن :لك ماكن
• كأعراب املسلمني  :الساكنني يف ابلادية من غري هجرة وال غزو.
• ذمة اهلل وذمة نبيه  :اذلمة هنا العهد.
ُ
• أن ختفروا ذممكم  :تنقضوا ُعهودكم.

فوائد احلديث:

ُ ْ
َ َ
َْ
َ
ُّ ْ
َْ
ب ادلنيا ،أو نيْل الشه َرة.
 .1وجوب أن يكون
القتال إلعالء لكمة اهلل وحم يو آثار الكفر من األرض ،ال نلي يل الـملك وطل ي
ُ
َْ
والرساياَ.
األ َم َراء ىلع اجلُيُوش َّ َ
 .2مرشوعية تن يصيب
ُ
ُ ِّ
 .3أنه ي ُ ْ َ
رشع َلو ِّ
وي َوضح هلم اخل ُ َّطة اليت يسريون عليها يف جهادهم.
ويص الق َّواد،
يل األمر أن يُ ي
ي
 .4أن اجلهاد يكون بإذن َو ِّ
يل األمر وتنفيذه.
ي
 .5مرشوعية ادلعوة إَل اإلسالم قبل القتال.
َ ْ
اجل ْز َية من مجيع الكفار.
 .6مرشوعية أخ يذ ي
يه عن َقتْل ِّ
َّ .7
انل ْ ُ
الصبْيَان.
ََْ
يه عن َّ
َّ .8
انل ْ ُ
اتل ْم يثيل بالقتىل.
ُ
ُ
الغلول واخلييانة يف ُ
َّ .9
انل ْ ُ
الع ُهود.
يه عن
َ
 .10احرتام يذ َّمة اهلل و يذ َّمة ن يبيِّه ،والفرق بينهما وبني يذ َّمة املسلمني.
َ ْ ُ
ُُ
َ .11طلَ ُ
الـمحذور.
الوقوع يف
ب االحتياط عن
ُ ْ
ْ
ويص ُ
ُْ ُ ُ
وحكم العلماء.
يب ،والفرق بني ُحكم اهلل
 .12أن املجتهد خي يطئ ي
َ
ِّ َ ْ
 .13اإلرشاد إَل ارتكاب أقل األم َريْ ين خ َط ًرا.
 .14مرشوعية االجتهاد عند احلاجة.
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
الك َّف َ
 .15يدعو ُ
ار إَل اإلسالم ،فإن أبوا فاجلزية ،فإن أبوا فالقتال ،وذلك اعم يف الكفار من املرشكني وغريهم.
أمري اجلهاد

 .16أن الغنيمة واليفء خاصة باملهاجرين ،وليس لألعراب منها يشء إال إذا جاهدوا.
 .17ال ُيوز إعطاء ذمة اهلل أو ذمة نبيه ً
أحدا.
َ
ُ
 .18أنه ُيب ىلع من تَ َو َّىل ً
أمرا من أمور املسلمني أن ي َ ْسلك بهم األفضل.
باق.
 .19أن االجتهاد ٍ

املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن عبد العزيز السليمان القراعوي ،دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد  -مكتبة السوادي ،جدة،
اململكة العربية السعودية -الطبعة اخلامسة 1424 ،ـه2003 -م .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،لصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة،
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الرياض ،الطبعة األوىل  1422ـه2001 -م .القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة اثلانية ,حمرم 1424ه .صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب ،الرياض،
الطبعة األوىل1417 ،ه.

الرقم املوحد)5933( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر
اهللےکزسولﷺحت سف کرن ،تو سفیکدسوازی ،لو ینےکوقثےک
َُْ َ
َّ َ
ْ
َََ
ب،
ل
ق
ن
الـم
وكآبة
ر،
ف
يتع َّوذ مِن َوعثاء الس
ب
ع
م
ظ
م
َ
ز حو م ،حوس خایلےک ت عد ندخایل  ،لومیکنددعا اوز گرھ ناز اوز مال یپی
ُ
َ
واحل ْور بعد الك ْون ،ودعوة املظلوم ،وسوء
ی
ی
ََْ
ضوزت خالےس یریاہ ما گن ےھ۔
الـمنظر يف األهل واملال

 .1689احلديث:

**

عن عبد اهلل بن َ ْ
ْس يجس -ريض اهلل عنه -قال :اكن
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر يتَ َع َّوذ يمن
َُْ َ
َ
َّ َ
ْ
الـمنقلب ،واحل َ ْور بعد الك ْون،
السفر ،وكآبة
َوعثاء
ََْ
ودعوة املظلومُ ،
الـمنظر يف األهل واملال.
وسوء

ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ اهلل ےک زسول
عیداهلل ین رسحش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ﷺ حت سف کرن ،تو سف یک دسوازی ،لو ین ےک وق ث ےک ز بح و عم ،حوس
خایل ےک ت عد ندخایل  ،مظلوم یک ند دعا اوزگرھ ناز اوز مال می پی ضوزت خال ےس یریاہ
ما یگن یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يتعوذ باهلل من يشدة
َّ َ
ٌ
مكروه
السف ير ،أو أن يعود من سفره حزينًا قد أصابه
يف أهله أو ماهل ،ويتعوذ باهلل كذلك من فساد
األحوال ،ويدعو اهلل أن ُي َن ِّ
جيَ ُه اهلل من دعوة املظلوم.

 .1689خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ینی ﷺ سف یک حنی اوز سف ےس اتسی وات رسی ےس اهلل یک یریاہ ظلت کرن یےھ کہ حود
عم زدہ ےہوں اوز ا ین مال نا اوالد کو نات رسیدندہ خال ث می نرا نی۔ اشی رطح پی
ضوزت خال ےس اهلل یک یریاہ ما یگن یےھ اوز اهلل ےس مظلوم یک نددعا ےس بحن یک دعا
ما یگن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن َ ْ
ْس يجس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتعوذ  :يقول :أعوذ باهلل.
َ َ َّ
َّ
• وعثاء السفر  :يشدته ومشقته.

َ َ َْ ٌ
ً
ابته آفة يف سفره ،أو أن يأيت إَل أهله فيجدهم مرىض ،أو
• كآبة املنظر  :هو أن يعود من سفره إَل أهله كئيبًا حزينًا ،أو ُمبْتَىل ذهب ماهل ،أو أص
َْ
يف يقد بعضهم ،وما أشبه ذلك من املكروه.
• احلور بعد الكور  :يتعوذ من انلقصان بعد الزيادة ،أو فساد األمور بعد صالحها .ويروى بالراء وانلون" ،الكون" و"الكور".
• سوء املنقلب يف األهل واملال  :وهو لك ما ي َ ُس ُ
وء انلظر إيله ،وسماعه يف أهله وماهل.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلعوذ باهلل من هذه األمور.
 .1استحباب
َ ِّ
 .2احلث ىلع ر يد املظالم إَل أهلها قبل السفر.

 .3عدم ظلم أحد يف السفر :كمنع إاعنة ،أو نقص أجرة.

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 .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .معالم السنن ،للخطايب،
نرش :املطبعة العلمية  -حلب ،الطبعة :األوىل   1351ـه1932 -م .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للمباركفوري ،نرش :إدارة ابلحوث العلمية
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وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند ،الطبعة :اثلاثلة   1404 ،ـه1984 -م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5937( :
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن
زسول اهللﷺ حتسف می ےہون اوززاتکو کہی یھرہن تودا نی کروت رپ
َ
يف سفر ،فع َّرس بليل اضطجع لَع يمينه ،وإذا
ص
ک
ل
ی
ل
ی
َ ْ
تن اوز حت ح صادقےس جرھدپ یہےل ھرہن تو ایریا (داہےیا) نازو کرھا کر تن اوز
َ َّ ُ َ ْ
ُّ ْ َ
نصب ذراعه ،ووضع َ
سه
أ
ر
ح
ب
الص
ل
ي
عرس قب
ےہ
َ ِّ
ایریارس ای رنی ھییل رپزکھ لتن۔
لَع كفه

 .1690احلديث:

**

ً
عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه -مرفواع:

ہ کہ'' :زسول اهلل ﷺ حت
اتو قیادہ اتصازی زضی اهلل عیہ ےس رمقوعا زوای ث ے
سف می ےہون اوز زات کو کہی یھرہن تو دا نی کروت رپ لیتن اوز حت صح صادق
ےہ
ےس کجرھ دپ یہےل یھرہن تو ایریا (داہےیا) نازو کرھا کر لتن اوز ایریا رس ای رنی ھییل رپ زکھ
لتن۔''

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن يف
سفرَ ،
فع َّرس بليل اضطجع ىلع يمينه ،وإذا َع َّرس
َ ْ
َ ِّ
ُقبَيْل ُّ
الصبْح َ
ووضع َرأسه ىلع كفه.
نصب ذراعه،
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه صىل اهلل عليه وسلم أنه إذا نزل يف أول

الليل يلنام وليسرتيح وضع جنبه ىلع األرض ىلع
ُ
ُ
يمينه ،وإذا نزل ق ْرب ُطلوع الفجر اتكأ ونصب يده
واتكأ عليها؛ ألنه إذا اكن يف أول الليل ينام ىلع

ايلمني؛ يلعطي انلفس حظها من انلوم ،وأما إذا اكن
ُ
ق ْرب الفجر فاكن ينصب يده صىل اهلل عليه وسلم
ُ
وينام عليها؛ ئلال يستغرق يف انلوم فتَفوته صالة

 .1690خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آتﷺ زات ےک اییدائ حےص می آزام فمان
آت ﷺ کا رطتفہ ن یھا کہ حت ر
ر
ےک لن کہی یھرہن تو دا نی یرہلو رپ زمی رپ لتیا کرن یےھ اوز حت ظلوع فخ ےک
فی ث یھرہن تو ا ین اہیھ کو کرھا کرےک اس رپ ییک لگا کر (سونا کرن یےھ)۔ زات
ےک اییدائ حےص می دا ےہنی کروت اس لن سونا کرن یےھ ناکہ تفش کو نتید کا تروزا حصہ
دین۔ التیہ حت فخ کا وق ث فی ث ےہو نا تو ا ین اہیھ کو کرھا کرےک اس رپ سونا کرن
یےھ ناکہ اینی گرہی نتید ن سوخا نی کہ یماز فخ ہےی قوت ےہوخان۔

الفجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو قتادة األنصاري ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• عرس  :اتلعريس :هو الزنول يف الليل للنوم والراحة.
• اضطجع  :وضع جنبه ىلع األرض أو حنوها.
َّ
• َ
نصب ذراعه َ :مد يده.
• قبيل الصبح  :قبل طلوع الصبح بقليل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب انلوم ىلع اجلنب األيمن.
 .2ترشيف اجلنب األيمن ىلع غريه.
 .3االحتياط للصالة إذا احتاج اإلنسان انلوم قبلها ،واحلرص ىلع أدائها يف وقتها.
 .4جواز انلوم قبل دخول وقت الصالة ،إذا أمن فوات الصالة.
 .5إعطاء اإلنسان نفسه حظها من الراحة مع عدم نسيان العبادة أو اتلفريط فيها.
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املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 ،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- .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري -دار الفكر ،بريوت –
بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م

الرقم املوحد)5968( :

296

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود

ش
زسول اهللصیل اهلل علیہوسلمستےسزنادہ جی یےھ۔

انلاس

 .1691احلديث:

**

عید اهلل ین عیاس زضی اهلل عہما زوای ث کرن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم
ش
ش
آت ست ےس زنادہ جی زمصاں می ےہون یےھ حت
ست ےس زنادہ جی یےھ اوز ر
ن
آت صیل اهلل علیہ وسلم ےس م الفات کرن،اوز حتنل علیہ الس الم
حت ل علیہ الس الم ر
آت ےس زمصاں یک ےہ زات می ملن یےھ اوز فآں کا دوز کران یےھ،تو اس وق ث
ر
جش
ھی
س
زسول اهلل صیل اهلل علیہ و لم حت ےک کاموں می یت ےہوا ےس ی زنادہ ی

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
َ ْ َ
انلاس ،واكن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أج َود ي
ُ
َ
ُ
َ ََْ
رمضان ح َ
ني يَلْ ُ
قاه جربيل ،واكن
يف
يكون
ما
د
أ جو
ي
ِّ
َ
َ ُ
َْ ُ
دار ُسه القرآن،
يلقاه يف لك يللة يمن رمضان في ي
ََ ُ
ْ ُ
فلرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أج َود باخلري من
الم َ
الريح ُ
رسلة».

ےہون یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود انلاس"،
ً
أي :أكرثهم جودا ،بماهل وبدنه وعلمه ودعوته
ونصيحته ولك ما ينفع اخللق" ،واكن أجود ما يكون

يف رمضان"؛ ألن رمضان شهر اجلودُ ،يود اهلل فيه ىلع

العباد ،والعباد املوفقون ُيودون ىلع إخوانهم"،حني
يلقاه جربيل" ،أي :وقت لقائه إياه ،وقوهل" :واكن
جربيل يلقاه يف لك يللة من رمضان فيدارسه

القرآن" ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يزنل
عليه جربيل يف رمضان لك يللة يدارسه القرآن من

أجل أن يثبته يف قلبه ،وأن حيصل اثلواب باملدارسة

بينه وبني جربيل ،فاكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن أجود
باخلري من الريح املرسلة ،أي :أنه يسارع إَل اخلري -

عليه الصالة والسالم -وُيود به حَّت إنه أْسع من
الريح املرسلة ،يعين :اليت أرسلها اهلل -عز وجل -فيه

ْسيعة اعصفة ،ومع ذلك فالرسول -صىل اهلل عليه
وسلم -أجود باخلري من هذه الريح يف رمضان.

 .1691خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ت
ص
سل
آت صیل اهلل علیہ
'' زسول اهلل یل اهلل علیہ و م ست ےس زنادہ جی یےھ ۔'' عنی ر
وسلم ا ین حسم ،مال ،علم ،دعوت ،تصنحت وحتحواہےی اوز دورسوں کو فاندہ
ش
ش
آت ست ےس زنادہ جی
یرہوبجران وایل ےہ حرت می ست ےس زنادہ جی یےھ۔ ''اوز ر
ہ ،اس می اهلل ا ین
زمصاں می ےہون یےھ۔'' کنو نکہ زمصاں شجاوت کا مہتیہ ے
ہ اوز توقنق ناقیہ ییدے ا ین یھانوں رپ شجاوت کرن
ییدوں رپ شجاوت کر نا ے

ن
آت ےس زمصاں یک ےہ زات می ملن یےھ اوز فآں کا دوز
ہےی۔ ''حت ل علیہ الس الم ر
کران یےھ۔'' تعنی زمصاں ےک مہتن می ےہ زات کو حتنل علیہ الس الم ینی صیل اهلل
سل
آت ےک دل
آت کو فآں کا دوز کران یےھ ناکہ فآں ر
علیہ و م ےک نراس آکر ر
ی
می زاشح ےہو خان اوز فآں ےک رپ ھن رپھان ےس توات ھی خاصل ےہوخان ،تو
حت حتنل علیہ الس الم ص
سل
آت صیل اهلل
آت یل اهلل علیہ و م ےس م الفات کرن تو ر
ر
ش
ی
ت
سل
آت صیل
علیہ و م حت ےک کاموں مییت ہےوا ےس ھی زنادہ جی ےہو خان یےھ۔ عنی ر
اهلل علیہ وسلم یھ الئ ےک کاموں یک رطف ستفت کرن اوز حوت شجاوت کرن یےھ
یھن
ی
حنی کہ اهلل یک رطف ےس جی ےہوئ ےہوا ےس ھی زنادہ یت ےہون یےھ۔ خاال نکہ ن ےہوا
ہ ،لیک ناوحود اس ےک زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم زمصاں
یہت یت ویید ےہوئ ے
ش
ی
ےک مہتن می حت ےک کاموں مییت ےہوا ےس ھی زنادہ جی ےہون یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
ً
• أجود انلاس  :أكرث انلاس جودا ،واجلود ،لغة :الكرم ،ورشاع :بذل املحبوب من مال أو عمل.
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• الريح املرسلة  :ريح الرمحة اليت يرسلها اهلل تعاَل إلنزال الغيث العام.

فوائد احلديث:
 .1بيان جود انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وسعة كرمه وخاصة يف رمضان ،فإنه شهر الطااعت ومواسم اخلريات.
 .2احلث ىلع اجلود يف لك وقت ،وتستحب الزيادة عن االجتماع بأهل الصالح ،ويف شهر رمضان.
 .3استحباب اإلكثار من قراءة القرآن يف رمضان.
 .4ينبِغ ىلع طالب العلم والعلماء مدارسة العلم فيما بينهم حَّت ال ينىس ويذهب.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار
الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني
لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش .1987 – 1407 :ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,ملحمد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة 1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م .كنوز رياض الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،دار
كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه.

الرقم املوحد)6179( :

298

رپ
زسول اهللصیل اهلل علیہو سلم سفےکدوزاں جےھ ز ہن،کموز(یک سوازی کو) کو
َ َ َ َّ
ف
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتخل
ر
پ
آےگاہ یکن(،اگروہ ی ریدل ےہو نا تو اےس) ا ین جےھ سواز کرن اوزاسےک لن
ُ
َ
ُْ
فزي ِِج الضعيف ،وي ْردِف ويدعو هل
سْي،
يف الـم ِ
دعا کرن۔

 .1692احلديث:

**

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -اكن رسول
ََ َ
خلَّف يف َ
الـم يسري،
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يت
ُْ
فزييج الضعيفُ ،
وي ْر يدف ويدعو هل.
ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املعىن :أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم اكن يكون
يف آخر انلاس يف السفر؛ لريى حال انلاس واملحتاجني

ملساعدة يف السفر اكلعاجز ومن ليس دليه دابة
يركبها ،واكن ي َ ُسوق الضعيف ،وحيمله خلفه ويدعو

هل.

**

 .1692خدیث:

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم سف
خاپ ین عید اهلل زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
رپ
آت صیل اهلل علیہ و سلم کموز (یک سوازی کو) کو آےگ اہ یکن،
ےک دوزاں جےھ ز ہن ،ر
رپ
(اگر وہ ی ریدل ےہو نا تو اےس ) ا ین جےھ سواز کرن اوز اس ےک لن دعا کرن یےھ۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

رپ
خدی ث کا مقہوم :زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم سف دوزاں لوگوں می ست ےس جےھ
آت صیل اهلل علیہ و سلم عام لوگوں اوز ضوزت میدوں ےک
ےہوا کرن یےھ؛ ناکہ ر
ن
س
آت صیل
خال ےس واقف زہ ےی ،ن کش اوز سوازی ےس مخوم لوگو یک مدد کر کی۔ ر
رپ
اهلل علیہ و سلم کموز کو آےگ پھان ،اےس ا ین جےھ سواز کرن اوز اس ےک لن
دعا کیا کرن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• يتخلف عن املسري  :أي :يكون يف آخر انلاس يف َّ
السري يف السفر
َْ َُ َْ َ
َُ
برفاقه
• يزيج الضعيف  :أي :يسوق الضعيف ويدفعه يللحق ي
• يردف  :يُ ْر يكب خلفه
• ويدعو هل  :يسأل اهلل هل يلُ َعان بربكة دعوتهَ ،
وي يصل ملطلبه

فوائد احلديث:
 .1ىلع الرايع أن يتفقد رعيته ،فيساعد الضعيف وصاحب احلاجة.
 .2اتلاكفل بني املسلمني.
 .3تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،واهتمامه بأصحابه ،ورأفته بهم.
 .4ادلاعء للضعيف وصاحب احلاجة.
املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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- .
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)5971( :
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ک
زسول اهللصیل اهلل علیہوسلم یماز (مرعت) ادا کرنےس یہےل حریدپ ھحوزوںےس
زوزہ اقظاز کرن یےھ۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفطر
قبل أن يصيل لَع رطبات

 .1693احلديث:

**

ُ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول
ْ
ُ
فطر قبل أن يصيل ىلع
ا ي
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي ي
َ
ٌ
ٌ
ْ
ْ
ْ
تكن
تكن ُر َطبات ف ُت َمريات ,فإن لم
ُر َطبات ,فإن لم
َُْ ٌ َ َ َ َ
وات يمن ماء.
تمريات ,حسا حس ٍ
**

املعىن اإلمجايل:

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يفطر -إذا اكن
ً
صائما ،-ىلع رطبات قبل أن يصيل املغرب ،فإن لم
ُيد رطبات ،فإنه يفطر ىلع تمرات ،فإن لم تكن
عنده تمرات ،رشب رشبات من ماء ،وبدايته -عليه

الصالة والسالم -باتلمر أو املاء مناسب ألن الصائم
تكون معدته خايلة فال يبدأ بالطعام ادلسم ئلال

يترضر.

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم یماز (مرعت) ادا
ک
ک
کرن ےس یہےل حرید پ ھحوزوں ےس زوزہ اقظاز کرن یےھ۔ اگر پ ھحوزین ن ےہو نی،
ک
ک
ی
تو حرید حسک ھحوزوں ےس اوز اگر حسک ھحوزین ھی متش ن ےہو نی ،تو نرائ ےک حرید
گھوی ث رئ لتن۔

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
خيرب أنس -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث أن رسول

 .1693خدیث:

**

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ اس خدی ث می ن حت دے ے
ک
حت زوزہ ےس ےہون ،تو یماز مرعت ےس قیل حرید پ ھحوزوں ےس اقظاز فمانا کرن
ک
ک
ی
یےھ۔ اگر پ ھحوز متش ن ےہو نی ،تو حسک ھحوز ےس اقظاز فمان اوز اگر وہ ھی متش ن
ک
ےہو نی ،تو نرائ ےک حرید گھوی ث رئ لتن۔ ھحوز اوز نرائ ےس زوزہ اقظاز کرن می زسول
ہ؛ اس لن کہ زوزے
اهلل ﷺ یک اختیاز کردہ پنت یہای ث موزوں اوز میاست ے
ہ۔ حریابجرہ اےس رخا ہن کہ وہ رمعن عدا ےس کھان یک
داز کا معدہ خایل ےہو نا ے
رسوعات ن کرے؛ ناکہ وہ کسی ضز وتفصاں کا س کاز ن ےہون نران۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رطبات  :الرطب هو ثمر انلخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصري تمرا
• فتمريات  :باتلصغري ،واتلمر :ابللح ايلابس.
• حسا  :رشب بتمهل.
• حسوات  :مجع َحسوة ،ويه املرة من الرشب.

فوائد احلديث:

ً
 .1يستحب للصائم أن يفطر ىلع رطبات وترا ،فإن لم ُيد فعىل تمرات ،فإن لم ُيد فعىل املاء ،مع مرااعة الرتتيب.

 .2الزتام سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم فيه اخلري الكثري ،وقد ثبتت احلكمة من اإلفطار ىلع الرطب واتلمر ،فمن ذلك أنه يزيل فضالت املعدة،
كما أن فيه لك العنارص الغذائية اليت حيتاجها اجلسم.

املصادر واملراجع:

/اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه.

/رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/ .سلسلة
األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه/ .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/ .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/ .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن
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إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م -فيض القدير رشح اجلامع الصغري,
زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى -
مرص ,الطبعة :األوىل- 1356 ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ,حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ,انلارش :مؤسسة
الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت ,الطبعة :السابعة والعرشون  1415 ,ـه1994/م

الرقم املوحد)6185( :
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حت انک یہائزات گرز خائ توزسول اهللﷺ ا یھن اوزفمان:اے لوگو!
اهللکادکر کرو۔

اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب
ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل

 .1694احلديث:

**

 .1694خدیث:

ُ
ہ کہ حت انک یہائ زات گرز خائ تو
هلل  -ائ این کعت  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
عن أيب بن كعب -ريض اهلل عنه :-اكن رسول ا ي
َ َ َ ُ ُ
َ
ب ثلث
صىل اهلل عليه وسلم -إذا ذه
الليل قام ،فقال :زسول اهلل ﷺ ا یھن اوز فمان :اے لوگو! اهلل کا دکر کرو۔ یھوبجرال آنا ہےی رخاہےیا
ي
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
رپ
اجفة ،تتبَ ُعها
"يا أيها انلاس ،اذكروا اهلل ،جاءت الر ي
ہ ،اس ےک جےھ انک اوز یھوبجرال آن گا۔موت ای رنی یمام ےہولیاکنوں ےک سایھ
ے
ُ
ُ
املوت بما فيه"ُ ،
َّ
املوت بما فيهَ ،
الرا يدفَ ُةَ ،
:
قلت
جاء
جاء
ک
ل
ہ ،موت ای رنی یمام ےہولیاکنوں ےک سایھ آن ےک لن
ی
رھ
از
ی
ی
ن
ےک
آن
ے
ُ
ُ
َ
َ
يا رسول اهلل ،إين أ ْك ُ
رث الصالة عليك ،فكم أجعل
ي
م
م
ک
ک
ق
س
آت رپ تت ےک
َ ییاز رھی ے
ہ۔ ی ن دزنا ث کیا کہ اے اهلل ےک ز ول! ی ر
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
فقال" :ما يشئت" ،قلتُّ :
الربع؟ ،قال:
صاليت؟
لك من
م
ي
ی
ی
ح
رن
م
ھ
ن
ل
آت رپ دزود ےک ن صوض کر دوں؟
سایھ دزود حیا ےہوں۔ ی ا ی دعا کا کتیا حصہ ر
ِّ َ
ٌ َ
ْ
َ
َ
لك"ُ ،
فانلصف؟،
قلت:
شئت ،فإن يزدت فهو خري
"ما
ی
آت ﷺ ن
َ
ٌ َ
آت ﷺ ن فمانا :ختیا م رخا ےہو۔ می ن تروجرھا :ح رویھائ؟ ر
ر
َ
َ
لك" ،قلتُ:
قال" :ما شئت ،فإن يزدت فهو خري
َ
ٌ َ
فمانا :ختیا یم رخا ےہو ،اگر یم زنادہ کر دو تو ن یمہازے لن اجرھا ےہو گا۔ می ن تروجرھا:
َ
َ
خري لك"،
شئت ،فإن زدت فهو
فاثللثني؟ قال" :ما
ُ َّ
َ
ً ُ ْ َ َّ َ
ُ َ
ُ
آت ﷺ ن حوات دنا :ختیا یم رخا ےہو۔ اگر یم زنادہ کر دو تو یمہازے لن
ك ،تصف؟ ر
صاليت لكها؟ قال" :إذا تكىف هم
قلت :أجعل لك
ي
َُْ َ َ َ
آت ﷺ ن حوات دنا :ختیا یم رخا ےہو۔ اگر یم
یہت ےہو گا۔ می ن تروجرھا :دو یہائ؟ ر
ويغف َر لك ذنبُك".
آت رپ
زنادہ کر دو تو یمہازے لن یہت ےہو گا۔می ن تروجرھا کہ :می ای رنی تروزی دعا ہےی ر
م
آت ﷺ نفمانا(:اگریم اتسا کرو ےگ )تویررھ ن
دزود ےک لن حصوض کردوں؟ ر
ب
یمہازے مفاصد کو تروزا کرن ےک لن کاق ےہوخان گا اوز یمہازے گیاہ حش د ین
خا نی ےگ۔
**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

اجمایل معنی:

ہ کہینیﷺزاتےک یہائ حےص می حت
خدی ثےک آعازمی اسناتکاییاں ے
ا یھن تو ای رنی امت کو عفلت ےس ییداز کرن ےک لن اوز ایہی اس ع مل ےک

ذكر يف أول احلديث أن انليب –صىل اهلل عليه وسلم-
ً
اكن إذا قام من ثلث الليل ،قال منبها ألمته من
ً
سبحانه
اهلل
ملرضاة
يوصلها
ما
ىلع
هلا
الغفلة ،حمرضا
س
ج
ل
ی
ہ
پعنت د ن ےک ن حو اهلل یک حو تودی اوز اس یک ز مت کاملہ کا ناعت ےہو نا ے
ِّ
من كمال رمحته "يا أيها انلاس اذكروا اَّلل" ،أي:
ن
ت
ت
ن
ع
ن
گ
ل
ک
ک
ک
ک
ک
فمان :اے و و! اهلل کا د ر رو۔ ی دلو زناں ےس اهلل کا د ر رو ناکہ د رےک ج
باللسان واجلنان يلَح يمل ما حيصل من ثمرة اذلكر ىلع
ع
ی
ج
گ
م
ن
ن
م
ر
م
ک
ح
ً ی زنادہ ےس زنادہ ل ت رن یک ا حت ےل اوزپے اعمال ھوت خا ی۔
اإلكثار من عمل ِّ
الرب وترك غريه .ويف احلديث أيضا
ی
ت
ع
ی
ھ
م
ہ کہ دعا ما گن واال ص اوفات ا ین لن دعا
خدی ث ی اس نات کا ی ییاں ے
أن السائل قد يكون هل داعء يدعو به نلفسه،
م
ی
ی
م
ن
رن
ل
ب
ت
ک
ُ َ
ح
داعء للنيب َ -ص َّىل َّ ُ
ہ کہ وہ ا ی دعا کا یہائ نا صف صہ ی ﷺ
ً
ہ۔ حریا جرہ اس ےک ن ک ے
اَّلل َعلَيْ يه ر نا ے
فيمكن أن ُيعل ثلثه
ی
م
َو َسلَّ َم ، -ويمكن أن ُيعل هل َش ْط َره ،ويمكن أن رپ دزود ھنحن ےک لن حصوض کر دے نا یررھ ای رنی سازی دعا ہےی کو ینی ﷺ ےک لن
ی
ِّ
ُ
ً
آت ﷺ رپ دزود ھنج۔ خدی ث می آنا
مجيع داعئيه
يكون
داعء للنيب ،مثل أن يُصيل عليه دزود ییا دے۔ می ال دعا کرن ےک بجان ر
َ
َّ
َّ
ی
َ
بدل داعئه .وقد ثبت أنه" :من صىل عليه مرة صىل
ہ اهلل ت عایل اس رپ دس دق عہ زجمت کا
آت ﷺ رپ انک دق عہ دزود ھنحیا ے
ے
ہ کہ :حو ر
ً
ض م
ہ۔( حنح سلم306/1:خدی ث یمت 408:پوای ث ات ے
وہپہزضی
اهلل عليه عرشا" أخرجه مسلم يف صحيحه ( 306/1پولفما نا ے
**
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رقم )408من حديث أيب هريرة ،فيكون أجر صالته
كيف َّ
همك َ
َ
ْ
ويغ يفر ذنبَك" ،أي
اكفيا هل ،وهلذا قال" :ي ي
َ
زوال سبب الرضر اذلي يُعقب َّ
اهلم
إنك إنما تطلب
ي
َ
ُ
ويوجب اذلنب ،فإذا صليت يلع بدل داعئك حصل
مقصودك ،وحيتمل هذا احلديث أن املراد أن يرشكه

معه يف ادلاعء ،فكأنه قال :لكما دعوت نلفيس صليت

عليك ،وال يدل ىلع االكتفاء بالصالة عن ادلاعء ،بل
ً
ُيمع بينهما عمال جبميع انلصوص.

یھ
اهلل عیہ)۔ اس ےک اس دزود نحن کا احر اس ےک لن کاق ےہوخان گا۔ اشی لن
ی ِ
فماناَ " :کق ْی ےہ َمک وتَع ِف دییَک"۔ تعنی یم اس ضز زساں ےس کو دوز کرنا رخا ہن ےہو
ہ۔ حت یم ای رنی دعا ےک بجان متے
ہ اوز گیاہ کا ناعت ےہوئ ے
حو عم زدہ کرئ ے
ی
یھ
ی
ہ کہ اس
اوپ دزود نحو ےگ تو مہی یمہازا مفصد خاصل ےہوخان گا۔ ن ھی احمال ے
ر
آت ﷺ کو ای رنی دعا می رسنک کرنا ےہو۔ گونا کہ اں کا کہیا یھا کہ :می
خدی ث کا مفصد ر
ی
یھ
م
ہ کہ
آت رپ دزود نحوں گا۔ اس می اس عنی رپ دالل ث یہی ے
حت ھی دعا کروں گا ر
ع
دعا ےک بجان ضف دزود ہےی رپ اکنفاء کیا خان نلکہ یمام تصوض رپ مل کرن
ج
ےہون دعا اوز دزود دوتوں کو مع کیا خان گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد
اتلخريج :أيب بن كعب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الراجفة  :انلفخة األوىل
• الرادفة  :انلفخة اثلانية.
• من صاليت  :من داعيئ.

• تكىف همك  :املتعلق بادلارين.

فوائد احلديث:
 .1أفضل القيام ما اكن يف ثلث الليل األخري.
 .2فضل الصالة ىلع انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3جواز ذكر اإلنسان صالح عمله إذا أمن حنو ُ
العجب؛ لغرض اكالستفتاء.
 .4قرب املوت من العباد ،ولكن أكرث انلاس اغفلون عنه.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .حتفة اذلاكرين بعدة احلصن احلصني؛ لإلمام حممد بن يلع الشواكين،
حتقيق سيد إبراهيم وغريه ،دار احلديث-القاهرة ،الطبعة األوىل1419 ،م .اجلامع الكبري؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق د .بشار عواد ،دار
الغرب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1998 ،م .جامع املسائل؛ لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية احلراين ،حتقيق حممد عزيز شمس ،دار اعلم الفوائد،
الطبعة األوىل1422 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد
املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد
نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-
الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6181( :
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اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن

زسول اهللﷺلوگوں می ستےسزنادہ ا جےھ اخالقےکخامل یےھ

انلاس خلقا

 .1695احلديث:

**

ُ
َ َ َ َ
هلل -صىل
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن رسول ا ي
ُ ُ ً
َ
أحسن َّ
انلاس خلقا.
اهلل عليه وسلم-

ہ ،وہ کہنہ ےی کہ:زسول اهلل ﷺلوگوں میست
اتش زضیاهللعیہ ےسزوای ث ے
ےس زنادہ ا جےھ اخ الق ےک خامل یےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بيان ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عليه من
حسن اخللق وكرم الشمائل واتلواضع ،حليازته مجيع

املحاسن واملاكرم وتكاملها فيه.

 .1695خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ح
ہ کنو نکہ
آت ﷺ یک عدمہ ضفات و تواضع کا ییاں ے
ن ینی ﷺ ےک سن اخ الق اوز ر
ی
آت ﷺ یک شحصنت یمام مجاسن اوز عدمہ ضفات کو خامع ھی اوز اں می دزج کمال کو
ر
یرہنج ےہ ھی
ری وئ ی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:

 .1ما اكن عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -من كمال اخلُلق.
 .2احلث ىلع حسن اخللق تأسيا بانليب صىل اهلل عليه وسلم

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 اهلالَل ،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)6180( :
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اكن غالم يهودي خيدم انليب -صىل اهلل عليه

انک یہودی لرکا ینی کریمﷺیکخدمت کیا کر نا یھا

وسلم-

 .1696احلديث:

**

َ َ ُ َ َ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكن غال ٌم ي ُهو يد ٌّي
َ َ َ َ
َخيْ ُد ُم َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -ف َم يرض ،فأت ُاه
َ ُ ُُ ََ َ َ َْ َ
َّ
انل ُّ
أس يه،
يب -صىل اهلل عليه وسلم -يعوده ،فقعد يعند ر ي
َ
ْ ْ َََ َ َ
ََ َ َ
ُ َْ ََ َ
ْ
أبي يه َوه َو يعند ُه؟ ،فقال :أ يطع
َفقال هل« :أس يلم» فنظر يإَل ي
َ َ
َ ْ ََ َ َ
خ َر َج َّ
انل ُّ
يب -صىل اهلل عليه
اس يم ،فأسلم ،ف
أبا الق ي
َُ َُ
ْ ُ
هلل َّ ي ْ َ َ ُ َ َّ
ار».
وسلمَ -وهو يقول« :احلَمد ي
اذلي أنقذه من انل ي

ہ وہ ییاں کرن ہ ےی کہ :انک یہودی لرکا ینی
اتش  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ی
آت ﷺ اس یک عیادت ےک
کر م ﷺ یک خدمت کیا کر نا یھا۔ وہ پماز ےہو گیا تو ر
آت ﷺ اس ےک رساہن نتنھ گن اوز فمانا :اس الم قنول
لن تشتف الن۔ ر
ات یک رطف دیکھا حو اس ےک نراس ہےی یھا۔ اس ن کہا :اتو
کرلو۔ اس ن ا ین ن ر
ش
آتﷺ ن
الفا م یکاظاعتکرو۔اس رپ اس لرےک ناس الم قنول کرلیا۔ اس رپ ر

کہن ےہون ن ے
اہ تشتف ےل آن کہ :یمام ترعتفی اس دات ےک لن ہ ےی حش
ح
ن اس کو ہنم ےس بجات دے دی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن فَّت صغريا من ايلهود اذلين اكنوا يف
املدينة اكن خيدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم،-

فمرض فزاره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعرض
عليه أن يُسلم ،فأسلم الغالم فقال" :احلمد هلل اذلي
أنقذه من انلار".

 .1696خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ج
آت ﷺ یک خدمت کیا
خدی ث می ے
ہ کہ مدییہ ےک یہودتوں می ےس انک ر ھونا بجرہ ر
کر نا یھا۔ وہ پماز ےہو گیا تو ینی کریم ﷺ اس یک عیادت ےک لن تشتف ےل گن
آت ﷺ ن فمانا " یمام
اوز اےس اس الم یک دعوت دی حش رپ وہ مسلماں ےہو گیا۔ ر
ح
ترعتفی اس دات ےک لن ہ ےی حش ن اےس ہنم ےس بجات دی۔"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• غالم  :من اكن دون سن ابللوغ.
• أنقذه  :خلصه وجناه.

فوائد احلديث:
 .1جواز عيادة الاكفر ،واستحباب عرض اإلسالم عليه.
 .2فضل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومدى تأثريه ىلع انلفوس والقلوب بإخالصه وإشفاقه ىلع انلاس
 .3شدة احلرص ىلع هداية العصاة والكفار ،وعدم ايلأس منهم.
 .4جواز استخدام املرشك والصغري يف أعمال اخلدمة.
 .5حسن العهد مع أهل اذلمة والعمال.
 .6عرض اإلسالم ىلع الصيب ،وأنه يصح منه اإلسالم إذا أسلم.
 .7أن األب قد يؤثر ابنه يف اخلري ،وهو ال يفعله.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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،
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1426ه .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 .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َ َ
اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َْ
َ َ
وسلم -يف المع ُروف اَّلي أخذ علينا أن َل
َْ ُ ْ
َْ َ
َْ َ
نع ِصيه فيه :أن َل َن ِمش وجها ،وَل ندع َو َويال،
َْ ُ َ َ ْ
َ ُ َّ َ ْ َ
رش شعرا.
وَل نشق جيبا ،وأن َل نن

 .1697احلديث:

یھ
ہ
ہ
آتیک
زسول اهللﷺنحن یل ناتوںکا ےمےس عہد لیا یھا کہ اں می ےم ر
نافمائ یہی کرینےگوہن یھی کہ ہےم (کسیےکرمن رپ)ن میہ توخریےگ،
نییاہےیوپنادیکو ن رکازینےگ،نک رتے یرھازینےگ اوزن نال یکھتین
ےگ۔

**

اُسید ین ائ اسید نات عی انک خاتوں ےس ییاں کرن ہ ےی حش ن زسول اهلل ﷺ
ی
ی
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن حن ھیل ناتوں کا ہےم ےس عہد
ےس نعت یک ھی ،وہ کہنی ے
ہ
آت یک نافمائ یہی کرین ےگ وہ ن یھی کہ ہےم (کسی ےک رمن
لیا یھا کہ اں می ےم ر
رپ) ن میہ توخری ےگ ،نییاہےی و پنادی کو ن رکازین ےگ ،ن ک رتے یرھازین ےگ اوز ن
نال یکھتین ےگ۔

عن أسيد بن أيب أسيد اتلابيع ،عن امرأة من
ُ
املبايعات ،قالت :اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم  -يف املعروف اذلي أخذ علينا
ً
َْ
أن ال نعصيه فيه :أن ال ََنْم َش ً
وجها ،وال ند ُع َو َويْال،
ي
وال ن َ ُش َّق َجيْبًا ،وأن ال نَنْ ُ َ
رش َش ْعراً.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب عليه السالم يأخذ العهد من الصحابيات
عند املبايعة بأن ال يعصينه ،ومن ذلك :أال ختدش
املرأة وجهها ،أو ترضب وجهها ،أو ترضب خدها ،وال

ترفع صوتها بانلياحة املنيه عنها ،وال تمزق ثيابها،
وأال تنفش شعرها وتمزقه عند نزول املصائب.

 .1697خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت یک
ینی ﷺ نعت کرن وق ث ضجاییات ےس اس نات کا عہد لتن یےھ کہ وہ ر
ی
وج،ناایریاحررہہناا ینزحسازکو
نافمائیہی کرین یگاوز ن ھی کہعوزتایریاحررہہ نت ر
ہ،ا ین ک رتے ن
ن نتناوزتوجکر ےکای رنیآوازنلید ن کرے حشےس کہزوکاگیا ے

ی
وج۔
یرھازے اوز ن ا ین نال کھتے اوز ن مصتنت ےک وق ث اےس ت ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :امرأة من ُ
المبَايي َعات
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ُ
المبَاي َعات  :أي اللوايت بايعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع َّ
السمع والطاعة.
ي
َْ
َْ َ
• ال َن يمش  :ال َن يدش.
ً
َْ
َ
• وال ند ُع َو َويْال  :أي :ال نقول عند املصيبة وياله ،وحنو ذلك من ألفاظ انلياحة ،والويل :احلزن ،والعذاب ،واهلالك.
ُْ
• َجيْبَا  :من القميص وحنوه :ما يدخل منه الرأس عند لب يسه.
ُ
ُ
َْ ُ َ َ ْ
رش شع ًرا  :ننفش ون َمزق ،وهو من فعل النساء اغبلا عند املصائب.
• نن

فوائد احلديث:
 .1أن هذه األفعال من خصال اجلاهلية ،وأنها من انلياحة املنيه عنها.
 .2صوت املرأة ليس بعورة ،إذا لم يكن فيه خضوع بالقول كما نىه اهلل سبحانه النساء عن ذلك.
َ
 .3جهالة الصحايب ال تقدح يف صحة احلديث.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش 1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي،
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة
سنة النرش1418 :ه1997 -م.
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العرصية ،صيدا .صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .رياض الصاحلني ،تأيلف
 :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،الطبعة :األوىل1428 ،ه.
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ُ
اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ف
ی
زسول اهللﷺیک منصیکآسییک الئ نک ھی

إَل الرصغ.

 .1698احلديث:

عن أسماء بنت يزيد -ريض اهلل عنها -قالت :اكن
ُ
ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إَل
ُّ ْ
الرص يغ.

**

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

اكن مقدار كم قميص انليب صىل اهلل عليه وسلم

إَل املفصل بني الكف والساعد ,ولكن احلديث فيه
ضعف ،ولم يرد ما خيالفه.

 .1698خدیث:

ف
ہ کہ زسول اهلل ﷺ یک منص یک آسیی
اشماء نت پند زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
ی
ک الئ نک ھی۔

**

اجمایل معنی:

ےہ
ف
ی
ینی ﷺ یک منص یک آسیی اینی ےہوئ ھی کہ وہ ھییل اوز نازو ےک دزمیاں موحود حوز
ی
ہ اوز کوئ اتسی خدی ث وازد یہی ےہوئ
نک آئ ھی۔ لیک اس خدی ث می ضعف ے

ہ حو اس یک مجالفت کرئ ےہو۔
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي
اتلخريج :أسماء بنت يزيد ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الرصغ  :هو املفصل بني الكف والساعد
ُ
• كم  :الكم :مدخل ايلد وخمرجها من اثلوب.

فوائد احلديث:
 .1احلض ىلع الزهد يف امللبس وعدم تطويل اثلياب ألنه يفيض إَل اخليالء أو يعيق حركة اإلنسان.
 .2جعل الكم إَل الرسغ استحبابا ،لعدم ورود ما خيالف هذا احلديث.
املصادر واملراجع:

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 .ضعيف اجلامع الصغري وزياداته ،لألبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم .بهجة انلاظرين رشح رياض
الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,تأيلف :يلع بن سلطان حممد القاري ,انلارش :دار
الفكر ,ط 1اعم 1422ه.
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ک
آت
اتویکر صدتقزضی اهلل عیہ کا انک عالم یھا حو ایہی جرھ حراحدنا کر نا یھا اوز ر
اسکا حراح کھانےککام میالن یےھ۔

اكن أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم

خيرج هل اخلراج واكن أبو بكر يأكل من خراجه

 .1699احلديث:

**

َ
َ
بكر
عن اعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :اكن أليب
ٍ
َ
الم ُخير ُج هل اخل َ َر َ
الصديق -ريض اهلل عنهُ -غ ٌ
اج ،واكن
ي
ً
َ
ُ
َ
فجاء يوما بيشءٍ ،فأكل
خراج يه،
بكر يأكل من
أبو
ي
ٍ
َ
َ
ُ َ
دري ما هذا؟ فقال
منه أبو
بكر ،فقال هل الغالم :ت ي
ٍ
َ ُ ُ َ َ َّ ْ
ُ
ُ
إلنسان يف
بكر :وما هو؟ قال :كنت تكهنت
أبو
ٍ
ٍ
ُُ َ
ََ
َ
أحس ُن الكهانة ،إال أين خدعته ،فل يقيين،
اجلاهلي ية وما ي
َ َْ
َ
َ
َ
فأعط ياين يذللك ،هذا اذلي أكلت منه ،فأدخل أبو
َ ُ َ َّ
فقاء لك يش ٍء يف بط ين يه.
بكر يده
ٍ

 .1699خدیث:

ام المومیی عاتش زضی اهلل عہا ییاں کرئ ہ ےی کہ اتویکر صدتق زضی اهلل عیہ کا انک
ک
آت اس کا حراح کھان ےک کام می الن
ع الم یھا حو ایہی جرھ حراح دنا کر نا یھا اوز ر
ی
ض
عایل عیہ ن اےس کھا لیا۔ اں ےس
ےھ۔ انک دں وہ کوئ حرت النا تو اتویکر ز ی اهلل ت ی
ی
ی
آت ن فمانا کیا ھی؟ اس ن کہا
آت کو معلوم ے
ہ ن کیا حرت ھی؟ ر
ع الم ن کہا :ر
ی
می ن زمان خاہےلنت می آییدہ ےہون وایل نات (کہای ث) انک آدمی کو ییادی ھی
خاال نکہ می کہای ث ےس کوئ سد ند یہی زکھیا یھا نلکہ می ن اےس تویہی دھوکہ دنا یھا۔
م
ہ اوز اشی کو
تو (آح) وہ مجھ ےس م ال اوز (ن حرت) اس ن جےھ اشی ےک عوض دی ے
ہ۔اس رپ اتویکر زضی اهلل عیہ ن ای رنی انگیل میہ می دال کر رنت یک
آت ن کھانا ے
ر
ےہ حرت کو ق کر ےک ن کال دنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا الغالم أليب بكر قد خارجه ىلع يشء معني يأيت
به إيله لك يوم ،ويف يوم من األيام قدم هذا الغالم
ً
طعاما أليب بكر فأكله فقال :أتدري ما هذا ؟ قال:
وما هو ؟ قال :هذا عوض عن أجرة كهانة تكهنت

بها يف اجلاهلية وأنا ال أحسن الكهانة ،لكين خدعت
الرجل فلقيين فأعطاين إياها ,وعوض الكهانة حرام،

سواء اكن الاكهن حيسن صنعة الكهانة أو ال حيسن
ألن انليب عليه الصالة والسالم :نىه عن حلوان

الاكهن– .أخرجه ابلخاري يف صحيحه (84/3

رقم ،)2237ومسلم يف صحيحه ( 1198/3رقم)1567
من حديث أيب مسعود األنصاري -فلما قال أليب

بكر هذه املقالة أدخل أبو بكر يده يف فمه فقاء لك
ما أكل وأخرجه من بطنه ئلال يتغذى بطنه حبرام

وهذا مال حرام ألنه عوض عن حرام ،فاألجرة ىلع

فعل احلرام حرام.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آتکوزوزان کجرھحوزاك
اتویکر زضیاهلل نا یناسع المےک سایھ نَطکیا کہوہ ر
دنا کرے گا۔ انک دں ن ع الم اتویکر زضی اهلل عیہ ےک لن کجرھ کھانا ےل کر آنا حےس

آت زضی
آت خا ین ہ ےی کہ ن کتسا کھانا یھا؟ ر
آت ن کھا لیا۔ وہ ع الم کہن لگا :کیا ر
ر
اهلل عیہ ن تروجرھا کہ ن کتسا کھانا یھا؟۔ اس ن حوات دنا کہ ن اس کہایث یک احرت
م
ی
ج
ی
ہ حو می ن زمان خاہےلنت می یک ھی خاال نکہ جےھ کہای ث ا ر ھی رطح یہی آئ ھی اوز
ے
م
م
مین اس آدمیکودھوکہدنایھا۔وہ جےھآحم التو اس ن جےھ نکھانادنا۔کہای ثکا
ج
اہ کاہ ےن کو قن کہای ث ا ر ھی رطح آ نا ےہو نا ن آ نا ےہو کنو نکہ ینی
ہ رخ ے
عوض حرام ے
ض
ہ ۔ حنح بجازی ( 84/3خدی ث
ﷺ ن کہای ث یک احرت ےس منع فمانا ے
ض م
یمت ،)2237:اوز حنح سلم ( 1198/3خدی ث یمت )1567می ن خدی ث اتو
ہ۔ حت اس ن ن نات اتو یکر زضی اهلل
م سعود اتصازی ےک وا سےط ےس رموی ے
آت ن ا ین اہیھ کو میہ می دال کر ا ین رنت می موحود وہ ست کجرھ
عیہ ےس کہی تو ر
آت ےک رنت می حرام عدا ن خان۔ ن حرام مال
آت ن کھانا یھا ناکہ ر
ن کال دنا حو ر
ی
ہ۔
یھا کنو نکہ ن حرام ےس کا عوض یھا۔ حرام ق عل یک احرت لتیا ھی حرام ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر –ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
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معاين املفردات:

• خيرج هل  :يأتيه بما يكسبه من اخلراج ،واخلراج :هو يشء ُيعله السيد ىلع عبده يؤديه لك يوم ،وبايق كسبه يكون للعبد.
• تكهنت  :أخربت بالغيب؛ اداعء معرفته.
• فقاء  :أي استفرغ لك ما أكل منه.

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1ورع أيب بكر الصديق –ريض اهلل عنه -وحرصه عدم دخول جوفه شيئا حمرما ،ولو لم يستفرغه لاكن معذورا ألن اإلثم ىلع الغالم وألنه لم
يكن يعلم.
 .2جواز األكل من خراج الغالم.

 .3أبو بكر الصديق –ريض اهلل عنه -أول من قاء من الشبهات حترجا

ً

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة
األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل،
1421ه .كشف املشلك من حديث الصحيحني؛ أليب الفرج ابن اجلوزي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار الوطن-الرياض .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6187( :
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اكن يقول دبر لك صالة حني يسلمَ :ل هلإ إَل
َ
اهلل وحده َل َشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو
َ
َ
ٌ
قديرَ ،ل حول وَل قوة إَل باهللَ ،ل
لَع لك يش ٍء
َّ
هلإ إَل اهلل ،وَل نعبد إَل إياه ،هل انلِّعمة وهل
َ َ
َّ
احلسنَ ،ل هلإ إَل اهلل
الفضل ،وهل اثلناء
َ
خملصني هل ِّ
ادلين ولو ك ِره الكفرون

 .1700احلديث:

وہ ےہ یمازےک تعد ،حشوقث سالمیرھتن ’’ال الہ اال اهللوخدہ۔۔ ۔‘‘ رپ ھن
یےھ

**

ِّ
عن عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل تعاَل عنهما -أنه
ِّ
َ
اكن يقول :يف دبر لك صالة حني يُسلم «ال هلإ إال اهلل
َ
وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك
َ
َ
ٌ
قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال هلإ إال اهلل،
يش ٍء
َّ
َّ
ِّ
وال نعبد إال إياه ،هل انلعمة وهل الفضل ،وهل اثلناء
َ
احل َ َسن ،ال هلإ إال اهلل خملصني هل ِّ
ادلين ولو ك يره
الاكفرون» وقال« :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ُ ِّ
ِّ
ي َهلل بهن ُدبُر لك صالة».

 .1700خدیث:

ض
ہ کہ وہ ےہ یماز ےک ت عد ،حش وق ث
عایل عہما ےس رموی ے
عیداهلل ین زیت ز ی اهلل ت ی
ی
ک لہ ،لہ الملک ولہ الجدم و ےہو عیل کل
س الم رھتن ،ن رپ ھن« :ال الہ اال اهلل وخدہ ال رسن َ
ل
ِ
ول وال ق َ
وہ اال ناهلل ،ال الہ اال اهلل ،وال تعید اال انَاہ ،لہ الن عمہ ولہ ا فصل ،ولہ
شیء فدپ ،ال ح َ
م
ل
التَیاء ا ح َ َسن ،ال الہ اال اهلل جلصی لہ الدِین ولو کَرِہ الکافوں» تعنی اهلل ےک سوا کوئ
حف
ہ اس کا کوئ رسنک یہی ،اشی یک
( نقی) عیادت ےک التق یہی وہ اکی ال ے
ہ ،گیاہ ےس
ہ اوز اشی ےک لن یمام ترعتفی ہ ےی اوز وہ ےہ حرت رپ فادز ے
نادساہےت ے

ہ۔ اهلل ےک سوا
بحن یک ظاق ث اوز یییک کرن یک فدزت ضف اهلل یک توقنق ےس ے
کوئ (شجرا) معنود یہی ،ہےم ضف اشی یک عیادت کرن ہ ےی ،ےہ ت عمت کا مالک وہےی
ت
ق
ہ (تعنی قصل اوز عمیی ضف اشی یک رطف ےس
ہ اوز سازا صل اشی یک ملکنت ے
ے
ح
ہ ،اهلل ےک سوا کوئ ( فنقی) معنود یہی ،ہےم
ہ ےی) اوز اشی ےک لن یہتین ترعتف ے
رج کاف نات رسید کرین۔‘‘ زاوی کہن ہ ےی کہ:
خالص اشی یک عیادت کرن واےل ہ ےی اگ ر
"زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم اں کلمات ےک دزت عہ ےہ یماز ےک ت عد اهلل یک توحید
وعظمت ییاں کرن یےھ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
اكن عبد اهلل بن الزبري-ريض اهلل عنهما -حني يسلم

من صالة الفرض يقول هذا اذلكر العظيم ,واذلي فيه
الكثري من املعاين اجلليلة من إثبات العبودية احلقة

هلل تعاَل وحده ,ونيف وجود رشيك معه يف ذلك
سبحانه ,وإثبات تفرده بامللك الظاهر وابلاطن,

واستحقاقه احلمد يف لك األحوال ,وإثبات القدرة

املطلقة هل سبحانه ,كما أن فيه اعرتافا من العبد لربه
بعجزه وتقصريه ,وبراءته من حوهل وقوته وإقراره بأن

ال حول هل يف دفع رش ،وال قوة يف حتصيل خري إال باهلل
تعاَل ،كما ِّ
تضمن هذا اذلكر املبارك إضافة انلعمة إَل

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عایل عہما حت فض یماز ےک ت عد س الم یرھت ن یےھ تو ن
عیداهلل ین زیت زضی اهلل ت ی
ع
ع
مسن
ہ ،ختےس نہا اهلل ےک لن
ظنم دکر رپ ھن یےھ ،حو پے ظنم معائ رپ مل ے
ح
فنقی عنودی ث کا اییات ،اس ےک سایھ کسی ےک رسنک ےہون کا ان کاز اوز ظ ے
اہی

وناظنی نادساہےت می اس یک اتفادی ث کا اییات ،ےہ خال می اس ےک لن سہی
عایل ےک لن مظلق فدزت کا اییات .اشی رطح
ترعتقوں کا اسحفاق اوز اهلل سجان وت ی
اس می ییدے کا ا ین زت ےس ای رنی ن تسی اوز کمی وکو ناہےی کا اعتاف ،ای رنی
عایل یک توقنق ےک تعت اس ےک
ظاق ث وقوت ےس پاءت اوز ن اعتاف ے
ہ کہ اهلل ت ی
ہ ن یہ الئ خاصل کرن یک فدزت۔ اوز اشی رطح
اندز پائ کو دوز کرن یک ظاق ث ے
م ح
ت
ندعایمام عمنوں یک تستتاس ےک ن ع ِم فنقی یکرطف کرن ،اوزاهلل رعوخل ےک
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مسديها سبحانه ,وإضافة الكمال املطلق واذلكر

احلسن اجلميل هل جل وعز ىلع ذاته وصفاته وأفعاهل
ُ
ونعمه وىلع لك حال ،ثم ختم هذا اذلكر بكلمة
اتلوحيد "ال هلإ إال اهلل" ،مذكرا باإلخالص هلل يف

العبادة ،ولو كره الاكفرون مجيعهم .ثم ذكر عبد اهلل

بن الزبري-ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل –صىل اهلل

عليه وسلم -اكن إذا سلم من صالته ،تكون ألفاظ
ً
تهليله بهذه الصيغة ،واكن يرفع صوته بهذا تعليما ملن
حرض معه من املأل.

ت
لن اس یک دات وضفات ،اس ےک اق عال اوز اس یک عمنوں اوز ےہ خال رپ کمال
ج
ہ .یررھ اس دکر کو ،عیادت می
مظلق یک تستت کرن اوز یہتین دکر ِ میل کو سامل ے

اهلل ےک لن اخ الض یک ناد داہئ کران ےہون ،کلمہ توحید "ال الہ اال اهلل" (اهلل ےک سوا
ہ ،اگر رج سازے کفاز اس کو نا ت رسید کرین۔ یررھ
کوئ شجرا معنود یہی) رپ حم کیاگیا ے
عیداهلل ین زیت زضی اهلل عہما ن فمانا کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم حت یماز ےس
س الم یرہتن تو اں کلمات ےک دزت عہ اهلل یک توحید وعظمت ییاں کرن یےھ ،اوز
ص
سل
آت ےک
آت یل اهلل علیہ و م اےس رپ ھن ےہون ای رنی آواز کو نلید کرن یےھ ناکہ ر
ر
ی
نراس موحود دورسے لوگ ھی سنکھ لی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبداهلل بن الزبري -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• دبر لك صالة  :خلفها وبعد الفراغ منها.
• اثلناء  :املدح واذلكر.
• احلسن  :اجلميل.

• يهلل بهن  :تكون ألفاظ تهليله بعد الصالة بهذه األلفاظ وهذه الصيغة.
• الفضل  :الكمال املطلق.

• الحول وال قوة  :ال حول يف دفع رش ،وال قوة يف حتصيل خري إال باهلل.
• ال هلإ إال اهلل  :يعين ال معبود حق إال اهلل.
• هل ادلين  :أي ال نعبد معه غريه.

فوائد احلديث:
 .1استحباب املحافظة ىلع هذه األذاكر اجلامعة نلعوت الكمال بعد لك صالة مكتوبة.
 .2مدار ادلين ىلع اإلخالص واملتابعة؛ فهما ساقا اإلسالم.
 .3حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع تطبيق السنن وإشاعتها.
 .4املسلم يعزت بدينه ويظهر شعائره رغم أنوف الاكفرين.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل 1418ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام
أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار،
دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد
اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار
احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل
مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد
بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه.
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ی
ینی کریمﷺیک انک او نتنی ھیحش کا نام عصیاء یھا۔ کوئ او نتنی اسےس
ی
آےگ یہیپھنی ھی۔

اكنت ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
العضباء َل تسبق

 .1701احلديث:

**

ُ
َ َ َ َ ْ
هلل
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :اكنت ناقة
رسول ا ي
َي
َ
ْ َ ُ َ ُ
اء ال ت ْسبَ ُق ،أ ْو ال
صىل اهلل عليه وسلم -العضبَ
َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ٌّ َ َ
َ
َ
َ
َ
ىلع َقعود ُ
هل ،ف َسبَق َها ،فش َّق
تكاد تسبق ،فجاء أعرايب
ٍ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌّ َ َ
هلل
ذليك ىلع المس يل يمني حَّت عرفه ،فقال" :حق ىلع ا ي
ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ ُّ ْ
َّ َ ُ
ادلن َيا يإال َوض َعه".
أن ال يرت يفع يشء يمن

ن ی
ہ کہ ینی کریم ﷺ یک انک او تنی ھی حش کا نام
اتش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
رپ
ی
ن
عصیاء یھا۔ کوئ او تنی اس ےس آےگ یہی پھنی ھی نا (زاوی ن) توں کہا وہ جےھ

زہ خان ےک فی ث ن ےہوئ یررھ انک دیہائ ا ین انک توانا اوی ث رپ سواز ےہو کر آنا اوز
ن
آت ﷺ یک او تنی ےس اس کا اوی ث آےگ ن کل گیا۔ مسلماتوں رپ ن پا ساق گرزا
ر
ع
ل
ی
عایل
یہاں نک کہ ینی کر م ﷺ کو اس کا م ےہو گیا ،تو ر
آت ﷺ ن فمانا کہ اهلل ت ی
ی
ک ک
ی
ہ۔
ہ ( ھی ھی) اےس وہ گرا نا ھی ے
ہ کہ دییا می حو حرت ھی نلید ےہوئ ے
پحق ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن ناقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

العضباء اكن الصحابة ريض اهلل عنهم يرون أنها ال
تسبق أو ال تكاد تسبق ،فجاء هذا األعرايب بقعوده

فسبق العضباء ،فكأن ذلك شق ىلع الصحابة ريض

اهلل عنهم ،فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ملا
عرف ما يف نفوسهم" :حق ىلع اهلل أال يرتفع يشء من
ادلنيا إال وضعه" ،فلك ارتفاع يكون يف ادلنيا فإنه

البد أن يؤول إَل اَنفاض ،فإن صحب هذا االرتفاع
ارتفاع يف انلفوس وتعاظم فإن الوضع إيله أْسع؛

ألن الوضع يكون عقوبة ،أما إذا لم يصحبه يشء
فإنه البد أن يرجع ويوضع ،ويف قوهل عليه الصالة
والسالم" :من ادلنيا" ديلل ىلع أن ما ارتفع من أمور

اآلخرة فإنه ال يضعه اهلل ،فقوهل" :يرفع اهلل اذلين

آمنوا منكم واذلين أوتوا العلم درجات" املجادلة:

 ،11فهؤالء ال يضعهم اهلل عز وجل ما داموا ىلع

وصف العلم واإليمان ،فإنه ال يمكن أن يضعهم
اهلل ،بل يرفع هلم اذلكر ،ويرفع درجاتهم يف اآلخرة.

 .1701خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ن
ہ کہ اهلل ےک ینی ﷺ یک او تنی ’عصیاء‘ ےک نازے می ضجان ےس
خدی ث می ے
رپ
ی
ی
ہ کہ اس ےس کوئ سوازی آےگ یہی پھنی ھی نا وہ جےھ یہی زہ خائ ھی،
منقول ے

ن ارعائ ای رنی سوازی رپ آنا اوز عصیاء ےس آےگ پھ گیا ،ن ضجان کرام رپ گراں گرزا۔
م
ک
ہ
عایل پحق ے
ر
آت ﷺ ن حت ضجان کرام یک نفنت کو حسوس کیا ،تو فمانا ”اهلل ت ی
ی
ک
ک
ی
ت
ہ“ عنی دییا می نلید
ہ ( ھی ھی) اےس وہ گرا نا ھی ے
کہ دییا می حو حرت ھی نلید ےہوئ ے
ہ۔ اگر ن نلیدی دلوں می ےہو تو اےس ت رسنی یہت خلد آئ
ےہون وایل ےہ حرت کو زوال ے
ت
ہ۔ لیک اگر ن ازتفاع رماح کا حصہ ن ینی ےہو تو وہ
ہ ،اس لن کہ رسنی اس یک رسا ے
ے
ہ کہ
آت ﷺ کا فماں "من الدییا" اس نات رپ دلیل ے
ضوز واترش لوینی ے
ہ۔ ر

عایل کا
آحرت ےک کاموں می ےس حو حرت نلید ےہوئ ے
ہ اهلل اےس یہی گرا نا۔ اهلل ت ی
لِ
ِم
ہ ” َپْ ق َ ِع ال َلـہ َالدِی َن آمَنُوا نک ُ ْم َو َالدِی َن ُاوتُوا ا ْع ْل َم دَ َزخَات“ (المجادلہ)11 :۔
ازساد ے
ُ
عایل یم می ےس حو لوگ ای ماں ﻻن ہ ےی اوز حو علم دن گن ہ ےی ،اُں
پجمہ :اهلل ت ی
ع
ےک دزخات نلید کر دے گا۔ آی ث می مدکوز ن لوگ حت نک ا ین لمی اوز ایمائ
ضفات ےس منصف ےہوں ےگ اتسا ممک یہی کہ اهلل ایہی زسوا کرے۔ اس لن کہ
ہ اوز آحرت می اں ےک دزخات
اهلل اں کو دلیل یہی کر نا نلکہ اں کا نام نلید کر نا ے
ہ۔
نلید کر نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري بنحوه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
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معاين املفردات:

• العضباء  :اسم ناقة رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم ،-والعضب شق األذن ،ولم تكن ناقة الرسول مشقوقة األذن.
ِّ
الفيت من اإلبل اذلي استحق أن يركب.
• قعود :
• حَّت عرفه  :عرف أثر املشقة.

• حق  :واجب أوجبه اهلل ىلع نفسه.
• وضعه  :خفضه وأسقطه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اتلواضع ،وطرح رداء الكربياء.
 .2اإلعالم بأن أمور ادلنيا ناقصة غري اكملة.
 .3بيان ما اكن عليه الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -من اتلواضع ،وتطييب نفوس أصحابه.
 .4جواز اختاذ اإلبل للركوب واملسابقة عليها.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت.
رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه.
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ےہ اہےم کام حو اهللیکجدموییاےسنرسوع کیا خان،وہ ناقص اوزنپکث

لك أمر ذي بال َل يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع

 .1702احلديث:

**

 .1702خدیث:

ہ
ے

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن ازساد
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
فمانا ‘‘ :ےہاہےمکامحواهلل یکجدموییاےس نرسوعکیاخان،وہ ناقص اوز ن پک ث

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َُُْ
ُ ُّ ْ
ُ
باحلمد
بال ال يبدأ فيه
عليه وسلم -قال« :لك أم ٍر ذي ٍ
ْ
هلل فهو أق َطع».

ہ۔’’
ے
**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن "لك أمر ذي بال" ،أي :شأن يهتم به
ً
رشاع ،من خطبة وموعظة ولكمة مهمة وحنو ذلك "ال
يبدأ فيه باحلمد هلل" ،بمعىن احلمد بأي صيغة اكنت،

"فهو أقطع" ،أي :ناقص الربكة .واحلديث ضعيف،

لكن دلت السنة العملية ىلع أن هذا اكن هديه -

عليه السالم -يف مجيع أموره.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ ‘‘ ےہ اہےم کام’’ تعنی :ےہ وہ کام حش کا رسعاۃ
خدی ث اس نات کا فاندہ دینی ے
ہ ختےس حظیہ اوز وعظ و تصنحت وعتہ‘‘ ،اهلل یک جدم ےس ن رسوع یک
ا ےہمام کیا خا نا ے
ی
م
ہ،
خان’’ کسی ھی ی رتان می اهلل یک ترعتف یک خان وہ جدم ےک عنی کو سامل ے
ع
ت
ہ لیک میل
ہ ۔ن خدی ث ضعنف ے
‘‘تو وہ نا یمام’’ عنی ناقص و ن پک ث ےہوئ ے
آت صیل اهلل علیہ وسلم کا ا ین یمام اموز می
ستت اس نات رپ دالل ث کرئ ے
ہ کہ ر
یہی رطتفہ یھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ذي بال  :ذي شأن يهتم به.
• أقطع  :ناقص الربكة.

فوائد احلديث:
 .1من آداب املسلم أن يبدأ قوهل أو فعله حبمد اهلل تعاَل.
 .2تستحب ابلداءة بالبسملة أو احلمد إذا اكن الفعل أو القول مباحا أو مندوبا أو واجبا ,ويكره إن اكن مكروها ,وحيرم إن اكن حمرما.
 .3فضل محد اهلل تعاَل وشكره وأنه سبب حلصول الربكة.
املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة األوىل1399 ،ه .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب ،بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه ،للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار إحياء الكتب العربية .كنوز رياض الصاحلني ،فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .سنن أيب داود ,أليب داود سليمان بن
األشعث ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
 -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه2001 -م .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة
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النرش 1418 :ه1997 -م .السنن الكربى ،للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة –
بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،ـه 2001 -م.
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ہ اوز ےہآدمی ای رنی زعنتےک نازے می حوات
یم میےس ےہآدمی یگہیاں ے
ہ اوز عوزت
ہ،رمدا ین گرھوالوںکا یگہیاں ے
ہ؛ حریابجرہ امت یگہیاں ے
دہ ے
ا ین س ے
ہ۔اسرطحیم میےس ےہ
وہےک گرھ اوزاسےکبحروں کایکیگہیاں ے

لككم راع ,ولككم مسؤول عن رعيته:

واألمْي راع ,والرجل راع لَع أهل بيته ,واملرأة
راعية لَع بيت زوجها وودله ,فلككم راع,

ش
ہ اوزاسےساسےک مابحنوںےکمن علق سوال کیا خان گا۔
حص یگراں ے

ولككم مسؤول عن رعيته

 .1703احلديث:

**

 .1703خدیث:

ہ ،ایھوں ن کہا کہ می ن ینی ﷺ
عیداهلل ین عم زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ہ اوز ےہ آدمی ای رنی زعنت
کو فمان ےہون سیا" :یم می ےس ےہ آدمی یگہیاں ے
ہ،رمد ا ینگرھ والوں کایگہیاں
ہ؛حریابجرہ امت یگہیاں ے
ےکنازےمیحواتدہ ے
ہاوز عوزتا ین س ے
ہ۔اس رطحیم
وہےکگرھاوزاسےک بحروںکا یک یگہیاں ے
ے
ش
ہ اوز اس ےس اس ےک مابحنوں ےک من علق سوال کیا
می ےس ےہ حص یگراں ے
ہ اوز ےہ
ہ کہ’’ :یم می ےس ےہ آدمی یگہیاں ے
خان گا"۔ اوز انک زوای ث می ے

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :سمعت رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :لككم َر ٍ
اع,
ولككم مسؤول عن َر يع َّي يت يه :واألمري َر ٍ
اع ,والرجل
ٌ
َر ٍ
اع ىلع أهل بيته ,واملرأة َرا يعيَة ىلع بيت زوجها
َ
وودله ,فلككم را ٍع ,ولككم مسؤول عن َر يع َّي يت يه».
ويف لفظ« :لككم َر ٍ
اع ،ولككم مسؤول عن َر يع َّي يت يه:
اع ومسؤول عن َر يع َّي يت يه ،والرجل َر ٍ
اإلمام َر ٍ
اع يف أهله
ٌ
ومسؤول عن َر يع َّي يت يه ،واملرأة َرا يعيَة يف بيت زوجها
ومسؤولة عن َر يع َّي يت َها ،واخلادم َر ٍ
اع يف مال سيده
ومسؤول عن َر يع َّي يت يه ،فلككم َر ٍ
اع ومسؤول عن
َر يع َّي يت يه».

ہ۔ حریابجرہ لوگوں کا امت اں کا یگہیاں
کوئ ای رنی زعنت ےک نازے می حوات دہ ے
ہ ،رمد ا ین گرھ والوں کا یگہیاں
ہ اوز وہ ای رنی زعانا ےک نازے می حوات دہ ے
ے
ہ ،عوزت ا ین س ے
وہ ےک گرھ یک یگہیاں
ہ اوز اں ےک نازے می حوات دہ ے
ے
ہ اوز ع الم ا ین مالک ےک مال کا یگہیاں
ہ اوز اس ےک نازے می حوات دہ ے
ے
ش
ی
ہ۔ اس رطح م می ےس ےہ حص یگراں
ہ اوز اس ےک نازے می حوات دہ ے
ے
ہ اوز اس ےس اس ےک مابحنوں ےک من علق سوال کیا خان گا‘‘۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لككم حافظ وأمني ىلع رعيته وحماسب عليها،
فاحلاكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة ,وكذلك

الرجل مسؤول ىلع أهله يأمرهم بطاعة اهلل وينهاهم

عن معصية اهلل ويقوم عليهم بما هلم من احلق،

ومسؤول ىلع ذلك يوم القيامة ,واملرأة راعية ىلع بيت
زوجها بما حيفظه وكذلك ىلع األوالد ،ويه مسؤولة
عن ذلك يوم القيامة ,والعبد حافظ وأمني ىلع مال

سيده ومسؤول يوم القيامة عن ذلك ،فاجلميع مؤتمن
وحافظ ملا هو قائم عليه ومسؤول يوم القيامة عن

ذلك.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ہ۔ حریابجرہ خاکم قیامت ےکدں ای رنی
ےہ حص ای رنی زعنت کا مجاقظ وامی اوزحوات دہ ے
ہ؛ اےس رخا ہن کہ
زعانا کا حوات دہ ہےوگا۔ اشی رطح آدمی ا ین گرھ والوں کا مسوول ے
ایھی اهلل یک اظاعت کا حکم دے ،اس یک معصنت و نافمائ ےس زوےک اوز اں کا حق
ہ؛ اس یک حفاظت کرے اوز اشی
ادا کرے۔ عوزت ا ین خاوند ےک گرھ یک یگراں ے
ہ۔ قیامت ےک دں اس ےس اس سلسےل می سوال کیا
رطح ا ین اوالد یک یگراں ے

ہ؛ اس ےس قیامت ےکدں
خان گا۔ ع الم ا ین مالک ےک مال کا مجاقظ و امی ے
ش
اس ےس من علق ناز رپس ےہویگ۔ اس رطح ےہ حص ا ین زپ نگی لوگوں کا یگراں و
ہ اوز قیامت ےک دں اس ےس اس ےس من علق سوال کیا خان گا۔
مجاقظ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• راع  :يقوم بتدبري من حتت يده وسياستهم يف ادلنيا.
• األمري  -اإلمام  :هو احلاكم األىلع أو من ينوب عنه.

• مسؤول عن رعيته  :مطالب وحماسب عن قيامه بشؤون من حتت راعيته يوم القيامة.

فوائد احلديث:
 .1املسؤويلة يف املجتمع املسلم اعمة ولك حبسبه وقدرته.
 .2تقسيم املهمات ىلع أصحابها.
 .3أعظم مسؤويلة يف املجتمع املسلم راعية اإلمام األعظم لرعيته.
 .4الرجل راع يف أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويربيهم ويعلمهم.
 .5مسؤويلة املرأة عظيم وذلك بالقيام حبق زوجها وواجابتها حنو أوالدها.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه.
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :أمحد بن حممد القسطالين املرصي ,انلارش :املطبعة
الكربى األمريية ,ط 7اعم .1323

الرقم املوحد)5819( :
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حت ہےم (کسی نلیدی رپ) حرر ھن ،تو «اهللاکت» کہن اوز حت (کسی تستت می)
اپن،تو «سجاں اهلل» کہن یےھ۔

كنا إذا صعدنا كبنا ،وإذا نزنلا سبحنا

 .1704احلديث:

**

َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ربنا،
عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :كنا يإذا ص يعدنا ك
َ َ ْ
َْ
َو يإذا ن َز َنلا َس َّبحنا .عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما،-
َ
ُ ُ َ
َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وجيُوشه يإذا
قال :اكن
ربواَ ،وإ َذا َهبَ ُطوا َس َّب ُ
َعلَوا اثلَّنَايَا َك َّ ُ
حوا.
ي
**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

مناسبة اتلكبري عند الصعود إَل املاكن املرتفع أن

االستعالء واالرتفاع حمبوب للنفوس ملا فيه من
استشعار الكربياء ،فيستعظم نفسه فذلا يقول :اهلل

أكرب ،يعين :يرد نفسه إَل االستصغار ،أما كربياء اهلل

عز وجل ،-فرشع ملن تلبس باالرتفاع أن يذكركربياء اهلل تعاَل ،وأنه أكرب من لك يشء ،فيكربه
ليشكر هل ذلك ،فزييده من فضله ،ومناسبة التسبيح
عند اهلبوط لكون املاكن املنخفض حمل ضيق
فيرشع فيه التسبيح؛ ألنه من أسباب الفرج ،كما

وقع يف قصة يونس -عليه السالم -حني سبح يف
ً
الظلمات فنيج من الغم ،والزنول أيضا سفول ودنو
وذل ،فيقول :سبحان اهلل ،يعين :أنزه اهلل سبحانه
وتعاَل عن السفول والزنول؛ ألنه سبحانه وتعاَل فوق

لك يشء .كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكرب ،وعند
نزوهلا املطار تسبح؛ ألنه ال فرق بني الصعود يف اهلواء،

والزنول منه ،أو ىلع األرض ،واهلل املوفق.

**

 .1704خدیث:

ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ حت ہےم (کسی نلیدی رپ) حرر ھن ،تو
خاپ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
«اهلل اکت» کہن اوز حت (کسی تستت می) اپن ،تو «سجاں اهلل» کہن یےھ۔ این
ی ص
سل
آت کا ل سکر
عم زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ہ کہ ینی کر م یل اهلل علیہ و م اوز ر
تس ت
حت وادی رپ حررھیا ،تو نکتت کہیا اوز حت (کسی تستت می) اپ نا ،تو نح رپھیا۔

ضح
ہ۔
خدی ث کا دزج :ن خدی ث ای رنی دوتوں زوانات ےک اعتیاز ےس نح ے

اجمایل معنی:

ب
ہ کہ نلیدی اوز اوبجرائ دلوں کو
او رجی خگہ حرر ھن ےہون نکتت کہن یک میاستت ن ے
م
م
ہ۔ ح روں کہ اتساں ا ین کو
ہ ،اس لن کہ اس می پائ حسوس ےہوئ ے
حنوت ےہوئ ے
م
ہ ،اس وج ےس "اهلل اکت" کےہ۔ تعنی ای رنی تستت رجھون ےہون
پا حسوس کر نا ے
ح
اہ کہ
ہ تو رستعت ن ن کم دن ے
یک رطف کرے۔ حہاں نک اهلل یک کتنا یک نات ے
شح
عایل یک پائ کو ناد کرے اوز دل می ز کےھ کہ
حو ص نلیدی یک رطف حررےھ ،وہ اهلل ت ی
ہ ،ترش اس ےک سکر ےک طوز رپ نکتت کےہ ،ناکہ اس ےک قصل می
وہ ےہ حرت ےس پا ے
ت
پ
ست
ہ کہ رجی خگہیییگ کا ناعت ےہوا
اصافہ ےہو۔ اوز اُپن وق ث نح کہن یک میاستت ن ے
تس
تس
ہ۔ حریابجرہ رستعت ن اس می تنح کا حکم دنا؛ کنونکہ تنح فاجی کا ستت
کرئ ے
ت
س
ہ کہ ایھوں ن نازیکنوں می تنح
ہ۔ ختسا کہ توتش علیہ الس الم ےک قےص می ے
ے
ھی
کہی ،تو ایھی مصتنت ےس بجات مل گنی۔ اشی رطح کسی خگہ ےس اپ نا ی انک رطح
تع
عایل اےس دل ث اوز ت رسنی ےس
ےس دل ث ے
ہ ،اس لن "سجاں اهلل" کےہ۔ نی اهلل ت ی
اوپ حرر ھن
اوپ ے
ہ۔ اشی رطح حہاز ےک ر
بجراے؛ کنوں کہ وہ نراك دات ےہ حرت ےک ر
تس
وق ث نکتت کہنی رخا ہن اوز اس ےک ےہوائ ادے رپاُپن وق ث تنح کہنی رخا ہن ،اس
ہ۔
لن کہ ےہوا می حرر ھن اوز اُپن نا زمی رپ حرر ھن اوز اُپن می کوئ فق یہی ے
ہ۔
اوز اهلل ت عایل ہےی توقنق د ین واال ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث جابر ،رواه ابلخاري حديث ابن عمر ،رواه أبو داود
اتلخريج :جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما -عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• اثلنايا  :مجع ثنية ،وهو الطريق يف اجلبل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب اتلكبري عند الصعود ،والتسبيح عند الزنول يف السفر.
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 .2استحباب ذكر اهلل -تعاَل -يف لك األحوال.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود؛
لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .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 .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت،
الطبعة األوىل1423 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6206( :

322

حت ہےم کسی خگہ رپاو کرن ،تو اسوقث نک یمازن رپ ھن ،حت نک کجاوں کو
ن ا ناز د ین۔

كنا إذا نَ َز ْنلا َم ْزنَلَ ،ل ن ُ َس ِّب َح حَّت َحنُ َّل ِّ
الرحال
ِ

 .1705احلديث:

**

ََْ َْ ً
زنال،
عن أنس -
ريض اهلل عنه -قال :كنا إذا نزنلا م ي
َ
َّ
ال ن ُ َس ِّب َح حَّت حنُل ِّ
الرحال.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
َّ
معىن احلديث :أنا مع يح ْرصنا ىلع الصالة فإنا ال
ادل َو ِّ
ُن َق ِّدمها ىلع وضع األمتعة عن ظهور َّ
اب؛

إلراحتها.

**

 .1705خدیث:

اتش زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ حت ہےم کسی خگہ رپاو کرن ،تو اس وق ث نک
یماز ن رپ ھن ،حت نک کجاوں کو ن ا ناز د ین۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

خدی ث کا مقہوم :ہےم (ضجان) ناوحود اس ےک کہ یماز ےک یہت حرتص ےہون،
ح رونراتوں یک ن رتنھ ےس ساماں ا نازن ےس یہےل یماز یہی رپھا کرن یےھ۔ اتسا اس
لن کیا خا نا نا کہ ح رونراتوں کو آزام دنا خا سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ََْ َْ ً
زنال  :أي :يف ماكن من األماكن اليت يزنلونها يف السفر.
• نز ُنلا م ي
• ال ن َسبِّ َح  :ال نصيل صالة انلافلة.
ُ ُّ
• َحنُ َّل ِّ
الرحال  :أي :نضعها عن ظهور ادلواب .والرحال :هو ما ي َعد للرحيل من واعء ومركب للبعري وغري ذلك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صالة انلافلة يف السفر.
 .2حرص الصحابة ريض اهلل عنهم ىلع تنفيذ وصية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الرفق باحليوان.
 .3يستحب ترك السنن الرواتب يف السفر إذا قرص الصالة ،دون انلوافل األخرى ،ختفيفا عليه؛ لقول ابن عمر ريض اهلل عنه( :لو كنت مسبحا
ألتممت صاليت) رواه مسلم.

املصادر واملراجع:

«سنن أيب داود» ،ت /حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا -بريوت« .نزهة املتقني» ،ت/مصطىف ُ
ابلغا وجمموعة ،مؤسسة الرسالة.

«رياض الصاحلني» للنووي ،ت /الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق– بريوت« .بهجة انلاظرين» لسليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي« .ديلل الفاحلني» ،ملحمد بن
عالن الصدييق ،نرش دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)5999( :
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َ َّ
كنا نتحدث عن حج ِة الوداع ،وانليب -صىل اهلل
َ ََّ ُ
عليه وسلم -بني أظهرنا ،وَل ندري ما حجة

ہےم جج ُہ الوداعےک نازے می گفنگو کیا کرن یےھ ،حت کہ ینی کریمﷺ
شم
ےہمازےدزمیاں موحود یےھ اوز ہےمیہی جھن یےھ کہ ججہ الوداع کامقہوم کیا

الوداع

 .1706احلديث:

**

عیداهلل ین عم زضی اهلل عہما ن ییاں کیا کہ ہےم ججہ الوداع ےک نازے می گفنگو کیا
شم
کرن یےھ ،حت کہ ینی کریم ﷺ ےہمازے دزمیاں موحود یےھ اوز ہےم یہی جھن
ین ی
عایل یک جدم وییا ییاں
یےھ کہ ججہ الوداع کا مقہوم کیا ے
ہ۔۔ یررھ ی کر م ﷺ ن اهلل ت ی
ی
تفصی
مسن
آت ﷺ ن فمانا کہ " ختن ھی نتنوں کو اهلل
یک اوز ح دخال کا یل دکر کیا۔ ر
ہ۔ توح علیہ الس الم اوز
عایل ن یھنجا ،ےہ انک ن دخال ےس ای رنی امت کو دزانا ے
ت ی
ی
اں ےک ت عد آن واےل دیگر ا نتیاء ن ھی ای رنی امت کو اس ےس دزانا اوز وہ یم ہےی

عن ابن عمر -ريض اهلل عنهما ،-قال :كنا نتحدث
عن َح َّج ية الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني
أظهرنا ،وال ندري ما َح َِّ
ج ُة الوداع حَّت محد َ
اهلل
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأثىن عليه ،ثم ذكر
ادل َج َال ،فأَ ْط َن َ
َ
يح َّ
المس َ
ب يف ذكره ،وقال« :ما بعث اهلل
ي
َْ َ ُ
من نيب إال أنذ َر ُه أ َّمتَ ُه ،أنذره نوح وانلبيون من بعده،
وإنه إن خيرج فيكم فما َخ ي َ
يف عليكم من شأنه
َ ْ
فليس خيىف عليكم ،إن ربكم ليس بأع َو َر ،وإنه
ٌ
ٌ
َّ
َ َُْ َْ
ني ايلُ ْم َىن ،كأن عينه يع َنبَة َطا يفيَة .أال إن اهلل
أعور ع ي
حرم عليكم دماءكم وأموالكم ُ
كح ْر َم ية يومكم
هذا ،يف بدلكم هذا ،يف شهركم هذا ،أال هل بلغت؟»

می ےس ن کےل گا۔ ترش ناد زکھیا کہ یم کو اس ےک جھون ےہون یک اوز کوئ دلیل ن
ہاوزوہرمدودای رنیدا نی
ہ کہیمہازا رپوزدگاز،کانایہی ے
معلوم ےہوتویہی دلیل کاق ے
آیکھ ےس کانا ےہو گا ،اس یک آیکھ اتسی معلوم ےہو یگ ختےس ایرھا ےہوا ایگوز کا دان!۔حوت

عایل ن یم رپ یمہازے آترش ےک حوں اوز اموال اشی رطح حرام کر
سن لو کہ اهلل ت ی
دن ہ ےی ختےس یمہازے اس دں یک حرمت ،یمہازے اس شرہ اوز اس مہتیہ می
مس َ
ہ۔ اہں تولو! کیا می ن (ایریا زنائ رن عام یم نک) یرہنجرا دنا؟" ضجان زضی اهلل
ل ْم ے
عہ
آت
آت ن یرہنجرا دنا۔ فمانا" :اے اهلل! تو گواہ زہےیا ،نی رمییہ ر
م توےل کہ ر
ب
ن
ﷺ ن ن جملہ ے
آت ن "و لکم" فمانا نا "و حکم"  ،زاوی کو
دہانا۔ اقسوس! ( ر
ہ) دیکھو ،متے ت عد کاف ن ین خانا کہ انک دورسے (مسلماں) یک گرد نی
سک ے
مازن لگو۔

قالوا :نعم ،قال« :امهلل اشهد» ثالثا «ويلكم  -أو
وحيكم  ،-انظروا :ال ترجعوا بعدي ُك َّف ً
ارا يرضب
بعضكم رقَ َ
اب بعض».
ي

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :كنا
نقول وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يح :ما حجة
الوداع؟ وال ندري ما حجة الوداع .وحجة الوداع يه

احلجة اليت حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
ِّ
السنة العارشة من اهلجرة ،وودع انلاس فيها ،وذكر
ِّ
املسيح ادلجال ،وعظم من شأنه ،وبالغ يف اتلحذير

منه ،ثم أخرب -عليه الصالة والسالم -أن لك األنبياء
ينذرون قومهم من ادلجال ،خيوفونهم ويعظمون شأنه
عندهم .وإنه ال خيىف عليكم ألن ربكم ليس

 .1706خدیث:

ہ۔
ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عیداهلل ین عم زضی اهلل عھما کہن ہ ےی کہ ینی ﷺ یک حی ِ
ات میازکہ می ہےم کہا کرن
ہ۔ جج ُہ الوداع،
ہ؟ اوز ےہمی یریہ یہی یھا کہ ججہ الوداع کیا ے
یےھ کہ ججہ الوداع کیا ے
آت
اس جح کو کہا خا نا ے
ہ حو ینی ﷺ ن ےہخت ےک دسوین پس کیا۔ حش می ر
م
ﷺ ن لوگوں کو ایریا وداعی رن عام دنا اوز اس می سنح دخال کا دکر کرن ےہون
اس ےک معاملہ کو یہت زنادہ تسوتسیاك فاز دنا اوز اس ےس بجراو اختیاز کرن یک
ن
آت ﷺ ن ن حت دی کہ سازے ہےی
تروزے سد و مد ےک سایھ لفی فمائ ،یررھ ر
ا نتیاء کرام ،ای رنی اقوام کو دخال ےس دزانا کرن یےھاوز ایھی اس کا حوف دالنا
م
کرن اوز اےس یہت حظناك ییان یےھ اوز ن کہ تفتیا اس کا معاملہ یم ےس حقی ن
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بأعور ،أما هو فإنه أعور عينه ايلمىن كأنها عنبة
بارزة .ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-إن اهلل حرم
عليكم سفك دمائكم وأخذ أموالكم بغري حق،

كحرمة يوم انلحر وحرمة مكة وحرمة ذي احلجة.

ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم :-هل بلغتكم ما
ُ
أمرت بتبليغه إيلكم؟ قالوا :نعم ،قال :امهلل فاشهد
ىلع شهادتهم باتلبليغ إيلهم .قاهلا ثالث مرات .ثم

أمرهم أن ال يكونوا بعده اكلكفار يقتل بعضهم
ً
بعضا.

ہ کہ وہ ای رنی دا نی
ہ اوز اس کا معاملہ ن ے
زہ گا کنوں کہ یمہازا رپوزدگاز کانا یہی ے
ے
ہ کہ یماناں طوز رپ ایرھا ےہوا ایگوز کا دان ےہو۔
ہ حو ا تےس معلوم ےہوئ ے
آیکھ ےس کانا ے
عایل ن یم رپ آترش می انک دورسے کا حوں
یررھ ر
آت ﷺ ن فمانا کہ اهلل ت ی
ہحش رطح فنائ ےک اس
یہان اوز ناحق اموال ےہ ین کو ،اشی رطح حرام کردنا ے
ل
آت
ہ اوز ماہ دی ا ججہ یک حرمت ے
ہ ،شرہ ِمکہ یک حرمت ے
دں یک حرمت ے
ہ۔ یررھ ر
ﷺ ن لوگوں ےس تروجرھا:کیا می ن یمہی(دین اس الم یک) وہ یمام نا نی
م
ی
یرہنجرادین حےس یم نک یرہنجران یک دہم دازی جےھ سوی رنی گنی ھی؟ یمام ضجان کرام ن
یی
آت ﷺ ن فمانا:اے اهلل! لن ِع زسال ث ےکییی ،امت یک اس
فمانا :اہں۔ ر
آت ﷺ ن اس جملہ کو نی ناز ے
آت ﷺ ن
دہانا۔ یررھ ر
گواہےی رپ تو گواہ زہےیا۔ ر
حک
آت یک وفات ےک ت عد کافوں یک رطح ن ےہوخا نی کہ انک
ضجان کرام کو م دنا کہ وہ ر
دورسے یک گردں زدئ کرن لگی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حجة الوداع  :احلجة اليت حجها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سنة  10ه ،وودعهم فيها.
• بني أظهرنا  :جالس بيننا.
• املسيح  :ممسوح العني.

• ادلجال  :املبالغ يف الكذب.
• أطنب  :بالغ.

• أنذره أمته  :حذرها منه وبني هلا بعض صفاته.

• عنبة طافية  :بارزة ولربوزها شبهها بالعنبة ابلارزة عن غريها.

• ويلكم  -وحيكم  :لكمتان استعملتهما العرب بمعىن اتلعجب واتلوجع.
• يرضب بعضكم رقاب بعض  :يقتل بعضكم بعضا.
• يومكم هذا  :يوم انلحر.

• شهركم هذا  :شهر ذي احلجة.

فوائد احلديث:
 .1من منهج األنبياء يف ادلعوة إَل اهلل -تعاَل -معرفة سبيل املجرمني للتحذير منهم.
 .2احلذر من الفنت بمعرفة صفات أهلها.
 .3شفقة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته بتحذيره هلا من الوقوع يف الظلم والفنت.
 .4إثبات صفة العني هلل -تعاَل ،-ويه تليق به -سبحانه ،-وأنها عينان إذ األعور هل عني واحدة فقط.
 .5انليه عن االقتتال وأن ذلك من أعمال الكفار.
 .6دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حرام عليهم.
املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)5829( :
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ی
آتﷺیک یماز ھیدزمیائ ہےوئ اوز
می ینیﷺےک سایھ یماز رپھا کر نا یھا۔ ر
ی
حظیہ ھیدزمیان ےہو نا یھا۔

كنت أصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

الصلوات ،فكنت صالته قصدا وخطبته قصدا

 .1707احلديث:

**

اتو عید اهلل خاپ ین شمہ زضی اهلل عہما زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ می
ی
ی
آتﷺ یکیماز ھیدزمیائ ےہوئاوز حظیہ ھی
ینیﷺےک سایھیماز رپھا کر نایھا۔ ر

عن أيب عبد اهلل جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهما-

قال :كنت أصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ ً
َ ْ ً
الصلوات ،فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا.

دزمیان ےہو نا یھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت صالة انليب صىل اهلل عليه وسلم وخطبته بني

الطول الظاهر واتلخفيف املبالغ ،موصوفة باتلوسط

واالعتدال ،وهو األسوة والقدوة للمسلمني اعمة،

ولألئمة واخلطباء خاصة.

 .1707خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

آت ﷺ کا حظیہ یہت زنادہ لمیا ےہون اوز انہائ محنض ےہون
ینی ﷺ یک یماز اوز ر
ےک پرح پرح ےہو نا یھا۔ تعنی اس می توسظ اوز اعیدال نرانا خا نا یھا۔ مسلماتوں ےک لن
عمومی طوز رپ اوز ایمہ و حظنت حضات ےک لن خاض طوز رپ یہی اسوہ اوز فانل اقیدا
ہ۔
یمون ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :جابر بن سمرة ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• قصدا  :أي بني الطول والقرص.

فوائد احلديث:
 .1ختفيف انليب صىل اهلل عليه وسلم الصالة واخلطبة رمحة باملصلني.
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 اهلالَل ,دار ابن اجلوزي.
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می اتش ین مالکزضی اهلل عیہےک سایھ محوسےکحرید افادےک نراس(نتنھا ےہوا)
آتناےس
یھا کہ اشیدوزاں رخاندیےک انک پین می فالودہالنا گیا ،تو ر

كنت مع أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عند
نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج لَع إناء من

ییاول یہیفمانا

فضة ،فلم يأكله

 .1708احلديث:

**

اتش ین ستین ییاں کرن ہ ےی کہ می اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےک سایھ محوس
ےک حرید افاد ےک نراس (نتنھا ےہوا) یھا کہ اشی دوزاں رخاندی ےک انک پین می فالودہ

عن أنس بن سريين ،قال :كنت مع أنس بن مالك -
َ ُ َ
ريض اهلل عنه -عند نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذ ٍج

ىلع إناء من فضة ،فلم يأكله ،فقيل هل :حوهل ،فحوهل
َ َْ
ىلع إناء من خلن ٍج ويجء به فأكله.

آت ن اےسییاول یہیفمانا ،اں ےس کہا گیا :اےس دورسے پین می
النا گیا ،تو ر
آت ےکنراسالنا
دلوا لی،حریاں رجایہوں ن اےس لکریےک پینمی دلوانااوز یررھ ر
**

درجة احلديث:

املجوس فيجء هل بنوع من احللوى اسمه الفالوذج ىلع

إناء من فضة فلم يأكله ،فحولوه هل ىلع إناء من

خشب فأكله.

آت ﷺ ن اےسییاول فمانا۔‘‘
گیا اوز ر

خدیث کا دزج:

املعىن اإلمجايل:

اكن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عند قوم من

 .1708خدیث:

**

اجمایل معنی:

اتش ین مالک زضی اهلل عیہ محوس یک انک جماعت ےک نراس یےھ اشی دوزاں اں ےک
ق
ہ ایہوں
لن رخاندی ےک انک پین می انک سم کا خلوہ النا گیا حش کا نام فالودہ ے

ن اےسییاول یہی فمانا۔ حریابجرہ اں لوگوں ن اےس ندل کر لکری ےک پین می
ن
آت ﷺ ن اےسییاول فمانا۔
اےس رتش کیا تو ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق يف السنن الكربى.
اتلخريج :أنس بن سريين –رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فالوذج : .نوع من احللوى.
• خلنج  :شجرة بني صفرة ومحرة تتخذ من خشبة األواين.

• نفر : .اسم يقع ىلع مجاعة من الرجال خاصة ما بني اثلالثة إَل العرشة.

فوائد احلديث:
 .1الطعام احلالل املوضوع يف صحاف اذلهب والفضة ال حيرم بذاته وإنما حيرم األكل فيها ،فإذا حول إَل آنية أخرى؛ فال بأس به.
 .2من ديع إَل طعام يف آنية منيه عنها؛ فال ُيوز هل األكل حَّت يوضع يف إناء غريه.
 .3املسلم إذا علم حكما رشعيا انقاد هل وطبقه.
 .4االبتعاد عن الرتفه والتشبه بالكفار يف املأكل واملرشب وامللبس.
املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني ابليهيق ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -بلنات الطبعة :اثلاثلة 1424 ،ـه 2003 -م ،حتقيق حممد عبد القادر عطا.
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 .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن
حممد عالن .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم
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بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
َْ َ ْ
َْ َ
العزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب يد ي ي
بدولة قطر .تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف فيصل ي
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َ
َّ ُ
الرجل
لعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َ ُ ْ َ
ََْ
ْ َ َّ ُ
الرجل
يلبس ل ِبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة

 .1709احلديث:

ہ اوزاس
ہحو عوزتکا لیاس یرہتیا ے
زسول اهللﷺناسرمد رپ لعنتیک ے
یہ
ہ۔
ہ حورمد کا لیاس ر تنی ے
عوزت رپلعنتیک ے

**

ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ "زسول اهلل ﷺ
ہ اوز اس عوزت رپ لعنت یک
ہ حو عوزت کا لیاس یرہ تیا ے
ن اس رمد رپ لعنت یک ے
یہ
ہ‘‘۔
ہ حو رمد کا لیاس ر تنی ے
ے

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :لعن رسول اهلل
ْ َ
 صىل اهلل عليه وسلم  -الرجل يلبس يلب َسة املرأة،ْ َ
واملرأة تلبس يلب َسة الرجل.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تشبه بالنساء فهو ملعون ىلع لسان انليب _ صىل
اهلل عليه وسلم _ ومن تشبهت بالرجال فيه ملعونة

ىلع لسان انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _؛ وذلك أن

اهلل سبحانه وتعاَل خلق اذلكور واإلناث وجعل للك

خللقة
منهما مزية  .الرجال خيتلفون عن النساء يف ا ي
واخلَلق والقوة ِّ
وادلين وغري ذلك والنساء كذلك
خيتلفن عن الرجال فمن حاول أن ُيعل الرجال مثل

النساء أو أن ُيعل النساء مثل الرجال  ،فقد حاد اهلل
َ
يف ق َد يره ورشعه ؛ ألن اهلل سبحانه وتعاَل هل حكمة
فيما خلق ورشع وهلذا جاءت انلصوص بالوعيد
الشديد باللعن وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل

لتشبه الرجل باملرأة أو املرأة بالرجل.

 .1709خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ہ اوز حو
ہ وہ پ زناں ینی ﷺ ملعوں ے
حو حص عوزتوں یک مسایہت اختیاز کر نا ے
ی
ہ اےس ھی ینیﷺ ن معلون فاز دنا
عوزت رمدوں یک مسایہت اختیاز کرئ ے

ہ۔ کنو نکہ اهلل ت عایل ن رمد وزں کو ی ریدا فمانا اوز اں می ےس ےہ انک کو امتیازی
ے
ساں دی۔ رمد ای رنی خلفت ،ییاوت ،قوت اوز دینی معام الت وعتہ ےک اعتیاز ےس
ی
عوزتوں ےس محیلف ےہون ہ ےی اوز اشی رطح عوز نی ھی رمدوں ےس محیلف ےہوئ

ہوہ اهلل یک
ہ ےی۔ حو رمدوں کو عوزتوں یکمایید نا عوزتوں کو رمدوں یک مایید ییانا رخاہےیا ے
ہ کنو نکہ اهلل ت عایل ن حو کجرھ ییانا
ییاوت اوز رستعت می اس ےس ابخاف کر نا ے
ہ۔ اشیوج ےساخادی ث
ہ اس می اس یککوئ ن کوئ حکمت ے
ہ نا مشوع کیا ے
ے
ہ۔ تعنی رمد یک عوزت ےک سایھ اوز عوزت
یک تصوض می لعنت یک شحت وعید آئ ے
یک رمد ےک سایھ مسایہت اختیاز کرن یک وج ےس اهلل یک زجمت ےس دھن کاز دنا خا نا
ہ۔
ہ اوز دوز کر دنا خا نا ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه النسايئ يف الكربى  ،وابن ماجه وهو عنده بمعناه ،وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ْ
• يلب َسة املرأة  :ىلع هيئة لبسها وحاهلا.

فوائد احلديث:
 .1حيرم ىلع الرجل أن يلبس ما هو خاص بالنساء من اللباس ،كما حيرم ىلع املرأة أن تلبس ما هو خاص بالرجال.
الرجل املرأة يف يبلاسها وتقليد املرأة َّ
 .2تقليد َّ
الر ُجل يف بلاسه خروج عن هدي اإلسالم وسنة انليب _صىل اهلل عليه وسلم_.
للر ُجل أن َي ْعتَ َّم بثوب املرأة وال أن ينتعل بنعلها وكذا املرأة ال ُيوز هلا أن تنتعل نَعل َّ
 .3يدخل يف احلديث العمامة وانلعال ،فال ُيوز َّ
الر ُجل.
 .4حترم تقليد املرأة الرجل يف اهليئة والالكم واحلراكت وكذا العكس.
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 اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
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  1428ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
رشح
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا.
رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه سنن ابن ماجه-ابن ماجة -انلارش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند اإلمام أمحد بن حنبل-أمحد بن حممد بن حنبل بن-املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد،
وآخرونإرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك -انلارش :مؤسسة الرسالة-الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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ُ
َْ ُ
َّ ْ
َل تنتِفوا الشي َب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة

 .1710احلديث:

سفید نالن اکھازو کنوں کہوہ قیامتےکدں مسلماں کا توز ےہوںےگ۔
**

عمو ین سعنت ا ین والد اوز وہ اں ےک دادا ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ زسول اهلل
ﷺ ن فمانا کہ "سفید نال ن اکھازو کنوں کہ وہ قیامت ےک دں مسلماں کا توز ےہوں

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل

عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال
َْ ُ
َّ
ُ
الشيْ َ
ب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة».
تن يتفوا

ےگ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم املسلم -عن نتف

الشعر األبيض ،سواء اكن من شعر رأسه أو حليته أو
َّ
غريهما من مواضع ابلدن؛ فهذا الشيب يكون نورا
لصاحبه يوم القيامة.

 .1710خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

اہوہاسےک رس ےک
ینیﷺن مسلماںکوسفید نالاکھازن ےسمنع فمانا رخ ے
ش
نال ےہوں نا دازھی ےک ےہوں نا حسم ےک کسی اوز حےص ےک۔ ن سفید نال اس حص ےک
ل
لن زوز قیامت توز ےہوں ےگ۔ رسح سی این ماج لستوظی (ض )264 :ییل

االوظاز()151/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد ابن ماجه النسايئ.
اتلخريج :عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
• نور املسلم  :بَهاؤه ومجال فطرته اإلسالمية ،وضياء وجهه.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َْ
 .1انليه عن نتف الشيب من بني الشعر.
َّ
َْ
 .2نتف الشيب نوع من اتلدليس والزتوير.
َّ
 .3الشيب نور وبهاء للمؤمنني يف اآلخرة ،ووقار وهيبة يف ادلنيا.
َّ
 .4الشيب نذير للمرء فهو أمارة ىلع طول العمر والشيخوخة؛ فعند ما يراه العبد يتذكر اآلخرة ويقلع عن املعايص ويستعد للقاء ربه.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهبهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أيب داود،
تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن
شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن ابن ماجة ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،
انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه نيل األوطار رشح منتىق األخبار ،تأيلف :حممد بن يلع الشواكين،
حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه رشح سنن ابن ماجه ،للسيويط وغريه ،انلارش :قدييم كتب خانة –
كراتيش .صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة.
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ا ین یھائیکمصتنت رپ حوشی کا اظہازن کرو کہی اتسان ہےو کہ اهللاس رپزجم کر
دے اوز یمہی اس می متیال کردے۔

َّ َ َ
ُ
ََْ
ََََْ
ْيمحه اهلل ويبتلِيك
َل تظهر الشماتة ألخيك ف

 .1711احلديث:

**

ْ َ
عن واثلة بن األسقع -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َّ َ
ُ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تظهر الش َماتة
َْ
ري َ َ
ألخيك فَ َ ْ
ويبتَ يليك».
محه اهلل

 .1711خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
وا نلہ ین اسفع  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
"ا ین یھائ یک مصتنت رپ حوشی کا اظہاز ن کرو کہی اتسا ن ےہو کہ اهلل اس رپ زجم کر دے
اوز یمہی اس می متی ال کردے۔"

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

ُ
إذا أصيب مسلم بينك وبينه عداوة بمصيبة دينية أو
ُ
دنيوية أو مايلة ،فال ت َع ِّريه بمصيبته وال تظهرها بني
َّ
انلاس ً
ً
وتنقيصا هل؛ ألن من شأن
فرحا بما َحل به
املؤمن اتلألم بما يتألم منه أخوه ،والفرح بما يفرح به،

ال العكس؛ ألنه ربما يعافيه اهلل مما ابتاله به ،وتبتىل
ً
بما ابتيل به .واحلديث وإن اكن ضعيفا إال أن معناه
من حتريم الشماتة صحيح ،دلت عليه عموم

انلصوص األخرى من القرآن والسنة الصحيحة ،قال

تعاَل( :-يا أيها اذلين آمنوا ال يسخر قوم من قومعىس أن يكونوا ً
خريا منهم).

**

اجمایل معنی:

ش
آت ےک مانی د منی ےہو کسی دینی ،دییاوی نا مایل
حت کوئ اتسا مسلماں حش ےک اوز ر
مصتنت می گرقیاز ےہوخان تو اےس اس یک مصتنت رپ عاز ن دال نی ،ن اس رپ حوس
ےہوں اوز ن ہےی حوس ےہو کر اوز اس یک نفنص یک خارط لوگوں ےک مانی اےس ظ ے
اہ کرین
ش
ہ
ہ کہ وہ ا ین یھائ ےک دزد کو ایریا دزد مجھیا ے
اس لن کہ مومن کا وبطہ ن ےہو نا ے
ہ
ہ ن کہ اس ےک پعکش۔ کنوں کہ ےہو سکیا ے
اوز اس یک حوشی می اےس حوشی ےہوئ ے
ش
کہ اهلل ت عایل اس حص کو تو اس مصتنت ےس بجات دے دے حش می وہ متی ال یھا اوز
م
ہ ناہےم اس
رج ضعنف ے
ندےل می اےس اشی صتنت می گرقیاز کردے۔ خدی ث اگ ر
م ضح
ہ حش رپ فآں و ستت یک کنی عمومی تصوض دالل ث کرئ ہ ےی۔
کا عنی نح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
ْ َ
األسقع -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :واثلة بن
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ َ َ
• الش َماتة  :فرح العدو ببَ يل َّية تزنل بمن يعاديه.
ْ
• يَبتَ يليك  :من ابلالء ،وهو ال يمحنَة تزنل باملرء يلُخبرت بها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن الفرح بمصيبة املسلم ،وعقوبة من يفعل ذلك يف احلياة ادلنيا.
 .2املؤمن احلق يتألم بما يتألم منه أخوه َ
ويفرح لفرحه.
َّ َ
 .3إظهار الش َماتة باإلخوة عون للشيطان عليهم ،وتقنيط هلم من رمحة اهلل -تعاَل-.
ُ
 .4احلَث ىلع روابط األخوة اإليمانية ونبذ ما خيالفها.
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 اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة:
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األوىل  1428 ،ـه اتليسري برشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ،الطبعة :اثلاثلة،
 1408ـه1988 -م تطريز رياض الصاحلني ،تأيلف :فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ،انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش  1426 ،ـه اتلنوير رشح اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل الصنعاين ،حتقيق :د /حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،انلارش :مكتبة دار السالم ،الطبعة :األوىل  1432 ،ـهضعيف الرتغيب والرتهيب ،تأيلف:
حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف  -الرياض.
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َل جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من

ہ۔
ا ین گرھوں کو قتسیاںن ییاو۔ن سک ستظاں اسگرھےسدوز یھاگیا ے

ابليت

 .1712احلديث:

**

ات ے
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا" :
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ حہاں ،سوزہ
ا ین گرھوں کو قتسیاں ن ییاو۔ تفتیا ستظاں اس گرھ ےس دوز یھاگیا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل
َ
َّ
اهلل عليه وسلم -قال« :ال جتعلوا بيوتكم َمقابر ،إن
ُْ ُ
َْ
ُ
الشيطان ين يف ُر من ابليت اذلي تق َرأ فيه سورة ابلقرة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة –ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -نىه عن جعل ابليوت مقابر بأن تكون
مثلها يف عدم اشتغال من فيها بالصالة والقراءة،
وإنما سىم ابليوت يف حال عدم الصالة فيها مقابر؛

ألن املقربة ال تصح الصالة فيها ،ثم أخرب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن الشيطان ينفر من ابليت اذلي يقرأ
فيه أهله سورة ابلقرة ،يلأسه من إغوائهم وإضالهلم

بربكة قراءتها وامتثاهلم ملا فيها.

 .1712خدیث:

**

ہ"۔
النفہ رپھی خائ ے

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ن گرھوں کو
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ اس نات یک حت دے ے
م
ہ کہ اں گرھوں می
قتسیاں ییان ےس منع فمانا۔ قتسیاں ییانا اس عنی می ے

یمازوں کا ا ےہمام ن کیا خان اوز فآں محید یک ن الوت ےس عفلت پئ خان۔
گرھوں می یمازوں کا ا ےہمام ن کرن یک ییا رپ ایھی قتسیاں فاز دنا گیا؛ کنوں کہ
آت ﷺ ن ن حت دی کہ ستظاں
قتسیاں می یماز رپھنی دزست یہی ے
ہ۔ یررھ ر
ہ ،حش گرھ ےک مکی اس می سوزہ تفہ یک ن الوت کرن
اس گرھ ےس دوز یھاگیا ے

ہ ےی؛ کنوں کہ اس سوزت یک ن الوت اوز اس می نران خان واےل فامی و احکام یک
اییاع و ی رتوی یک ضوزت می خاصل ےہون وایل پکنوں یک ییا رپ وہ اس نات ےس
مس ت
ہ کہ ایھی ضاظ فنم ےس دوز کرے نا ایھی گما ےہی می متیال
ماتوس و ناامید ےہوح رکا ے
کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ال جتعلوا بيوتكم مقابر  :أي ال تكن اكملقابر خايلة من القراءة والعمل ،فتكونوا اكملوىت.
ً
ً
• ينفر  :يصد ويعرض إعراضا بالغا.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة ابلقرة.
 .2الشيطان يفر من ابليت اذلي تقرأ فيه سورة ابلقرة ،وال يقربه.
 .3ال جتوز الصالة يف املقابر.
 .4يستحب اإلكثارمن العبادات وصالة انلافلة يف ابليوت.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين ,تأيلف  :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م /2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني,

حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م/3 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
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األوىل1428 ،ه/4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/5 .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد
ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت/6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه/7 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت.
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اتےس میہن یرھتو (تعنی ا ین تست کا ان کازن کرو)۔ حشن ا ین
ا ین ن ر
اتےسمیہ یرھتا ،اسن کف کیا۔
ن ر

َل ترغبوا عن آبائكم ،فمن رغب عن أبيه ،فهو
كفر

 .1713احلديث:

**

ات ے
ات
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :ا ین ن ر
ت
ات ےس میہ
ےس میہ ن یرھتو ( عنی ا ین ت ست کا ان کاز ن کرو)۔ حش ن ا ین ن ر
یرھتا ،اس ن کف کیا"۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ َ
عليه وسلم -قال« :ال ت ْرغبُوا عن آبائكم ،فمن رغب
عن أبيه ،فهو كفر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
من َرغ َ
ً
خمتارا ،فهو كفر
اعلما
ب عن نسب أبيه
ي
أصغر ،وليس املراد حقيقة الكفر ،اذلي خيدل
صاحبه يف انلار ،بل هو كفر دون كفر ،وهذا

تأكيد وتشديد تلحريم هذا الفعل وتقبيحه.

 .1713خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
حفن
ہ ،وہ کف اضرع کا
ات ےس ا ین ت ست کا ان کاز کر نا ے
حو حرص خاں توجھ کر قی ن ر
حف
ہ،حش کارمیکت ےہمتشدوزحمی
ہ۔اسےس رماد نقیکفیہی ے
رمیکت ےہو نا ے
حف
ہ۔ اس ی رتان می اس ق عل ےک حرام
زہ گا؛ نلکہ ن نقی کف ےس فوپ کف ے
ے
ہ۔
ےہون اوزاس یک شحت قیاحت کا ییاں ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1حتريم االنتساب إَل غري اآلباء مع العلم بهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب.
 .3وجوب بر الوادلين.

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 1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام
موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.
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َ ُ َ ِّ
َُ
َ ِّ ٌ
َل تقولوا للمنافق سيد ،فإنه إن يك سيدا فقد
ْ َ ْ ُ
أسخطت ْم ربكم -عز وجل-

 .1714احلديث:

ی
ی
ت
ہ ھی تو (یث ھی
میاقق کو سید ( عنیآفا)ن کہو کنوں کہ اگروہ (حفنفت می) سید ے
اتسا کہہ کر) یم ا ین زتکو نازاضکروےگ۔
**

ہ کہ زسول اهلل ن فمانا" :میاقق کو سید (تعنی
پندہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ی
ی
ہ ھی تو (ی ث ھی اتسا کہہ کر) یم ا ین
آفا) ن کہو کنوں کہ اگر وہ (حفنفت می) سید ے

عن بُريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
ُ
ٌ
َُ
للمنافق َسيِّد ،فإنه إن يَك
اهلل عليه وسلم« :-ال تقولوا
ْ َ
ً
َسيِّدا فقد أسخ ْطتُ ْم ربكم -عز وجل.»-

زت کو نازاض کرو ےگ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن املنافق إن اكن سيدا كبريا يف قومه

وأطلقتم عليه لقب :سيد ،فقد أسخطتم اهلل؛ ألنه
ً
تعظيما هل ،وهو ممن ال يستحق اتلعظيم ،وإن
يكون
ً
لم يكن سيدا يف قومه أو كبريا يف قومه ،فإنه يكون
ً
كذبا ونفاقا ،فيف احلالني ينىه عن إطالق لفظ السيد
ىلع املنافق ،ومثله الاكفر والفاسق واملبتدع ،فهو ال
ً
يستحق وصف ِّ
السيادة مطلقا.

 .1714خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
خدی ث کا مقہوم :میاقق اگر کسی اعتیاز ےس ای رنی قوم کا رسداز اوز رسکردہ حص ےہو اوز
ت
آت اهلل ت عایل یک نازاصیگ مول
آت اےس سید عنی آفا کہہ کر ن رکازین تو اتسا کرن ےس ر
ر
ت
ع
ظ
ہ خاالں کہ وہ اں افاد می ےس
لی ےگ کنوں کہ اتسا کہن می اس یک نم ےہوئ ے
تع
ش
مس
ہ حو ظنم ےک نحق یہی ےہون۔ اگر وہ ای رنی قوم کا رسداز نا رسکردہ حص ن ہےوا تو
ے
اتسا کہیا جھوت اوز میاقفت ےک زرمے می آن گا۔حریابجرہ دوتوں ہےی ضوزتوں می
ت
ہ اوز یہی خال
میاقق ےک لن سید عنی آفا کا لفظ اس ت عمال کرن ےس منع کیا گیا ے
ش
ش
مس
ی
ہ۔ اتسا حص نالکل ھی اس نات کا نحق یہی کہ
کاف ،فاسق اوز ندعنی حص کا ے
اس ےک لن سید (رسداز) کا لفظ توال خان۔ رمفاہ المفا پح ( )3009/7رسح سی
ائ داود للعیاد ،النکتانک تسجہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود النسايئ أمحد.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ
ْ َ
أسخ ْطتُ ْم  :أغ َضبْتُم.
•
َ ُ
َ ْ
ً
ِّ
َ
• إن يك سيدا  :أي مرتفع القدر ىلع من يسواه.

فوائد احلديث:
ِّ
لعدوه اخلارج عن طاعته
 .1حتريم وصف املنافق بأوصاف االحرتام واتلقدير ،وأن وصفه بذلك يستديع غضب اهلل عز وجل؛ ألنه تعظيم
املستحق لإلهانة واتلحقري.

 .2يلحق باملنافق :الفاسق والاكفر واملبتدع.

 .3ال يستحق االحرتام واتلقدير إال من تواضع هلل تعاَل بطاعته ،والزتام حدوده.
َ
 .4ينبِغ ىلع املجتمع املسلم أال ُيعل للمنافقني ثغرة يلجؤون منها تلوجيه شؤون املسلمني ،بل ينبِغ إذالهلم؛ ألنهم خالفوا أمر اهلل ورسوهل.
َ
 .5جواز ت ْسييد غري املنافق ،إن اكن أهال ذللك ،اكلعلماء وأهل الفضل.

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 اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،
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مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه.
سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ْ
ِّ
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث الس يجستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني،
تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن
محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م.
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کسی مسلماںےک لن خاپ یہی کہوہ ا ین مسلماں یھائےس نیدںےسزنادہ
تع
تع
قظع لقی کرے۔ حشن نیدںےسزنادہ قظع لقییک اوز اشی خال میرم
ح
گیا تووہ ہنم می خان گا۔

ََ
َ ُّ
َْ ُ َ
َل حيِل ملسلم أن يهج َر أخاه فوق ثالث ،فمن
ََ
َ َ
هجر فوق ثالث فمات ،دخل انلَّار

 .1715احلديث:

**

 .1715خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا’’:کسی مسلماں
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
تع
ےک لن خاپ یہی کہ وہ ا ین مسلماں یھائ ےس نی دں ےس زنادہ قظع لقی
تع
ح
کرے۔ حش ن نی دں ےس زنادہ قظع لقی یک اوز اشی خال می رم گیا تو وہ ہنم می

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ ُّ
َْ ُ َ
ج َر أخاه
حيل ملسلم أن يه
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ي
فوق ثَ َالث ،فمن َه َجر فوق ثَ َالث فمات ،دخل َّ
انلار».

خان گا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ ُّ
حيل للمسلم أن يهجر أخاه
معىن احلديث  :أنه ال ي
ِّ
املسلم فوق ثالث ،إذا اكن اهلجر حلَظ انلفس

ومعايش ادلنيا ،أما إذا اكن ملقصد رشيع جاز ،بل قد

ُيب ذلك ،كهجر أهل ابلدع والفجور والفسوق إذا
لم يتوبوا ،ومن فعل ذلك ،ثم مات وهو ُم ٌّ
رص ىلع
ي
َ
معصيته ولم يتُب منها قبل أن يموت دخل انلار،
ومعلوم أن من استحق انلار من املسلمني ذلنب

اقرتفه ولم يتجاوز اهلل عنه ،فإنه إذا دخلها البد وأن
خيرج منها ،وال يبىق يف انلار أبد اآلباد إال الكفار
اذلين هم أهلها ،واذلين ال سبيل هلم إَل اخلروج منها.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

خدی ث کا مقہوم :مسلماں ےک لن خاپ یہی کہ وہ ا ین مسلماں یھائ ےس نی دں
تع م
تع
ےس زنادہ قظع لقی کرے حت کہ ن قظع لقی حص ای رنی دات اوز دنوی اموزیک خارط
ق تع
ک
ہ نلکہ ھی تو اتسا کرنا
ےہو۔ ناہےم اگر اس ظع لقی کا کوئ رسعی مفصد ےہو تو یررھ خاپ ے
تع
ہ ختےس اہےل ندعت اوز فاحر و فاسق لوگوں ےس قظع لقی کرنا حت کہ
واحت ےہو خا نا ے
ش
ہ
ہ اوز یررھ اشی خال ث می اےس موت آ خائ ے
وہ تون ن کرین۔ حو حص اتسا کر نا ے
ہ اوز موت ےس یہےل اس ےس نای ث یہی ےہو نا تو وہ
اوز وہ ای رنی معصنت رپ دنا زہےیا ے
ش
ح
ہ کہ مسلماتوں می ےس حو حص کسی گیاہ ےک
ہ۔ن نات معلوم ے
ہنم می خا نا ے
ح مسن
ہ اوز اهلل اس ےس دزگرز یہی کر نا تو
رمیکت ےہون یک وج ےس ہنم کا حق ےہو نا ے
ح
وہ اس می خان گا تو شہی لیک اسےس ضوز ن ے
اہ آن گا۔ اوز ہنم می ےہمتش ےہمتش
ےک لن ضف کاف لوگ ہےی زہ ےی ےگ حو اس ےک اہےل ہ ےی ،اوز حن ےک لن اس
ےس ن کلن کا کوئ زاسیہ یہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،وأمحد
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• فوق ثالث  :أكرث من ثالثة أيام

فوائد احلديث:
 .1بيان حق من حقوق املسلم ىلع أخيه املسلم.
َ
َ ْ
ُ
ُ
ٌّ
َّ
يلال ،ومات وهو م يرص ىلع الهجر والق يطيعة دخل انلار مع عصاة املوحدين.
 .2أن من هجر أخاه فوق ثالث ٍ
َ
َ ْ
َ
َ
الهجر والق يطيعة دون سبب رشيع من كبائر اذلنوب اليت تدخل صاحبها يف نار جهنم.
 .3اإلرصار ىلع
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املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد
بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهسنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد
احلميد ،نرش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل ،
الطبعة :األوىل  1428 ،ـه صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف ،الطبعة :اخلامسة .املنهاج رشح
صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـه رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد
املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
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ی
ییدہ اسوقث نک رپ ےہتگازوںےکدزج نک یہی رہنرح سکیا حت نک کہوہ
ی
اتسی حرتوں کو ھین رجھوزدے حن می کوئ حرحن ےہو...

َل يبلغ العبد أن يكون من املتقني حَّت يدع
ما َل بأس به

 .1716احلديث:

**

َ
عن عطية بن عروة السعدي -ريض اهلل عنه -قال:
ُ
َُُْ
ُ
العبد
هلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال يبلغ
قال رسول ا ي
َ
ََ َ
ْ
َ
ع ما ال بَ َ
َ
أس بي يهَ ،حذ ًرا
املتقني حَّت يد
أن يكون من
ٌ
يم َّما به بَأس".

 .1716خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
عظیہ ین رعوہ سعدی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
یہ
"ییدہ اس وق ث نک رپ ےہتگازوں ےک دزج نک یہی ر نرح سکیا حت نک کہ وہ اتسی
ی
حرتوں کو ھی ن رجھوز دے حن می کوئ حرح ن ےہو ناکہ وہ اں حرتوں ےس برح خان
ہ۔"
حن می حرح ے

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

إن املرء ال يبلغ درجة املتقني حَّت يرتك فضول
احلالل حذرا من الوقوع يف احلرام ،وكذلك إذا اشتبه

مباح بمحرم ،وتعذر اتلميزي بينهما ،فإنه من تمام
ً
اتلقوى أن يدع احلالل خوفا من احلرام ،وهذا
احلديث ضعيف اإلسناد ولكن معناه صحيح،
للحديث املتفق عليه :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم« :إن احلالل بني ،وإن احلرام بني ،وبينهما
مشتبهات ال يعلمهن كثري من انلاس ،فمن اتىق

الشبهات استربأ دلينه ،وعرضه ،ومن وقع يف

الشبهات وقع يف احلرام ،اكلرايع يرىع حول احلىم،

يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن للك ملك حىم ،أال وإن

حىم اهلل حمارمه ،أال وإن يف اجلسد مضغة ،إذا
صلحت ،صلح اجلسد لكه ،وإذا فسدت ،فسد اجلسد

لكه ،أال ويه القلب».

**

اجمایل معنی:

ییدہ اس وق ث نک منفی ےک دزج کو یہی نراسکیا حت نک کہ وہ اس خ الل کو پك
ن کردے حش می کوئ فاندہ ن ےہو اس خدےس ےک ن رتش تظ کہ کہی وہ حرام می متی ال ن
ےہوخان۔ اشی رطح اگر کوئ میاح کسی حرام ےک سایھ مستیہ ےہو خان اوز اں دوتوں

ہ کہ ییدہ حرام می
می فق کرنا دسواز ےہو تو اس ضوزت می کمال تقوی کا تفاصا ن ے
ی
ہ لیک
رپن ےک حوف ےس خ الل کو ھی رجھوز دے۔ اس خدی ث یک سید ضعنف ے
م ضح
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
ہ کنو نکہ انک منقق علیہ خدی ث می ے
اس کا عن یی نح ے
ی
ہ اوز اں دوتوں ےک دزمیاں کجرھ
ہ اوزحرام ھی واضح ے
فمانا'' :تفتیا خ الل واضح ے
ش
مستیہ حرتین ہ ےی حن کو اکت لوگ یہی خا ین ،حریابجرہ حو حص سہہ یک حرتوں ےس برح گیا
اس ن ا ین دین اوز آپو کو محقوظ کرلیا ،اوز حو سیہ وایل حرتوں می رپ گیا وہ حرام می
رپ خانگا۔ اس یک میال اس حر
ہ حو کسی محقوظ حرراہ گاہ ےک ازدگرد ا ین
رواہ یک ے
ے
ی
ہ کہ خاتوزاس حرراگاہ می ےس ھی حرر لی۔ ستو! ےہ نادساہ
ہ  ،ت و فی ث ے
خاتوز حررا نا ے
م
ہ (حش می کسی کو داخل ےہون یک اخازت یہی ےہوئ)
یک انک حقوظ حرراہ گاہ ےہوئ ے
آگاہ ز ےہو! اهلل یک حرراگاہ اس یک حرام کردہ حرتین ہ ےی۔ ستو! حسم ےک اندز گوست کا انک
ح
ہ اوز حت وہ یگر خا نا
ہ تو سازا سم دزست زہےیا ے
ہ حت وہ دزست ےہو خا نا ے
یکرا ے
ح
ہ۔“
ہ ،خاں لو! وہ دل ے
ہ تو سازا سم یگر خا نا ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه
اتلخريج :عطية بن عروة السعدي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• من املتقني  :أي املوصوفني باتلقوى ،ويه اتقاء انلار بفعل الطاعة وترك املعايص.
• يدع  :يرتك

342

فوائد احلديث:
 .1تناول احلالل املحض من صفات املتقني.
 .2من اتلقوى وقاية انلفس عن الشبه ،واإلعراض عنها.
املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق
حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر
الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب
العربية .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .اغية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام؛ تأيلف
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار
احلديث-القاهرة .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6109( :
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نت
"نلوعتےک ت عد نمی یہی ز ےہنی اوزندں یرھزاتیک آمد نک خاموسزہےیا خاپ

َل يتم بعد احتالم ،وَل صمات يوم إَل الليل

 .1717احلديث:

**

ً َ
عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -مرفواع « :ال
َ
ُْ َْ ْ َ
َ
يت َم َبعد اح يتالمٍ َ ،وال ُص َمات يوم إَل الليل».

 .1717خدیث:

ہ۔"
ے

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
عیل ین ائ ظال ث زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
نت
"نلوعتےکت عد نمییہیز ےہنیاوز ن دںیرھ زات ےک آن نکخاموسزہےیاخاپ
ہ"۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
أوال :ال يعترب الشخص ً
يتيما إذا بلغ .ثانيًا :اكنوا يف

**

اجلاهلية يدينون هلل عز وجل بالصمت ،فيظل يومه
ساكتًا وال يتلكم حَّت تغيب الشمس ،فنىه املسلمون
عن ذلك؛ ألن هذا يؤدي إَل ترك التسبيح واتلهليل

واتلحميد واألمر باملعروف وانليه عن املنكر وقراءة
القرآن وغري ذلك ،وأيضا هو من فعل اجلاهلية فذللك

نيه عنه.

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ن
ش
یرہیل نات :حت کوئ حص نا لع ےہوخان تو اےس تنم یہی شماز کیا خان گا۔ دورسی
نات:زمانخاہےلنتمیلوگخاموسزہکر اهلل یکعیادتکیا کرن یےھ۔حریابجرہآدمی
رتزہےیااوز کوئنات نکر نا یہاں نک یک سوزح رعوت ےہوخا نا۔مسلماتوں
سازادںح ر
تس یہ
کو اس ےس منع کیا گیا کنوں کہ اس ےس تنح و لیل ،بجمید ،ارم نالمرعوف ،یہی عن
ل
ا منکر اوز فآں یک فاءتوعتہختےس اعمال رجھوتخانہ ےیاوزاس ےس اس لن
ی
ع
ہ۔
ہ کہ ن زمان خاہےلنت کا انک مل ے
ھی منع کیا گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتم  :االنفراد ،وايلتيم من مات أبوه وهو صغري دون ابللوغ.
• احتالم  :بلوغ.
• صمات  :سكوت يوم إَل الليل.

فوائد احلديث:
 .1وجوب خمالفة أعمال اجلاهلية وأحواهلا.
 .2ارتفاع اسم ايلتيم عن ابلالغ ،ويقتيض ذلك ارتفاع أحاكمه.
 .3ليس من شعائر ادلين اتلعبد بالصمت واإلمساك عن الالكم فإنه حرام.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين  ،دار الفكر  ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين  ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية  . 1985 – 1405 -كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص
العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،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؛ ملحمد بن
عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)6374( :
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ش
ہ کہوہ
ہ تو ممک ے
کوئ حص یم میےس موتیکآززون کرے۔ اگروہ ییک ے
ہ اسےس تون کرےل۔
ہتو ممک ے
یییک می اوززنادہ ےہو اوز اگرپا ے

َل يتمن أحدكم املوت ،إما حمسنا فلعله
َّ َ ْ َ ْ
ُ
يزداد،وإما م ِسيئا فلعله يستعتِ ُب

 .1718احلديث:

**

َ
هلل -صىل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول ا ي
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ
أح ُدكم املوت ،إما
اهلل عليه وسلم -قال" :ال يتمن
ُ ً
َّ َ ْ َ ُ
اد ،وإما ُمسيئا ً فلعلَّه ي َ ْستَ ْعت ُ
ب".
حم يسنا فلعله يزد
ي
ي

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :یم می ےس
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ش
ہ کہ وہ یییک می اوز
ہ ت و م مک ے
کوئ حص موت یک آززو ن کرے۔ اگر وہ ییک ے
ضح
ہ اس ےس تون کر ےل۔ (ن الفاظ نح بجازی یک
ہ ت و م مک ے
زنادہ ےہو اوز اگر پا ے
ض م
زوای ث ےک ہ ےی)۔ حنح سلم می ات ے
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس رموی خدی ث می
ی
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :یم می ےس کوئ ھی موت یک حوا ےہش ن کرے اوز
ے

وهذا لفظ ابلخاري .ويف رواية ملسلم عن أيب هريرة

ريض اهلل عنه -عن رسول اهلل -صىل اهلل عليهْ ُ
َ
أح ُد ُ
وسلم -قال" :ال َيتَ َم َّن َ
كم املوت ،وال يَدع به من
َ
َ
انقطع عملُ ُه ،وإنه ال يَ ُ
َ
زيد
قبل أن يَأتيَه؛ إنه إذا مات
ي
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
املؤمن عمره إال خريا".

اس ےک حود آن ےس یہےل اس ےک آن یک دعا ن کرے۔ کنوں کہ حت وہ رم
من
خان گا تو اس کا عمل فظع ےہوخان گا حت کہ مومن یک عم اس یک نکنوں می اصافہ

ہ۔
ہےی کرئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

وقوهل عليه الصالة والسالم" :ال يتمن أحدكم
املوت" ،وانليه هنا للتحريم؛ ألن تمين املوت فيه

يشء من عدم الرضا بقضاء اهلل ،واملؤمن ُيب عليه
الصرب إذا أصابته الرضاء ،فإذا صرب ىلع الرضاء نال

شيئني مهمني :األول :تكفري اخلطايا فإن اإلنسان ال
يصيبه هم وال غم وال أذى وال يشء إال كفر اهلل
به عنه حَّت الشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه.

اثلاين :إذا وفق الحتساب األجر من اهلل وصرب يبتِغ

بذلك وجه اهلل فإنه يثاب ،أما كونه يتمىن املوت فهذا
يدل ىلع أنه غري صابر ىلع ما قىض اهلل عز وجل وال

راض به ،وبني الرسول عليه الصالة والسالم أنه إما
ً
أن يكون من املحسنني فزيداد يف بقاء حياته عمال
ً
صاحلا ،فاملؤمن إذا بيق ولو ىلع أذى ولو ىلع رضر فإنه
ً
ً
ربما تزداد حسناته .وإما مسيئا قد عمل سيئا فلعله
يستعتب أي يطلب من اهلل العتىب أي الرضا والعذر،

فيموت وقد تاب من سيئاته فال تتمن املوت؛ ألن
األمر لكه مقيض ،فيصرب وحيتسب ،فإن دوام احلال

من املحال .وفيه إشارة إَل أن املعىن يف انليه عن

تمين املوت وادلاعء به هو انقطاع العمل باملوت ،فإن

 .1718خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت ﷺ ن فمانا" :یم می ےس کوئ موت یک آززو ن کرے"۔ یہاں مماتعت
ر
ہ۔ کنوں کہ موت یک آززو کرن می اهلل یک قصاء پ ِ
عدم
حرام ےہون رپ دالل ث کرئ ے
ر
ہ کہ حت اےس کوئ ن کلنف یہن رج تو وہ اس
ہ حت کہ مومن رپ فض ے
زصا کا یرہلو ےہو نا ے
ہ تو اےس دو اہےم نا نی خاصل ےہوئ
رپ ضت کرے۔حت وہ کسی مصتنت رپ ضت کر نا ے
ی
ہ ےی :اول :گیاہ معاف ےہون ہ ےی۔ اتساں کو حت ھی کوئ دکھ ،عم ،ن کلنف اوز کوئ
یرہن
ی
ہ تو اهلل ت عایل اس ےک ندےل می اس ےکگیاہ معاف کر دییا
ھی اتسی ےس ح رنی ے
ی
ی
ہ۔ دوم :اگر
ہ تو وہ ھی گیاہ کا کفازہ نتیا ے
ہ حنی کہ اگر اےس کوئ کاییا ھی رحھیا ے
ے
اےس اس نات یک توقنق خاصل ےہو خان کہ وہ اس رپ اهلل ےس احر کا امید واز ےہو اوز اهلل
ہ۔حت کہموت یکیمیاکرنا اس
یکحوستودیےک لنضت کرےتو اےستواتملیا ے
ہ۔ ینی
ہ کہ وہ اهلل ےک قنصےل رپ صاپ اوز اس رپ حوس یہی ے
نات رپ دالل ث کر نا ے

ﷺ ن وصاحت فمائ کہ اگر آدمی ییک لوگوں می ےس ےہو گا تو ز ندیگ ےک ناق
ز ہن یک وج ےس اس ےک ییک اعمال می اصافہ ےہوگا۔ مومن حت تفید حیات زہےیا
اہ ن کلنف اوز مصتنت می ہےی متی ال ےہو ،اس یک نکیاں پھنی ز ےہنی ہ ےی۔ اگر وہ
ہ ،رخ ے
ے
ع
ہ کہ وہ تون کر ےل تعنی
ہ تو ےہو سکیا ے
ہ اوز اس ن کوئ پا مل کیا ےہوا ے
پا آدمی ے
اهلل ےس اس یک حوستودی مانگ ےل اوز اس ےس معدزت کر ےل اوز یررھ اس یک موت
آن تو وہ ا ین گیا ےہوں ےس تون کر ح رکا ےہو۔ حریابجرہ موت یک آززو ن کرو کنوں کہ کوئ
ی
ھی خال ث ےہمتش ناق یہی ز ےہنی۔ ترش رخا ہن کہ اتساں ضت کرے اوز اس رپ احر کا
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احلياة يتسبب منها العمل ،والعمل حيصل زيادة

اثلواب ولو لم يكن إال استمرار اتلوحيد فهو أفضل
األعمال ،وال يرد ىلع هذا أنه ُيوز أن يقع االرتداد
والعياذ باهلل تعاَل عن اإليمان؛ ألن ذلك نادر،

واإليمان بعد أن ختالط بشاشته القلوب ال يسخطه
ً
أحد ،وىلع تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن نادرا،
فمن سبق هل يف علم اهلل خاتمة السوء ،فال بد من

وقوعها طال عمره أو قرص ،فتعجيله بطلب املوت ال

خري هل فيه .ويف احلديث إشارة إَل تغبيط املحسن

بإحسانه ،وحتذير امليسء من إساءته ،فكأنه يقول من
ً
اكن حمسنا فليرتك تمين املوت وليستمر ىلع إحسانه،
ً
واالزدياد منه ،ومن اكن مسيئا فليرتك تمين املوت
ويلقلع عن اإلساءة ئلال يموت ىلع إساءته ،فيكون

ىلع خطر.

ہ کہموت
زہ۔ اسمی اسازہ ے
ہ کہ ےہمتش انک ہےیخال ث ے
ظلتگاز ےہو۔ نمجال ے
ع من
ہ کہ موت یک وج ےس مل فظع ےہو
یک یمیا اوز دعا کرن یک مماتعت می ن مقہوم ے
ع
ع
ہ اوز مل ہےی ےس توات می پھوپی ےہوئ
ہ۔ ز ندیگ یک وج ےس مل ےہو نا ے
خا نا ے
ی
ی
ع
ہ۔ اگر کوئ مل ن ھی ےہو توی ث ھی وخدانت ےک افاز کا خازی زہےیا ست ےس
ے
ش
ق ع
ہ کہ اگر وہ حص ز ندہ
ہ۔ یہاں ن اس کال یہی ےہونا رخا ہن کہ ےہو سکیا ے
ا صل مل ے
ہ۔ حت
زہ تو العیاد ناهلل ایماں ہےی ےس یررھ خان کنوں کہ اتسا ساد و نادز ےہو نا ے
ے
ہ تو یررھ کوئ اےس نات رسید یہی کر نا۔ اگر
ایماں یک نازیگ دلوں ےک سایھ مل خائ ے
ی
نالفض اتسا ےہو ھی خان تو ساد و نادز ےہو گا۔ اهلل ےک ازیل علم می حش کا خایمہ پا لکھا
ل
اہ اس یک عم منی ےہو نا محنض۔ حریابجرہ اس
زہ گا رخ ے
ہ اس کا پا خایمہ ےہو کر ہےی ے
گیا ے
زہ۔ اس خدی ث می اساز ۃہ
ےک لن موت کو خلدی ظلت کرن می کوئ ا رجھائ ن ے
ہ حت کہ ندکاز کو
مومن ےک لن اس ےک ییک کاموں رپ اس ےک لن حوشحتی ے
ع
زہ ہ ےی کہ ییک
آت ﷺ فما ے
اس ےک پے مل ےس دزانا گیا ے
ہ۔ گونا کہ ر
ش
حص کو موت یک یمیا یہی کرئ رخا ہن نلکہ اےس ا ین ییک اعمال می حُیا زہےیا رخا ہن
ش
ی
اوز اں می اوز اصافہ کرنا رخا ہن اوز حو پا حص ےہو اےس ھی موت یک آززو یہی کرئ
رخا ہن نلکہ اےس رخا ہن کہ وہ پائ ےس ناز آخان ناکہ کہی پائ کرن کرن ہےی
ش
ہ۔
اس یک موت ن آ خان۔حریابجرہ اتسا حص حظے می ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أخرجه ابلخاري يف صحيحه ( 84/9رقم ،)7235ومسلم يف صحيحه ( 2065/4رقم ،)2682كذا قال :متفق عليه ،وتبع احلميدي يف
مجعه ،وإال فإن صاحيب الصحيح أخرجاه من طريقني خمتلفني ،انظر :اجلمع بني الصحيح ( 208/3رقم ،)2456كنوز رياض الصاحلني (.)404/8
اتلخريج :أبو هريرة –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ال يتمن  :انليه عن تمين املوت.
ً
ً
• حمسنا  :مطيعا هلل.

• يستعتب  :يرجع إَل اهلل تعاَل باتلوبة ورد املظالم ،وطلب عتىب اهلل أي :رضاه.

فوائد احلديث:
 .1بعد املوت ينقطع العمل ،ويبدأ اإلنسان جين ثمار عمله وحتصيله يف ادلنيا.
 .2ينبِغ ىلع املرء أن يستغل مجيع حياته يف طاعة اهلل واالزدياد منها ،ومراجعة نفسه واتلوبة مما بدر منه من املعايص واآلثام.
 .3انليه عن تمين املوت لرض أصابه من مرض أو فقر أو حنو ذلك.
املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .اجلمع بني الصحيحني؛ لإلمام حممد بن فتوح احلميدي ،حتقيق د .يلع ابلواب ،دار ابن حزم .رياض
الصاحلني من الكم 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 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
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املعرفة-بريوت .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)5652( :
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َل يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من

ش
ی
وہ حص حنت میداخل یہی ہےوگا حشےکدل می زائپاپ ھییکت ہےوگا۔

كب

 .1719احلديث:

**

ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا" :وہ
عید اهلل ین م سعود  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ش
ش
ی
حص حنت می داخل یہی ےہوگا حش ےک دل می زائ پاپ ھییکت ےہوگا۔" انک حص

ِّ
انليب -
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن
َ َ
َ
ُ
َ
صىل اهلل عليه وسلم ،-قال" :ال يدخل اجلنة من اكن
َ
ِّ
يف قلبه يمثقال ذر ٍة من يكرب!» فقال رجل :إن الرجل
ِّ
َ
حيب أن يكون ثوبه حسنا ،ونعله حسنة؟ قال« :إن
َ
ٌ
َ ْ
كربَ :ب َط ُر احلق وغم ُط
اهلل مجيل حيب اجلمال ،ال ي
انلاس».

ہ کہاس ےک ک رتے اوزحونعدمہ ےہوں۔(کیا
ندزناق ثکیا کہ:آدمی ت رسید کر نا ے
ی
آت ﷺ ن حوات دنا" :اهلل
ن ھی یکت ےک زرمے می آ نا ے
ہ)؟۔ ر
ہ :حق کو ہےت
ہ۔ یکت کا مظلت ے
ہ اوز وہ حوتصوزئ کو ت رسید کر نا ے
حوتصوزت ے
ش
درھمی ےک سایھ ن ماییا اوز لوگوں کو حفت مجھیا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال" :ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه

مثقال ذرة من كرب" ،وهذا احلديث من أحاديث

الوعيد وحتتاج إَل تفصيل حسب األدلة الرشعية،
ً
فاذلي يف قلبه كرب ،إما أن يكون كربا عن احلق
وكراهة هل ،فهذا اكفر خمدل يف انلار وال يدخل اجلنة،

لقول اهلل تعاَل" :ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهلل،
ً
فأحبط أعماهلم" حممد ، 9 :وأما إذا اكن كربا ىلع
ً
اخللق وتعاظما ىلع اخللق ،لكنه لم يستكرب عن عبادة
اهلل فهذا جاء فيه هذا الوعيد فال يدخل اجلنة مع

أول زمرة ،وملا حدث انليب صىل اهلل عليه وسلم بهذا

احلديث قال رجل يا رسول اهلل :الرجل حيب أن
ً
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة يعين فهل هذا من
الكرب ؟ فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهلل

مجيل حيب اجلمال" مجيل يف ذاته مجيل يف أفعاهل مجيل
يف صفاته لك ما يصدر عن اهلل عز وجل فإنه مجيل

وليس بقبيح وقوهل" :حيب اجلمال" أي حيب اتلجمل

بمعىن أنه حيب أن يتجمل اإلنسان يف ثيابه ويف نعله

ويف بدنه ويف مجيع شؤونه؛ ألن اتلجمل ُيذب

القلوب إَل اإلنسان وحيببه إَل انلاس خبالف التشوه

 .1719خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا":وہ حص حنت
این م سعود  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ی
می داخل یہی ےہوگا حش ےک دل می زائ پاپ ھی یکت ےہو گا۔" ن خدی ث وعید رپ
مسن
تف
ہ۔
ہ اوز رسعی دال نل یک زوسنی می کجرھ محیاح صیل ے
مل اخادی ث می ےس ے
ش
ہ ن ا حق
ہ اس یک وج نا تو حق ےس زوگردائ ےہوئ ے
حش حص ےک دل مییکت ےہو نا ے
ش
ح
زہ گا اوز حنت می داخل یہی
ہ حو ےہمتش ہنم می ے
یک نات رسید ندیگ۔ اتسا حص کاف ے
ہ" :دلک نایہم کر ےہوا ما اپل اهلل ،فاحنظ اعمالہم"
ےہوگا۔ کنوں کہ اهلل ت عایل فما نا ے

(مجدم9 :۔) پجمہ :ن اس لن کہ وہ اهلل یک نازل کردہ حرت ےس ناحوس ےہون ،ترش اهلل
ی
م
عایل ن ( ھی) اں ےک اعمال صا تع کر دن۔ ناہےمیکت اگر جلوق رپ ےہو اوز اس می
ت ی
ش
م
جلوق رپ پائ حی الئ خائ ےہو لیک وہ حص اهلل یک عیادت ےس زوگردائ ن کر زاہ ےہو تو اس
ہ کہ وہ ست ےس یہےل گروہ ےک سایھ حنت می داخل یہی
ےک نازے می ن وعید ے
ش
آت ﷺ ن ن خدی ث ییاں فمائ تو انک حص ن سوال کیا کہ اے
ےہوگا۔ حت ر
ہ کہ وہ اجرھا ک رتا اوز عدمہ حو نا یہن ،کیا ن
اهلل ےک زسول! آدمی کو ن نات ت رسید ےہوئ ے
ی
ہ اوز وہ
ہ؟۔ ینی ﷺ ن فمانا" :اهلل حوتصوزت ے
ھی یکت می شماز ےہو نا ے
ہ"۔ تعنی اهلل ای رنی دات ،ا ین اق عال اوز ای رنی ضفات ےک
حوتصوزئ کو ت رسید کر نا ے
ی
ہ وہ
ہ ۔ اهلل ت عایل ےس حش نات کا ھی صدوز ےہو نا ے
اعتیاز ےس حوتصوزت ے
آت ﷺ کا نفمانا کہ":وہ
حوتصوزتہےی ےہوئ ے
ہ لہدااسمی کوئقیاحتیہی۔ ر
م
ہ کہ
ہ کہ :وہ اس نات کو ت رسید کر نا ے
ہ" تو اس کا عنی ن ے
حوتصوزئ کو ت رسید کر نا ے
اتساں ا ین ک رتوں ،ا ین حوتوں ،ا ین حسم اوز ا ین یمام اموز می حوتصوزئ کو
ک
م
ہ اوز
لحوظ ز کےھ۔ کنوں کہ حوتصوزئ کو اختیاز کرنا دلوں کو اتساں یک رطف ھتنحریا ے
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ً
اذلي يكون فيه اإلنسان قبيحا يف شعره أو يف ثوبه

أو يف بلاسه.

ہ بج الف ندضوزئ اختیاز کرن ےک ،حش یک
اےس لوگوں ےک اہں ت رسیدندہ ییا دییا ے
ہ۔
وج ےس اتساں ےک نالوں ،اس ےک ک رتوں اوز اس ےک لیاس می نگاز آخا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• مثقال  :وزن.
• ذرة  :اجلزء املتنايه يف الصغر.

• بطر احلق  :رد احلق
• غمط انلاس  :احتقارهم وازدراؤهم

فوائد احلديث:
 .1الكرب من اذلنوب العظيمة اليت تستحق عذاب اهلل يف ادلنيا واآلخرة.
 .2اجلمال إذا لم يكن ىلع وجه الفخر واخليالء واملباهاة ال يدخل يف الكرب.
املصادر واملراجع:

بهجة رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد،
دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاين .انلارش :مطبعة سفري  -الرياض
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد
فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار
املعرفة-بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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349

ہ یہاں نک کہ اس کا نامرسکش لوگوںیکقرہست
آدمیپاپیکت می رپازہےیا ے
ہ۔
می لکھ دنا خا نا ے

َل يزال الرجل يذهب بنفسه حَّت يكتب يف
اجلبارين

 .1720احلديث:

**

 .1720خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ "آدمی
سلمہ ین اکوع زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ یہاں نک کہ اس کا نام رسکش لوگوں یک قرہست می لکھ دنا
پاپیکت می رپا زہےیا ے
ی
ہ "۔
ہ حو اں رسکسوں کا ےہوا کر نا ے
ہ یررھ اس کا ابجام ھی وہےی ےہو نا ے
خا نا ے

عن سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه -قال :قال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال يزال الرجل
ُ ْ
كتَ َ
ب يف اجلبارين ،فيصيبه ما
يذهب بنفسه حَّت ي
أصابهم".

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حذر اإلنسان من
أن يعجب بنفسه ،فال يزال يف نفسه يرتفع ويتعاظم
حَّت يكتب من اجلبارين ،فيصيبه ما أصابهم،

واجلباورن -والعياذ باهلل -لو لم يكن من عقوبتهم

إال قول اهلل تبارك وتعاَل" :كذلك يطبع اهلل ىلع لك
ً
قلب متكرب جبار" اغفر 35 :؛ لاكن عظيما ،فاجلبار -
والعياذ باهلل -يطبع ىلع قلبه حَّت ال يصل إيله اخلري،
وال ينتيه عن الرش ،وهذا احلديث ضعيف ،ولكن
املعىن اذلي دل عليه وهو حتريم الكرب واتلعاَل

والوعيد ىلع ذلك موجود يف نصوص كثرية ،كقوهل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يدخل اجلنة من اكن يف

قلبه مثقال ذرة من كرب» ،رواه مسلم ،وقوهل -صىل

اهلل عليه وسلم« :-بينما رجل ُير إزاره من اخليالء،
خسف به ،فهو يتجلجل يف األرض إَل يوم القيامة»

متفق عليه.

**

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ حود ت رسیدی می متی ال ےہو۔ترش ییدہ
ینی ﷺ ن اتساں کو اس نات ےس دزانا ے
ہ یہاں نک کہ اس کا نام رسکش
آت کو پا حیال کر نا زہےیا ے
دل ہےی دل می ا ین ر
ی
ہ حو اں
ہ اوز یررھ اس کا ھی وہےی ابجام ےہو نا ے
لوگوں یک قرہست می لکھ دنا خا نا ے
ی
ہ۔ رسکش لوگوں یک رسا اگر کجرھ اوز ن ھی ےہوئ تو اهلل کا ن
رسکش لوگوں کا ےہوا کر نا ے
ت
ی
قول ہےی یہت پی نات ھی "کدلک ظنع اهلل عیل کل فلت منکت حیاز" (عاف )35 :کہ
ہ۔ (العیاد ناهلل)۔ رسکش
اشی رطح ےہ انک مرعوز رسکش ےک دل رپ مرہ لگا دییا ے

ہ -العیاد ناهلل -ناکہ ن تو وہ کسی حت کو نرا سےک اوز ن ہےی کسی
ےکدل رپ اهلل مرہ لگا دییا ے
م
ہ تعنی
ہ ناہےم حش عنی رپ ن دالل ث کر زہےی ے
رس ےس برح سےک۔ ن خدی ث ضعنف ے
یکت کرنا اوز پا نتیا اوز اس رپ وعید ،ن معنی یہت شی دورسی تصوض می موحود
ش
ہ کہ "وہ حص حنت می داخل یہی ےہوگا
ہ۔خ تسا کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا ے
ے
ض
م
ی
ح
س
ن
حش ےک دل می زائ ےک دان پاپ ھییکت ےہوگا"۔( ح لم)۔ اشی رطح زسول
ش
اهلل ﷺ ن فمانا کہ "انک حصیکت یک وج ےس ایریا یہتید زمی ےس گھسیتیا ےہوا خا زاہ
یھا کہ اےس زمی می دھتسا دنا گیا اوز ات وہ قیامت نک توں ہےی زمی می دھتسیا خر ال
خان گا"۔ (منقق علیہ)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :سلمة بن األكوع –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• «يذهب بنفسه»  :أي :يرتفع ويتكرب.

فوائد احلديث:
 .1من تشبه بقوم كتب معهم ،ويناهل من العذاب ما ناهلم.
ً
عظيما.
 .2حتريم اتلكرب واتلجرب واتلعاَل والعجب ،وأن يرى اإلنسان نفسه
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املصادر واملراجع:

اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية  1395،ـه-
 1975م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف -الرياض ،الطبعة األوىل1412 ,ه .رشح
رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6210( :

351

َّ
ِّ
لصديق أن يكون لعانا
َل ينبِغ ِ

 .1721احلديث:

ہ کہوہ یہتزنادہ لعنت کرنواال ےہو۔
صدتقےک لنن میاست یہی ے

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ صدتق ےک
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ وہ یہت زنادہ لعنت کرن واال ےہو۔
لن ن میاست یہی ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ِّ
لصديق أن يكون
اهلل عليه وسلم -قال« :ال ينبِغ ي
َّ ً
لعانا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إن اإلكثار من اللعن ينايف كمال درجة الصديقية،
ويه مرتبة تيل انلبوة ،فيه من أىلع املراتب اليت

يمكن أن يصل إيلها املؤمن عند اهلل -تعاَل ،-ومن

 .1721خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ حو کہ انک نلید پین دزج
یہت زنادہ لعنت کرنا صدتفنت ےک دزج ےک میاق ے
ہ۔
ہ حش ےس ییدہ مومن اهلل ت عایل ےک فی ث خا سکیا ے
ے

وسائل حتقيقها اجتناب اللعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
لعانا  :كثري اللعن ،وهو ادلاعء باإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاَل.-
ً
ِّ
ً
ً
لصديق  :مبالغ يف الصدق ،والصديقية درجة تيل انلبوة ،ويه كمال االيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما.
• ي

فوائد احلديث:
 .1كرثة اللعن تتناىف مع كمال اإليمان

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .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 - .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ملحمد
لن أيب بكر الزريع ابن قيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،بريوت - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض،
1426ه.
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ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وَل هلإ إَل اهلل

م کہ س
اں ال َل ِہ َوا ْلج َ ْدمُل ِ َل ِہ َوالَ اِلَہ ا ِ َال ال َلہ َوال َلہ َاکْ َت
ن کہ ی وںْ ُ :ج َ َ
َ ُ ُ ُ

واهلل أكب

 .1722احلديث:

**

ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا" :سازی
م
ہ کہ می ن کہوں:
ہ ،جےھ ن زنادہ ت رسید ے
کاییات ےس کہ حش رپ سوزح ظلوع ےہو نا ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
ََ ْ َُ َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ألن أقول :سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب ،أَ َح ُّ
ب َ َّ
إَل يم َّما
ْ
َ ْ
ُ
الشمس».
َطل َعت عليه

”سجاں الل ِہ وا ْلجدم لِل ِہ والَ اِلہ اِالَ اللہ واللہ َا ْک
ہ اوزیمام ترعتفات اهلل ےک
ت“ ،اهلل نراك ے
ُ َْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ہ۔
لن ہ ےی اوز اهلل ےک ع الوہ اوز کوئ معنود پحق یہی اوز اهلل ہےی ست ےس پا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه احلث ىلع ذكر اهلل -تعاَل -بتزنيهه
ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه ,وهذه األذاكر خري
من ادلنيا وما فيها؛ ألنها من أعمال اآلخرة ,ويه

ابلاقيات الصاحلات ,وثوابها اليزول ,وأجرها ال

ينقطع ,بينما ادلنيا صائرة إَل زوال وآيلة إَل فناء.

 .1722خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

تع
اس خدی ث می اهلل یک نرایک ،ترعتف ،ظنم ،توحید اوز نکتت ےک دز تےع اهلل ت عایل ےک
ہ۔ دکر ےک ن کلمات دییا اوز اس می موحود حرتوں ےس یہت ہ ےی؛
دکر یک پعنت ے

کنوں کہ ن آحرت ےک اعمال می ےس ہ ےی ،یہی ناقی ِ
ات صالجات ہ ےی ،اں کا توات
من
حم یہی ےہوگا ،اں کا احر وندلہ فظع یہی ےہوگا ،حت کہ دییا یک سازی حرتوں کو زوال و
ہ۔
قیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• سبحان اهلل  :تنـزيه اهلل عما ال يليق.
• احلمد هلل  :ثناء عليه بصفات الكمال ،ونعوت اجلالل.
• ال هلإ إال اهلل  :ال معبود حبق إال اهلل.
• اهلل أكرب  :اتلكبري اتلعظيم.

• مما طلعت عليه الشمس  :كناية عن ادلنيا لكها.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع ذكر اهلل بتزنيهه ومحده وتعظيمه وتوحيده وتكبريه.
 .2سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب هن ابلاقيات الصاحلات.
 .3متاع ادلنيا قليل وشهواتها زائلة.
 .4نعيم اآلخرة ال يزول وال حيول.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -2رياض الصاحلني من الكم

سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد
بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-4 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،انلارش :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت-5 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
6ـ ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة
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والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م -7 .تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك
احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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ی
مھی زوز ِقیامت حقوالوںےکحقضوز ادا کرن ہےوںےگ حنی کہ تعت ستیگ
وایل یکری کو ستیگوایل یکریےسندلہ دلوانا خان گا

تلؤدن احلقوق إَل أهلها يوم القيامة ،حَّت يقاد
للشاة اجللحاء من الشاة القرناء

 .1723احلديث:

**

ً َ َ ُّ َّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعُ « :تلؤدن
َ
احلقوق إَل أهلها يوم القيامة ،حَّت يُقاد للشاة
َ َ
اجلَلْ َ
حا يء من الشاة الق ْرنا يء».

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :یمھی زوز ِ
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
قیامت حق والوں ےک حق ضوز ادا کرن ےہوں ےگ حنی کہ تعت ستیگ وایل یکری کو
ستیگ وایل یکری ےس ندلہ دلوانا خان گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املظلوم يقتص من ظامله يوم القيامة حَّت الشاة اليت

ليس هلا قرن تقتص من اليت هلا قرن وال يظلم ربك
ً
أحدا.

 .1723خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ی
زوز ِقیامت مظلوم ا ین ظالم ےس ندلہ ےل گا حنی کہ تعت ستیگ وایل یکری ھی ستیگ
وایل یکری ےس ندلہ ےل یگ اوز یہمازا زت کسی رپ ظلم یہی کرے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة عبدالرمحن بن صخر ادلويس ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُْ
• يقاد  :يقتَص.
• اجللحاء  :اليت ال قرن هلا.
• القرناء  :اليت هلا قرن.
• أهلها  :أي :أصحابها.

فوائد احلديث:
 .1عدل اهلل تعاَل وأنه يقاص عباده يوم القيامة ،واتلقاص يكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات املظلوم.
 .2حيرش اهلل تعاَل احليوانات يلقتص منها إقامة للعدل.
 .3احلث ىلع املبادرة ألداء احلقوق إَل أصحابها.
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 - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش،
1407ه -- .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
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م
َ َُ
َ ْ
َ ََ ْ ُ
ِّ
ہ کہ می مفںےک سات نتنوں میےس ساتواں یھا۔ ےہمازے
جےھ معلوم ے
لقد رأيت ِين سابع سبعة من بين مقر ٍن ما نلا
ٌ ََ َ َ ْ َ َ َََ َ
َ
ی
خادم إَل واحِدة لطمها أصغ ُرنا فأم َرنا رسول اهلل نراسضف انک خادہم ھی۔ ےہمازےستےس رجھون یھائن اےس ظمابجرہ
ُْ َ َ
صىل اهلل عليه وسلم -أن نعتِقهامازدنا توزسول اهللﷺن ےہمیحکمدنا کہ ہےم اےسآزاد کردین۔

 .1724احلديث:

**

َ
عن أيب يلع سويد بن ُمق ِّرن -ريض اهلل عنه -قال :لقد
َْ
َ
َرأيتُ يين سابع سبعة من بين ُمق ِّرن ما نلا خادم إال
واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول اهلل -صىل اهلل

م
ہ کہ می مفں
اتو عیل سوند ین مفں زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی :جےھ معلوم ے
ےک سات نتنوں می ےس ساتواں یھا (تعنی ہےم سات یھائ یےھ)۔ ےہمازے نراس
ی
ضف انک خادہم ھی۔ ےہمازے ست ےس رجھون یھائ ن اےس ظمابجرہ ماز دنا تو
زسول اهلل ﷺ ن ےہمی حکم دنا کہ ہےم اےس آزاد کردین۔ انک زوای ث می «سا تع
احوہ یل» ےک الفاظ ہ ےی۔ تعنی می ا ین یھانوں می ساتواں یھا۔

عليه وسلم -أن نعتقها ويف رواية« :سابع إخوة َل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
واحدا من َسبْعة
خيرب سويد بن مقرن فيقول كنت
َ
إخوة من بَين ُمق ِّر ٍن لكهم صحابة مهاجرون ،لم
ٌ
يشاركهم أحد يف ذلك :وهو اجتماع سبعة من اإلخوة
يف اهلجرة ،وليس نلَا من يقوم ىلع يخدمتنا حنن
السبْعة إال مملوكة واحدةَ ،.
َ
فرضبها أصغرنا ىلع
َ ِّ
خدها .فأمرنا -صىل اهلل عليه وسلم -أن حنررها من
َّ
َ
رضبها.
العبودية؛ يلكون اعتاقها كفارة عن ي

 .1724خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ می ینی مفں ےک سات یھانوں می ےس انک یھا حو
سوند ین مفں ییا ے
ش
ست ےک ست ضجان اوز مہاحر یےھ۔ اس حصوضنت می کوئ اوز حص اں کا رسنک
ی
یہی۔ ہےم ساتوں یک خدمت ےک لن انک ہےی ناندی ھی۔ ہےم می ےس ست ےس
ج
آت ﷺ ن ےہمی حکم دنا کہ ہےم اےس
ر ھون ن اس ےک گال رپ یھ رت ماز دنا۔ تو ر

ع المی ےس آزاد کردین ناکہ اس یک آزادی اےس مازن کا کفازہ ین خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
َُ
ِّ
اتلخريج :أبو يلع ُسويد بن مقر ٍن -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
َّ
• ل َط َم َها  :رضب خدها.
• رأيتين  :علمتين.

• فيعتقها  :العتق حترير الرقاب يعين أن يكون هناك إنسان مملوك فيخلصه سيده وُيعله ًّ
حرا.

فوائد احلديث:
 .1غلظ تعذيب اململوك واالعتداء عليه.
 .2وجوب الرفق باململوك واإلحسان إيله.
َ َّ
 .3يُندب إعتاق اململوك كفارة عن َرضبه أو تعذيبه.
السيئة احلسنة َت ْم ُ
 .4مرشوعية املبادرة باحلَسنة بعد السيئة ،ويف احلديث" :وأَتْبع َ
حها".
يي
 .5جواز االشرتاك يف اململوك للخدمة ،ولو كرث عدد املشرتكني لكن ال يكلف فوق ما يطيق.
ً
عموما.
 .6حرص اإلسالم ىلع حقوق العامل وحقوق اإلنسان
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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 اهلالَل ،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
رشح رياض الصاحلني-العثيمني -انلارش :دار الوطن للنرش ،الرياض-الطبعة  1426 :ـهديلل الفاحلني -البن عالن الصدييق -دار الكتاب العريب -
بريوت.

الرقم املوحد)8894( :

357

ات ے
ہ کہزسول اهللﷺنفمانا”:حنت
وہپہزضی اهلل عیہےسزوایث ے
ہ،حن رپ سوزح
می انک کماںےکپاپخگہ،دییایکاں یمام حرتوںےسیہت ے
ہ“۔منقق علیہ۔
ظلوع نارعوت ےہو نا ے

لقاب قوس يف اجلنة خْي مما تطلع عليه الشمس
أو تغرب

 .1725احلديث:

**

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :حنت می
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ ،حن رپ سوزح ظلوع نا
انک کماں ےک پاپ خگہ ،دییا یک اں یمام حرتوں ےس یہت ے

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قال « :لَ َق ُ
اب َق ْو ٍس يف اجلنة ٌ
خري مما
َ ُ
َْ
تطلع عليه الشمس أو تغ ُرب».

ہ“۔
رعوت ےہو نا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بيان عظم ثواب املؤمن يف اجلنة ،وحقارة
ادلنيا ،حيث إن هذا القدر من اجلنة وهو قاب القوس
خري مما يف ادلنيا من انلعيم أمجع ،نلفاسته ودلوامه

وبقائه ،جعلنا اهلل من أهلها.

 .1725خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ع
اس خدی ث می حنت می مومن کو خاصل ےہون واےل ظنم احر وتوات اوز دییا یک
ق
ہ کہ حنت یک ن م عمویل مفداز تعنی انک کماں
ن و عنی کو اس اعتیاز ےس ییاں کیا گیا ے
م
تع
ہ؛ کنوں کہ حنت
ےک پاپ عمویل خگہ ،دییا می نرائ خان وایل یمام منوں ےس یہت ے
ےہم
ق
تع
ہ۔ اس می تسیگ اوز تفا و نراییدازی
یک اں منوں می ےہ سم یک تفاست و نراکتیگ ے
عایل ہےم ست کو اہےل حنت می سامل فمادے۔
ے
ہ۔ اهلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لقاب قوس  :قدر ما بني املقبض والسية من القوس ،وللك قوس قابان ،والسية :طرفها املنحين.

فوائد احلديث:
 .1تعظيم نعمة اجلنة ،وحتقري لدلنيا وما فيها؛ فنعيم اجلنة دائم ال ينقطع ومتاع ادلنيا قليل حقري زائل.
 .2أن هذا القدر اليسري من اجلنة -املذكور يف احلديث -خري مما يف ادلنيا أمجع ،نلفاسته ودلوامه وبقائه.
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 - .تطريز 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  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني –سليم اهلالَل
دار ابن اجلوزي –الطبعة األوىل - . 1418نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج،
حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش ,1987 – 1407 :رقم الطبعة- )14 :ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري,
اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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رعوہمون می متےاہیھ رپ تو نلوازین ( لرن لرن) توتگیی اوزمتے
ی
ب
اہیھ میضف انک منی نلواز ناق رجی۔

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف،
فما بيق يف يدي إَل صفيحة يمانية

 .1726احلديث:

**

عن أيب سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -قال:
ََْ
لقد انقطعت يف يدي يوم ُمؤتة تسعة أسياف ،فما بيق
َ َ ٌ
يحة يمانية.
يف يدي إال ص يف
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -سيف اهلل ،وفارس
اإلسالم ،ويلث املشاهد ،وقائد املجاهدين ،اكن من

أرشاف قريش يف اجلاهلية ،أسلم قبل فتح مكة ،واكن
يف غزوة أحد يف جيش قريش املرشكني ثم أسلم ،ويف

هذا ديلل ىلع كمال قدرة اهلل -عز وجل-؛ وأنه بيده
َ
أ يز َّمة األمور ،وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء،
وهو خيرب عن تكرس األسياف التسعة يف يده يف
مؤتة ،يف السنة اثلامنة من اهلجرة ،وهذا من شجاعته

ريض اهلل عنه ،-ولم يصمد معه إال سيف عريضمن سيوف ايلمن.

**

 .1726خدیث:

اتو سلنماں خالد ین ولید  -زضی اهلل عیہ  -ییاں کرن ہ ےی کہ رعوہ مون می متے اہیھ
ی
رپ تو نلوازین( لرن لرن) توت گیی اوز متے اہیھ می ضف انک منی نلواز
ب
ناق رجی۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

خالد ین ولید  -زضی اهلل عیہ  -یک نلواز ،اس الم ےک شہسواز ،میداں حہاد ےک ست اوز
مجاہےدین ےک ساالز ہ ےی۔ زمان خاہےلنت می اں کا شماز فتش ےک پے لوگوں می ےہو نا
یھا۔ ایھوں ن قحِ مکہ ےس یہےل اس الم قنول کیا۔ رعوہ اخد می وہ فتش ےک ل سکر ےک

سایھ یےھ۔ت عدازاں ایہوں ن اس الم قنول کر لیا۔ ن اهلل ت عایل یک ف ِ
دزت کاملہ یک دلیل
ہ،
ہ کہ زمام کاز اهلل ہےی ےک اہیھ می ے
ہ اوز اس ےس اس نات یک تساندہےی ےہوئ ے
ے

ہ ہےدای ث دے
ہ اوز حےس رخاہےیا ے
ہ گماہ ےہون ےک لن رجھوز دییا ے
وہ حےس رخاہےیا ے
ہ۔ خالد ین ولید حیگ مون می ا ین اہیھوں تو ین وایل نلوازوں یک نای ث ییا
دییا ے
ہ۔ اهلل ت عایل اُں ےس زاضی و حوس ےہو۔
زہ ہ ےی۔ ن اں یک شجاعت یک دلیل ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو سليمان خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مؤتة  :موضع بقرب الشام اكنت فيها غزوة مؤتة.
• صفيحة  :سيف يماين.

فوائد احلديث:
 .1فضل وشجاعة خادل بن الويلد -ريض اهلل عنه -وقوة بأسه ،وثباته يف احلروب.
 .2كرثة القتىل من الروم يف معركة مؤتة وإال ملا انقطع يف خادل تسعة أسياف.
 .3فضل اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاَل-.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلينانلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد
العثيمني .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة
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الرسالة ،ط:الرابعة عرش 1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص
العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.

الرقم املوحد)8407( :

360

ی
ج
" مھیآلداودیک حوسالجانوں(ا ر ھیآوازوں) میےس انک حوسالجائ
ہ۔"
دی گنی ے

لقد أوتيت مزمارا من مزامْي آل داود

 .1727احلديث:

**

 .1727خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن اں ےس
اتو موشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
ج
فمانا ” :مھی آل داود یک حوس الجانوں (ا ر ھی آوازوں) می ےس انک حوس الجائ
دی گنی ے ضحن مسل
آت ﷺ ن
ہ“۔ ح م یک انک زوای ث می ن الفاظ رموی ہ ےی کہ ر
م
اں ےس فمانا” :اگر یم جےھ دیکھ لتن ،حت کہ گرسیہ زات می یمھازی فات سن زاہ

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه :-أن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لقد أُ َ
وتيت
ً
ِّ
يم ْز َمارا من مزامري آل داود» .ويف رواية ملسلم :أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل« :لو َرأيتَ يين
وأنا أستمع لقراءتك ابلارحة».

یھا“ (تو تفتیاحوس ےہوخان)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ِّ
ہ کہ زسول اهلل ﷺ نحت اں یک
عن أيب موىس األشعري -ريض اَّلل عنه -أن رسول اتو موشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ِّ
اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال هل ملا سمع قراءته پییل ےک سایھ رپھی گنی دل کش و دل تسی ن الوت شماعت فمائ ،تو اں ےس
ی
اجلميلة املرتلة( :لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل
ج
ً فمانا ":مھی آل داود یک حوس الجانوں(ا ر ھی آوازوں)می ےس انک حوس الجائ
داود) ،وقوهل" :لقد أوتيت" ،أي :أعطيت" : ،مزمارا
ہ۔" تعنیحودداودعلیہ الس المہےی یکحوسالجائ۔دزاصل داود علیہالس المکو
دیگنی ے
من مزامري آل داود" ،أي داود نفسه ،وداود عنده
گ ی ح
عایل ن
صوت حسن مجيل رفيع ،حَّت قال اهلل تعاَل" :يا یہت نلید ،دل لھان وایل عدمہ پین آواز عظا یک نی ھی ،نی کہ حود اهلل ت ی
ظ ۖ َو َالَیَا لَہ ا ْلجَدِن َد" (پجمہ :اے یرہازو! اس ےک سایھ
ال َاو ِ ِئ مَعَہ َوال َ ْ َ
وأنلا هل احلديد" سبأ ،10 :وآل فمانا ":نَا حِی َ ُ
جبال ِّ
أويب معه والطريِّ ،
ُ
ُ
ت
س
ی
ت
ح
ہ) اوز ہےم ن اس ےک لن
فالن قد يطلق ىلع الشخص نفسه؛ ألن أحداً منهم زعنت ےس نح رپھا کرو اوز رپ ندوں کو ھی (یہی کم ے
ش
ک
لم يُ َ
ہ؛
لواہ پم کردنا۔) (سوزہ سیا' )10:آل ف الں' کا اظ الق ھی حود اشی حص رپ ےہو نا ے
عط من حسن الصوت ما أعطيه داود.
ی
کنوں کہ آل داود می ےس کسی کو ھی وہ دل کش و دل تسی آواز عظا یہی یک گنی ،حو
ی
داود علیہ الس الم کو عظا یک گنی ھی۔
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً
• مزمارا  :املراد :الصوت احلسن ،وأصله اآللة ،وأطلق اسمه ىلع الصوت للمشابهة.
• آل داود  :املراد :داود انليب عليه السالم من أنبياء بين إْسائيل
• ابلارحة  :أقرب يللة مضت.

فوائد احلديث:
4- .1ماكنة أيب موىس األشعري ريض اهلل عنه وحسن صوته ومدح انليب صىل اهلل عليه وسلم هل
5- .2فضل نيب اهلل داود عليه السالم
ً
1- .3استحباب حتسني الصوت بالقرآن؛ ألن ذلك يزيد القرآن حالوة ونفوذا إَل قلوب السامعني.
2- .4استحباب االستماع إَل القرآن واإلنصات هل.
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3- .5اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع أفضل من اإلْسار.

املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي/2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت/4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه/5 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/6 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي،
دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/7 .صحيح ابلخاري –عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/8 .صحيح
مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/9 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد
العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6212( :
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عالم حو کسییک ملکنت می ےہو اوز نکوکاز ےہو تو اےسدو توات ملن ہ ےی۔

للعبد اململوك املصلح أجران

 .1728احلديث:

**

آت ﷺ ن فمانا” :ع الم حو کسی یک
اتو ے ُہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ہ کہ ر
قَ
ہ اس دات یک حش ےک
ملکنتمی ےہواوز نکوکاز ےہوتو اےسدوتواتملنہ ےی“۔ َسم ے
س
ہ اگر حہاد ق تیل اهلل  ،جح نت اهلل اوز متی والدہ یک
اہیھ می اتو ےہپہ یک خاں ے
م
ی
خدمت کرئ ن ےہوئ تو جےھ ن نات زنادہت رسید ھی کہ می ع الم زہ کر رم نا۔

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-للعبد اململوك املصلح

أجران» ،واذلي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف
سبيل اهلل واحلج ،وبر أيم ،ألحببت أن أموت وأنا

مملوك.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قال أبو هريرة -ريض اهلل عنه :-قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم :-للعبد اململوك انلاصح لسيده
والقائم حبق ربه أجران؛ لقيامه حبق اهلل -تعاَل -من
العبادات وقيامه حبق سيده من اخلدمة .ثم أخرب أبو

هريرة -ريض اهلل عنه -أنه لوال أن اململوك ال جهاد
عليه ،ولوال قيامه برب أمه بانلفقة واخلدمة ،ألحب أن

يموت وهو مملوك ملا فيه من أجر.

 .1728خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :ا تےس ع الم
اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ہ حو ا ین مالک کاحت حواہ اوز ا ین زت ےک حقوق کو فایم کرن
ےک لن دُ ےہا احر ے
عایل کا حق ادا کرن یک وج ےس اوز دورسے آفا یک
واال ےہو ،انک عیادت کرےک اهلل ت ی
خدمت کرےک اس کا حق ادا کرن یک وج ےس۔ یررھ اتو ےہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ن
رج اوز خدمت یک دہم دازی ن
فمانا کہ اگر ع الم رپ حہاد ےہو نا اوز مجھ رپ ای رنی والدہ ےک ح ر
م
ےہوئ تو جےھ ع الم زہ کر رمنا زنادہ ت رسید یھا اس رپ ملن واےل احر یک خارط۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• املصلح  :من الصالح ،وهو إحسان العبادة وانلصح للسيد.
َّ ِّ
• لوال اجلهاد  :لوال فضل القيام بأعمال اجلهاد وأن الرق يمنع منها.
ً
• وأنا مملوك  :أي :ألنال األجر مضاعفا.

فوائد احلديث:

 .1فضل اململوك اذلي يُؤدي حق اهلل وحق موايله.

 .2صالح العبد يكون بإحسان العبادة وانلصح للسيد.

 .3فضل اجلهاد واحلج واحلث ىلع بر الوادلين وخاصة األم.

 .4العبد اململوك ال جهاد عليه وال حج يف حال العبودية.
 .5فضل أيب هريرة -ريض اهلل عنه-.

 .6مواساة الضعفاء من العبيد ومن يف معناهم وتطييب خاطرهم وحثهم ىلع الصرب ىلع ما امتحنوا به وأن حيتسبوا ذلك عند ربهم تبارك وتعاَل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد
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العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن
عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6388( :
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ی
ہختیان عوزتا ین بجرہ
اهلل ا ین ییدوں رپاسےس ھی زنادہ زجم کرنواال ے
ہ۔
رپ مرہناں ے

َ َ
ْ َ
َ
ُ َ َ
هلل أ ْرح ُم ب ِ ِعبا ِده ِ مِن ه ِذه ِ ب ِ َودلِها

 .1729احلديث:

**

َ
عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :ق يد َم
ُ
ٌ
هلل -صىل اهلل عليه وسلم -ب ي َس ْ ٍيب فإذا امرأة يم َن
رسول ا ي
َّ َ
ْ َ ْ
َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
الس ْ ييب أخذته فأل َزقته
الس ْ ييب ت ْس َىع ،يإذ َو َجدت َص يب َّيا يف
ُ
َْ َ ََْ َ َُْ
هلل -صىل اهلل عليه
بيبط ينها فأرضعته ،فقال رسول ا ي
َ
َََ ْ َ َ
املرأة َطار َح ًة َو َ َدل َها يف َّ
ار؟»
انل
ه
ذ
ه
وسلم« :-أترون
ي
ي
َ ي
ي
َ
َ َ
ْ َ
َ
ْ
َ
قلنا :ال واهلل .فقالُ « :
دلها».
هلل أرح ُم بي يعبا يدهي يمن ه يذهي بيو ي
ي

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ےک نراس کجرھ قیدی
عم ین حظات زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
ی
آن قیدتوں می انک عوزت ھی حو دوز زہےی ھی ،ا ین می انک بجرہ اس کو قیدتوں
میم الاسنجھت اےس ا ین رنتےسلگالیااوز اسکودودھن رالن لیگ۔ ہےم ےس
زسول اهلل ﷺ ن تروجرھا :کیا یم حیال کر سکن ےہو کہ ن عوزت ا ین بجرہ کو آگ می
قس
دال سکنی ے ہ
آت ﷺ ن اس رپ فمانا
ہ؟۔ ےم ن رعض کیا کہ اهلل یک م یہی۔ ر
ی
ہ ختیا ن عوزت ا ین بجرہ رپ
کہ اهلل ا ین ییدوں رپ اس ےس ھی زنادہ زجم کرن واال ے
ہ۔
مرہناں ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يجء لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بأْسى ،فإذا
ًّ
صبيا يف
امرأة تسىع تبحث عن ودلها ،إذ وجدت
السيب فأخذته وألصقته ببطنها رمحة هل وأرضعته؛

فعلم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أصحابه أن رمحة
اهلل أعظم من رمحة األم لودلها.

 .1729خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زسول اهلل ﷺ ےک نراس کجرھ قیدی الن گن۔ ا ین می انک عوزت دوزئ ےہوئ
آئ۔ اےس قیدتوں می انک بجرہ م ال حےس اس ن ایھا کر سففت یرھے انداز می ا ین
رنت ےسلگا لیا اوز اےس دودھ ن رالن لیگ۔اس رپ ینی ﷺ ن ا ین ضجان کو ییانا کہ
ہ۔
اهلل یک زجمت ماں یک زجمت ےس کہی زنادہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• بسيب  :السيب :األْسى.
• تسىع  :تعدو وتركض.

• أترون  :أتعتقدون أو تظنون؟

فوائد احلديث:
 .1رمحة اهلل تعاَل بعباده ،وأنه يريد هلم اخلري وأن ينقذهم من انلار.
 .2االستفادة من احلوادث وربطها يف اتلوجيه واتلعليم.
 .3فيه إشارة إَل أنه ينبِغ للمرء أن ُيعل تعلقه يف مجيع أموره باهلل وحده.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،ملصطىف اخلن وآخرين ،نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .تطريز رياض الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه2002 -م.
صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)10095( :
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َّ
لم يتلكم يف املهد إَل ثالثة

 .1730احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -قال« :لم يتلكم يف املهد إال ثالثة :عيىس
ً
ابن مريم ،وصاحب َ
جريج ،واكن ُجريج رجال اعبيدا،
فاختذ َص ْو َم َعة فاكن فيها ،فأتته أمه وهو يصيل،
ِّ ُ
فقالت :يا جريج ،فقال :يا َرب أ ِّيم وصاليت فأقبل ىلع
َ َُْ
صالته فانْ َرصفتَّ .
فلما اكن من الغ يد أتته وهو يصيل،
فقالت :يا ُجريج ،فقال :أي َر ِّب ِّ
أيم وصاليت ،فأقبل
َ َْ
ىلع صالتهَّ ،
فلما اكن من الغ يد أتت ُه وهو يصيل،
فقالت :يا ُجريج ،فقال :أي َر ِّب ِّ
أيم وصاليت ،فأقبل
َّ
َ ُ ْ
ىلع صالته ،فقالت :الل ُه َّم ال ت يمت ُه حَّت يَنظر إَل وجوه
ُ َ
ات .فتذاكر َبنُو إْسائيل ُجرُيا وعبادته،
المو يمس ي
َ ٌّ ُ َّ ُ
ِغ يتَ َمثل حبُسنها ،فقالت :إن يشئتم
واكنت امرأة ب ي
َ
َ
َ
ألفْتنَ َّن ُه ،فتَ َّ
عرضت هل ،فلم يلتفت إيلها ،فأتت را يعيا
ي
َ
ََْ َ َْ
َ َْ َ
َ
فسها فوقع
أوي إَل صومع يت يه ،فأمكنته من ن ي
اكن ي ي
عليها ،فحملتَّ ،
فلما ودلت ،قالت :هو من ُجريج،
وه َ
فَأتَ ْو ُه فَ ْ
ومعتَهَ ،
وهد ُموا َص َ
زنل ُ ُ
استَ ْ َ
وج َعلوا يَرضبونه،
َ ُ
ََْ َ
ِغ َ َ
َ
ابل ِّ
فودلت
فقال :ما شأنكم؟ قالوا :زنيت بهذه ي
َ
َ
منك .قال :أين َّ
الصيب؟ فجاؤوا به فقال :دعوين حَّت
َّ
ُ َّ
َ
فلما انْرصف أىت َّ
فصىل َّ
الصيب ف َطعن يف بَطنه،
أصيل،
ُ
ٌ
وقال :يا غالم َم ْن أبوك؟ قال :فالن الرايع ،فأقبلوا
َ
ىلع ُجريج يقبلونه َ
وي َّ
تمسحون به ،وقالوا :نبْ يين لك
َ َْ ََ َ
ك من ذهب .قال :ال ،أع ُ
يدوها من طني كما
ص و مع ت
ي
ُ
ِّ
َ
اكنت ،ففعلوا .وبينا صيب يرضع من أم يه َّ
فمر رجل
َ
ارة َ
َ َ
حسنَة ،فقالت أمه :امهلل
ارهة َوش ٍ
راكب ىلع دابة ف ي
ْ َ
َ
ْ
َ
اجعل ابْين مثل هذا ،فرتك اثلَّدي وأقبَل إيله فنَظر
َّ
َْ
ْ َ
َْ
إيله ،فقال :اللهم ال جتعلين مثله ،ثم أقبَل ىلع ثديه
فجعل يَرتضع» ،فكأين أنظر إَل رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -وهو َحييك ارتْ َضاعه ب ْ
أصبَعه َّ
الس َّبابَة يف
يي
ي
فيه ،فجعل َي ُم ُّص َها ،قالَ « :
ُّ
ومروا جبارية وهم
ي
ََ
َ ْ
ْ
َ
ُ
ت ْسقت ،ويه تقول:
رضبونها ،ويقولون :زني ي
ي ي
َّ
َحسيب اهلل ونعم الوكيل .فقالت أمه :اللهم ال جتعل
َّ
ابين يمثلها ،فرتك َّ
الرضاع ونظر إيلها ،فقال :اللهم

**

 .1730خدیث:

گود میضف نی بحروںنکالم کیا۔

ات ے
ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا کہگود می کسی ب رج ن
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ع
ناتیہی یک سوان نی بحروںےک۔ انک تس ییعلیہ الس الم۔ دورساح ُ َر بْحواال بجرہ۔ ن
ش
حر بح نامی حص پا عیادت گراز یھا۔ اس ن انک عیادت خان ییانا اوز اشی می زہےیا
یھا۔ وہ یماز رپھ زاہ یھا کہ اس یک ماں آئ اوز اےس ن النا کہ اے حر بح! تو وہ (دل می )
ہ تو دورسی رطف متی یماز ( می یماز
کہن لگا کہ نا اهلل! انک رطف متی ماں ے
رپےھ خاوں نا ای رنی ماں کو حوات دوں)؟ آحر وہ یماز ہےی می مضوف زاہ۔ اس یک ماں

واترشخریلگنی۔ یررھحتدورسا دں ےہوا تووہیررھآئاوزن رکازا کہاے حر بح !وہ کہنلگا کہ
ہ اوز می یماز می ےہوں۔ (ات می کیا کروں!)۔ آحر
اے اهلل! متی ماں ن رکاز زہےی ے
وہ یماز می ہےی لگا زاہ۔ یررھ اس یک ماں ا گےل دں یررھ آئ تو وہ یماز رپھ زاہ یھا۔ اس ن
ہ اوز انک
ن رکاز لگائ کہ اے حر بح! وہ کہن لگا کہ اے زت! انک رطف متی ماں ے
رطف یماز۔ یرہخال وہ ای رنی یماز ہےی میم سعول زاہ۔ اس یک ماں ن کہا کہ نااهلل! اس کو

اس وق ث نک وفات ن دییا حت نک ن فاحش عوزتوں کا میہ ن دیکھ ےل (تعنی اں
ےس اس کا ساتفہ ن رپے)۔ یررھ ینی ارساییل می حر بح کا اوز اس یک عیادت کا حرر رخا
ل
ی
ےہون لگا اوز ینی ارساییل می انک ندکاز عوزت ھی حش یک حوتصوزئ ضت ا میل
ی
ھی۔ وہ تویل اگر یم کہو تو می حر بح کو ایی الء نا فتیہ می دالوں ۔ یررھ وہ عوزت حر بح ےک

سا من گنی لیک حر بح ن اس یکرطف کجرھ توج ن یک۔ آحر وہ انک حر
رواہ ےک نراس
ے
گنی حو اس ےک عیادت خان می آنا کر نا یھا اوز اس ےس ز نا کرانا حش ےس وہ خاملہ ےہو
ہ۔ لوگ ن سن کر اس ےک نراس
گنی۔ حت اس ن بجرہ حیا تو کہن لیگ کہ ن بجرہ حر بح کا ے
آن ،اےس پ رج ا نازا اوز اس ےک عیادت خان کو گرا دنا اوز اس کو مازن لےگ۔ وہ
ی
ہ اوز اس
توال کہ مہی کیا ےہوا؟ ایہوں ن کہا کہ تو ن اس ندکاز عوزت ےس ز نا کیا ے
ہ؟ لوگ اس کو
ہ۔ حر بح ن کہا کہ وہ بجرہ کہاں ے
ن بجھ ےس انک ب رج کوحم دنا ے
م
الن تو حر بح ن کہا کہ دزا جےھ رجھوزو می یماز رپھ لوں۔ یررھ یماز رپھی اوز اس بجرہ ےک
ک
ہ؟
ات کوں ے
نراس آکر اس ےک رنت می انک حروکا لگانا اوز توال کہ اے ب رج !یتا ن ر
ہ۔ ن سن کر لوگ حر بح یک رطف دوزے اوز اس کو توسہ د ین
وہ توال کہ ف الں حرروااہ ے

اوز اےس رجھون لےگ اوز کہن لےگ کہ ہےم یتا عیادت خان سون اوز رخاندی ےس
ییاند ینہ ےی۔وہتوال کہیہیختسا یھاوتساہےیمنیےس یررھییادو۔ تولوگوں نییا
دنا۔ ( نتشا ) ینی ارساییل می انک بجرہ یھا حو ای رنی ماں کا دودھ رئ زاہ یھا کہ ا ین می
انک یہت عدمہ خاتوز رپ انک حوس وضع ،حوتصوزت سواز گرزا۔ تو اس یک ماں اس کو
دیکھ کر کہن لیگ کہ نا اهلل! متے نتن کو اس سواز ختسا ییا دے ۔ ن ستن ہےی اس ب رج
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اجعلين مثْلَهاَ ،ف ُهنَالك تَ َر َ
اج َعا احلديث ،فقالتَّ :
مر
ي
َّ
َْ
ٌ َ َ ُ َْ
ْ
َ
رجل حسن الهيئ ية  ،فقلت :اللهم اجعل اب يين يمثله،
َ
فقلت :اللَّهم ال َجتْ َعلْين مثْلهَ ،
وم ُّروا بهذه األ َمة وهم
ي ي
َّ
ََْ
َ
َ
ت ْسقت ،فقلت :اللهم ال
يرضبونها ويقولون :زني ي
َّ
جتعل ابين يمثلها ،فقلت :اللهم اجعلين يمثلها؟! قال:
َّ
الر ُجل اكن َّ
إن ذلك َّ
جبارا ،فقلت :اللهم ال جتعلين
َ ْ
ْ
ََْ
َْ
ت ،ولم
ت ،ولم تز ين وْسق ي
يمثله ،وإن هذه يقولون :زني ي
ْ ْ
َّ
َْ
َْ ْ
رسق ،فقلت :اللهم اج َعل يين يمثل َها».
ت ي

ن ماں یک جرھائ رجھوز دی اوز سواز یک رطف میہ کر ےک اےس دیکھا اوز کہن لگا کہ نا اهلل
م
! جےھ اس یک رطح ن کرنا۔ اینی نات کر ےک یررھ وہ بجرہ ت رسیاں یک رطف منوج ےہوا اوز
دودھ نتن لگا۔ ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ ن کہا کہ گونامی (اس وق ث) ینیﷺ کو دیکھ
آت ﷺ ن ای رنی شہادت یک انگیل کو ح روس کر دکھانا کہ وہ لرکا اس رطح
زاہ ےہوں کہ ر
جرھائ ح رو سن لگا۔ یررھ انک لوندی ادرھ ےس گرزی حےس لوگ مازن خان یےھ اوز
کہن یےھ کہ تو ن ز نا کیا اوز ح روزی یک ے کہن یھ مج
ہ
عایل ہےی کاق ے
ہ۔ وہ ی ی کہ ےھ اهلل ت ی
ہ۔ تو اس یک ماں ن کہا کہ نااهلل! متے نتن کو اس یک رطح ن
اوز وہےی متا وکیل ے
کرنا۔ ن سن کر ب رج ن یررھ دودھ ن رتیا رجھوز دنا اوز اس عوزت یک رطف دیکھ کر کہا کہ نا
م
اهلل! جےھ اشی لوندی یک رطح کرنا۔ اس وق ث ماں اوز نتن می گفنگو ےہوئ تو ماں ن
ج
کہا :حت انک ا ر ھی ضوزت کا آدمی گرزا تو می ن کہا کہ نا اهلل! متے ن تن کو اتسا
م
کرنا تو تو ن کہا کہ نا اهلل! جےھ اتسا ن کرنا اوز ن لوندی حےس لوگ مازن خان ہ ےی اوز
ہ تو می ن کہا کہ نا اهلل! متے نتن کو اس یک
کہن ہ ےی کہ تو ن ز نا کیا اوز ح روزی یک ے
م
ہ)؟ بجرہ
ہ کہ نا اهلل ! جےھ اس یک رطح کرنا (ن کیا نات ے
رطح ن ییانا اُس رپ توکہیا ے
م
ش
توال ،وہ سواز انک ظالم حص یھا ،می ن دعا یک کہ نا اهلل ! جےھ اس یک رطح ن کرنا اوز

زہ ہ ےی کہ تو ن ز نا کیا اوز ح روزی یک
زہ ہ ےی اوز کہہ ے
اس لوندی رپ لوگ ی ہمت لگا ے
م
ہ تو می ن کہا کہ نا اهلل ! جےھ اس
ہ اوز ن ح روزی یک ے
ہ خاال نکہ اس ن ن ز نا کیا ے
ے
ختسا ییا دے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن نبينا -صىل اهلل
عليه وسلم -أنه قال( :لم يتلكم يف املهد إال ثالثة)

واملراد يف األيام األوىل من طفوتله ،وهم :أوال :عيىس

بن مريم -صىل اهلل عليه وسلم ،-واكن آية من آيات
اهلل -عز وجل -وقد تكلم وهو يف املهد .ثانيًا:
ً
جرُيا من
صاحب جريج ،وجريج رجل اعبد ،برأ اهلل
هذه اتلهمة اليت أرادوا إلصاقها به ،وأظهر هذه اآلية

كرامة هل ،ويه أن ينطق الصيب برباءته ،وذلك أنه
اختذ ماكن خيلو فيه للعبادة ،فأتته أمه ً
يوما وهو
ُ
يصيل ،فقالت :يا جريج ،فقال :يا َر ِّب أ ِّيم وصاليت.
تردد هل يقطع الصالة يلجيب أمه أم يكمل صالته،
َ َْ
فأقبل ىلع صالته فذهبت أمهَّ .
فلما اكن من الغ يد أتت ُه
وهو يصيل ،فتكرر ما حصل باألمسَّ ،
فلما اكن من

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

مولف زجمہ اهلل ن ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس منقول ینی ﷺ کا فماں دکر کیا کہ
ع
آت ﷺ ن فمانا کہ گود می ضف نی بحروں ن ک الم کیا۔ اول :تسی ین رمیم
ر
ی
علیہ الس الم حو اهلل یک تسانوں می ےس انک تسائ یےھ خاال نکہ ا ھی وہ گود ہےی می یےھ۔
ش
دوم :حر بح واال بجرہ۔ حر بح انک عیادت گراز حص یھا۔ اهلل ت عایل ن اےس اس
یہمت ےس پی کیا حےس ایہوں ن اس رپ لگان کا ازادہ کیا یھا اوز اس تسائ کو اس
ےک لن کرامت ییا دنا تعنی انک ب رج کا اس یک ضفائ می تول رپ نا۔ سوم :وہ نتشا
بجرہحشنگود میک الم کیا وہوہ بجرہیھا حوای رنی ماں یکگودمیدودھ رئ زاہ یھا۔ ا تےسمی
ش
ج
انک یہت ا ر ھی سوازی رپ انک یہت ہےی حوس وضع و حوس تروساك حص کا گرز ےہوا۔
ینی ﷺ ن اس ب رج ےک ا ین ماں یک جرھائ ےس دودھ نتن یک خال ث کو ییاں
کرن ےک لن ای رنی شہادت یک انگیل ا ین میہ می دایل ن ییاں کرن ےک لن کہ ق
م
الوا قع ا تےس ےہوا۔ اس ب رج ن کہا :اے اهلل! جےھ اس ختسا ن ییانا۔ یررھ لوگ انک
زہ یےھ کہتونز نا
زہ یےھاوزاس ےسکہہ ے
ناندیکوےل کر آن۔وہ اےسماز ے
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َ َُْ
الغ يد أتته وهو يصيل ،فتكرر منه ذلك فقالت أمه:
َّ ُ َّ َ ُ ْ ُ
َ
ُ َ
ات أي
اللهم ال ت يمته حَّت ينظر إَل وجوه المو يمس ي
الزانيات .فتذاكر َبنُو إْسائيل ُجرُيا وعبادته ،واكنت
ُ َّ ُ
امرأة زانية يتَ َمثل حبُسنها ،فقالت :إن يشئتم ألغرينه
حَّت يدع صالته ويقع يف الزَن ،فتَ َّ
عرضت هل ،فلم
َ
ً ََْ َ َْ
َ َ
فسها فزَن
يلتفت إيلها ،فأتت را يعيا فأمكنته من ن ي
َ َ
بها ،فحملتَّ ،
فلما ودلت ،قالت :هو من ُجريج ،فأت ْو ُه

َ
ومعتَهَ ،
وهد ُموا َص َ
وج َعلوا يَرضبونه ،فقال :ما
وأنزلوه
َ ِّ َ
َ ُ
ََْ
َ
َ
شأنكم؟ قالوا :زنيت بهذه ابل يِغ فودلت منك .قال:
َّ
ُ َّ
َ
َ
أين َّ
الصيب؟ فجاؤوا به فقال :دعوين حَّت أصيل ،فصىل
َّ َ
َّ ْ
الصيب ف َطعن بأصبعه يف بَطنه ،وقال:
فلما انرصف أىت
ُ
ٌ
يا غالم َم ْن أبوك؟ قال :فالن الرايع ،فأقبلوا ىلع
َ
ُجريج يقبلونه َ
وي َّ
تمسحون به ،وقالوا :نبْ يين لك
َ َْ ََ َ
ك من ذهب .قال :ال ،أع ُ
يدوها من طني كما
ص و مع ت
ي
اكنت ،ففعلوا .ثاثلًا :هذا الصيب اذلي اكن مع أمه
يرضع ،فمر رجل ىلع فرس نفيسة وهيئته حسنة،

ی
ہ اوز
ہ۔ اوز وہ کہہ زہےی ھی کہ متے لن اهلل ہےی کاق ے
ہ ،تو ن ح روزی یک ے
کیا ے
ی
ہ۔ اس عوزت ن حو ب رج یک ماں ھی اےس دودھ ن رالن
وہ یہت اجرھا کاز ساز ے
ےہون کہا کہ اے اهلل! متے ب رج کو اس ختسا ن ییانا۔ اس ب رج ن ت رسیاں کو رجھوز
م
کر اےس دیکھا اوز کہا اے اهلل! جےھ ا ِشی ختسا ییانا۔یررھ اس ن ای رنی ماں ےک سایھ

نات حرنت یک۔ بجرہ اس عوزت ےک سایھ تو لن لگا ۔ اس عوزت ن کہا کہ متا اس
آدمی رپ گرز ےہوا نا اس ن کہا کہ ن حوس خال آدمی متے نراس ےس گرزا تومی ن
م
ی
کہا ’’اے اهلل! متے نتن کو ھی اُشی ختسا ییادے۔ اس رپ یم ن کہا اے اهلل! جےھ
ش
اسختسا نییا۔ ب رجن کہا:اہں ،کنوں کہوہ حصظالماوز رسکش یھا۔می ن اهلل
م
ت عایل ےس دعا یک وہ جےھ اس خ تسا ن ییان۔ حت کہ عوزت ےک نازے می لوگ کہہ
ی
ہ۔ اوز وہ کہہ زہےی ھی کہ متے لن اهلل
زہ یےھ کہ یم ن ز نا کیا اوز ح روزی یک ے
ے
م
ہ۔ اس رپ می ن کہا کہ اے اهلل! جےھ ُاشی ختسا
ہ اوز وہ یہت اجرھا کاز ساز ے
کاق ے
م
ییا۔ تعنی جےھ ز نا ےس اوز ح روزی ےس نراك زکھ اس خال می کہ متا ست کجرھ اهلل ےک
ی
ہ اوز
ہ۔ ناندی ےک اس قول می یہی نات ھی کہ متے لن اهلل کاق ے
حواےل ے
ہ۔
وہ یہت اجرھا کاز ساز ے

وحىك انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ارتضاع هذا
الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه السبابة يف فمه

يمص ،حتقيقا لألمر ،فقالت :امهلل اجعل ابين مثله.

فقال الطفل :امهلل ال جتعلين مثله .ثم أقبلوا جبارية؛
امرأة مملوكة يرضبونها ويقولون هلا :زنيتْ ،سقت.
ويه تقول :حسبنا اهلل ونعم الوكيل .فقالت املرأة أم

الصيب ويه ترضعه :امهلل ال جتعل ابين مثلها .فأطلق
اثلدي ،ونظر إيلها ،وقال :امهلل اجعلين مثلها.

فرتاجع احلديث مع أمه؛ طفل يتلكم معها ،قالت :إين
مررت أو مر يب هذا الرجل ذو اهليئة احلسنة فقلت:

امهلل اجعل ابين مثله ،فقلت أنت :امهلل ال جتعلين

مثله ،فقال :نعم؛ هذا رجل اكن جبارا عنيدا فسألت
اهلل أال ُيعلين مثله .أما املرأة فإنهم يقولون :زنيت

وْسقت ،ويه تقول :حسيب اهلل ونعم الوكيل ،فقلت:

امهلل اجعلين مثلها .أي اجعلين طاهرا من الزَن

والرسقة مفوضا أمري إَل اهلل ،يف قوهلا :حسيب اهلل

ونعم الوكيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
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اتلخريج :أبو هريرة ـريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َ
الص ْو َم َعة  :بيت ال يعبادة عند انلصارى ومتَ َع َّبد انلاسك.
• ُ
َ
المو يمسات َّ :
الزواين.
ي
• بَ ٌّ
ِغ  :املرأة الفاجرة.
ي
ُ
َ
• َط َع َن يف َب ْط ينه  :وخ َزه برأس أ ْصبُعه يف بطنه.
ْ ََُْ ُ ْ ُ
وه  :أن َزلوه.
• استزنل
• َح ْس َ
يب اهلل  :اك يفيين اهلل.
ي
َ َ
َ
َ
َ
ارهة  :حا يذقة ن يفيسة.
• دابة ف ي
َّ َ ُ
َ
َ
َ
ارة  :اجلمال الظاهر يف اهليئة والملبس.
• الش
َ
• يفيه  :ف يمه.
َ َّ
َ َّ
َّ
• تَ َر َ
اج َعا احلديث  :حدثت الصيب وحدثها.
َ
• األ َمة  :املرأة اململوكة ،خالف احل ُ َّرة.

• املهد  :الرسير يهيأ للصيب ويوطأ يلنام فيه ،واملراد يف األيام األوىل من الطفولة.
• ألفتننه  :الفتنة :االختبار واالبتالء واإلعجاب باليشء.

فوائد احلديث:
 .1إيثار إجابة األم ىلع صالة اتلطوع؛ ألن االستمرار فيها نافلة وإجابه األم وبرها واجب.
 .2عظم بي ِّر الوادلين وإجابة داعئهما ولو اكن الودل معذورا؛ لكن خيتلف احلال يف ذلك حبسب املقاصد.
ْ
ً
َ .3مك ُر أهل ابلاطل بالصاحلني قديم؛ فبنوا إْسائيل تآمروا ىلع جريج وحرضوا ابلِغ عليه ،فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتال زعموا أنهم يأدبونه
لإلصالح ،ولو اكنوا مصلحني ألقاموا احلد ىلع هذه املرأة ابلِغ.

 .4فيه ديلل ىلع صرب جريج ،حيث إنه لم ينتقم نلفسه ،ولم يكلفهم شططا فيبنون هل صومعته من ذهب ،وإنما ريض بما اكن ريض به أوال من
القناعة وأن تبىن من الطني.
 .5أن الوضوء اكن معروفا يف رشع من قبلنا ،فقد ثبت يف هذا احلديث يف صحيح ابلخاري( :فتوضأ وصىل).
ك ْرب ،ويف احلديث اآلخر( :اكن إذا حزبه أمر بادر إَل الصالة).
 .6االتلجاء إَل اهلل بالصالة عند ال ي
 .7صاحب ِّ
الصدق مع اهلل ال تَ ُ ُّ
رضه ال يفنت.
ْ
 .8قوة يَ يقني ُجريج وصحة رجائه ،ألنه استنطق املولود مع كون العادة أنه ال ينطق؛ ولوال صحة رجائه بنطقه ما استن َطقه.

 .9ثبوت الكرامة للصاحلني من الرجال والنساء ،وثبوت املعجزة لألنبياء.
ً
ً
خمارجا عند ابتالئهم بالشدائد اغبلًا ،قال اهلل -تعاَل( :-ومن يتق اهلل ُيعل هل خمرجا) وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم
ُ .10يعل اهلل -تعاَل -ألويلائه
ً
يف بعض األوقات تهذيبًا وزيادة هلم يف اثلواب.

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:
اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
 1397ه ،الطبعة الرابعة عرش   1407ـهرشح 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 ديلل الفاحلني ،تأيلف :حممد بن
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة اإللكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش .
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 .دروس وعرب من صحيح القصص انلبوي ،تأيلف :شحاتة حممد صقر ،انلارش :مكتبة دار
العلوم ،ابلحرية (مرص).

الرقم املوحد)7041( :
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ینی کریم صیل اهللعلیہوسلم سعیاںےسزنادہ اوز کسی مہتن میزوزےیہی ز کھن
یےھ۔

لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من
شهر أكَث من شعبان

 .1731احلديث:

**

ام المومیی عاتش زضی اهلل عہا فمائ ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم سعیاں ےس
ک
ک
آت
زنادہ اوز سی مہتن می زوزے یہی ز ھن یےھ۔ سعیاں ےک تروزے دتوں می ر
س
ہ :ینی صیل اهلل علیہ
صیل اهلل علیہ و لم زوزہ ےس ز ہن۔ انک اوز زوای ث می ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :لم يكن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يصوم يم ْن شهر أكرث من
ِّ
شعبان ،فإنه اكن يصوم شعبان لكه .ويف رواية :اكن

وسلم اس ےک ضف حرید دں کو رجھوز کر تفییا تروزا مہتیہ ہےی زوزہ ز کھن یےھ۔

يصوم شعبان إال قليال.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :لم يكن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يصوم من شهر أكرث من

شعبان ،فإنه اكن يصوم شعبان لكه .ويف رواية :اكن
ً
يصوم شعبان إال قليال .اثلاين تفسري لألول وبيان أن
قوهلا :لكه ،أي :اغبله ،وقيل :اكن يصومه لكه يف وقت،

ويصوم بعضه يف سنة أخرى ،وقيل :اكن يصوم تارة

من أوهل ،وتارة من آخره ،وتارة بينهما ،وما خييل منه
ً
شيئا بال صيام لكن يف سنني ،فلهذا ينبِغ لإلنسان
أن يكرث من الصيام يف شهر شعبان أكرث من غريه؛

ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصومه،
واحلكمة من ذلك أنه يكون بني يدي رمضان

اكلرواتب بني يدي الفريضة ،وقيل :يف ختصيص
شعبان بكرثة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد،

كما دلت عليه السنة.

 .1731خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ام المومیی عاتش زضی اهلل عھا فمائ ہ ےی کہ ینی ﷺ ماہ سعیاں ےس زنادہ کسی اوز
آت ﷺ سعیاں کا تروزا مہتیہ زوزہ ےس
مہتن می زوزے ےس یہی ز ہن۔ تفتیا ر
ج
آت تروزا سعیاں ہےی زوزے
ز ہن۔ انک اوز زوای ث می ے
ہ :حرید دتوں کو ر ھوز کر ر
ز کھن۔ ن دورسی زوای ث ،یرہیل زوای ث یک تفست اوز عاتش زضی اهلل عھا ےک یہےل
ن
ہ۔ انک
ہ کہ سازا مہتیہ ےس رماد مہتن کا تش پ حصہ ے
قول ”سازا مہتیہ“ یک وصاحت ے
قول ن ے ک
آت ﷺ سازا مہتیہ زوزہ ز کھن اوز کسی سال اس ماہ می کجرھ
ہ کہ سی سال ر
ک
ہ کہ کسی سال اس ماہ یک اییدا می ،ھی اس ےک آحر
زوزے ز کھن۔ انک قول ن ے

ک
می اوز ھی اس ماہ ےک دزمیائ دتوں می زوزے ےس ز ہن اوز عموما اس ماہ کو ن ال
ی
ک ک
ہ کہ
زوزہ ن رجھوزن۔ التیہ ھی ھی کجرھ دں رجھوز ھی د ین۔ لہیدا میاست یہی ے
اتساں دیگر مہتنوں یک ن تستت ماہ سعیاں می یکتت زوزوں کا ا ےہمام کرے؛ کنوں
کہ ینی ﷺ اس ماہ می زوزوں کا یہت ا ےہمام فمانا کرن یےھ۔ اس یک حکمت ن
ن
ہ؛ و تےس ہےی ،ختےس حش رطح فض کا
ہ کہ زمصاں المیازك کا ن رتش زو مہتیہ ےہو نا ے
ے
ن
ہ کہ سعیاں می یکتت زوزے
رتش زو سی زوای ث ےہون ہ ےی۔ انک قول ن ے
ہ کہ اس ماہ می ییدوں ےک اعمال آشماں دییا
ز کھن کو اس لن حصوضنت دی گنی ے
م
ہ۔
رپ حررھان خان ہ ےی ،ختسا کہ ستتےس اس یک دلیل لنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1فضل صيام شعبان.
 .2احلكمة يف تفضيله أنه بمثابة االستعداد لرمضان ،وهو شهر ترفع فيه األعمال إَل اهلل -تعاَل-.
 .3أنه ال يرشع صومه لكه ،وإنما اثلابت عنه -عليه الصالة والسالم -صوم أكرثه كما هو مقتىض الروايات ،وبه تفيت اللجنة ادلائمة.
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املصادر واملراجع:

1/تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/2 .رياض الصاحلني

من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/3 .سنن النسايئ؛ لإلمام أمحد بن
شعيب النسايئ ،حققه مكتب حتقيق الرتاث اإلساليم ،دار املعرفة-بريوت/4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن،
الرياض1426 ،ه/5 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/6 .صحيح ابلخاري ،عناية
حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/7 .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض،
الطبعة اخلامسة/8 .صحيح مسلم؛ 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 .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة
ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش

الرقم املوحد)6213( :
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َ َ
ُ
ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل -صىل اهلل
ُ ُْ َ
َْ َ
عليه وسلم :-قد جاءك ْم أهل ايلَم ِن

 .1732احلديث:

حت یمنواےلآن تو اهللےکزسولﷺنفمانا’’ :یمہازے نراس اہےلِ
یمن آن ہ ےی‘‘
**

َ َ َ َّ َ َ ْ ُ
اء أهل ايلَ َم ين،
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :لما ج
َ َ
ُ
َ
ْ
ُ
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-قد َجاءك ْم
الم َصافَ َ
اء ب ُ
ْ ُ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ ْ َ َ
حة.
أهل ايلم ين" وهم أول من ج ي

 .1732خدیث:

ہ کہ حت یمن واےل آن تو اهلل ےک زسول ﷺ
اتش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ن فمانا’’ :یمہازے نراس اہےلِ یمن آن ہ ےی‘‘ ،اوز یہی وہ لوگ ہ ےی حو یہےل یرہل
مصافجہ کرن کا رطتفہ الن۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

قوهل" :قد جاءكم أهل ايلمن" ،تنويه بشأنهم ،وإظهار
آت صیل اهلل علیہ وسلم کا فماں" :فد خاءکم اہےل المن" (یمہازے نراس اہےلِ یمن
ر
لفضلهم ،ومنهم األشعريون قوم أيب موىس األشعري آن ہ ےی) ن اہےلِ یمن یک ساں کو نلید کرنا اوز اں یک قصیلت کو ظ ے
ہ۔ ایہی می
اہ کرنا ے
ريض اهلل عنهم ،-ويدل عليه ما أخرجه أمحد يفی
ےس اسرعی لوگ ھی ہ ےی حو کہ اتو موش یی اسرعی زضی اهلل عیہ ےک فتیلہ ےک لوگ ہ ےی۔
مسنده ( ،)155/3عن أنس بن مالك قال :قال رسول
ی
ہ حےس امام اجدم ن ای رنی مسید ( )155/3می
ً اس قصیلت یک دلیل وہ خدی ث ھی ے
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يقدم عليكم غدا
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
ً
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث کیا ے
أقوام هم أرق قلوبا لإلسالم منكم" ،قال :فقدم
فمانا’’ :کل یمہازے نراس ا تےس لوگ آ نی ےگ حن ےک دل اس الم ےک لن یم ےس
األشعريون فيهم أبو موىس األشعري ،فلما دنوا من
غدا ً نلىق زنادہ پم ہےوں ےگ۔‘‘ اتش زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی :حریابجرہ اسرعی لوگآن ،اں
املدينة جعلوا يرجتزون يقولون:
حممدا ً وحزبه فلما أن قدموا تصافحوا می اتو موش یی اسرعی زضی اهلل عیہ یھی یےھ۔ حت وہ لوگ مدییہ ظتیہ ےک فی ث یہن رج وت
األحبه
ن
ت
ت
ل
ہ
ک
ع
ع
س
م
م
ن
ن
ق
ل
ن زحرن سرع رپ ھن ےگ :عداۃ ی االحیہ جدماۃ وحرن ی ل ےم ا ین دو توں ی جدم
فاكنوا هم أول من أحدث املصافحة.
ی
ﷺ اوز اں ےک سا ھنوں ےس م الفات کرین ےگ۔ حت ن لوگ آن تو ایہوں ن
**

مصافجہ کیا۔ حریابجرہ یہی وہ یہےل لوگ یےھ حہوں ن مصافجہ کا زواح داال۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املصافحة بتقرير انليب –صىل اهلل عليه وسلم.-
 .2استحباب ذكر املسلم ما فيه من خصال اخلري يلتأىس به.
 .3ينبِغ ىلع املسلم أن ينسب الفضل ألهله.
 .4أول من أظهر املصافحة يف انلاس أهل ايلمن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود
سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
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املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6214( :

373

َ
َ ٌ َ َّ َ
َ َ
ِ
الشمس وقبل
طلوع
انلار أحد صىل قبل
لن يلِج
ِ

ش
حو حص سوزح ن کلنےس یہےل اوز سوزحدو ینےس یہےل یماز رپےھ گا،وہ ےہگر
ح
ہنمیکآگ میداخلن ےہو گا۔

غروبها

 .1733احلديث:

**

ت
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ
اتو زھت عمازہ ین زوییہ فقی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
وسلم ن فمانا" :حو حص سوزح ن کلن ےس یہےل اوز سوزح دو ین ےس یہےل یماز
ح
رپےھگا،وہ ےہگر ہنم یکآگ میداخل ن ےہوگا۔"تعنیفخ اوز عض یکیمازین۔ حرپ ین
ل
ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ ہےم ینی کریم صیل اهلل علیہ
عیداهلل ا جیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن رخاند یک رطف تظ ایھائ
و م یک خدمت می خاض یےھ ،ر
حو ندز کامل یھا۔ یررھ فمانا کہ یم لوگ ا ین زت کو اشی رطح دیکھو ےگ ،ختےس اس رخاند کو
ی
زہ ےہو اوز مھی اس ےک دنداز می مظلق ن کلنف ن ےہویگ۔ لہیدا اگر ےہو سےک ،تو
دیکھ ے
سوزح ےک ظلوع اوز رعوت ےس یہےل (فخ اوز عض) یک یمازوں ےک رپ ھن می
آت ﷺ ن رخاند یک
کو ناہےی ن کرو۔ انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی":ترش ر

عن أيب زهري عمارة بن رؤيبة -ريض اهلل عنه -عن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-لن يَ يل َج انلار أحد
صىل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» .عن جرير
بن عبد اهلل ابلجيل -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فنظر إَل القمر يللة
َ َ
ابلدر ،فقال« :إنكم سرتون ربكم كما ت َر ْون هذا
ْ
ُ َ ُ َ
امون يف رؤيته ،فإن استطعتُ ْم أن ال
القمر ،ال تض
َُْ
تغلبُوا ىلع صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها،
ْ ُ
فاف َعلوا» .ويف رواية« :فنظر إَل القمر يللة أربع
عرشة».

رطف تظ ایھائ ،حو ح رودھوین زات کا یھا۔"

**

درجة احلديث :صحيح بروايتيه

املعىن اإلمجايل:

معىن حديث عمارة -ريض اهلل عنه -أنه لن يدخل
ً
انلار أحد -أصال للتعذيب أو ىلع وجه اتلأبيد -صىل
قبل طلوع الشمس ،وقبل غروبها ،يعين :الفجر
والعرص ،أي :داوم ىلع أدائهما؛ ألن وقت الصبح

يكون عند انلوم وذلته ،ووقت العرص يكون عند

االشتغال بأعمال انلهار وجتارته وتهيئة العشاء ،ففيه
ديلل ىلع خلوص انلفس من الكسل وحمبتها للعبادة،

ويلزم من ذلك إتيانها ببقية الصلوات اخلمس ،وأنها

إذا حافظت عليهما اكنت أشد حمافظة ىلع غريهما،
ِّ
حري أن ال يرتكب كبرية وال
ومن هو كذلك
ِّ
صغرية وإن فعل تاب ،أو أن صغائره املتعلقة باَّلل -
تعاَل -تقع مكفرة؛ ثوابًا هل ىلع مواظبته ،فحينئذ هو
ً
ال يلج انلار أبدا ،واهلل أعلم .وعن جرير بن عبد اهلل
ابلجيل -ريض اهلل عنه -أنهم اكنوا مع انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فنظر إَل القمر يللة ابلدر -يللة

الرابع عرش ،-فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إنكم
سرتون ربكم كما ترون هذا القمر"- ،يعين :يوم

 .1733خدیث:

**

ضح
ہ۔
خدی ث کا دزج :ن خدی ث ای رنی دوتوں زوانات ےک اعتیاز ےس نح ے

اجمایل معنی:

ن
"لن لح" ےک معنی "لن ندخل" ہ ےی ،تعنی ےہگر داخل ن ےہوگا۔ "الیاز اخد" تعنی اس کو
ک
ح
زہگا"،حو
ھی عداتیہیدناخانگانا ن کہوہ ےہمتش ےہمتشےک لن ہنممی یہی ے
آقیات ےک ظلوع اوز رعوت ےس قیل یماز ادا کرے" تعنی فخ اوز عض یک ی مازوں یک
ےہم
مس
متن
ادایییگ رپ تسیگ و تفل رماجی اختیاز کرے؛ کنوں کہ صح ےک وق ث اتساں ھی نتید
ہ اوز عض ےک وق ث دں یرھ ےک کاموں ،ای رنی بجازئ مضوقیات اوز سام
می ےہو نا ے
ہ۔ اس عمل یک نراییدی ےس اس نات کا یریہ
ےک کھان یکییازی می م سعول ےہو نا ے
ہ کہ ییدہ مومن کا تفش سسنی و کاہےیل ےس نراك اوز عیادت یک محنت ےس
خرلیا ے
ہ کہ وہ دیگر نرابحروں یمازوں کو ادا
ہ۔ اس عیادت یک بجا آوزی کا الزہم ن ے
رسساز ے
ہ ،تو ندزج اویل دیگر
کر نا ہےی ےہوگا ،حت وہ اں دوتوں یمازوں یک حفاظت کرلتیا ے
یمازوں رپ استفامت اختیاز کرن واال ےہوگا۔ اوز حش کا معاملہ توں ہےوگا ،اس ےس اشی
ہ کہ اس یک دات ےس کسی رجھون پے گیاہ کا صدوز ن ےہوگا،
نات یک تو قع یک خائ ے
ی
اگر کسی گیاہ کا ازن کات کر ھی نتنھا ،تو تون و استعفاز کو ایریا نا ہےوگا۔ اس رطح ن یمازین
عایل ےک حقوق ےس من علق یمام رجھون گیا ےہوں کا کفازہ
اوز تون و استعفاز ،اهلل ت ی
ک ح
ےہوخا نی ےگ۔ لہیدا وہ ھی ہنم می داخل ن ےہوگا۔ واهلل اعلم دورسی زوای ث می حرپ
ل
ع
ینعیداهللا جیل زضی اهللعیہفمان ہ ےی کہضجانکرام زضی اهلل ھم،ینی ﷺ ےک
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القيامة يراه املؤمنون يف اجلنة كما يرون القمر يللة

ابلدر ،ليس املعىن أن اهلل مثل القمر؛ ألن اهلل ليس

كمثله يشء ،بل هو أعظم وأجل -عز وجل ،-لكن
املراد من املعىن تشبيه الرؤية بالرؤية ،فكما أننا نرى

القمر يللة ابلدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه ،فإننا

سرنى ربنا -عز وجل -كما نرى هذا القمر رؤية
حقيقية بالعني دون اشتباه ،واعلم أن أذل نعيم

وأطيب نعيم عند أهل اجلنة هو انلظر إَل وجه اهلل
فال يشء يعدهل ،فيقول رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -ملا ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر يللة

ابلدر" :فإن استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة قبل طلوع
الشمس وصالة قبل غروبها ،فافعلوا" ،واملراد من

قوهل" :استطعتم أال تغلبوا ىلع صالة" ،أي :ىلع أن
تأتوا بهما اكملتني ،ومنها :أن تصيل يف مجاعة إن
استطعتم أال تغلبوا ىلع هذا" ،فافعلوا" ،ويف هذا ديلل

ىلع أن املحافظة ىلع صالة الفجر وصالة العرص من

أسباب انلظر إَل وجه اهلل -عز وجل.-

ہ
آت ﷺ ن ح رودھوین زات ےک کامل رخاند یک رطف دیکھا اوز
ےم زاہ یےھ کہ ر
فمانا":یمعنفی ثا ین رپوزدگاز کادنداز اشیرطح کروےگ ،حشرطح اس رخاندکا
زہ ےہو"۔ تعنی قیامت ےک زوز مومیی ،حنت می ا ین رپوزدگاز کو اشی
مساہےدہ کر ے
ی
رطح د کھی ےگ ،حش رطح دییا می ح رودھوین زات ےک رخاند کو دیکھن ہ ےی۔ اس
خ
معن یہ
عایل تسی کوئ
عایل یک دات ،رخاند یک رطح ے
ہ؛ کنوں کہ اهلل ت ی
ےک ن ی ی کہ اهلل ت ی
عظ
ہ۔ یہاں انک زوی ث یک
حرت یہی ،نلکہ وہ ست ےس زنادہ نم اوز صاحت خ الل ے
ہکہ حش رطح ہےم ح رودھوین زات ےک رخاند کا ای رنی
دورسی زوی ث ےس تستیہ مفصود ے
ح
ق
ی
فنقی آ کھوں ےس اس رطح مساہےدہ کرن ہ ےی کہ ےہمی ای رنی زوی ث می کسی سم کا
سک و سیہ یہی ےہو نا ،اشی رطح ہےم ا ین رپوزدگاز رع وخل کا دنداز تعت کسی سک و سیہ
حف ی
ی
زہ
ےک اس رخاند کو ای رنی نقی آ کھوں ےس د کھن یک رطح کرین ےگ۔ دہ ےن تسی ے
ت
ہ
عایل کا دنداز ہےی
کہ ا ےل حنت ےک پدنک ست ےس زنادہ لدند اوز عدمہ پین عمت ،اهلل ت ی
ےہوگا۔ کوئ دورسی ےس اس کا متیادل و مساوی یہی ےہوسکنی۔ زسول اهلل ﷺ ن
اس عظنم ت عمت "حش رطح ہےم اس حرودھوین زات ےک رخاند کا تظازہ ک
رزہ ہ ےی،
ے
اشی رطح ا ین رپوزدگاز کا دنداز کرین ےگ" کا دکر کرن ےک ت عدفمانا " :لہیدا اگر یم
ےس سوزح ےک ظلوع اوز رعوت ےس یہےل (فخ اوز عض) یک یمازوں ےک رپ ھن می
ہ کہاںدوتوںیمازوںکوکامل
کو ناہےی ن ےہو سےک،تواتساضوز کرو" اسےس رماد ن ے
رط تق ےس ادا کرو اوز ایھی کامل رط تق ےس ادا کرن یک ضوزتوں می ےس انک ن

ہ کہ ایھی ناجماعت ادا کیا خان اوز ےہو سےک تو اس معا مےل می سسنی وکو ناہےی کو
ے
ہ کہ یماز فخ اوز یماز
عال ث آن ن دنا خان۔ اس خدی ث می اس نات یک دلیل ے
عض یک مجاقظت اوز اں یک ادایییگ می استفامت ےک ستت ،اهلل رع وخل کا دنداز
تصنت ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث عمارة بن رؤيبة رواه مسلم .حديث جرير بن عبداهلل متفق عليه.
اتلخريج :أبو زهري عمارة بن رؤيبة -ريض اهلل عنه -جرير بن عبداهلل ابلجيل –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• يلج  :يدخل.
• ال تضامون  :ال يصيبكم ضيم ،أي :تعب ومشقة.
• قبل طلوع الشمس وقبل غروبها  :الفجر والعرص.

فوائد احلديث:
 .1فضل صاليت الصبح والعرص ،فينبِغ املحافظة عليهما.
ً
 .2أن من اكن حمافظا ىلع هاتني الصالتني ،يكون أشد حمافظة ىلع غريهما من الصلوات.
 .3إثبات البرشى ألهل اإليمان أنهم سريون اهلل -تعاَل -يوم القيامة ،بال تأويل وال تعطيل ،بل رؤيا حقيقية كرؤية ابلدر يف الوضوح.
ً
ً
 .4من أدى هذه الصلوات يكون اغبلا خاَل انلفس من الكسل والرياء حمبا للعبادة.
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املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي/2 .تذكرة املؤتيس رشح عقيدة احلافظ عبدالغين املقديس؛ تأيلف

عبدالرزاق بن عبداملحسن ابلدر ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1424 ،ه/3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت/4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه/5 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/6 .صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/7 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل،
1417ه/8 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه/9 .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6215( :
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ہ ،تو یم رخا ہن کہ
اگر یم خا ین ےہونکہ یمھازے لن اهللےکاہں کیا کجرھ ے
یمھازا فافہ اوزضوزتمیدی اوزپھ خاے۔

لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاَل ،ألحببتم أن
تزدادوا فاقة وحاجة

 .1734احلديث:

**

قصالہ ین عتید زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلمحت لوگوں
کو یماز رپھان ،تو کجرھ لوگ یھوك یک وج ےس گر خان یےھ۔ ن لوگ اضجات ضفہ
یےھ۔ یہاں نک کہ (اں یک خال ث دیکھ کر) ارعائ لوگ کہن :ن لوگ نراگل ہ ےی۔ حت
آت صیل اهلل علیہ و سلم یماز رپھا حکن ،تو اں یک رطف رم کر فمان" :اگر یم خا ین
ر
ہ ،تو یم رخا ہن کہ یمھازا فافہ
ےہون کہ یمھازے لن اهلل ےک اہں کیا کجرھ (توات) ے

عن فضالة بن عبيد -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل
َ
خي ُّر رجال
صىل اهلل عليه وسلم اكن إذا صىل بانلاس ي
من قامتهم يف الصالة من اخل َ َص َ
اصة  -وهم أصحاب
ُّ
الصفة  -حَّت يقول األعراب :هؤالء جمانني .فإذا صىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم انرصف إيلهم ،فقال:

«لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاَل ،ألحببتم أن

اوز ضوزت میدی اوز پھ خاے۔"

تزدادوا فاقة وحاجة»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أنه اكن رجال يسقطون من قيامهم يف
ُ َّ
الصفة
الصالة من اجلوع والضعف  -وهم من أهل
زهاد من الصحابة فقراء وغرباء واكنوا سبعني
ً
ً
ويقلون حينا ويكرثون حينا يسكنون صفة املسجد

ال مسكن هلم وال مال وال ودل – حَّت يظن ناس من
ابلادية أنهم جمانني فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم

هلم :لو تعلمون مالكم عند اهلل من اخلري ألحببتم
أن تزداد فاقتكم وحاجتكم.

 .1734خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ یھوك اوز کموزی یک وج ےس کجرھ لوگ یماز می
خدی ث می اس نات کا ییاں ے
خال ث قیام می گر خان۔ ن زاہےد ضجان ،تعنی اہےل ضفہ یےھ حو قفت اوز رعی ث یےھ۔ ن
ک
ک
کل ست لوگ یےھ۔ ھی کجرھ کم ےہوخان اوز ھی زنادہ۔ ن مسجد ےک حرنوپے رپ زاہ
ی
کرن یےھ۔ اں کا کوئ گرھ ناز یہی یھا اوز ن ہےی اں ےک نراس مال نا اوالد ھی۔ یہاں
ت
گ شمج
آت صیل اهلل علیہ و سلم ن اں ےس
نکہ کہ عص دیہائ ایہی نرا ل ھن۔ اس رپ ر
ی
ی ع
م
ہ ،تو مھی ن
فمانا :اگر مھی لم ےہو نا کہ اهلل ےک اہں یمہازے لن کیا حت حقوظ ے
ت رسید ےہو نا کہ یمھازا فافہ اوز خاحت میدی اوز پےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :فضالة بن عبيد ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َ
خي ُّر رجال  :يسقط
• ي
• من قامتهم  :من قيامهم
• اخل َ َص َ
اصة  :الفاقة واجلوع الشديد
• ُّ
الصفة  :ماكن يف مؤخر مسجد انليب صىل اهلل عليه وسلم يزنهلا من ال مأوى هل
• األعراب  :ساكن ابلادية

فوائد احلديث:
 .1ينبِغ ىلع املرء عند الفقر انلظر إَل ما ادخر هل من األجر دون اتللهف ىلع ما فاته.
 .2بيان ملعيشة أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم وما اكنوا عليه من الزهد وخشونة العيش مع الصرب وعدم الشكوى
 .3حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع تطييب قلوب أصحابه وأتباعه ملا يسمعونه من الالكم اذلي ييسء إيلهم
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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 السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو
عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :مكتبة املعارف ,ط 1اعم 1415ه .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف انلووي ادلمشيق,
حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط1428 4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن
عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري ,تأيلف :زين ادلين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب ابلغدادي احلنبيل ,حتقيق :جمموعة
من ابلاحثني ,انلارش :مكتبة الغرباء األثرية ,ط 1اعم 1417ه .اتليسري برشح اجلامع الصغري ,تأيلف :زين ادلين حممد بن تاج العارفني بن يلع املناوي,
انلارش :مكتبة اإلمام الشافيع ,ط 3اعم 1408ه.

الرقم املوحد)5825( :
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م
اگر جےھ نران نادستیکدعوتدیخان تو می تفتیاۃقنول کروں گا

لو دعيت إَل كراع أو ذراع ألجبت

 .1735احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواعً« :لو ُدع ُ
يت
ي
ُ
ُ َ ِّ َ ٌ
اع أو ذ َر ٍ َ َ ُ
إَل ك َر ٍ
هدي إَل يذراع أو
ي
اع ألجبت ،ولو أ ي
َُ ٌ َ
لقب ُ
لت».
كراع ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ديلل ىلع حسن خلقه -صىل اهلل
عليه وسلم -وتواضعه وجربه لقلوب انلاس ،وىلع

قبول اهلدية وإن اكنت قليلة ،وإجابة من يدعو الرجل
إَل مزنهل ولو علم أن اذلي يدعوه إيله قليل؛ ألن
القصد من قبول اهلدية وإجابة ادلعوى تأيلف

ادلايع وإحاكم اتلحابب ،وبالرد وعدم املوافقة حيدث
انلفور والعداوة وال أحتقر قلته .وخص اذلراع

والكراع باذلكر يلجمع بني احلقري واخلطري؛ ألن

اذلراع اكنت أحب إيله –صىل اهلل عليه وسلم -من

غريها ،والكراع ال قيمة هل.

**

 .1735خدیث:

م
ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا'' :اگر جےھ نران
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
نا دست (ےک گوست کھان یک) یک دعوت دی خان تو می تفتیاۃ قنول کروں گا اوز
م
اگر جےھ دست نا نرانا تطوز ِبحفہ یھنجاخانتو می اےس ضوز قنول کروں گا۔''

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ح خ
آت یک تواضع و خاکسازی اوز اس نات یک
اس خدی ث می ینی ﷺ ےک سن لق ،ر
ی
آت ﷺ لوگوں یک دل حوئ کرن یےھ ،اوزن کہ م عمویل بحفہ ھی قنول
دلیل ے
ہ کہ ر
ک
رج ن
کرنا رخا ہن ،یت حو سی آدمی کو ا ین گرھ دعوت دے اےس قنول کرنا رخا ہناگ ر
م
ہ۔ کنو نکہ ہےدن اوز دعوت قنول
معلوم ےہو کہ وہ عمویل حرت ےک لندعوت دے زاہ ے
ہ
ہ،
کرن کا مفصد دعوت د ین واےل یک دل حوئ کرنا اوز نا ے می محنت کو مصنوظ کرنا ے
ح ل
آت
حیکہ دعوت زد کرد ین اوز اےس قنول ن کرن ےس تفت و عداوت م تنی۔ ر
شمج
آت ﷺ ن خاض
ﷺ (دعوت نا ہےدن) یک فلت کو حفت و کمت یہی ھن یےھ۔ ر
ہ ناکہ م عمویل اوز اہےم دوتوں حرتین یکجا
طوز رپ دست اوز نران کا اس لن دکر کیا ے
آت ﷺ کو زنادہ ت رسید یھا ،حیکہ نران یک کوئ قمت
کردین؛ کنو نکہ دست کا گوست ر
ہ۔
یہی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ُ
• ك َراع  :قوائم ادلابة ،أو ما دون الركبة إَل الكعب.
• ذراع  :حلم اذلراع ،وهو فوق الكراع يف ادلواب

فوائد احلديث:
 .1إجابة ادلعوة ولو إَل يشء يسري من الطعام.
 .2شدة تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وجربه لقلوب انلاس.
 .3قبول اهلدية مهما قلت ،ملا يف ذلك من تألف القلوب واملحبة بني املسلمني.
 .4احلث ىلع تعايط ما يبعث اتلآلف ،ويغرس الوداد.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين ،حتقيق عبداهلل حممود ،دار الكتب
العلمية-بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت .فيض

379

القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز
إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6216( :
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ی
اگر می ا گےل سالز ندہ زاہ ،تو (مخمیک) توین ناز بح کو ھیزوزہ زکھوں گا۔

لنئ بقيت إَل قابل ألصومن اتلاسع

 .1736احلديث:

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب
َ َ ُ
قابل
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ل ينئ ب يقيت إَل ٍِّ
اتلاسع».
ألصومن
ي

**

عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عھما کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
ی
”اگر می ا گےل سال ز ندہ زاہ ،تو (مخم یک) توین ناز بح کو ھی زوزہ زکھوں گا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لنئ بقيت" ،أي :لنئ عشت" ،إَل قابل" ،أي عشت إَل
املحرم اآليت" ،ألصومن" ،ايلوم "اتلاسع" مع اعشوراء؛

خمالفة لليهود ،فلم يأت املحرم القابل حَّت مات،

فيسن صومه وإن لم يصمه عليه الصالة والسالم؛
ألن ما عزم عليه فهو سنة ،والسبب يف صوم اتلاسع

مع العارش أن ال يتشبه بايلهود يف إفراد العارش،

وقيل :لالحتياط يف حتصيل اعشوراء ،واألول أوىل

فقد جاء انلص يف ذلك ،واهلل أعلم.

 .1736خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

"لی تفنت" ےک معنی ہ ےی اگر می ز ندہ زاہ۔ "ایل فانل" تعنی آییدہ مخم نک ز ندہ
ی
زاہ۔ "الضومن" تو یہود یک مجالفت کرن ےہون عاسوزا ےک سایھ توین دں کا ھی زوزہ
زکھوں گا۔ ناہےم آییدہ سال یک آمد ےس قیل ہےی ینی ﷺ اس داز فائ ےس وفات فما

ی
آت علیہ الص الہ والس الم کو وہ
گن۔ لہیدا توین دں کا زوزہ زکھیا ھی مستوں ے
رج ر
ہ ،گ ر
م
آت ﷺ یک خای ث ےس زوزہ ز کھن کا بر حیہ رع م ہےی اس
دں تش ن آنا۔ اس لن کہ ر
ہ اوز دسوین دں ےک سایھ توین دں کا زوزہ ز کھن کا
ےک ستت ہےون یک دلیل ے
م
ی
ہ کہ حص دسوین کا زوزہ ز کھن یک ضوزت می یہود ےک سایھ
ستت ھی موحود ے
ہ کہ عاسوزا کا زوزہ نران می اختیاظ کا تفاصا
ہ۔ انک قول ن ے
مسایہت الزم آئ ے
ہ۔
ہ؛ کنوں کہ اس سلسےل می تص رسعی وازد ے
ہ۔ ناہےم یرہ ال قول ہےی زا جح ے
یہی ے
واهلل اعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قابل  :العام املقبل.

فوائد احلديث:
 .1ندب صيام يوم اتلاسع والعارش من شهر املحرم.
 .2يرشع خمالفة أهل الكتاب من ايلهود وانلصارى.
املصادر واملراجع:

1/رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/2 .رشح

صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه/3 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/4 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/5 .كنوز رياض
الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه

الرقم املوحد)6217( :
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َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َُ ْ َ َ
َّ
ذ
اب اَّللِ
ما ع ِمل ابن آدم عمال أنَج هل مِن ع ِ
ْ ْ َّ
مِن ذِك ِر اَّللِ

 .1737احلديث:

ع
اینآدمکا کوئ اتسا مل یہی حو اےس اهللےکدکرےسزنادہ اهللےکعدات
ےس بجاتد ینواال ےہو۔
**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :این آدم
معاد ین حیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ع
کا کوئ مل اتسا یہی حو اےس اهلل ےک دکر ےس زنادہ اهلل ےک عدات ےس بجات د ین

عن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
َ َ ً
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-ما َع يمل ْاب ُن آد َم ع َمال
َْ َ َُ ْ َ َ
َّ ْ ْ َّ
اَّلل».
ر
ك
ذ
ن
م
اَّلل
اب
ذ
ي
ي
ي ي
أنَج هل يمن ع ي ي

واال ےہو۔

**

درجة احلديث :صحيح لغريه

املعىن اإلمجايل:

قد هيأ اهلل تعاَل لعباده املؤمنني األسباب اليت تنال
بها اجلنة ويتوىق بها من انلار ،ومن هذه األسباب ذكره
َ َّ
سبحانه وتعاَل .فاحلديث دل ىلع فضل اذلكر ،وأنه
من أعظم أسباب انلجاة من خماوف ادلنيا واآلخرة،

فهو سبب من أسباب انلجاة من انلار ،وهذه الفضيلة

تعترب من أعظم فضائل اذلكر.

 .1737خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح لعتہ

اجمایل معنی:

اهلل ت عایلن ا ین مومنییدوں ےک لن ا تےس اسیاتی ریدا کنہ ےیحن ےکدز تےع
ح
ہ۔ ایہی اسیات می ےس انک ستت
ہ اوز ہنم ےس بجرا خا نا ے
حنت خاصل یک خائ ے

ہ اوز اس نات
ہ۔ ن خدی ث دکر یک قصیلت رپ دالل ث کرئ ے
اهلل سجان و ت عایل کا دکر ے
ہ کہ ن دییا و آحرت یک حوقیاکنوں ےس بجات د ین ےک پے
یک تساندہےی کرئ ے
ح
ہ اوزن انک اتسی قصیلت
ہ۔ ن ہنم ےس بجات کا انک دزت عہ ے
اسیات می ےس ے
ش
م
ج
ہ۔
ہ حو دکر ےک قصا نل می ےس ست پی قصیلت ھی خائ ے
ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أمحد وابن أيب شيبة والطرباين ومالك.
اتلخريج :معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

فوائد احلديث:

ً
 .1فضل اذلكر عموما.
 .2أن من األسباب اليت تنيج من انلار ،ذكر اهلل عز وجل.

 .3أن اإلنسان ليك ينجو من عذاب اهلل باذلكر البد من أن يكرث منه ويلهج به لسانه.

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 .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار،أليب بكر بن أيب شيبة ،عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبيس ،حتقق :كمال يوسف احلوت ،ط مكتبة الرشد – الرياض .املعجم الكبري ،لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري
اللخيم الشايم ،أبو القاسم الطرباين ،حتقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،ط مكتبة ابن تيمية – القاهرة .صحيح الرتغيب والرتهيب ،ملحمد نارص
ادلين األبلاين ،ط مكتبة املعارف – الرياض .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،ط مكتبة األسد اإلسالمية،
الطبعة اخلامسة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،الشيخ صالح الفوزان بن عبد اهلل الفوزان ،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)5510( :
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َ ُ َ ُّ
َ َََ َ ٌ َْ َ َ َْ ُ
َّ َ
ما قعد ق ْوم مقعدا ل ْم يذك ُروا اَّلل فِي ِه َول ْم يصلوا
َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َّ
ََ
َّ َ َ َ َ ْ
لَع انلَّ ِّ
يب -صىل اَّلل علي ِه َوسل َم -إَل اكن علي ِه ْم
ِ
َ ْ َ ََْ ْ َ َ
حرسة يوم ال ِقيام ِة

 .1738احلديث:

م
م
یھ
حش حفل می لوگناهللکادکر کریناوزن ینیﷺ رپدزود نجی،وہ جلش
قیامتےکدںاِںلوگوںےک لن ناع ِ
ت حشت ےہویگ۔
**

م
ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :حش حفل
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
م
یھ
میلوگ ناهللکادکر کرین اوز نینیﷺ رپدزود نجی،وہ جلشقیامت ےکدں اِں
لوگوں ےک لن ناع ِ
ت حشت ےہو یگ"۔

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا
اهلل ,ولم يصلوا ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال

اكن عليهم حرسة يوم القيامة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يدل ىلع ندامة وخسارة القوم اذلين
ً
ُير ىلع قلوبهم
ولم
منه،
يقومون
ثم
يقعدون مقعدا
ي
وال ىلع ألسنتهم ذكر اهلل تعاَل وال ذكر رسوهل وال
الصالة عليه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فهذه املجالس
ستكون حرسة عليهم يوم القامة؛ ألنهم لم يستفيدوا
منها .وهذا إذا اكنت هذه املجالس مباحة فما بالك

باملجالس املحرمة اليت فيها الغيبة وغريها .فينبِغ أن
تعمر املجالس بذكر اهلل تعاَل والصالة ىلع رسوهل -

صىل اهلل عليه وسلم.-

 .1738خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

م
ہ ،حو کسی جلش می
ن خدی ث اں لوگوں یک ندامت اوز حسازے رپ دالل ث کرئ ے
ن
تنھن ہ ےی اوز واہں ےس اس رطح ایھ خان ہ ےی کہ اں ےک دلوں اوز زناتوں رپ ن تو اهلل
ہ ،ن اس ےک زسول کا اوز ن ایھوں ن زسول اهلل ﷺ رپ دزود ہےی
کا دکر آنا ےہو نا ے
م
م
ہ۔ اس قسم یک جلسی قیامت ےک دں اہےل جلش ےک لن حشت کا
یھنجا ےہو نا ے
ہ،
ناعت ےہوں یگ؛ کنوں کہ ایھوں ن اں ےس کوئ فاندہ ن ایھانا۔ ن اس وق ث ے
م
م
حت ن جلسی ندات حود خاپ ےہوں۔ اگر جلسی ےہوں ہےی رسے ےس حرام ،ناین طوز
ہ؟ حریابجرہ
آت کا کیا حیال ے
کہ اں می عتنت وعتہ ےہوزہےی ےہو ،تو اں ےک نازے می ر
م
ہ کہ جلسوں کو اهلل ت عایل ےک دکر ےس اوزاس ےک زسول ﷺ رپ دزود
میاست ن ے
ی
ھنح کر آناد زکھا خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• حرسة  :احلرسة يه شدة اتللهف ،واتلأسف ،واحلزن ىلع ما فرط فيه.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اذلكر وفضله.
 .2فضل املجالس اليت فيها ذكر اهلل تعاَل ،وذكر رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3أن املجلس اذلي ليس فيه ذكر هو جملس شؤم ىلع أهله يوم القيامة.
 .4أن املجالس ينبِغ أن تعمر بذكر اهلل عزوجل والصالة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ال القيل والقال.
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 .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
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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)5511( :
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َ َ َ َّ ُ َ ْ
َ ََ َ ْ َ َ ٌَ ْ َ
الَ ،وما زاد اَّلل عبدا
ما نقصت صدقة مِن م
ٍ
َ ْ َّ
َ َ َ َ َ َ ٌ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ
بِعف ٍو إَل ع ًِّزاَ ،وما ت َواضع أحد َِّللِ إَل َرفعه اَّلل
ََ َ
تعاَل

 .1739احلديث:

م ک یہ
عایل اسیک
صدفہ مال ی می ی کر نا اوز ییدےےکم عاف کرد ینےساهلل ت ی
ہتو اهلل
ہ اوز حوآدمی اهللےک لن عاحری اختیاز کر نا ے
رعترمندپھادییا ے
**

ہ زسول اهلل ﷺ ن ازساد فمانا کہ ”صدفہ
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
م کم یہ
عایلاس یک رعترمند
مال ی ی یکر نا اوزییدے ےک معافکرد ین ےس اهلل ت ی

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -قال« :ما نقصت صدقة من مال ،وما
زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد هلل إال

ہ تواهلل ت عایل اےسنلیدتوں
ہاوزحوآدمی اهللےک لن عاحریاختیازکر نا ے
پھادییا ے
ہ‘‘۔
ےس تواز نا ے

رفعه اهلل -عز وجل»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

(ما نقصت صدقة من مال) املعىن أن الصدقة إذا

أخرجت فإنها ال تنقص املال بل تزيده ،وتبارك فيه،
وتدفع عنه اآلفات ،الزيادة للمال إما كمية :بأن يفتح
ً
اهلل للعبد أبوابا من الرزق ،أو كيفية :بأن يزنل اهلل

تعاَل الربكة اليت تزيد ىلع مقدار ما أخرجه من
ً
ً
الصدقة .وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا ،أي أن من

عرف بالعفو وترك املؤاخذة واملعاتبة ،فإنه يسود
ويعظم يف القلوب ،ويزداد عزة وكرامة ،ورفعة يف

ادلنيا واآلخرة .وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل،
املعىن أن من تذلل هلل ،وانكرس بني يديه سبحانه

وتعاَل ،واكن لني اجلانب للخلق ،وأظهر اخلمول

للمسلمني ،فإن هذه الصفات ال تزيد املتحيل بها إال
رفعة يف ادلنيا وحمبة يف القلوب ،ومزنلة علية يف

اجلنة.

 .1739خدیث:

ہ۔
ت عایل اےس نلیدتوںےس تواز نا ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ حت صدفہ ن کاال خان تو اس ےس
’’ما تفصت صدفہ من مال‘‘ اس کا مظلت ن ے
م
ہ ،صیتیی دوز ےہوئ ہ ےی۔ مال
ہ ،اس می پک ث ےہوئ ے
مال گھتیا یہی نلکہ پھیا ے

عایل ییدے ےک لن ززق ےک
یک زنادئ نا تو عدد ےک لجاظ ےس ےہویگ ،ناین طوز کہ اهلل ت ی
ک
ک
عایل اس
دزوازے ھوےل گا نا نفنت ےک اعتیاز ےس زنادئ ےہویگ ،ناین طوز کہ اهلل ت ی

می پک ث دال دےگااوزوہ پک ث صدفہ کن گنمال ےسزنادہ ےہویگ۔ ’’ومازاد اهلل
ش
ہ کہ حو حص معاف کرن اوز انفام ن لتن می
عیداۃ تعقو اال رعاۃ‘‘ کا مظلت ن ے
ن
مسہوز ےہو ،لوگوں ےک دلوں می اس یک پائ تنےھ یگ اوز دییا و آحرت می اس یک
رعت ،احتام اوز پق می اصافہ ےہوگا۔ ’’وما تواضع اخد هلل اال زق عہ اهلل‘‘ اس کا مظلت
ش
ہ کہ حو حص اهلل ت عایل ےک زوپو فوینی اوز عاحری اختیاز کرے اوز لوگوں ےک حق
ے
می پم یرہلو اختیاز کرے اوز مسلماتوں ےک لن پمی کا اظہاز کرے ،تو ن سک اں
ش
ضفات ےک خامل حص کو دییا می رسنلیدی ،لوگوں ےک دلوں می محنت اوز حنت
می نلید دزخات خاصل ےہون ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

َ ٌَ
الص َدقة  :ما خيرج من املال تقربا إَل اهلل تعاَل.
•

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع الصدقة.
 .2أن الصدقة سبب حلماية املال وزيادته وبركته.
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ً
 .3الزيادة يف املال قد تكون معنوية كأن يفتح اهلل هل أبوابا من الرزق ،وقد تكون حسية بأن يزنل اهلل الربكة ىلع املال فزييد ىلع املقدار اذلي
أخرجه للصدقة.

 .4احلث ىلع العفو عن امليسء.

 .5احلث ىلع اتلواضع.
ً
 .6أن اتلواضع ليس ذال كما يتصوره بعض انلاس ،بل هو عز كما أخرب به انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .7هذا الفضل يف اتلواضع ملن تواضع خملصا ً هلل ليس ً
رياء (من تواضع هلل).
 .8أن العزة والرفعة بيد اهلل سبحانه وتعاَل يعطيها من يشاء ممن حصل أسبابها.

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 ،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)5512( :

386

َ ْ ََ َ َ َْ
ْ َ
ْ َ َ َ َ
اهلل حشن ا یندل می حود کوپاخانا اوز اِپا اِپا کر خرال وہ اهللےساسخالمی مےل
س ِه ,واختال يف مِشيت ِ ِه ,ليق
من تعاظم يف نف ِ
ُ
َ ْ َ ُ
وه َو علي ِه غضبان
گا کہوہ اس رپیہت عصتیاك ےہوگا۔

 .1740احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ ’’حش
عید اهلل ین عم زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ن ا ین دل می حود کو پا خانا اوز اِپا اِپا کر خر ال وہ اهلل ےس اس خال می مےل گا کہ وہ

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ت َعاظ َم يف
َ
َْ
ْ
َ ُ
واختَال يف يم ْشيَ يت يه ,ل َ
اهلل وه َو علي يه
يق
نف يس يه,
َ ْ ُ
غضبَان».

اس رپ یہت عصتیاك ےہوگا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع ذم الكرب واتلعاظمَ ،
وي ُ
ظهر هذا

اتلكرب وهذا اتلعاظم يف مشيته فيختال فيها ،ويف

بلاسه ،ويف الكمه ،ويف لك أموره ،ومن اكنت هذه حاهل
ك ْرب اعتقد يف نفسه أنه عظيم يستحق اتلعظيم
من ال ي
فوق ما يستحق غريه فإنه يلىق اهلل يوم القيامة وهو

عليه وغضبان.

 .1740خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ۔ نیکت و پائ اتساں یک رخال می
ن خدی ثیکت اوز پائ یک مدمت رپ دالل ث کرئ ے
ظ ے
ہ۔ اشی رطح اس کا اظہاز اس ےک
اہ ےہوئ ے
ہ حریابجرہ وہ اپاہےت ےک سایھ خرلیا ے
ش
ش
گ
ہ۔ حش حص ےکیکت یک ن خال ث ےہو وہ مجھیا
لیاس ،فنگو اوز یمام اموز می ےہو نا ے
تع
ش
مسن
ہ۔اتسا حص
ہ حو دورسوں ےس زنادہ ظنم کا حق ے
ہ کہ وہ انک پا آدمی ے
ے
زوز قیامت اس خال می اهلل ےس مےل گا کہ وہ اس رپ شحت عصتیاك ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أمحد واحلاكم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
العظمة و تك َرب.
• تعاظم  :تصنع
ْ
ِّ
• اختَال  :االختيال :هو اتلبخرت ،أي أظهر اتلكرب.

فوائد احلديث:
 .1أن الكرب واتلعاظم من كبائر اذلنوب.
 .2أن الكرب قسمان باطن يكون يف القلب وانلفس (تعاظم يف نفسه) ،وظاهر يكون يف اجلوارح (اختال يف مشيته).
 .3أن اإلنسان إذا مىش عليه أن يميش بتواضع.
 .4يف احلديث إثبات صفة الغضب هلل عز وجل.
 .5يف احلديث إثبات لقاء اهلل تعاَل.
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 .املستدرك ىلع الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
محدويه انليسابوري املعروف بابن ابليع ،حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا ،ط دار الكتب العلمية – 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
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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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َ ْ َ ٌ َ
ن
َ ْ َ َ ْ
ِندهُ َمظل َمة ِألخِي ِه ،م ِْن ع ِْر ِض ِه أو م ِْن حشن ا ین یھائیکرعت نا کسی اوزےس می حق لقییک ہےو ,اےس رخا ہن کہوہ
من اكنت ع
َ ََْ َ
َ ُ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ
يش ٍء ،فليتحلله مِنه ايلوم قبل أن َل يكون
آح ہےی اسےسپیالدہم ےہو خان ،اسےس یہےل کہ (وہدںآن) حتن
َ
َ
ِين ٌ
ار وَل د ِْره ٌم
د
دییاز ےہوںےگاوزندزہےم۔

 .1741احلديث:

**

ً
َ َ ْ
عن أيب هريرة-ريض اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن اكنت
َ
َ
ند ُه َم ْظلَ َم ٌة يأل يخي يه ،يم ْن يع ْر يض يه أو يم ْن َ ْ
يشءٍ،
يع
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
فَليتحلله منه ايلوم قبل أن ال يكون دين ٌ
ار وال
ي
ي
َْ ٌ ْ َ َ َ ٌَ َ ٌ ُ َ ُْ َ ْ َ ْ َ
َ
يدرهم؛ إين اكن هل عمل صا يلح أ يخذ يمنه بيقد ير مظلم يت يه،
َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ِّ َ
َ
اح يب يه
ات ص ي
َو يإن لم يكن هل حسنات أخذ يمن سيئ ي
َ ُ َ َ
ح يمل َعليْ يه».
ف

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :حش ن
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ن
ک
ا ین یھائ یک رعت نا کسی اوز ےس می حق لقی کر ز ھی ےہو ,تو اےس رخا ہن کہ وہ آح
ہےی اس ےس پی الدہم ےہو خان ،اس ےس یہےل کہ (وہ دں آن) حت ن دییاز ےہو ں
ن
خ
اوز ن دزہےم۔ اگر اس یک کجرھ نکیاں ےہوں یگ تو تنی اس ن حق لقی یک ہےو یگ ،اس فدز
اس یک نکیاں ےلیلخا نی یگ اوز اگر اس یک نکیاںیہی ےہوں یگ،تو اس ےک یھائ یک
پانوں کو ےل کر اس ےک کھان می دال دنا خانگا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
يصور مظهرا من مظاهر العدالة
هذا احلديث
ِّ
االجتماعية اليت حيرص اإلسالم ىلع بثها بني صفوف

أبنائه ،فقد أخرب أبو هريرة ريض اهلل عنه أن رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :من اكنت هل مظلمة)
أي :ما أخذه الظالم أو تعرض هل .قوهل( :ألخيه) أي:

يف ادلين .وهذه اجلناية شاملة ألمور متعددة من:

( يعرضه)  :بيان للمظلمة وهو جانبه اذلي يصونه من

نفسه ونسبه وحسبه ويرفض أن ينتقص .أو(يشء)

أي :أمر آخر كأخذ ماهل أو املنع من االنتفاع به ،أو
هو تعميم بعد ختصيص .فما عليه إال أن (يتحلله)

أي :فليطب الظالم حل ما ذكر (منه) أي :من املظلوم

ومما يؤكد اتلعجيل قوهل( :ايلوم) أي :يف أيام ادلنيا

ملقابلته بقوهل( :قبل أن ال يكون) أي :ال يوجد

(دينار وال درهم)  :وهو تعبري عن يوم القيامة ويف
اتلعبري به تنبيه ىلع أنه ُيب عليه أن يتحلل منه،

ولو بذل ادلينار وادلرهم يف بذل مظلمته ،ألن أخذ

ادلينار وادلرهم ايلوم ىلع اتلحلل أهون من أخذ

احلسنات أو وضع السيئات ىلع تقدير عدم اتلحلل

كما أشار إيله بقوهل( :إن اكن هل عمل صالح) أي:

بأن يكون مؤمنا ظاملا غري معفو من مظلومه،

 .1741خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ن خدی ث عدل احماعی ےک اں مظ ے
ہ،
اہ می ےس انک مظرہ یک تصوپ کسی کرئ ے
ہ۔ اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ
حھی اس الم ا ین ما ین والوں ےک مانی عام کرنا رخاہےیا ے
ہ
َث ِعی َد ُہ مَ ْظ َل َمہ“ :تعنی وہ
ییاں کرن ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :مَ ْن کَای ْ
آت ﷺ کا
ےس حےس ظالم ن ( ناحق) جرھی لیا ےہو نا یررھ وہ اس ےک
ر
دزن ےہو۔ ر
فماں" :ا ین یھائ یک"۔ تعنی ا ین دینی یھائ یک۔ اس حرم می من عدد اموز سامل
ن
ہ۔ اس ےس رماد اتسائ شحصنت
ہ ےی" :اس یک رعت"۔ ن حق لقی یک وصاحت ے
ہ اوزاں یک ہےیک کو پداست یہی کر نا،
ےک وہ یرہلو ہ ےی ،حن یک حفاظت وہ کر نا ے
ختےساس یکخاںاوز ح ستوت ست۔"ناکوئاوز ےس"۔تعنیکوئاوزحرت ےہو،ختےساس
ب
تع
کا مال رجھیتیا نا یررھ اےس اس ےس تفع ایھان ےس زوکیا نا یررھ ن حصنص ےک ت عد منم

ن
ہ۔ (تعنی یہےل خاض رعت کا دکر کیا اوز یررھ 'نا کسی اوز ےس می حق لقی' کہہ کراس
ے
م
ہ کہ ”وہ اس ےس پی
ےک ن علق ےہ ےس کو شماز کر دنا)۔ تو اس ےک لن ضوزی ے
الدہم ےہو خان“ تعنی ظالم مظلوم ےس دزحواست کرے کہ وہ اےس پی الدہم کر
ت
ہ۔
دے۔”میہ“ عنیمظلوم ےس۔"آح ہےی"ےک الفاظمیخلدیکرن یک ناکید ے
اس ےس رماد دنوی ز ندیگ ےک انام ہ ےی؛ کنونکہ اس ےک مفا نےل می فمانا" :اس

ےس یہےل کہ وہ دں آن" حش می ”ن دییاز ےہوں ےگاوز ن دزہےم“۔ اس ےس رماد
ش
ہ کہ اس حص رپ اس ےس پی الدہم
ہ اوز اس ی رتان میییتیہ ے
قیامت کا دں ے
رج اس حق نلقی کو زا نل کرن می اےس دزہےم و دییاز ےہی ح ر
رح
ےہونا واحت ے
ہ ،اگ ر
کرن رپین؛ کنوں کہ پی الدہم ےہون ےک ےک لن اگر آح (دییا می) دزہےم و دییاز
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ُ
فانلتيجة( :أ يخذ) :أي :عمله الصالح (منه) أي :من

ہ کہ پی الدہم ن ےہون یک ضوزت می نکیاں ےل یل
کا لیا خانا اس ےس آساں ے
آت ﷺ ن ن فما کر اسازہ
خا نی نا یررھ پاییاں (اس رپ) دال دی خا نی ،ختسا کہ ر
کیا کہ" :اگر اس یک کجرھ نکیاں ےہوں یگ"۔ ناین طوز کہ وہ اتسا ظالم مومن ےہو ،حےس
ن
مظلوم یک رطف ےس معاف ن کیا گیا ےہو ،تو اس ےک تنج می اس ےک ییک اعمال
ش
ےل لن خا نی ےگ۔ "اس ےس"۔ تعنی اس حص یک نکیاں حش ن دورسے رپ
ظلمکیا(ےل کر مظلومکو دےدیخا نی یگ)اوز اسرطح ےس ایھی ےل کر ندلہح رکانا
ن
دناخان گا۔ "اس یک حق لقی ےک تفدز"۔ ظاعت و معصنت یک مفداز اوز کنفنت کو
ع
ہ۔ اگر زنادئ کا رمیکت
کتےس خانا خان گا؟ ،اس کا لم اهلل سجان و ت عایل ےک نراس ے
ش
ےہون واال حص قیامت ےک دں نکنوں ےس یہی دامن ےہوا ،تو اس ےک نازے می
آت ﷺ ن فمانا" :اگر اس یک نکیاں ن ےہو نی"۔ تعنی اس یک نکیاں ناق ن
ر
ی
ی
بج ری نا یررھ کوئ یک ےہوئ ہےی ن ،تو اهلل اےس ا تےس رط تق ےس عدات دے گا حش ےس
اس ےک توجھ می رمند اصافہ ےہو خان گا اوز اس کا عدات پھ خان گا۔ مظلوم ےس
اس یک پاییاں ےل کر ظالم ےک کھان می دال دی خا نی یگ۔

صاحبه الظالم ىلع غريه ،وحيصل هذا األخذ

واالقتصاص( :بقدر مظلمته)  :ومعرفة مقدار

الطاعة واملعصية كمية وكيفية مفوض علمها إَل اهلل
سبحانه ،هذا  ،وأما إن اكن اجلاين من املفلسني يوم

احلساب ،فقد قال فيه عليه الصالة والسالم( :وإن
لم تكن) أي :لم توجد (هل حسنات) أي :باقية أو
مطلقا ،فإنه سيحاسب حسابا يثقل اكهله ويزيد يف

عذابه( :أخذ من سيئات صاحبه) أي :املظلوم
ُ
(فح يمل عليه)  :أي :فوضع ىلع الظالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أبو هريرة-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• مظلمة  :حق ظلمه فيه ماديا اكن أو معنويا.
• عرضه  :ال يعرض :موضع املدح واذلم من اإلنسان.

• فليتحلله  :أي :يطلب براءة ذمته منه إما بأدائه وإما بعفوه.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع ابلعد عن الظلم واالعتداء.
 .2احلث ىلع املبادرة السترباء اذلمة مما علق بها من حقوق.
 .3األعمال الصاحلة يفسدها ويذهب ثمرتها ظلم انلاس وإيذاؤهم
 .4حقوق العباد ال يغفرها اهلل إال بإرجاعها إَل أهلها.
 .5ادلينار وادلرهم هما وسيلة جللب املنافع يف ادلنيا ،أما يف يوم القيامة؛ فاحلسنات والسيئات.
ُ
 .6احلسنات والسيئات توزن يوم القيامة بقدر املظالم.
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 ،للهالَل ،نرش :دار ابن اجلوزي ,ادلمام(1415ه) صحيح ابلخاري ،نرش :دار
طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه[ .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري،
ط ،1دار الفكر ،بريوت 1422( ،ـه) ( :ج])3210 /8
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َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
من مات َول ْم يغز َول ْم حيَدث نفسه بِالغ ْزو مات
ََ ُ َْ ْ َ
لَع شعبة مِن ن ِفاق

 .1742احلديث:

ش
ک
حو حصرم گیا اوز اسنن حہاد کیا اوزن ہےی ھی اسیک نتیکتووہ تفاقیک
ق
ق
سموں میےس انک سم رپرما۔

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من مات ولم
َْ
ُ
ُ ْ
يغ ُز ،ولم حيدث نفسه بالغزو ،مات ىلع شعبَ ٍة من
َ
اق»
نيف ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك رجل قادر ىلع الغزو يبلغه األجل ولم يغز ولم
حيدث نفسه بذلك أي لم يكلم بالغزو نفسه،

واملعىن لم يعزم ىلع اجلهاد ففيه يشء من انلفاق ،ومن

عالماته يف الظاهر إعداد آلة الغزو ،قال تعاَل{ :ولو

أرادوا اخلروج ألعدوا هل عدة} [اتلوبة ]46 :وقوهل:
(مات ىلع شعبة من نفاق)  :أي :نوع من أنواع

انلفاق ; أي :من مات ىلع هذا فقد أشبه املنافقني

واملتخلفني عن اجلهاد ،ومن تشبه بقوم فهو منهم،

فيجب ىلع لك مؤمن أن ينوي اجلهاد .وكونه يغزو أي
برشوط الغزو اجلهاد ،فإذا توفرت ُعمل به وإال بقيت
انلية موجودة إَل حني توفر دوايع اجلهاد.

**

 .1742خدیث:

ش
ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا کہ ’’حو حص رم
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ک
ق
گیا اوز اس ن ن حہاد کیا اوز ن ہےی ھی اس یک نت یک تو وہ تفاق یک سموں می ےس
ق
انک سم رپ رما ‘‘۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ےہ وہ حص حو حہاد کرن یک فدزت زکھیا ےہو اوز اس یک اس خال می موت آ خان کہ
ک
ک
اس ن ھی حہاد ن کیا ےہو اوز ن اس کا حیال ہےی اس ےک دل می گرزا ےہو تعنی ھی اس
ن حہاد کا ازادہ ن کیا ےہو تو خاں لتیا رخا ہن کہ اس می تفاق ےک کجرھ اپات ہ ےی۔
ظ ے
ہ کہ حیگ ےک آالت کو ییاز کیا
اہی طوز رپ حہاد ےک ازادے یک ع المت ن ے
ہ{ :ولو ازادوا الخوح العدوا لہ عدہ} [النون]46 :
عایل کا فماں ے
خان۔ اهلل ت ی
ک
آت
پجمہ’’:اوزاگر وہ ن کلن کا ازادہ ز ھن تو اس ےک لن ساماں ییازکرن‘‘۔ ر
ﷺن فمانا(:ماتعیلسعیہ من تفاق)تعنیتفاق یکانکتوع رپرما۔تعنی حواس
رپ
ہ کہ) ن میاقفی اوز حہاد ےس جےھ زہ خان والوں
خال می رما( ،اس کا مظلت ن ے
ہ وہ ایہی می ےس ےہو نا
ہ اوز حو کسی قوم ےس مسایہت زکھیا ے
ےس مسایہت زکھیا ے
ہ کہوہ حہاد یک نت کرے۔
ے
ہ۔ حریابجرہ ےہ مومن رپ واحت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َ َْ
• َم ْن ل ْم يغ ُز  :أي لم يبارش القتال يف سبيل اهلل
ُ ِّ َ ْ ُ َ
• لم حيَدث نف َسه بيالغ ْزو  :لم ينو الغزو
• شعبة  :خصلة

فوائد احلديث:
 .1أن من لم يغز ولم حيدث نفسه به فقد أشبه املنافقني يف ختلفهم عن اجلهاد.
 .2حتديث انلفس بالغزو بصدق يرفع العبد إَل مقام أهل االيمان.
 .3حث اإلمام رعيته ىلع االستعداد للجهاد ،وعدم ِّ
تعود اجلنب واخلوف من لقاء العدو.
 .4أقل اجلهاد إشغال الفكر وانلفس فيه

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .نزهة املتقني رشح
رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن

391

اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه .رياض الصاحلني ،للنووي .املحقق  :د .ماهر ياسني
الفحل.دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه  - .مرقاة املفاتيح :يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلين املال اهلروي القاري (املتوىف1014 :ه) دار الفكر،
بريوت – بلنان الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م

الرقم املوحد)6404( :
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عایل کسی حرت کو اینی ت رسیدندیگےس یہی ستیا ،ختنی حوس الجاں ینییکزناںےس
اهلل ت ی

ما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب حسن الصوت

 .1743احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َ َ
َ
عليه وسلم -قال« :ما أذن اهلل ليشء ما أ يذن نليب
َ َ
حسن الصوت يتَغ َّىن بالقرآن ُيهر به».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث احلث ىلع حتسني الصوت عند قراءة
القرآن يف الصالة وغريها ،حبيث أنه ِّ
حيسن به صوته
ً
ً
مرتنما ىلع طريق اتلحزن ،مستغنيًا به عن
جاهرا به،

غريه من األخبارً ،
طابلا به غىن انلفس ،راجيًا به غىن

ايلد ،واملقصود باتلغين يف احلديث هو اتلحسني

وليس جعله مثل إيقااعت األاغين املوسيقية.

**

 .1743خدیث:

ہ۔
فآںستیا ے

ات ے
ہ کہ ایھوں ن زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم کو
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
خ
عایل کسی حرت کو اینیت رسیدندیگ ےس یہی ستیا ،تنی حوس الجاں ینی یک
فمان سیا" :اهلل ت ی
ہ ،حو اےس حوس الجائ ےک سایھ نلید آواز ےس رپھیا ےہو"۔
زناں ےس فآں ستیا ے

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ج
اس خدی ث می یماز وعتہ می فآں محید یک ن الوت ےک مو قع رپ ا ر ھی آواز ےس
ہ؛ اس طوز رپ کہ فآں محید کو نلید آواز ےس ،حوت
ن الوت کرن یک پعنت دی گنی ے
دل تسی انداز می ،پیم ےک سایھ ،زق ث آمت انداز می ،دیگر ماضی ےک واق عات

ےس ن ییازی اختیاز کرن ےہون ،اشی ےک دز تےع تفش یک ن ییازی ظلت
کرن ےہون اوز دییادازوں یک مال دازی ےس ن ییازی کا امیدواز ےہوکر اےس
رپےھ۔ خدی ث می مدکوز تعنی (رس آمتی) ےس مفصود دل کش و دل تسی انداز می
ہ ،موستفان ت عموں ےک آ ےہنگوں ےک مظاتق رپھیا یہی۔
رپھیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َيتغىن بالقرآن  :حيسن صوته بالقرآن.
َ
َ
َََْ ََُ
ِّ
بول.
• أ يذن  :استمع ،وهو يدل كذلك ىلع الرضا والق ي

فوائد احلديث:
 .1استحباب حتسني الصوت بالقراءة القرآن وترتيلها ،وهو متفق عليه.
 .2يعطي اهلل سبحانه األجر العظيم ىلع حسن الصوت يف تالوة القرآن.
املصادر واملراجع:

1/رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/2 .رشح

رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/3 .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل
الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،ه/4 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل،
1407ه/5 .صحيح ابلخاري  -عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه/6 .صحيح مسلم ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/7 .فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-
بريوت/8 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم 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.
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ًّ
ما بعث اهلل نبيا إَل رىع الغنم

 .1744احلديث:

**

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذلك قبل انلبوة ،ذللك قال العلماء :احلكمة من ذلك

أن يتمرن اإلنسان ىلع راعية اخللق وتوجيههم إَل ما

فيه الصالح؛ ألن الرايع للغنم تارة يوجهها للمرىع
وتارة يبقيها واقفة وتارة يردها إَل املراح ،فانليب

عليه الصالة والسالم سريىع األمة ويوجهها إَل
اخلري عن علم وهدى وبصرية اكلرايع اذلي عنده

علم باملرايع احلسنة ،وعنده نصح وتوجيه للغنم إَل
ما فيه خريها ،وما فيه غذاؤها وسقاؤها .واختريت

الغنم ألن صاحب الغنم متصف بالسكينة واهلدوء
واالطمئنان خبالف اإلبل ،فإن أصحابها يف الغالب

عندهم شدة وغلظة ،ألن اإلبل كذلك فيها الشدة
والغلظة ،فلهذا اختار اهلل سبحانه وتعاَل لرسله أن

يرعوا الغنم حَّت يتعودوا ويتمرنوا ىلع راعية اخللق.

 .1744خدیث:

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے ین ی
عایل ن کوئ
ہ کہ ی کر م ﷺ ن فمانا اهلل ت ی
ی
آت ﷺ ےک ضجان
اتسا ینی یہی ھنجا حش ن یکرناں ن حرَرائ ےہوں۔اس رپ ر
ک
ی
عل ن ہ
آت ن ھی یکرناں حررائ ہ ےی؟ فمانا کہ اہں! ھی می
زضواں اهلل م ن تروجرھا کیا ر
ی
ھی مکہ والوں یک یکرناں حرید قتاظ ےک عوض حرَرانا کر نا یھا۔

ِّ
انليب -صىل اهلل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
ً
َ
ََ َ
ََ
ث ُ
اهلل نبيا إال َرىع الغن َم"،
عليه وسلم -قال" :ما بع
َ
ُ
ُ
نت َ
َ
وأنت؟ ،قال" :نعم ،ك ُ
أراعها ىلع
فقال أصحابُه:
َ
قَ َرار َ
ألهل مكة".
يط
ي
ي

لك األنبياء رعوا الغنم يف حياتهم ،وظاهر احلديث أن

ایلن کوئ اتسا ینی یہی یھنجا حشن یکرناںن حرَرائ ہےوں۔
اهلل ت ع ی

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

یمام ا نتیاء ن ای رنی ز ندیگ می یکرناں حررائ ہ ےی۔ ظ ے
ہ
اہ ِخدی ث ےس ن معلوم ہےو نا ے
کہ ایہوں ن نوت ےس یہےل یکرناں رحَرائ ہ ےی۔ اس یک حکمت ےک نازے می علماء
ہ ناکہ اُں نتنوں کو لوگوں یک یگرائ کرن اوز اں
ن فمان ہ ےی کہ اتسا اس لن ے
ک
کو یییک یک رطف منوج کرن یک مسق ےہو۔ کنو نکہ یکرتوں کا حرروااہ ھی اں کو حرراگاہ یک
ک
ک
ہ اوز ھی گھات می نرائ ن رالن
ہ اوز ھی ا تےس ہےی رجھوز دییا ے
رطف ےل خا نا ے
ی
ہ اوز ایہی علم ،ہےدای ث اوز
ہ۔ ینی ھی ای رنی امت یک ز ےہمائ کر نا ے
ےل خا نا ے
ج
ہ اس حر
رواہ یک رطح حےس ا ر ھی
ے
تصتت ے عیازت حت یک رطف منوج کر نا ے
ی ع
ع
ہ حش می
ہ اوز اےس اس حرت کا ھی لم ےہو نا ے
حرراگاہ ےک نازے می لم ےہو نا ے
ہ۔ اس کام ےک
یکرتوں ےک لن یہتی اوز اں ےک کھان نتن کا ساماں ےہو نا ے

لن یکرتوں کو اس لن حرُیا گیا کہ یکری واےل سکوں ،یھرہاو اوز اظمتیاں ےک سایھ
ش
منصف ےہون ہ ےی پخ الف اونوں ےک ،اس لن کہ اونوں والوں می اکت حنی اوز
ی ش
ہ۔اس لن کہ ند ِ
ہ۔ اشی
ات حود اونوں می ھی حنی نرائ خائ ے
سدت نرائ خائ ے
عایل ن ا ین زسولوں کو یکرناں حرران ےک لن حرُیا ناکہ اںمی اں یک
وج ےس اهلل ت ی
عادت آ خان اوز لوگوں یک ز ےہمائ کرن یک مسق ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• قراريط  :مجع قرياط ،وهو جزء من ادلينار أو ادلرهم.

فوائد احلديث:

 .1تواضع األنبياء -عليهم الصالة والسالم -باشتغاهلم بأبسط احل َيرف.

ً
 .2يستحب للعبد أن يتكسب ويطلب الرزق وإن قل ،ففيه الربكة ملن قنع ،وُيب أن يتحرى يف ذلك أن يكون حالال.

 .3احلكمة من ريع األنبياء الغنم؛ يلتمرنوا بذلك ىلع سياسة األمم.
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املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري 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 عليم 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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ت
عایل عہا)ن
اس میےس عنی یکریےس کیا ناق بجرا ے
ہ؟ (عاتشزضی اهلل ت ی
تف
رعضکیا کہ بخ سانےک اوز کجرھ ناق یہی زاہ۔ (تعنی ناقست گوست سنم کردنا

ما بيق منها؟-أي الشاة -قالت :ما بيق منها إَل
كتفها .قال :بيق لكها غْي كتفها.

 .1745احلديث:

ہ۔
آتﷺنفمانا:بخ سانےک اوزست ناق ے
گیا ے
ہ) ر

**

 .1745خدیث:

ہ کہ انک دق عہ ضجان ن یکری د بح
اُم المومیی عاتش زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
ت
ہ؟ (عاتش
آت ﷺ ن تروجرھا کہ اس می ےس عنی یکری ےس کیا ناق بجرا ے
یک۔ ر
ض
عایل عہا) ن رعض کیا کہ بخ سان ےک اوز کجرھ ناق یہی زاہ۔ (تعنی ناق
ز ی اهلل ت ی
تفس
آت ﷺ ن فمانا :بخ سان ےک اوز ست ناق
ست گوست نم کردنا گیا ے
ہ) ر

عن اعئشة ريض اهلل عنها :أنهم ذحبوا شاة فقال انليب
صىل اهلل عليه وسلم« :ما بيق منها؟» قالت :ما بيق

منها إال كتفها .قال« :بيق لكها غري كتفها».

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذبح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -شاة ثم تصدقوا بها
إال كتفها ,فقال هلا انليب صىل اهلل عليه وسلم :بقيت
الشاة عند اهلل تعاَل ثوابا وأجرا جنده يف اآلخرة؛ ألنه
تصدق بها ،أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع

احلقيقة.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن یکری د بح یک یررھ ایہوں ن اس کو صدفہ می دے دنا سوان اس ےک
ہ حےس
آت ﷺ ن فمانا کہ یکری کا توات اوز احر اهلل ےک نراس ے
سان ےک۔ ر
ہ
آت ﷺ ن اےس صدفہ کر دنا یھا اوز یکری کا وہ
ےم آحرت می نرا نی ےگ کنو نکہ ر
حصہ حےس صدفہ می یہی دنا گیا وہ دزحفنفت ناق ہےی یہی بجرا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :اعئشة ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• بيق لكها غري كتفها  :بقيت الشاة عند اهلل تعاَل ثوابا وأجرا ُيده يف اآلخرة؛ ألنه تصدق بها ،أما ما لم يتصدق به فليس باقيا ىلع احلقيقة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب الصدقة واالهتمام بها وأن ال يستكرث اإلنسان ما أنفقه فيها
 .2بيان كرم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأهل بيته
 .3مال العبد احلقييق ما يقدمه ويدخر ثوابه عند اهلل
ً
 .4ال يضيع اهلل أجر من أحسن عمال بل حيفظه ويوفيه إياه يوم القيامة

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي -املؤلف :حممد بن عيىس بن َس ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس (املتوىف279 :ه) 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 السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ,تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :مكتبة املعارف ,ط 1اعم  .1415رياض
الصاحلني -املؤلف :أبو زكريا حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي -تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل رئيس -انلارش :دار ابن كثري للطباعة
والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت -الطبعة :األوىل  1428 ،ـه 2007 -م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن
اجلوزي.
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مین ا ین ت عد کوئ اتسا فتیہ یہی رجھوزا ،حورمدوںےکحق می عوزتوںےس
زنادہضززساں ےہو۔

ما تركت بعدي فتنة يه أرض لَع الرجال من
النساء

 .1746احلديث:

**

ً
عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهما -مرفواع« :ما

ہ کہزسول اهلل ﷺ نفمانا":می ن
اساہمین زند زضی اهلل عیہےس زوای ث ے
ا ین ت عد کوئ اتسا فتیہ یہی رجھوزا ،حو رمدوں ےک حق می عوزتوں ےس زنادہ ضز

تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من النساء».

زساں ےہو۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب صىل اهلل عليه وسلم أن النساء سبب
عظيم للفتنة وذلك بإغرائهن وإماتلهن عن احلق إذا

خرجن واختلطن بالرجال ,وإذا حصلت خلوة بهن،

والرضر هنا يكون يف ادلين وادلنيا.

 .1746خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن حت دی کہ عوز نی فتن کا انک یہت پا ستت ہ ےی؛ کنونکہ حت وہ ن ے
اہ
ن کل کر رمدوں ےک سایھ ملنی خلنی ہ ےی اوز اں ےک سایھ نہائ می ز ےہنی ہ ےی ،تو
ل
(ایھی) فتفیہ کر تنی ہ ےی اوز حق ےس دوز ہےیا دینی ہ ےی؛ توں اں ےس دین و دییادوتوں

ہ۔
کا تفصاں ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أسامة بن زيد ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• فتنة  :ابتالء واختبار.

فوائد احلديث:
 .1فتنة النساء أخطر من غريها ىلع الرجال.
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 .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي ..تعليق ابلغا ىلع صحيح ابلخاري ،دار ابن كثري ،
ايلمامة – بريوت ،حتقيق  :د .مصطىف ديب ابلغا ،الطبعة اثلاثلة .1987 – 1407 ،
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ما رضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

ک
زسول اهللﷺن ھی کسی کو ا ین اہیھےس یہی مازا۔ن ہےی کسی عوزت کو،ن
س
ک
زہ ےہوں۔
آت حہادق تیل اهلل کر ے
ہےی سی خادم کو ،اِالن کہ ر

شيئا قط بيده ،وَل امرأة وَل خادما ،إَل أن
جياهد يف سبيل

 .1747احلديث:

**

ً
عن اعئشة -ريض اهلل عنها -مرفواع« :ما رضب رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا ق ُّط بيده ،وال امرأة

ک
ہ کہ زسول کریم ﷺ ن ھی کسی کو ا ین
عاتش زضی اهلل عہا ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
س
ک
ک
آت حہادق تیل
اہیھ ےس یہی مازا۔ ن ہےی سی عوزت کو ،ن ہےی سی خادم کو۔ اِال ن کہ ر
ک
آت ﷺ کو کوئ تفصاں یرہنجرانا گیا ےہو اوز
اهلل کر ے
زہ ےہوں۔ ھی ا تےس یہی ےہوا کہ ر

نيل منه
وال خادما ،إال أن ُياهد يف سبيل اهلل ،وما ي
َ
يشء ق ُّط فينتقم من صاحبه ،إال أن ينتهك يشء من

آت
عایل یک خدود یک خ الف وززی رپ ر
ر
آت ﷺ ن اس رپ انفام لیا ےہو مگر ن کہ اهلل ت ی
ﷺ اهلل ےک لن انفام لیا کرن یےھ۔

حمارم اهلل تعاَل ،فينتقم هلل تعاَل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من أخالق انليب -عليه الصالة والسالم -أنه ما
ً
رضب شيئا من احليوانات وال من غريها يف أي زمن
ً
من األزمنة ،ال امرأة وال خادما؛ ألن اعدة أغلب
انلاس رضبهما ،وإذا لم يرضبهما انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -مع جريان العادة بذلك فغريهما ممن لم
يعتد رضبه أوىل ،إال أن ُياهد يف سبيل اهلل إلعالء
ً
لكمة اهلل تعاَل ،وما نال أحد منه شيئا فانتقم منه،
كما وقع من شج الكفار لرأسه يف أحد وكرس رباعيته
وغري ذلك مما وقع من إساءتهم ،ومع ذلك يعفو
ويصفح وحيلم ،وال ينتقم ،إال إذا انتهكت حمارم اهلل

فإنه ال يقر أحدا ىلع ذلك .

 .1747خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ک
ی ی
آت ﷺ ن ھی ن تو
ینی ﷺ یک اخ الق ضفات می ےس انک ن ھی ھی کہ ر
خاتوزوں کو اہیھ ےس مازا یھا اوز ن ہےی کسی عوزت نا توکر کو۔اکت لوگوں یک عادت ےہوئ
ع
آت ﷺ ن
ے
ہ کہوہعوزتناتوکر کومازنہ ےی۔ناوحود مومیعادت ےکحت ر
اں دوتوں کو یہی مازا تو معلوم ےہوا کہ اں ےک ع الوہ دورسی اسیاء کو تو ندزج اویل یہی
ہ
آت ﷺ اهلل ےک دین یک
مازنا رخا ہن حہی عام طوز رپ یہی مازا خا نا۔ نا ےم ر
س
ک
رسنلیدی ےک لن حہاد ق تیل اهلل کیا کرن یےھ۔ ھی اتسا یہی ےہوا کہ کسی ن
آت ﷺ ن اس ےس انفام لیا ےہو۔ ختےس حیگ
آت ﷺ کو تفصاں یرہنجرانا ےہو اوز ر
ر
ج
آت ےک سا من ےک
آت ﷺ ےک رس میازك کو ز می کیا اوز ر
اخد می کفاز ن ر
ی
آت ﷺ یررھ ھی اں ےک سایھ معاق و دزگرز اوز
دنداں میازك شہید کردن لیک ر
ی
زہ۔ لیک حت اهلل یک خدود یک خ الف وززی ےہوئ ھی تو
پدنازی ہےی کا معاملہ کرن ے
ک
آت ﷺ پوز
آت ﷺ اتسا کرن ز ہن دین۔ (نلکہ ر
توں یہی ےہو نا یھا کہ سی کو ر
اےس زو کن یےھ۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• نيل منه  :ناهل الكفار بأذى كشج رأسه.
• ينتهك  :خترق وتؤىت
• فينتقم  :فيعاقب

فوائد احلديث:
 .1حسن خلقه صىل اهلل عليه وسلم وحلمه ،وصربه ،وعفوه.
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 .2الغضب هلل ال ينايف احللم واألناة والرفق والعفو.

 .3إقامته صىل اهلل عليه وسلم حدود اهلل ىلع من يستحقها وال يمنعه من ذلك رفقه ورمحته؛ ألن ذلك من رمحة املحدود.

 .4ادلاللة ىلع أهمية اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه من صفات املرسلني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني
لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني،
لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني البن
عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.
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ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف
َ
َ
َ َ
ُ
َ ْ
بيته؟ قالت :اكن يكون يف مِهن ِة أهلِ ِه -يعين:
ُ َ َ
َ
ِدمة أهلِ ِه -فإذا َح َ َ
ت الصالة ،خ َرج إَل
خ
ُض ِ

ینی کریم صیل اهللعلیہوسلم ا ین گرھ می کیا کام کرن یےھ؟ عاتشزضی اهلل عہا
آتﷺا ین گرھوالوںیکخدمت می لےگ ز ہن یےھ ،اوز حت
نفمانا :ر
یماز کاوقث ہےو نا تو یمازےک لن تشتفےل خان۔

الصالةِ

 .1748احلديث:

**

ُ
َ ْ
عن األسود بن يزيد ،قالُ :سئيلت اعئشة -ريض اهلل
َ
ْ َ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يَصن ُع يف
عنها -ما اكن
َ
ُ
َ ْ
كون يف مهنَة أهله -يَعين :خ َ
اكن يَ
دمة
بَي يت يه؟ ،قالت:
ي
ي ي يي
ُ َ
أهل يه -فإذا َح َ َ
الصالة ،خ َر َج إَل الصال ية.
رض يت
ي

اسود ین پند زضی اهلل عیہ فمان ہ ےی کہ عاتش زضی اهلل عہا ےس تروجرھا گیا :ینی کریم
صیل اهلل علیہ وسلم ا ین گرھ می کیا کام کرن یےھ؟ عاتش زضی اهلل عہا ن فمانا:
آت ﷺ ا ین گرھ والوں یک خدمت می لےگ ز ہن یےھ ،اوز حت یماز کا وق ث ےہو نا
ر
تو یماز ےک لن تشتف ےل خان۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من تواضع انليب -عليه الصالة والسالم -أنه اكن يف
بيته يف خدمة أهله ،حيلب الشاة يصلح انلعل،

خيدمهم يف بيتهم ،ألن اعئشة سئلت ماذا اكن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ ،قالت :اكن يف
مهنة أهله يعين يف خدمتهم -عليه الصالة والسالم-

 ،وهذا من أخالق انلبيني واملرسلني عليهم السالم
اتلواضع واتلذلل يف أفعاهلم ،وابلعد عن الرتفه

واتلنعم.

 .1748خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
س
آت
ینی کریم صیل اهلل علیہ و لم ےک تواضع و خاکسازی یک انک جھلک ن ھی ے
ہ کہ ر
ﷺ ا ین گرھ می اہےلِ خان یک خدمت کرن یےھ ،یکری کا دودھ ن کا لن ،حوئ

یھیک کرن ،گرھ می گرھ والوں یک خدمت کرن۔ کنوں کہ عاتش زضی اهلل عہا ےس
تروجرھا گیا کہ ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ا ین گرھ می کیا کام کرن یےھ؟ عاتش زضی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ا ین گرھ والوں یک خدمت می لےگ ز ہن
اهلل عہا ن فمانا کہ ر
ہ کہ وہ ا ین اعمال می تواضع و
یےھ۔ ن ا نتیاء اوز رمسلی ےک اخ الق می ےس ے
خاکسازی اختیاز کرن یےھ ،آساتش ت رسیدی اوز ناز وت عمت یک ز ندیگ گرازن ےس
دوز ز ہن یےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :اعئشة بنت أيب بكر -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1كمال تواضعه –صىل اهلل عليه وسلم -وبره بأهله.
 .2األعمال ادلنيوية ينبِغ أن ال تليه العبد عن الصالة.
 .3حمافظة انليب –صىل اهلل عليه وسلم -ىلع الصالة يف أول أوقاتها.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 ابلخاري؛ أليب احلسن يلع بن خلف بن بطال ،ضبط أيب تميم ياْس بن إبراهيم ،مكتبة الرشد-الرياض .صحيح ابلخاري –
اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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َُْ
ْ َ
ْ ُ ْ
ما مِن مسلِم يموت هل ثالثة لم يبلغوا احل ِنث إَل
ْ َ َ
َّ َ ْ
ْ َ َّ ُ
أدخله اهلل اجلنة بِفضل َرمحت ِ ِه إياه ْم

 .1749احلديث:

"حش مسلماںےک نی نانا لع ب رجوفات نراخا نی اےس اهللت عایل اں رپ ای رنی
زجمتےک قصلےس حنت میداخل کردے گا۔"
**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا" :حش
اتش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
مسلماں ےک نی نانا لع ب رج وفات نراخا نی ،اےس اهلل ت عایل اں رپ ای رنی زجمت ےک

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم« :-ما يم ْن ُم ْس يلم يموت هل ثالثة لم
ْ َ َ
َُْ
ْ َ
َّ
اجلنة ب َف ْضل َر ْ َ
مح يت يه
حلنث إال أدخله اهلل
يبلغوا ا ي
ي
ُ
إيَّاه ْم».

قصل ےس حنت می داخل کردے گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ال يموت ألحد من املسلمني ثالثة أوالد صغار ذكورا
أو إناثا لم يتجاوزوا سن ابللوغ؛ إال اكن ذلك ً
سببا يف
ي
َّ
دخوهل اجلنة.

 .1749خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

یہ
اہ
کسیمسلماں ےک نی رجھون بحروںکا سننلوعکو نحنےس یہےل وفاتنراخانا ،رخ ے
ہ۔
وہ نتن ےہوں نا ییتیاں ،اس ےک لن دحول حنت کا ستت ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري .ملحوظة :يف رياض الصاحلني أنه متفق عليه لكنه مما انفرد به ابلخاري.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

َ
ْ َ
• احلينث  :اإلثم ،أي :لم يبلغوا َمبْلغ الرجال وُيري عليهم القلم ،فيكتب عليهم ما وقعوا فيه من اإلثم.

فوائد احلديث:
 .1فضل من مات هل أوالد صغار فصرب واحتسب ،فإنه لعظم شفقته عليهم ،ورمحته بهم ،فإن اهلل -تعاَل -يرمحه ويدخله اجلنة.
َ
 .2رمحة اهلل -تعاَل -بعباده ،حيث أعطاهم أفضل مما أخذ منهم.
املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش  1407ه .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل1430 :ه .بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل،
النرش 1418 :ه1997 -م.
1428ه .صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .ديلل
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
الفاحلني ،تأيلف :حممد بن عالن ،انلارش :دار الكتاب العريب ،نسخة الكرتونية  ،ال يوجد بها بيانات نرش.
حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم  ،انلارش :مكتبة دار ابليان  ،اعم النرش:
1410ه.

الرقم املوحد)8875( :

401

ےہ
ک
مینن تو ھیزسول اهللﷺیک ھییلےسزنادہپم کوئدییاح رجھوااوزن
ت
ز سم۔

ما مسست ديباجا وَل حريرا ألني من كف
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1750احلديث:

**

 .1750خدیث:

ً
ک
عن أنس -ريض اهلل عنه ،-قَ َالَ :ما َمس ْس ُ
ت يديبَاجا اتش زضی اهلل عیہ زوای ث کرن ےہون کہن ہ ےی کہ می ن ن تو ھی زسول اهلل ﷺ
ي
َ َ
ے
َ ِّ
ہ
ال َحريراً ألْ َ َ
ت
ی
ھ
ج
س
س
ني يم ْن كف
و
هلل -صىل اهلل عليه یک یل ےس زنادہ پم کوئ ز م ر ھوا اوز ن دییاح اوز ن ہےی زسول اهلل ﷺ یک حو تو
رسول ا ي
ي
ي
َ
ً
َ
َ
َ ْ
ت َر َ
ْ َ َ
یگ
اِئَ ية
اِئة ق ُّط أطيب يم ْن َر ي
وسلمَ ،-وال شمم ُ ي
ي
رسول ےس زنادہ عدمہ کوئ حوستو سو ھی۔ می ن زسول اهلل ﷺ یک دس سال خدمت یک۔
ََ ْ
ُ
ک م
هلل
خدمت رسول ا
هلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-ولقد
ي
ا ي
آت ﷺ ن ھی جےھ اُف نک ن کہا اوز ن ہےی متے کسی کن گن کام ےک
ر
َ َ
َُّ
َ َْ
صىل اهلل عليه وسلم -عرش سنني ،فما قال َل قط:ہ؟ اوز ن ہےی حش کام کو می ن
َ ْ نازے می مجھ ےس ن تروجرھا کہ ن یم ن کنوں کیا ے
َ َ ُُْ َ َ َ َْ َ َ َ
ُ ٍّ َ َ َ َ َ
م
ل
ء
ليش
ال
و
ه؟،
ت
ل
ع
ف
م
ل
:
ه
ت
ل
ع
ف
ء
يش
ٍ
ٍ
ي
أف ،وال قال ل ي
آت ﷺ ن ن کہا کہیم ن ن کنوں یہی کیا؟
یہی کیا اس رپ ر
َ ََْ َ َ
أفعله :أال فعلت كذا؟.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :ما مسست
ً
ً
حريرا وال ديباجا ألني من يدي رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم ،-واكن أنس بن مالك قد خدم انليب صىل
اهلل عليه وسلم عرش سنني ،فاكنت يده -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -يلنة ،وكذلك أيضا راِئته -صىل اهلل
ً
عليه وسلم -ما شم طيبا قط أحسن من راِئة انليب

صىل اهلل عليه وسلم .-ويقول :ولقد خدمت انليبصىل اهلل عليه وسلم -عرش سنني ،فما قال َل :أفً
قط ،يعين :ما تضجر منه أبدا عرش سنوات خيدمه ما

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ےہ
ﷺ یک ھییل ےس زنادہ پم ن تو کسی زتسم کو رجھوا اوز ن دییاح کو۔ اتش ین مالک

آت ﷺ ےک اہیھ میازك گداز
زضی اهلل عیہ ن ینی ﷺ یک دس سال خدمت یک۔ ر
ی
ی
آت ﷺ یک حوستو ھی حوسگواز ےہوئ ھی۔ اتش ین مالک زضی اهلل
یےھ۔ اشی رطح ر
یگ
ک
عیہن ینیﷺ یکحوستوےس عدمہ کوئ حوستو ھییہی سو ھی۔ اتش ینمالکزضی
آت ﷺ ن
اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ می ن ینی ﷺ یک دس سال نک خدمت یک۔ ر
ک م
ک
ت
آت ﷺ ھی
ھی جےھ اف نک یہی کہا۔ عنی خدمت ےک دس سال ےک دوزاں ر
ی
ہ ہےم می ےس کسی یک
ھی اں ےس ییگ ن آن۔ حت کہ ےہمازی ضوزت خال ن ے
کوئ ہفن یرھ ےک لن خدمت کرےل نا اس ےک سایھ زہ ےل تو وہ ضوز اس ےس

تضجر منه ،والواحد منا إذا خدمه أحد ،أو صاحبه
ً
ہ۔ لیک زسول اهلل ﷺ ن دس سال ےک دوزاں حش می اتش ین
أحد ملدة أسبوع أو حنوه البد أن ُيد منه تضجرا ،ییگ آ خا نا ے
ک
زہ ھی ایہی اُف نک ن کہا اوز ن ہےی کسی کن
آت ﷺ یک خدمت کرن ے
لكن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -عرش سنوات ،مالک ر
ہ۔؟ حنی کہ وہ اسیاء
وهذا الرجل خيدمه ومع ذلك ما قال هل أف قط ،وال خان واےل کام ےک نازے می ن تروجرھا کہ ن یم ن کنوں کیا ے
ی
قال ليشء فعلته :لم فعلت كذا؟ ،حَّت األشياء اليت
آت ﷺ ن تو اں کو دای ث دی رث کرن
حو اتش ین مالک حود کرن یےھ اس رپ ھی ر
ً
اهلل
صىل
الرسول
اكن
ما
منه
يفعلها أنس اجتهادا
ی
ی
ش
ک
ک
ہ
ن
آت
اوز ن ن ن کہ م ن اتسا وں کیا ے
ہ؟ خاال نکہ وہ انک خادم ےھ۔ ا ی رطح ر
عليه وسلم -يؤنبه أو يوخبه أو يقول لم فعلت كذا؟
ی
َ َ ﷺ ن ایہی کسی ن کن خان واےل کام رپ ن ھی ن کہا کہ یم ن ن اوز ن کنوں
مع أنه خادم ،وكذلك ما قال ليشء لم أفعله :ليم لم
آت ﷺ ےک حس ِ
ہ۔
ن اخ الق کا انک مظرہ ے
تفعل كذا وكذا؟ ،وهذا من حسن خلقه -عليه یہی کیا؟۔ ن ر
الصالة والسالم.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راوي احلديث :متفق عليه تنبيه :لم أجده بهذا اللفظ يف الصحيحني ،وهو مركب من حديثني ،انظر :كنوز رياض الصاحلني ( ،)65/9فقد نبهوا ىلع
ذلك.
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً

ً
• ديباجا  :ثوبا متخذا من احلرير.
ٍّ
ُّ
ُّ
وتكره.
تضجر
• أف  :لكمة
ً

فوائد احلديث:
 .1كمال أخالق الرسول –صىل اهلل عليه وسلم -وحسن معاملته خلادمه وأصحابه.
 .2احلث ىلع الرفق باخلادم ،وعدم اتلضجر من فعله.
 .3احلث ىلع اتلنظيف واتلطيب ،وهكذا اكن فعله -صىل اهلل عليه وسلم-.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم 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 .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 .كنوز
رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6221( :
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ج
حش مسلماںیکفض یماز کاوقث ہےوخان ،یررھوہ اسےک لن ا ر ھیرطحوضو
کرے۔

ما من امرئ مسلم حتُضه صالة مكتوبة
فيحسن وضوءها

 .1751احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :حش
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ج
مسلماں یک فض یماز کا وق ث ہےوخان ،یررھ وہ اس ےک لن ا ر ھی رطح وضو کرے،
ج
ا ر ھی رطح حسوع ےس اےس ادا کرے اوز احسن انداز ےس زکوع کرے ،تو ن یماز اس
بر
ےک جھےل گیا ےہوں کا کفازہ ےہوخان یگ ،ناو قن کہ وہ کسی کتتہ گیاہ کا ازن کات ن
ہ“ ۔
کرے۔ اوز ن (قصیلت) ےہمتش ےک لن ز ےہنی ے

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ْ ْ
ئ مسلم
صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ما من ام ير ٍ
َ ْ
َحتْ ُ ُ
رض ُه صالة مكتوبة فيُح يس ُن وضوءها؛ وخشوعها،
َّ
وركوعها ،إال اكنت كفارة ملا قبلها من اذلنوب ما لم
َّ
ُ َ
تؤت كبرية ،وذلك ادلهر لكه".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"ما من امرئ مسلم" ،ومثله املرأة املسلمة" ،حترضه

صالة مكتوبة" ،أي :يدخل وقتها وهو خماطب بأدائها

"فيحسن وضوءها" ،فيؤديه ىلع الوجه املرشوع

"وخشوعها وركوعها " ،أي :وسائر أراكنها بأن أىت
بكل من ذلك ىلع أكمل هيئاته من فرض وسنة،

فإحسان الوضوء :اإلتيان به جامع الفرائض والسنن
واآلداب ،وإحسان اخلشوع :كمال اإلقبال واتلوجه،

"إال اكنت" ،هذه الصالة" ،كفارة" ،أي :مكفرة" ،ملا
ُ َ
قبلها من اذلنوب" ،أي :املعايص الصغائر" ،ما لم تؤت
ٌ
كبرية" ،أي :لم يعمل كبرية من كبائر اذلنوب،
"وذلك" ،أي :تكفري ما ذكر من اذلنوب حبسن
ً
الوضوء واخلشوع "ادلهر لكه" ،تنبيها ىلع تعميم
تكفري الطااعت للصغائر لك زمن ،وأن ذلك غري

مقصور ىلع أرشف األزمنة من عرصه -صىل اهلل
ِّ
عليه وسلم -وعرص الصحابة -ريض اَّلل عنهم-؛ بل

اعم لسائر األعصار.

 .1751خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
ح
ہ۔ "فض
"حش مسلماں رمد" اس کم می مسلماں خاتوں ھی پاپ یک رسنک ے
یماز کاوق ث ےہوخان" تعنی یماز کا وق ث رسوع ےہو خان اوز وہ اس یک ادایییگ کا
م
ج
مکلف ےہو۔ "یررھ وہ اس ےک لن ا ر ھی رطح وضو کرے" تعنی کمل رسعی آدات کا

لجاظ کرن ےہون وضو کرے۔ " وحسوعہا وزکوعہا" تعنی یماز ےک یمام ازکاں کواس
طوز رپ ادا کرے کہ اس ےک یمام فاتص اوز ستنوں کو اں یک کامل ےہیتنوں ےک سایھ
م
ج
ہ کہ اس کو اس ےک یمام فاتص،
لحوظ خارط ز کےھ۔ ا ر ھی رطح ےس وضو کرنا ن ے
ج
سی اوز آدات یک زعای ث کرن ےہون ابجام دنا خان۔ ا ر ھی رطح حسوع ےس یماز
م
ہ کہ کمل حصوز فلنی اوز یکسوئ اختیاز سایھ یماز ادا یک خان۔ "اال کای ث"
ادا کرنا ن ے
تعنی ن یماز۔ "کفازہ" تعنی گیا ےہوں کو میان وایل۔ "لما قیلہا من الدتوت"تعنی ضعتہ
ل
ت کتتہ" تعنی کسی کتتہ گیاہ کا ازن کات ن کیا خان۔ "ودلک"
گیا ےہوں کو۔ "ما م تُو َ
تعنی عدمہ رطتفہ ےس وضو کرن اوز حسوع ےک سایھ یماز رپ ھن یک ییا رپ گیا ےہوں ےک
میان خان کا عمل۔ " ے
ہ کہ نکنوں ےک دز تےع
الدہ کلہ" اس می ن تساں دہےی ے
ضعتہ گیا ےہوں ےک میان خان کا معاملہ زسول اکرم صیل اهلل علیہ وسلم اوز ضجان

ہ ،نلکہ سازے زماتوں ےک
کرام ےک ارسف پین زماتوں ےک سایھ خاض یہی ے
ہ۔
لن عام ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• مكتوبة  :مفروضة.
• كفارة  :ساترة وماحية.
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• خشوعها  :إقباهل ىلع اهلل تعاَل بقلبه فيها.

• الوضوء  :استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة (ويه الوجه وايلدان ،والرأس ،والرجالن) ىلع صفة خمصوصة يف الرشع.

فوائد احلديث:
 .1ينبِغ ىلع املسلم أن حيسن وضوء الصالة بإكمال سننها.
 .2اخلشوع روح الصالة.
 .3الصالة املكفرة لذلنوب يه اليت يؤديها العبد وهو حارض القلب ،خاشع يبتِغ بها وجه اهلل.
 .4تنبيه ىلع تعميم تكفري الطااعت للصغائر لك زمن.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي/2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه/3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
العريب-بريوت/4 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل،
1428ه/5 .صحيح مسلم؛ حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه/6 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛
تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة/7 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة
األوىل1430 ،ه/8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6254( :
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م
ی
ی
ہ،
عایل متیزوح جےھ لونا دییا ے
مجھ رپ حت ھی کوئ سالم ھنحیا ے
ہ،تو اهلل ت ی
یہاں نک کہ می اسےک سالمکا حواتدییا ےہوں۔

ما من أحد يسلم لَع إَل رد اهلل لَع رويح حَّت
أرد عليه السالم

 .1752احلديث:

**

 .1752خدیث:

ات ے
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
م
ی
ی
ہ ،یہاں
عایل متی زوح جےھ لونا دییا ے
”مجھ رپ حت ھی کوئ س الم ھنحیا ے
ہ ،تو اهلل ت ی
نک کہ می اس ےک س الم کاحوات دییا ےہوں“۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -قال« :ما من أحد ي ُ َسلِّ ُم َّ
يلع إال رد اهلل
ُ َّ
َّ
أرد عليه السالم».
يلع رويح حَّت
**

ہ۔
خدی ث کا دزج :اس خدی ث یک سید ح َ َس ْن ے

درجة احلديث :إسناده حسن

املعىن اإلمجايل:

ما من أحد يُسلم ىلع انليب إال َر َّد ُ
اهلل عليه روحه

حَّت يرد السالم ،فإذا سلمت ىلع انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلمَ -رد اهلل عليه روحه فرد عليك السالم،
ً
والظاهر أن هذا فيمن اكن قريبا منه؛ كأن يقف ىلع
قربه ،ويقول :السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل
ً
وبراكته ،وحيتمل أن يكون اعما ،واهلل ىلع لك يشء

قدير.

**

اجمایل معنی:

م
ی
ی
ہ ،یہاں
عایل متی زوح جےھ لونا دییا ے
”مجھ رپ حت ھی کوئ س الم ھنحیا ے
ہ ،تو اهلل ت ی
ی
آت حت ھی ینی ﷺ رپ
نک کہ می اس ےک س الم کا حوات دییا ےہوں۔“ حریابجرہ ر
یھن
آت
آت ﷺ یک زوح کو واترش لونا نا دے گا؛ ناکہ ر
عایل ر
س الم جی ےگ ،اهلل ت ی
ﷺ س الم کا حوات دے سکی۔ اس ےک ظ ے
اہی معنی ن ہ ےی کہ ن اں افاد ےک حق

آت یکقت ےکنراسکرھے ےہوکر
می ے
آتﷺ ےس پدنک ےہوں۔می ال کوئ ر
ہ ،ح و ر
ل
آت رپ س المنی
توں کےہ :الس الم علیک ایہا ا تنی وزجمہ اهلل وپکان (اے ینی ﷺ ر
ی
عایل یک زجمیی اوز پکیی نازل ےہوں)۔ یت اس می عمومی معنی کا ھی احمال
اوز اهلل ت ی
ہ۔
عایل ےہ حرت رپ کامل فدزت زکھیا ے
ے
ہ؛ کنوں کہ تفتیاۃ اهلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يسلم  :أي :قال السالم عليك أو صىل اهلل عليه وسلم ،وحنو ذلك ،و قول اإلنسان السالم عليكم خرب بمعىن ادلاعء ،وهل معنيان .1 :اسم
السالم عليك; أي :عليك براكته باسمه .2 .السالمة من اهلل عليك.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع اإلكثار من الصالة والسالم ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-يلحظى املسلم برد السالم منه -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف قربه يه أكمل حياة حيياها إنسان يف برزخه ،فال يعلم حقيقتها إال اهلل -تعاَل ،-واحلديث ليس فيه حجة
ملن يقول حبياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حياة ما نعيشها حنن ،حَّت ال يستدل به أهل الرشك ىلع االستغاثة به عليه الصالة والسالم ،وإنما
يه حياة برزخيه.

املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي/2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه /3 .سنن أيب داود -حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا
 بريوت /4رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه/5 .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارصادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية.
/6نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)6222( :
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ع
م
عایل کو کسی اوزدںکا مل
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إَل اهلل من اںدتوں ی کن خانواےلاعمالےسزنادہ اهلل ت ی
هذه األيام
صا لح محنوت یہی۔

 .1753احلديث:

**

ہ کہ ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ن
عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
م
عایل کو کسی اوز دں کا
فمانا” :اں دتوں ی کن خان واےل اعمال ےس زنادہ اهلل ت ی
ع
مل صا لح محنوت یہی"۔ تعنی دی الججہ ےک دس دں۔ لوگوں ن تروجرھا :اے اهلل

عن عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ما من أيام العمل الصالح
فيها أحب إَل اهلل من هذه األيام» يعين أيام العرش.

ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا :
ےک زسول! اهلل یک زاہ می حہاد کرنا ھی یہی؟ ر
ی
"اهلل یک زاہ می حہاد کرنا ھی یہی ،سوان اس مجاہےد ےک حو ای رنی خاں اوز مال دوتوں
ےل کر اهلل یک زاہ می ن ک ال ،یررھ کسی حرت ےک سایھ واترش یہی آنا“۔

قالوا :يا رسول اهلل ،وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال« :وال
اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماهل ،فلم
يَ ْر يج ْع من ذلك بيشء»
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إَل اهلل من هذه

األيام" يعين :أيام عرش ذي احلجة ،قالوا :يا رسول اهلل
وال اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ قال" :وال اجلهاد يف سبيل
اهلل إال رجل خرج بنفسه وماهل فلم يرجع من ذلك

بيشء" ،فقوهل" :العمل الصالح" ،يشمل الصالة

والصدقة والصيام واذلكر واتلكبري وقراءة القرآن وبر

الوادلين وصلة األرحام واإلحسان إَل اخللق وحسن
اجلوار وغري ذلك من األعمال الصاحلة ،فيُسن صيام
أيام العرش عرش ذي احلجة األول دلخوهلا يف عموم

العمل الصالح ،واملراد ما عدا يوم العارش؛ للنيه عن

صيام العيد .ويف هذا ديلل ىلع فضيلة العمل الصالح

يف أيام العرش األوىل من شهر ذي احلجة ،وفيه ديلل
ً
أيضا ىلع أن اجلهاد من أفضل األعمال ،وهلذا قال

 .1753خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عایل کو ،کسی اوز دں کا عمل
"اں دتوں می کن خان واےل اعمال ےس زنادہ ،اهلل ت ی
صا لح محنوت یہی" تعنی دی الججہ ےک دس دں۔ لوگوں ن تروجرھا :اے اهلل ےک
ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا" :اهلل یک
زسول! اهلل یک زاہ می حہاد کرنا ھی یہی؟ ر
ی
زاہ می حہاد کرنا ھی یہی ،سوان اس مجاہےد ےک حو ای رنی خاں اوز مال ،دوتوں ےل کر
ک
آت ﷺ ےک قول
اهلل یک زاہ می ن ک ال ،یررھ سی حرت ےک سایھ واترش یہی آنا"۔ ر
"عمل صا لح" می یماز ،صدفہ ،زوزہ ،دکر و ادکاز ،نکتت ،فآں محید یک ن الوت،
م
والدین ےک سایھ حسن سلوك ،صلہ زجمی ،جلوق ےک سایھ اجرھا سلوك اوز رپوستوں
ےک سایھ حوس اخ الق ختےس یمام اعمال صالجہ سامل ہ ےی۔ اشی ییا رپ ماہ دی الججہ ےک
ہ؛ کنوں کہ ن عمل صا لح ےک عموم می
اییدائ دس دتوں کا زوزہ زکھیا مستوں ے
ہ؛ کنوں کہ عید ےک دں زوزہ
ہ۔ التیہ یہاں دسوین دں کا زوزہ رجھوز کر رماد ے
س ا مل ے
ہ۔ اس خدی ث ےس ماہ دی الججہ ےک یہےل دس دتوں می عمل
ز کھن یک مماتعت ے

م
م
ہ کہحہاد اقصل
ہ۔ یت اس نات یک دلیل لنی ے
صا لح کرن یک قصیلت یک دلیل لنی ے
ع
الصحابة" :وال اجلهاد يف سبيل اهلل" ،وفيه ديلل ىلع
ہ کہ ضجان زضی اهلل ھم ن دزناق ث کیا کہ
ہ۔ یہی وج ے
ً پین اعمال می ےس ے
فضيلة هذه احلال انلادرة أن خيرج اإلنسان جماهدا
ی
ی
”اهلل یک زاہ می حہاد کرنا ھی یہی؟“ اوز اس می اس کم نات خال ث یک قصیلت یک ھی
يف سبيل اهلل بنفسه وماهل -وماهل يعين :سالحه
ش
ہ کہحشمیانک حصای رنی خاںاوزمال(ا ین ےہھیاز اوز سوازی)ےک سایھ
دلیل ے
ومركوبه -ثم يقتل ويؤخذ سالحه ومركوبه يأخذه
ت
ہ
اهلل
ہ ،یررھ شہادت ےک رم ین کو نرالتیا ے
عایل یک زاہ می حہاد ےک لن ن کل رپ نا ے
ی
العدو ،فهذا فقد نفسه وماهل يف سبيل اهلل فهو من
ش
س
ی
ل
ت
رن
م
ک
ہ
س
ے
ہ۔ ا ی خاں اوز مال و اهلل رع
أفضل املجاهدين ،فهذا أفضل من العمل الصالح يف اوز د ن اس ےک ا ج اوز وازی رپ فا ص وخا نا ے
ش
أيام العرش ،وإذا وقع هذا العمل يف أيام العرش وخل یک زاہ می برجھاوز کرن واال ن حص اقصل پین مجاہےدین می شماز ےہوگا اوز ن حہاد،
تضاعف فضله.
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دی الججہ ےک دس دتوں می کن خان واےل اعمال ےس اقصل ےہوگا ،اوز حت ن
حہاد ،اں دس دتوں می وقوع نردپ ےہوخان تو اس یک دوحرید قصیلت ےک کیا کہن!۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري وهذا لفظ أيب داود وغريه.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أيام العرش  :العرش األول من شهر ذي احلجة.
• اجلهاد  :هو مقاتلة الكفرة إلعزاز دين اهلل تعاَل.

فوائد احلديث:
 .1فضل أيام عرش ذي احلجة ىلع غريها من أيام السنة.
 .2استحباب صيام العرش األول من ذي احلجة.
 .3فضيلة اجلهاد عظيمة يف اإلسالم.
 .4تفضيل بعض األزمنة ىلع بعض.
 .5من آداب املدعو السؤال عما أشلك.
املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي - 1418 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا

انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .سنن أيب داوداملحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة
العرصية ،صيدا  -بريوت  -تطريز رياض الصاحلني -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي-املحقق :د .عبد العزيز بن
عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل محد-انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ
حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .صحيح ابلخاري  ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه- .
صحيح مسلم ،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 - .كنوز رياض الصاحلني» ،حلمد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا -الطبعة األوىل1430ه.

الرقم املوحد)6255( :
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حو ییدہ ےہدںصح اوز سام نی نازن رپھےلاےس کوئےس تفصاں یہی یرہنجرا
لس ِ ل ْع ِ
ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك سک تِس
َض م َ َع ا ْشمِ ِہ َش ْیء ِق ْاال َ ْز ِ
ض َوالَ ِق ال َس َماءِ َو ےہُو َا َ منعُ ا َلن ُم“
نیِ ْ ”:م ال َل ِہ َالدِیالَ ت ُ ُ
يللة :بسم اهلل اَّلي َل يُض مع اسمه يشء يف
پجمہ”:میاساهللےک نامےکدزت عہےس یریاہ مایگیا ےہوںحشےک نامیک
األرض وَل يف السماء وهو السميع العليم ،ثالث
س
س
ک
ی
ی
ہ
م
ن
ہ
ی
ت
ن
ت
ک
ح
ر
ک
ش
ر
ف
پ ثےسز یوآ ماںیک وئ ت صاں ی جرا ی اوزوہ نواال خا ن
مرات ،إَل لم يُضه يشء
ہ“۔
واال
ے

 .1754احلديث:

**

ً
عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما
من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة :بسم

اهلل اذلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف
السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات ،إال لم يَ ُ َّ
رض ُه

يشء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة أي
بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس ،ويف رواية

أمحد" :قال يف أول يومه أو يف أول يللته "( :بسم اهلل)

أي :أذكر اسمه ىلع وجه اتلعظيم واتلربك( .اذلي ال
يرض مع اسمه) أي :مع ذكره باعتقاد حسن ونية

خالصة ( .لم يرضه يشء) اكئن (يف األرض وال يف
السماء) أي :من ابلالء انلازل منها (وهو السميع)

أي :بأقوانلا (العليم) أي :بأحوانلا ويف احلديث ديلل
ىلع أن هذه اللكمات تدفع عن قائلها لك رض اكئنًا ما

اكن .

**

 .1754خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:حو
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ییدہ ےہ دں صح اوز سام نی ناز ن رپھ ےل اےس کوئ ےس تفصاں یہی یرہنجرا سکنی:
لس ِ ل ْع ِ
تِس
َضمَعَ ا ْشمِ ِہ َش ْیء ِق ْاالَ ْز ِ
ض َوالَ ِق ال َس َماءِ َو ےہُو َا َ منعُ ا َلن ُم“ پج مہ” :می
” ْ ِم ال َل ِہ َالدِی الَ ت ُ ُ
اس اهلل ےک نام ےک دزت عہ ےس یریاہ مایگیا ےہوں حش ےک نام یک پک ث ےس زمی و
س
ہ“ ۔
آشماں یک کوئ حرت تفصاں یہی یرہنجرا کنی اوز وہ ستن واال خا ین واال ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ۔ مسید
حو ییدہ ےہ دں صح اوز سام تعنی ظلوعِ فخ اوز رع ِ
وت آقیات ےک ت عد ن کہیا ے
ہ کہ حش ن دں ےک آعاز اوز زات یک اییداء می ن کہا( :تسم
اجدم یک زوای ث می ے
اهلل) :تعنی ییاں عظمت اوز حصول پک ث ےک لن اس کا نام لتیا ےہوں۔ (الدی ال
تض مع اشمہ) تعنی تفی کامل اوز خالص نت ےک سایھ اس کا نام لتن ےس۔ (لم
ی
اہ وہ کوئ ھی حرت ےہو (ق االزض وال ق السماء) تعنی آشماں ےس نازل
تضہ شیء) رخ ے
لع
لس ت
ہ۔ (ا لنم)تعنی
ےہونوایل مصتنت۔(و ےہوا منع) عنی ےہمازےاقوال کو ستنواال ے

ہ کہ ن کلمات
ہ۔ خدی ث می اس نات یک دلیل ے
ےہمازے احوال کو خا ین واال ے
ی
ق
اہ وہ کجرھ ھی
ا ین فا نل ( کہن واےل) ےس ےہ سم ےک تفصاں کا دفاع کرن ہ ےی رخ ے
ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وأمحد
اتلخريج :عثمان بن عفان-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• صباح  :أي :بعد طلوع الفجر
• مساء  :أي :بعد غروب الشمس
• باسم اهلل  :أحتيم بكل اسم هو هلل تعاَل من لك سوء من مجاد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان اعقل أو غري اعقل ،فهو العليم بأحوال
الاكئنات ،القدير ىلع ترصيفها حيث يشاء.
• اذلي ال يرض مع اسمه  :أي :مع ذكر اسمه باعتقاد حسن ونية صاحلة
• وال يف السماء  :أي :من ابلالء انلازل منها.
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• وهو السميع  :بأقوانلا
• العليم  :أي :عليم بأحوانلا

فوائد احلديث:
 .1تأكيد اإلتيان بهذا اذلكر يلتيق اإلنسان بقدرة اهلل تعاَل من مجيع ابلأس والرضر
 .2االعتماد ىلع اهلل تعاَل وحده يف طلب انلجاة والسالمة والعافية من مجيع انلوائب واملصائب وانلوازل  ،فإنه سبحانه وتعاَل هو الوايق واحلافظ

لإلنسان  ،وبقدرته تعاَل يرصف لك أذى وبالء
 .3روى هذا احلديث عن عثمان بن عفان –ريض اهلل عنه-ابنه أبان وهو من ثقات اتلابعني  ،واكن أبان قد أصابه الفالج (شلل) فجعل الرجل
اذلي سمع منه احلديث ينظر إيله  ،فقال هل أبان :مالك تنظر إَل فواهلل ما كذبت ىلع عثمان وال كذب عثمان ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،
ولكن ايلوم اذلي أصابين غضبت فنسيت أن أقوهلا"  ،ويستفاد من ذلك ما ييل :أ -الغضب آفة حتول بني املرء وعقله  .ب -إذا أراد اهلل إنفاذ
قدره رصف العبد عما حيول بينه وبني ذلك  .ت -ادلاعء يرد القضاء .ث -قوة يقني السلف األول باهلل وتصديقهم بما أخرب به رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.

 .4قوهل صىل اهلل عليه وسلم  ":يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة" ديلل ىلع عدم انقطاع سبب احلماية الربانية للعبد إذا قال هذا اذلكر كما
ورد يف احلديث  ،ألن اتصال الصباح بايلوم  ،واملساء بالليلة يدل ىلع ما تقدم.

 .5من فوائد تقييد اذلكر بالصباح واملساء قطع الغفلة عن املسلم واستحضاره ادلائم بأنه عبد هلل تعاَل حَّت ال خيرج عن وظيفته األصلية وأيضا
ليستحرض املسلم أهمية الوقت والزمان ،
 .6يربز احلديث قيمة اثلواب وما جبلت عليه انلفس البرشية من طلبها للثواب والعوض عما تقوم به  ،وذلا علق انليب صىل اهلل عليه وسلم
األجر العظيم من احلماية ودفع الرشور بمجرد لكمات يسريه يقوهلا املسلم يف صباحه ومسائه.

 .7أن جزاء هذا اذلكر إنما يكون ملن أىت به يف أول الليل وانلهار.

املصادر واملراجع:

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

الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت  -بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل،
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 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
  1975م  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالةالطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -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  -صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين( ،ط،)5مكتبة املعارف – الرياض- .
صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408( ،ه) - .مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للمباركفوري  ،الطبعة:
اثلاثلة ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند 1404 ( ،ه)  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري ،ط ،1دار
الفكر ،بريوت 1422( ،ـه)

الرقم املوحد)6093( :
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حہاد کرنوایل حشجماعت نا حہادکرنواےل حشلسکرن حہاد کیا اوز مالِ
ض
َََْ َْ َ
َ َّ
ع
َ
تنمتےل کر حنحو سالمواترشآگیا اس کو اسکادو یہائ احر خلدی(تعنی اشیدییا
ْسي ٍة تغزو فتغنم َوتسل ُم إَل
ما من اغزي ٍة أو
ِ
َ َ َ
َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ل
م
ح
ح
م
س
ک
ک
ک
ج
اكنوا قد تعجلوا ثلَث أج
ورهِم ،وما من اغ ِزي ٍة أو ی ) ل گیا اوز حہاد رنوایل ش ماعت نا حہاد رنواےل ش رن
َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ ِ َّ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ع
ْسي ٍة ُت ِفق وتصاب إَِل تم أجورهم
حہاد کیا اوزنضفن کہاس کو مال تنمت یہی مال نلکہ اسجماعتو لسکرےک
ِ
لوگزجمی ےہون ناشہید کردن گن تو اںکا احر تروزا ناقزاہ۔

 .1755احلديث:

**

 .1755خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ
عیداهلل ین عمو ین العاض  -زضی اهلل عہما  -ےس زوای ث ے
ن فمانا" :حہاد کرن وایل حش جماعت نا حہاد کرن واےل حش ل سکر ن حہاد کیا
ض
ع
اوز مال تنمت ےل کر حنح و سالم واترش آگیا اس کو اس کا دو یہائ احر خلدی (تعنی اشی

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
َ َْ َ َ
اغزية أو َ
مرفواعً« :ما من َ
ْس َّي ٍة تغزو فتَغنم َوت ْسل ُم إال
ٍ
ي
اكنوا قد َت َع َّجلُوا ثُلُ َيث أُ ُجوره ْمَ ،
وما من َاغز َي ٍة أَوْ
يي
ي
َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ ُ
ُ
ْ
ُ
اب يإال تم أ ُجورهم».
ْسي ٍة خت يفق وتص
ي

دییا می ) مل گیا اوز حہاد کرن وایل حش جماعت نا ل سکر ن حہاد کیا اوز ن ضف ن کہ
ع
اسکومال تنمتیہی م النلکہاس جماعتول سکر ےکلوگ زجمی ےہوننا شہید کر دن
گن تو اں کا تروزا احر ناق زاہ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
ْس َّية قاتلت
للحديث احتماالن :األول :أن لك ي
ِّ
األعداء ثم سلمت منهم وغنمت فإن أجرها أقل من
َ
َْ
ْسية أخرى لم تسلم ،أو سلمت ولم تغنم ،كما

رجحه انلووي رمحه اهلل .اثلاين :احلديث ديلل ىلع

حل الغنيمة وليست منقصة لألجر ،إنما فيه تعجيل

بعض األجر مع التسوية فيه للغانم وغري الغانم إال

أن الغانم عجل هل ثلثا أجره وهما مستويان يف مجلته
وقد عوض اهلل من لم يغنم يف اآلخرة بمقدار ما فاته
من الغنيمة واهلل يضاعف ملن يشاء ،كما قال ابن

عبد الرب رمحه اهلل

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

خدی ث می دو احمال ہ ےی :یرہ ال احمال :ےہ وہ ل سکر حش یک دشمنوں ےس حیگ ےہوئ اوز
ض
ع ی
وہ اس می بجرا زاہ اوز مال تنمت ھی خاصل کیا تو اس کا احر اس ل سکر ےس کم ےہوگا حو حنح
ض
ی
ع
سالم یہی زاہ نا اگر حنح سالم زاہ ھی تو اےس مال تنمت خاصل ن ےہوا۔ امام تووی ن
ع
ہ۔ دورسا احمال :ن خدی ث تنمت ےک خ الل ےہون اوز
اشی احمال کو پحح دی ے
ہ ناہےم اس ےس احر می کمی وا قع یہی ےہوئ۔ تش اس می ےہو نا ن
اس نات یک دلیل ے

ع
ہ۔ ناق مال تنمت خاصل کرن واےل نا
ہ کہ احر کا کجرھ حصہ خلدی مل خا نا ے
ے
ع
خاصل ن کرن واےل دوتوں پاپ ہ ےی ناہےم مال تنمت نران واےل کو اس کا دو
ہ حت کہ کل ےک اعتیاز ےس وہ دوتوں پاپ ہ ےی۔ اهلل ت عایل
یہائ احر خلدی مل خا نا ے
ش
خ
ع
اس حص کو حےس مال تنمت یہی ملیا اےس اییا احر تطوز عوض عظا فمان گا تنی
ع
ہ۔
ہ پھا حررھا کر دییا ے
مفداز می وہ تنمت ےس مخوم زاہ ےہوگا اوز اهلل حےس رخاہےیا ے
ہ۔
این عید الت زجمہ اهلل یک یہی زان ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ٌ
َ
• اغ يز َية  :صفة جلماع ٍة اغزية.
َ
ْس َّية  :قطعة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة.
• ي
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َْ
• تغ ُزو  :جتاهد يف سبيل اهلل.
ُ
َ ْ
• فتَغنَ ُم  :فتصيب غنيمة ويه ما أخذ من أموال احلرب.
َ َ
• َوت ْسل ُم  :أي  :من املوت.
ُ
َُُْ ُ
ور يه ْم  :وهما السالمة والغنيمة ،ويبىق هلم اثللث ينالونه يف اآلخرة.
• ث ُلىث أج ي
ً
ْ
• خت يف ُق من اإلخفاق  :أن يغزوا فال يغنموا شيئا.

فوائد احلديث:
 .1فضل املشاركة واخلروج للغزو يف سبيل اهلل.
 .2احلث ىلع بذل اجلهد واحلرص ىلع الشهادة أو انلرص.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .كنوز رياض الصاحلني ،اتلحقيق برئاسة محد العمار ,دار كنوز إشبيليا,
الطبعة األوىل1430 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن
الصدييق ,دار الكتاب العريب .فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،للمناوي  :دار الكتب العلمية بريوت  -بلنان الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز
املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل 1423 ،ه

الرقم املوحد)6392( :

412

حت کوئ مسلماںصحےکوقث ا ین کسی مسلماں یھائیک عیادت کرے ،تو
ست ےہازف سن اسےک لن معفتیکدعا کرن ہ ےی۔

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إَل صىل عليه
سبعون ألف ملك

 .1756احلديث:

**

َ
ُ
هلل -
عن يلع -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول ا ي
َ ُ
صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :ما يم ْن ُم ْس يلم ي ُعود
َ
َّ َّ َ ْ ْ َ ْ َ
ً ُ ْ
ُم ْس يلما غدوة يإال َصىل َعلي يه َسب ُعون ألف َمل ٍك َح ََّّت
ً َّ َّ َ ْ ْ َ ْ َ
ْ َ
ُْ
يم ييسَ ،وإن َاعد ُه َع يش َّية يإال َصىل َعلي يه َسب ُعون ألف
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ
ْ َّ
بحَ ،واكن ُهل خ يريف يف اجلَن ية».
مل ٍك حَّت يص

ہ وہ کہن ہ ےی کہ می ن اهلل ےک زسول ﷺ کو ن
عیل زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
کہن ےہون سیا کہ حت کوئ مسلماں صح ےک وق ث ا ین کسی مسلماں یھائ یک عیادت
کرے ،تو ست ےہاز ف سن سام نک اس ےک لن معفت یک دعا کرن ہ ےی۔ اوز اگر
کوئ سام ےک وق ث کسی مسلماں یک عیادت کرے تو صح نک ست ےہاز ف سن اس
ےک لن معفت یک دعا کرن ہ ےی ،اوز اس ےک لن حنت می انک ناع ےہو گا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن هذا احلديث أن اإلنسان إذا اعد أخاه املريض

فهو يف خرفة اجلنة -أي :يف جناها -وفضل اهلل واسع،
فهو يدل ىلع فضيلة عيادة املريض ،وأنه إذا اكن يف

الصباح فله هذا األجر ،وإذا اكن يف املساء فله هذا

األجر.

 .1756خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ
ہ کہ اتساں حت ا ین رمتص مسلماں یھائ یک عیادتکر نا ے
خدی ث کا مقہوم ن ے
ت
س
ق
ہ۔ ن خدی ث
تو وہ حنت یک کیازی عنی حنت ےک ناع می ہےوگا۔ اهلل کا صل و تع ے
ہ۔ اگر وہ صح عیادت کرے تو اس
رمتص یک عیادت یک قصیلت رپ دالل ث کرئ ے
ی
ہ۔
ہ اوز سام کو عیادت کرے تو ھی اس ےک لن ن احر ے
ےک لن ن احر ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• غدوة  :ما بني الفجر وطلوع الشمس ،والظاهر أن املراد به هنا أول انلهار وما قبل الزوال.
• صىل عليه  :استغفر وداع هل.
• عشية  :آخر انلهار.
ْ
َ
ُ
• خريف  :اثلمر املخروف ،أي :المج ِّ
ين اذلي قد اتلقط.
ي

فوائد احلديث:

ً
 .1فضل عيادة املريض ،واحلث عليها حتصيال ملزيد ثوابها.

ً
 .2للمالئكة أعمال مولكون بها ،فمنهم من اختص بادلاعء ملن اعد مريضا.

 .3عيادة املريض ليست خمصوصة بوقت معني ،وإنما يراىع فيها حال املريض ،وظروف أهل بيته.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق
عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف
حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
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الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6256( :
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َّ ُ
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إَِل غ ِف َر
َُ َ َ َ ْ َْ َ َ
رتقا
لهما قبل أن يف ِ

 .1757احلديث:

ی
حو دو مسلماں ھیآترش می مالفاتکرین اوزمصافجہ کرین ،تو اںےکخدا ےہون
ب
ہ۔
ےس یہےل ہےی ایھی حشدنا خا نا ے

**

َ َ َ َ
ُ
عن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
َ
ََْ َ
ْ ُ ْ َ
ان
ني يلت يقي ي
اهلل عليه وسلم" :-ما يمن مس يلم ي
َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َََ َ َ َ
رتقا".
فيتصافح ي
ان يإال غ يفر لهما قبل أن يف ي

 .1757خدیث:

ی
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :حو دو مسلماں ھی
پاء زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
آت رش می م الفات کرین اوز مصافجہ کرین ،تو اں ےک خدا ےہون ےس یہےل ےہی ایھی
ب
ہ۔‘‘
حش دنا خا نا ے

**

درجة احلديث:

احلديث بمجموع طرقه وشاهده

خدیث کا دزج:

صحيح أو ىلع األقل حسن

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان" ،أي:

عقب املالقاة مبارشة "إال غفر هلما" ،واذلي يكفر
ِّ
باألعمال الصاحلة صغائر اذلنوب املتعلقة حبق اَّلل
سبحانه ،وقوهل" :قبل أن يتفرقا" ،ففيه تأكيد أمر

املصافحة واحلث عليها ،نعم يستثىن من احلديث
املصافحة املحرمة كمصافحة املرأة األجنبية.

**

اجمایل معنی:

ضح
ی
ی ی
رط ْق اوز سواہےِد یک ییا رپ نح نا کم از کم ح َ َس ْن
ن خد ث ا ن مام ُ ُ

ہ۔
دزج یک ے

مس
ی
آت ﷺکافماں":مامن لمینلنفیاںفتنصافجاں"(حودو مسلماں ھیآترشمی
ر
م الفات کرین اوز مصافجہ کرین) تعنی م الفات ےک قوزاۃ ت عد مصافجہ کرین۔ "اال عف لہما"
ب
ہ۔) ییک اعمال ےک دز تےع ضف وہ ضعتہ گیاہ معاف
(ایھی حش دنا خا نا ے

ےہون ہ ےی حو اهلل سجان ےک حق ےس من علق ےہون ہ ےی۔ "قیل اں نففا" (اں ےک
ہ۔
ہ اوز اس رپ زوز دنا گیا ے
خدا ےہون ےس یہےل) اس می مصافجہ کرن یک ناکید ے
خ
مسی
ہ ختےس کہ ا تنی عوزت ےس مصافجہ کرنا۔
لیک اس خدی ث ےس حرام مصافجہ تن یی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :الرباء بن اعزب –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

فوائد احلديث:
 .1استحباب املصافحة عند اللقاء ،واحلث عليها.
 .2تفضيل هذه األمة ىلع غريها ،بأن جعل من كفارات اذلنوب املصافحة.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبدابلايق ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع،
دار الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود
سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد
القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة
امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6257( :
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ی
حو ھی ینیآنا ،اسن ای رنی امت کو کان جھون(دخال)ےسضوزدزانا

ما من نيب إَل وقد أنذر أمته األعور الكذاب

 .1758احلديث:

**

ً
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما من

 .1758خدیث:

ی
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :حو ھی
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ینی آنا ،اس ن ای رنی امت کو کان جھون (دخال) ےس ضوز دزانا۔ آگاہ ز ےہو! وہ

نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب ،أال إنه أعور،

ی
ہ۔ اس دخال یک دوتوں آ کھوں ےک
ہ اوز یمہازا زت کانا یہی ے
دخال کانا ے
دزمیاں "ك ف ز" لکھا ےہوا ےہوگا۔"

وإن ربكم  -عز وجل  -ليس بأعور ،مكتوب بني

عينيه ك ف ر»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لك نيب أرسله اهلل أنذر أمته وحذرها من املسيح

**

ادلجال؛ ألنهم علموا خبروجه وشدة فتنته ,وبينوا هلم
ً
شيئا من صفاته ,وذكر يف هذا احلديث أنه أعور واهلل
سبحانه مزنه عن هذا ,ومن صفاته كذلك أنه

مكتوب بني عينيه ك ف ر.

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

مس
ہ۔ کنو نکہ
اهلل ےک فسیادہ ےہ ینی ن ای رنی امت کو نح دخال ےس دزانا اوز میتیہ کیا ے
ایہیاس ےک ن کلن اوز اس یک شحتفتیہ رپدازی کاعلمیھا۔یت ایہوں نای رنی امنوں
ی
ہ کہ وہ
ےک لن اس یک کجرھ ضفات ھی ییاں یک ہ ےی۔ اس خدی ث می ن دکر کیا گیا ے
ہ۔ اشی رطح اس یک انک تسائ ن
عایل اس عنت ےس نراك ے
کانا ےہوگا ،حت کہ اهلل ت ی
ی
ہ کہ اس یک دوتوں آیکھوں ےک مانی "ك ف ز" (کف) لکھا ےہوگا۔
ھی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• نيب  :هو اذلي أنبأ عن اهلل أي :خيرب عن اهلل.
• أنذر  :أي :خوفه وحذره.

• األعور  :ذهاب برص إحدى العينني
َ
• َك ف َر  :أي املسيح ادلجال كفر باهلل وجحد عبادة اهلل

فوائد احلديث:
 .1حرص األنبياء ىلع أممهم.
 .2خطر فتنة ادلجال.
 .3املسيح ادلجال اكفر.
 .4بيان أن ادلجال أعور واهلل سبحانه ليس كذلك.
 .5إثبات صفة العني هلل وأن اهلل هل عينان إذ العور يكون ملن هل عينان.
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 .لسان العرب ,أبو الفضل مجال ادلين بن منظور الرويفيع ,انلارش :دار صادر ,ط 3اعم  1414اإلفصاح عن معاين اإلفصاح ,تأيلف :حيىي بن
هبرية الشيباين ,حتقيق :فؤاد عبداملنعم ,انلارش :دار الوطن ,اعم  - 1417بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-
الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .
تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)5832( :
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ہ ختنی کہ یم میےسکسی کو حرنوینیےک
شہید کو قیلےس اینی ہےی ن کلنف ےہوئ ے
ہ۔
کا ینےس ےہوئ ے

ما جيد الشهيد من مس القتل إَل كما جيد
َ َ
أحدكم من مس الق ْرصة

 .1759احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :ما ُيد
الشهيد من َم ِّس القتل إال كما ُيد أحدكم من
َ
َم ِّس الق ْر َصة».

 .1759خدیث:

ہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :شہید کو ا ین
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
خ
م
ہ تنی ن کلنف یم می ےس کوئ حرنوینی
قیل ےس ضف اینی ہےی ن کلنف حسوس کر نا ے
م
ہ‘‘۔
ےک کا ین ےس حسوس کر نا ے

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بشارة انليب صىل اهلل عليه وسلم
للشهيد حينما يصاب يف املعركة ،فإنه ال يشعر بألم

إصابته إال كما يشعر أحدنا بألم قرصة انلملة.

**

اجمایل معنی:

ی
ِ
دوزاں حیگ ہنحن وایل ن کلنف ےک نازے می
آت ﷺ شہید کو
اس خدی ث می ر
خ
م
ہ تنی ن کلنف
زہ ہ ےی کہ اےس ضف اینی ن کلنف حسوس ےہوئ ے
حوشحتی دے ے
ش
م
ہ۔
کوئ حص حرنوینی ےک کا ین ےس حسوس کر نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• الشهيد  :هو املقتول يف سبيل اهلل ،اذلي ُي َق ِّدم روحه وحياته ً
فداء دلين اهلل
• مس القتل  :أي  :أمله
َ
• الق ْرص  :األخذ بأطراف األصابع ،حنو قرصة انلملة

فوائد احلديث:

ً
 .1عناية اهلل تعاَل بالشهيد حيث خيفف عنه آالمه فزتول ْسيعا ،وال يعقبها علة وال سقم.
 .2الرتغيب يف اجلهاد يف سبيل اهلل.

 .3فضل الشهادة ،ونعم اهلل تعاَل ىلع الشهيد ال تعد وال حتىص.

املصادر واملراجع:

سنن 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 نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .
سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6394( :
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خ
ی
ہ ،حشیک حوستو ھی
اسمومنیک میال حوفآں رپھیا ےہو ،حرکوپے تسی ے
ی
ہ۔
ہ اوزرمہ ھی نراکتہ ے
نراکتہ ے

مثل املؤمن اَّلي يقرأ القرآن مثل األترجة
رحيها طيب وطعمها طيب

 .1760احلديث:

**

اتوموش یی اسرعی زضی اهلل عیہ ن ییاں کیا کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلمن فمانا:
خ
ی
ہ ،حش یک حوس تو ھی نراکتہ
"اس مومن یک میال حو فآں رپھیا ہےو،حرکوپے تسی ے
ک خ
ی
ہ اوز اس مومن یک میال حو فآں ن رپھیا ےہو ،ھحوز تسی
ہ اوز رمہ ھی نراکتہ ے
ے
ہ اوز میاقق یک میال حو
ہ ،حش می کوئ حوس تو یہی ےہوئ ،لیک مھاس ےہوئ ے
ے
خ
ج
ت
ر
ی
ہ ،لیک رمہ
ہ ،حش یک حوس تو تو ا ھی ےہوئ ے
فآں رپھیا ےہو ،زبجان ( رھول) سی ے
خ
ی
ہ،
ہ اوز حو میاقق فآں ھی یہی رپھیا ،اس یک میال اندزاین تسی ے
کروا ےہو نا ے
ی
ہ۔"
حش می کوئ حوس تو یہی ےہوئ اوز حش کا رمہ ھی کروا ےہو نا ے

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :مثل املؤمن اذلي يقرأ
َ ُ ُ ْ َّ
القرآن َمثل األت ُرج ية :رحيها طيب وطعمها طيب،
ََ
ََ
كمث يل اتلمرة :ال
ومثل املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن
ْ
ريح هلا وطعمها ُحل ٌوَ ،و َمثل املنافق اذلي يقرأ القرآن
َ
َ
كمثل الرحيانة :رحيها طيب وطعمها ُم ٌّرَ ،و َمثل املنافق
َْ َ
اذلي ال يقرأ القرآن كمثل احلَنظل ية :ليس هلا ريح
وطعمها ُم ٌّر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن" ،أي :صفته العجيبة
ذات الشأن من حيث طيب قلبه ثلبات اإليمان،

واسرتاحته بقراءة القرآن ،واسرتاحة انلاس بصوته
وثوابهم باالستماع إيله واتلعلم منه ،فاملؤمن اذلي

يقرأ القرآن لكه خري يف ذاته ويف غريه ،وعرب بقوهل:

"يقرأ" إلفادة تكريره ومداومته عليها حَّت صارت
دأبه واعدته ،وقوهل" :مثل األترجة رحيها طيب
وطعمها طيب" ،فيستذل انلاس بطعمها ويسرتحيون
برحيها ،وخصت ألنها من أفضل ما يوجد من اثلمار
يف سائر ابلدلان ،مع ما اشتملت عليه من اخلواص

املوجودة فيها مع حسن املنظر وطيب الطعام ولني

امللمس ،و"مثل املؤمن اذلي ال يقرأ القرآن كمثل

اتلمرة ال ريح هلا وطعمها حلو" ،فاشتماهل ىلع اإليمان
ِّ
اكشتمال اتلمرة ىلع احلالوة ،جبامع أن الك منهما أمر
باطين ،وعدم ظهور ريح هلا يسرتيح انلاس لشمه
لعدم ظهور قراءة منه يسرتيح انلاس بسماعها،

فاملؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثري من اذلي ال
يقرأ القرآن ،ومعىن ال يقرؤه يعين :لم يتعلمه" .ومثل
املنافق اذلي يقرأ القرآن" من حيث تعطل باطنه عن
اإليمان مع اسرتاحة انلاس بقراءته؛ ألن املنافق يف

 .1760خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

"فآں رپ ھن واےل مومن یک میال" تعنی اس یک شحصنت عت م عمویل اوصاف یک
بر
ہ؛ دل یک نراکتیگ ،ایمائ حییگ ،فآں محید یک ن الوت ےس سکوں وزاحت
خامل ےہوئ ے

کا احساس ،یت لوگوں کا اس یک آواز ےس زاحت کا احساس ،اس یک شماعت ےس
توات حصول اوز اس ےس قنص نائ (ن ست اس یک شحصنت ےک ساں داز یرہلو ہ ےی)۔
ی
ہ؛ ا ین لن ھی اوز دورسوں ےک
اس لن فآں رپ ھن واال مومن رسانرا حت ے
ی
ت
ہ ےک لفظ کا اپجات ن
آت ﷺ ن ا ین قول " :تفا" عنی رپھیا ے
لن ھی۔ ر

ہ کہ ن اس یک اس
ییان ےک لن کیا کہ وہ فآں اس رطح ناز ناز اوز لگا ناز رپھیا ے
خ
آت ﷺ ن فمانا " :حرکوپے تسی
یک عادت و قظت ناییہ ین خریک ے
ہ۔ اوز ر
ی
ی
ہ" حریابجرہ لوگ اس یکمھاس
ہ اوزرمہ ھی نراکتہ ے
ہ ،حش یک حوس تو ھی نراکتہ ے
ے
و ستینی ےس لظف اندوز ےہون ہ ےی اوز اس یک حوس تو ےس سکوں و زاحت محسوس
کرن ہ ےی۔ یہاں تطوز خاض 'حرکوپے' کا دکر اس لن کیا گیا کہ ن یمام ممالک می
ہ؛ تعنی ا تےس منوہ خات می ،حن
نران خان واےل یہتین یرھلوں می ےس انک ے
ہ کہ ن
ہ۔ مظلق منوہخاتمییہی۔ ناوزنات ے
ےسمفصود اں یکحوستو ےہوئ ے
دل کسی ،عدمہ و نراکتہ عدانت ،رجھون می گدازیرن اوز نگا ےہوں کو یھان وایل
خ
ہ۔ اوز "اس مومن یک میال حو
زیگت تسی گوناگوں حونوں و خاصتنوں کا خامل ے
ک خ
ہ ،حش می حوس تو تو یہی ےہوئ ،لیک داتفہ متنھا ےہو نا
فآں یہی رپھیا ،ھحوز تسی ے
ک
ہ ،ختےس ھحوز کا
ہ" حریابجرہ اس مومن کا ایماں ےک وضف ےس منصف ےہونا ا تےس ے
ے
ک
ہ کہ ھحوز می حوس تو یہی ہےوئ حےس
مھاس ےس۔ دوتوں کا وضف خامع ناظنی حرت ے
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ذاته خبيث ال خري فيه- ،واملنافق هو اذلي يظهر أنه
مسلم ولكن قلبه اكفر ،-والعياذ باهلل ،ويوجد

منافقون يقرؤون القرآن قراءة طيبة مرتلة جمودة،

لكنهم منافقون والعياذ باهلل ،وقوهل" :مثل الرحيانة
رحيها طيب وطعمها ِّ
مر" ،فرحيها الطيب أشبه قراءته،

وطعمها ِّ
املر أشبه كفره ،وذلك خلبث طويتهم وفساد

نيتهم ،وقوهل" :ومثل املنافق ال يقرأ القرآن" ،من حيث

تعطل باطنه عن اإليمان ،وظاهره عن سائر املنافع مع
تلبسه باملضار ،وقوهل" :كمثل احلنظلة ليس هلا ريح
وطعمها ِّ
مر" ،فسلب رحيها أشبه سلب رحيه لعدم
قراءته ،فليس معه قرآن ينتفع انلاس به ،وسلب

طعمها احللو أشبه سلب إيمانه .رضب انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -أمثلة للمؤمن واملنافقِّ ،
وبني أقسام
انلاس بالنسبة لكتاب اهلل -عز وجل ،-فاحرص أيخ
املسلم ىلع أن تكون من املؤمنني اذلين يقرءون
القرآن ،ويتلونه حق تالوته حَّت تكون كمثل

األترجة رحيها طيب وطعمها حلو ،واهلل املوفق.

ی
سویگھکرلوگ لظف اندوز ےہوںاوز نمومن ھی فاءتفآںمحیدکا ا ےہمامیہیکر نا،
حش یک شماعت ےس لوگ لدت و رسوز محسوس کرین۔ لہیدا فآں محید یک فاءت
ہ ،حو فآں یہی رپھیا۔ اوز "یہی رپھیا"
کرن واال مومن اس ےس ندزحہا یہت ے
م
ہ۔ ”اوز اس میاقق یک میال حو فآں محید یک
ےک عنی ہ ےی ،اےس سنکھیا یہی ے
ہ“ حت کہ اس کا ناظن ،ایماں یک دول ث ےس خایل و ن یرہہ ےہو نا
فاءت کر نا ے
م
ش
ہ ،ناہےم لوگ ،اس یک فاءت ےس حطوظ ےہون ہ ےی؛ کنوں کہ میاقق یک حصنت ہےی
ے
ش
ہ ،اس می کوئ حت یہی ےہوئ۔-میاقق اس حص کو کہن ہ ےی حوحود
رسانرا گیدیگ ےہوئ ے
کو مسلماں ظ ے
اہ کرے ،لیک ا ین دل می کف یک نازیکیاں رجھیران یررھے -والعیاد
ناهلل! کجرھ میاقق ا تےس ےہون ہ ےی ،حو فآں محید یک پییل و بحوند ےک سایھ یہتین
ہ۔ العیاد ناهلل۔ اوز
ن الوت کرن ہ ےی ،لیک اں ےک دلوں می تفاق یرھا زہےیا ے
خ
آتﷺ ےک قول " اوز میاقق یک میال حو فآں رپھیا ےہو ،زبجان (یرھول) تسی
ر
ج
ہ" ےک معنی ن ہ ےی کہ
ہ ،لیک داتفہ کروا ےہو نا ے
ہ ،حش یک حوس تو تو ا ر ھی ےہوئ ے
ے
ہاوز اس ےک کرواہےت،
اس یرھول یک عدمہ حوس تو ،اس یک فاءت ےک مسان ے

ہ کہ وہ ناظن یک حیانوں اوز فاسد نتنوں ےک
اس ےک کف ےک مسان۔ اس یک وج ن ے
ی
م
آت ﷺےک قول "اوز حو میاقق فآں ھی یہی رپھیا " ےک
خا ل ےہون ہ ےی۔ اوز ر
م
ہ کہ اس کا ناظن ،ایماں یک دول ث ےس خایل  ،اس کا ظ ے
اہ ےہ قسم ےک میا قع
عنی ن ے

ق
آت ﷺ ےک
ےس ن یرہہ اوز اس می ےہ سم کا رس و ضز موحود ےہو نا ے
ہ۔ اوز ر
خ
ہ ،حش می کوئ حوس تو یہی ےہوئ اوز حش کا رمہ
قول "اس یک میال اندزاین تسی ے
ی
ہ" می اندزاین یک حوس تو یک تقی کو میاقق می حوس تو یک تقی ےس
ھی کروا ےہو نا ے
ی
ہ؛ کنوں کہ اےس فآں محیدیک ن الوت ھی تصنت یہی کہ حش ےس
مسایہت دی گنی ے
(کم از کم) دیگر لوگ لظف اندوز ےہوں۔ اس ےک ستین دا تق یک تقی کو اس ےک
ہ۔ الرعض اس خدی ث می ینی ﷺ ن مومن
ایماں یک تقی ےس تستیہ دی گنی ے
اوز میاقق ےک لن میالی ییاں فما نی اوز اهلل رع وخل یک کیات یک تس تت نران
م
خان واےل لوگوں یک محیلف اقسام واضح فما نی۔ اس لن اے متے سلم
ظ
یھائ! اس نات یک حوت حرض و مع زکھو کہ یمھازا اں مومیی می شماز ےہوخان ،حو
فآں محید یک فات می م سعول ز ہن ہ ےی اوز اوز اس کا یرھتروزحق ادا کرن ےہون،
ی
آت ھیاسحرکوپے یکمیال ےکحق داز ےہوخا نی،
اس یک ن الوت کرن ہ ےی؛ ناکہ ر
ی
ہ۔ واهلل الموقق۔
ہ اوز اس کا داتفہ ھی ستین ےہو نا ے
حش یک حوس تو عدمہ ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو موىس األشعري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.
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معاين املفردات:

• األترجة  :من أحىل ثمار العرب.
• الرحيانة  :نوع من انلبات طيب الراِئة مر الطعم.

• احلنظلة  :نبت ثمرته يف حجم الربتقالة ولونها ،فيها لب شديد املرارة.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضيلة حامل القرآن والعامل به.
 .2خص صفة اإليمان بالطعم ،وصفة اتلالوة بالراِئة؛ ألن اإليمان أمر باطن وقراءة القرآن ظاهر يسمعه انلاس إذا قرأ يف ماكن يمكن سماعه
فيه.

 .3جواز رضب املثل تلقريب الفهم.

 .4املنافق اذلي يقرأ القرآن حسن الظاهر خبيث ابلاطن ،واذلي ال يقرأ خبيث الظاهر وابلاطن.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار
الكتاب العريب-بريوت .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة
األوىل1428 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،الطبعة األوىل ،دار طوق انلجاة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق1422 ،ه .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  1423 ،ـهنزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرشة   1407ـه كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف :بإرشاف محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا،
الطبعة األوىل  1430 :ـه رشح رياض الصاحلني -العثيمني  -دار الوطن للنرش ،الرياض-الطبعة 1426 :ه.

الرقم املوحد)6258( :
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یمازوںےکت عد کےہ خانواےل کجرھ کلمات ہ ےی ،حھی ےہفضیمازےک ت عد
ک
ع
کہنواال نا اں رپ مل کرنواال ھی ناکامو نارماد یہی ےہو سکیا۔

معقبات َل خييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك
صالة مكتوبة

 .1761احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
کعت ین عخہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
فمانا” :یمازوں ےک ت عد کےہ خان واےل کجرھ کلمات ہ ےی ،حھی ےہ فض یماز ےک
ک
ع
ت عد کہن واال نا اں رپ مل کرن واال ھی ناکام و نارماد یہی ےہو سکیا؛  33رمییہ 'سجاں
اهلل' 33 ،رمییہ 'الجدم هلل' ،اوز  34رمییہ'اهلل اکت'“۔

عن كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -
ِّ ٌ
َّ
قائلهن
صىل اهلل عليه وسلم -قالُ « :م َعقبات ال خييب
َّ ُ
فاعلهن -دبُ َر لك صالة مكتوبة :ثالث وثالثون
-أو

تسبيحة ،وثالث وثالثون حتميدة ،وأربع وثالثون

تكبرية».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث مرشوعية قول هذه األذاكر عقب
الصلوات اخلمسة ،وحكمته أن وقت الفرائض تفتح

فيه األبواب وترفع فيه األعمال فاذلكر حينئذ أرىج
ً
ً
ثوابا وأعظم أجرا.

 .1761خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اس خدی ث ےس نرابحروں یمازوں ےک ت عد اں ادکاز ےک رپ ھن یک مشوعنت نای ث
ہ کہ فاتص ےک اوفات می (حت و یھ الئ ےک)
ہ اوز اس یک حکمت ن ے
ےہوئ ے
دزوازے کھول دن خان ہ ےی اوز اعمال آشماتوں رپ ایھان خان ہ ےی؛ لہیدا اں
ہ۔
اوفات می دکر زنادہ احر و توات کا خامل ےہو نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :كعب بن عجرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• معقبات  :تسبيحات تقال أعقاب الصالة ،أي بعدها.
• ال خييب  :من اخليبة ،ويه احلرمان واخلرسان.
• دبر لك صالة  :أي آخرها ،واملراد بعد السالم.

• مكتوبة  :أي مفروضة ،واملراد الصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:
 .1التسبيح واتلحميد واتلكبري هن ابلاقيات الصاحلات.
 .2فاعل اخلري وقائل اللكم الطيب ال خييب سعيه ،وال يضيع عمله.
 .3اذلكر بعد الصلوات املفروضة فيه صيغ كثرية ،وهو من باب اختالف اتلنوع ،هذا يدل ىلع سعة رمحة اهلل بعباده.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،

حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق،
دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األول نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،مصطىف اخلن وابلغا ومستو والرشبيج وحممد أمني ،نرش :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :الرابعة عرش1407 ،ه 1987م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح-يلع القاري  -دار الفكر ،بريوت  -بلنان-الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-
2002م تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري -زين ادلين حممد املناوي القاهري -املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص الطبعة :األوىل1356 ،

الرقم املوحد)6259( :
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ش
ش
اتیک بجان کسیدورسے حصیکرطف متسوت
آت کو ا ین ن ر
من ادىع إَل غْي أبيه -وهو يعلم أنه غْي أبيه ،-حو حص ا ین ر
ی
فاجلنة عليه حرام
ہ۔
ہ تو اس رپحنت حرام ے
ات یہی ے
کرے اوزوہن خاییا ھی ےہو کہن متا ن ر

 .1762احلديث:

**

ً
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من
ادىع إَل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه ،-فاجلنة

عليه حرام».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ورد احلديث بليان اتلحذير من أمر اكن يفعله أهل
اجلاهلية وهو االنتساب إَل غري الوادل ،فاإلنسان
ُيب عليه أن ينتسب إَل أهله أبيه جده و جد أبيه،
وما أشبه ذلك وال حيل هل أن ينتسب إَل غري أبيه وهو
يعلم أنه ليس بأبيه ،فمثال إذا اكن أبوه من القبيلة

الفالنية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة
األخرى فانتىم إَل قبيلة ثانية أىلع حسبا ألجل أن
يزيل عن نفسه عيب قبيلته فإن هذا متوعد

باحلرمان من اجلنة.

**

 .1762خدیث:

ہ کہ زسول اهلل ﷺ نفمانا :حو
سعد این وفاض  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ش
ش
ات ےک بجان کسی دورسے حص یک رطف متسوت
آت کو ا ین ن ر
حص ا ین ر
ی
ہ۔
ہ تو اس رپ حنت حرام ے
ات یہی ے
کرے اوز وہ ن خاییا ھی ےہو کہ ن متا ن ر

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ حےس زمان خاہےلنت می لوگ کیا کرن یےھ
خدی ث می اس کام یک مماتعت کا ییاں ے
ت
حفن
ات ےک بجان کسی اوز ےک سایھ ایریا ت ست حوز دییا۔ اتساں رپ
عنی ا ین قی ن ر
ت
ہ
ات ،داد اوز رپدادا وعتہ یک رطف
واحت ے
ہ کہ وہ ا ین ا ےلِ خانداں عنی ا ین ن ر
حفن
ات ےک بجان کسی
تستت کرے اوز اس ےک لن ن خاپ یہی کہ وہ ا ین قی ن ر
ب عل
ات یہی
اوز یک رطف ای رنی تستت کرے خاالں کہ اےس ن حوئ م ےہو کہ وہ اس کا ن ر

ات ف الں فتیلہ ےس ت علق زکھیا ےہو اوز وہ دیکےھ کہ اس فتیےل می
ے
ہ۔ می الۃ اس کا ن ر
ہ حریابجرہ اس یک وج ےس وہ
دورسے فتیےل ےک مفا نےل می ن تفص نرانا خا نا ے
ہ ناکہ
دورسے فتیےل یک رطف ای رنی تستت کر ےل حو ح ست ےک اعتیاز ےس اعیل ے
ش
آت ےس ا ین فتیےل ےک عنت کو دوز کر سےک۔ اتسا کرن واےل حص ےک
ا ین ر
م
زہ گا۔
ن علق وعید ے
ہ کہ وہ حنت ےس مخوم ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• ادىع  :انتسب اكذبا.
• موايله  :معتقيه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم االنتساب إَل غري اآلباء مع العلم بهم.
 .2حرص اإلسالم ىلع املحافظة ىلع األنساب.
 .3وجوب بر الوادلين.
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 1407ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه.
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بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام
موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر.

الرقم املوحد)6376( :

423

ش
مسن
فآں کریمیک نتشآنوں رپ مل انک سوزتنانک حصیکسفاعت
ب
(سفازس)یک ،تو اےس حشدنا گیا۔

من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حَّت
غفر هل

 .1763احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ُ ٌَ َ ُ َ ً
َ ُْ
ورة ثالثون آيَة
آن س
عليه وسلم -قال « :يمن القر ي
ُ َ
َ َ ْ
شف َعت ل ي َر ُج ٍل َح ََّّت غ يف َر ُهلَ ،و ييه :تبارك اذلي بيده
امللك» .ويف رواية أيب داود« :تشفع».
**

املعىن اإلمجايل:

سورة من القرآن تتكون من ثالثني آية شفعت لرجل

حَّت غفر اهلل هل ،حيث اكن يقرؤها ويعتين بها ,فلما
مات شفعت هل حَّت دفع عنه عذابه ،وأبهم ذكرها يف

بداية احلديث ,ثم بينها يف آخره؛ يلكون أوقع يف
رشفها وفخامتها ،وأبلغ يف املواظبة ىلع قراءتها.

ہ کہ ینی اکرم ﷺ ن فمانا  ” :فآں محید یک
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
مسن
نتش آنوں رپ مل انک سوزت ن انک حص یک سفاعت (سفازس) یک،تو اےس
ب
ہ۔ اتوداود یک انک زوای ث می
حش دنا گیا۔ ن سوزہ " ییازك الدی ییدہ الملک " ے
ت
ہ۔
" سفع" ( رپ ھن واےل ےک حق می سفازس کرے یگ ) کا لفظ وازد ے

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن
ِّ
يبني رسول اَّلل –صىل اهلل عليه وسلم -أن هناك

 .1763خدیث:

**

اجمایل معنی:

مازہ ہ ےی کہ فآں محید می نتش
زسول اهلل ﷺ اس خدی ث می ن وصاحت ف
ے
مسن
ہ ،حو ا ین فازی یک اس وق ث نک سفازس
آنات رپ مل انک اتسی سوزت ے

ہ کہ وہ دییا
عایل اس یک معفت ن فمادی۔ اس یک وج ن ے
کرئ زہےی ،حت نک اهلل ت ی
می اس یک ن الوت کر نا یھا اوز اس کا خاض ا ےہمام کیا کر نا یھا۔ اس لن حت اس یک

گ
عایل ن اس
وفات ےہو نی ،تو اس سوزت ن اس یک سفازس یک۔ یہاں نک کہ اهلل ت ی
ےس عدات دوز کردنا۔ینی ﷺ ن آعاز خدی ث می اس سوزت کا دکر عت واضح
اسلوت می فمانا اوز یررھ آحر خدی ث می اس یک وصاحت فمائ؛ ناکہ ن اسلوت ،اس
سوزت ےک رسف و عظمت اوزاس یک پائ و سوک ث ےک ییاں می زنادہ موپ و کازگر
نای ث ہےو اوز اس یک ن الوت می نراییدازی وییات فدمی اختیاز کرن یک زاہ می یرھتروز
پعنت کا دزت عہ ین خان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• شفعت  :من الشفاعة ،ويه السؤال يف اتلجاوز عن اذلنوب واجلرائم ،وتكون فيما يتعلق بأمور ادلنيا واآلخرة.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة امللك ،واحلض ىلع حفظها وتالوتها.
 .2كتاب اهلل يشفع ملن يقرأه ،ويعمل به.
 .3إثبات عذاب القرب.
املصادر واملراجع:

1/بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي/2 .حتفة األحوذي برشج جامع الرتمذي؛ لإلمام حممد عبدالرمحن

املباركفوري ،أرشف عليه عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر/3 .جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ لإلمام جمد ادلين ابن األثري اجلزري ،حققه
عبدالقادر األرناؤوط ،نرش مكتبة احللواين وغريها1392 ،ه/4 .سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت/5 .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي،
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حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه /6مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م/7 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن
عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت/8 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه/9 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
/10صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه/11 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم
برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه/12 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6260( :

425

ش
ی
ہ ،اهلل ھی اسےس مالفات کو ت رسید کر نا
حو حص اهللےسمالفات کو ت رسید کر نا ے
ی
ہ
ہ تواهلل ھی اسےسملیا نات رسید کر نا ے
ہ۔ اوز حو اهللےس ملیا نات رسید کر نا ے
ے

من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره
لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

 .1764احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا'' :حو
عاتش زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
ش
ی
ہ۔ اوز
ہ ،اهلل ھی اس ےس م الفات کو ت رسید کر نا ے
حص اهلل ےس م الفات کو ت رسید کر نا ے
ی
ہ۔''می ن رعض
ہتواهلل ھیاسےسملیا نات رسید کر نا ے
حواهللےسملیا نات رسید کر نا ے
ہ؟ ےہرھ تو ہےم ست
کیا :اے اهلل ےک زسول! کیا اس ےس رماد موت کو نات رسید کرنا ے

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
َ ْ َ َّ َ
اء اهلل أَ َح َّ
ب ُ
اهلل
صىل اهلل عليه وسلم« :-من أحب يلق َ ي
َ ُ َ ْ َ َ َ
ُ
اء اهلل َكر َه ُ
اهلل يل َق ُ
فقلت :يا
اءه»
يلقاءهَ ،ومن ك يره يلق َ ي
ُّي
َ
َ ُ َ َ ْ َُ َ َ
َ َُ َ
الموت؟ قال:
وت ،فلكنا نكره
رسول ا ي
هلل ،أكرا يهية الم ي
َ َ َ
َْ
َّ ُ ْ َ َ ُ ِّ َ ْ َ
هلل
«لي َس كذليك،
ولكن المؤ يمن إذا برش يب َرمح ية ا ي
ي
َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ
َور ْض َوانه َو َج َّنته أَ َح َّ
ب يل َق َ
اءه ،وإن
هلل فأحب اهلل يلق
يي
ي يي
اء ا ي
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
َ
َ
وكرهَ
َ
َ َ َ َ
هلل َوسخط يه كره يلق َ
اء ا ي
ذاب ا ي
الاكفير إذا برش بيع ي
هلل ي
ي
ُ
اهلل يل َق ُ
اءه».

آت ﷺ ن فمانا'' :ن مظلت یہی نلکہ (وق ِ
ث
ہےی موت کونات رسید کرن ہ ےی! ر
پع) مومن کو حت اهلل یک زجمت ،اس یک زصامیدی اوز اس یک حنت یک حوس حتی
ی
ہ ،تو اهلل ھی اس ےس ملیا ت رسید
ہ تو وہ اهلل یک م الفات کو ت رسید کرن لگیا ے
دی خائ ے
ہ۔ اوز حت کافکو (پع ےک وق ث) اهلل ےک عدات اوز اس یک نازاضی یک
کر نا ے
ی
ہ اوز اهلل ھی
ہ تو وہ اهلل ےس م الفات کو نات رسید کرن لگیا ے
حوس حتی دی خائ ے
اس ےس ملن کو ت رسید یہی کر نا۔''

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :من أحب لقاء
اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه)

فسألت اعئشة -ريض اهلل عنها :-هل تعين بذلك
كراهية املوت يا رسول اهلل ،فلكنا يكره املوت؟ قال:

(ليس كذلك) فأخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أن اإلنسان إذا أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،وذلك
أن املؤمن يؤمن بما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة من

اثلواب اجلزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك

وترخص عليه ادلنيا وال يهتم بها؛ ألنه سوف ينتقل

إَل خري منها ،فحينئذ حيب لقاء اهلل ،والسيما عند
ِّ
املوت إذا بُرش بالرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء اهلل -

عز وجل ،-ويشتاق إيله ،فيحب اهلل لقاءه ،أما الاكفر
والعياذ باهلل فإنه إذا برش بعذاب اهلل وسخطه كره

لقاء اهلل فكره اهلل لقاءه ،وهلذا جاء يف حديث
املحترض أن نفس الاكفر إذا برشت بالغضب

والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج ،وهلذا
تزنع روح الاكفر من جسده ً
نزاع؛ ُ
وي َ
كره ىلع أن

 .1764خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ی
ہ ،اهلل ھی اس ےس
ینی ﷺ ن فمانا'' :حو حص اهلل ےس م الفات کو ت رسید کر نا ے
ی
ہ تواهلل ھی اس ےس ملیا
ہ۔ اوز حو اهلل ےس ملیا نات رسید کر نا ے
م الفات کو ت رسید کر نا ے

ہ۔'' عاتش زضی اهلل عہا ن تروجرھا" :اے اهلل ےک زسول! کیا اس ےس
نات رسید کر نا ے
ہ
آت ﷺ
رماد موت کو نات رسید کرنا ے
ہ؟ یررھ تو ےم ست ہےی موت کونات رسید کرن ہ ےی! ر
ی
عایل ےس
ن فمانا" :ن رماد یہی۔" یررھ نی ﷺ ن ییانا کہ حت اتساں اهلل ت ی
ی
ہ ،اس کا مظلت ن
ہ تو اهلل ھی اس ےس م الفات کو ت رسید کر نا ے
م الفات کو ت رسید کر نا ے
ع
ےہیکہاهللت عایل نمومنوںےک لنحنتمیحو ظنماحراوز ن شمازات عاماتییازکر
ش
ہ اوز
ہ۔ لہیدا وہ اس کو ت رسید کر نا ے
ز کےھ ہ ےی اں رپ انک مومن حص کا ای ماں ےہو نا ے
ے
ہ ،وہ اس یک رپوا یہی کر نا; کنو نکہ عنفی ث وہ
دییا اس یک نگا ےہوں می ہرح ےہو خائ ے
م
اس ےس یہت حہاں یک رطف تنفل ہےوخان گا۔ حریابجرہ وہ اهلل ےس م الفات کو ت رسید
ل
ہ ،نا حصوض موت ےک وق ث حت اےس اهلل یک زصامیدی اوز زجمت یک
کرن لگیا ے
ہاوز اس ےس م الفات
ہتووہاهلل ت عایلےسملنکو ت رسید کر نا ے
حوسحتی سیائخائ ے
ت ی
ہ۔حت کہ اس ےک
عایل ھیاسےسملن کوت رسید کر نا ے
کامسیاق ےہوخا نا ے
ہ،لہیدا اهلل ی
ش
پ عکش کاف حص ،العیاد نااهلل ،اےس حت اهلل ےک عدات اوز اس یک نازاضی کا رمدہ
ی
ہ .حریابجرہ اهلل ت عایل ھی اس یک
ہ تو وہ اهلل ےس م الفات کو نات رسید کر نا ے
سیانا خا نا ے
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خترج روحه؛ وذلك ألنه يبرش والعياذ باهلل بالرش،

وهلذا قال اهلل -تعاَل{ :-ولو ترى إذ الظاملون يف
غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا

أنفسكم}.

ہ کہ
ہ۔ اشی لن خاں کنی ےک ییاں وایل خدی ث می آنا ے
م الفات کو نات رسید کر نا ے
ہ تووہ اسےک
کاف یکزوحکوحتاهللےک عصتاوز نازاضی یکتسازتدیخائ ے
ح
ح
ل
ہ۔ اشی وج ےس کاف یک زوح اس ےک سم ےس
سم می دوزن اوز یھا گن گنی ے
کھ ت
وہ یک کا ین داز سح کو یھیےگ ےہون اوں ےس ن کاال
ہ ختےس ل ے
ا تےس نرح کر ن کایل خائ ے
ت
ہ کہ اس یک زوح ن کےل کنو نکہ اےس پے ابجام یک حت
ہ۔ عنی وہ ن نات رسید کر نا ے
خا نا ے
ِ
ہ۔ العیاد ناهلل۔ اشی لن اهلل ت عایل ن فماناَ ”:ولَو ْ َپ ی ِ ِ َ لم
وں ِق
دی خائ ے
َ
ی اد الظا ُ َ
ت
ِ
ف
ُ
ِ
سک
یہ
ات الْمَو ْ ِ
عَ َم ِ
آت اس وق ث
ت َوال ْ َم َال نِک َُہ نَاسطُو َانْد ِ ْم ا َْحر ِح ُوا َا َ ُ ُم ۖ “ پجمہ :اوز اگر ر
َ
ش
ی
ج
ل
م
ھ
ت
ی
س
ہ
ن
م
ل
ی
ح
ے
د ک ی ت کہ ن ﻇا م وگ وت یک وں ی وں ےگ اوز ف ن ا ن اہ ھ پھا
زہ ےہوں ےگ کہ اہں ای رنی خا نی ن کالو۔ وہ ای رنی خاتوں ےک ییی کحوشی کرن ہ ےی
ے
العیادناهلل۔وہ یہی رخا ہن کہاں یک خاںن کےللیک ف سن کہنہ ےی کہای رنیخا نین کالو۔
ہ تو اں یک زوخی حسم می دوزن اوز
حت ایہی پے ابجام یک حت دی خائ ے
کھ
یھا گن لگنی ہ ےی۔ اس رپ ف سن ایہی ا تےس تنرح کر ن کا لن ہ ےی ختےس گیےل اوں ےس سح
کھ ت
ہ۔ العیاد ناهلل۔ یہاں نک کہوہ ن ے
ہ۔
اہ ن کل آئ ے
کو نرح کر ن کاال خا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه يه اليت تكون عند الزنع وخروج الروح يف حالة ال تقبل اتلوبة حيث يبرش لك إنسان بما هو صائر إيله.
 .2لك إنسان يرى مقامه يف حالة االحتضار والزنع.
 .3حب لقاء اهلل أو كراهية لقائه ال تعين تمين املوت أو كراهيته.
ً
 .4احلث ىلع القيام بالطااعت وادلأب عليها واإلخالص فيها ،استعدادا للقاء اهلل -تعاَل-.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن
عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
قطر .رشح رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،تأيلف د /مصطىف اخلن ،د /مصطىف
ابلغا ،حميي ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ،مؤسسة الرسالة ،ط:الرابعة عرش .1407ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد
يلع بن حممد عالن ،دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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ش
یم میےس حو حص اس خال می صح کرے کہوہ ای رنی خاںیکرطفےسن
حوف ےہو ،حسمائ اعتیازےس ضحت مید ےہو ،انکدںیکحوزاك کا ساماںاسےک
ج
نراس ےہو ،تو گونا اسےک لنسازیدییا مع کردی گنی۔

من أصبح منكم آمنا يف ْسبه ،معاىف يف

جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حزيت هل ادلنيا
حبذافْيها

 .1765احلديث:

**

عن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم -ريض
ً
ً
ْ ُ
ْ
اهلل عنه -مرفواعَ « :م ْن أصبَ َح يمنك ْم آ يمنا يف ْسبي يه،
َ ْ َ
َ َ َّ
َْ ُ ُ
ُم َع َ ً
زيت ُهل
اىف يف َج َس يدهي ،يعند ُه قوت يَ ْو يم يه ،فكأن َما يح
ُّ ْ َ َ َ
َ
ريها».
ادلنيا يحبذافي ي
**

ً
من أصبح آمنا يف نفسه ،وقيل بيته وقومه ،صحيحا

يف بدنه عنده غداؤه وعشاؤه فكأنما حصل ىلع لك
ُ
ادلنيا بأن ُضمت ومجعت هل ادلنيا جبميع جوانبها.

م
حظ
ہ کہ زسول اهلل ﷺ
عتیداهلل ین حصن اتصازی می زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ن فمانا " :یم می ےس حو حص اس خال می صح کرے کہ وہ ای رنی خاں یک رطف
ےس ن حوف ےہو ،حسمائ اعتیاز ےس ضحت مید ےہو ،انک دں یک حوزاك کا ساماں اس
ج
ےک نراس ےہو ،تو گونا اس ےک لن سازی دییا مع کردی گنی۔"

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

 .1765خدیث:

ً

**

اجمایل معنی:

حش ن اس خال می صح یک کہ وہ ای رنی دات ےک اعتیاز ےس ن حوف ےہو ،انک قول
یک زو ےس ا ین گرھ اوز قوم ےس من علق اےس کوئ حوف الحق ن ےہو ،حسمائ لجاظ ےس
ضحتمید ےہواوزاس ےکنراسصح سامکاکھانا ےہو،تواسنگوناسازیدییانرایل؛ناین
ج
ک
طوز کہ گونا دییا یمام ارطاف ےس ا ھی اوز مع کرےک اس ےک سا من دال دی گنی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه
اتلخريج :عبيد اهلل بن حمصن األنصاري اخلطيم ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• ْسبه  :أي :نفسه ،وقيل :قومه.
• قوت يومه  :ما حيتاج إيله من طعام ورشاب وغريهما
• حزيت  :مجعت
• حبذافريها  :جبميع جوانبها

فوائد احلديث:
 .1طلب الرزق ال يكون بالقوة وإنما بالسيع واتلولك ىلع اهلل -تعاَل-.
 .2حاجة العبد يف ادلنيا تتلخص يف األمن والكفاية ،فمن ملكهما فقد ملك ادلنيا بأْسها.
املصادر واملراجع:

اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ,تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ,املحقق :بشار عواد معروف ,انلارش :دار الغرب اإلساليم ,اعم 1998م .سنن ابن
ماجه ,تأيلف :أبو عبداهلل حممد القزويين ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية .السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها
وفوائدها ,تأيلف :أبو عبدالرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :مكتبة املعارف ,ط 1اعم 1415ه .رياض الصاحلني ,تأيلف :أيب زكريا حيىي بن رشف
انلووي ادلمشيق ,حتقيق :عصام موىس هادي ,انلارش :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ,ط1428 4ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني,
تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .اتلنوير رشح اجلامع الصغري ,تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ,املحقق :د .حممد إسحاق حممد
إبراهيم ,انلارش :مكتبة دار السالم ,ط 1اعم 1432ه.
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ح
عایلیک اظاعتیک اوز حشنمتی
شنمتی اظاعتیک،اسن اهللت ی
عایلیک نافمائیک اوز حشنامتیک اظاعتیک ،اس
نافمائیک،اسناهلل ت ی
نمتی اظاعتیک اوز حشنامتیک نافمائیک،اسنمتی نافمائ

من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد

عىص اهلل ،ومن يطع األمْي فقد أطاعين ،ومن
يعص األمْي فقد عصاين

 .1766احلديث:

یک۔

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من أطاعين

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
اتو رھپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ح
عایل یک اظاعت یک اوز حش ن متی
" ش ن متی اظاعت یک ،اس ن اهلل ت ی
عایل یک نافمائ یک اوز حش ن امت یک اظاعت یک ،اس ن
نافمائ یک ،اس ن اهلل ت ی
متی اظاعت یک اوز حش ن امت یک نافمائ یک ،اس ن متی نافمائ یک"۔

فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع
األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاين».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن طاعته من طاعة
اهلل ،وانليب -عليه الصالة والسالم -ال يأمر إال
بالرشع اذلي رشعه اهلل -تعاَل -هل وألمته ،فإذا أمر

بيشء؛ فهو رشع اهلل -سبحانه وتعاَل ،-فمن أطاعه
فقد أطاع اهلل ،ومن عصاه فقد عىص اهلل .واألمري

إذا أطاعه اإلنسان فقد أطاع الرسول -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وإذا عصاه فقد عىص الرسول -صىل اهلل

عليه وسلم-؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هو
اذلي أمر بذلك يف أكرث من حديث؛ إال أن يأمر

بمعصية.

 .1766خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ص
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم یک
اهلل ےک زسول یل اهلل علیہ و م ن ازساد فمانا کہ ر
ہ ،ختےس اهلل یک اظاعت کرنا۔ اوز ینی صیل اهلل علیہ وسلم اشی کام کا
اظاعت کرنا اتسا ے
حکم د ین ہ ےی ،حو اهلل ت عایل ن ص
سل
آت صیل اهلل علیہ وسلم یک
آت یل اهلل علیہ و م اوز ر
ر
ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم کسی حرت کا حکم دین ،تو وہ
امت ےک لن مشوع فمانا۔ لہیدا ر
آت صیل اهلل علیہ وسلم یک اظاعت
اهلل یک رطف ےس مشوع ےہو نا ے
ہ۔ حریابجرہ حو ر
آت یک نافمائ کرے گا ،وہ اهلل یک نافمائ
کرے گا ،وہ اهلل یک اظاعت کرے گا اوز حو ر
ہ ،تو گونا اس ن اهلل ےک
کرن واال ےہوگا۔ اوز حت اتساں امت یک اظاعت کر نا ے
س
ہ،تو گونااس
زسولصیلاهللعلیہو لم یکاظاعت یک اوزحتوہ امت یک نافمائ کر نا ے

ن اهلل ےکزسول صیل اهلل علیہوسلم یک نافمائ یک۔کنونکہ اهلل ےکزسول صیل اهللعلیہ
س
ح
ہ۔ اال ن کہ
و لم ن کنی سازی اخادی ث می امت یک اظاعت کرن کا کم فمانا ے
امت نافمائ کا حکم دے۔ ( تو اس معصنت می امت یک اظاعت خاپ یہی)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• من أطاعين  :أي َ :ع يمل بما أمرته به وترك ما نهيته عنه.
• ومن عصاين  :أي  :خالف بفعل ما نهيت عنه أو ترك ما أمرت به.
ُّ
• األمري  :لك من هل والية سواء اخلليفة أو غريه.

فوائد احلديث:
 .1اتلأكيد ىلع طاعة األمراء يف غري معصية؛ ألنها من طاعة اهلل ورسوهل.
 .2السمع والطاعة جتب لإلمام األعظم ،ومن قام اإلمام بتويلته والية خاصة.
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 .3طاعة أويل األمر يف املعروف قربة إَل اهلل يثاب عليها املرء.
َّ
 .4أن طاعة األمراء جتلب اخلري واألمن واالستقرار وعدم الفوىض وعدم اتباع اهلوى.
َّ
 .5أن معصية األمراء جتلب الفوىض وحيصل إعجاب لك ذي رأي برأيه ،ويزول األمن وتفسد األمور وتكرث الفنت.

 .6من يطع الرسول فقد أطاع اهلل؛ ألن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر بطاعة اهلل سبحانه؛ وإن اهلل أمر بطاعة الرسول -صىل اهلل عليه
وسلم-.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم,
ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة
الرابعة عرش1407 ,ه  .تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل،
  1423ـهبهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .رشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض,
الطبعة  1426 :ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب.

الرقم املوحد)6383( :
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ش
" حو حص کسی مسلماںپدہ (عالم نا لوندی) کو عالمیےس بجاتدےگا ،اهلل
ت ی
عایل اسےک ےہ عصو کو اسپدہےک ےہ عصوےک ندےلدوزحیکآگےس

من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو

بجاتدے گا۔ یہاں نک کہ اسیکرسم گاہ کو اسپدہیکرسمگاہےک ندےل(
بجاتدے گا )۔"

منه ،عضوا منه يف انلار ،حَّت فرجه بفرجه

 .1767احلديث:

**

ً
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع « :من أعتق

 .1767خدیث:

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا:
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
"حو شحص کسی مسلماں پدہ (ع الم نا لوندی) کو ع المی ےس بجات دے گا ،اهلل ت ی
عایل

رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه ،عضوا منه

اس ےک ےہ عصو کو اس پدہ ےک ےہ عصو ےک ندےل ،دوزح یک آگ ےس بجات دے
گا۔ یہاں نک کہ اس یک رسم گاہ کو اس پدہ یک رسم گاہ ےک ندےل ( بجات دے گا

يف انلار ،حَّت فرجه بفرجه ».

)۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان فضل حترير الرقاب املسلمة،
َّ
وأن من أعتق رقبة فكأنما أعتق لك بدنه من انلار،
َّ
ُ
حتقيق العزة للمسلمني بإزالة
وأن يف حترير الرقاب
ِّ
ذل العبودية عنهم.

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می مسلماں ع الموں اوز لوندتوں کو آزاد کرن یک قصیلت ییاں یک گنی
ش
ح
ہ کہ حو حص کسی مسلماں ع الم نا لوندی کو آزاد کرے گا ،وہ ایریا تروزا ندں ہنم یک
ے
آگ ےس آزاد کرا ےل گا۔ یت واضح ےہو کہ مسلماں ع الموں اوز لوندتوں کو آزاد کرن
ہ۔
ہ ،ناین طوز کہ اں ےس ع المی یک دل ث دوز ےہو خائ ے
می مسلماتوں یک رعت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً

• أعتق َّ :
حرر نفسا من الرق.
• رقبة  :انلفس اململوكة
َ
• بكل عضو منه  :بدل لك عضو من املعتق
• عضوا منه  :جزءأ من بدن املع يتق.
َ
َ
• حَّت فرجه بفرجه  :حَّت يكون خالص فرجه من انلار بدل فرج املعتق.
ُ
انلار  :يه دار العذاب وانلاكل أعدها اهلل ملن عصاه.
•

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع عتق الرقاب املسلمة.
ً
 .2ينبِغ أن يكون العتيق اكمال يلحصل االستيعاب.
َّ
َّ
 .3أن عتق اذلكر أفضل من األنىث؛ ألن يف عتق اذلكر من املعاين العامة ما ليس يف األنىث كصالحيته للقضاء واجلهاد وغري ذلك.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري حتقيق حممد 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,
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1430ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,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

الرقم املوحد)6396( :
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حشن نادساہیکن توقتییک،اهلل اےسدلیل کرے گا۔

من أهان السلطان أهانه اهلل

 .1768احلديث:

**

 .1768خدیث:

ہ وہ کہن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل ﷺ کو
اتویکرہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
فمان ےہون سیا" :حش ن نادساہ یک ن توقتی یک ،اهلل اےس دلیل کرے گا۔"

عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من أهان
السلطان أهانه اهلل».

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذ احلديث حتريم االستخفاف بأوامر السلطان؛
ملا يرتتب عليه من الوعيد الشديد من إذالل اهلل هل

يف ادلنيا واآلخرة ،واجلزاء من جنس العمل.

**

اجمایل معنی:

ب
ہ ،کنو نکہ
اس خدی ث می نادساہ ےک احکامات یک حفت و توہ ےی کرن یک حرمت آئ ے
ہ کہ اهلل ت عایل اتسا کرن واےل کو دییا وآحرت می
اس رپ شحت وعید متی ث ےہوئ ے
ع
خ
ہ۔
دل ث وزسوائ ےس دو رخاز کرے گا ،اوز ندلہ مل ہےی ےک تش ےس ملیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أبو بكرة  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َّ
• أهان  :أي :استخف.
َّ
• السلطان  :أي :لك ذي سلطة ووالية ليشء من أمور املسلمني.
َّ
• أهانه اهلل  :أي :أذهل اهلل يف ادلنيا ،وعذبه يف اآلخرة.

فوائد احلديث:

 .1احلث ىلع توقري واحرتام ذوي اهليئات من احلاكم والعلماء؛ تلصبح هلم هيبة يف انلفوس ،فيُسمع قوهلم ويطاع أمرهم.
 .2اتلنفري من احتقارهم ،واهلزء بهم ،وعدم طاعتهم.

 .3من أهداف ادلعوة حفظ األمن واالستقرار يف املجتمع املسلم.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من
فقهها وفوائدها ،حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض1415 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من
ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرشة1407 -ه1987 ،م .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز
بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م .رشح رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة –بريوت-
الطبعة الرابعة 1425ه .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه،
2009م.

الرقم املوحد)6371( :
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ع
حشن عضیک یماز رجھوزدی،اسکا مل صا تعو زانگاں ہےو گیا۔

من ترك صالة العِص فقد حبط عمله

 .1769احلديث:

عن بريدة بن احلصيب -ريض اهلل عنه -قال :قال
َ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-من ت َر َك صالة
َ ُُ
العرص فقد َح يب َط ع َمله».
ي

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا ":حش
پندہ ین حصنت زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ع
ن عض یک یماز رجھوز دی ،اس کا مل صا تع و زانگاں ےہو گیا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
أفاد احلديث عقوبة من ترك صالة العرص متعمدا،
وخص العرص ألنها مظنة اتلأخري باتلعب من شغل

انلهار؛ وألن فوتها أقبح من فوت غريها؛ لكونها
الصالة الوسطى املخصوصة باألمر باملحافظة عليها

يف قوهل -تعاَل( :-حافظوا ىلع الصلوات والصالة

الوسطى) [ابلقرة ،]238 :والعقوبة املرتتبة ىلع ذلك
حبوط عمل من تركها ,ببطالن ثوابه ،وقيل :املراد َم ْن
ً
ً
تركها مستحال ذللك ،أو جاحدا لوجوبها ،فيكون
املراد حببوط العمل الكفر ،واستدل بهذا بعض
العلماء ىلع أن من ترك صالة العرص كفر؛ ألنه ال

حيبط األعمال إال الردة ،وقيل :هو وارد ىلع سبيل

اتلغليظ؛ أي :من تركها فكأنما حبط عمله ،وهذا من
فضائل صالة العرص خاصة أن من تركها فقد حبط

عمله؛ ألنها عظيمة.

 .1769خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می یماز عض کو خاں توجھ کر رجھوزن واےل یک رساء کا ییاں مس تفاد ےہو نا
آت ﷺ ن یماز عض کا خاض طوز رپ اس لن دکر فمانا کہ دں یرھ ےک
ے
ہ۔ ر
مساعل یک ییاء رپ ےہون وایل یھکاں ےس اس یماز می نال منول و ناحت کا زنادہ امکاں
ہ؛ یت دیگر دورسی یمازوں ےک قوت و صا تع ےہون یک نتستت اس یماز کا
نرانا خا نا ے
فت
ہ حش یک مجاقظت کا
ہ کنو نکہ ن دں یک وہ دزمیائ یماز ے
قوت ےہونا زنادہ نح و ندپ ے
ح
ہ ":خَاق ِ ُطوا عَ َیل ال َصلَو َ ِ
ات
عایل ن ا ین اس فماں می کم فمانا ے
خاض طوز رپ اهلل ت ی
ل
َوالص ََالہِ الْو ُ ْس َظ یی"(سوزہ النفہ( ")238:پجمہ :یمازوں یک حفاظت کرو ،نا حصوض
ہ کہ
دزمیاں وایل یماز یک)اس ضیاع یماز ےک نتنجہ می رمی ث ےہون وایل رساء ن ے
ع
اس یماز ےک رجھوزن واےل ےک اعمال،اس ےک( ظنم) توات ےس مخومی یک
ی
ہ کہ حش ن اس یماز
ییاء رپ صا تع و زانگاں ےہوخان ہ ےی ،یت انک قول ن ھی ے
ش
ےک رجھوزن کو خ الل وخاپ مجھانا اس ےک وحوت کا ان کاز کیا تو اتسی ضوزت می
ضیاع عمل ےس رماد کف کا ازن کات ےہوگا اوز تعص علماء ن اس دلیل یک زوسنی می ن
یدنا کہیمازعضکا رجھوزنواال کف کارمیکت ےہوگاکنو نکہاعمالکاضیاع،از ندادہےی
قنو ی
ہ کہ یہاں ت علنظ (اس عمل یک قیاحت و پائ
ہ۔ انک قول ن ے
یک ضوزت می ےہو نا ے
ییاں کرنا) ےک طوز رپ ضیاع عمل ےک الفاظ وازد ےہون ہ ےی؛ تعنی حش ن ن یماز

رجھوزدی تو گونا اس ےک عمل صا تع ےہو گن۔ یماز عض ےک حصوضی قصا نل می ےس ن
ہ کہ حش ن اس کو رجھوز دنا تو اس ےک عمل صا تع و پناد ےہو گن کنو نکہ ن یماز یہت
ے
ہ۔
ہےی ا ےہمنت یک خامل ے
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :بريدة بن احلصيب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• حبط عمله  :بطل ثوابه.
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فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع املحافظة ىلع صالة العرص يف وقتها.
 .2حرمة ترك الصالة ،وخاصة صالة العرص.
ً
ً
متعمدا فقد بطل أجره وقيد اتلعمد قد ورد يف رواية صحيحة( :متعمدا).
 .3من ترك صالة العرص
املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم 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 ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها:
خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .فيض القدير رشح اجلامع
الصغري ,زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن يلع بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري  ,انلارش :املكتبة اتلجارية
الكربى  -مرص ,الطبعة :األوىل 1356 ،بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م تطريز رياض
الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبد العزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

الرقم املوحد)6261( :
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عل
ح
ح
عایلیک
شن اتسا مضفدییاویمفصدےک لن سنکھا ،شےس اهللت ی
ہ
حوس تودی خاصلیک خائ ے

من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل

 .1770احلديث:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
َّ
ْ ً َّ ْ
ْ ُ
مما يُبتَىغ به َوجه
عليه وسلم -قالَ « :م ْن تعلم علما
ً
اهلل -عز وجل -ال َيتَعلَّ ُمه إال يلُص َ
يب به َع َرضا من
ي ي
لم َُي ْد َع ْر َف اجلنة َ
ادلنياْ ،
يوم القيامة».
ي

**

اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا” :حش ن
عل
ح
عایل یکحوستودیخاصل
اتسا مضفدییاویمفصد ےک لن سنکھا ،شےس اهللت ی
ہ ،تو وہ قیامت ےک دں حنت یک حوس تو نک یہی نران گا“۔
یک خائ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدل هذا احلديث ىلع أن من تعلم ً
علما من العلوم

اليت يراد بها وجه اهلل -ويه العلوم الرشعية وما

يساندها من علوم عربية وحنوها ،-وما أراد من ذلك
إال احلصول ىلع متاع دنيوي ،اكملال أو اجلاه دون أن
يكون قصده وجه اهلل وادلار اآلخرة ,فإن اهلل -

تعاَل -يعاقبه يوم القيامة بأن ال ُيد ريح اجلنة؛
وذلك ألنه طلب ادلنيا بعمل اآلخرة؛ وحرمانه من

راِئة اجلنة مبالغة يف حتريم اجلنة؛ ألن من ال ُيد
ً
قطعا ,وهذا حممول ىلع أنه
ريح اليشء ال يتناوهل
يستحق أال يدخل اجلنة ,واآلثم أمره إَل اهلل -تعاَل-
 ,كأمر صاحب اذلنوب إذا مات ىلع اإليمان.

 .1770خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
تق
ہکہ حو حص رسعی علوم اوز اں ےک ق ہم و ہنم
ن خدی ث اس نات رپ دالل ث کرئ ے
ص
ع خ ع
عایل یک حوس
می معاوں لوم ،تےس لوم رعییہ وعتہ خا ل کرے ،حن ےس اهلل ت ی

ہ ،لیک اس کا مفصد اهلل یک حوس تودی اوز آحرت یک بجان،
تودی ظلت یک خائ ے
ش
خ
مح
عایل ا تےس حص کو
ص دنوی مال و میاع ،تےس دولث نا خاہ و منصت ےہو ،تو اهلل ت ی
ی
قیامت ےک دں اتسی شحت رسا دے گا کہ اس کو حنت یک حوس تو ھی تصنت ن ےہویگ؛
ہ اس ن آحرت ےک لن کیا خان واال عمل دییا ظلنی ےک لن
اس یک وج ن ے
ابجامدنا۔حنت یکحوستو ےسمخومی یکت عتت،حنت ےسمخومیےک معنی میمیالعہ
ق
ی
ہ؛ کنونکہ حش کو کسی حرت یک حوس تو ھی متش ن آن ،تو ظ عی طوز رپ
و سدت ی ریدا کرئ ے
ش
اےس وہ حرت خاصل یہی ےہوسکنی۔ اس وعید کو اس مقہوم می لیاخان گا کہ اتسا حص
مسن
ہ
خ
عایل ےک
اتسی رسا کا حق ے
ہ کہ اس کو حنت می دا ل ن کیا خان ،نا ےم اهلل ت ی
پدنک ا تےس گیاہ گاز کا معاملہ عام گیاہ گاز ختسا ہےی ےہوگا ،رسظ ن کہ وہ ایماں یک خال ث
می رمے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يبتِغ  :يطلب.
ً
• عرضا  :العرض متاع ادلنيا ،وحطامها.

• لم ُيد عرف اجلنة  :لم يشم رحيها.
• ً
علما  :يراد به العلوم الرشعية ,وعلوم الوسائل املساعدة ىلع فهمها.
• مما يبتىغ به وجه اهلل  :مما يطلب به رضاه.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اإلخالص يف طلب العلم ،ويكون القصد منه إرضاء اهلل -تعاَل-.
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 .2من اختذ العلم مطية لشهوات ادلنيا عذبه اهلل يوم القيامة.

 .3الوعيد الشديد يف احلديث يدل ىلع حرمة هذا العمل ،وأنه كبرية من كبائر اذلنوب.

 .4أن من طلب العلم هلل -تعاَل -وجاءته ادلنيا تبعا جاز هل أخذها ,ولم يرضه ذلك.
 .5اتلحذير من الرياء.

 .6من أسايلب ادلعوة إَل اهلل الرتهيب واتلخويف.

املصادر واملراجع:

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

ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل،
1430ه - .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .
نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .سنن أيب داود ,أبو داود
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م.
بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -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 ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق ،الصدييق ،العظيم آبادي,
دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه-حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ,حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة.

الرقم املوحد)6262( :
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من توضأ فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه من

ش ج
ح
حو حص ا ر ھیرطحےسوضو کرے،اسےک سمےس گیاہ ن کل خانہ ےی۔

جسده

 .1771احلديث:

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َّ َ َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من توضأ فأح َسن
َْ
ْ َ
ُ ُ َ َ
وء ،خ َر َجت خ َطايَ ُاه يم ْن َج َس يد يه َح ََّّت خت ُرج يم ْن
الوض
َْ َْ َ
اره».
حت ي
ت أظ ف ي

**

ہ کہ ینی کریم ﷺ ن فمانا":حو
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش ج
ح
حص ا ر ھی رطح ےس وضو کرے ،اس ےک سم ےس گیاہ ن کل خان ہ ےی۔ یہاں نک
ی
کہ اس ےک دوتوں اہیھ ےک ناحنوں ےک پ رج ےس ھی ن کلن ہ ےی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث ىلع أن الوضوء من أفضل العبادات،

 .1771خدیث:

**

ومن فضائله اليت جاءت يف هذا احلديث أن من توضأ

فأحسن الوضوء ,حبيث حافظ ىلع سننه وآدابه ،اكن
وضوؤه هذا سببًا خلروج ما اقرتفه من صغائر اذلنوب
املتعلقة حبق اهلل -تعاَل ,-حَّت خترج هذه اذلنوب
واخلطايا من أدق ماكن وهو ما حتت األظفار ،وىلع
هذا ينبِغ لإلنسان أن ينوي بوضوئه اتلقرب إَل اهلل

عز وجل ،-ويستشعر بأنه يمتثل أمر اهلل يف قوهل:"إذا قمتم إَل الصالة ،فاغسلوا وجوهكم" املائدة،6 :
ً
ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول اهلل -صىل اهلل عليه
ً
وسلم -يف وضوئه ،ويستحرض أيضا أنه يريد اثلواب،
وأنه يثاب ىلع هذا العمل حَّت يتقنه وحيسنه.

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ق
ہ۔
ہ کہ وضو ا صل پین عیادتوں می ےس ے
ن خدی ث اس نات رپ دالل ث کرئ ے
ہ کہ حش ن وضو یک ستنوں
اس خدی ث می وازد وضو ےک قصا نل می ےس انک ن ے
ج
اوز اس ےک آدات کا لجاظ ز کھن ےہون حوت ا ر ھی رطح وضو کیا ،اس ےک حقوق اهلل

ےس من علق یمام رجھون گیاہ ن کل خان ہ ےی ،یہاں نک کہ ن گیاہ ناحنوں ےک پ رج
ی
موحود حسم ےک نازنک پین حصوں ےس ھی ن کل خان ہ ےی ۔اشی لن ییدہ مومن کو
رخا ہن کہ وہ ا ین وضو ےک دزت عہ اهلل رع وخل کا تفت خاصل کرن یک نت
ک
عایل ےک فماں ":نَا َای ُہَا الَدِی َن آمَنُوا اِدَا
کرےاوز دہ ےن می ن نات ز ےھ کہ وہ اهلل ت ی
فُ
ِ
مْن ُ ْم ا ِ َیل ال َص َالہِ ف َاعْ ِسلُوا ُوح ُوہ َےک ُ ْم َو َانْدِی َک ُ ْم ا ِ َیل ال ْ َ َماق ِ
ق"(سوزہ الماندہ( ")6:پجمہ :اے
ایماں والو! حت یم یماز ےک لن ایھو ،تو ا ین میہ کو ،اوز ا ین اہیھوں کو کہتنوں
تع
ی
ہ۔ ن احساس ھی ےہونا رخا ہن کہ وہ ا ین وضو ےک
شمنت دھو لو") یک میل می ے
ہ اوز اےس اس عمل کا توات عظا
دز تےع زسول اهلل ﷺ یک اییاع و ی رتوی کرزاہ ے
کیا خان گا؛ ناکہ وہ اےس یہت طوز رپ ابجام دے سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أحسن الوضوء  :املقصود الوضوء املشتمل ىلع سننه وآدابه.
ُ
• خرجت  :ذهبت ذنوبه وغفرت.
• خطاياه  :املراد بها الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاَل-.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع االعتناء بتعلم آداب الوضوء ورشوطه ،والعمل بذلك.
 .2بيان فضل الوضوء ،وأنه كفارة لذلنوب.
 .3رشط خروج اخلطايا هو حتسني الوضوء واإلتيان به كما بينه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته.
 .4احلث ىلع االعتناء بتعلم رشوط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك.
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املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش
واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلاَل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن
اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م.
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ب
حو کوئ اسرطحوضو کرے ،اسےک گرسیہ گیاہ حشدن خا نیےگ۔

من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه

 .1772احلديث:

**

ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
آت ﷺ ن
ﷺ کو متے اس وضو یک رطح وضو کرن ےہون دیکھا۔ یررھ ر
ب
فمانا" :حو کوئ اس رطح وضو کرے ،اس ےک گرسیہ گیاہ حش دن خا نی ےگ اوز
اس یک یماز اوز مسجد یک خای ث اس کا خانا رمند توات کا ناعت ےہوگا۔"

عن عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه -قال :رأيت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ يمثل ُوضويئ
َ َ ُ َ
َ َ َّ
َ َّ
هذا ،ثم قالَ « :م ْن ت َوضأ هكذا ،غ يف َر ُهل َما تقد َم يم ْن
َ ًَ
َْ
َ َ ْ َ َُُ َ ْ ُُ َ َ ْ
جد نا يفلة».
ذن يب يهَ ،واكنت صالته َومشيه يإَل المس ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني هذا احلديث أن عثمان بن عفان -ريض اهلل
عنه -بعد أن أىت بالوضوء ىلع كماهل املرشوع ،ذكر أنه
ِّ
رأى رسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ مثل
وضوئه ،ثم أخرب -أي انليب صىل اهلل عليه وسلم -أن
َّ
من توضأ مثل هذا الوضوء ،تفضل اهلل -تعاَل -عليه

وغفر هل اذلي تقدم من ذنوبه الصغائر املتعلقة حبق
ِّ
اَّلل -تعاَل ،-واكنت صالته ومشيه إَل املسجد ً
أجرا
ً
زائدا ىلع مغفرة اذلنوب .وصفة الوضوء املشار إيله
جاء عن محران ،موىل عثمان أنه رأى عثمان داع

بإناء فأفرغ ىلع كفيه ثالث مرار فغسلهما ،ثم أدخل
يمينه يف اإلناء فمضمض واستنرث ،ثم غسل وجهه
ثالث مرات ويديه إَل املرفقني ثالث مرات ،ثم

مسح برأسه ،ثم غسل رجليه ثالث مرات.

 .1772خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ کہ ع ماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ن کامل مشوع
اس خدی ث می ییاں کیا گیا ے
رط تق ےس وضو کرن ےک ت عد فمانا کہ ایھوں ن زسول اهلل ﷺ کو اں ےک وضو
کرن یک رطح وضو کرن ےہوے دیکھا ،یررھ ینی کریمﷺ ن ن حوس حتی سیائ
ق
شح
ہ اوز
عایل اس رپ ایریا صل و کرم نازل فما نا ے
کہ حو ص اس رطح وضو کرے ،اهلل ت ی
ب
حقوق اهلل ےس ت علق ز کھن واےل اس ےک گدسیہ م عمویل توعنت ےک گیا ےہوں کو حش
ب
ہ۔ اس کا یماز رپھیااوز مسجد یک خای ث خرل کر خانا ،گیا ےہوں یک حسش ےک ع الوہ
دییا ے
ہ۔ مدکوزہ وضو یک ضفت عماں ین عفاں زضی اهلل
زاند احر و توات کا ناعت ےہو نا ے
ہ کہ ایھوں ن دیکھا کہ
عیہ ےک جماں نامی ع الم ےس رموی خدی ث می مدکوز ے
ےہ
عماں ین عفاں زضی اهلل عیہ ن نرائ کا پین منگوانا اوز ای رنی دوتوں ھیلنوں رپ نی
رمییہ نرائ دال کر ایھی دھونا ،یررھ ایریا داناں اہیھ پین می داال۔ کیل یک۔ ناك جھازی۔
م
یررھ ایریا حررہہ اوز کہتنوں نک ا ین دوتوں اہیھ نی رمییہ دھون۔ یررھ ا ین رس کا سح
کیا ،یررھ نی رمییہ ا ین نراوں دھون۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عثمان بن عفان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نافلة  :زيادة.
• مثل وضويئ  :الوضوء الاكمل الوارد يف السنة.

• ما تقدم من ذنبه  :املتقدم منها ،واملراد الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاَل-.

فوائد احلديث:
 .1أن الوضوء من مكفرات اذلنوب.
ً
 .2الوضوء ال يكفر اذلنوب إال أن اكن موافقا لصفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .3حتصيل احلسنات الكثرية بامليش إَل املسجد ،والصالة فيه.
 .4كرم اهلل -تعاَل -وسعة رمحته بأن يزيد املسلم من فضله فتكون صالته وخروجه إَل املسجد نافلة يف األجر وزيادة.
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 .5اذلنوب اليت يكفرها الوضوء الصغائر املتعلقة حبق اهلل -تعاَل-.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم 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 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة
الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه .صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش
واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه-
.1997
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َ ََ
َّ
َ
من حلف باألمانة فليس مِنا

 .1773احلديث:

ق
حشن امایثیک سم کھائ،وہ ہےممیےس یہی۔
**

ات ے
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا ":
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ق
حش ن امای ث یک سم کھائ ،وہ ہےم می ےس یہی ۔"

عن بريدة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -صىل اهلل
ََ
َّ
َ
باألمانة فليس يمنا».
عليه وسلم -قال« :من َحلف
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث اتلحذير من احللف باألمانة؛ ألن
احللف باألمانة َح يلف بغري اهلل واحللف بغري اهلل
رشك ،كما يف احلديث( :من حلف بغري اهلل فقد
ََ
كفر أو أرشك) واملراد بالرشك هنا :الرشك األصغر؛
واحللف بغري اهلل ال خيرج من امللة إال أن يعتقد

احلالف أن املحلوف به بمزنلة اهلل -تبارك وتعاَل -يف
ً
اتلعظيم والعبادة وما أشبه هذا فيكون رشاك أكرب.
واملراد باألمانة هنا :فرائض اهلل -تعاَل -من الصالة

والصوم واحلج وغري ذلك مما افرتضه اهلل ىلع عباده.
فلو قالِّ :حبق صاليت أو ِّحبق صيايم أو ِّ
حيج .أو ْ َ
أمجل
بأن قال :وأمانة اهلل .فلك ذلك منيه عنه؛ ألن املسلم

ال حيلف إال باهلل -تعاَل -أو بصفة من صفاته،
ْ
َْ
وليست األمانة من صفاته ،وإنما يه أم ٌر من أم يره،
َ
وف ْرض من فروضه.

 .1773خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ق
ہ؛ کنونکہ
مقہوم خدی ث:اس خدی ث می امای ث یک سم کھان ےس منع کیا گیا ے
ق
ق
ق
ہ ،ختسا
ہ اوز عتاهلل یک سم ایھانا رسك ے
امای ث یک سم ایھانا عت اهلل یک سم ایھانا ے
قس
آت
کہ خدی ث می ے
ہ کہ" :حش ن عت اهلل یک م ایھائ ،اس ن کفکیا"نا ر
ہ؛
ﷺن فمانا کہ":اس ن رسك کیا"۔ یہاں رسك ےس رماد رسك اضرع ے
کنونکہ تصوض اس نات رپ دالل ث کرن ہ ےی کہ عتاهلل یک قسم ایھانا دین اس الم ےس
خازح یہی کر نا ،ماسوا اس ےک کہ قسم ایھان واال ن اعنفاد ز کےھ کہ حش ےس یک قسم
تع
ہ۔ اس ضوزت می ن
ہ ،وہ ظنم و عیادت می اهلل ےک ہےم رمییہ ے
ایھائ خا زہےی ے

رسك اکت ےہوگا۔ یہاں امای ث ےس رماد اهلل ت عایل یک فض کردہ عیادات خ تےس یماز،
ش
ہ۔ اگر کسی حص
زوزہ اوز جح وعتہ ہ ےی ،حھی اهلل ن ا ین ییدوں رپ فض کیا ے
ن کہا":بحق ص الئ"(متی یماز یک قسم)" ،بحق ضیامی" (متے زوزے یک
ج
قسم)" ،بحق جی" (متے جح یک قسم) نا یررھ محنضا اس ن کہہ دنا":وامان اهلل" (اهلل
ق
ح
م
ہ کہ وہ اهلل
یک امای ث یک سم) ،تو ن سازی ضوز نی منوع ہ ےی؛ کنونکہ مسلماں کو کم ے
ق
ہ کہ
یک دات اوز اس یک ضفات می ےس کسی ضفت یک سم ایھان اوز ن معلوم ے
ہ ،نلکہ ن اهلل ےک احکام می ےس انک حکم اوز اس ےک
امای ث اهلل یک ضفت یہی ے
ہ۔ حریابجرہ مسلماتوں کو اس یک قسم ایھان ےس منع کیا
فاتص می ےس انک فتصہ ے
ہ؛ کنونکہ اس ےس اس ےک اوز اهلل رع و خل ےک اشما و ضفات می پاپی الزم
گیا ے
ہ۔ معالم السی ( )46/4سیل الس الم( )550/ 2القول المفید رسح کیات
آئ ے
النوحید()214 /2(،)206/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :بُريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ْ ُ
• َ
األمانة  :املراد بها :الفرائض ،أي :ال حت يلفوا بالصالة واحلج والصوم ،وحنوها.
َّ
َّ
• ليس يمنا  :أي :من أهل طريقتنا وأتباع ُسنتنا.
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فوائد احلديث:
 .1حتريم احللف بغري اهلل تعاَل ،ومنه :األمانة.
 .2ايلمني ال تنعقد إال باهلل تعاَل أو بصفة من صفاته ،وليست منها األمانة ،وإنما يه من أمره ؛ فاحللف بها يوهم مساواتها ألسماء اهلل تعاَل
وصفاته.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلف :مج ٌع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي  ،حتقيق :د.
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش:
املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهمعالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد
بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية  ،الطبعة :األوىل   1351ـهسبل السالم ،تأيلف :حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .القول
املفيد ىلع كتاب اتلوحيد ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اثلانية ,حمرم 1424ه.
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ِّ
ق
َ
إين بَر ٌ
يء من اإلسالم ،فإن اكن حشن سم ایھائ اوزکہا کہ می اسالمےسپی ہےوں اگروہجھونا ہےو تووہ اتسا ہےی
من حلف فقال:
ِ
ََ ْ َْ َ
َ
ی
جع
ےہو خان گا ختسا اسن کہا اوز اگرشجرا ےہوا تو یررھ ھی سالمنیےک سایھ اسالمیک
اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن صادقا ،فلن ير ِ
َ
إَل اإلسالم سال ِما
رطفنلون گا۔

 .1774احلديث:

عن بريدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
ِّ
إين بَر ٌ
يء من
اهلل عليه وسلم« :-من َحلف فقال:
ي
اإلسالم ،فإن اكن اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن
ََ
َصادقا ،فل ْن يَ ْر يج َع إَل اإلسالم َسال ي ًما».

**

**

املعىن اإلمجايل:

يهودي أو نرصاين أو اكفر أو ملحد .فأمره ال خيلو من
حالني :احلال األوىل :أن يكون اكذبًا فيما حلف
عليه ،كأن حيلف مثال :هو بريء من اإلسالم إن اكن
األمر كذا وكذا .وهو اكذب فيما خيرب به ،كما لو أخرب
بأن زيدا قدم ايلوم من َّ
السفر وحلف ىلع الرباء من

اإلسالم أو هو يهودي أو نرصاين أو مرشك ،وهو يعلم
َ
كذب نفسه ،فهو كما قال أي من الرباءة من اإلسالم
أو يهودي أو نرصاين .احلال اثلانية :أن يكون صادقا

فيما قال ،كما لو حلف ىلع الرباءة من اإلسالم أو هو
ً َ
زيدا ق يدم ايلوم من سفره أو أنه
يهودي أو نرصاين أن
لم يفعل هذا اليشء ،وهو صادق فيما حلف عليه،
فإنه يف هذه احلال ْ
لن يَ ْر يج َع إَل اإلسالم َسال ي ًما ،كما
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-بل ينقص
كمال إسالمه بما َص َدر منه من هذا اللفظ لشناعته
وقبحه.

قس

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :حش ن م
پندہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
ایھائ اوزکہا کہ می اس الم ےس پی ہےوں اگر وہ جھونا ن ک ال تو ھی وہ اتسا ہےی ےہو خان گا
ختسا اس ن کہا اوز اگر شجرا ےہوا تو یررھ س المنی ےک سایھ اس الم یک رطف ن لوت سےک گا۔

درجة احلديث :صحيح
من حلف فقال :هو بَر ٌ
يء من اإلسالم .أو قال :هو
ي

 .1774خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ق
ہ" نا یررھ اس
خدی ث کا مقہوم :حش ن سم ایھائ اوز کہا کہ "وہ اس الم ےس پی ے
ہ‘‘ تو اس کا معاملہ دو ضوزتوں ےس خایل
ن کہا کہ ’’وہ یہودی ،عتسائ ،کاف اوز ملجد ے
ن ےہو گا :یرہیل ضوزت :اس نحو قسمایھائ اس می وہ جھونا ہےو۔ می الۃوہ قسم ایھان
ہاس می
ہتومیاس المےس پی ےہوںخاال نکہوہحوناتییازاہ ے
کہاگراتسااوز اتسا ے
ہ اوز قسم ایھائ کہ
جھونا ہےو می الۃاگر اس ن ن حت دی کہ زند آح سف ےس واترش آ گیا ے
وہ اگر جھونا ےہو تو وہ اس الم ےس پی ےہوخان نا یہودی ،عتسائ نا مشك ےہو خان
ع
ہ تو وہ وتسا ہےی ےہو خان گا ختسا اس ن کہا تعنی
خاال نکہ اےس بحوئ لم ےہو کہ وہ جھونا ے

اس الم ےس پی ہےوخان نا یررھ یہودی اوز عتسائ ےہو خان گا۔ دورسی ضوزت :اس
ن حو نات کہی وہ اس می شجرا ےہو۔ می ال اس ن کہا کہ زند آح سف ےس واترش آ گیا
ہ نا ن کہ اس ن ن حرت یہی یک اوز اس رپ وہ قسم ایھان کہ (اگر اتسا ن ےہو تو) وہ
ے
اس الم ےس پی ےہو خان نا یہودی نا عتسائ ےہو خان اوز وہ حش نات رپ قسم ایھا زاہ
ض
ی
ی
ہ اس می وہ شجرا ھی ےہو تو اس ضوزت می ھی وہ اس الم یک رطف حنح سالم یہی
ے
لون گا ختسا کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا نلکہ اں الفاظ یک وج ےس اس ےک اس الم
ف
می کمی وا قع ےہو خان یگ کنو نکہ ن یہت پے اوز تنح الفاظ ہ ےی۔ رطح
ع
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راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد النسايئ يف الكربى.
اتلخريج :بريدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن احللف بهذه الصيغة وأشباهها ،كأن يقول :هو اكفر إن فعل كذا ،وهو ىلع يدين كذا إن اكن كذا.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب،
تأيلف :زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق .ولم يكمله ،وأكمله ابنه ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،ومؤسسة اتلاريخ العريب ،ودار الفكر
سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن
العريب .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ـه
األشعث ِّ
الس يج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .رياض الصاحلني ،تأيلف  :حميي ادلين حيىي بن رشف
انلووي  ،حتقيق :د .ماهر بن ياسني الفحل  ،الطبعة :األوىل  1428 ،ـه مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط
وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب،
صحيح الرتغيب والرتهيب ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :مكتبة املعارف،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه
الطبعة :اخلامسة.

الرقم املوحد)8965( :
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حشن سوزہ الکہفیک اییدائدسآییی ناد کر لیوہدخالےک فتیہےس محقوظ

من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف،
عصم من ادلجال

 .1775احلديث:

**

ہ کہ ینی اکرم ﷺ ن فمانا  " :حش ن
اتو الدزداء زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
م
زہ گا "
سوزہ الکہف یک اییدائ دس آییی ناد کر لی ،وہ دخال ےک فتن ےس حقوظ ے
انک اوز زوای ث می ن الفاظ ہ ےی ":حش ن سوزہ الکہف یک آحری آییی ناد

عن أيب ادلرداء –ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ َ
ات يمن أ َّو يل سورةي
عليه وسلم« :-من ح يفظ عرش آي ٍ
َ ْ
ُ َ َ َّ َّ
ْ
آخ ير
ال» .ويف رواية « :يمن ي
الكه يف ،ع يصم يمن ادلج ي
ُ َ َ ْ
ور ية الكهف».
س

کی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من حفظ عن ظهر قلب عرش آيات من أول سورة
الكهف ,أو من آخرها ,ىلع روايتني ،حفظه اهلل -

تعاَل -من رش ادلجال ،وفتنته ،فال يتسلط عليه وال

يرضه بإذن اهلل -تعاَل.-

 .1775خدیث:

زہ گا۔
ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

حش ن ا ین دل و دماع می سوزہ الکھف یک اییدائ نا اس یک آحری دس آنات -
عایل اس کو دخال ےک رس اوز اس
دوتوں زوانات ےک مظاتق -کو ازپ کر لیا تو اهلل ت ی
م
ف
ت
عایل ےک حکم ےس ن اس رپ مسلظ و
ےک تن و آزما ش ےس حقوظ کردے گا اوز وہ اهلل ت ی
خاوی ےہونران گا اوز ن اس کو کسی قسم کا تفصاں و ضز یرہنجرا سےک گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو ادلرداء –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

وحيم ُ
ُ
ُ
وحفظ.
• عصم  :م ينع ي
• ادلجال  :هو املسيح ادلجال الكذاب ،اذلي خيرج يف آخر الزمان ،ويكون ظهوره فتنة عظيمة للناس ،ويديع األلوهية ،وتظهر ىلع يديه بعض
اخلوارق.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل سورة الكهف ،وأن فواحتها تعصم من فتنة ادلجال.
 .2اإلخبار عن أمر ادلجال ،وبيان ما يعصم منه.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -2ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن

عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت-3 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن
كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه-5 .رشح
صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-6 .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت-7 .فيض القدير رشح اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة-8 .كنوز رياض الصاحلني؛
فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-9 .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع
القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6265( :
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ق
ق
ییک سم“ تو اےس یررھ کلمہال الہ االﷲ کہہ
حشن سم کھائ اوز کہا کہ”التورع ی
ک
ش
ی
لتیا رخا ہن اوز حو حص ا ین سا ھیےس کےہ کہآو حوا ھیلی تو اےس رخا ہن کہ

من حلف فقال يف حلفه :بالالت والعزى،

فليقلَ :ل هلإ إَل اهلل ،ومن قال لصاحبه :تعال

(تطوز کفازہ) صدفہ کرے۔

أقامرك فليتصدق

 .1776احلديث:

**

ً
ََ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من َحلف
ْ
َّ
فقال يف َح يل يف يه :بيالال يت َوال ُع َّزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل،
َْ
َّ ْ
َُ
ومن قال لصاحبه :تعال أقا يم ْر َك فليَتَ َصدق ».

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :حش ن
وہپہ  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
ق
ق
ی یک سم“ تو اےس یررھ کلمہ ’’ال الہ اال ﷲ‘‘ کہہ لتیا رخا ہن
سم کھائ اوز کہا کہ ”الت و رع ی
ک
ش
ی
اوز حو حص ا ین سا ھی ےس کےہ کہ آوحوا ھیلی تو اےس رخا ہن کہ (تطوز کفازہ) صدفہ
کرے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم من حلف بغري اهلل
تعاَل اكلالت والعزى أو غريها أن يقول :ال هلإ إال

اهلل ،ومن قال لصاحبه :أراهنك أن هذا كذا وكذا؛

أن يتصدق.

 .1776خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن حکم دنا کہ حش ن عت اهلل ختےس الت و رعی نا کسی اوز یک قسم کھائ
ُ
ی ی
ی
ح
م
ھ
ک
اےس رخا ہن کہ وہ ’’ال الہ اال اهلل‘‘ کےہ اوز ش ن ا ن سا ی و کہا کہ ی مےس اس
اس نات رپ رسظ لگا نا ےہوں تو اےس رخا ہن کہ وہ صدفہ کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َُ
• أقا يم ْر َك  :أراهنك.
• الالت  :صنم اكن بالطائف ثلقيف.

• العزى  :صنم اكن بوادي َنلة لقريش وبين كنانة.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الرجوع عن املعصية يف حال اقرتافها بغري علم أو سبق لسان.
 .2حرمة احللف باألصنام وأنه مما خيرج العبد من امللة.
 .3حتريم القمار بكل صوره وأشاكهل.
 .4ادلعوة إَل املعايص معصية أخرى.
 .5من وقع يف سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ ألن احلسنات يذهنب السيئات.
 .6كفارة احللف باألصنام قول  :ال هلإ إال اهلل.
 .7كفارة ادلعوة إَل املراهنة الصدقة.
املصادر واملراجع:

الرقم املوحد)6379( :
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ہ کہآدمی اهللےک
"لوگوںےک لنز ندیگےک یہتینرطتقوں میےسن ے
ک
زا سن می حہادےک لن گھوزےیکلگام ی رکر ز ھی ےہو۔"

من خْي معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان
فرسه يف سبيل اهلل

 .1777احلديث:

**

ات ے
ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا:
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ کہ آدمی اهلل ےک زا سن
"لوگوں ےک لن ز ندیگ ےک یہتین رطتقوں می ےس ن ے
می حہاد ےک لن گھوزے یک لگام یھاےم ز کےھ ،اس یک ن رتنھ رپ (نتنھ کر) اهلل یک زاہ می
ی
از نا (یتی ےس حرک ث کر نا) یررھے ،حت ھی (دشمن یک) آہےت نا (کسی ےک)
یہ
دزن یک آواز سن ،از کر واہں ر نرح خان ،ےہ اس خگہ قیل اوز موت کو ن الس کر نا ےہو،
حہاں اس ےک ےہون کا گماں ہےو۔ نا یررھوہ آدمی حو یکرتوں ےک رجھون ےس زتوز ےک

هلل -صىل
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن
رسول ا ي
ي
َ
قال" :من َخ َ َ
اش ِّ
اس هلم
اهلل عليه وسلم -أنه
انل ي
ري مع ي
ي
ي
َ
َ ٌُ ُ ْ ٌ َ َ
ان فرس يه يف سبيل اهلل ،يَ ُ
طري ىلع َمت ين يه
رجل مم يسك يعن
ي
ي ي
ً
ََْ
َ
َْ
َ
َ
َ
ُلكَّما َسم َع َهيْ َع ًة أو فزعةَ ،ط َ
ار عليه يبت يِغ القتل ،أو
ي
َ ٌ
َ َ
َ َ َ َّ
َُ
َ
رأس شعف ٍة من
الموت مظانه ،أو رجل يف غنيم ٍة يف ي
َّ
ُ
الش َعف ،أو بطن وا ٍد من هذه األودي ية ،ي ُ
قيم
هذه
ي
ي
َ
َ
وي ُ
عبد َّ
رب ُه حَّت يَأتيَه ايلقنيُ،
الزاكةَ ،
ُ
ؤيت
ي
الصالة ،وي ي
َ
ليس من َّ
خري".
انل ي
اس إال يف ٍ

سایھ اں ح رونوں می ےس کسی انک ح روئ رپ نا اں وادتوں می ےس کسی وادی می ےہو،
یماز فایم کر نا ےہو ،زکاہ دییا ےہو اوز ا ین زت یک عیادت می لگا ےہوا ےہو ،یہاں نک کہ
موت آ خاے۔ وہ اجرھائ ےک معام الت ےک سوا لوگوں ےس کوئ ت علق ن زکھیا ےہو۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث بيان أن من خري أحوال عيش انلاس رجل

ممسك عنان فرسه ،وقوهل -صىل اهلل عليه و سلم:-

"يطري ىلع متنه لكما سمع هيعة أو فزعة طار ىلع متنه
يبتِغ القتل واملوت مظانه" ،معناه يسارع ىلع ظهره
وهو متنه ،لكما سمع هيعة وىه الصوت عند حضور

العدو ،والفزعة ويه انلهوض إَل العدو ،يبتِغ القتل

مظانه يطلبه يف مواطنه اليت يرىج فيها؛ لشدة رغبته
ً
يف الشهادة .وفيه أيضا ديلل ىلع أن العزلة خري ومن
ً
اكن يف ماكن من األودية والشعاب منعزال عن
انلاس ،يعبد اهلل عز وجل ليس من انلاس إال يف خري

فهذا فيه خري.

 .1777خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ ز ندیگ گرازنیک ست ےس یہت ضوزت ن
خدی ث می اس نات یک وصاحت ے
ک
ہ کہ ییدے ن گھوزے یک لگام یھام ز ھی ےہو۔ (تعنی ےہوقث زاہ حہاد می ن کلن
ے
ش
آت صیل اهللعلیہو سلمکافماں":تظ عیلمتیہکلما مع ےہن عہاو
ےک لنییاززہےیا ےہو۔) ر
ن
ی
فعہ ظاز عیل متیہ تن عی الفیل والموت مظان" تعنی حت ھی اےس (دشمن یک) کوئ آہےت
سیائ دے نا دشمن یک رطف پ ھن یک آواز سیائ دے تو وہ سوق شہادت می خلدی
ےس گھوزے یک ن رتنھ رپ سواز ےہو کر اں حگہوں اوز مفامات رپ قیل ےہون یک یمیا لن
ی
ےہوے خرل دے ،حہاں رپ قیل ےہون کا گماں ےہو۔ اس خدی ث می اس نات یک ھی
ش
ج
تس
ہ اوز حو حص لوگوں ےس الگ یھلگ کسی
ہ گوسہ تنی یہت ا ر ھی نات ے
دلیل ے
وادی نا گھائ می اهلل یک عیادت کرزاہ ےہو اوز وہ لوگوں ےس ضف اجرھائ ہےی کا ت علق
ش
ہ۔
زکھیا اس حص می حت ہےی حت ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• العنان  :سري اللجام اذلي تمسك به ادلابة.
• يبتِغ القتل  :يطلبه من الكفار يف اجلهاد.
• ايلقني  :املوت.
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• ليس من انلاس إال يف خري  :ال خيالط انلاس إال يف خري.
• يطري  :يرسع.
• متنه  :ظهره.

• هيعة أو فزعة  :اهليعة الصوت للحرب ،والفزعة حنوه
• مظانه  :املواضع اليت يظن وجوده فيها.
ُ
• غنَيمة  :تصغري الغنم ،الشاة واملاعز.
َّ
• الشعف  :بفتح الشني والعني :أىلع اجلبل.

فوائد احلديث:
 .1فضل اجلهاد واالستعداد هل وترقبه ،وحتديث انلفس به طلبا للشهادة يف سبيل اهلل.
 .2فضيلة اعزتال انلاس عند وقوع الفتنة.
 .3من خالط انلاس ينبِغ أن يسلم املسلمون من لسانه ويده.
ً
 .4جواز اتلكسب احلالل بريع األغنام بعيدا عن انلاس.
 .5العزلة بسبب الفنت ،ينبِغ أن ال حتول بني العبد والقيام باألحاكم الرشعية ىلع وجهها.
ً

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 الكم 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.
-5رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-6 .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-7 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار،
دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه-8 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6266( :
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م ک
خ
شح عل
عایل اسےک لن حنتیک
حو ص میک نالس ی سیزاہ رپ رل رپے،اهلل ت ی

من سلك طريقا يبتِغ فيه علما سهل اهلل هل
طريقا إَل اجلنة

 .1778احلديث:

**

 .1778خدیث:

ہ
زاہآساںفمادییا ے

آت ﷺ ن
اتوالدزداء زضی اهلل عیہ ،ینی ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ ر
خ
شح عل
م کس
عایل اس ےک لن حنت
فمانا":حو ص م یک ن الس ی ی زاہ رپ رل رپے ،اهلل ت ی
ع
ہ۔ ن سک ف سن ظال ث علم ےک مل ےس حوس ےہو کر
یک زاہ آساں فما دییا ے

عن أيب ادلرداء -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
ْ
َ َ
ْ
عليه وسلم -قالَ « :م ْن َسلك َطريقا يَب َتِغ فيه يعلما
َّ
َ َ َ
َّ
َسهل اهلل هل طريقا إَل اجلنة ،وإن املالئكة َتلض ُع
َ
ْ
َ
ً
أجن َ
حتها لطالب العلم رضا بما يَصنع ،وإن العالم
ي
لَيَ ْستَ ْغف ُر هل َم ْن يف السماوات َ
وم ْن يف األرض حَّت
ي
ْ ُ
ََ ْ
ُ
َ
احليتَان يف املاء ،وفضل العالم ىلع العابي يد كفض يل
َ
َّ
القمر ىلع سائي ير الكواكب ،وإن العلماء َو َرثة األنبياء،
َ ً
ُ
ُ
َّ
وإن األنبياء لم يَ َو ِّرثوا دينارا وال يد ْرهما وإنما َو َّرثوا
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٍّ
حبظ َوا يف ٍر».
العلم ،فمن أخذه أخذ

اس ےک لن ا ین رپ برجھا د ین ہ ےی۔ اوز تفتیا عالم ےک لن آشماتوں و زمی یک
ی
م
سازی جلوفات معفت ظلت کرئ ہ ےی ،یہاں نک کہ نرائ ےک اندز یک مرجھلیاں ھی۔
ہ ،خ تےس رخاند یک قصیلت سازے سیازوں رپ۔ ن
اوز عالم یک قصیلت عاند رپ اتسی ہےی ے
سک علما ،ا نتیا ےک وازت ہ ےی اوز ا نتیا ن کسی کو دییاز اوز دزہےم کا وازت یہی ییانا،
ع
ہ۔ اس لن حش ن ن علم خاصل کر لیا ،اس
نلکہ ایھوں ن لم کا وازت ییانا ے

ن (علم نوی اوز وزای ث نوی ےس) تروزا تروزا حصہ لیا۔"
**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

جاء هذا احلديث يلوضح بعض فضائل طلب العلم :
فمنها أن من مىش يف طريق يريد بسريه فيه اذلهاب

لطلب العلم أو حبث عن العلم ولو يف بيته جازاه اهلل
ً
ُ
وسلوك
-سبحانه -بأن يسهل هل طريقا إَل اجلنة،

طريق العلم يشمل الطريق احليس اذلي يميش فيه
اإلنسان برجله ،كما يشمل الطريق املعنوي ،بأن

يلتمس العلم من جمالسة العلماء ،ومن بطون
الكتب ،وذلك أن اذلي يراجع الكتب للعثور ىلع

حكم مسألة رشعية ،أو ُيلس إَل شيخ يتعلم منه،
ً
ً
علما ولو اكن
فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه
ً
جالسا .ومن الفضائل املذكورة يف هذا احلديث أن
العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض ،حَّت

احليتان يف ابلحر ،وحَّت ادلواب يف الرب .ومن فضائله

أن املالئكة اذلين كرمهم اهلل -عز وجل -تضع
ً
تواضعا
أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع,
ً
وتعظيما للعلم وأهله .ومن الفضائل اليت ذكرها انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أن العلماءورثة األنبياء ،حيث ورثوا منهم العلم والعمل،

**

اجمایل معنی:

ع
ض
ہ:
ظلت لم ےک تعص قصا نل یک توصح و تش بح ےک من می ن خدی ث وازد ےہوئ ے
ش
ہ کہ حو حص کسی زاہ رپ ن کل رپے اوزاس
اں قصا نل می ست ےس یرہیل قصیلت ن ے
ع ع ب
م
اہ وہ ظال ث علم گرھ ہےی می
زاہ رپ ن کلن کا مفصد حص ظلت لم نا لم یک حفنق ےہو؛ رخ ے
عایل اےس ظلت علم کا ندلہ عیایث فمان گا۔ تعنی اس ےک
کنوں ن ےہو ،اهلل سجان وت ی
ع
لن حنت یک زاہ آساں کردے گا۔ لمی زاہ ایریان می حش رطح حسی زاسیہ سامل
ہ ،اشی رطح اس می
ہ ،حش می اتساں ا ین فدموں ےک دز تےع خرل کر خا نا ے
ے
ی
ع
ہ۔ می ال اتساں علما یک مجالش اوز کیائ دحتوں ےس لم
معنوی زاسیہ ھی سامل ے
ش
خاصل کرے۔ کنوں کہ حو حص کسی رسعی مسیےل کا حکم خا ین یک رعض ےس کیاتوں
ب
مج
ہ،وہ
ہ نا کسی سح یک لش می نتنھ کر اس ےس استفادہ کر نا ے
یک حفنق و رماح عہ کر نا ے
ی
ع
رج وہ نتنھا ےہوا ہےی کنوں ن ےہو۔ اس خدی ث
ھی ظلت لم یک زاہ َط کر زاہ ےہو نا ے
ہ ،گ ر
ی
م
ہ کہ آشماں و زمی یک سازی جلوفات یہاں نک کہ
می مدکوز قصا نل می ےس ن ھی ے
ی
شمیدز می موحود مرجھلیاں اوزحسیک می نران خان واےل ح رونران ھی اں علما ےک حق
ی
ع
ہ کہ اهلل رع
می معفت ظلت کرن ز ہن ہ ےی۔ ظلت لم ےک قصا نل می ن ھی ے
ع
ی
م
وخل یک مکرم ومرعز جلوق ف سن ھی ظال ث علم کو لمی مساعل می مضوف دیکھن
ےہون حوشی ےس علم اوز اہےل علم ےک زوپو ای رنی فوینی اوز اں یک عظمت ےک
اعتاف می ا ین ن رکھ برجھا د ین ہ ےی۔ اس خدی ث می ینی ﷺ ےک دکرکردہ
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وورثوا ادلعوة إَل اهلل -عز وجل -وهداية اخللق

ودالتلهم ىلع اهلل -تعاَل -وىلع دينه .ومن فضائله أن
مزية العالم ىلع العابد كمزية القمر يللة ابلدر ىلع

بقية الكواكب؛ ألن نور العبادة وكماهلا مالزم للعابد
ال يتخطاه ،فهو كنور الكواكب ,أما نور العلم وكماهل

فهو يتعدى إَل الغري فيستيضء به غري العالم .وذكر

عليه الصالة والسالم -أن األنبياء لم يورثوا ملنً
ً
دينارا ،وأن
درهما وال
بعدهم ادلنيا ،فلم يورثوا
أعظم مرياث تركوه هو العلم ،فمن أخذه أخذ

بنصيب وافر كثري ،وهو اإلرث احلقييق انلافع .وال
َّ
َّ
اعر عن العمل ،وال
يظن املسلم أن العالم املفضل ٍ
العابد عن ال يعلم ،بل إن علم ذاك اغلب ىلع عمله،
وعمل هذا اغلب ىلع علمه ،وذللك جعل العلماء
ورثة األنبياء اذلين فازوا باحلسنيني ،العلم َ
والعمل
وحازوا الفضيلتني ،الكمال ،واتلكميل ،وهذه طريقة
العارفني باهلل وسبيل السائرين إَل اهلل -تعاَل.-

ی
ہ کہعلما،ا نتیاےکوازتوخاتسی ےہونہ ےی۔ ن اسرطح
قصا نلمیےس ن ھی ے
ع
ےس کہایھی ا نتیاےس علماوز مل یک دول ثوزای ثمیخاصل ےہوئ۔یتدعوتایل
ی
اهلل اوز اتساتوں یک اهلل اوز اس ےک دین یک رطف زہ یمائ کا فتصہ ھی ایھی وزای ث
ی
ہ کہ عاند رپ عالم دین کو ا تےس ہےی
ہ۔ اس می ن قصیلت ھی ییاں یک گنی ے
می م ال ے
ہ ،ختےس زات ےک وق ث کامل رخاند کو دیگر سازے سیازوں رپ
امتیاز و پپی خاصل ے
م
ہ،
ہ؛ کنوں کہ عیادت کا توزاوز اس کا کمال حص عاند نک مجدود زہےیا ے
خاصل ےہوئ ے
م
حش می عاند ےک ع الوہ کوئ دورسا رسنک یہی ےہوسکیا اوز اس توز یک حیتنت حص کسی

خ
ع
ہ کہ وہ عالم ےک ع الوہ دیگر
ہ۔ حت کہ لم کاتوز اوز اس کا کمال ن ے
سیازے تسی ے
ی
آت علیہ الص الہ والس الم ن
اتساتوں کو ھی مستفید ےہون کا مو قع فاہےم کر نا ے
ہ۔ ر
ی
ی
اس نات کا ھی دکر فمانا کہ ا نتیا ن ا ین خاتستنوں ےک لن دییا یک کوئ ھی حرت
ک
ہ کہ ایھوں ن دییا می دزہےم و دییاز یک بجان علم
وزای ث می ن ز ھی۔ یہی وج ے
ع
ع
خ
ش
ک
تسی انہائ ظنم متات ناق ز ھی۔ لہیدا حش حص ن اس لمی وزن کو ےل لیا،
ح
ب
تو حفنفیا اس ن یرھتروز انداز می ا ن تیا یک متات نرائ اوز یہی فنقی اوز تفع حش
ہ۔ یہاں مسلماں کو اس علظ قہمی می ن زہےیا رخا ہن کہ قصیلت ناقیہ عالم یک
متات ے
ع
ع
س
ہ؛ نلکہ اگر عاند کا دامن علم
ز ندیگ مل ےس اوز عاند یک ز ندیگ لم ےس خایل ےہو کنی ے
ےس یرھ خان ،تو وہ ا ین عمل می قوی ےہوخان گا اوز اگر عالم ا ین علم رپ عمل ی رتا
ےہوخان ،تو وہ ا ین علم می قوی ےہوگا۔ اشی ییا رپ ایہی علما کو ا نتیا کا وازت فاز دنا گیا،
یک
حو علم اوز عمل یک اعیل حونوں ےک خامل ےہوں ےگ اوز کمال (علم) اوز میل (اس
قصی
عم
عایل یک
ےک مظاتق ل) یک لنوں کو حرز خاں ییان ےہون ےہوں ےگ ۔ اهلل ت ی
م
ہ۔
مرعق ث ز کھن والوں اوز اس یک زاہ ےک زاہ گتوں کا یہی رطتفہ و ہح زاہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو ادلرداء -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يبتِغ  :يطلب.
• الكواكب  :مجع كوكب ،ويه األجرام وانلجوم اليت تدور يف السماء.
• حبظ  :بنصيب.

• وافر  :كثري.
ً
ً
علما ً :
• ً
علما رشعيا أو وسيلة إيله.
ُّ
ْ
ً
أجن َ
تواضعا هل ,أو تكف أجنحتها عن الطريان وتزنل لسماع
حتَ َها  :أن املالئكة تفرش وتبسط أجنحتها حتت قديم طالب العلم
• تلضع ي
ال يعلم ,وذكر الرشاح غري هذا من املعاين املجازية ,واألصل احلمل ىلع احلقيقة.
• فضل  :مزية ,وما يزيد به العالم ىلع العابد.
ً
ً
ً
درهما  :ماال وخص ادلينار وادلرهم باذلكر؛ ألنهما أغلب أنواعه.
دينارا وال
•
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فوائد احلديث:
 .1فضل العلم ،وأنه نور ييضء للناس طريق اخلري واحلق.
 .2احلث ىلع توقري طالب العلم ،واتلواضع وادلاعء واالستغفار هلم.
 .3العلم أعظم ثروة وأرشفها ،ينبِغ ملن حازها أن حيرتمها ويكرمها.
 .4إهانة العلماء وإيذاؤهم فسق وضالل؛ ألنهم محلة مرياث انلبوة.
 .5من فضائل العلم أن العلماء يستغفر هلم أهل السماء واألرض ,حَّت احليتان يف ابلحر ,وحَّت ادلواب يف الرب.
 .6أن العلماء هم ورثة األنبياء يف العلم والعمل وادلعوة وهداية اخللق.
ً
ً
ً
وتوقريا وإكراما ملا حيمله من
 .7من فضائل العلم وأهله أن املالئكة الكرام تضع أجنحتها لطالب العلم ,ووضع املالئكة أجنحتها هل تواضعا هل
مرياث انلبوة ويطلبه.
ً
ً
 .8أن األنبياء ال يُ َ
دينارا ,وهذا من حكمة اهلل -عز وجل -ئلال يقول قائل إن انليب إنما ادىع انلبوة ألجل
درهما وال
ورثون؛ ألنهم لم يورثوا
ادلنيا.

 .9أن فضل العالم ىلع العابد كفضل القمر ىلع سائر الكواكب؛ ألن القمر ييضء اآلفاق ويمتد نوره يف أقطار العالم وهذه حال العالم ,وأما
الكوكب فنوره ال ُياوز نفسه أو ما قرب منه وهذه حال العابد اذلي ييضء نور عبادته عليه دون غريه ،وإن جاوز نور عبادته غريه فإنما ُياوزه
غري بعيد.

املصادر واملراجع:

-اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن أيب
داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه- .سنن ابن ماجه؛
للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .صحيح الرتغيب والرتهيب؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض ،الطبعة اخلامسة- .كنوز
رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- ..نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف
د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن
شداد بن عمرو 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  1395 ،ـه -مسند اإلمام أمحد بن
الرتغيب َو َّ ْ
يح َّ ْ
حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -مَ - .صح ُ
الرت يهيب ,حممد
ي
ي
َ ْ
َ
َ
رش واتلوزيْع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2000 -م بهجة انلاظرين ,سليم بن
نارص ادلين األبلاين ,مكتبة المعارف ليلن ي
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ,حممد بن أيب بكر بن أيوب
بن سعد شمس ادلين ابن قيم اجلوزية ,دار الكتب العلمية – بريوت- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق
الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م .تطريز
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 -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م- .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ,حممد بن عبد اهلادي
حممد بن ِّ
اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة- .تاج العروس من جواهر القاموسِّ ,
حممد بن عبد ِّ
الرزاق احلسيين،
ِّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية.
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ش
ج
حش حصےس علمیک ناتترو ر ھی گنی اوز اسن اےس رجھیرالیا ،تو قیامتےک

من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة
بلجام من نار

 .1779احلديث:

**

ش
ات ے
وہپہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا” :حش حص
ج
ےس علم یک نات ترو ر ھی گنی اوز اس ن اےس رجھیرالیا ،تو قیامت ےک دں اےس آگ یک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ْ َ َََُ ُ ْ
َ ْ ُ َ
جل َم
عليه وسلم -قال« :من س يئل عن يعل ٍم فكتمه ،أ ي
َ
ْ
نار».
يوم القيام ية بي يلجامٍ يمن ٍ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه اتلحذير الشديد من كتمان العلم,
وأن من ُسئل عن علم حيتاج إيله السائل يف أمر دينه،
ويلزم املسؤول عنه بيانه ,فلم ِّ
يبني ذلك العلم بعدم
اجلواب ,أو بمنع الكتاب ،اعقبه اهلل تعاَل يوم القيامة

 .1779خدیث:

دں اےسآگیک لگام یرہیائ خانیگ۔

**

لگام یرہیائ خان یگ“۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
ع
ہ۔ حش حص ےس کوئ
اس خدی ث می لم کو رجھیران رپ شحت پینییتیہ وازد ےہوئ ے
ع
ع
لمی مسیلہ دزناق ث کیا گیا اوز دزناق ث کتیدہ کو اس لمی مسیلہ ےس واقفنت خاصل
ہ کہ وہ اس مسیےل یک وصاحت کرے،
کرن یک دینی ضوزت ےہو ،تو مستول رپ الزم ے
لیک اگر اس ن حوات ن کر نا ن لکھ کر اس مسیےل یک وصاحت یہہی یک ،تو ختےس کو نتسا

بأن يدخل يف فمه جلاما من نار؛ ماكفأة هل حيث أجلم
عایل قیامت ےک دں اس ےک میہ می آگ یک لگام دال دے گا۔
نفسه بالسكوت ،واجلزاء من جنس العمل ,والوعيد ےک مظاتق ،اهلل ت ی
ک ی
حشرطحاس نحوات ند ین ےہونا ینمیہ رپلگاملگاز ھی ھی۔تفتیا ندلہعمل
يف هذا احلديث يلحق من َعلم أن السائل يسأل
م
س
لالسرتشاد ،أما إذا علم من السائل أنه يسأل امتحانا ً یک ختش ےس ہےی مےل گا۔ اس خدی ث می وازد وعید ےک نحق وہ لوگ ےہوں ےگ ،حو
ہ،
وليس بقصد أن يسرتشد فيعلم ويعمل ،فاملسؤول اس نات ےس واقف ےہو ں کہ سا نل ا ین سوال ےس زسد و ہےدای ث کا ظلت گاز ے
ہ ،اس کا مفصد
باخليار بني اإلجابة وعدمها ,وال يلحقه الوعيد الوارد لیک حت مستول کو یریہ خرل خان کہ سا نل کا مفصد اس کا امجاں ے
ع
ع
يف احلديث.
اہ تو اس
ہکہ رخ ے
ہ ،تو مستول کو اختیاز ے
لم خاصل کرےک اس رپ مل کرنا یہی ے
ش
ےک سوال کا حوات دے نا ن دے۔ اتسا حص اس خدی ث می وازد وعید کا رساواز
ن ےہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• أجلم  :من اللجام ،وهو ما يوضع يف فم الفرس.
• علم  :حيتاجه انلاس ويلزمه تعليمه.
• كتمه  :لم يبينه.

فوائد احلديث:
 .1كتمان العلم من الكبائر اليت يستحق عليها الوعيد الشديد.
 .2وجوب تبليغ العلم إذا اكن متعينًا ،وخاصة يف أمور ادلين.
 .3أن اجلزاء من جنس العمل حيث عوقب من وجب عليه تبليغ العلم ,فأمسك فمه عن بيان احلق يف ادلنيا ,بأن يُدخل يف فمه جلام من نار يوم
القيامة.
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املصادر واملراجع:

-اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .رشح رياض
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق
صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ
الس يج ْستاين ,املحقق :حممد
حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت
– بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -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.
مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ,أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد الرمحاين املباركفوري ,انلارش :إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعةالسلفية  -بنارس اهلند ,الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه 1984 ،م.
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ش
ہ ،اهللت عایل اسےک اوز
حو حص اهللےکزا سن می انکدں کازوزہزکھیا ے
من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني ح
ہنمیکآگےکدزمیاںآشماں اوززمیےکدزمیائ فا صےلےک تفدز حیدقدال
انلار خندقا كما بني السماء واألرض
ہ
دییا ے

 .1780احلديث:

**

ً
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من صام
ً
ََْ
يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا

 .1780خدیث:

ش
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا ":حو حص اهلل
اتو اماہم زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ح
ہ ،اهلل ت عایل اس ےک اوز ہنم یک آگ ےک
ےک زا سن می انک دں کا زوزہ زکھیا ے
ہ۔"
دزمیاں آشماں اوز زمی ےک دزمیائ فا صےل ےک تفدز حیدق دال دییا ے

كما بني السماء واألرض».

**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ً

يف هذا احلديث بيان فضل من صام يوما ًخالصا لوجه

اهلل ،حيث ينجيه اهلل من انلار ويبعده عنها كبعد

السماء عن األرض.

**

اجمایل معنی:

م
ش
ہ حو حص اهلل یک زصا ےک لن زوزہ
اس خدی ث می اس حص یک قصیلت کا ییاں ے
ح
ح
عایل اےس ہنم ےس بجات د ین ےہون اےس ہنم ےس اییا دوز
زکھیا ے
ہ کہ اهلل ت ی

ہ۔
کردے گا ختیا کہ آشماں ,زمی ےس دوز ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي
اتلخريج :أبو أمامة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• صام  :من الصيام  :وهو اإلمساك عن املفطرات من الفجر إَل غروب الشمس بنية خمصوصة.
ِّ
• يف سبيل اهلل  :أي َّ :لل ولوجهه
ً
• خندقا  :حفرة حول املاكن ،وأخدود عميق مستطيل حيفر يف ميدان القتال يلتيق به اجلنود

فوائد احلديث:

ً
ً
 .1فضل الصوم ولو اكن يوما واحدا ،وأنه يكون وقاية لصاحبه من انلار.
 .2فضل الصوم يف وقت اجلهاد إال إذا اكن يُؤثر ىلع قوة اجلنود ونشاطهم؛ فهو غري مستحب.
 .3يؤخذ منه أن العمل اذلي يراد به وجه اهلل يكون هل فضل عظيم وتأثري كبري.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة الرسالة,
الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ملحمد بن
عالن الصدييق ,دار الكتاب العريب .كنوز رياض الصاحلني بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه  .سلسلة األحاديث
الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .رشح األربعني انلووية ،لعطية بن حممد سالم (املتوىف 1420 :ه) مصابيح اتلنوير ىلع صحيح
اجلامع الصغري ،تأيلف األبلاين ،إعداد معزت أمحد .تأسيس األحاكم برشح عمدة األحاكم ،أمحد انلجيم ،دار علماء السلف. ...
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ہ۔ اس لن اےآدمےک نتن! اس
حشن فخ رپھیلوہاهللیکیریاہ می ے
نات کودھیاں می زکھ۔

من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل

 .1781احلديث:

**

عن جندب بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه -عن
َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن صىل
َ َ َ ُ َّ َ
ُ
َّ
َ
آدم ،ال ي ْطلبَنك
هلل ،فانظ ْر يا ابن
الصبح فهو يف يذم ية ا ي
َ
َّ
ُ
اهلل يم ْن يذم يت يه بييشء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني هذا احلديث فضل صالة الصبح وأن مصليها يف
ِّ
ذمة اَّلل ،أي :يف الكءته وحفظه ،ويف عهده وأمانته،

ويف رواية أليب نعيم يف مستخرجه ( )252 /2ح:1467
َّ
(يف مجاعة) ،ثم حذر اإلنسان من اتلعرض ملن هو
كذلك ،فخاطبه منبِّها حمذرا :فال حياسبنك اهلل

بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل ,فإن ذلك

سبب لعقوبة اهلل تعاَل ,ودخول انلار والعياذ باهلل .أو
ِّ
أن معىن قوهل" :ال يطلبنك اَّلل من ذمته بيشء" ،يعين:
ً
ً
ال تفرطوا يف صالة الفجر ،أوال تعملوا عمال سيئا،
فيطابلكم اهلل تعاَل بما عهد به إيلكم ،وهذا ديلل

ىلع أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل

انلهار لكه ،وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد
ً
بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبا نلهيه.

**

 .1781خدیث:

ل
ہ کہ ینی کریم ﷺ ن
حیدت ین سفیاں ا جیل زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
اہ۔ اس لن اے آدم ےک
فمانا":حش ن فخ رپھ یل وہ اهلل یک یریاہ می ےہو ن ے
ق
ن
کہ
م
عایل بجھ ےس ای رنی اماں یک نای ث کسی سم
تن! اس نات کو دھیاں ی زکھ کہ ی اهلل ت ی
یک ناز رپس ن کرے۔"

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ اوز ن کہ اس یماز کا ادا کرن واال اهلل
اس خدی ث می یماز فخ یک قصیلت کا ییاں ے
ہ تعنی اس یکحفاظتو یگہیائ اوز اس یکضمای ث
عایل ےک حفظ و اماں می ےہوخا نا ے
ت ی
ت
ہ۔ ائ عنم یک مسنخح
ہ اوز اس کو وہ ا ین اماں می داخل فمالتیا ے
می آخا نا ے
(( )2/252خدی ث یمت )1467:می موحود انک زوای ث می "جماعت ےک
سایھ"ےک الفاظ مدکوز ہ ےی۔ یت ینی کریم ﷺ ن اں لوگوں کو حتداز کردنا ،حو اهلل

عایل ےک حفظ و اماں می ز ہن واےل اں یمازتوں ےک سایھ رجھت جرھاز کرن یک
ت ی
ھ
حرات کرنہ ےیاوز شحتییتیہود میک ےکاسلوتمی اں ےس حظات فماناکہ:اهلل
ی
عایل ےک نازے
عایل ےک حفظ و اماں می ز ہن والوں کو ن کلنف رہنجران ےہون اهلل ت ی
ت ی
یم ج
عایل یک شحت
می علظ گماں و حیال می ن زہےیا (کہ وہ ھی ر ھوز دے گا) نلکہ ن حرت اهلل ت ی
حہن
آت ےک قول ":کہی،اهلل
رسا اوز م می دا خےل-والعیاد ناهلل -کا ستت ےہویگ۔ ر
ی
عایل بجھ ےس ا ین اماں یک نایث کسی قسم یک ناز رپس ن کرے" ےک معنی ن ھی ےہو
ت ی
عم
ف
س
عایل یمھازی حفاظت کا
کن ہ ےی کہ یماز خمی کو ناہےی ن کرو نا کوئ پا ل ن کرو کہ اهلل ت ی
ک
ہ کہ یماز فخ ،دں یک یماز یک جی و کلید
وعدہ واترش ےل ےل۔!! ن اس نات یک دلیل ے
ع
عایل ےک سایھ اس نات کا عہد و
ہ ،نلکہ دں یرھ ےک مل یک کلید ے
ے
ہ اوز ن گونا اهلل ت ی
ہ کہ ییدہ مومن ا ین زت رع و خل یک اظاعت و فماں پدازی ،اس ےک
رپماں ے
اوارم یک ی رتوی اوز اس یک منع کردہ ناتوں ےس اختیات کرن ےہون ابجام دے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم بلفظ« :من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل ،فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف نار جهنم» ،وهذا لفظ
أمحد.
اتلخريج :جندب بن سفيان ابلجيل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ذمة اهلل  :أي :يف حفظه وأمانه.
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• ال يطلبنك  :ال يؤاخذنك اهلل بسبب غفلتك عن صالة الصبح ،أو ال حياسبنك اهلل بسبب تعرضك بأذى ملن هو يف ذمة اهلل.

فوائد احلديث:
 .1أهمية صالة الصبح وفضيلتها.
 .2فضل من داوم ىلع صالة الصبح يف اجلماعة.
 .3اتلحذير الشديد من اتلعرض بسوء ملن صىل الصبح املستلزمة لصالة بقية الفرائض اخلمس.
 .4أن صالة الفجر اكملفتاح لصالة انلهار ،بل لعمل انلهار لكه وأنها اكملعاهدة مع اهلل بأن يقوم العبد بطاعة ربه -عز وجل -ممتثال ألمره جمتنبا
نلهيه.

 .5احلفاظ ىلع حدود اهلل -تعاَل -وحرماته سبب يف حفظ اهلل للعبد.

 .6من أسايلب ادلعوة إَل اهلل -تعاَل -الرتغيب والرتهيب وانليه املؤكد باتلعليل.

املصادر واملراجع:

-ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب العريب-بريوت- .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب

زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار
الوطن ،الرياض1426 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه- .
صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد
ابلكري الصدييق الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه-
 2004م .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلاَل :بهجة انلاظرين ,سليم بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م كنوز رياض
الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني ،بإرشاف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل 1430 ,ه.
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ش
ی
اگر کسی حصن انک نالست یرھ زمی ھی ظلمےسےلیل،تو ساتزمتنوں کا
طوق اسیک گردں میداال خان گا۔

من ظلم قيد شب من األرض؛ طوقه من سبع
أرضني

 .1782احلديث:

**

ہ کہ ینی کریم صیل اهلل علیہ وسلم ن
ام المومیی عاتش زضی اهلل عہا ےس زوای ث ے
ی
فمانا":اگر کسی ن انک نال ست یرھ زمی ھی ظلم ےس ےل یل ،تو سات زمتنوں کا

عن اعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل
َ ْ َ َ
َ
يد ش ْرب من ْ
األر يض؛
عليه وسلم -قال« :من ظلم يق ي ٍ ي
ْ َ
َُ
ُط ِّوقه يمن َسب يع أ َر يضني».

طوق اس یک گردں می داال خان گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مال اإلنسان ىلع اإلنسان حرام ،فال حيل ألحد أخذ
يشء من حق أحد ،إال بطيبة نفسه ،وأشد ما يكون

ذلك ظلم األرض ،لطول مدة استمرار االستيالء
ً
عليها ظلما .وذلا فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم أخرب
ً
أن من ظلم قليال أو كثريا من األرض جاء يوم
القيامة بعذاب شديد ،حبيث تغلظ رقبته ،وتطول ،ثم

يطوق األرض اليت غصبها وما حتتها ،إَل سبع أرضني،
جزاء هل ىلع ظلمه صاحب األرض باالستيالء عليها.
وال يدخل يف الوعيد استعمال األرايض العامة دون

تملك واستيالء ،قال يف"املغين" :وما اكن يف الشوارع
والطرقات والرحبات بني العمران فليس ألحد

إحياؤه ،سواء اكن واسعا أو ضيقا ،وسواء ضيق ىلع
انلاس بذلك أو لم يضيق ،ألن ذلك يشرتك فيه

املسلمون ،وتتعلق به مصلحتهم ،فأشبه مساجدهم،
وُيوز االرتفاق بالقعود يف الواسع من ذلك للبيع

والرشاء ىلع وجه ال يضيق ىلع أحد ،وال يرض باملارة،
التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار ىلع إقرار
انلاس ىلع ذلك من غري إنكار ،وألنه ارتفاق بمباح

من غري إرضار ،فلم يمنع ،اكالجتياز".

 .1782خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ہ ،لہدا کسی ےک لن ن خاپ یہی کہ وہ
انک اتساں کا مال دورسے اتساں رپ حرام ے
ی
کسی اوز ےک حق می ےس اس یک زصامیدی و حوس دیل ےک تعت کجرھ ھی حصہ خاصل

سک ک
ہ؛ اس لن
ت لتیا ے
کرے۔ اوز ناحق مال لتن یک ندپین ل سی یک زمی کو ظلما ےہ ر
ہ۔ اشی ییا رپ ینی ﷺ ن آگاہ فمادنا کہ
کہ ن ظالمان قنصہ مدت دزاز نک فایم زہےیا ے
ش ک
ت ےل؛ کم ےہو نا زنادہ ،وہ زوز قیامت شحت پین عدات ےک
حو حص سی یک زمی ےہ ر
سایھ خاض ےہوگا۔ حریابجرہ اس یک گردں انہائ موئ اوز دزاز پ کردی خان یگ اوز یررھ
عاضیان طوز رپ خاصل کردہ زمی اوز اس زمی ےک پ رج سات گیا ازاضی کا طوق ییاکر
اس یک گردں می داال خان گا۔ ن صاحت کسی یک زمی رپ ناخاپ قنصہ ےک ظالمان عمل کا
زہ کہ اس وعید می اں عام ازاضی کا است عمال سامل یہی ،حو تعت
ندلہ ےہوگا۔ حیال ے
ل
ملکنت اوز قنصہ ےک است عمال می الن خا نی۔ این فداہم زجمہ اهلل ”ا معنی“ می زفم
رطاز ہ ےی :رسکوں ،زاستوں اوز آنادی ےک دزمیاں وا قع و ستع ازاضی یک آنادکازی
اہ اس یک ییا رپ لوگوں کویییگ
اہ وہ کسادہ ےہوں ناییگ ،رخ ے
کسی ےک لن خاپ یہی؛ رخ ے
کا سامیا ےہونا ن ےہو۔ کنوں کہ ن مسلماتوں یک مستکہ ملکنت اوز اں ےک احماعی مفادات
ی
واتسیہ ہ ےی۔ لہیدا ن ھی(مفاد عاہم ےک طوز رپ) اں یک مساخد ےک مسایہہ و مما نل
ہ کہ اس می ےس کسادہ مفامات رپ نتنھ کرحرند و
ےہون۔ اہں ن عمومی حواز موحود ے
ی
فوحت یک خان ،لیک اشی ضوزت می کہ اس یک ییا رپ کسی ھی فد کویییگ کا سامیا ن

کرنا رپے اوز ن ہےی کسی زاہ گت ےک رپتسائ کا ناعت ےہو۔ اس مسیےل می ےہ زمان
زہ
ہ اوز یمام لوگ ن الکسی ان کاز ،اس ےک فا نل ے
ےک یمام ناسیدگاں کا اتفاق ے
ہ،
ہ ےی۔ یت ن میاح حرت ےس کسی کو ضز یرہنجران تعت فاندہ ایھان یک انک س کل ے
اس لن ممنوع یہی ےہوگا ،ختےس گرز گا ےہوں ےس گرزنا ممنوع یہی ےہو نا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :اعئشة -ريض اهلل عنها-
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مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ظلم  :الظلم :وضع اليشء يف غري موضعه.
• قيد  :بكرس القاف وسكون ايلاء ،أي قَ ْدرَ.
ي
ً
ُ
ِّ
• طوقه  :بضم الطاء وتشديد الواو املكسورة ،مبىن للمجهول ،بمعىن أن ُيعل طوقا يف عنقه.
• أرضني  :بفتح الراء وُيوز إساكنها ,مجع ْ
أرض.
• يش ْرب  :الشرب :ما بني أىلع اإلبهام وأىلع اخلنرص ,وذكر الشرب يف احلديث إشارة إَل استواء القليل والكثري يف الوعيد.

فوائد احلديث:

ً
 .1حتريم الغصب ،ألنه من الظلم اذلي حرمه اهلل ىلع نفسه ،وجعله بيننا حمرما.
 .2أن الظلم حرام ،يف القليل والكثري ،وهنا فائدة ذكر الشرب.

ً

 .3أن من ملك ظاهر أرض ،ملك باطنها وما فيها ،فال ُيوز أن ينقب أحد من حتته ،أو ُيعل نفقا أو ْسبا وحنو ذلك إال بإذنه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه-صحيح مسلم

املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ,عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام,
حتقيق حممد صبيح حالق ,مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة  1426 ،ـه 2006 -م -تطريز رياض الصاحلني ,فيصل
بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,انلارش :دار العاصمة للنرش واتلوزيع،
الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م -رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه- .
اإلملام برشح عمدة األحاكم ,إسماعيل األنصاري ,مطبعة السعادة ,مرص ,الطبعة اثلاثلة1392 ,ه1972 ,م- .القاموس املحيط ,جمد ادلين أبو طاهر حممد
ُ
العرقسويس ,انلارش :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش
بن يعقوب الفريوزآبادي ,حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ,بإرشاف :حممد نعيم
واتلوزيع ،بريوت  -بلنان ,الطبعة :اثلامنة  1426 ،ـه 2005 -م- .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب,
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت ,الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م
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حےس بحق می کوئ حوستو نترشیکخانوہ اےسواترشن کرے۔اسکا توجھ کجرھ
ی
ہ۔
ھی یہی ےہو نا اوز مہک حوسگواز ےہوئ ے

من عرض عليه رحيان ،فال يرده ،فإنه خفيف
املحمل ،طيب الريح

 .1783احلديث:

**

ً
َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :من ُع يرض
ْ ٌ
ْ ْ
عليه َرحيَان فال يرده ،فإنه خفيف ال َمح يم يل ،طيب
الريح».

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :حےس بحق می
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ی
کوئ حوستو ن رتش یک خان تو وہ اےس واترش ن کرے۔ اس کا توجھ کجرھ ھی یہی ےہو نا اوز
ہ۔
مہک حوسگواز ےہوئ ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
من أهدي إيله طيب فينبِغ قبوهل ،فإنه ال مشقة يف
محله وكذلك رحيه طيب.

 .1783خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

حےس حوستو تطوز بحفہ دی خان اےس رخا ہن کہ وہ اےس قنول کر ےل کنو نکہ اس ےک
ی
ایھان می کوئ م سفت یہی ےہوئ اوز اس رپ مستاد ن کہ اس یک مہک حوسگواز ھی
ہ۔
ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• رحيان  :نبت هل ريح طيب.
• املحمل  :احلمل.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قبول هدية الرحيان؛ فإنه ال تكرث املنة بأخذه ،وقد جرت العادة بالتسامح يف بذهل.
 .2ينبِغ ىلع املسلم أن يكون طيب الريح ويستعمل الطيب.
 .3استحباب عرض املسلم ىلع إخوانه الطيب والسيما عند حضور اجلمع واجلمااعت.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياضَ
َ ُ ُْ
المع يل يم بف َوائي يد ُم ْس يلم-للقايض عياض بن موىس ايلحصيب -
الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه - .إيكمال
ْ
املحقق :ادلكتور حي َىي إي ْس َما يعيل  -دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص -الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م -ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان -الطبعة:
الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م ،.لكن مادة الرشح هنا غري موجودة يف هذه الطبعة بل موجودة يف طبعة دار الكتاب العريب ،فلعل األوىل فيها سقط واهلل
أعلم - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض
الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف سعيد اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام
أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه.

الرقم املوحد)5732( :

460

حشنکسیزوزےداز کو اقظاز کرانا ،اےسزوزےدازےکپاپ توات مےل گا۔

من فطر صائما اكن هل مثل أجره

 .1784احلديث:

**

لج
ی
آت ﷺ
زند ین خالد ا ھنی زضی اهلل عیہ ینی کر م ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ ر
ن فمانا":حش ن کسی زوزے داز کو اقظاز کرانا ،اےس زوزے داز ےک پاپ
توات مےل گا اوز زوزے داز ےک احر وتوات می ےس کوئ کمی ن ےہو یگ۔"

عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه -عن انليب
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أنه قالَ « :م ْن ف َّط َر صائما ،اكنَ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ
ْ ْ
ُْ ْ
أجر َّ
الصائي يم
ري أنه ال ينق ُص يمن
هل يمثل أج ير يه ،غ
ي
َ ْ
يش ٌء».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان لفضل تفطري الصائم ,وانلدب
إَل ذلك والرتغيب فيه ,وأن من فعل ذلك يُكتب هل
مثل أجر الصائم من غري أن ينقص يشء من أجر

الصائم ,وهذا من فضل اهلل -تعاَل -ىلع عباده ,ملا يف
ذلك من اتلعاون ىلع الرب واتلقوى ,وإُياد املحبة

واتلاكفل بني املسلمني ,وظاهر احلديث أن اإلنسان
ً
لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإنه هل مثل أجره،
وهلذا ينبِغ لإلنسان أن حيرص ىلع إفطار الصائمني

بقدر املستطاع السيما مع حاجة الصائمني وفقرهم,

أو حاجتهم لكونهم ال ُيدون من يقوم بتجهزي
الفطور هلم.

 .1784خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می زوزے داز کو اقظاز کران یک قصیلت  ،اس ےک مسنحت ےہون کا
ع
ہ۔حواس عملکوابجام دےگا ،اسےک لن
ییاںاوز اس مل یک پعنتموحود ے

زوزے داز ےک پاپ احر و توات لکھا خان گا اوز زوزے داز ےک احر و توات می
ک
ص
عایل یک خای ث ےس ا ین ییدوں رپ پ سن
کوئ می یہی یک خان یگ۔ دز ا ل ن اهلل ت ی
ن
ع
ق
ی
واےل صل و احساں کا انک مظرہ ے
ہ؛ کنوں کہ اس مل ےک تنج می یییک اوز تقو ی
ےک کاموں می نا ےہمی ت عاوں ،محنت ی ریدا کرن اوز مسلماتوں ےک مانی نا ےہمی
مفادات کو ملحوظ ز کھن ،ختےس خدنات حم لتن ہ ےی۔ خدی ث کا ظ ے
ہ
اہی مظلت یہی ے
ک
کہ اگر کوئ اتساں کسی زوزے داز کو انک ھحوز ہےی ےس اقظاز کران ،تو اس کو اس
زوزے داز ےک پاپ احر و توات عظا کیا خانگا۔ اس لن ییدہ مومن کو رخا ہن کہ وہ
ای رنی حیتنت و ظاق ث ےک اعتیاز ےس زوزے دازوں کو اقظاز کران۔ اس عمل یک
ہ ،حت زوزے داز محیاح و ضوزت مید ےہوں نا
ا ےہمنت اس وق ث رمند پھ خائ ے
ایھی اقظاز کران واےل واےل متش ہےی ن ہےوں۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه والنسايئ يف الكربى وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• َّ
فطر  :قدم هل شيئًا يفطر عليه ,ولو تمرة أو رشبة ماء ،وقال بعض العلماء :املراد بتفطريه أن يشبعه.
ً
ً َ
• مثل أجره  :املراد أن هل ثوابا مثل ما أن لفاعله ثوابا ،وال يلزم أن يكون قدرهما سواء ،وذهب بعضهم إَل أن املثلية يف أصل اثلواب دون
اتلضعيف املزيد للعامل ،واختار بعض العلماء أنه مثله حَّت يف اتلضعيف ،وفضل اهلل واسع.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع تفطري الصائم.
ً
ً
 .2أجر من فطر صائما كأجر الصائم ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
 .3إكرام اهلل -تعاَل -لعباده املؤمنني بتكثريه أجورهم ىلع أعماهلم الصاحلة ،وهذا من لطفه -سبحانه -بهم.
 .4يف احلث ىلع تفطري الصائمني إُياد املحبة واتلاكفل بني املسلمني.
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املصادر واملراجع:

-اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن ابن
ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية- .مسند ادلاريم –
املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف
حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م- .بهجة انلاظرين ,ويه اكتلاَل :بهجة انلاظرين ,سليم
بن عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م -ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق
الشافيع ,اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان ,الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني ,مصطىف سعيد اخلن ،مصطىف ابلغا ،ميح ادلين مستو ،يلع الرشبيج ،حممد أمني لطيف ,مؤسسة الرسالة ,سنة النرش:
.1987 – 1407

الرقم املوحد)6271( :

462

من قال حني يسمع املؤذن :أشهد أن َل هلإ إَل
ُ
َّ
اهلل وحده َل َشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل،
ُ
وبمحمد رسوَل وباإلسالم دِينا،
رضيت باهلل ربا
ٍ
ُ
َُْ
غ ِف َر هل ذنبه

 .1785احلديث:

حشن مودںیک اداں سن کر کہا”:اشہد اںالالہ اال اهللوخدہالرسنک لہ“
**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن
سعد ین ائ وفاض زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ک َلہ َو َا َں
فمانا”:حشنمودں یکاداں سن کر کہاَ ” :ا ْشہَ ُد َا ْںالَ ا ِ َلہ اِالَ ال َلہ َوخْ َد ُہالَ َرسِن
َ ُ
َ ُ
ِ
م
ہ
ہ
گ
ت نِاللَ ِہ َزنۃا َوی ِ ُمج َ َدم َزسُوالۃ َون ِ ْاال ِْس َال ِم دِییۃا“ ( می وا ےی دییا ےوں کہ اهلل
ُج َ َدمۃا عَی ْ ُد ُہ َو َزسُولُہ ُ َزضن ُ
ہ ،اس کا کوئ رسنک یہی اوز مجدم صیل اهلل
ےک سوا کوئ معنود پحق یہی ،وہ اکی ال ے
علیہ وسلم اس ےک ییدے اوز اس ےک زسول ہ ےی۔ می اهلل ےک زت ےہون ،مجدم
صیل اهلل علیہ وسلم ےک زسول ےہون اوز اس الم ےک دین ےہون رپ زاضی ےہوں) تو اس
ب
ےک گیاہ حش دن خان ہ ےی“۔

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -عن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أنه قال" :من قال حني يسمع
َّ
املؤذن :أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن
ُ
ً
ً
ً
ُ
وبمحمد رسوال
رضيت باهلل ربا
حممدا عبده ورسوهل،
ٍ
ُ
َْ
وباإلسالم يدينا ،غ يف َر هل ذنبُه".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

"من قال حني يسمع املؤذن" أي :يسمع أذانه "أشهد أن
ُ
خرب أنه ال
ال هلإ إال اهلل وحده" ،أي :أقر وأعرتف وأ ي

معبود حبق إال اهلل ،وقوهل" :ال رشيك هل" ،زيادة تأكيد،
ً
ً
"وأن حممدا عبده" ،قدمه إظهارا للعبودية وتواضعا،
ً
وقوهل" :ورسوهل" ،أظهره حتدثا بانلعمة" ،رضيت باهلل
ً
ربا" ،أي :بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ،وقوهل:
ً
"وبمحمد رسوال" ،أي :جبميع ما أرسل به ،وبلغه إيلنا،

 .1785خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

حش ن مودں یک اداں سن کر ن کہا "اشہد اں ال الہ اال اهلل وخدہ" تعنی می اس نات کا
ح
عایل ےک سوا کوئ فنقی معنود یہی۔ اوز
افاز و اعتاف اوز اع الں کر نا ےہوں کہ اهلل ت ی
م
ہ۔
آت ےکقول"الرسنکلہ"،میاس شہادتےک عنی یک ناکیدوزوزنراناخا نا ے
ر
م
"واں مجدما عیدہ" می عیدی ث کو مفدم کیا؛ ناکہ عنودی ث اوز ایکسازی ےک قہوم کو

ض
ہ۔
آت ےک قول "وزسولہ" می بجدی ث ت عمت کا ا ظہاز ے
حوت وا ح کیا خا سےک۔ اوز ر
"زضنت ناهلل زنا" تعنی می اس یک زتونت ،الو ےہنت اوز اس ےک اشما و ضفات ےک
آت ےک قول "ویمجدم زسوال" ےک
وقوهل" :وباإلسالم" ،أي :جبميع أحاكم اإلسالم من اعتیاز ےساس ےک زت ےہون رپ زاضی ےہوں۔ اوز ر
ً م
ً
ً
آت صیل اهلل علیہ وسلم یک اں یمام ناتوں کو ماییا ےہوں ،حنےک سایھ
األوامر وانلوايه ،قوهل" :دينا" ،أي :اعتقادا وانقيادا ،عنی ن ہ ےی کہ می ر
ی
آت صیل اهلل علیہ وسلم ن ہےم نک تروزی
قوهل" :غفر هل ذنبه" ،أي :من الصغائر ،فهذا اذلكر يقال
آت کو زسول ییا کر ھنجا گیااوز حن ناتوں کو ر
ر
ً
م
آت ےک قول "وناالس الم" ےک عنی ن ہ ےی کہ اس المی احکام ےک
إذا قال املؤذن :اشهد أن ال هلإ إال اهلل أشهد أن حممدا رطح یرہنجرا دنا۔ اوز ر
آت ےک قول "دییا" تعنی عفیدہ اوز فماں پدازی ےک
رسول اهلل ،ويمكن أن يقال بعد األذان؛ ألن یمام اوارم اوز مھیات کو ،ر
تس ل ن
احلديث حيتمل األمرين.
آت ےک قول "عف لہ دییہ" ےک معنی ن ہ ےی کہ اس ےک
اعتیاز ےس م کر نا ےہوں۔ ر
ب
ضعتہ گیاہ حش دن خان ہ ےی۔ ن دعا اس وق ث رپھی خان یگ ،حت مودں کےہ:
ی
"اشہد اں ال الہ اال اهلل ،اشہد اں مجدماۃ زسول اهلل" اوز اداں حم ےہون ےک ت عد ھی اس
ہ۔
ہ۔ کنوں کہ اس خدی ث می دوتوں ناتوں کا احمال ے
دکر کو رپھا خاسکیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• غفر هل ذنبه  :املراد هنا صغائر اذلنوب ألن الكبائر ال بد هلا من اتلوبة.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة هذا اذلكر إذا سمع األذان.
 .2ترديد هذا ادلاعء عند سماع انلداء من مكفرات اذلنوب.
 .3الرىض باهلل ربا يتضمن أن ال يعبد املرء غريه -سبحانه-.
ً
 .4الرىض بمحمد -صىل اهلل عليه وسلمًّ -
نبيا ورسوال يتضمن طاعته -عليه الصالة والسالم -واالنقياد لسنته.
 .5الرىض باإلسالم دينا ً ً
رىض بما اختاره اهلل لعباده.
املصادر واملراجع:

-رياض الصاحلني من الكم 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- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار
الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.
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شح
ِ ِ
ہ،اهللست
ت‘‘ (اهللےک سوا کوئ معنودپحق یہی ے
حو ص ’’الَ الَہ َا َال اللَہ ُ َوال َلہ ُ َاکْ َُ
ہ(اہں)
ہ اوز کہیا ے
ہ تو اسکا زتاسیکتصدتق کر نا ے
ہ) کہیا ے
ےسپا ے
ہ ،می ہےی ستےسپا ےہوں۔
متے سوا کوئ معنودپحق یہی ے

من قالَ :ل هلإ إَل اهلل واهلل أكب .صدقه ربه
فقالَ :ل هلإ إَل أنا وأنا أكب

 .1786احلديث:

**

 .1786خدیث:

اتو سعید خدزی اوز ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن
وہپہ زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
فمانا کہ ”حو شحص ’الَ ا ِ َلہ ا ِ َال ال َلہ وال َلہ َاکْ
ہ ،اهلل
ت‘ (اهلل ےک سوا کوئ معنود پحق یہی ے
َُ ُ َُ
َ
ت
ت
ک
ہ (اہں)
ہ اوز کہیا ے
ہ و اس کا زت اس یک تصد ق ر نا ے
ہ) کہیا ے
ست ےس پا ے
ہ ،می ہےی ست ےس پا ےہوں ،اوز حت ’’الَ اِلَہ ا ِ َال
متے سوا کوئ معنود ِ پحق یہی ے
َ
آت ن فمانا
ہ) کہیا ے
ال َلہ ُ َوخْ َدہ‘‘ (اهلل واخد ےک سوا کوئ معنود پحق یہی ے
ہ ،ت و ر
ہ ’’ الَ اِلَہ ا ِ َال
ہ (اہں) مجھ نہا ےک سوا کوئ معنود پحق یہی ،اوز حت کہیا ے
”اهلل کہیا ے
َ
ہ اس کا کوئ رسنک و
ک َلہ ُ‘‘ (اهلل واخد ےک سوا کوئ معنود یہی ے
ال َلہ ُ َوخْ َد ُہ الَ َرسِن َ
ج
ہ( ،اہں) مجھ نہاےک سواکوئ معنود پحقیہی،اوز متاکوئ
سا ھییہی) تواهلل کہیا ے

عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة -ريض اهلل عنهما-
َّ َ ِّ ُ َ َ ْ َ َّ َ
َ ُ َ َ َ
وسلم -أنه
نهما ش يهدا َىلع رسول اَّلل -صىل اهلل علي يه
أ
َ
َ َّ
قال« :من قال :ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب ،صدقه ربه،

فقال :ال هلإ إال أنا وأنا أكرب .وإذا قال :ال هلإ إال اهلل
حدي ال
وحده ال رشيك هل ،قال :يقول :ال هلإ إال أنا َو ي
رشيك َل .وإذا قال :ال هلإ إال اهلل هل امللك وهل احلمد،
قال :ال هلإ إال أنا َل امللك ويل احلمد .وإذا قال :ال هلإ
إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،قال :ال هلإ إال أنا

وال حول وال قوة إال يب» واكن يقول« :من قاهلا يف
َ
مرضه ثم مات لم ت ْط َع ْم ُه انلار».

ک َولَہ ا ْلج َ ْدمُ ‘‘ (اهلل ےک سوا کوئ
ہ ’’الَ اِلہ ا ِ َال ال َلہ لہ الْمل
ہ ،اوز حت کہیا ے
رسنک یہی ے
َ َ َُ ُ ُْ ُ ُ
ہ) تو اهلل کہیا
ہ اوز اشی ےک لن جدم ے
معنود پحق یہی ،اشی ےک لن نادساہےت ے

ہ اوز متے لن
ہ ’’کوئ معنود پحق یہی مگر می ،متے لن ہےی نادساہےت ے
ے
ل َوالَ قُو َ َہ ا ِ َال نِال َل ِہ ‘‘ (اهلل ےک سوا کوئ
ہ ‘‘ اوز حت کہیا ے
ہےی جدم ے
ہ ’’الَ ا ِ َلہ َا ِ َال ال َلہ ُ َوالَ ح َو ْ َ
ہ ،مگر
ہ ،اوز گیاہ ےس بحن اوز یھےل کام کرن یک ظاق ث یہی ے
معنود پحق یہی ے

ہ اوز
ہ (اہں) متے سوا کوئ معنود یہی ے
عایل یک توقنق ےس) تو اهلل کہیا ے
اهلل ت ی
ہ مگر متی توقنق ےس ،اوز
گیا ےہوں ےس بحن اوز یھےل کام کرن یک قوت یہی ے
ح
آت فمان یےھ حو اں کلمات کو ای رنی پمازی می کےہ اوز رم خان تو ( ہنم یک) آگ
ر
اےس ن کھان یگ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهما-

عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف أن اهلل -سبحانه
وتعاَل -يصدق العبد إذا قال :ال هلإ إال اهلل ،اهلل أكرب.
قال اهلل :إنه ال هلإ إال أنا وأنا أكرب ،وإذا قال :اهلل أكرب
وال حول وال قوة إال باهلل ،كذلك يصدقه اهلل ،فمن

قال هذا :ال هلإ إال اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ثم
مات مع بقية اذلكر ،فإنه ال تطعمه انلار أي :يكون

ذلك من أسباب حتريم اإلنسان ىلع انلار ،فينبِغ

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ات ے
وہپہ اوز اتو سعید خدزی زضی اهلل عہما ینی ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ حت
ہ
عایل اس یک تصدتق کرن ےہون کہیا ے
ییدہ ’’ ال الہ اال اهلل ،اهلل اکت ‘‘ کہیا ے
ہ ،اهلل ت ی
کہ ’’ن سک متے سوا کوئ معنود پحق یہی اوز می ست ےس پا ےہوں‘‘۔ حت

ی
ہ ’’ اهلل اکت وال حول وال قوہ اال ناهلل‘‘ ،اس رپ ھی اهلل ت عایل اس یک تصدتق کر نا
ییدہ کہیا ے
ش
ہ۔ترش حو حص ’’ ال الہ اال اهلل ،وال حول وال قوہ اال ناهلل ‘‘ کہہ کر تفیہ دکر ےک سایھ رم
ے
ح
ح
خان ،ہنم یک آگ اےس یہی کھائ تعنی ن اتساں رپ ہنم یک آگ ےک حرام ےہون کا
ہ۔اس لن اتساںکو رخا ہن کہوہاسدکر (دُعا)کوناد ز کےھاوز
انک ستتینخا نا ے
465

لإلنسان أن حيفظ هذا اذلكر ،وأن يكرث منه يف حال

مرضه ،حَّت خيتم هل باخلري إن شاء اهلل -تعاَل.-

زہ کہ اں ساء اهلل اس کا خایمہ نالحت
ای رنی پمازی یک خال ثمی کتت ےس اےس رپھیا ے
ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه .ملحوظة :ذكر انلووي احلديث بتغيري يسري يف لفظه عما يف كتب اتلخريج املسندة ،كما أن للحديث عدة
ألفاظ.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري وأبو هريرة -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• لم تطعمه  :لم تأكله.

فوائد احلديث:
 .1فضل قول هذه اجلمل ،ويستحب قوهلا من املريض ،واإلكثار منها.
 .2حمبة اهلل تعاَل من عبده أن يذكره ويثين عليه بما هو أهله.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-2 .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن عيىس

الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-3 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-4 .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين،
مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه-5 .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-6 .رشح
رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه-7 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين
وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6273( :
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رج
"حشن ھن رکیل کو یرہیلضت میماز دنا ،اسےک لن سو نکیاں ہ ےی۔
دورسیضت می مازن می اسےس کم نکیاں ہ ےی اوز نتشیضت می

من قتل وزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة،
ويف اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك

 .1787احلديث:

مازن می اسےسکم نکیاں ہ ےی۔"

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم ن فمانا:
اتو ےہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
رج
"حش ن ھن رکیل کو یرہیل ضت می ماز داال ,اس ےک لن اینی اینی نکیاں ہ ےی اوز حش
ن اےس دورسی ضت ےس مازا ،اس ےک لن اینی اینی نکیاں ہ ےی؛ مگر یرہیل دق عہ
مازن واےل ےس کم اوز اگر اس ن نتشی ضت ےس مازا ,تو اس ےک لن اینی
رج
ہ" :حش ن ھن رکیل کو یرہیل ضت می ماز
اینی نکیاں ہ ےی۔" انک اوز زوای ث می ے
دنا ,اس ےک لن سو نکیاں ہ ےی ،دورسی ضت می مازن می اس ےس کم نکیاں
ہ ےی اوز نتشی ضت می مازن می اس ےس کم نکیاں ہ ےی۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-من قتل َو َز َغ ًة يف أَ َّول َ ْ
رض َب ٍة
ي
ي
َّ
َ
ْ
فله كذا وكذا حسنة ،ومن قتلها يف الرضب ية اثلانية

فله كذا وكذا حسنة دون األوىل ،وإن قتلها يف

الرضبة اثلاثلة فله كذا وكذا حسنة» .ويف رواية« :من
ً
قتل َو َزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة ،ويف
اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع قتل الوزغ

ورغب فيه؛ فأخرب أن من قتله يف الرضبة األوىل كتب
هل مائة حسنة ،ومن قتله يف الرضبة اثلانية فله أقل

من ذلك ،ومن قتله يف اثلاثلة فله أقل من ذلك،

واحلكمة من قتلها أنها اكنت تنفخ انلار ىلع إبراهيم

-عليه السالم -وأنها ضارة سامة.

 .1787خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

رجھن ک
ص
سل
آت صیل
ینی یل اهللعلیہو من ر یلکومازن رپ ایھازااوزاس یک پعنتدی۔ ر
رج
اهلل علیہ و سلم ن فمانا کہ حش ن ھن رکیل کو یرہیل ضت می ماز دنا ،اس ےک لن سو

نکیاں لکھ دی خائ ہ ےی اوز حش ن اےس دورسی ضت می مازا اس ےک لن اس
لک
ےس کجرھ کم نکیاں ھی خائ ہ ےی اوز حش ن اےس نتشی ضت می مازا ،اےس اس
ےس کم نکیاں ملنی ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• الوزغ : .حيوان صغري مؤذي يشبه الضب.

فوائد احلديث:
 .1ينبِغ قتل لك ضار للمسلمني.
 .2بيان أجر من قتل وزغة برضبة واحدة أو اثنتني أو ثالثة ،وأن ذلك األجر يتناقص لكما زادت الرضبات ،ويف هذا داللة ىلع ْسعة اتلخلص
منها وعدم إمهاهلا.

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،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 ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
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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)8413( :

468

ش
ہاےسنکاق ےہو خائ
حو حصزات کو سوزہ تفہیکآحریدوآییی رپھ لتیا ے
ہ ےی۔

من قرأ باآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة
كفتاه

 .1788احلديث:

**

ہ کہ ینی کریم ﷺ ن فمانا کہ "حو
اتو م سعود ندزی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
ہ اےس ن کاق ےہو خائہ ےی"۔
حص زات کو سوزہ تفہ یک آحری دو آییی رپھ لتیا ے

عن أيب مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
َ ْ َََ ََْ
ني يم ْن آخر
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من قرأ يباآليت ي
َ َ ََ
ُ َ ََ
ابلق َر ية يف يلْل ٍة كفتَاه».
سور ية
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب انليب عليه الصالة والسالم أن من قرأ اآليتني
األخريتني من سورة ابلقرة يف الليل قبل نومه فإن اهلل
يكفيه الرش واملكروه ،وقيل يف معىن كفتاه :أي عن
قيام الليل ،أو كفتاه عن سائر األوراد ،أو أراد أنهما

أقل ما ُيزىء من القراءة يف قيام الليل ،وقيل غري

ذلك ،ولك ما ذكر صحيح يشمله اللفظ.

 .1788خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
زہ ہ ےی کہ حو حص زات کو سون ےس قیل سوزہ تفہ یک آحری دو
ینی ﷺ ییا ے
عایل ےہ قسم ےک رس اوز نات رسیدندہ اموز ےس اےس محقوظ ز کھن
آییی رپھ لتیا ے
ہ اهلل ت ی

ہ۔ انک اوز قول یک زو ےس "ن دوتوں آییی اس ےک لن
ےک لن کاق ےہو خا نا ے
ش
ل
ہ کہ ندوتوں آییی اس حص کو قیام ا لیل نا یررھ دیگر
کاق ےہو خائہ ےی" ےس رماد ن ے
قس
آت ﷺ یک اس فما ں ےس رماد ن
ےہ م ےک ادکاز یک خگہ کاق ےہو خائ ہ ےی۔ نا یررھ ر
ی
ل
ہ۔ اں ےک
ہ حو قیام ا لیل می کفای ث کرئ ے
ھی کہ ن دو آییی وہ کم پین مفداز ے
ی
ع الوہ ھی یہت ےس اقوال ہ ےی۔یرہخال مدکوزہ یمام اقوال دزست ہ ےی کنو نکہ خدی ث
ےک الفاظ اں یمام معائ کو سامل ہ ےی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو مسعود ابلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• اآليتان من آخر سورة ابلقرة  :وهما تبدأن بقوهل -تعاَل" :-آمن الرسول بما أنزل إيله من ربه" ،إَل آخر السورة.
ََ َ ْ
َّ
َّ َ
َ َ
ك ُر َ
وه تيلك الليْلة ،و يقيل :كفتَاه يم ْن قيامي الليْ يل ،وُيوز أن يراد لك ما تقدم.
• كفتاه  :أي كفتاه الم

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل أواخر سورة ابلقرة.
 .2أواخر سورة ابلقرة تدفع عن صاحبها السوء والرش والشيطان إذا قرأها من الليل.
املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛

لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .صحيح ابلخاري –اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب
عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه- .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج،
حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .تطريز 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 -
فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري؛ للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار املعرفة-بريوت- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح؛ تأيلف مال
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يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه،
مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6274( :

470

ہ اوز انک یییک کا
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة حشن کیات اهللکا انک حرف رپھا اسےک لن انک یییک ے
بعرش أمثاهلا
ہ۔
احر اسرطحیکدس نکنوںےکپاپ ےہو نا ے

 .1789احلديث:

**

ہکہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :حش ن
این م سعود زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ اوز انک یییک کا احر اس رطح
کیات اهلل کا انک حرف رپھا اس ےک لن انک یییک ے
ہ؛ نلکہ الف (ا)
ہ۔ می یہی کہیا کہ الم انک حرف ے
یک دس نکنوں ےک پاپ ےہو نا ے
ی
ہ"۔
ہ اوز مم (م) ھی انک حرف ے
ہ ،الم (ل) انک حرف ے
انک حرف ے

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ً
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن ق َرأ َح ْرفا يم ْن يكتاب اهللَ َ َ َ ْ
َْ
ََُ َ َ َ
اهلا ،ال أقول :ألم
رش أمث ي
فله حسنة ،واحلسنة بيع ي
َ
ٌ
ٌ
ٌ
وال ٌم َح ْر ٌف ،و يم ٌ
يم
ولك ْن :أ يلف َح ْرف،
َحرف،
ي
ٌ
َح ْرف».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ِّ
يروي ابن مسعود -ريض اَّلل عنه -يف هذا احلديث
ِّ
أن رسول اَّلل -صىل اهلل عليه وسلم -أخرب أن لك
ً
ِّ
مسلم يقرأ حرفا من كتاب اَّلل فجزاؤه عن احلرف
الواحد عرش حسنات ،وقوهل" :ال أقول الم حرف"،

أي :ال أقول إن جمموع األحرف اثلالثة حرف ،بل

ألف حرف والم حرف وميم حرف ،فيثاب قارئ
ذلك ثالثني حسنة ،وهذه نعمة عظيمة وأجر كبري،

فينبِغ ىلع اإلنسان أن يكرث من تالوة كتاب اهلل -

 .1789خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ن ییانا کہ ےہ
اس خدی ث می این م سعود زضی اهلل عیہ ییاں کر ے
ہ اےس انک حرف ےک ندےل می دس
وہ مسلماں حو کیات اهلل کا انک حرف رپھیا ے
م
آت ﷺ ن فمانا" :می ن یہی کہیا کہ "الم" انک حرف
نکیاں لنی ہ ےی۔ ر
م
ت
ہ نلکہ الف
ہ"۔ عنی می ن یہی کہیا کہ اں نتنوں حروف کا جموعہ انک حرف ے
ے
ہ۔ حریابجرہ اےس رپ ھن
ہ اوز مم انک حرف ے
ہ  ،الم انک حرف ے
انک حرف ے
ع
م
ن
ہ۔ اس لن
واےل کو تش نکیاں لنی ہ ےی ۔ ن انک ظنم ت عمت اوز یہت پا احر ے
اتساں کو رخا ہن کہ وہ کتت ےک سایھ اهلل رع وخل یک کیات یک ن الوت کرے۔

عز وجل.-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع تالوة القرآن.
 .2أن للقارئ بكل حرف من لك لكمة يتلوها حسنة مضاعفة.
 .3بيان معىن احلرف ،واتلفريق بينه وبني اللكمة.
ً
 .4سعة رمحة اهلل وكرمه حيث ضاعف للعباد األجر فضال منه وكرما.
 .5إثبات أن الكم اهلل بصوت وحرف.

املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه- .اجلامع الصحيح –وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام

حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -املؤلف:
حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه
  2004م -رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سلسلة األحاديث الصحيحة؛ للشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،مكتبة املعارف-الرياض1415 ،ه- .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
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العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرش1407 ،ه.
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ش
ہاسےک لناهلل ےہیییگ
حو حص نراییدی اوز کتتےک سایھ استعفاز کر نا ے
ہ
ہ،اسےک ےہز بحو عم کودوز کردییا ے
ےس ن کلن کازاسیہ ی ریدافما دییاے ے
ی
اہ حہاںےساےسگماں ھی یہی ےہو نا
اوز اےسواہںےسززقدیی ے

من لزم اَلستغفار جعل اهلل هل من لك ضيق

خمرجا ،ومن لك هم فرجا ،ورزقه من حيث َل
حيتسب

 .1790احلديث:

**

 .1790خدیث:

ش
ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا’’ :حو حص
عید اهلل ین عیاس زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ہ اس ےک لن اهلل ےہ یییگ ےس ن کلن کا
نراییدی اوز کتت ےک سایھ استعفاز کر نا ے
ہ اوز اےس واہں
ہ ،اس ےک ےہ ز بح و عم کو دوز کر دییا ے
زاسیہ ی ریدا فما دییاے ے

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب
َ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من ل يز َم االستغفار جعلَُ
خمرجا ،ومن لك َه ٍّم ً
ً
فرجاَ ،و َر َزقه
يق
اهلل هل من لك يض ٍ

ی
اہ حہاں ےس اےس گماں ھی یہی ےہو نا۔‘‘
ےس ززق دیی ے

من حيث ال حيتسب».

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
فضيلة املداومة ىلع االستغفار ،بأن املداوم ىلع
االستغفار ييرس اهلل هل لك عسري ،ويفرج هل همومه،
ويرزقه من حيث ال يظن أن الرزق يأتيه .وهذا

احلديث ضعيف ،لكن من األدلة اثلابتة يف معناه

قوهل تعاَل( :فقلت استغفروا ربكم إنه اكن غفارا

يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال

وبنني وُيعل لكم جنات وُيعل لكم أنهارا).

**

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ حو
ینی ﷺ اس خدی ث می ےہمی استعفاز رپ مداومت یک قصیلت ییاں کر ے
ش
ہ اهلل ت عایل اس ےک لن ےہ م س کل کو آساں کر دییا
حص ےہمتش استعفاز کر نا زہےیا ے
ہ حہاں
ہ اوز اےس واہں ےس ززق دییا ے
ہ اوز اس ےک ز بح و عم کو دوز فما دییا ے
ے
ی
ہ ،لیک اس معن یی
ےس اےس ززق آن کا گماں ھی یہی ےہو نا۔ ن خدی ث ضعنف ے
ہ( :قفلت استعفوا زیکم ان کاں
ےک خامل کنی دال نل ہ ےی۔ اهلل ت عایل کا فماں ے
ب
ب
عل
عفازا پسل السماء نکم مدزازا ویدمدکم نایہاز وییی و ح عل لکم حیات و ح عل لکم

ایہازا)۔ ’’می ن کہا ا ین زت ےس معاق مایگو ،ن سک وہ پا معاف کرن واال
ہ۔ وہ یم رپ آشماں ےس حوت نازسی پسان گا۔ یمہی مال اوز اوالد ےس
ے
توازے گا ،یمہازے لن ناع ی ریدا کرے گا اوز یمہازے لن یرہین خازی کر دے
گا۔‘‘ (توح)12-10 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

َ
• ل يز َم االستغفار  :أي :أكرث من االستغفار وداوم عليه.
يق خمرجا  :أي من لك شدة سبيال للنجاة ،وذلك بأن يلطف به وحيميه.
• من لك يض ٍ
َ
• ومن لك ه ٍّم فرجا  :أي :ومن لك حزن ما يزيل عنه سببه ،ويفتح هل سببا للنجاة والرسور.

• من حيث ال حيتسب  :يأتيه الفوز من حيث ال يتوقع وال ينتظر؛ فتكون املفاجأة سارة أكرث.

فوائد احلديث:
 .1فضل املداومة ىلع االستغفار.
 .2نفع االستغفار يعود حبوز مطلوب ادلنيا واآلخرة.
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املصادر واملراجع:

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة
األوىل1412 ،ه1992 ،م .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس
ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .تطريز رياض
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 .نزهة املتقني
رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.
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ج
ہ۔
حوفآں کو ا ر ھی آوازےسن رپےھ،وہ ہےم میےس یہی ے

من لم يتغن بالقرآن فليس منا

 .1791احلديث:

عن أيب بلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنه:-
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :من لَم َيتَ َّ
غن
ُ
َ َ َّ
ليس يمنا».
رآن ف
بيالق ي

**

ہ کہ زسول اهلل ﷺن فمانا
اتو لیان تست ین عید المیدز زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ج
ہ"۔
کہ "حو فآں کو ا ر ھی آواز ےس ن رپےھ ،وہ ہےم می ےس یہی ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حث انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
ىلع اتلغين بالقرآن ،وهذه اللكمة هلا معنيان؛ األول:
من لم يتغن به ،أي :من لم حيسن صوته بالقرآن

فليس من أهل هدينا وطريقتنا ,واملعىن اثلاين :من لم
يستغن به عن غريه حبيث يطلب اهلدى من سواه

فليس منا ،وال شك أن من طلب اهلدى من غري

القرآن أضله اهلل والعياذ باهلل ،فيدل احلديث ىلع أنه
ينبِغ لإلنسان أن حيسن صوته بالقرآن ،وأن يستغىن

به عن غريه.

 .1791خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن اس خدی ث می فآں کو رسنیل آواز می رپ ھن یک پعنت دی۔ اس
ش
لفظ (تعنی نالفآں)ےک دو معائ ہ ےی :یرہ ال معنی ن کہ حو حص اےس رسنیل آواز می
ج
یہی رپھیا تعنی فآں کو ا ر ھی آواز می یہی رپھیا وہ ےہمازی ستت اوز ےہمازے رطتفہ
ش
م
ہ کہ حو حص فآں رپیکیہ کرن ےہون دورسی
کاز رپ کازیید یہی۔ دورسا عنی ن ے
ی
مس ت
ہ تو
ےہ ےس ےس عنی یہی ےہو خا نا ناین طوز کہ کسی اوز ےس ےس ھی ہےدای ث رخاہےیا ے
ش
ہ۔ اس می کوئ سک یہی کہ حو حص فآں ےک ع الوہ کسی
وہ ہےم می ےس یہی ے
ہ ،العیادناهلل۔خدی ثاس
ہ اےس ن ےسگماہ کردینی ے
اوز ےسےس ہےدای ث رخاہےیا ے
ج
ہ کہ اتساں کو رخا ہن کہ وہ ا ر ھی آواز می فآں رپےھ اوز اس یک
نات یک دلیل ے
موحودیگ می دیگر یمام اسیاء ےس ن ییاز ےہوخان۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو بلابة بشري بن عبد املنذر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• فليس منا  :ليس من أهل هدينا وطريقتنا.
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
آن.
• يتغن  :حيسن صوته بيالقر ي

فوائد احلديث:
 .1احلث ىلع حتسني الصوت بالقرآن ،دون تمطيط أو تلحني خيرجه إَل حد الغناء املذموم ,وأن يستغىن به عن غريه.
 .2من لم يتغن بالقرآن فليس من أهل سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهديه.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي-.الطبعة األوىل 1418ه-2 .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛

لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه-3 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث
السجستاين ،تعليق عزت ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-4 .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه-5 .صحيح سنن أيب داود؛ تأيلف الشيخ حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-6 .نزهة
املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه-7 .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني -املؤلف :حممد يلع بن حممد بن عالن الصدييق-اعتىن بها :خليل مأمون شيحا-دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت – بلنان-
الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م.
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نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
ب
ابلَهائ ِم

 .1792احلديث:

زسول اهللﷺنز ندہ خاتوزوںکو ناندھ کر مازنےسمنعفمانا۔
**

َ
عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :نىه رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
رب َ
ابلها يئم.

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن ز ندہ خاتوزوں کو ناندھ
اتش  -زضی اهلل عیہ  -ےس زوای ث ے
کر مازن ےس منع فمانا ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس -ريض اهلل عنه -عن نيه انليب -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم -أن حتبس ابلهائم ويه حية ُتلقتل بالريم
وحنوه حَّت تموت؛ ونىه عن ذلك ملا فيه من تعذيب

احليوان.

 .1792خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

زہ ہ ےی کہ ینی ﷺ ن اس نات ےس منع کیا کہ
اتش  -زضی اهلل عیہ  -ییاں کر ے
خاتوزوں کو اس مفصد ےک لن ناندھا خان کہ اں رپیتاندازی وعتہ کرےک ایہی
آت ﷺ ن اس ےس اس لن منع کیا کنو نکہ اس ےس خاتوز کو
ماز دنا خان۔ ر
ہ۔
ن کلنف ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• تصرب ابلهائم  :حتبس للقتل.

فوائد احلديث:

 .1انليه عن قتل احليوان َص ً
ربا.

 .2حتريم حبس احليوان لغري مصلحة.

 .3رمحة اإلسالم باحليوان وراعيته حلقوقه قبل ترشيعات الغرب.

املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش 1418 :ه1997 -م
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،
 1428ه .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه.
رشح رياض الصاحلني ،تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة 1426 :ه.
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َ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
الو ْسم يف َ
الُضب يف الوجه ،وعن َ
الوجه.

 .1793احلديث:

زسول اهللﷺنحررہے رپ مازن اوزاس رپ تساں لگانےسمنعفمانا
**

این عیاس زضی اهلل عہما زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ ینی ﷺ ےک
آت
نراس ےس انک ا تےس گدےھ کا گرز ےہوا ،حش ےک حررہے کو تساں زد کیا گیا یھا۔ ر

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب  -صىل
اهلل عليه وسلم  -مر عليه محار قد ُو يس َم يف وجهه،

فقال«:لعن اهلل اذلي وسمه» .ويف رواية ملسلم أيضا:
نىه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -عن الرضب
يف الوجه ،وعن الوسم يف الوجه»

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث انليه األكيد والوعيد الشديد فيمن
َّ
َ
وسم حيوانا يف وجهه وكذا الرضب يف الوجه .قد َعده
العلماء _ رمحهم اهلل _ من كبائر اذلنوب وعلل
العلماء للنيه؛ بأن الوجه لطيف ُيمع املحاسن،

وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكرث اإلدراك بها فقد يبطلها

رضب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشني فيه
فاحش ألنه بارز ظاهر ال يمكن سرته ومَّت رضبه

ال يسلم من شني اغبلا.

 .1793خدیث:

ہ۔
ے

**

ﷺ ن فمانا" :اهلل یک لعنت ےہو اس رپ حش ن اےس (حررہے رپ) تساں لگانا"۔
ضح مس
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن حررہے رپ مازن اوز اس
نح لم یک انک زوای ث می ے
ہ۔
رپ تساں لگان ےس منع فمانا ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ہ،
اس خدی ث می اس نات یک شحت مماتعت اوز اس حص ےک لن شحت وعید ے
حش ن کسی خاتوز ےک حررہے رپ تساں لگانا اوز اشی رطح اس ےک حررہے رپ مازا۔

ہ۔ علماے کرام ن اس
علماے کرام ن اےس کتتہ گیا ےہوں می شماز کیا ے
ہ ،حو یمام مجاسن کا رمکر ےہو نا
ہ کہ حررہہ انک عدمہ عصو ے
مماتعت یک علت ن ییاں یک ے
ہ۔ حررہے ےک احرا یہت تفتش و نازك ہےون ہ ےی اوزنتش پ قوان ادزاك
ے
حررہے ہےی می ےہون ہ ےی۔ حریابجرہ حررہے رپ مازن یک وج ےس ن ناکازہ ےہو سکن ہ ےی نا
یہ
ہ۔ تسا اوفات حررہے رپ مازن ےس حررہے می نگاز ی ریدا
ایھی تفصاں ر نرح سکیا ے
ہ۔
ہ۔ واضح طوز رپ تظ آ نا ے
ہ اوز اس می ی ریدا سدہ عنت یہت پا ےہو نا ے
ےہوخا نا ے
ہ ،تو عموما اس
اس کا رجھیرانا ممک یہی ےہو نا۔ اوز حتییدہ خاتوز کو حررہے می ماز نا ے
ہ۔
می عنت ی ریدا ےہو ہےی خا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :ابن عباس _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• وسم  :الوسم العالمة ،وتكون باليك اغبلا

فوائد احلديث:

 .1انليه عن َ
الو ْسم يف الوجه.

 .2فيه انليه عن رضب الوجه ،ولو للتأديب.
 .3جواز لعن من َ
وسم يف الوجه.

 .4الوسم يف الوجه من كبائر اذلنوب؛ ألن فاعله استحق اللعن.
 .5األمر بالرفق باحليوان.
 .6فيه جواز ْ
وسم احليوان يف غري الوجه.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن
صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث
عيد اهلالَل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،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 املنهاج
رشح صحيح مسلم : ،حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـهرشح رياض الصاحلني ،حممد بن
صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة  1426 :ـه الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،أمحد بن حممد بن يلع بن حجر اهليتيم ،انلارش :دار
الفكر ،الطبعة :األوىل 1407 ،ـه1987 -م
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ُ
ْ ََ َُْ ٌ
ون فيهما كث ٌ
ْي من انلاس :الصحة،
ان مغب
ن ِعمت ِ
ُ
والفراغ

 .1794احلديث:

تع
دو میی ہ ےی حن می اکت لوگ(اںےک علظ است عمالیکوجےس) حسازے اوز
گھان میزہ ےیےگ:ضحت اوزفاعت
**

عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عہما کہن ہ ےی کہ ینی صیل اهلل علیہ وسلم ن فمانا:
تع
''دو میی ہ ےی حن می اکت لوگ (اں ےک علظ است عمال یک وج ےس) حسازے اوز
گھان می زہ ےی ےگ :ضحت اوز فاعت۔’’

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب
ْ ٌ
ََْ
ان َمغبُون فيهما
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :نيعمت يُ
ُ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة ،والفراغ».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نعمتان من نعم اهلل ىلع اإلنسان ال يعرف قيمتهما،

 .1794خدیث:

**

وخيرس فيهما أشد اخلسارة ،وهما صحة ابلدن وفراغ

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ع ت
اتساں رپاهلل یک دو ظنم عمیی اتسی ہ ےی حن یک فدز وقمت کو وہ یہی یرہجراییا ،اوز اں
ت
ع
ہ۔ وہ عمییییدزسنی اوز فازع الیایل ہ ےی اس
می ظنم حسازے ےس دو رخاز ےہو نا ے

الوقت؛ فإن اإلنسان ال يتفرغ للطاعة إال إذا اكن
ہ حت وہ ضحت
لن کہ اتساں اهلل یک عیادت ا جےھ دھیگ ےس اشی وق ث کر سکیا ے
مكفيا صحيح ابلدن ،فقد يكون مستغنيا ،وال
ی
ک
ہ لیک اس یک
ہ کہ اتساں فازع ےہو نا ے
مید اوز فازع الیال ےہو۔ ھی اتسا ھی ےہو نا ے
يكون صحيحا ،وقد يكون صحيحا وال يكون
ک
ہ لیک فازع الیال یہی
ییدزسنی یھیک یہی ےہوئ ،اوز ھی ییدزسنی یھیک ےہوئ ے
مستغنيا ،فال يكون متفراغ للعلم والعمل؛ لشغله
ت معاس می م سعولنت یک وج ےس علم خاصل کرن اوز ییک
ےہو نا۔ ترش وہ ک س ِ
بالكسب ،فمن حصل هل األمران وكسل عن الطاعة
ت
اعمال ےک لن فازع وق ث یہی نرا نا۔ لہیدا حےس ن دوتوں عمیی (ییدزسنی اوز فازع
فهو املغبون ،أي :اخلاْس يف اتلجارة.
ت ع
ظ
ہ
م
ن
لی
م
ل
ک
ع
الیایل) ی ک اس ی ییک ا مال ےس کا ےیل رے و وہ م حسازے ےس
دو رخاز ےہوا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• نعمتان  :انلعمة :احلالة احلسنة اليت يكون عليها اإلنسان.
• مغبون  :الغنب :هو الرشاء بأضعاف اثلمن ،أو ابليع بأقل من اثلمن ،واملراد هنا اخلسارة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1تشبيه امللكف باتلاجر ،والصحة والفراغ برأس املال؛ فمن أحسن استخدام رأس ماهل نال وربح ،ومن ضيعه خرس وندم.

 .2احلرص ىلع االستفادة من الصحة والفراغ للتقرب إَل اهلل -عز وجل ،-وفعل اخلريات قبل فواتهما.
ِّ
 .3كثري من انلاس ال يُقدرون هذه انلعمة؛ فيضيعون أوقاتهم بما ال فائدة فيه ،ويفنون أجسامهم بما يرضهم ،واإلسالم حريص ىلع الوقت

وسالمة ابلدن.

 .4ادلنيا مزرعة اآلخرة؛ فينبِغ الزتود باتلقوى واستغالل نعمة اهلل يف طاعة اهلل -تعاَل-.
 .5شكر نعم اهلل يكون باستخدامها يف طاعة اهلل -تعاَل-.

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 ،لسليم اهلالَل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) .صحيح
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ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .حتفة األحوذي برشح
جامع الرتمذي ،للمباركفوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
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ش
اهللاس حص کورسستو ساداتز کےھ حو ہےمےس کوئ نات سن اوز یررھ اےس
و تےس ہےی آےگ یرہنجرادےختےس اسن سنی ےہو۔

نُض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه

 .1795احلديث:

**

عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
َ َّ َ ُ ْ ً
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :نرض اهلل ام َرأ
َ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َّ ْ َ
َّ
َ َّ َ ُ
أوىع يمن
َس يمع يمنا شيئا ،فبَلغه كما س يمعه ،فرب مبل ٍغ
َسا يم ٍع».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

داع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
ً
لإلنسان اذلي يسمع حديثا عنه -صىل اهلل عليه
وسلم -فيبلغه كما سمعه من غري زيادة وال نقص أن

حيسن اهلل -تعاَل -وجهه يوم القيامة ،ثم علل ذلك
بأنه "رب مبلغ أوىع من سامع"؛ ألن اإلنسان ربما
َّ
يسمع احلديث ويبلغه فيكون املبلغ أفقه وأفهم وأشد
ً
عمال من اإلنسان اذلي سمعه وأداه ،وهذا كما قال
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -معلوم جتد مثال من
العلماء من هو راوية يروي احلديث حيفظه ويؤديه،

لكنه ال يعرف معناه فيبلغه إَل شخص آخر من

العلماء يعرف املعىن ويفهمه ويستنتج من أحاديث
ً
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أحاكما كثرية فينفع

انلاس.

**

 .1795خدیث:

این م سعود زضی اهلل عیہ ییاں کرن ہ ےی کہ می ن زسول اهلل ﷺ کو ن فمان
ش
ےہون سیا کہ "اهلل اس حص کو رسست و سادات ز کےھ حو ہےم ےس کوئ نات سن اوز
یررھ اےس و تےس ہےی آےگ یرہنجرا دے ختےس اس ن سنی کنو نکہ تعص وہ لوگ حہی کوئ
نات یرہنجرائ خان وہ اےس ستن واےل ےس زنادہ ناد ز کھن ہ ےی۔

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ش
اس خدی ث می ینی ﷺ ن زوز ِقیامت اس حص ےک لن حوس زو ےہون یک دعا
ن
آت ﷺ ےسخدی ث کو سن کر اسمیکمی تسی کن تعتختےس سنیو تےسہےی
فمائحو ر
آت ﷺ نفمانا کہ"تعص
آےگ یرہنجرادییا ے
ہ۔اس یک علتییاںکرن ےہون ر
ہ"۔
ہ وہ ستن واےل ےس زنادہ اےس ناد زکھیا ے
اوفات حےس کوئ نات یرہنجرائ خائ ے
ہ اوز حش نک یرہنجرائ گنی
کنو نکہ تعص اوفات اتساں خدی ث کو سن کر آےگ یرہنجرا دییا ے
ش
ش
ش
ہ اوز زنادہ حنی ےس اس رپ
ہ وہ اس حص ےس زنادہ قفیہ اوز مجھ داز ےہو نا ے
ےہوئ ے
ی
ع
مت
ہ ھی
ہ حش ن اےس سن کر آےگ نفل کیا ےہو نا ے
مل ی رتا ےہو نا ے
ہ اوز واقعیا ے

ی
آت د کھی ےگ کہ کوئ عالم یہت پا
اتسا ہےی ختےس ینی ﷺ ن فمانا ے
ہ۔ می ال ر
ہ لیک
ہ اوز وہ خدی ث کو ناد کر ےک اےس آےگ ییاں تو کر دییا ے
زاوی خدی ث ےہو نا ے
اس ےک مقہوم ےسواقف یہی ےہو نا حریابجرہ وہ اس خدی ث کو علماء می ےس کسی ا تےس
ش
ش
ہ اوز
ہ اوز اےس مجھیا ے
ہحو اس ےک مقہوم ےس آگاہ ےہو نا ے
حص نک یرہنجرا دییا ے
ہ۔
زسولاهللﷺ یک اخادی ثےس یہتےساحکاماخد کر ےکلوگوں کوتفعیرہنجرا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ِّ
نرض اهلل امرأً  :داعء هل باحلسن ،واملراد ِّ
حسن اهلل خلقه.
ً
• شيئا  :من العلم.
ً
ً
• أوىع  :أكرث حفظا وفهما.

فوائد احلديث:
 .1فضل العلم واحلث عليه.
 .2احلث ىلع تبليغ العلم ،وتعليم انلاس اخلري.
 .3األمانة يف نقل العلم ،واالحتياط يف حفظه وفهمه.
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 .4فهوم انلاس متفاوتة ،فرب مبلغ أوىع من سامع ،ورب حامل فقه ليس بفقيه.

املصادر واملراجع:

-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي1418 -ه- .اجلامع الصحيح -وهو سنن الرتمذي-؛ لإلمام حممد بن

عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وآخرين ،مكتبة احلليب-مرص ،الطبعة اثلانية1388 ،ه- .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا
انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه- .سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد
عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية- .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري؛ تأيلف عبدالرؤوف املناوي ،دار احلديث-القاهرة- .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-
الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه- .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- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين،
املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه- .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت،
الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6820( :
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نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يَتعفر

ینیﷺنرمدکو زعفاں لگانےسمنعفمانا۔

الرجل

 .1796احلديث:

**

ہ وہ کہن ہ ےی کہ ینی ﷺ ن رمد
اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
کو زعفاں لگان ےس منع فمانا۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :نىه انليب -
ُ
َََ ْ َ
زتعف َر الرجل.
صىل اهلل عليه وسلم -أن ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يصبغ الرجل
جسده أو ثيابه بالزعفران ،واكن ذلك من طيب
النساء ،فنيه الرجال عن ذلك ً
منعا من التشبه.

 .1796خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن اس نات ےس منع فمانا کہ رمد ا ین حسم نا ک رتوں رپ زعفاں مےل۔ ن
ی
عوزتوں ےک لگان یک حوستو ھی۔ حریابجرہ زسول اهلل ﷺ ن رمدوں یک عوزتوں
ےس مسایہت زو کن ےک لن اس ےس منع فما دنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يزتعفر  :يصبغ ثوبه ،أو يطيل جسمه بالزعفران.
• الزعفران  :نبت ذو لون أصفر أو أمحر يصبغ به.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن لبس اثلياب املزعفرة.
َّ
 .2انليه خاص بالرجال؛ ألن اثلياب املصبوغة بذلك مما يزتين به النساء.
 .3حتريم تشبه الرجال بالنساء يف اللباس.
املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري ،لإلمام حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد انلارص ،دار طوق انلجاة.الطبعة األوىل1422 ،ه - .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
اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .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 األوىل1430ه - .ديلل الفاحلني لطرق رياض
الصاحلني ،ملحمد يلع بن حممد بن عالن الصدييق ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة  - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه.

الرقم املوحد)6373( :
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زسول اهللﷺندشمنےک عالق میفآں کریمےل خانےسمنعفمانا

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
يسافر بالقرآن إَل أرض العدو

 .1797احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفواع :نىه
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن ي ُ َساف َر بالقرآن إَل

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن دشمن
عید اهلل ین عم زضی اهلل عہما ےس رمقوعا زوای ث ے
ہ۔
ےک ع الق می فآں کریم ےل خان ےس منع فمانا ے

أرض العدو.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن أخذ القرآن
والسفر به إَل بالد الكفر اذلين ال يدينون باالسالم

فيكون عرضة لالمتهان هناك ،وإذا غلب ىلع الظن

السالمة من ذلك جاز.

 .1797خدیث:

ہ۔
ے

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ن فآں کریم ےل کر کفاز ےک ع القوں یک رطف خان ےس منع فمانا ،حو
اس الم کو یہی ما ین؛ ناکہ کہی اتسا ن ےہو کہ واہں اس یک ن حرمنی ہےوخاے۔ التیہ
ہ۔
حت عال ث گماں ن ےہو کہ ن حرمنی یہی ےہو یگ ،تو یررھ اس کا ےل خانا خاپ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب تعظيم كتاب اهلل وعدم تعريضه ألماكن اتلهلكة واالستهانة.
 .2حتريم السفر بالقرآن إَل بالد األعداء إذا خيف أو غلب ىلع الظن وقوعه يف أيديهم ،وذلك ئلال يتمكنوا من القرآن فيهينوه ،وُيوز محله إَل
بالدهم؛ للبالغ وإقامة احلجة عليهم ،وللتحفظ واتلفهم ألحاكمه عند احلاجة إذا اكن للمسلمني قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود
واملواثيق وحنو ذلك مما يكفل حفظه ويرىج معه اتلمكن من االنتفاع به يف ابلالغ واحلفظ وادلراسة.

املصادر واملراجع:

رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه - .بهجة
انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه - .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د.
مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرشة1407 ،ه - .صحيح ابلخاري -لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري،
عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه- .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني/حممد يلع بن حممد بن عالن ابلكري -اعتىن بها :خليل مأمون شيحا -دار املعرفة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت
– بلنان -الطبعة :الرابعة  1425 ،ـه 2004 -م- .فتاوى اللجنة ادلائمة :اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش.

الرقم املوحد)5738( :
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عایلن یمہازے لن یھنجا یھا ،کیا یمہازے نراساسےک
وہ ززق یھا حےس اهلل ت ی
ی
ہ،اس میےس ےہمی ھی کھالو! ہےمناس میےس
گوستےس کجرھ بجرا ے
ی
آتﷺناےس کھانا۔
زسول اهللﷺیکخدمت می ھنجا تو ر

هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من

حلمه يشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إَل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله

 .1798احلديث:

**

 .1798خدیث:

اتو عید اهلل خاپ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی زسول اهلل ﷺ ن اتوعتیدہ ین حراح زضی اهلل
عیہ کو ہےم رپ امت ییا کر فتش کا انک فافلہ ی رکرن ےک لن زوان کیا اوز زاد سف ےک
ک
لن ےہمازے سایھ ھحوز کا انک یھیلہ یھا ،اس ےک ع الوہ ےہمازے نراس کجرھ یہی یھا۔
ک
اتوعتیدہ زضی اهلل عیہ ےہمی ےہ زوز انک انک ھحوز دنا کرن یےھ ،ہےم لوگ اےس اس
ک
ہ ،یررھ نرائ رئ لتن ،اس رطح وہ ھحوز ےہمازے لن
رطح ح رو سن یےھ ختےس بجرہ ح روسیا ے
انک دں اوز انک زات ےک لن کاق ےہو خائ ،یت ہےم ای رنی الیھنوں ےس دزحت ےک

عن أيب عبد اهلل جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
َّ
قال :بعثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمر علينا
أبا عبيدة ريض اهلل عنه نتلىق يع ً
ريا لقريش ،وزودنا
يج َرابًا من تمر لم ُيد نلا غريه ،فاكن أبو عبيدة يعطينا
تمرة تمرة ،فقيل :كيف كنتم تصنعون بها؟ قال:
َ
نمصها كما يمص الصيب ثم نرشب عليها من املاء،
ْ
فتكفينا يومنا إَل الليل ،وكنا نرضب بعصينا اخلَبَ َط

ین جھازن یررھ اےس نرائ می پ کر ےک کھان ،یررھ ہےم ساخل شمیدز رپ خےل توزی ث
خ
ےکییلہ تسیانکحرتظ ے
اہ ےہوئ ،حت ہےملوگاس ےک فی ث آنتوکیادیکھنہ ےی
مج
ہ
ہ حےس عتت کہن ہ ےی۔ اتوعتیدہ زضی اهلل عیہ ن کہا :ن رمداز ے
کہ وہ انک ر ھیل ے
ی
اوز ےہمازے لن خاپ یہی۔ یررھ وہ کہن لےگ :یہی ہےم زسول اهلل ﷺ ےک ھنج
ےہون لوگ ہ ےی اوز اهلل ےک زا سن می ہ ےی اوز یم محنوز ےہو خےک ےہو لہیدا اےس کھاو ،ہےم
زہ اوز ہےم نی سو آدمی یےھ یہاں نک کہ ہےم (کھا کھا
واہں انک مہتیہ نک یھرہے ے

ثم نبله باملاء فنأكله .قال :وانطلقنا ىلع ساحل ابلحر،

فرفع نلا ىلع ساحل ابلحر كهيئة الكثيب الضخم،
فأتيناه فإذا يه دابة تدىع الْ َعنْ َ َ
رب ،فقال أبو عبيدة:
ميتة ،ثم قال :ال ،بل حنن رسل رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ويف سبيل اهلل وقد اضطررتم فلكوا،
َّ
فأقمنا عليه شهرا ،وحنن ثالثمئة حَّت َس يمنا ،ولقد
ْ َ
َْ
ب عينه بال يقال يل ادلهن ونقطع
رأيتنا نغرتف من وق ي
ْ
منه ال يف َد َر اكثلور أو كقدر اثلور ،ولقد أخذ منا أبو

ہ
آت
کر) مون نازے ےہو گن ،حت ےم لوگ زسول اهلل ﷺ ےک نراس آن تو ر
عایل ن یمہازے
ےس اس واق عہ کا دکر کیا ،تو ر
آت ن فمانا” :وہ ززق یھا حےس اهلل ت ی
ہ ،اس می ےس ےہمی
لن یھنجا یھا ،کیا یمہازے نراس اس ےک گوست ےس کجرھ بجرا ے
ی
ی
ہ
آت ﷺ ن
ھیکھ الو“ ےم ن اسمی ےسزسول اهللﷺ یک خدمتمی ھنجاتو ر

عبيدة ثالثة عرش رجال فأقعدهم يف وقب عينه

وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها ثم رحل أعظم بعري
َ
معنا فمر من حتتها وتزودنا من حلمه َوشائي َق ،فلما

اےس کھانا۔

قدمنا املدينة أتينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

فذكرنا ذلك هل ،فقال« :هو رزق أخرجه اهلل لكم
فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟» فأرسلنا إَل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بعث انليب صىل اهلل عليه وسلم ْسية َّ
وأمر عليهم أبا
ً
عبيدة أي :جعله عليهم أمريا ألخذ قافلة حتمل الرب

والطعام لقريش وأعطاهم واعء من جدل فيه تمر فاكن
أمريهم يعطي للك واحد منهم تمرة لقلة الزاد اذلي

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت ﷺ ن انک رسن یھنجا۔ اس کا امت اتو عتیدہ زضی اهلل عیہ کو ییانا ،ناکہ فتش
ر
آتﷺ ن اں کو رجمے
ےکاس فافلہکوی رکرلیحو اناحاوزگہوں لنخازاہیھا ،ر
ک
کا انک پین دنا حش می ھحوزین یھی ،اں کا امت توسہ کم ہےون یک وج ےس ےہ انک کو
ک
انک ھحوز دییا ،وہ اےس ح رو سن یےھ اوز اس رپ نرائ نتن یےھ ،وہ ای رنی الیھنوں ےس
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معهم فاكنوا يمصونها ويرشبون عليها املاء واكنوا

يرضبون بعصيهم ورق الشجر اذلي تأكله اإلبل ثم
يبلونه باملاء إلذهاب خشونته فلما وصلوا شاطئ
ابلحر رأوا مثل اتلل من الرمل فأتوه فإذا يه سمكة

كبرية تسىم العنرب فنهاهم أمريهم أبوعبيدة أن يأكلوا
منها ألنها ميتة وامليتة حمرمة بنص الكتاب ثم تغري

اجتهاده وأجاز هلم أن يأكلوا منها وذلك أن امليتة

ُيوز األكل منها حال الرضورة وال سيما أنهم يف سفر
طاعة هلل سبحانه ،وخيف عليهم أن ميتة ابلحر

حالل ،ثم احتجوا باالضطرار فأكلوا منه ومحلوا

معهم فلما قدموا املدينة أخربوا رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم فأقرهم ىلع فعلهم وأكل منه.

یرن جھازن حہی اوی ث کھان ہ ےی ،یررھ اں رنوں کونرائ می یھگون،حت اں یک
ش
حنی خریل خائ تو کھان یےھ ،حت وہ لوگ ساخل رپ یہن رج تو ایہوں ن زی ث ےک ییےل
مج ی
یک
ےک پاپ کوئ حرت د ھی ،وہ پی ر ھیل ھی ،اےس عتت کہن یےھ ،اں ےک امت اتو عتیدہ
ہ اوز ُرمداز فآں یک
ن اں کو وہ کھان ےس منع کیا ،اس لن کہ وہ ُرمداز ے
ہ ،یررھ اں کا احہاد ندل گیا اوز اس کو کھان یک اخازت دی،
ضاحت ےس حرام ے
ی
ہ ،خاض کر حت اهلل یک
اس لن کہ ضوزت ےک مو قع رپ ُرمداز کھانا ھی خاپ ے
ی
اظاعت واےل سف می ےہوں ،ایہی ن نات معلوم یہی ھی کہ شمیدزی ُرمداز خ الل
ہ۔ یررھ ایہوں ن محنوزی کو دلیل ییاکر اےس کھانا اوز ا ین سایھ ےل گن،حت وہ
ے
آت ﷺ ن ایہی ا ین ق عل رپ فایم زکھا
آت ﷺ کو حت دنا ،ر
مد ین آن اوز ر
ی
آت ﷺ ن ھی اس ےس کھانا۔
اوز ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ً
• جرابا من تمر  :اجلراب هو واعء من جدل معروف.
• اخلبط  :ورق شجر معروف تأكله اإلبل.
• الكثيب  :اتلل من الرمل
• وقب عينه  :هو نقرة العني.
• القالل  :اجلرار.
• الفدر  :القطع.

• رحل ابلعري  :أي جعل عليه الرحل.

• الوشائق  :اللحم اذلي اقتطع يلقدد منه.
• العنرب  :سمكة حبرية كبرية.

فوائد احلديث:
 .1بيان ملا اكن عليه الصحابة ريض اهلل عنهم من الزهد يف ادلنيا واتلقلل منها والصرب ىلع اجلوع وخشونة العيش.
 .2حتمل الصحابة املشاق من أجل نرش اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل لرفع رايته.
 .3جواز االجتهاد ثم جواز تغيريه فقد نهاهم أبو عبيدة عن أكل السمكة ثم غري اجتهاده.
ً
ً
 .4عناية اهلل سبحانه وراعيته لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وإكرامه هلم حيث ساق هلم رزقا حسنا ملا علم حاجتهم وإخالصهم.
 .5ميتة ابلحر حالل حيث أكل منها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
 .6ما اكن عليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من تطييب نفوس أصحابه ،ومن ذلك طلبه اللحم وأكله منه.
 .7مرشوعية املواساة عند وقوع املجاعة.
 .8أن االجتماع ىلع الطعام يستديع الربكة فيه.
املصادر واملراجع:

املسند الصحيح (صحيح مسلم) ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .رياض الصاحلني -
انلووي -تعليق وحتقيق :ادلكتور ماهر ياسني الفحل -انلارش :دار ابن كثري للطباعة والنرش واتلوزيع ،دمشق  -بريوت-الطبعة :األوىل  1428 ،ـه2007 -
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م بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :سليم بن عيد اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن
حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط  4اعم 1425ه.
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ش
گ
ہ ناکہ اسےک
ہ تو جھوتتولیا ے
ہاس حصےک لن حو فنگو کر نا ے
ہےالکث ے
ہ،اسےک لن ہےالکث
دز تےعےس لوگوں کو ہتےسان۔ اسےک لن ہےالکث ے

ْ ٌ َّ
َْ َ
ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
حك ب ِ ِه الق ْوم،
َويل ل َِّلِي حيدث فيكذِب ِيلض ِ
َو ْي ٌل َهلُُ ،ث َّم َو ْي ٌل َهل ُ

 .1799احلديث:

**

 .1799خدیث:

ہ۔
ے

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا:
معاون ین حیدہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ش
گ
ہ ناکہ اس ےک
ہ تو جھوت تولیا ے
ہ اس حص ےک لن حو فنگو کر نا ے
"ہ ےالک ث ے

عن معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ويل لذلي حيدث,
فيكذب; يلضحك به القوم ,ويل هل ,ثم ويل هل».

ہ ،اس ےک لن ہ ےالک ث
دز تےع ےس لوگوں کو ہتےسان۔ اس ےک لن ہ ےالک ث ے

ہ۔"
ے
**

خدی ث کا دزج :ح َ َس ْن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث حتذير شديد من الكذب ووعيد باهلالك

ملن يتعاىط الكذب من أجل املزاح وإضحاك انلاس،

فاكن من أقبح القبائح ،وتغلظ حتريمه ،فهذا من
األخالق السيئة اليت ُيب ىلع املؤمن أن يتزنه عنها،

وأن يبتعد عنها ،ويطهر لسانه من الكذب يف لك حال
من األحوال ،إال ما أذن الشارع فيه .وكما حيرم اتللكم

بالكذب ألجل املزاح فكذلك حيرم ىلع السامعني
ً
سماعه إذا علموه كذبا ،بل ُيب عليهم إنكاره.

**

اجمایل معنی:

ش
ش
ہ اوز اس حص ےک لن ہ ےالک ث یک
اس خدی ث می جھوت ےس حنی ےس دزانا گیا ے
م
ہ حو از زاہِ رماح اوز حص لوگوں کو ہتےسان ےک لن جھوت تولیا
وعید ییاں یک گنی ے
ش
ہ۔ ن پے اخ الق می
ہ۔ ن یہت ہےی پی نات ے
ہ اوز حنی ےک سایھ حرام ے
ے
ہ حش ےس مومن کو ایریا دامن بجرا کر زکھیا رخا ہن اوز اس ےس دوز زہےیا رخا ہن
ےس ے
اوز ای رنی زناں کو ےہ خال می جھوت ےس نراك زکھیا رخا ہن ،ماسوا اں ضوزتوں ےک حن
ہ۔ حش رطح از زاہِمداق
می سازع یک رطف ےس جھوت تو لن یک اخازت دی گنی ے
ی
ہ اگر
ہ ،اشی رطح ستن والوں ےک لن اس کا ستیا ھی حرام ے
جھوت تولیا حرام ے
ع
ہ کہ وہ اس
ایھی اس ےک جھوت ےہون کا لم ےہوخان ،نلکہ اں رپ واحت ےہوخا نا ے
کا ان کاز کرین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد والنسايئ يف الكربى.
اتلخريج :معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• ويل  :ويل :لكمة وعيد بمعىن اهلالك ،أو وادي يف جهنم.
• فيكذب  :الكذب :هو اإلخبار باليشء ىلع خالف الواقع.

فوائد احلديث:
 .1الوعيد باهلالك ملن حيدث انلاس فيكذب عليهم.
َ
 .2قوهل يف احلديث "ويل هل ثم ويل هل" إيذان فيه بشدة هلكته و يعظ يم األمر اذلي وقع فيه.
ً
 .3أن الكذب وحده رأس لك مذموم ،فإذا انضم إيله الضحك اذلي يميت القلب وُيلب النسيان ويورث الرعونة اكن أعظم إثما.
ٌ
 .4أن الكذب إن اجتمع معه الضحك اكن عذابه شديد فكذلك إن اجتمع معه أكل لألموال بابلاطل.
ً
ٌ
كذب ألجل إضحاك انلاس.
 .5يدخل يف هذا احلديث أصحاب اتلمثيليات اذلين يضحكون انلاس باهلزيلات ،ويأتون بيشء ليس واقعا ،إنما
 .6يدخل يف احلديث أيضا ذكر أشياء ال حقيقة هلا وتنسب لشخص (ما يسىم هذه األيام بـانلكت).
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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 .سنن أيب داود ،أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
األزدي ِّ
الس يج ْستاين ،حتقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،ط املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .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 .السنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع اخلراساين ،النسايئ ،حتقق :حسن عبد
املنعم شليب ،ط مؤسسة الرسالة – بريوت .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.
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ق
ہ اگر یم اشی کنفنت رپ ےہمتش زہےو
اسداتیک سم حشےکاہیھ میمتی خاں ے
حش خالث می متے نراس ےہون ےہو تعنی دکر می مسعول ےہون توف سن
ی
یمہازے تستوں رپ یمےسمصافجہ کرین اوززاستوں می ھی لیک اےحنظلہ!

واَّلي نفيس بيده ،لو تدومون لَع ما تكونون
عندي ،ويف اَّلكر ،لصافحتكم املالئكة لَع

فرشكم ويف طرقكم ،لكن يا حنظلة ساعة
وساعة

 .1800احلديث:

**

ہ  -حو زسول اهلل ےک
اتو زت عی حنظلہ ین زنع اسیدی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
کانوں می ےس یےھ -وہ کہن ہ ےی کہ مجھ ےس اتویکر زضی اهلل عیہ یک م الفات ےہوئ تو
ایہوں ن کہا اے حنظلہ یم کتےس ےہو می ن کہا حنظلہ تو میاقق ےہوگیا ایہوں ن کہا

عن أيب ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي الاكتب-

ريض اهلل عنه -أحد كتاب رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -قال :لقيين أبو بكر -ريض اهلل عنه-

فقال :كيف أنت يا حنظلة؟ قلت :نافق حنظلة! قال:

س
زہ ےہو می ن کہا ہےم زسول اهلل یک خدمت می ےہون ہ ےی اوز
اں ال َل ِہ یم کیا کہہ ے
ُ ْج َ َ
آت ﷺ ےہمی حنت و دوزح یک ناد دالن ز ہن ہ ےی گونا کہ ہےم ایہی ای رنی آیکھوں
ر
ی
ک
ےس د ھن ہ ےی اوز حت ہےم زسول اهلل ےک نراس ےس ن کل خان ہ ےی تو ہےم نوتوں اوز
اوالد اوز زم تنوں وعتہ ےک معام الت می م سعول ےہوخان ہ ےی اوز ہےم یہت سازی
ی
حرتوں کو یھول خان ہ ےی اتویکر زضی اهلل عیہ ن کہا اهلل یک قسم ےہمازے سایھ ھی
ن
ہ می اوز اتویکر خےل یہاں نک کہ ہےم زسول اهلل ﷺ یک
اشی رطح معاملہ رتش آ نا ے

سبحان اهلل ما تقول؟! قلت :نكون عند رسول اهلل
َ ِّ َ
صىل اهلل عليه وسلم -يُذك ُرنا باجلنة وانلار كأناَْ َ َ ْ
ني فإذا خرجنا من عند رسول اهلل -صىل اهلل
رأى ع ٍ
َ
َ ْ َ
َّ ْ َ
ات
عليه وسلم -اعفسنا األزواج واألوالد َوالضيع ي
نسينا كثريا ،قال أبو بكر -ريض اهلل عنه :-فواهلل
إنا نللىق مثل هذا ،فانطلقت أنا وأبو بكر حَّت

خدمت می خاض ےہون می ن رعض کیا اے اهلل ےک زسول! حنظلہ تو میاقق ےہوگیا
ہ؟ می ن رعض کیا اے اهلل ےک زسول! ہےم
زسول اهلل ﷺ ن فمانا کیا وج ے

دخلنا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-فقلت:
نافق حنظلة يا رسول اهلل! فقال رسول اهلل -صىل اهلل

آت ﷺ ےہمی حنت و دوزح یک ناد دالن ز ہن
آت یک خدمت می ےہون ہ ےی تو ر
ر
ی
ی
ک
ہ
ک
آت ےک نراس ےس خےل
ہ ےی یہاں نک کہ وہ آ ھوں د ےھ ےہوخان ہ ےی حت ےم ر
خان ہ ےی تو ہےم ای رنی نوتوں اوز اوالد اوز زمی ےک معام الت وعتہ می م سعول

عليه وسلم« :-وما ذاك؟» قلت :يا رسول اهلل ،نكون
عندك تذكرنا بانلار واجلنة كأنا رأي العني فإذا

خرجنا من عندك اعفسنا األزواج واألوالد

والضيعات نسينا كثريا .فقال رسول اهلل -صىل اهلل

ےہوخان یک وج ےس یہت سازی حرتوں کو یھول خان ہ ےی تو زسول اهلل ﷺ ن
ق
ہ اگر یم اشی کنفنت رپ ےہمتش ز ےہو
فمانا اس دات یک سم حش ےک اہیھ می متی خاں ے
حش خال ث می متے نراس ےہون ےہو تعنی دکر می م سعول ےہون ےہو ،تو ف سن
ی
یمہازے تستوں رپ یم ےس مصافجہ کرین اوز زاستوں می ھی لیک اے حنظلہ! ”وق ث

عليه وسلم« :-واذلي نفيس بيده ،لو تدومون ىلع ما
ِّ ْ
تكونون عندي ،ويف اذلكر ،لصافحتكم املالئكة
ىلع فرشكم ويف ُط ُرق ُ
ك ْم ،لكن يا حنظلة ساعة
ي
وساعة» ثالث مرات.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب حنظلة أبا بكر الصديق بأنه يكون ىلع حالة
غري احلالة اليت يكون فيها عند انليب صىل اهلل عليه
وسلم وذلك أنهم اكنوا يف حالة يذكرون اهلل فيها وإذا

خالطوا األبناء والنساء وادلنيا تغريت أحواهلم فظن
أن هذا نفاق إذ حقيقة انلفاق إظهار حال غري احلال

 .1800خدیث:

ہ“۔
”وقثوقثیک نات ے

**

آت ﷺ ن ن نی ناز فمانا۔
وق ث یک نات ے
ہ“۔ اوز ر

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت ﷺ ےک نراس
حنظلہ زضی اهلل عیہ ن اتویکر صدتق زضی اهلل عیہ ےس کہا کہ وہ ر
آت ﷺ
حش خال ث می ہےون ہ ےی دورسے وق ث اُس خال ث می یہی ےہون؛ ر
ےک نراس اس خال ث می ےہون ہ ےی کہ اهلل کو ناد کرن ز ہن ہ ےی ،لیک حت ا ین
بحروں ،عوزتوں اوز دییاوی اموز می رپ خان ہ ےی تو اں یک خالیی ندل خائ ہ ےی ،حنظلہ
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الَّت عليها ابلاطن فلما أخربوا انليب صىل اهلل عليه

وسلم بذلك قال هلم لو تستمرون ىلع احلال اليت

تكونون عليها عندي لسلمت عليهم املالئكة
باأليدي وىلع لك أحوالكم ،ولكن ال بد من

االعتدال فساعة لربه وساعة ألهله ودنياه.

زضی اهلل عیہ ناےس تفاق حیال کیا۔ اس لن کہ تفاق کہن ہ ےی کہ اتسی خال ث کو
ظ ے
اہکرناحوناظنےکخ الف ےہو۔حت ایہوںن اهلل ےکزسول ﷺکوییانا توکہااگر
مس
لسل اس خال رپ فایم ز ےہو حش خال می متے نراس ےہون ےہو ،تو ف سن ا ین
ہ انک وق ث اهلل
اہیھوں یم ےس ےہ خال ث می س الم کرے۔ لیک اعیدال ضوزی ے

ےک لن اوز انک وق ث گرھ والوں اوز دییا ےک لن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
ُ
ِّ
اتلخريج :أبو ربيع حنظلة بن الربيع األسيدي

مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• نافق حنظلة  :أي :خاف ىلع نفسه من انلفاق وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم
• رأي عني  :أي :كأنا نرى ما يصف بأعيننا.

• اعفسنا  :أي :هلونا مع النساء واألوالد ونسينا ما كنا عليه عند انليب صىل اهلل عليه وسلم ,والعفس يف اللغة الوطء.
• الضيعات  :مجع ضيعة وهو معاش الرجل من حرفة أو مال أو صناعة.
• صافحتكم  :أي :سلمت عليكم املالئكة باأليدي.

• ساعة وساعة  :أي :ساعة ألداء العبودية وساعة للقيام بما حيتاجه اإلنسان ،وليس معىن احلديث أن يفعل يف الساعة اثلانية ما يريد ولو اكن
معصية.

فوائد احلديث:
 .1ينبِغ للعبد مراقبة نفسه وجماهدتها وتفقد أحواهلا
 .2ترغيب العالم يف ترقيق قلوب أصحابه وتذكريهم.
 .3ادلنيا تشغل العبد عن أمر اآلخرة.
 .4قلوب العباد تتغري من حال إَل حال.
 .5اإلسالم دين فطرة وتوسط واعتدال.
 .6ادلوام ىلع اذلكر واملراقبة وعدم االنقطاع من خواص املالئكة.
 .7ىلع العاقل أن يكون هل سااعت :ساعة ينايج ربه فيها وساعة حياسب فيها نفسه وساعة خيلو فيها حلاجته من مطعم ومرشب.
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 اهلالَل ,دار ابن اجلوزي .كشف املشلك من حديث الصحيحني ,أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي ,حتقيق:
يلع حسني ابلواب ,انلارش :دار الوطن .رشح رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ,تأيلف :حممد بن صالح العثيمني ,مدار الوطن بإرشاف
املؤسسة ,ط  1425نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ,تأيلف :مصطىف اخلن ومصطىف ابلغا وميح ادلين مستو ويلع الرشبيج وحممد لطيف ,مؤسسة
الرسالة ,ط  14اعم  1987 - 1407تطريز رياض الصاحلني ,تأيلف :فيصل مبارك ,دار العاصمة ,ط 2002 - 1423مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح,
تأيلف :يلع بن سلطان اهلروي القاري ,انلارش :دار الفكر ,ط 1اعم 1422

الرقم املوحد)5846( :
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وما نلا َل نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط اے ےہمازےزت!ہےم کنوں حوسن ےہوںحت کہ تون ہےم کووہ حرت عظاءیک
ک یہ
ے ی مج م
عایلفمان گا کہ :کیا یم کو اس
أحدا من خلقك؟! فيقول :أَل أعطيكم أفضل
ہ حو ا رنی لوق یےس سی کو یدی!تو اهلل ت ی
من ذلك؟ فيقولون :وأي يشء أفضل من ذلك؟ ےس یہت کوئ حرتندوں؟وہ لوگرعض کرینےگ کہـ اسےسپھ کر کوتسی حرت ےہو
فيقول :أحل عليكم رضواين فال أسخط
یگ؟اهلل ت عایل یفمان گا کہ :می یم رپ ای رنیزصا میدی نازل کروں گااتاسےک
ک
عليكم بعده أبدا
ت عد ھی یم رپ نازاضن ہےوں گا۔

 .1801احلديث:

**

 .1801خدیث:

َّ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال« :إن اهلل
َّ
 َّعز وجل -يقول ألهل اجلنة :يا أهل اجلنة ،فيقولون:
ََْ َ
َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
ص
م
ہ
هل
فيقول:
،
ك
ي
د
ي
يف
واخلري
،
ك
بليك ربنا وسعدي
ی
ل
ک
ی
ی
ی
ھ
ہ۔ اهلل
ی
ھ
اہ
ی
ے
ت
الئ
ی
ساز
اوز
ن
ےک
رن
ل
خا
سعادت
ی
ت
ے
ے
َ َ
َّ َ َ َ ْ
َ ُْ
َ
َر يضيتم؟ فيقولون :وما نلا ال نرىض يا ربنا وق َد فمان گا کیا یم لوگحوس ےہو؟ وہ لوگحوات دین ےگ کہ اے زت! ہےم کنوں حوس ن
ْ َ
ُْ
أع َطيْت َنا ما لم تع َط أحدا من خلقك؟! فيقول :أال
م
ہ حو ای رنی جلوق می ےس کسی کو یہی دی! تو
ےہوں حت کہ تو ن ہےم کو وہ حرت عظاء یک ے
َ
َ
أُ ْعط ُ
يك ْم أفْ َض َل من ذلك؟ فيقولون :وأ ُّي َ ْ
ء
يش
ٍ
ي
ی
عایل فمان گاکہ :کیا م کو اس ےس یہت کوئ حرت ن دوں؟ وہ لوگ رعض کرین
َ َ اهلل ت ی
َْ َ ُ
ُ ُّ َ َ ْ ُ ْ ْ
َ
أفضل من ذلك؟ فيقول :أ يحل عليكم يرضو ياين ،فال
ےگ کہ:اس ےس پھ کر کوتسی حرت ےہو یگ؟ اهلل ت عایل فمان گا کہ :می یم رپ ای رنی زصا
َْ َ
خُ
».
أبدا
بعده
عليكم
ط
أس
ک
میدی نازل کروں گا ات اس ےک ت عد ھی یم رپ نازاض ن ےہوں گا۔‘‘
ہ
ض
عایل اہےلِ حنت ےس فمان گا
حضت اتوسعید خدزی ز ی اهلل عیہ کہن ےی کہ’’:اهلل ت ی
خ
کہ اے اہےل حنت! تو تنی حوات دین ےگ :ہےم خاض ہ ےی اے ےہمازے رپوزدگاز!

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ً
ِّ
حوارا سيكون يف اجلنة
يصور نلا احلديث الرشيف
يوم القيامة بني اهلل -تعاَل -واملؤمنني ،وهو أن اهلل -

تعاَل -ينادي ىلع املؤمنني ويسأهلم بعد دخوهلم
إياها( :يا أهل اجلنة ،فيقولون بليك) أي :إجابة بعد

إجابة( .يا ربنا وسعديك) بمعىن اإلسعاد ،وهو
اإلاعنة ،أي :نطلب منك إسعادا بعد إسعاد( .واخلري

يف يديك) أي :يف قدرتك ،ولم يذكر الرش؛ ألن األدب

عدم ذكره رصحيا .فيقول -تعاَل -هلم( :هل رضيتم؟)
بما رصتم إيله من انلعيم املقيم( .فيقولون وما نلا ال

نرىض) االستفهام تلقرير رضاهم ،أي نعم قد رضينا،
(وقد أعطيتنا) ويف رواية وهل يشء أفضل مما

أعطيتنا؟ ،أعطيتنا (ما لم تعط أحدا من خلقك)
َ
اذلين لم تدخلهم اجلنة .فيقول -تعاَل( :-أال
ُ
عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب ،وأي يشء
أ ي
ُ
ْ
أفضل من ذلك ،فيقول أ يحل عليكم يرض َواين) أي:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

عایل اوز مومیی یک آترش می ےہون وایل
ن خدی ث قیامت واےل دں حنت می اهلل ت ی
گ
عایل مومنوں کو حنت می داخل کرن
ہ۔ وہ ن ے
فنگو یک تصوپ کسی کر زہےی ے
ہ کہ اهلل ت ی

ےک ت عد آواز دے گا اوز اں ےس ت رو جےھ گا( :نا اہےل الحیہ قنقولوں لتیک) اے حیتنو! وہ
ی
کہی لتیک تعنی حوات رپ حوات دین ےگ۔ (نا زییا وسعدنک) معنی سعادت اوز
ب
ب
ہ۔ تعنی ہےم بجھ ےس حوس حنی رپ حوس حنی ےک حوا ےہش مید ہ ےی۔ (والحت ق
اعای ث ے
ت
ہ اوز ادت ےک تفاض کو مدتظ ز کھن ےہون
ندنک) عنی سازا حتیتی فدزت می ے
ص
عایل اں ےس ترو جےھگا( :ہےل ز تنم) کہ حو یمہی ےہمتش یک
رس کا ندکرہ یہی کیا۔ اهلل ت ی
ت
عمیی میل ہ ےی اں رپ زاضی ےہو؟ (قنقولوں وما لیا ال پضی) تعنی ہےم کنوں زاضی یہی ےہوں
ہ۔ تعنی اہں! ن سک
ےگ۔ یہاں استقہام اں یک زصا میدی ےک افاز ےک لن ے
ہ
ہ کہ تو ن حو کجرھ ےہمی عظاکیا ے
ہےم زاضی ہ ےی (وفد اعظیتیا) اوز انک زوای ث می ے
س
ق
ہ ؟تو ن ےہمی وہ کجرھ عظا کر دنا (ما لم تعظ اخدا
ات اس ےس ا صل حرت کیا ےہو کنی ے
م
من خلفک حو ای رنی جلوق می ےس کسی کو یہی دنا)حو اں لوگوں کو یہی م ال حن کو تو ن
ع ِظ
خ
عایل فمانگا (اال َ ُا نکم اقصل من دلک قنقولوں نا
حنت می دا ل یہی کیا۔ تو اهلل ت ی
خ ِ علنک
قص
ق
عایل فمان گا کہ کیا
زت وای شیء ا ل من دلک نقول ُا ل م ز ِضْوَائ) (اهلل ت ی
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رضايئ( .فال أسخط عليكم بعده أبدا) فاهلل -

تعاَل -ال يسخط ىلع أهل اجلنة.

ی
خ
می یمہی اس ےس ھی یہت حرت ن دوں؟۔ تنی کہی ےگ اے زت! اس ےس یہت
عایل فمان گا کہ ات می یمہازے لن ای رنی زصا میدی کو دایمی
اوز کیا حرت ےہویگ؟ اهلل ت ی
ع
ل
ک
کردوں گا ) تعنی متی زصا۔ (ف ال اشحظ نکم ت عدہ اندا) (اس ےک ت عد ھی یم رپ نازاض
ک
یہ
عایل اہےل حنت ےس ھی نازاض یہی ےہوگا۔
ی ےہوں گا)اهلل ت ی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• ُبليك ُربنا وسعديك  :أي :إجابة بعد إجابة ،ومساعدة بعد مساعدة ،وهما مثنيان للتكثري واتلعدد.
ُّ ْ
• أ يحل  :أن يزل.
• فال أسخط  :ال أغضب.

فوائد احلديث:
 .1أن انلعيم اذلي حصل ألهل اجلنة ال مزيد عليه.
 .2رضوان اهلل أعظم نعيم حيل ىلع أهل اجلنة بعد دخوهلم هلا.
ً
 .3تبشري اهلل ألهل اجلنة برضاه عنهم ،وإحالل رضوانه عليهم وعدم سخطه أبدا.
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 .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1430ه،
2009م .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م .ديلل الفاحلني
لطرق رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلالَل ،دار
ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل  1418ه1997 ،م .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن
كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م.
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ی
اقسوس!تون تو ا ین سا ھییک گردں کاتدایل!

وحيك! قطعت عنق صاحبك

 .1802احلديث:

**

ً
عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه :-أن رجال ذكر عند
ٌ
رجل ً
خريا،
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأثىن عليه

 .1802خدیث:

م
ہ وہ ییاں کرن ہ ےی کہ ینی ﷺ یک جلشمی انک
اتو یکرہ زضی اهلل رمقوعاۃ زوای ث ے
ش
ش
حص کا دکر آنا تو انک دورسے حص ن اس یک ترعتف یک۔ ینی ﷺ ن فمانا:
ی
آت ﷺ ن اتسا کنی رمییہ کہا۔
اقسوس! تو ن تو ا ین سا ھی یک گردں کات دایل! ر
(یررھ فمانا) :اگر یم می ےس کسی کو کسی یک ترعتف کرنا ہےی ےہو تو وہ کےہ کہ متے حیال
ش
ہ ،اگر وہ اےس اتسا مجھیا ےہو ،ناق اس کا حسات لتن واال تو اهلل
می وہ ا تےس اوز ا تےس ے
ی
ہ۔ کسی ےک نازے می قظعنت ےک سایھ ن ن کےہ کہ وہ اهلل ےک اہں ھی اجرھا
ے

فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-وحيك! قطعت
عنق صاحبك» يقوهل ً
مرارا« :إن اكن أحدكم مادحا

ال حمالة فليقل :أحسب كذا وكذا إن اكن يرى أنه
َّ
كذلك وحسيبه اهلل ،وال يُزَك ىلع اهلل أحد».

ہ۔
ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث توجيهات السنة املباركة؛ فاملسلم يبعد
عن املبالغة يف اثلناء ،فالغرور والعجب أحد مداخل
الشيطان ،واملبالغة يف اثلناء واملدح تغمر املمدوح

بالغرور واتلكرب فيهلك ،فيعتدل املسلم يف ثنائه
ومدحه ويكل أمر انلاس هلل سبحانه العالم خبفايا

انلفوس .

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ۔ مسلماں ترعتف کرن می میالعہ آزائ ےس
خدی ث رستف می نوی ز ےہمائ ے
ہ۔ رعوز اوز حود ت رسیدی ستظاں ےک دز آن ےک زا سن ہ ےی اوزییا حوائ
دوز زہےیا ے

ہ حش ےس وہ ہ ےالک ث کا
اوز ترعتف می میالعہ مدموح کو رعوز اوزیکت می متی ال کردییا ے
ہ۔حریابجرہ مسلماں ا ین مدموح یکییا اوز ترعتف می اعیدال ےس کام
س کاز ےہو خا نا ے
ہ حو دلوں یک تروسیدہ ناتوں کو
ہ اوز لوگوں ےک معا مےل کو اهلل ےک س رتد کر دییا ے
لتیا ے
ی
ہ۔
ھی خاییا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو بكرة -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• وحيك : .لكمة تقال للرتحم ملن وقع منه أمر ال يستحقه .
َّ
• ال حمالة  : .ال بد ،وال حيلة هل يف ترك ذلك.
• أحسبه : .أظنه.

• ال يزيك  : .ال يقطع بزاكة وطهارة أحد من العيوب.
• وحسيبه اهلل : .حماسبه ىلع عمله.

• قطعت عنق صاحبك : .أهلكتموه ،وهو استعارة من قطع العنق الشرتاكهما يف اهلالك.
• يقوهل مرارا : .أي هذه اللكمة املأيت بها ،واتلكرير للمبالغة يف الزجر.

فوائد احلديث:
 .1من اكن مادحا ال حمالة فليولك حال املمدوح يف انلهاية إَل اهلل فهو حسيبه وأعلم حباهل.
 .2اثلناء ىلع العبد ينبِغ أن يكون ىلع سبيل حسن الظن به وليس ىلع سبيل اجلزم والقطع.
ً
 .3انليه عن اجلزم يف املدح والقطع بمصائر العباد ،وكذلك مدحهم جزافا بما ليس فيهم.
ً
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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 1407رشح
رياض الصاحلني ،املؤلف  :حممد بن صالح بن حممد العثيمني .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،تأيلف حممد يلع بن حممد عالن .كنوز رياض
الصاحلني ،تأيلف محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ،ط1430-1ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،تأيلف سليم بن عيد اهلالَل ،دار ابن
اجلوزي .رياض الصاحلني ،تأيلف حميي ادلين انلووي ،حتقيق عصام موىس هادي ،ط :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر .تطريز رياض
َْ َ ْ
َْ َ
لعزيْز آل ُمبَ َ
ارك.
بن عب يد ا ي ي
الصاحلني ،تأيلف فيصل ي
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ُ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ
احلس ِن ،كيف أصبح رسول اهللِ -صىل اهلل
يا أبا
َ
َ
َ
َ
ْ َ
عليه وسلم-؟ قال :أصبح ِحبَم ِد اهللِ بارِئا

 .1803احلديث:

يلع َ
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن َّ
بن أيب
َ َ
هلل -
عند
طالب -ريض اهلل عنه -خ َرج من ي
رسول ا ي
ي
ٍ
َ
ُ ُ ِّ
َ
َ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -يف وج يع يه اذلي تويف فيه ،فقال
ُ
ُ
َ
َ َ ْ ََ
َ
هلل -صىل
انلاس :يا أبا احلَس ين ،كيف أصبح رسول ا ي
َ
َ ً
قال :أَ ْصبَ َح َ
ارئا.
ب
هلل
ا
مد
حب
اهلل عليه وسلم-؟
ي
ي
ي
ي

ل
ہ؟۔ایھوںنحوات
اے اتو ا حسن!آحزسول اهللﷺن کتےسصحیک ے
ہ۔
دنا :الجدمهلل،آحزسول اهللﷺن ضحت نائ میصحیک ے

**

ہ کہ حش رمض می زسول اهلل ﷺ یک
این عیاس زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
ع
آت ﷺ ےک اہں ےس ن ے
اہ آن۔ لوگ
وفات ےہوئ ،اس می یل زضی اهلل عیہ ر
ل
ہ؟۔ ایھوں ن
تروجھن لےگ :اے اتو ا حسن! آح زسول اهلل ﷺ ن صح کتےس یک ے
ہ۔
حوات دنا :الجدم هلل ،آح زسول اهلل ﷺ ن ضحت نائ می صح یک ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن يلع بن أيب

 .1803خدیث:

**

طالب -ريض اهلل عنه -خرج من عند انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -يف مرضه اذلي مات فيه ،واكن يلع

بن أيب طالب صهر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
وابن عمهُ ،
فسئل يلع -ريض اهلل عنه :-كيف أصبح
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ وهذا حرص وحمبة
واهتمام من الصحابة بانليب عليه الصالة والسالم،

قال يلع :أصبح حبمد اهلل معاىف.

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

این عیاس زضی اهلل عہما زوای ث کرن ےہون ییاں کرن ہ ےی کہ عیل ین ائ ظال ث
زضی اهلل عیہ ینی ﷺ ےک اہں ےس ن ے
آت ﷺ اس رمض می
اہآن ،حت کہ ر

آت ﷺ یک وفات ےہوئ۔ عیل ین ائ ظال ث زضی اهلل عیہ زسول
متی ال یےھ ،حش می ر
اهلل ﷺ ےک داماد اوز رججرا زاد یےھ۔ عیل زضی اهلل عیہ ےس تروجرھا گیا کہ :آح ینی ﷺ
ہ؟۔ ن سوال ضجان کرام یک ینی ﷺ ےکسایھ رخاہےت و محنت اوز
ن کتےس صح یک ے
آت ﷺ ےک لن اں یک قکرمیدی یک ییا رپ یھا۔ عیل زضی اهلل عیہ ن حوات دنا:
ر
ہ۔
الجدم هلل ،آح زسول اهلل ﷺ ن ضحت نائ می صح یک ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبداهلل بن عباس –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

ً
• بارئا  :معاىف.

فوائد احلديث:
 .1استحباب السؤال عن حال املريض إذا عرس الوصول إيله.
 .2جواز اتلفاؤل باخلري للمحبوب.
 .3بيان حرص الصحابة ىلع انليب –صىل اهلل عليه وسلم-.
 .4استحباب نداء الرجل بكنيته واتلحبب إيله بها.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د .عبدالعزيز
آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي ،حتقيق د .ماهر الفحل ،دار
ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .صحيح ابلخاري –
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اجلامع الصحيح-؛ لإلمام أيب عبداهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .كنوز رياض
الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه.
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ہ ،می اهللیک یریاہ رخاہےیا ہےوںیتےرسےس
اےزمی!متا اوزیتازت اهلل ے
ہ( ،یریاہ رخاہےیا ےہوں)اس حرتےکرسےس
اوز اسحرتےکرسےسحو بجھ می ے
خ
ہ ،اهللیک یریاہ
ہ اوزاس حرتےکرسےسحو بجھ رپ رلنی ے
حو بجھ می ی ریدایک گنی ے
ب
ث اوز رجھوےس اوززمی رپز ہنواےل
رخاہےیا ےہوں ست اوز کاےل ناگےس ،سای ر
(اتساتوں اوز حنوں)ےکرسےساوز ختنواےلےکرس اوزحش حرت کو حےس اس

ُّ
ُ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل مِن َ ِّ
يا أرض ،ريب
َشكِ
ُ
َ ُ ُّ
وَش ما فيك ،وَش ما خلق فيك ،وَش ما يدب
ك من َش أسد وأسود ،ومن
عليك ،وأعوذ ب ِ ِ

كن ابلدل ،ومن وادل
احلية والعقرب ،ومن سا ِ
وما ودل

 .1804احلديث:

**

 .1804خدیث:

ہ اسےکرسےس۔
ن حیا ے

عیداهلل ین عم زضی اهلل عہما کہن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ حت سف کرن اوز زات ےہو
ك َو َرس ِما قِی ِ
خائ تو فمان« :نا َا ْز ُض َز ِئ َو َزنُ ِ
ود نِال َل ِہ ِمن َرس ِ ِ
ک َو َرس ِمَا خُل ِ َق
ک ال َلہَ ،اعُ ُ
ْ
َ
َ
ُ
ِم ک ِ
ِ
ِ
ل
م
م
ل
ت عَلَی ِ
قِی ِ
کَ ،و َاع
ک َو ِمن َرس ِماند ِ
ودنِال َل ِہ ْن َا َسد َواَسْوَدَ َو َن ا ْ حَیَ ِہ َوا ْع َ ْ
ُ
ت َو ْن َسا ِ
ن
ف ِ
ُ
ُ
ْ
ْ ََ
َ
ِ
ہ ،می اهلل یک یریاہ رخاہےیا
الْی َ َلد ِ َوم ْن َوالِد َومَا َولَ َد» ”اے زمی! متا اوزیتا زت اهلل ے
ہاوزاسحرت ےک رس ےس
ےہوںیتےرس ےس اوز اسحرت ےک رسےسحو بجھ می ے
خ
ہ اوز اهلل یک یریاہ
ہ اوز اس حرت ےک رس ےس حو بجھ رپ رلنی ے
حو بجھ می ی ریدا یک گنی ے
ب
ث اوز رجھو ےس اوز زمی رپ ز ہن واےل
رخاہےیا ےہوں ست اوز کاےل ناگ ےس اوز سای ر
(اتساتوں اوز حنوں) ےک رس ےس اوز ختن واےل ےک رس اوز حش حرت کو اس ن حیا

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -اكن رسول
ُ
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -إذا سافر فأقبل الليل،
ُ
أرض ،ريب ُّ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل يمن َ ِّ
رش يك
قال« :يا
ُ
ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما يَ ُد ُّب
عليك ،وأعوذ بي يك من رش أسد وأسود ،ومن احلية
ساكن ابلدل ،ومن وادل وما ودل».
والعقرب ،ومن
ي

ہ اس ےک رس ےس“۔
ے
**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

قوهل" :يا أرض ،ريب وربك اهلل" ،أي :إذا اكن خاليق
وخالقك هو اهلل ،فهو املستحق أن يلتجأ إيله ،ويتعوذ
به من رشك ،وقوهل" :أعوذ باهلل من رشك" ،أي :من رش
ما حصل من ذاتك بتقدير اهلل من اخلسف والزلزلة

والسقوط عن الطريق واتلحري يف الفيايف ،وقوهل:

"ورش ما فيك" ،أي :من الرضر بأن خيرج منك ما
ً
يهلك أحدا من ماء أو نبات ،وقوهل" :ورش ما خلق

فيك" ،أي :من اهلوام وغريها .واحلديث ضعيف ،فال
حيتاج إَل كثري رشح ،وإنما يُذكر للتنبيه عليه ،واهلل

أعلم.

**

اجمایل معنی:

ت
ہ ،تو اشی ےک سان ِ
اں
"نا ازض ،زئ وزنک اهلل" عنی حت متا اوز یمہازا خالق اهلل ے
ہ کہ اس یک رطف زحوع کیا خان اوز اس ےک سایھ رسك ےس یریاہ ما نیگ
ساں ے
ت
ہ
خان۔ "اعود ناهلل من رسك" عنی وہ رس حو اهلل یک تفدپ ےس یتی دات می ے
ختےس دھتسیا ،زلرلہ ،زا سن ےس گرنا ،ضخاوں می گم ےہوخانا۔ "ورس ما قیک" تعنی اس

تفصاں ےس حو یتے اندز ےس ن کےل اوز اتساں یک ہ ےالک ث کا ستت ین ختےس دزحت
اوز نرائ یک ہ ےالک ث۔ "ورس ما خلق قیک" تعنی کتے مکوزوں وعتہ ےس۔ ن خدی ث

ہ۔ اس یک زنادہ تش بح یک ضوزت یہی۔ اس ےک نازے می ییتیہ
ضعنف ے
ہ۔ واهلل اعلم۔
کرن ےک لن اےس یہاں دکر کیا گیا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
اتلخريج :عبداهلل بن عمر –ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني
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معاين املفردات:

• يدب عليك  :يميش ويتحرك من احليوانات واحلرشات مما فيه رضر.
• أسود  :األسود ،قيل :يه العظيم من احليات ،وهو أخبثها.
َّ
ين ُه ْم ُس َّاك ُن ْ
اذل َ
ُ ُ
األرض.
اجل ُّن ي
• ساكن ابلدل  :هم ي
• ومن وادل  :قيل هو إبليس
• وما ودل  :هم الشياطني

فوائد احلديث:
 .1الليل مظنة األذى أكرث من انلهار؛ الستتار املؤذيات يف ظلمته.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت
ادلاعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه .ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل،
1423ه .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل1430 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح؛ تأيلف مال يلع القاري ،حتقيق صديق العطار ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،ه .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش املكتب
اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6182( :

499

اے امخازن! حنتےک کنی دزخات ہ ےی،یتے نتنن توفدوس اعیل نرائ
ہ۔
ے

يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك
أصاب الفردوس األلَع

 .1805احلديث:

**

 .1805خدیث:

ہ کہ ام الرنع نت پاء زضی اهلل عہا حو خازن ین
اتش زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
رسافہ زضی اهلل عیہ یک والدہ یھی ینی کریم ﷺ یک خدمت می خاض ےہو نی اوز رعض
م
آت جےھ خازن ےک نازے کجرھ یہی ییا نی ےگ؟۔ خازن زضی اهلل
کیا :نا زسول اهلل! ر
ہ تو می ضت کر لوں اوز اگر
عیہ ندز یک لرائ می شہید ہےو گن یےھ۔ اگر وہ حنت می ے

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن أم الربيع بنت الرباء
ويه أم حارثة بن ْساقة ،أتت انليب -صىل اهلل عليه
ُ ِّ ُ
وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،أال حتَدثين عن حارثة -

َ َْ ُ
ربت ،وإن
واكن قتل يوم بدر  -فإن اكن يف اجلنة ص

اكن غري ذلك اجتهدت عليه يف ابلاكء ،فقال« :يا أم

آت ﷺ ن فمانا’’ :اے ام خازن!
اتسا یہی تو یررھ می اس رپ زووں دھووں۔ ر
ہ‘‘۔
حنت ےک یہت ےس دزج ہ ےی اوز یمہازے نتن کو تو فدوس اعیل میل ے

حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس

األىلع».

**

درجة احلديث :صحيح

ض
خدی ث کا دزج :حنح

املعىن اإلمجايل:

جاءت أم حارثة ريض اهلل عنها تسأل عن حال ابنها

**

بعد أن انتىه القتال فإن اكن قد أصاب اجلنة صربت
ُ
َ
األجر عند اهلل وإن اكن غري ذلك
واحتسبت
ُ
اجتهدت عليه يف ابلاكء كما يفعل اغلب النساء،
فبرشها انليب عليه السالم بأنه يف اجلنة وأنه أصاب

الفردوس األىلع منها

اجمایل معنی:

ام خازن زضی اهلل عہا لرائ حم ےہون ےک ت عد ا ین نتن ےک نازے تروجھن ےک
ہ تو می ضت کروں یگ اوز اهلل ےس احر یک امید زکھوں
لن آ نی کہ اگر وہ حنت می گیا ے
یگ اوز اگر اتسا یہی تو یررھ حوت زووں ختےس عام طوز رپ عوز نی کیا کرئ ہ ےی۔ اس رپ ینی
ی
ہ اوز حنت ےک ھی اس
کریم ﷺ ن ایہی حوشحتی سیائ کہ وہ حنت می ے
ہ۔
دزج می حےس فدوسِ اعیل کہا خا نا ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري
اتلخريج :أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• أال حتدثين عن حارثة  :أي  :عن حاهل ومآهل
• يوم بدر  :أي  :غزوة بدر اليت اكنت بني املسلمني وقريش يف رمضان 2ه.

• فإن اكن يف اجلنة صربت  :أي  :يسليين عنه عليم برشف مصريه
• وإن اكن غري ذلك  :أي  :وإن اكن يف انلار
• اجتهدت عليه يف ابلاكء  :أي  :أكرثت ابلاكء عليه
• جنان  :أي  :جنات كثرية
َّ
ٌ
• الفردوس  :البستان اذلي ُيمع لك يشء ،واملراد به أنه حمل خمصوص يف اجلنة ،وهو أعالها

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اجلنة جنان ومنازل ،وأن الشهداء يف أعالها.

 .2فضيلة حارثة – ريض اهلل عنه  ،-وأنه أصاب الفردوس األىلع.
 .3معرفة ما أعد اهلل للمتقني تُ ِّ
هون مصائب ادلنيا ىلع املؤمنني.

 .4من صفات ادلاعية اتلبشري واتللطف بمن أصيب بمصيبة.

 .5جواز ابلاكء ىلع امليت وإن اكن قتيل املعركة يظن هل الشهادة

500

 .6إذا رأى املسلم أمرا ال خيالف الرشيعة عند أهل امليت لم ينكره ويسكت عنه

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلالَل ,دار ابن
اجلوزي 1418.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  .مرقاة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل القاري ،دار الفكر – بريوت.

الرقم املوحد)6408( :
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َُْ
اربعوا لَع أنفسكم ،فإنكم َل
يا أيها انلاس،
َّ
َّ
تدعون َّ
أصم وَل اغئبا ،إنه معكم ،إنه سميع

اے لوگو ! ای رنی خاتوں رپزجم کھاو ،کنو نکہ یم کسی یرہے نا عایث کو یہی ن رکاز
ہ۔ن سکوہ یہت ستنواال اوز یہت
زہ ےہو ۔وہ تو یمہازے سایھ ہےی ے
ے

قريب

 .1806احلديث:

**

ہ کہ ہےم انک سف می زسول اهلل ﷺ
اتو موشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ےک سایھ یےھ ۔ حت ہےم کسی وادی می اپن تو ال الہ اال اﷲ اوز اﷲ اکت کہن اوز
آت ﷺ ن فمانا :اے لوگو ! ای رنی خاتوں رپ زجم
ےہمازی آواز نلید ےہو خائ اس لن ر
ہ
زہ ےہو ۔ وہ تو یمہازے سایھہےی ے
کھاو  ،کنو نکہ یم کسی یرہے نا عای ث کو یہی ن رکاز ے
ہ۔
۔ ن سک وہ یہت ستن واال اوز یہت فی ث ے

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فكنا إذا
َ َّ ْ َ َّ ْ َ
ْ َ َْ
وكربنا وارتفعت أصواتنا ،فقال
أرشفنا ىلع واد هللنا
انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا أيها انلاسْ ،
ار َب ُعوا
ً َّ
ىلع أنفسكم ،فإنكم ال تدعون َّ
أصم وال اغئبا ،إنه
َّ
معكم ،إنه سميع قريب».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حديث أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -أنهم
اكنوا مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف سفر ،فاكنوا
يهللون ويكربون ويرفعون أصواتهم ،فقال انليب -

صىل اهلل عليه وسلم" :-أيها انلاس اربعوا ىلع

أنفسكم -يعين :هونوا عليها ،وال تشقوا ىلع
أنفسكم يف رفع الصوت؟ -فإنكم ال تدعو أصم
ً
ً
ً
ً
وال اغئبا ،إنما تدعون سميعا جميبا قريبا" ،وهو اهلل

عز وجل ال حيتاج أن جتهدوا أنفسكم يف رفع
الصوت عند التسبيح واتلحميد واتلكبري؛ ألن اهلل

تعاَل يسمع ويبرص وهو قريب جل وعال ،مع أنه فوق

السماوات لكنه حميط بكل يشء جل وعال .قوهل:
ً
ً
ً
"تدعون سميعا بصريا قريبا" ،وهذه صيغ مبالغة هلل؛
ألن هل -تعاَل -تمام الكمال من هذه الصفات ،فال
يفوت سمعه أي حركة وإن خفيت ،فيسمع دبيب
انلملة ىلع الصفاة الصماء يف ظلمة الليل ،وأخىف من

ذلك ،كما أنه -تعاَل -ال حيجب برصه يشء من
احلوائل ،فهو يسمع نغماتكم وأصوات أنفاسكم

ومجيع ما تتلفظون به من لكمات ،ويبرص حراكتكم،
ً
وهو معكم قريب من داعيه ،وهو أيضا مع مجيع
خلقه باطالعه وإحاطته ،وهم يف قبضته ،ومع ذلك

 .1806خدیث:

ہ۔
فیث ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ وہ لوگ انک سف می ینی
اتو موشی اسرعی زضی اهلل عیہ ےس رموی خدی ث می ے
یہ
زہ یےھ۔ اس رپ ینی ﷺ
ﷺ ےک ےہماہ یےھ۔ وہ ن آواز نلید لیل و نکتت کر ے
ع تف سک ت
آت رپ کج رھ پمی پتو اوز آواز
ن فمانا" :ایہا الیاس ازتعوا یل ا م"۔ عنی ا ین ر
زہ ےہو
آت کو م سفت می ن دالو۔ یم کسی اتسی دات کو تو ن رکاز یہی ے
نلید کرےک ا ین ر
ش
زہ ےہو
حو یرہی اوز عت موحود ےہو نلکہ یم تو انک منع و محنت اوز فی ث دات کو ن رکاز ے
تس
تعنی اهلل رع وخل کو حےس اس نات یک کوئ خاحت یہی کہ یم تنح و بجمید اوز نک تت کہن
ی
ی
آت کوم سفتمیدالو۔ کنو نکہاهلل ستیا ھیاوزدیکھیا ھی
ےہونآوازنلید کرےک ا ین ر
ی
ہ۔
ہ ناہےم وہ ےہ ےس کو محنظ ے
اوپ ے
اوز وہ فی ث ھی ے
رج وہ آشماتوں ےس ر
ہ اگ ر
خ
آت ﷺ ن فمانا کہ " :ندعوں شمن عاۃ تصتاۃ فییاۃ" ن اهلل ت عایل ےک لن
رعو ل۔ ر
ی
میا لےع ےک ضنےع ہ ےی کنو نکہ اهلل ت عایل می ن ضفات ندزج ایم موحود ہ ےی حریابجرہ کوئ ھی
ک ی م
حی
اہ وہ تنی ھی حقی ےہو اس یک شماعت ےس یہی ح روکنی۔ وہ زات ےک
تش رخ ے
ی
خ
ہنلکہ
اندھتےمی حکن شحت رپرھ رپ رلنی ےہوئحرنوینی ےکزنگن یک آواز کو ھی ستیا ے
ی م
ہ خ تسا کہ اهلل ت عایل یک آیکھوں ےک سا من کوئ
اس ےس ھی حقی آوازوں کو ستیا ے
رپدہ خا نل یہی ےہو نا۔ وہ یمہازی ُرسوں اوز یہمازے ساتش یک آوازوں اوز ےہ اں
ہ۔ وہ ا ین
ہ حو یم تو لن ہےو اوز یمہازی حرکات کو دیکھیا ے
کلمات کو ستیا ے
م
ہ اوز اں کا اخاظہ
ہ۔ وہ یمام جلوق ےس آگاہ ے
ن رکازن واےل ےک فی ث ےہو نا ے
ہ اوز وہ ست اس ےک قنصہ می ہ ےی۔ اس ےک سایھ سایھ وہ ا ین
کن ےہون ے
م
م
ہ۔ای رنییمام جلوفاتمیےساس رپ
ہاوزای رنییمام جلوفات ےسناالپ ے
رعس رپ ے
ش
ی
اہ وہ کوئ ھی ےہو۔ مع و تض اوز فت اهلل یک ضفات ہ ےی حو
کوئ ےس تروسیدہ یہی رخ ے
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هو ىلع عرشه اعل فوق مجيع خملوقاته ،وال خيىف عليه

خافية يف مجيع خملوقاته مهما اكنت .والسمع وابلرص

والقرب صفات ثابتة هلل -عز وجل -ىلع الوجه الالئق

یم
اس ےک لن ن ال نکتنف و تیل اوز ن ال بختف و ناونل اس انداز می نای ث ہ ےی حو
اس یک دات ےک سان ِ
ہ۔
اں ساں ے

به ،من غري تكييف وال تمثيل وال حتريف وال

تأويل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ للبخاري
اتلخريج :أبو موىس األشعري –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

ِّ َ
اطلعنا عليه من فوق ،أي :أقبلنا عليه.
• أرشفنا ىلع وا ٍد :
• هللنا  :قلنا :ال هلإ إال اهلل.
• اربعوا  :ارفقوا
• كرب  :قال اهلل أكرب

فوائد احلديث:
 .1كراهية رفع الصوت باذلكر وادلاعء.
 .2إثبات السمع وابلرص والقرب هلل تعاَل بال حتريف وال تمثيل ،وال تكييف وال تعطيل.
 .3تفسري معية اهلل ،وأنها معية علم بكافة اخللق ،وراعية وقرب للمؤمنني.
 .4إشفاق انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أصحابه.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلالَل ،دار ابن اجلوزي .رياض الصاحلني من الكم سيد املرسلني؛ لإلمام أيب زكريا انلووي،
حتقيق د .ماهر الفحل ،دار ابن كثري-دمشق ،الطبعة األوىل1428 ،ه .رشح أسماء اهلل احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة؛ تأيلف د .سعيد القحطاين.
رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن-الرياض1426 ،ه .رشح كتاب اتلوحيد من صحيح ابلخاري؛ للشيخ عبداهلل
الغنيمان ،مكتبة يلنة-دمنهور ،الطبعة األوىل1409 ،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 .كنوز رياض الصاحلني؛ فريق عليم برئاسة أ.د .محد العمار ،دار كنوز إشبيليا-الرياض ،الطبعة األوىل،
1430ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)6207( :
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َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِّ
ْ َ َ َّ َ َ
يؤَت ِِبَهن َم ي ْومئِ ٍذ هلا سبعون ألف ِزمامٍ  ،مع لك
َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ
زِمامٍ سبعون ألف مل ٍك جيرونها

 .1807احلديث:

ح
اسدں ہنم کو اسخالث میالنا خان گا کہ اسیکست ےہاز لگا می ےہوںیگ ،ےہ
کھت
زہ ےہوںےگ۔
لگامےک سایھ ست ےہازف سن ےہوںےگ حو اےس نرح ے

**

ً
عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -مرفواع:
َْ
«يُؤىت جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف يز َمامٍ مع لك زمام
َ َ
سبعون ألف ملك ُيُ ُّرون َها».

ہ" :اس دں (قیامت ےک
عید اهلل ین م سعود زضی اهلل عیہ ےس رمقوعاۃ زوای ث ے
ح
دں) ہنمکواسخال ثمی النا خانگا کہاس یک ست ےہازلگامی ےہوں یگ ،ےہلگام ےک
کھ ت
زہ ےہوں ےگ۔"
سایھ ست ےہاز ف سن ےہوں ےگ حو اےس نرح ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يؤىت بانلار يوم القيامة هلا سبعون ألف حبل تقاد به،
ويف لك حبل سبعون ألف ملك ُيرونها به.

 .1807خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ح
قیامت ےک دں ہنم کو اس خال ث می النا خان گا کہ اس یک ست ےہاز زسیاں ےہوں یگ
حن ےس اےس خر النا خازاہ ےہوگا ،اوز ےہ زشی رپ ست ےہاز ف سن مفز ےہوں ےگ حو اس ےک
کھ ت
زہ ےہوں ےگ۔
دز تےع اےس نرح ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يومئذ  :هو يوم القيامة.
• زمام  :هو ما تقاد به ادلابة من حبل وغريه.

فوائد احلديث:
 .1يعظم خلق جهنم.
 .2تفصيل خلَلق جهنم ،وأن هلا أزمة تقاد بها ،وهلا من يقودها من املالئكة.
 .3بيان عدد املالئكة اذلين ُيرون جهنم.
ُ .4يب اإليمان خبرب الواحد املتعلق بالعقائد واألحاكم كهذا احلديث.
 .5ختويف اهلل لعباده يلتقوه ويعبدوه.
املصادر واملراجع:

ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،حتقيق خليل مأمون شيحا -دار املعرفة –بريوت-الطبعة الرابعة 1425ه .كنوز رياض الصاحلني،
ارشاف محد العمار  ،نرش :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل1430 ،ه 2009م .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهالَل،دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل1418ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .رشح رياض الصاحلني؛ للشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلين وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة
عرشة1407 ،ه.

الرقم املوحد)5463( :
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أحاديث الفقه

خاو اےسدیکھ لو کنوں کہن یمہازے نا ےہمی ز سنیک نراییدازیےک لن یہایث

اذهب فانظر إيلها ،فإنه أجدر أن يؤدم بينكما

 .1808احلديث:

**

عن املغرية بن شعبة ،قالُ :
أتيت انليب -صىل اهلل عليه
ً
أخطبُها ،فقال« :اذهب فانظر
وسلم فذكرت هل امرأة ي
أجدر أن يُ َ
ُ
ؤدم بينكما»  ،فأتيت امرأة من
إيلها ،فإنه
ُ
األنصارَ ،
فخطبتها إَل أبَويها ،وأخربتهما بقول انليب

آتےسدکرکیا
معتہین سعیہزضی اهللعیہ کہنہ ےی کہمیینیﷺےکنراسآنااوز ر
آت ﷺ ن فمانا "خاو اےس
کہ می انک عوزت کو ن کاح کا رن عام دے زاہ ےہوں ،ر
ہ
ہ "،
دیکھ لو کنوں کہ ن یمہازے نا ے می ز سن یک نراییدازی ےک لن یہای ث میاست ے
ات ےک دزت عہ ےس
حریابجرہ می انک اتصازن عوزت ےک نراس آنا اوز اس ےک ماں ن ر

كرها ذلك ،قال:
صىل اهلل عليه وسلم ،فكأنهما ي
فسمعت ذلك املرأة ،ويه يف يخدرها ،فقالت :إن اكن

اےس رن عام دنا اوز ینی اکرم ﷺ کا فماں سیانا ،لیک اتسا معلوم ےہوا کہ اس کو ن نات
ت رسید یہی آئ ،اس عوزت ن ترش رپدہ ن نات سنی تو کہا اگر زسول اهلل ﷺ ن
ی
دیکھن کا حکم دنا ے ی
عایل کا واسظہ دالئ ےہوں ،گونا کہ
ہ ،تو م دیکھ لو ،وزن می م کو اهلل ت ی
ش
اس ن اس حرت کو یہت پا مجھا ،معتہ زضی اهلل عیہ کہن ہ ےی کہ می ن اسعوزت
کو دیکھا اوز اس ےس سادی کر یل ،یررھ ایھوں ن اس کا ہےم رماح ےہونا دکر کیا ۔

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمرك أن تنظر ،فانظر،
َ ْ َ
ُ
ُ
فنظرت إيلها
فأنشدك ،كأنها أعظمت ذلك ،قال:
وإال

فزتوجتُها ،فذكر من موافقتها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

الرجل إَل من يريد
نظر
دل احلديث ىلع استحباب ي
ي

أن يزتوجها ،وأن ذلك أقرب إَل الوفاق واالتفاق
َّ
بينهما؛ ألن انلظر إيلها أوىل باإلصالح وإيقاع

األلفة والوفاق بينهما ،فيكون تزوجها عن معرفة،
فال يكون بعده ندامة ً
اغبلا ،وهلذا جاء املغرية ريض
اهلل عنه يستشري انليب صىل اهلل عليه وسلم يف

نكاح امرأة فأمره بانلظر إيلها يلتأكد اتلوافق بينهما

ودل ىلع أنه ُيب قبول ما جاء عن انليب صىل اهلل
عليه وسلم دون أدىن حرج ألنه ال يأمر صىل اهلل

عليه وسلم إال بما فيه خري وصالح.

 .1808خدیث:

ہ۔
میاست ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
ہ حش
اس خدی ث می رمد ےک لن اس خاتوں کو د کھن کا اسحیات نای ث ہےو نا ے
ےس وہ ن کاح کا امیدواز ےہو اوز ن عمل دوتوں ےکمانی نا ےہمی مواقفت اوز اتفاق ی ریدا
ہ اوز اس کو دیکھیا ،دوتوں می نا ےہمی
کرن کا ست ےس انہائ فی ث پین دزت عہ ے

ع
ہ یت اس
اص الح فایم کرن اوز الفت و مواقفت ی ریدا کرن کا موزوں پین مل ے
ےک ت عد ےہون واال ن کاح علم و آگہی ےک سایھ ےہوگا اوزعموماۃ اس ےک ت عد ندامت و

ہ کہ معتہ ین سعیہ زضی اهلل عیہ ن انک
رسمیدیگ کا سامیا یہی ےہو نا ،یہی وج ے
آت ﷺ
خاتوں ےس ن کاح کرن ےک سلسلہ می ینی ﷺ ےس مسوزہ ظلت کیا تو ر
ن ایہی اس خاتوں کو دیکھن یک ہےدای ث فمائ ناکہ دوتوں ےک مانی مواقفت کا
ی
تف
ہ کہ ینی ﷺ ےس وازد
حصول تنی ہےوخان۔ یت اس خدی ث می ن ھی دلیل ے
آت
ےہون واےل ےہ نات کو دزہ پاپ نامل کن تعت قنول کرنا واحت ے
ہ کنوں کہ ر
ﷺ ےک فامی می حت و یھ الئ اوز دزسییگ و یییک ےک سوا کجرھ یہی ےہو نا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

أحرى وأيلق.
• أجدر :
ُْ
• يُؤدم  :من األدم وهو األلفة واالتفاق.
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َ
َ
َّ
َ َّ ُ َ
َ
اهلل َعليْ يه َو َسل َم ،-وذلا سلمت به املرأة يف األخري ألنه أمر الرشع.
• كرها ذليك  :أي َطبْعا ال إنكارا ألمره -صىل
َ
ْ
يد أ َّن َها َاكنَ ْ
• خ ْدر َها  :س ْرت َها ,يُر ُ
ت بيك ًرا.
ي ي
ي ي
ي
َ
َ
َ َّ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َّ
اَّلل أ ْن َال َتنْ ُظ َر إ ََلَّ.
• و يإال فإيين أنشدك  :أسألك بي ي
َ ي
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ
ِّ َ
ْ َ َْ ْ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
• فذكر من موافقتها  :ذكر أن تيلك المرأة وافقت طبعه؛ ألنه رأى قبل انلاكح ما يدعوا يمنها ايله بقول انل ييب -صىل اهلل علي يه وسلم-.

فوائد احلديث:

يزتوجها؛ وذلك يلكون داعيًا نلاكحها ،أو ً
 .1إباحة نظر اخلاطب إَل خمطوبته قبل أن ِّ
دافعا لرتكها.
 .2مرااعة مصالح العباد بما فيه تنظيم معاشهم ومعادهم.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة,

مكتب املطبواعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد،
حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمني
الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل -
ِّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمي يمن بُ ُ
ِّ
املكرمة.الطبعة :اخلا يم َسة  1423 ،ـه  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه  ,انلارش :دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ي
اجليل  -إجناح احلاجة ملحمد عبد الغين املجددي احلنيف  ,انلارش :قدييم كتب خانة  -كراتيش  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي  ,ت :جلنة
خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب ,إدارة اثلقافة اإلسالمية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،مكتبة املعارف للنرش واتلوزيع ،الرياض .الطبعة :األوىل( ،ملكتبة املعارف)1415 ،ه " .مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم) عبد اهلل بن
عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
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واترش خاو اوز ا ر ھیرطحےسوضو کرو۔

ارجع فأحسن وضوءك

 .1809احلديث:

**

َ
عن عمر بن اخلطاب :أن رجال توضأ ،فرتك َم ْو يضع
َ
ُظ ُفر ىلع َق َد يمه ،فَأبْ َ َ
رص ُه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
َّ
وء َك» َ
ْ
ارجع فَأ ْح يس ْن ُو ُض َ
فرجع ،ثم صىل.
فقال « :ي
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن رجال توضأ
ُ
َ
ولم يتم وضوؤه كما أمره اهلل ،بل ترك َم ْو يضع ُظفر ىلع
َ
َ
ق َد يمه ،فتجاوزه من غري أن ي ُم َّر عليه املاء ،فرأى انليب

صىل اهلل عليه وسلم -ذلك ،فأمره انليب -صىل اهللعليه وسلم -أن يرجع فيتوضأ وضوءا يأيت به ىلع
الوجه املرشوع ،حبيث ال يرتك أي جزء من أجزاء

األعضاء اليت ُيب استيعابها باملاء ،فرجع الرجل

فتوضأ ثم صىل.

**

 .1809خدیث:

ہ ،وہ ییاں کرن ہ ےی کہ انک آدمی ن
عم ین حظات زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
وضو کیا تو ا ین نراوں رپ انک ناحن یک خگہ کو (دھون تعت) رجھوز دنا۔ ینی ﷺ ن
ش
ج
حت اےس دیکھا تو فمانا" :واترش خاو اوز ا ر ھی رطح ےس وضو کرو"۔ حریابجرہ وہ حص
واترش ےہو گیا اوز یررھ یماز رپھی۔

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ش
زہ ہ ےی کہ انک حص ن وضو کیا ،ناہےم اس
عم ین حظات زضی اهلل عیہ ییاں کر ے
مک
ح
ہ؛ نلکہ ا ین نراوں می انک
رطح مل طوز رپ یہی کیا ،حش کا اهلل ت عایل ن کم دنا ے
ناحن ےک پاپ خگہ رپ ےس نرائ گرازے تعت ہےی اےس رجھوز دنا۔ ینی ﷺ ن حت ن
دیکھا ،تو اےس حکم دنا کہ وہ واترش خا کر یررھ ےس مشوع رط تق ےس وضو کرے ،ناین
ی
طوز کہ اعصاے وضو ےک اں احرا می ےس کسی ھی حر کو ن رجھوزے ،حن نک تروزی
ہ۔ حریابجرہ اس ن واترش خاکر دونازہ وضو کیا اوز یررھ یماز
رطح ےسنرائ یہانا واحت ے
رپھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
َ
َ
ْ
َ
• ق َدمه  :الق َدم ما يَطأ األرض من يرج يل اإلنسان.

فوائد احلديث:
ُّ .1
تعني املاء يف الوضوء؛ فال يقوم غريه مقامه.
َ
َ
تلصحيح عبادته.
اجلاهل والغافل؛
األمر باملعروف ،وإرشا يد
 .2وجوب املبَادرة إَل
ي
ي
ي
 .3حسن طريقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف إنكار املنكر.
َّ
وأن من ترك ً
جزءا من العضو -ولو يسريا -لم يصح معه الوضوء ولزمته اإلاعدة إذا اكن الفاصل طويال.
 .4وجوب تعميم أعضاء الوضوء باملاء،
ْ
َ
 .5مرشوعية إحسان الوضوء ،وذلك بإتمامه وإسباغه ىلع الوجه املأمور به رشاع.
َّ
َّ
َّ
ً
 .6أن القدمني من أعضاء الوضوء ،وأنه ال يكيف فيهما املسح ،بل البد من الغسل؛ كما جاء رصحيا (يا أيها اذلين آمنوا إذا قمتم إَل الصالة

َ
َ
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إَل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إَل الكعبني) [املائدة ]6 :األرجل معطوفة ىلع الوجوه ذللك نصبت.
ْ
ِّ ْ
جل عن َّ
َّ َّ
بقية
 .7وجوب املواالة بني أعضاء الوضوء؛ فإن انليب َ-صىل اهلل عليه وسلم -أمره بأن يرجع يلحسن وضوءه لكه ،من أجل تأخري غسل الر ي
األعضاء ،ولو لم تعترب املواالة القترص ىلع أمره بغ ْسل ما تركه ْ
فقط .واملواالة :أن ال يؤخر غسل عضو حَّت ينشف اذلي قبله يف زمن معتدل.
ي ي
ُ
ْ
 .8أن اجلهل والنسيان ال يسقطان الواجب ،وإنما يسقطان اإلثم؛ فهذا الرجل اذلي لم يس يبغ وضوءه جلهله لم يسقط عنه انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -الواجب ،وهو الوضوء ،وإنما أمره أن ِّ
حيسنه ،أي :يعيده كما جاء رصحيا يف الرواية األخرى.

510

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الطبعة:
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا يم َسة 1423ه،
األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ج
نترسات(ےک ر ھیتنوں)ےسبحرو؛ کنوں کہ عموماقت کا عداتاشیوجےسہےو نا

استزنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القب منه

 .1810احلديث:

**

ْ َْ
ً
زنهوا
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفواع« :است ي
َّ َّ
من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منه».

ات ے
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :ن رتسات
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
رج
ہ۔"
(ےک ھیتنوں) ےس بحرو؛ کنوں کہ عمومم قت کا عدات اشی وج ےس ےہو نا ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث
ً
أحد أسباب عذاب القرب ،وهو األكرث شيواع ،أال وهو
عدم االستزناه والطهارة من ابلول.

 .1810خدیث:

ہ۔
ے

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

اس خدی ث می ینی ﷺ عدات قت ےک اسیات می ےس انک ستت کو ےہمازے لن
ہ ،تعنی ن رتسات ےس ن بحریا اوز اس
زہ ہ ےی ،حو کہ یہت زنادہ نرانا خا نا ے
ییاں فما ے

ےس نراك صاف ن زہےیا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
اتلخريج :أبو هريرة  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• استزنهوا  :اطلبوا الزناهة بابتعادكم عن ابلول.
• اعمة  :أكرث.

فوائد احلديث:
 .1احلرص ىلع اتلزنه واالبتعاد من ابلول ،بأن ال يصيبه يف بدنه وال ثوبه.
 .2األفضل املبادرة بغسله ،والطهارة منه بعد إصابته؛ ئلال تصاحبه انلجاسة ،أما وجوب إزاتلها فيكون عند الصالة.
ً
ً
 .3أن ابلول جنس ،فإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقعة ،جنسها؛ فال تصح بذلك الصالة؛ ألن الطهارة من انلجاسة أحد رشوطها.
 .4أن ترك اتلزنه من ابلول من كبائر اذلنوب.
 .5ثبوت عذاب القرب ،وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع.
 .6إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،فأول مراحل اآلخرة يه القبور ،فالقرب :إما روضة من رياض اجلنة ،أو حفرة من حفر انلار.
املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه،
2004م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
ِّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا يم َسة 1423ه2003 ،م.
1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم يمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إْساء بيويم -الطبعة األوىل
1427ه.
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ناع قنول کرلو اوز اےسانک ظالقدےدو۔

اقبل احلديقة وطلقها تطليقة

 .1811احلديث:

**

ہ کہ نای ث ین ف تش زضی اهلل عیہ یک نوی
این عیاس زضی اهلل عہما ےس زوای ث ے
م
ینی ﷺ ےک نراس آئ اوز کہن لیگ "نا زسول اهلل! جےھ نای ث ین فتش ےک اخ الق اوز

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :يا رسول اهلل ،ثابت بن
ُ ُ
ْ
أعت ُ
ب عليه يف خل ٍق وال يديْ ٍن ،ولكين أكره
قيس ،ما ي
الكفر يف اإلسالم ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه

ہ ،التیہ می اس الم می کف کو ت رسید یہی
دین یک وج ےس اں ےس کوئ س کای ث یہی ے
کرئ"۔ اس رپ زسول اهلل ﷺ ن اس ےس تروجرھا" :کیا یم اں کا ناع (حو ایہوں ن
مرہ می دنا یھا) واترش کر سکنی ےہو؟"۔ اس ن کہا" :جی اہں"۔ زسول اهلل ﷺ ن

وسلم« :-أتردين عليه حديقته؟» قالت :نعم ،قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-اقبل احلديقة

( نای ث زضی اهلل عیہ ےس) فمانا" :ناع قنول کر لو اوز اےس انک ظ الق دے دو"۔

وطلقها تطليقة».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن امرأة ثابت بن قيس -ريض اهلل
عنه وعنها -واكن ثابت من خيار الصحابة :جاءت إَل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وأخربته أنها ال
ُ ًُ
تنكر من أمر ثابت -ريض اهلل عنه -خلقا وال دينًا،
ً
ً
فهو من أحسن الصحابة خلقا وديانة ،ولكنها كرهت
إن بقيت معه أن حيصل منها كفران العشري

باتلقصري يف حقه ،وكفران العشري خمالف لرشع اهلل،
َ َ َ ُ َْ
امة يخلق يت يه -ريض اهلل
و اكن سبب كراهتها هل دم
ً
عنه -كما يف بعض الروايات ،فلم يكن مجيال،

فعرض -عليه الصالة والسالم -ىلع ثابت أن ترد
ً
مهرا،
عليه امرأته احلديقة اليت أعطاها إياها
ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا ،ففعل -ريض اهلل
عنه ،-وهذا احلديث أصل يف باب اخللع عند الفقهاء

-رمحهم اهلل.-

 .1811خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ہ کہ نای ث ین فتش زضی اهلل عیہ حو اکاپ ِضجان
اس خدی ث می اس نات کا ییاں ے
آت ﷺ
می ےس یےھ ،اں یک نوی زسول اهلل ﷺ یک خدمت می خاض ےہوئ اوز ر
ی
کو ییانا کہ نای ث زضی اهلل عیہ می ایہی اں ےک اخ الق نا دین ےک اعتیاز ےس کوئ ھی
ہ ۔اخ الق اوز دینی لجاظ ےس وہ یہتین ضجان می ےس ہ ےی ناہےم
نات نات رسید یہی ے

ہ کہ اگر وہ اں ےک سایھ زہ ےی تو کہی اں ےک حق می کو ناہےی یک وج
ایہی ن نات رسید ے
ےس وہ خاوند یک نافمائ یک رمیکت ن ےہو خا نی حت کہ خاوند یک نافمائ اهلل یک رستعت
ی
ہ۔ اں یک نای ث ین فتش زضی اهلل عیہ کو نات رسید کرن یک وج ن ھی کہ
ےک مجالف ے
وہ حسمائ طوز رپ ندیما یےھ اوز حوتصوزت یہی یےھ خ تسا کہ تعص زوانات می آنا
ک
ہ۔ زسول اهلل ﷺ ن نای ث زضی اهلل عیہ ےک سا من ن نات ز ھی کہ اں یک
ے
ہ حو ایہوں ن اےس تطوز مرہ دنا یھا اوز وہ ایہی
نوی ایہی وہ ناع واترش کر دینی ے
انک ظ الق دے دین حش ےس وہ اں ےس الگ ےہو خان۔ نای ث زضی اهلل عیہ ن
ج
اتسا کر لیا۔ ققہاء ز مہم اهلل ےک اہں ن خدی ث خلع ےک نات می نتیادی دلیل یک
ک
ہ۔
حیتنت ز ھنی ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ما أعيب عليه  :ما أجد عيبًا فيه ،ال يف دينه ،وال يف خلقه وعرشته.
ُ ُ
• خل ٍق  :بضم اخلاء املعجمة ،وضم الالم :صفات محيدة باطنة ،ينشأ عنها معارشة كريمة.
• أكره الكفر يف اإلسالم  :املراد بالكفر :كفران العشري واتلقصري فيما ُيب هل بسبب شدة ابلغض هل.
ً
• حديقته  :هو البستان يكون عليه حائط ،واكن قد أصدقها بستانا.
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• اقبل احلديقة وطلقها تطليقة  :واألمر هل أمر إُياب ما دام أنه تعذرت العرشة بينهما ،فيطلقها تطليقة واحدة وال يزيد ويه طلقة بائنة.

فوائد احلديث:
 .1ثبوت اخللع ،وأنه فرقة جائزة يف الرشيعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ.
 .2أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج ،إما لسوء عرشته معها ،أو دمامته ،أو حنو ذلك من األمور املنفرة.
 .3قيد بعض العلماء اإلباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها حيبها ،فإن اكن حيبها ،فيستحب هلا الصرب عليه.
 .4أنه ينبِغ للزوج إجابة طلبها إَل اخللع إذا طلبته؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
ُ .5يب أن يكون اخللع ىلع عوض؛ لقوهل تعاَل-صىل اهلل عليه وسلم" :-اقبل احلديقة ،وطلقها تطليقة".
 .6أنه البد يف اخللع من صيغة قويلة؛ لقوهل" :وطلقها تطليقة".
 .7يستدل باحلديث ىلع أنه ُيوز إيقاع اخللع زمن احليض ،ألن انليب -عليه الصالة والسالم -لم يستفصل امرأة ثابت أيه ىلع طهر أم حيض،
فدل ذلك ىلع اجلواز.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .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 يم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:
تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل - .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن
عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إْساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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ب
ت
ث اوز رجھو کو مازدالو ۔
یماز میدو سیا ےہوں( عنی) سای ر

اقتلوا األسودين يف الصالة :احلية ،والعقرب

 .1812احلديث:

**

ات ے
ہ ،وہ کہن ہ ےی کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا :
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ب
ی
ت
ث اوز رجھو کو (اگر د کھو تو) ماز دالو ‘‘۔
’’یماز می دوتوں کالوں ( عنی) سای ر

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-اقتلوا األسودين يف الصالة:
َّ
احلية ،والعقرب».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف استحباب قتل احلية والعقرب
حال الصالة؛ ألنه ورد األمر بذلك وذلك ألن حركة

القتل حمدودة ال تبطل الصالة.

 .1812خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

ب
ہ کہ خال ِ
ث اوز رجھو کو مازنا مسنحت
خدی ث رستف ےس واضح ےہو نا ے
ث یماز می سای ر
ح
ہ کہقیلےک لندزکازحرک ث
ہ۔ ناس لن ے
ہ۔ کنوں کہاسکا کم وازد ےہوا ے
ے
ہ ،اس ےس یماز ناظل یہی ےہوئ۔
مجدود ےہوئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد ادلاريم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• اقتلوا األسودين  :تثنية أسود ،يطلق ىلع احلية والعقرب ىلع ِّ
أي لون اكنا ،ولو لم يكونا أسودين ،وتسميتهما بذلك من باب اتلغليب؛ ألن املسىم
باألسود يف األصل :احلية.
• احلية والعقرب  :بيان لألسودين ،واحلية :دابة من الزواحف ،طويلة ابلطن ،جسمها حمرشف ،عديم األطراف ،ويه أنواع ،بعضها أخبث من
ِّ
بعض ،ويه تدلغ بواسطة العض بفمها ،ثم تفرز مادة سامة تنتقل إَل الدليغ .والعقرب :دابة معروفة ،تلسع بشوكة يف طرف ذيلها ،فتفرز مادة
سامة ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.

فوائد احلديث:
 .1استحباب قتل احلية والعقرب يف الصالة.
َّ
 .2أن هذه حركة قليلة حممودة ،فال تبطل الصالة وال تنقصها ،ولو لم تكن من مصلحة الصالة.
َّ
 .3مرشوعية قتل لك مؤ ٍذ من اهلوام وغريها ،يف الصالة أو خارجها؛ فإنه إذا استحب قتل هذه الفواسق يف الصالة ،فقتلها خارجها يكون أوىل.
املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،أليب عيىس
حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،تعليق:
حممود خليل ،مكتبة أيب املعايط  .السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبواعت اإلسالمية –
مسند أمحد بن حنبل ،إليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوري ،اعلم الكتب مسند
حلب ،الطبعة اثلانية 1406 ،ـه– 1986م.
ْ َ ْ َّ ْ
َ َ ُ َ َّ َ
ْ
َ
َّ
َّ
ار ييم ،حتقيق :حسني سليم أسد  .تسهيل اإلملام بفقه
اإلمام أيب حمم ٍد عب يد ا ي
ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف ي
هلل ب ين عب يد الرمح ين بن الفضل ادل ي
األحاديث من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم
السليمان،ط 1427، 1ه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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ہ اوز کنوازی لریک
سادیسدہ لریک ،ا ین تفشیک ا ینویلےسزنادہ حقداز ے
ےس اسےک نازے می اخازتیلخانیگ اوزاسیک خاموشی ہےی اسیک

اثليب أحق بنفسها من ويلها ،وابلكر تستأمر،
وإذنها سكوتها

 .1813احلديث:

**

ہ کہ ینی ﷺ ن فمانا کہ "سادی سدہ
این عیاس زضی اهلل عھما ےس زوای ث ے
ت
ہ اوز کنوازی لریک ےس اس ےک
لریک ،ا ین فش یک ا ین ویل ےس زنادہ حق داز ے

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -قال« :اثلَّيِّب ُّ
أحق بنفسها يمن َو ييلِّها،
ُ
ُْ
وابلكر ت ُ ْستَ َ
أمر ،وإذنها ُسكوتها».
ي

ہ‘‘۔
نازے می اخازت یل خان یگ اوز اس یک خاموشی ہےی اس یک اخازت ے

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن اثليب أحق بنفسها من ويلها يف
اإلذن بمعىن أنه ال يزوجها حَّت تأذن هل بانلطق ألنها

أحق منه بالعقد فإن لم ترض فليس للويل مع اثليب

أمر ,وابلكر ابلالغ يستأذنها ويلها يف تزوُيها ,وإذنها

سكوتها ,وسكوتها إقرارها وال ُيوز إجبارها.

 .1813خدیث:

ہ۔
اخازت ے

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

م
ہ کہ سادی سدہ لریک ای رنی سادی یک اخازت
اس خدی ث می اس مسیلہ یک ز ےہمائ لنی ے
ہ اوز ن اس معنی می کہ اس
ےکییی ا ین ویل ےک مفانلہ می ازحود زنادہ حق داز ے
ےک زنائ افاز ےک تعت اس کا ن کاح یہی کیا خاسکیا کنو نکہ وہ ویل ےس زنادہ ایریا ن کاح
ک
ہ اوز اگر وہ ن کاح ےک لن زاضی ن ےہو تو اس سادی سدہ ےک
کرن کا حق ز ھنی ے
سایھویلکو کوئ اختیازیہیزہےیااوزنا لعکنوازی لریک ےساس کاویل ،اس ےک ن کاح یک
اخازت ظلت کرے گا اوز اس یک خاموشی ہےی اس یک خای ث ےس اخازت اوز اس کا
ی
زہ کہ اس کا ن کاح ھی زپدسنی کرنا خاپ یہی۔
ہ اوز حیال ے
افاز ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اثلَّيِّب  :يطلق ىلع اذلكر واألنىث ،وهو من ليس ببكر.
ًّ
ًّ
بنفسها  :صيغة اتلفضيل املقتضية للمشاركة يف احلق ,واملعىن أن هلا يف نفسها يف انلاكح حقا ,ولويلها حقا ,وحقها أوكد من حقه ,فلو أراد
• أحق ً
تزوُيها كفأ وامتنعت لم جترب ,ولو أرادت الزواج من كفء فامتنع الويل أجرب ,فإن أرص زوجها القايض.
• ابلكر  :بكرس ابلاء مجعه أبكار ،وهو اذلي لم يزتوج من ذكر وأنىث
• ويلها  :الويل هو أقرب الرجال إَل املرأة من عصبتها
• حَّت تستأمر  :من االستئمار طلب األمر ,أي حَّت يؤخذ أمرها.

فوائد احلديث:

انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها ،وإذنها يف ذلك إذنًا رصحيًا ,وقد ورد َّ
َّ .1
انليه بصيغة انليف ،يلكون أبلغ ،فيكون عقد انلاكح اخلاَل من
ً
إذنها باطال.
َّ
ً
َّ .2
انليه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها ،ويقتيض طلب إذنها فيه ،أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
َّ
ٌ
اعتبار ومعىن ،هذه يه اليت
 .3يفيد طلب إذنها أن املراد بها ابلنت ابلالغة اليت عرفت أمور انلاكح ،والزوج الصالح من غريه؛ يلكون إلذنها
يؤخذ إذنها.
ً
َّ
 .4ابلكر يكيف يف إذنها السكوت؛ حليائها اغبلًا عن انلطق ،واألحسن أن ُيعل ملوافقتها بالسكوت أجال ،تعلم به أنها بعد انتهاء مدته راضية،
ً
ً
يعترب سكوتها إذنا منها وموافقة.
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ً
ً
 .5ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج ،واسم الزوج ،بل البد من تعريفها بالزوج تعريفا اكمال.

 .6حكمة الرشع يف اتلفريق بني اثليب وابلكر.

 .7مرااعة العلل واملعاين يف األحاكم ,ووجهه :أنه إنما فرق بني ابلكر واثليب؛ ألن ابلكر تستيح اغبلا وال تتمكن من املشاورة واالئتمار فجعل
هلا اإلذن فقط.
 .8احلديث ديلل ىلع اشرتاط الويل يف انلاكح ,مليجء صيغة اتلفضيل ادلالة ىلع املشاركة واملفاضلة.

املصادر واملراجع:

ِّ
َ
لوغ َ
صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق - .توض ُاألحاكمي يمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ي
ِّ
املكرمة.الطبعة :اخلا يم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية

اتلجارية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوي ,املكتبة
ُ
الكربى  ,الطبعة :األوىل - 1356 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم
إْساء 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 -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م.
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ہ ختےس ای رنییک ہےوئق کو رخا ینواال(کُیا)
ایریادنا ےہوا ہےدنواترش لتنواالاتسا ے
ےہو۔

العائد يف هبته ،اكلعائد يف قيئه

 .1814احلديث:

**

ً
عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفواع:
َْ
"العائد يف يهبَ يت يه ،اكلعائد يف قي يئ يه" .ويف لفظ" :فإن
اذلى يعود يف صدقته :اكللكب يَ يقئ ُثم يعود يف قيئه".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رضب انليب صىل اهلل عليه وسلم مثال للتنفري من

العود يف اهلدية بأبشع صورة وىه أن العائد فيها،
اكللكب اذلي يىقء ثم يعود إَل قيئه فيأكله مما يدل

ىلع بشاعة هذه احلال وخستها ،ودناءة مرتكبها.

**

 .1814خدیث:

آت ﷺ ےس زوای ث کرن ہ ےی کہ ایریا دنا ےہوا ہےدن
عیداهلل ین عیاس زضی اهلل عہما ر
ہ ختےس ای رنی یک ےہوئ ق کو رخا ین واال(کُیا) ےہو۔ دورسی
واترش لتن واال اتسا ے
ش
ہ
ہوہ اس کن یک رطح ے
زوای ث ےک الفاظہ ےی کہحو حصصدفہکرےکواترش لتیا ے
ہ۔
حو ق کر ےک یررھ رخات خا نا ے

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

آت ﷺ ن ہےدن واترش لتن ےس تفت دالن ےک لن یہت ُپی میال ییاں
ر
ہ حو ق کرے اوز اس
ہ کہ ہےدن دے کر واترش لتن واال اس کُن یک رطح ے
فمائ ے
ہ۔ ن میال اس یک ُپائ ،سیاعت اوز او جےھ یرن رپ
یک رطف لوت کر اےس رخاییا ے
ہ۔
دالل ث کرئ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• العائد يف هبته"  :هنا مشبه ومشبه به  ،املشبه :العائد اذلي يرجع يف هديته ،واملشبه به :اللكب ،واجلامع بينهما :أشار إيله بقوهل " :ييقء ثم يعود
يف قيئه" أي اكللكب يف رجوعه يف قيئه  ،يعين :أن اللكب ييقء ما يف بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا اليقء ،وذلك ألن اللكب إذا جاع أكل ما
يليه  ،فأي يشء يصادفه يأكله.
• "ييقء"  :مصدر قاء :أي أخرج ما بداخل بطنه من فمه.
• ثم يعود يف قيئه"  :أي ما تقيأه  ،أي يعود يأكل يف قيئه.

فوائد احلديث:
- .1احلديث ديلل ىلع حتريم العود يف اهلبة  ،ألن هذا من لؤم الطبع وادلناءة ،يقول ابن دقيق العيد :وقد ورد التشديد يف التشبيه من وجهني:
أحدهما :تشبيه الراجع باللكب .اثلاين :تشبيه الرجوع فيه باليقء.

 .2اتلنفري من ذلك بهذا املثل اذلي هو الغاية يف البشاعة وادلناءة.

 .3استثىن مجهور العلماء من حتريم العودة يف اهلبة ما يهبه الوادل لودله ،فإن هل الرجوع يف ذلك ،عمال بما يف السنة من استثناء الوادل مع ودله
 .4أنه ال فرق بني كون الراجع غنيا أو فقريا  ،فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع ىلع املوهوب هل  ،قلنا :ال ُيوز
 .5ال فرق بني أن يرجع ىلع املوهوب هل بصيغة رصحية أو حبيلة  ،مثال الصيغة الرصحية :أن يذهب إيله ويقول  :أعطين ما وهبتك .واحليلة :أن
يشرتيه منه بأقل من ثمنه.

املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار اعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .تيسري
العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .منحة العالم
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يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن
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ہ۔یتن کہ مسواك کرے اوزاگر
جم عہےکدں ےہ نا لع رپ عسل کرناواحت ے
حوس تو متش ےہو تو لگان۔

الغسل يوم اجلمعة واجب لَع لك حمتلم ،وأن
يسنت ،وأن يمس طيبا إن وجد

 .1815احلديث:

**

س
عمو ین لنم اتصازی کہن ہ ےی کہ می اس نات یک گواہےی دییا ےہوں کہ اتو سعید خدزی
زضی اهلل عیہ ن فمانا یھا کہ می گواہےی دییا ےہوں کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ن

عن عمرو بن سليم األنصاري قال :أشهد ىلع أيب

سعيد قال :أشهد ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ ْ
واجب ىلع لك
وسلم -قال« :الغسل يوم اجلمعة ي
نت ،وأن َي َم َّس طيبًا إن َ
ُحمْتَلم ،وأن ي َ ْس َ َّ
وجد».
ي
يٍ

ہ۔ یت ن کہ مسواك کرے اوز اگر
فمانا" :جمعہ ےک دں ےہ نا لع رپ عسل کرناواحت ے
حوس تو متش ےہو تو لگان۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يقول أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه " :-أشهد ىلع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم "-أي أخربكم عن
ً
ً
ً
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خربا أكيدا صادرا عن
يقني وعلم قاطع ،أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
"الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم" أي :الغسل

يوم اجلمعة متأكد ىلع لك ذكر بالغ من املسلمني
ً
مطلقا ،جامع أو لم ُيامع ،أجنب أو لم ُينب،
وخيرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب -ريض

اهلل عنه -مرفواع" :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت،
ومن اغتسل فهو أفضل" ،أي :من اكتىف يوم اجلمعة

بالوضوء فقد أخذ بالرخصة ،وأجزأه الوضوء ،ونعمت

الرخصة ،ومن اغتسل ،فالغسل أفضل؛ ألنه سنة

مستحبة .قوهل" :وأن يسنت" أي :وأن يستاك ،من
ً
االستنان وهو االستياك .وأما قوهل" :وأن يمس طيبا إن
وجد" فيعين :وأن ِّ
يتطيب بأي راِئة عطرية،

 .1815خدیث:

**

ض
خدی ث کا دزج :حنح

اجمایل معنی:

ی
اتو سعید خدزی فمان ہ ےی" :اشہد عیل زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم" تعنی می مھی
مس
ق
تف
زسولاهلل ﷺ ےکحواےل ےس انک تنیاوز علم ظ عی رپ نملحتدییا ےہوںاوزوہ
م
ل
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :ا عسل توم الجمعہ واحت عیل کل حیلم" تعنی
ن ے
ہ اس ن
ہ؛ رخا ے
جمعہ ےک دں مظلق طوز رپ ےہ نا لع مسلماں رمد رپ عسل واحت ے
خ
جماع کیا ےہو نا ن کیا ےہو ،تنی ےہو نا ن ےہو۔ حت کہ شمہ ین حیدت زضی اهلل عیہ یک خدی ث

ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا" :حش
ہ ،حش می ے
عدم وحوت رپ دالل ث کرئ ے
ع
ہ اوز
ن جمےع ےک دں وضو کیا ،اس ن ستت رپ مل کیا اوز ن یہت عدمہ ستت ے
ق
ہ۔" تعنی حش ن جمےع ےک دں وضو رپ اکنفا کیا ،اس
حش ن عسل کیا ،تو ن ا صل ے
ی
ہ اوز ن زحصت ھی ستت
ن زحصت کو اختیاز کیا اوز اس ےک لن وضو کاق ے
ق
آت
ہ؛ کنوں کہ ن ت رسیدندہ ستت ے
ہ۔ التیہ اگر کوئ عسل کرے ،تو ن ا صل ے
ے
ہ۔ ر
ت
ہ ،حش ےک معنی
ن فمانا" :واں تسی" عنی مسواك کرے۔ ن 'استیاں' ےس ے
ی
ی
آت ن فمانا" :واں مش ظتیاۃ اں وخد"تعنی کوئ ھی حوستو داز
ہ ےی مسواك کرنا۔ ر
ہ۔
ےس متش ےہون رپ است عمال کرے۔ دوتوں جملوں کا عظف یہےل ج مےل رپ ےہوا ے

واجلملتان معطوفتان ىلع اجلملة األوىل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ً
َ
• واجب  :متأكد ،وليس املراد هنا اللزوم ،ولكن أصل معىن واجب ما يُ ُ
ُّ
العقاب تاركه.
ويستحق
ثاب فاعله امتثاال،
ي
َْ
• ُحمْتَ يلم  :با يلغ ،سواء اكن ً
ذكرا أو أنىث.
• ي َ ْس َ ِّ
نت  :ي َ ْستَاك.
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فوائد احلديث:
 .1غسل اجلمعة ال ُيزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوهل" :يوم اجلمعة".
ِّ
ُ
 .2تأكد استحباب غسل يوم اجلمعة ىلع لك رجل بالغ ،رشيطة أن يكون قاصدا اجلمعة.
واتلهيؤ حلضور هذا اجل َ ْمع العظيم ،اكن من ُ
واتلجمل َّ
اتلنَظف َّ
 .3ملا اكن املقصود األول من االغتسال َّ
المنَاسب االغتسال قبلها ال بعدها ،وهو

وقتها الرشيع.
َ
َ
 .4أن َّ
انلظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة رشاع للمسلم خاصة عندما حيرض االجتمااعت ادلينية ،كيوم اجلمعة ويوم العيد وصالة اجلماعة،
انلظافة واجلَمال واآلداب َّ
فاإلسالم يدين َّ
الطيبة احلَسنة.
َ
ُ
ُ
ُُ
َ
ُّ
َ
واتلفر يغ
واللباس احل َسن،
سل والطيب
ي
 .5تعظ ي
يم هذا ايلوم اجلليل ،ويكون تعظيمه بشعور القلب بذلك ،وباالستعدا يد للصال ية ،واجتما يع يه بالغ ي
لل يعبَادة فيه.
 .6استحباب ْ
االس يتيَاك للجمعة ،وأنه من األمور املؤكدة.
اتل َطيب؛ دلاللة ُّ
ُ .7خيص من احلديث املرأة إذا راحت للجمعة فإنه ال ُيوز هلا َّ
السنة ىلع ذلك.

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 .خمتار الصحاح ،زين ادلين حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،انلارش :املكتبة العرصية ،ادلار انلموذجية،
بريوت ،صيدا ،الطبعة :اخلامسة 1420ه1999 ،م .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم ياْس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد ،الرياض،
السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
الطبعة :اثلانية 1392ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا يم َسة1423 ،ه،
 2003م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان،
الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
رمضان ،وأم إْساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري ،محزة حممد قاسم ،راجعه :عبد
القادر األرناؤوط ،عين بتصحيحه ونرشه :بشري حممد عيون ،انلارش :مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف ،الطبعة1410 :ه1990 ،م.

الرقم املوحد)10036( :
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ل
ا ل ہم اہےدنا قمن ہےدیث،وعاقیا قمن عاقنت،وتولیا قمن تولنت،ونازك لیاقما
ت
ت
اعظنت،وقیارس ما قصنت ،ا نک فصیوال فصی علیک ،انال ندل منوالنت،
م
ییازکث زییاوت عالنت۔پجمہ’’:اے اهلل! جےھ اںلوگوں می(سامل کرےک)
ب م
ہےدایثدے حھی تون ہےدایث حسی ،جےھ اں لوگوں می(سامل کرےک)

امهلل اهدنا فيمن هديت ،واعفنا فيمن اعفيت،
وتونلا فيمن تويلت ،وبارك نلا فيما أعطيت،

عاقنت عظافما حن کو تون عاقنت عظایک ،اوزمتی یگرائفما اںلوگوں
ہاس می متے لن
می(سامل کرےک)حن کا تویگراں ییا ،اوز حو توندنا ے
م
ہاسیکپائےس جےھ بجرا ،اس
پکث عظافما ،اوز حش کا تونقنصلہفمادنا ے
ہ،یتے خالف کوئ قنصلہ یہی کیا خا سکیا ،اوز تو حش
لن کہ تو ہےی قنصلہ کر نا ے
ےسدوسنی کرےوہدلیل یہی ےہوسکیا۔ اے ےہمازےزت! توپکثواال اوز

وقنا َش ما قضيت ،إنك تقيض وَل يقىض

عليك ،إنه َل يذل من وايلت ،تباركت ربنا
وتعايلت

 .1816احلديث:

**

 .1816خدیث:

ہ“۔
نلیدو ناال ے

عیداهلل این عیاس زضی اهلل عہما ییاں کرن ہ ےی کہ زسول اهللﷺ ےہمی صح یک یماز
ل
می رپ ھن ےک لن دعان قنوت سکھانا کرن یےھ'' :ا لہم اہےدئ قمن ہےدی ث،
وعاقِنِی ِقم َن عاقَنْت ،وتَولَنِی ِقم َن تَولَنْت ،ونازك یل ِقما َاعْ َظنْت ،وقِنِی َ َ َ
ت،
َ َ
رس مَا قصَن ْ َ
ْ َ َ
ْ َ َ َ َ
ََ
َ
ِ
َ
ت
ت
ِ
ا ِن فْص ُفْص
ث َزیَیَا
ک ،وان الَ نَد ِ ُل مَ ْن َوالَن ْ َ
ث،یَیَا َزکْ َ
تَ ،والَ ت َرعُمَ ْن عَادَی ْ َ
َک ی َوالَ َی عَلَی ْ َ
َ
م
م
ج
م
ت''۔ پجمہ’’:اے اهلل! ےھ اں لوگوں ی (سا ل کرےک) ہےدای ث دے
َوت َعَالَن ْ َ
ب م
حھی تو ن ہےدای ث حسی ،جےھ اں لوگوں می (سامل کرےک) عاقنت عظا فما حن کو تو

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهل عنهما -قال :اكن
ُ ِّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -ي َعل ُمنا داعء ندعو

به يف القنوت من صالة الصبح" :امهلل اهدين فيمن
يم ْن تَ َو َّيلْ َ
تَ ،وتَ َولَّين ف َ
يم ْن َاع َفيْ َ
هديتَ ،و َاعفين ف َ
ت،
ي ي
يي ي
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
وبارك َل يفيما أعطيت ،و يق يين رش ما قضيت ،يإنك
َ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ
َْ
َ َ
َ ُْ َ
تَ ،وال
تق ييض َوال يقىض َعليْك ،وإنه ال ي يذل من وايل
ت َر َّب َنا َو َت َع َايلْ َ
ار ْك َ
يَع ُّز َم ْن َاع َديْ َ
تَ ،تبَ َ
ت».
ي

ن عاقنت عظا یک ،اوز متی یگرائ فما اں لوگوں می (سامل کرےک) حن کا تویگراں
ہ اسمی متے لنپک ث عظافمااوز حشکاتو ن قنصلہفما
ییااوزحوتو ندنا ے
م
ہ،یتے خ الف کوئ
ہ اس یک پائ ےس جےھ بجرا ،اس لن کہ تو ہےی قنصلہ کر نا ے
دن ا ے
قنصلہ یہی کیا خا سکیا اوز تو حش ےس دوسنی کرے وہ دلیل یہی ےہو سکیا۔ اوز تو حش
ش
ےس د منی کرے وہ رعت یہی نرا سکیا۔ اے ےہمازے زت! تو پک ث واال اوز نلید و
ہ۔‘‘
ناال ے

**

درجة احلديث :ضعيف

خدی ث کا دزج :ضعنف

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه -عليه السالم -تعليم أصحابه جوامع
ادلاعء ومن بينها داعء القنوت اذلي رواه ابن عباس

ريض اهلل عنهما ،-ولكنه حديث ضعيف فال يرشعالزتام هذا ادلاعء يف صالة الصبح ،وال يمنع ذلك من
اتلعرف ىلع معاين ألفاظه( :يف القنوت) ،القنوت

**

اجمایل معنی:

تع
زسول اهلل ﷺ یک رطف ےس ضجان کو تطوز لنم حو خامع دعا نی بحق می دی گیی
ہ حش کو این عیاس زضی اهلل عہما ن زوای ث کیا
اں می ےس انک دعان قنوت ے

ہ۔ خدی ث ےک ضعنف ےہون یک وج ےس یماز فخ می اس کا التام مشوع یہی
ے
ہ لیک اس ےک الفاظ ےک معائ یک مرعق ث خاصل کرن می کوئ ما تع یہی’’ :ق
ے
م
ہ حت کہ یہاں رپ حصوض
الفنوت‘‘ (قنوت می)۔ قنوت کا کنی معائ رپ اظ الق ےہو نا ے
522

يطلق ىلع معان ،واملراد به ههنا ادلاعء يف حمل

خمصوص من القيام( .امهلل اهدين) أي ثبتين ىلع
اهلداية ،أو زدين من أسباب اهلداية( .فيمن هديت)

أي يف مجلة من هديتهم ،أو هديته من األنبياء
واألويلاء ،قوهل( :واعفين) من املعافاة اليت يه دفع

السوء ،وأما قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-وتولين)
أي تول أمري وأصلحه( .فيمن تويلت) أمورهم وال
تكلين إَل نفيس( .وبارك) أي أكرث اخلريَ( .ل) أي
ملنفعيت( .فيما أعطيت) أي فيما أعطيتين من العمر

واملال والعلوم واألعمال .واملعىن أوقع الربكة فيما

أعطيتين من خري ادلارين( .وقين) أي احفظين من
(رش ما قضيت) أي رش ما قضيته أي قدرته َل،

(تقيض) أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت (وال
ُْ َ
يقىض عليك) أي :ال يقع حكم أحد عليك ،فال
معقب حلكمك وال ُيب عليك يشء إال ما أوجبته

ىلع نفسك بمقتىض وعدك( .إنه) أي الشأن ،ويف
ُّ
يذل) أي ال
بعض الروايات :وإنه بزيادة الواو( ،ال ي
ً
يصري ذيلال (من وايلت) املواالة ضد املعاداة ،وهذا
يف مقابلة :ال يعز من اعديت ،كما جاء يف بعض
الروايات ،زاد ابليهيق ،وكذا الطرباين من عدة طرق:

"وال يعز من اعديت" ،قال ابن حجر :أي ال يذل من
ً
وايلت من عبادك يف اآلخرة أو مطلقا وإن ابتيل بما
ابتيل به ،وسلط عليه من أهانه وأذهل باعتبار الظاهر؛

ألن ذلك اغية الرفعة والعزة عند اهلل وعند أويلائه،
وال عربة إال بهم ،ومن ثم وقع لألنبياء -عليهم

الصالة والسالم -من االمتحانات العجيبة ما هو
ً
مشهور ،وال يعز من اعديت يف اآلخرة أو مطلقا وإن

أعطي من نعيم ادلنيا وملكها ما أعطي ،لكونه لم
ُ
يمتثل أوامرك ،ولم ُيتنب نواهيك .وخ يتم احلديث
بقوهل( :تباركت) أي تكاثر خريك يف ادلارينَّ .
(ربنا)
أي يا ربنا( .وتعايلت) أي ارتفع عظمتك وظهر

قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني.

م
م
ل
ہ۔ ’’ا لہم اہےدئ‘‘ (نا اهلل جےھ ہےدای ث دے)۔ تعنی جےھ
خال ث قیام می دعا کرنا رماد ے
ات ہےدای ث عظا فما۔ ’’قمن ہےدی ث‘‘ (اں لوگوں
ہےدای ث رپ نای ث فدم فما ،نا رمند اسی ِ
می سامل کرےک حھی تو ن ہےدای ث دی) تعنی حن کو ہےدای ث ےس رسفاز کیا ،نا اں

لوگوں ےک سایھ حن کو تون ہےدای ث دی ا نتیاء اوز اولیاء ےک سایھ۔ ن قول:
م
’’وعاقنی‘‘ ( جےھ عاقنت عظا فما) تعنی ےہمازے سایھ اتسی عاقنت کا معاملہ فما حش ےس
زہ۔ زسول اهلل ﷺ کا ن قول کہ( :وتولنی) (تو متا یگراں ین خا )تعنی
پائ دوز ے
متے معا مےل کا وایل ین خا اوز اس یک اص الح فما دے۔ ’’قمن تولنت‘‘ (حن کا تو
م
ت
ہ اوز جےھ متے
ہ) عنی حن ےکمعام الت کا تو وایل ین گیا ے
وایل ویگراں ییا ے

یرھوےس رپ ن رجھوز نا۔ ’’و نازك‘‘ (اوز پک ث دے) تعنی حت کتت ےس تواز۔ ’’یل‘‘
م
(متے لن) تعنی حو متے لن تفع مید ےہو۔ ’’قما اعظنت‘‘ (حو تو ن جےھ عظا
م
ی
کیا) تعنی حو کجرھ ھی تو ن جےھ عم ،مال ،علم اوز اعمال یک س کل می عیای ث کیا
ی م
ہ کہ دییا و آحرت می حو کجرھ تو عظا کرے اس می پک ث
ہ۔اس کا ن ھی عنی ے
ے
م
م
ی ریدا فما دے۔ ’’وقنی‘‘ ( جےھ بجرا ےل)تعنی جےھ محقوظ فما دے۔ ’’رس ما قصنت‘‘
ہ) تعنی حش رس کا تو ن قنصلہ کر لیا اوز اےس
(اس رس ےس حش کا تون قنصلہ کر لیا ے
ت
ہ۔ ’’ فصی‘‘ (یتا قنصلہ) تعنی حش کو تو مفدز کر دے نا
متے حق می مفدز کر دنا ے
ا ین حش ازادے کا حکم دے دے۔ ’’وال تُف ْ َ
صی علیک‘‘ (یتے خ الف کوئ قنصلہ
یہی کیا خا سکیا) تعنییتے خ الف کوئ حکم خازی یہی کیا خا سکیا ،ن ہےییتے حکم
ہ۔ بجھ رپ کوئ حرت واحت یہی اہں اگر تو حود ا ین وعدے ےک
کا رپ رجھا کیا خا سکیا ے
اوپ کوئ حرت کو الزم کر ےل۔ ’’ان‘‘ (ن سک وہ) تعنی اس یک
مظاتق ا ین ر
ہ۔ ’’ال ند ِ ُل’’ (دلیل
ساں۔اوز تعص زوانات می واو ےک اصافہ ےک سایھ (وان) ے

یہی) تعنی وہ دلیل وزسوا یہی ےہو سکیا۔ ’’من والنت‘‘ (حش کو تو دوست ییا ےل)۔
ش
ش
ہ۔ ن ’’حش ےس یتی د منی
مواالت (دوسنی) معادات (د منی) یک صد ےہوئ ے

ہ ،ختسا کہ
ےہوخان اےس کوئ رعت یہی دے سکیا‘‘ ےک مفا نےل ےک طوز رپ ے
ن
ہ ت عتیہ بطائ می کنی رطق
ہ۔ امام ہقی ن اصافہ کیا ے
تعص زوانات می موحود ے
ش
ہ۔ "وال ترع من عادی ث" (وہ رعت یہی نرا سکیا حش ےس تو د منی
ےس وازد ے
ہ اں
کرےل)۔ خاقظ این جخ زجمہ اهلل فمان ہ ےی کہ حش کو تو ن ایریا دوست ییا لیا ے
کو آحرت می تو دلیل یہی کرے گا۔ نا یررھ مظلفاۃ دل ث ےس رماد وہ آمازتسی ہ ےی حن
کا ظ ے
اہی طوز رپ (اهلل ےک وہ ییدے ) س کاز ےہون اوز اں رپ ا تےس لوگوں کو مسلظ کیا
حھوں ن اں کو ظ ے
اہی طوز رپ دلیل و زسوا کیا۔ کنوں کہ آحر کاز زقعت و رعت اهلل

ہ لوگوں ےک یہاں کا اعتیاز یہی کیا خان گا۔
ےک پدنک اس ےک اولیاء یک ہےی ے
ع
اشی لن ا نتیاء کرام لنہم الس الم عحنت و رعی ث آزماتسوں کا س کاز ےہون (اس کا
ش
ش
مظلت ن یہی کہ وہ دییا می دلیل ےہون)۔ اوز وہ حص حش ےس تو د منی کرے وہ
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تع
اہ اس کو دییا یک میی اوز
رعت یہی نرا سکیا آحرت می نا مظلق طوز رپ ،رخ ے
ی
نادساہےت ھی مل خان ،کنو نکہ وہ یتے حکم ےک نا تع یہی اوز یتےمنع کردہ
ہ
اموز ےس اختیات یہی کر نا۔ یررھ ن خدی ث اس قول ےک سایھ حم ےہوئ ے
ت
ہ۔
ہ) عنی دییا و آحرت می حت ِکتتیتے نراس ہےی ے
’’ییازک ث‘‘ (تو ناپک ث ے
ت
ہ) تعنی تو
’’زیَیا‘‘ ( ےہمازے زت) عنی اے ےہمازے زت! ’’وت عالنت‘‘ (تو نلید ے
ع
عظ
ہ اوز کو نی ےک اندز ز ہن والوں می یتی
ای رنی ظمت ےک اعتیاز ےس نم پ ے
ہ۔
فدزت اوز قرہ کا دندن وعلعلہ ے

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :السنن الكربى للبيهيق.

معاين املفردات:

• فيمن هديت  :من انلبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني ،و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".
ً
مندرجا فيمن اعفيت.
• اعفين  :احفظين من لك نقص ظاهر ،أو باطن يف ادلنيا واآلخرة ،واجعلين
ً
مندرجا فيمن تويلت ،واملواالة ضد املعاداة.
• تولين  :حبفظك عن لك خمالفة ،ونظر إَل غريك ،واجعلين
َ
• بارك َل  :أنْزل َ َّ
يلع بركتك العظىم ،من الترشيف والكرامة ،وزدين من فضلك.
ي
ً
• قين  :اجعل َل وقاية من عندك ،تقيين رش ما خلقته ودبرته.
َّ
َّ
• إنك تقيض  :تعليل ملا قبله؛ إذ ال يعطي تلك األمور املهمة العظام إال من كملت قدرته وقضاؤه ،ولم يوجد منها يشء يف غري اهلل تعاَل.
يذل  :أي :ال يضعف وال يهون من وايلت ،واذلل ضد العز.
• ال ي
• ال يَ يعز  :بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي :ال ينترص من اعديت ،فهو ضد اذلل.
• تباركت  :تعاظمت وتزايد برك وإحسانك ،وكرث خريك.
ً
• تعايلت  :تزنها عما ال يليق بك.

فوائد احلديث:
 .1استحباب هذا ادلاعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة.
 .2القنوت يف صالة الصبح بهذا ادلاعء لم يثبت ،واهلل أعلم.
املصادر واملراجع:

سنن ابليهيق الكربى ،ألمحد بن احلسني بن يلع بن موىس أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية  .1985 – 1405-توضيح األحاكم
من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
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ہ؛اےس کوئ حرت نانراك یہی کرئ۔
نرائ نراك ے

املاء طهور َل ينجسه يشء

 .1817احلديث:

**

ہ کہ زسول اهلل صیل اهلل علیہ وسلم ےس
اتو سعید خدزی زضی اهلل عیہ ےس زوای ث ے
ہ،حشمی
تروجرھاگیاکہکیاہےمیت ِتصاعہےکنرائےس وضوکرسکنہ ےی،حو کہاتساکنواں ے
یرھ
آت صیل
خاتصہ عوزتوں ےک ک رتے اوز کنوں کا گوست اوز گیدیگ تییک خائ ے
ہ؟ ر
س
ہ؛ اےس کوئ حرت نانراك یہی کرئ"۔
اهلل علیہ و لم ن فمانا" :نرائ نراك ے

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قيل لرسول
ُ َ ََ
اعة ويه
اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنتوضأ من بيرئ بض
َّ َُ
ُ
برئ يُ ُ
طرح فيها احلَيض وحلم الالكب وانلنت؟ فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :املاء طهور ال

ينجسه يشء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الطهور ال
ينجس بمجرد مالقاة انلجاسة هل مالم يتغري لونه أو

طعمه أو رحيه .

 .1817خدیث:

**

ضح
خدی ث کا دزج :نح

اجمایل معنی:

س
ہ اوز ضف بجاست ےک
آت صیل اهلل علیہ و لم ن وصاحت فمائ کہ نرائ نراك ے
ر
گرنےس نراك نرائ نانراك یہی ےہو نا،حت نک کہ نرائ کا زنگ ،رمہ نا توییدنل ن ےہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والنسايئ ،وأمحد .
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود

معاين املفردات:

• برئ بُضاعة  : .برئ يف املدينة .
• احليض  : .اخلرق اليت يُمسح بها دم احليض.
• طهور  :الطاهر بذاته املطهر لغريه.

فوائد احلديث:
 .1األصل يف املياه الطهارة.
 .2أن املاء ال يتنجس بوقوع انلجاسة فيه إال إن تغري وصف من أوصافه اثلالثة :اللون أو الطعم أو الريح.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس يج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -مسند اإلمام أمحد بن

حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط  -اعدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م -
السنن الكربى للنسايئ (املتوىف303 :ه) حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب أرشف عليه :شعيب األرناؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح :أبو احلسن عبيد اهلل املباركفوري (املتوىف1414 :ه) إدارة ابلحوث العلمية
وادلعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية  -بنارس اهلند الطبعة :اثلاثلة  1404 -ه - 1984 ،توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا يم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
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املحتويات

األحاديث العامة ........................................ ................................ ................................ ................................
َ َْ َ َ ٌ َ َ
َ َّ َ َ ْ َ ٌ َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ
إَل :أَ ْن تَ َو َ
اَل أ ْو ََح َ َّ
اض ُعوا ،حَّت ال يب َ
ِغ أ َحد َىلع أ َح ٍدَ ،وال يفخ َر أ َحد َىلع أ َح ٍد 1 ........................ ................................
يإن اَّلل تع
ي
ہکہتواضعاختیازکرویہاں نک کہ یممی ےسکوئ کسی رپ ظلم نکرےاوز نہےیکوئ کسی رپ فخکرے۔ 1 .................................
اهللت عایل ن مجھ رپوجی نازلیک ے
َ
َْ
إذا انقطع يش ْس ُع نعل أحدكم فال ي ْم يش يف األخرى حَّت يُص يلحها 3 ............... ................................ ................................

حت یممی ےس کسی آدمیکاتسمہتوت خانتو وہانک ہےی حوئ یرہنکر ن خےل حت نک کہای رنیاس حوئ ےکتسمہکو یھیک نکراےل۔ 3 ..................................
َ َُْ ْ َ َ
َّ ُ
اش ُه ب َد َ َ
ارهي فإنه ال يدري ما خلفه عليه 4 ........................... ................................
إذا أوى أحدكم إَل فراشه فلينفض فير
ي ي
اخل ية إز ي
رپ
ش
حت یممی ےسکوئ حصتست رپ لیتنکاازادہ کرےتو یہےلایریاتستای رنی ازاز ےکاندزوئکیازے ےسجھاز ےلکنو نکہ وہ یہیخاییا کہاس ےک جےھ(اسیک ن حتیمی)کیاحرت

ہ۔ 4 .................................... ................................ ................................ ................................
اس رپآ گنی ے
إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم 7 .......................................... ................................ ................................

حت نیآدمیسف رپن کلیتوایھی رخا ہنکہ وہا ینمیےس انککوامت ییا لی۔ 7 ............ ................................ ................................
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل تبارك وتعاَل :تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون :ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجنا من انلار؟ فيكشف
احلجاب ،فما أعطوا شيئا أحب إيلهم من انلظر إَل ربهم 8 .......................... ................................ ................................

خ
عایل فمان گا یمہی کوئ حرت رخا ہن حو یمہی رمند عظا کروں ؟ وہ حوات دین ےگ:کیا تو ن ےہمازے
حت حنت واےل حنت می دا ل ےہو خا نی ےگ ( ،اس وقث) اهللییازك وت ی
ےہ
خ
عایل رپدہایھادےگاتوایہیکوئ
حررہےزوسنیہی کن!کیاتون میحنتمیدا لیہیکیااوزدوزحےسبجاتیہیدی؟‘‘( ر
آتﷺنفمانا)’’:حریابجرہ اس رپاهللت ی
حرتاتسیعظا یہی ےہویگ حوایہیا ین زتےک دنداز ےس زنادہمحنوت ےہو۔ 8 .................... ................................ ................................
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد :إن لكم أن حتيوا ،فال تموتوا أبدا ،وإن لكم أن تصحوا ،فال تسقموا أبدا ،وإن لكم أن تشبوا فال تهرموا

أبدا ،وإن لكم أن تنعموا ،فال تبأسوا أبدا 10....................................... ................................ ................................
ک
ک
حتاہےلِ حنت ،حنت می خےل خا نی ےگتوانکاع الںکرن واالاع الںکرے گا :یم ےہم تش ز ندہ ز ےہو ےگ ،یمہی ھی موت یہیآنیگ۔ یم ےہمتش ضحتمید ز ےہو ےگ ،ھی پماز
ک
ک
یہی ےہوےگ۔ یم ےہمتش حواں ز ےہو ےگ ،ھیتوزےھ یہی ےہو ےگ ،یم ےہمتش حوسخال ز ےہوےگ،ات ھی یم ندخال یہی ےہوےگ۔ 10.......................................
إذا داع الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن اكنت ىلع اتلنور 12........................ ................................ ................................

رج وہ نوز رپ ےہو۔ 12......................... ................................
حتآدمیای رنی نوی کوای رنی حوا ےہشتروزیکرن ےک لنن النتواےس قوزاۃآنا رخا ہناگ ر
َ
َْ
َ ْ
َّ
ْ
حظها من األرض ،وإذا سافرتم يف اجل َ ْدب ،فأ ْْسعوا عليها َّ
الس ْري ،وبادروا بها نيقيها 13.......................
إذا سافرتم يف اخليصب ،فأع ُطوا اإلبل
ي
حتیم ےہنایلےک زمانمیسفکروتواںاونوںکوزمیمیےساںکاحقدو(تعنیگھاسحررندو)اوزحتیمحسکسایلےکزمانمیسفکروتواں رپخلدیسفکرو(تعنی
ی
سفےکدوزاں زاسیہمی ناحت نکرو)اوزاںیک سکت حم ےہونےس یہےل (متلِ مفصود نک) ہنحنیککوشکرو۔ 13............. ................................
ََْ ُ
َ َ َ
إذا قال َّ
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ش
ہ۔ 15............................. ................................
ہ کہ لوگہ ےالك ےہو گنتو مجھ لو کہ وہاںمی ست ےس زنادہہ ےالك ےہونواال ے
حتآدمی ن کہیا ے

إذا نعس أحدكم وهو يصيل فلريقد حَّت يذهب عنه انلوم 17..................... ................................ ................................
ش
حت یممی ےس کسی حصکو یماز رپ ھن ےہوناویگھآنتواےس رخا ہن کہ وہسوخان ،یہاں نک کہاسیک نتید دوز ےہوخان 17.......................................
َّ
ً
إن أَ ْو َىل انلاس يب َ
يوم القيام ية :أَ ْك َ ُ
رث ُه ْم َ َ َّ
يلع صالة 18................................. ................................ ................................
ي
ش
زوز ِقیامت لوگوںمی ےسمتےست ےسزنادہفیث وہ حص ےہوگا حومجھ رپست ےس زنادہدزود رپ ھن واال ےہو گا۔ 18............... ................................
َ َ
ْ ً
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َ
َّ َ َّ ُ
يي َكر ٌ
ك ْم َح ٌّ
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إن رب
ي
ش
ہ۔ 19..................................
ہ ،وہا ین ییدےےکای رنی نازگاہمیا یےھ ےہوناہیھوںکو خایل لونان ےہون حیاکر نا ے
ن سک یمھازازت نا حیا،اوز جی ے
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اهلل 68................ ................................ ................................ ................................ ................................
إنا كنا يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة ،فجاؤوا إَل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقالوا :هذه كدية عرضت يف اخلندق .فقال« :أنا نازل» 72..

نک
عہ
قس
آت ےس رعض کیا :کہ
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آتﷺن فمانا” :می اندزاپ نا ےہوں“۔ 72........... ................................ ................................
اہ ےہوگنی ے
ہ۔ ر

528

إنا ندخل ىلع سالطيننا فنقول هلم خبالف ما نتلكم إذا خرجنا من عندهم ،قال :كنا نعد هذا نفاقا ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم77 -

ہےم ا ین نادسا ےہوں ےک نراس خان ہےی تواں ےس اتسی نا نی کرن ہےی حو اں ناتوں ےک پ خ الف ےہوئ ہےی حو ہےم اں ےک نراس ےس ن ے
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س
آت صیلاهلل علیہ وسلممتت رپتشتفالناوز فمانا” :می یم ےسستفتکرن واال ےہوں،
صیلاهلل علیہو لم ز ندوںاوزرمدوں ،ستےس زحصت ےہو ے
زہ ےہوں۔اسےکت عد ر
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م
می یم رپ گواہ ز ےہوں گا اوز مجھ ےس (قیامت ےک دں) یمھازی م الفات حوض (کوپ) رپ ےہو یگ۔ می ای رنی اس خگہ ےس حوض (کوپ) کو دیکھ زاہ ےہوں۔ دزا عوز ےس ستو! جےھ یمھازے

ہکہ یمرسكکروےگ۔اہں!می یمھازے نازےمیدییاےس دز نا ےہوں کہ یمکہیدییاےک لنآترشمیمفانلہ نکرن لگو“۔عفیہ ینعارم
نازےمی اس ناتکا حظہیہی ے
زضیاهللعیہ کہنہ ےیکہمتے لنزسولاهللصیلاهللعلیہوسلمکانآحریدندازیھا،حومجھکوتصنت ےہوامنققعلیہ۔انکاوززوایثمینالفاظوازد ےہون”:لیکمییمھازے
ی
نازے می دییا ےس دز نا ےہوں کہ یم کہی دییا ےک لن آترش می مفانلہ ن کرن لگو اوز انک دورسے یک خاں ےک دشمن ےہوکر ناہےم قیل کرن لگ خاو۔ یررھ یم ھی اشی رطح ہ ےالك
ےہوخاو،حشرطحیمےس یہےللوگہ ےالك ےہو گن“۔عفیہزضیاهللعیہ کہنہ ےیکہمتت رپی ہیآحریرمییہمینزسولاهللﷺکودیکھا۔انکاوززوایثمینالفاظہ ےی”:مییم

م
ی
ےس ستفت کرن واال ےہوں۔ می یم رپ گواہ ز ےہوں گا۔ اهلل یک قسم! اس وقث ھی می ا ین حوض (کوپ) کو دیکھ زاہ ےہوں۔ اوز جےھ زمی ےک حراتوں یک کحیاں دی گنی ہ ےی نا (فمانا کہ)
م
ق
م
م
ہ کہ یم دییا ےک لن انک
زمی یک کحیاں دی گنی ہ ےی۔ اوز اهلل یک سم! می یمھازے ن علق اس ےس یہی دز نا کہ یم متے ت عد رسك کرو ےگ ،نلکہ جےھ یمھازے ن علق ن حوف ے
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َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ ُ ُ َّ
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م
پ ک
ی ک
ت ِعیَادَ َك» پجمہ :اے اهلل! جےھ اس دں
ک ت َو ْ َم َنْع َ ُ
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ني
رب ثالثا ،ثم قال« :سبحان اذلي
يي
َُْ
لـمنق يلبُون134 ...................... ................................ ................................ ................................ »...
وإنا إَل ربنا

م نِ
ص
ِ ش
ِ ِ
ت ن
سل س م
کہ ی
ی
ل
ھ س
ہ
یل
یَ ،وا ن َاا َ ی
زسولاهلل یلاهللعلیہو م ف یخانےک ن حتا ناویث رپسواز ےوخان ،و یرمییہاهللاکت ن ،ررھندعا رپ نْ ُ ” :ج َ َ
اںا َلدی ََخَلَیَا ـہ یَ ےد َا َومَاکُی َا َلہ ُ ُْف ِ َ
ل
ِ
لل ہ
َزی ِیَا لَمُن َفلِن ُ لل ہ ِ
ِم ل ْعَم َ ض لل ہ ہ ِ ع َل س َ
ک ق َس َفِناہےداال ِ َ لن َق ْ
ت قالسَ َـفَ ،وا ْلجَلـنف َ ُہق االہےـلِ ،ا ل ُہ َـماِئ َاعـودُن َِک
ف ناہےدا َواطْوِ عَیات ُعْ َـدہ،ا ُ َـماَی َ
وںا ُ َـم ا نات َ ْس َـالُ َ
ْثالصـاح ُ
َ
ت َوا ویَ ،و َنا َـلِ ما ْپ ی،ا ُ َـم ےَو ْں َ ـتیا َ َ
ِ
ل
س
ل
ْ
ص
ْ
ل
ہ
ل
ت
َ
م
م
م
آت یل اهلل علیہ و م سف ےس وا رش لو ین تو مدکوزہ دعا رپ ھن اوز اس ی اییا اصافہ کرن:
م ْن َوعْـیاءِ ا سَ َـفَ ،وکَا َآنِ ا َنْظَ ،وسوءِ ا ُن ْ َفلَ ِ
ت ق المـالِ َواال َ ْ ےـل والوَلَد“۔اوز حت ر
ب
ی
”آ ِنوں نانِوںعاند ل ِ
ِ
ہ کہ زسولاهلل ﷺ حت جح نا عمہ ےس واترش ےہون،تو حت ھی کسی نلید خگہ نا شحت زمی وایل او رجی خگہکا حررھاو
وں“۔ انک اوز زوایثمی ے
وں َری ِیَا خَام ُد َ
ُ َ َ ُ َ َ ُِ َ
ِ
ْک َولَہا ْلج َ ْدمُ َو ےہُو َعَ َیلکُلِ َش ْیء َفدِپ،آ ِنوں نانوں،عانِدوںساخ ِدوں  ،لِری ِیاخامِدوں ،صد َقاللہ
ےہو نا،تو نیرمییہ ”اهللاکت“ کہناوزندعا رپ ھن" :الَ اِلَہاِالَ ال َلہ َوخْ َد ُہالَ َرسِنک لہ  ،لہالْمل
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ
َ َُ َُ ُ ُ ُ
َ ُ
س
ج
ص
ل
مہ
ج
ل
س
تَ
ہکہ" :زسول اهلل یل اهلل علیہ و م حت پے سکروں نا ر ھون د توں( یک موں) ےس نا ح نا عمے
ات َوخْ َد ُہ۔" تعص حگہوں می توں وازد ے
ض عَی ْ َد ُہ َ ،و ے َ َ
ہ َم ْاالَحْر َ َ
َوعْ َد ُہ َو َ َ
ےس لو ین134 ................................... ................................ ................................ ................................ "...
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ويد ُعو ،ثم قال :اكن رسول اهلل
ني ي َ ْستَغ يف ُر هلا
أن عبد اهلل بن أيب أوىف كرب ىلع جنازة ابن ٍة هل أربع تكبريات ،فقام بعد الرابعة كقد ير ما بني اتلك يبريت ي
ْ
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ن
ہ ،اس می
زہ ختیا دو نکتتوں ےک دزمیاں وقفہ ےہو نا ے
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ن
زہ ،یررھ فماناکہ زسولاهلل ﷺاشیرطحکیاکرن یےھ۔ 142 ..........................................
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ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ِّ
ُ َْ
لك َن ْفس أَ ْو َع ْ َ
هلل أر يقيك 164 ..........................................
ِمْسِب اهلل أر يقيك ،يمن لك يش ٍء يؤ يذيك ،يمن رش
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اهلل ےک نامےسمی ر
آتکوادیث رہنجران ،ےہخاندازاوز حسدکرن وایل نگاہےک رسےس حفاظت ےک لن۔اهللت ی
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زہ یےھ کہاں رپسونیک ندناں گرن لگی 168 ..................................... ................................
اتوت علیہالس المک رتےا نازکرعسل فما ے
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بينما جربيل -عليه السالم -قاعد عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سمع
ن
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حتنل علیہالس الم ینی اکرم یلاهلل علیہ و لم ےک نراس تنےھ ےہون یےھکہا رخانکایھوںن ر

بينما حنن يف سفر مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ جاء رجل ىلع راحلة هل 172 ................................. ................................
ش
انک وقث ہےم سفمی ینی صیلاهلل علیہوسلم ےکسایھ یےھکہانک حصای رنیسوازی رپسواز ےہوکرآنا 172 ............................ ................................
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تعاهدوا هذا القرآن ،فواذلي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا يم َن
ي
ق
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ہ،ن فآں لوگوںےک ستنوںےس یہتیتیےسن کل خان واال ے
ہاس داتیک حشےک اہیھمیمتیخاں ے
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ن
ہ کہمتا عمل (نازگاہِال یہیمی) نرتشکیاخانتومیزوزےےس ےہوں 176 ..............
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تعوذوا باهلل من جهد ابلالءَ ،ود َر يك الشقاء ،وسوء القضاء ،وشماتة األعداء 178 ..................................... ................................
اهلل ےس یریاہمانگاکروآزماتشیکم سفت ،ندبحنییکت رسنی ،پےخا یےماوز شمای ِ
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قس
عایل ن ناتکرے گا ،ناںیک رطف (تظ ِزجمت ےس)دیکےھ گا ،نایہی نراكکرے گااوزاں ےک لن دزدناك عدات ےہوگا:انکتوزھا
نی م ےک لوگ ا تےسہ ےی حن ےساهللت ی
ش
زائ ،دورسا اتسارعی ثآدمی حومنکت ےہواوز نتشا وہ حصحشناهللکو ہےیایریاساماں بجازتییا لیا ےہو ناینطوز کہوہاهللیک قسمکھاکر حرندازیکرےاوزاسیک قسم ےکسایھہےی
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می ناهلل ےک زسول ﷺکوموتےک وقث دیکھا ر
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رپ
مجدم صیلاهلل علیہ وسلم ےکسایھنوںمیےسدوآدمیا تےسہےی حو یییکمی جےھیہی ز ہنہ ےی 202 ................................... ................................
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سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن أكرث ما يدخل انلاس اجلنة؟ قال :تقوى اهلل وحسن اخللق ،وسئل عن أكرث ما يدخل انلاس انلار ،فقال:
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آت ﷺ
آت ﷺ ن فمانا:اهللکا دزاوزا جےھاخ الق۔ یررھ ر
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حہن
آت ﷺ ن فمانا:میہاوز رسم گاہ۔ 208 ............................
ےساس حرتےک نازےمیسوالکیا گیا حو لوگوںکو ست ےس زنادہ ممیدا لکرےیگ،تو ر
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آت ﷺ ےس خدا ن ےہون،
می زسول اهلل ﷺ ےک سایھ رعوہ حیی می رسنک یھا۔۔ می اوز اتو سفیاں ین خازت ین عید ا مظلت زسول اهلل ﷺ ےک سایھ ہےی ے
زہ اوز ر
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ْث َز ِئ ،الَ ا َلہ َاالَ اَی َ
ہ کہ ییدہ کےہ :ا َُم اَی َ
تَ ،ات ُوءُ لَ َ
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کر نا ےہوںاوزا ین ر
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طعام االثنني اكيف اثلالثة ،وطعام اثلالثة اكيف األربعة 220 ......................... ................................ ................................
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اوپالزمکرلو۔ 228 ..............
یگاوزآسائ،تساظاوزسسنیاوزدورسوںکو یم رپ پ حدنخانیک ضوزتمی ھییمامتیک نات ستیااوزاسیک اظاعتکرنا ا ین ر
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ہ۔ 236 ........................ ................................ ................................ ................................
اوز ن ہےیپینکو کھولیا ے
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وف ،وانليه عن المنك ير 238 .......
رصَ ،وكف األذىَ ،ورد السالمي َ ،واألم ُر بيالمع ُر ي
فأما إذا أبيتم فأعطوا الط يريق حقه قالوا :وما حقه؟ قال :غض ابل ي
گ
ن تن
ہ
مج
آت
زاستوں می ھن ےس رپ ےہت کرو۔ ضجان کرام ن رعض کیا کہ :نا زسول اهلل! اں لسوں ےک تعت تو رخازہ یہی کنوں کہ ےم ای ہی می ہےی انک دورسے ےس فنگو کرن ہ ےی۔ ر
پ
نت
آتﷺنفمانا:نگاہ رجیزکھیا،کسیکوانداءندییا،
ﷺنفمانا:اگریم نھن رپمضہےی ےہوتو یررھزا سنکواسکاحقدو۔ضجانکرامنسوالکیاکہ:زا سنکاحقکیا ے
ہ؟ ر
ج
س المکا حواتدییا،ا ر ھی ناتیک نلفیکرنااوز پی نات ےس زوکیا۔ 238 ..................... ................................ ................................

فدنونا من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فقبلنا يده 240 ............................. ................................ ................................
ہ ص
سل
آت ےکدستمیازكکو ہےم نتوسہ دنا 240 ..................................... ................................
ےم ینی یلاهلل علیہ و م ےکفیثآناوز ر
فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 241 ......................... ................................ ................................
ہ۔ 241 ...................... ................................ ................................
ےہمازےاوزاہےلکیاتےک زوزےمی شخیکھانکا فق ے

فضل العالم ىلع العابد كفضيل ىلع أدناكم 242 ................................... ................................ ................................
ش
عالمیک قصیلت عاند رپاتسی ے خ
ق
ی م
ہ۔ 242 ............ ................................ ................................
ادئ حص رپ ے
ہ تےسمتی صیلت م ی ےس ی
َْ ٌَ َ َ
قفلة كغ ْز َوةٍ 244 .................................... ................................ ................................ ................................
ی
ہ۔ 244 ............... ................................ ................................ ................................
حہادےس لوییا ھیحہاد ہےییک رطح ے
قال اهلل تعاَل يا بن آدم ،إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن منك وال أباَل ،يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك َعنان السماء ثم استغفرتين
غفرت لك 245 ...................................... ................................ ................................ ................................
ب
ی
زہ گا اوز مجھ ےس امیدین واتسیہ ز کےھ گایث نک بجھ ےس حو ھی گیاہ رسزد ےہوں ےگ می اں رپ جےھ
ہ:اے این آدم! ن سک تو حت نک مجھ ےس دعا کر نا ے
عایل فما نا ے
اهلل ت ی
ی
ب ب
م ی
بحسیا ز ےہوں گااوز جےھ کجرھ ھی رپواہ یہی۔اےاینآدم!اگریتے گیاہآشماںیک نلیدتوںکو رہنرح خا نیاوز یررھتو مجھےسمعفت ظلتکرےتومی جےھ حشدوںگا۔ 245 ...
قال اهلل تعاَل :أنفق يا ابن آدم ينفق عليك 247 ..................................... ................................ ................................

رحکر ،بجھ رپ ح ر
اهللت عایل ن فمانا:اےاینآدم! ح ر
رحکیا خانگا۔ 247 ..................... ................................ ................................
قال اهلل عز وجل العز إزاري ،والكربياء ردايئ ،فمن نازعين بيشء منهما عذبته 248 ............................... ................................
کھ
ش
ہ حریابجرہ حو حصاں دوتوںمیےسکوئ ےسمجھےس تن رجگامیاےس عداتدوں گا۔" 248 .....
اهلل رع وخلن فمانا" :رعتمتیازازاوزکتنائ (پائ)متی رخادز ے

قال رجل ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق ىلع سارق! 250 ....................................
ش
انک حص نکہا:می ضوزصدفہ دوںگا ،تو وہایریاصدفہ ےلکرن ک الاوزانک ح روز ےک اہیھمی زکھ دنا 250 .......................... ................................
ُ ُ
ََ َ َْ ُ ُ ُ ُُ
ويصافحه؟ قال :نعم.
ويقبِّله؟ قال :ال ،قال :فيأخذ بيده
زتمه
قال رجل يا رسول اهلل الرجل منا يلىق أخاه أو صديقه أينحين هل؟ قال :ال ،قال :أفيل ي
252 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ہ
آتن فمانا :یہی!اس نتروجرھا:
انکآدمی نتروجرھا:اےاهلل ےک زسول! ےممی ےسکوئا ین یھائناا یندوستےس مےل،توکیا وہاسےکسا منجھک خان؟ ر

آت نفمانا:اہں! 252 .............
آتن فمانا :یہی!اسنکہا:یررھتو وہاسکا اہیھ ی رکرےاوزمصافجہکرے؟ ر
کیا وہاس ےس رجمتخاناوزاسکاتوسہےل ؟ ر
ً
قد أفلح من أسلم واكن رزقه كفافا وقنعه اهلل بما آتاه 254 .......................... ................................ ................................
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ش
وہ حصکامیات ےہو گیا حواس المالنا،اےستفدز ِکفایث ززقمل گیااوزاهلل ناےس حو کجرھدنااس رپاےس قیاعتدے دی۔ 254 .......................................
قد سمعت صوت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ضعيفا أعرف فيه اجلُوع ،فهل عندك من يشء؟ فقالت :نعم 256 .............................

س
س
م
ہ؟
آت صیلاهلل علیہو لم یھوےکہ ےی۔توکیا یمہازے نراسکھان نتنیککوئ حرت ے
می ن زسولاهلل صیل اهلل علیہو لمیکآواز می کموزی حسوسیک ے
ہ۔متے حیالمی ر
ایھوں نکہا:اہں 256 ............................... ................................ ................................ ................................
َ ْ
الهجر وانلذر 261 ..................... ................................
قصة اعئشة -ريض اهلل عنها ،-مع عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنهما -يف
پ ِ
كت علقاوزندز ےک نازےمیعاتش زضیاهلل عہاکاعیداهلل ین زیت زضیاهلل عہماےکسایھ ( ےہون واےل)واق عہکا (ییاں) 261 .....................................

قل ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل اهلل أكرب كبريا 265 ............................. ................................ ................................
ن رپھاکرو" :الالہاال هلل وخدہال رسنک لہاهلل اکت کتتا 265 ................................... ................................ ................................

قل :امهلل اهدين وسددين 267 ........................ ................................ ................................ ................................
م
ندعاکرو کہاےاهلل! جےھہےدایثاوز زاستزویعظا فما۔ 267 .............................. ................................ ................................
قلت :يا رسول اهلل ،علمين داعء ،قال :قل :امهلل إين أعوذ بك من رش سميع ،ومن رش برصي ،ومن رش لساين ،ومن رش قليب ،ومن رش منيي 269 ..
ِ
ِ
ِ
ش ِ ِ
ِ
م
ب
آتﷺنفماناکہتوںکہاکرو(:ال َل ہ َُما ِ ِئ َاعُودُ ن َِکم ْن َرس ِ َم ْعیَ ،وم ْن َرس ِت ََضِیَ ،وم ْن َرس ِل ِ َس ِائَ ،وم ْن َرس ِ َفلْنِیَ ،وم ْن َرس ِ
مینکہا:نازسولاهلل! جےھکوئدعاسکھاد حن۔ ر
ِ
مَت ِنی) پجمہ” :اے اهلل! می یتی یریاہ رخاہےیا ہےوں ا ین کاں ےک رس ےس ،ای رنی آیکھ ےک رس ےس ،ای رنی زناں ےک رس ےس ،ا ین دل ےک رس ےس اوز ای رنی رسم گاہ ےک رس
ےس“۔ 269 .......................................... ................................ ................................ ................................
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ورَ ،و يإذا أمىس قال يمثل
اَّلل َعليْ يه َو َسل َم -إذا أ ْصبَ َح يقول :الل ُه َّم بيك أ ْصبَحنَا َوبيك أم َسينَاَ ،وبيك حنيَاَ ،وبيك ن ُموتَ ،و يإيلْك النش
اَّلل -صىل
اكن رسول ي
ْ
َ
َ
َ َ
ك ،أَ َال أَنَّ ُه قَالَ :وإيلْك ال َمص ُ
ري 272 ................ ................................ ................................ ................................
ذل ي
ي
ي
حتصح ےہوئ تو زسولاهلل ﷺ فمان:اےاهلل!یتی حفاظتمی ہےمنصحیکاوزیتی حفاظتمی ہےیسامیکاوزیتے ہےی نام رپ ہےم ز ندہ ےہوناوزیتے ہےی نام رپہےم

ی
آت ﷺ اشی رطح فمان ناہےم اس می (اِلَیْک التُسُو ُز ےک بجان) اِلَیْک الْم َ ِصت فمان (تعنییتی
رمن ہ ےی اوزیتی ہےی رطف ایھ کر خانا ے
ہ۔ حت سام ےہوئ تویث ھی ر
ُ
ہ۔) 272 ....................... ................................ ................................ ................................
ہےی رطف لوتکرخانا ے
ُ ْ َ َ َّ ْ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
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ْ
ْ
َ
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ُ
محن ،خفيفت َ
َلك َمتَان َحبيبَتَ َ َّ َ
َ
َ
َ
يم 274 ..............................
ي
اَّلل الع يظ ي
اَّلل و يحبم يدهي ،سبحان ي
ان :سبحان ي
ان ييف ال يمزي ي
ان ،ث يقيلت ي
ان ىلع اللس ي
ي
ي ي ي ي
ان إَل الر ي
ل
ع
دو کلےما تےسہ ےی حو زناں رپپے ہلےکہ ےی،متاںمیپے وزئہ ےی،زجم ینکوپے محنوتہ ےی وہ ’’سجاںاهلل وبجدمہ سجاںاهللا ظنم‘‘ہ ےی۔ 274 ........................
ُ
ُكتب ىلع ابن آدم نَ يصيبُه من الزنا ُم ْدر ُك ذلك ال َحمَالة :العينان زناهما انلَظر ،واألذنان زناهما االستماع ،واللسان زناه الالكم ،وايلَ ُد زناها َ
ابل ْطش،
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ِّ
َ
َْ
ُ ِّ
ِّ
وي َصدق ذلك الف ْرج أو يُكذبُه 276 .................................. ................................
والرجل يزناها اخل ُ َطا ،والقلب يه َوى ويتمىن،
ی
گ
ہ،
ہ ،اہیھوں کا ز نا یرکر نا ے
ہ ،زناں کا ز نا فنگو کرنا ے
ہ ،کاتوں کا ز نا ستیا ے
ہ ،وہ ال مجالہ اےس مےل گا؛ ترش آ کھوں کا ز نا دیکھیا ے
این آدم رپ ز نا می ےس اس کا حصہ لکھ دنا گیا ے
ہ نا نکدیث۔ 276 .............................. ................................
ہاوز رسم گاہاسیکتصدتقکرئ ے
ہ،دل حوا ےہشاوز یمیاکرنا ے
نراوںکا ز ناخرلیا ے
اكن ابن أليب طلحة -ريض اهلل عنه -يشتيك ،فخرج أبو طلحة ،فقبض الصيب 278 ................................. ................................

اتو ظلجہ زضی اهللعیہکا لرکا پماز یھا۔ وہکہی ن ے
اہ گن ےہون یےھ کہ ب رجکاانفال ےہو گیا۔ 278 ..................................... ................................
اكن إذا رأى اهلالل قال امهلل أهله علينا باألمن واإليمان 284 ...................... ................................ ................................
ل
ینیاکرم صیلاهلل علیہ وسلم حت رخانددیکھن،تو ن دعا رپ ھن یےھ” :ا ل ہ َماہ ِے َلہ علتْیا ناالمْن واالیماں“۔(اےاهلل!اس رخاندکو ہےم رپ،امناوز ایماںےک سایھ ظلوع فما) 284 .....
ُ
اكن خلق نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -القرآن 286 .............................. ................................ ................................
ینی ﷺکا اخ القتو فآں ہےی یھا۔ 286 ................... ................................ ................................ ................................
اكن رجل يقرأ سورة الكهف ،وعنده فرس مربوط بشطنني 287 ..................... ................................ ................................

زہ یےھاوزاں ےکپدنک انک گھوزادو زستوںمی ییدھا ےہوا یھا۔ 287 ................. ................................
انک ضجائ زسولسوزہ الکھفیک ن الوتکر ے
َ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا َّ
أمريا ىلع َجيْش أو َْس َّية أ ْو َصاه بتَ ْق َوى اهللَ ،
ومن معه يمن املسلمني ً
أمر ً
خريا 289 .......................
ي
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ص
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ک شح
عایل ےس دزن اوز ا ین مسلماں سایھنوں ےک سایھ حت و یھ الئ یک
زسول اهلل یل اهلل علیہ و م حت سی ص کو سی سکر نا رسن کا امت مفز کر ےک زوان فمان تو اےس اهلل ت ی
وضنت فمان 289 ................................... ................................ ................................ ................................
َُْ َ
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َ
َّ َ
ْ
ََْ
الك ْون ،ودعوة املظلومُ ،
الـمنظر يف األهل
وسوء
الـمنقلب ،واحل َ ْور بعد
السفر ،وكآبة
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سافر يتَ َع َّوذ يمن َوعثاء

واملال 293 ........... ................................ ................................ ................................ ................................

اهلل ےک زسول ﷺ حت سفکرن،تو سفیک دسوازی ،لو ین ےک وقثےک ز بح و عم  ،حوس خایل ےکت عد ندخایل ،مظلوم یک ند دعااوز گرھ نازاوز مالمی پی ضوزتخالےس
یریاہما یگن یےھ۔ 293 .................................. ................................ ................................ ................................
َ ْ
َ ِّ
فع َّرس بليل اضطجع ىلع يمينه ،وإذا َع َّرس ُقبَيْل ُّ
الصبْح َ
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا اكن يف سفرَ ،
ووضع َرأسه ىلع كفه
نصب ذراعه،
295 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
زسول اهلل ﷺ حت سف می ےہون اوز زات کو کہی یھرہن تو دا نی کروت رپ لیتن اوز حت صح صادق ےس کجرھ دپ یہےل یھرہن تو ایریا (داہےیا) نازو کرھا کر لتن اوز ایریا رس ای رنی
ےہ
ھییل رپزکھ لتن۔ 295 ................................. ................................ ................................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أجود انلاس 297 ............................ ................................ ................................
ش
زسولاهلل صیلاهلل علیہ وسلم ستےس زنادہ جی یےھ۔ 297 .................................. ................................ ................................
َ َ َ َّ
َ
فزييج الضعيفُ ،
ُْ
وي ْر يدف ويدعو هل 299 ............... ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتخلف يف الـم يسري ،ي
رپ
رپ
زسول اهلل صیل اهلل علیہ و سلم سف ےک دوزاں جےھ ز ہن ،کموز (یک سوازی کو) کو آےگ اہ یکن( ،اگر وہ ی ریدل ےہو نا تو اےس ) ا ین جےھ سواز کرن اوز اس ےک لن دعا کرن ۔
299 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفطر قبل أن يصيل ىلع رطبات 301 ......................................... ................................
ک
زسولاهلل صیلاهلل علیہ وسلم یماز (مرعت)اداکرن ےس یہےل حریدپ ھحوزوںےس زوزہاقظازکرن یےھ۔ 301 ....................... ................................
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها انلاس اذكروا اهلل 303 .................... ................................

حتانک یہائ زات گرز خائتو زسولاهلل ﷺ ا یھناوز فمان:اے لوگو!اهللکا دکرکرو۔ 303 .................................. ................................
اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس خلقا 305 ....................... ................................ ................................

زسولاهلل ﷺ لوگوںمی ست ےس زنادہا جےھاخ الق ےکخامل یےھ 305 ..................... ................................ ................................
اكن غالم يهودي خيدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم306 ........................... ................................ ................................ -

انک یہودی لرکاینیکریم ﷺیک خدمتکیاکر نا یھا 306 ..................................... ................................ ................................
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المع ُروف اذلي أخذ علينا أن ال نع يصيَه فيه :أن ال َن يمش وجها ،وال ند ُع َو َويْال ،وال نش َّق
اكن فيما أخذ علينا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
َْ ُ َ َ ْ
رش شع ًرا308 ....................... ................................ ................................ ................................ .
َجيْبَا ،وأن ال نن

یھ
ہ
ہ
آت یک نافمائ یہی کرین ےگ وہ ن یھی کہ ہےم (کسی ےک رمن رپ) ن میہ توخری ےگ ،نییاہےی و پنادی کو
زسول اهلل ﷺ ن حن یل ناتوں کا ےم ےس عہد لیا یھا کہ اں می ےم ر

ن رکازین ےگ،نک رتے یرھازینےگاوز ننال یکھتینےگ۔ 308 ........................... ................................ ................................
ُ
اكن ك ُّم قميص رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إَل الرصغ310 ................... ................................ ................................ .
ف
ی
زسولاهلل ﷺیک منصیکآسییک الئ نک ھی 310 ....................................... ................................ ................................
اكن أليب بكر الصديق ريض اهلل عنه غالم خيرج هل اخلراج واكن أبو بكر يأكل من خراجه 311 ................. ................................

ک
آتاسکا حراحکھان ےککاممیالن یےھ۔ 311 .......................................
اتویکر صدتق زضی اهللعیہکاانک ع الم یھا حوایہی جرھ حراح دناکر نا یھااوز ر
َ
َ
َ
ٌ
قدير ،ال حول وال قوة إال باهلل ،ال هلإ إال
اكن يقول دبر لك صالة حني يسلم :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يش ٍء
َ
اهلل ،وال نعبد إال إيَّاه ،هل انلِّعمة وهل الفضل ،وهل اثلَّناء احل َ َسن ،ال هلإ إال اهلل خملصني هل ِّ
ادلين ولو ك يره الاكفرون 313 ...............................
وہ ےہ یمازےکت عد ،حش وقثس الم یرھتن ’’الالہ اال اهلل وخدہ۔ ۔ ۔‘‘ رپ ھن یےھ 313 ........... ................................ ................................
اكنت ناقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العضباء ال تسبق 315................... ................................ ................................
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ی
ی
ینیکریم ﷺیکانکاو نتنی ھی حشکا نامعصیاء یھا۔کوئاو نتنی اس ےسآےگ یہی پھنی ھی۔ 315 ............................. ................................
لك أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع 317 ................................ ................................ ................................

ہ 317 ............ ................................ ................................
ےہاہےمکام حو اهللیک جدم وییا ےسنرسوعکیاخان ،وہ ناقصاوزن پکث ے

لككم راع ,ولككم مسؤول عن رعيته :واألمري راع ,والرجل راع ىلع أهل بيته ,واملرأة راعية ىلع بيت زوجها وودله ,فلككم راع ,ولككم مسؤول

عن رعيته 319 ...................................... ................................ ................................ ................................

ہاوزعوزتا ین س ے
وہےک گرھ
ہ،رمدا ین گرھ والوںکا یگہیاں ے
ہ؛ حریابجرہامت یگہیاں ے
ہاوز ےہآدمیای رنی زعنت ےک نازےمی حوات دہ ے
یممی ےس ےہآدمی یگہیاں ے
ش
ہاوزاسےساس ےکمابحنوں ےکمن علقسوالکیاخان گا۔ 319 ..........................
ہ۔اس رطح یممی ےس ےہ حصیگراں ے
اوزاس ےک بحروںکایک یگہیاں ے
كنا إذا صعدنا كربنا ،وإذا نزنلا سبحنا 321 ......................................... ................................ ................................

حت ہےم (کسی نلیدی رپ) حرر ھن،تو «اهللاکت» کہناوز حت (کسیتستتمی)اپن،تو «سجاںاهلل» کہن یےھ۔ 321 ................ ................................
كنا إذا نَ َز ْنلا َم ْزن ًال ،ال ن ُ َسبِّ َح حَّت َحنُ َّل ِّ
الرحال 323 .................................. ................................ ................................
ي
حت ہےم کسی خگہ رپاوکرن،تواس وقث نک یماز ن رپ ھن ،حت نک کجاوںکو نا نازد ین۔ 323 ................................. ................................
َ َِّ ُ
جة الوداع 324 ..........................................
كنا نتحدث عن َح َّج ية الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني أظهرنا ،وال ندري ما ح
شم
گ
ہ۔ 324 ............
ہےمجج ُہ الوداع ےک نازےمی فنگوکیاکرن یےھ ،حت کہ ینیکریم ﷺ ےہمازے دزمیاںموحود یےھاوز ہےم یہی جھن یےھ کہججہالوداعکامقہومکیا ے
كنت أصيل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصلوات ،فاكنت صالته قصدا وخطبته قصدا 327 .................. ................................
ی
ی
آت ﷺیک یماز ھی دزمیائ ےہوئاوز حظیہ ھیدزمیان ےہو نا یھا۔ 327 ...................... ................................
می ینی ﷺےکسایھ یماز رپھاکر نا یھا۔ ر
كنت مع أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -عند نفر من املجوس؛ فيجء بفالوذج ىلع إناء من فضة ،فلم يأكله 328 ..................................

م
آت ن اےسییاول یہی فمانا
می اتش ین مالک زضی اهلل عیہ ےک سایھ حوس ےک حرید افاد ےک نراس (نتنھا ےہوا) یھا کہ اشی دوزاں رخاندی ےک انک پین می فالودہ النا گیا ،تو ر
328 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
الر ُجل يَلبَ ُس يلبْ َسة املرأة ،واملرأة تَلْبَس لبْ َسة َّ
لَعن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
الر ُجل 330 ................... ................................
یہ
ہ۔ 330 ..................................
ہ حورمدکا لیاس ر تنی ے
ہاوزاسعوزت رپ لعنتیک ے
ہحوعوزتکا لیاسیرہتیا ے
زسولاهلل ﷺ ناسرمد رپ لعنتیک ے
َْ ُ
َّ
ُ
الشيْ َ
ب؛ فإنه نور املسلم يوم القيامة 332 .................................. ................................ ................................
ال تن يتفوا

سفید نالناکھازوکنوں کہ وہقیامت ےکدںمسلماںکاتوز ےہوںےگ۔ 332 ..................... ................................ ................................
َّ
َْ
ُ
ري َ َ
الش َماتَة ألخيك فَ َ ْ
ويبتَ يليك 333 .................................. ................................ ................................
محه اهلل
ال تظهر
ا ین یھائیکمصتنت رپ حوشیکااظہازنکروکہیاتسا ن ےہو کہاهللاس رپ زجمکر دےاوز یمہیاسمیمتی الکردے۔ 333 ............... ................................
ال جتعلوا بيوتكم مقابر ،إن الشيطان ينفر من ابليت 335 ......................... ................................ ................................

ہ۔ 335 ............. ................................ ................................
ا ین گرھوںکو قتسیاں نییاو۔ن سکستظاںاس گرھ ےسدوز یھاگیا ے
ال ترغبوا عن آبائكم ،فمن رغب عن أبيه ،فهو كفر 337 ........................ ................................ ................................

تع
ات ےسمیہیرھتا،اس نکفکیا۔ 337 ............... ................................
اتےسمیہ ن یرھتو ( نیا ینت ستکاان کاز نکرو)۔حش نا ین ن ر
ا ین ن ر
َ ُ
ْ َ
َ ِّ ٌ
ً
َ
ُ
ِّ
ْ
َ
ُ
ْ
ال تقولوا للمنافق سيد ،فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم -عز وجل338 .................................... ................................ -

ی
ی
ت
ہ ھیتو(یث ھیاتساکہہکر) یما ین زتکو نازاضکروےگ۔ 338 ......................................
میاققکو سید ( عنیآفا) ن کہوکنوںکہاگر وہ (حفنفتمی) سید ے
َ ُّ
َْ ُ َ َ
أخاه فوق ثَ َالث ،فمن َه َ
جر فوق ثَ َالث فمات ،دخل َّ
انلار 340 .............................. ................................
حيل ملسلم أن يهجر
ال ي

تع
تع
ح
کسی مسلماں ےک لن خاپ یہی کہ وہ ا ین مسلماں یھائ ےس نی دں ےس زنادہ قظع لقی کرے۔ حش ن نی دں ےس زنادہ قظع لقی یک اوز اشی خال می رم گیا تو وہ ہنم می
خان گا۔ 340 ........................................ ................................ ................................ ................................
ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حَّت يدع ما ال بأس به 342 ................... ................................ ................................
ی
ی
ییدہاس وقث نک رپ ےہتگازوں ےکدزج نک یہی رہنرح سکیا حت نک کہ وہاتسی حرتوںکو ھی ن رجھوزدے حنمیکوئ حرح ن ےہو342 ............................... ...
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ال يتم بعد احتالم ،وال صمات يوم إَل الليل 344 ................................... ................................ ................................
نت
ہ۔" 344 ..................................... ................................
"نلوعت ےکت عد نمییہی ز ےہنیاوزندں یرھ زاتیک آمد نک خاموس زہےیاخاپ ے
ال يتمن أحدكم املوت ،إما حمسنا فلعله يزداد،وإما ُمسيئا ً فلعلَّه ي َ ْستَ ْعت ُ
ب 345 .................................... ................................
ي
ي
ش
ہاس ےستونکر ےل۔ 345 .................
ہتو ممک ے
ہ کہ وہیییکمیاوز زنادہ ےہواوزاگر پا ے
ہتو ممک ے
کوئ حص یممی ےسموتیکآززو نکرے۔اگر وہ ییک ے
ال يدخل اجلنة من اكن يف قلبه مثقال ذرة من كرب 348 ............................. ................................ ................................
ش
ی
وہ حص حنتمی داخل یہی ےہوگا حشےکدلمی زائ پاپ ھییکت ےہوگا۔ 348 ................. ................................ ................................
ال يزال الرجل يذهب بنفسه حَّت يكتب يف اجلبارين 350 ......................... ................................ ................................

ہ۔ 350 ........................... ................................
ہیہاں نک کہاسکا نام رسکش لوگوںیک قرہستمی لکھ دناخا نا ے
آدمی پاپیکتمی رپا زہےیا ے
ِّ ً
ِّ
لعانا 352 ............... ................................ ................................ ................................
لصديق أن يكون
ال ينبِغ ي
ہ کہ وہیہت زنادہ لعنتکرن واال ےہو۔ 352 ................. ................................ ................................
صدتق ےک لننمیاستیہی ے
ألن أقول سبحان اهلل واحلمد هلل وال هلإ إال اهلل واهلل أكرب 353 ..................... ................................ ................................

م کہ س
اںال َل ِہ َوا ْلج َ ْدمُل ِ َل ِہ َوالَ اِلَہ ا ِ َالال َلہ َوال َلہ َاکْ َت 353 .................................. ................................ ................................
ن کہ ی وںْ ُ :ج َ َ
َ ُ ُ ُ
تلؤدن احلقوق إَل أهلها يوم القيامة ،حَّت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء 355 ................................ ................................
ی
مھی زوز ِقیامت حق والوں ےک حقضوزاداکرن ےہوں ےگ حنی کہتعت ستیگ وایل یکریکو ستیگ وایل یکری ےس ندلہ دلواناخان گا 355 ...............................
َ
ُْ َ
َ َُ
ٌ ََ ََ ْ َ َ َ َ
َ
َ ْ
َ ََْ ُ
أصغ ُرنا فأ َم َرنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن نع يتق َها 356 ...............
واحدة لطمها
لقد رأيت يين سابع سبعة من بين مق ِّر ٍن ما نلا خادم إال ي
م
ی
ہ کہ می مفں ےک سات نتنوں می ےس ساتواں یھا۔ ےہمازے نراس ضف انک خادہم ھی۔ ےہمازے ست ےس رجھون یھائ ن اےس ظمابجرہ ماز دنا تو زسول اهلل
جےھ معلوم ے
ﷺ ن ےہمی حکم دناکہ ہےماےسآزادکردین۔ 356 ....................................... ................................ ................................
لقاب قوس يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب 358 ...................... ................................ ................................

ات ے
ہ ،حن رپ سوزح ظلوع نا رعوت ےہو نا
ہ کہ زسول اهلل ﷺ ن فمانا” :حنت می انک کماں ےک پاپ خگہ ،دییا یک اں یمام حرتوں ےس یہت ے
وہپہ زضی اهلل عیہ ےس زوایث ے
ہ“۔منققعلیہ۔ 358 ................................ ................................ ................................ ................................
ے

لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ،فما بيق يف يدي إال صفيحة يمانية 359 .............................. ................................
ی
ب
رعوہمونمیمتےاہیھ رپتو نلوازین ( لرن لرن)توت گییاوزمتےاہیھمیضف انک منی نلواز ناق رجی۔ 359 ............ ................................
لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود 361 ......................................... ................................ ................................
ی
ج
ہ۔" 361 .................................. ................................
" مھیآل داودیک حوسالجانوں (ا ر ھیآوازوں)میےس انک حوسالجائ دی گنی ے
للعبد اململوك املصلح أجران 363 ................... ................................ ................................ ................................

ع الم حو کسییکملکنتمی ےہواوز نکوکاز ےہوتو اےسدوتواتملنہ ےی۔ 363 ........................ ................................ ................................
ََ َ
ْ َ
ُ َْ َ
َ
دلها 365 ................. ................................ ................................ ................................
هلل أرح ُم بي يعبا يدهي يمن ه يذهي بيو ي
ی
ہ۔ 365 .............................. ................................
ہختیان عوزتا ین بجرہ رپمرہناں ے
اهللا ین ییدوں رپاس ےس ھی زنادہ زجمکرن واال ے
َّ
لم يتلكم يف املهد إال ثالثة 366 ...................... ................................ ................................ ................................
گودمی ضف نی بحروںنک المکیا۔ 366 ............... ................................ ................................ ................................
لم يكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصوم من شهر أكرث من شعبان 370 ........... ................................ ................................

ینیکریم صیلاهلل علیہوسلم سعیاںےس زنادہاوز کسی مہتنمی زوزے یہی ز کھن یےھ۔ 370 ...................................... ................................
ُ
َ َ
ُ ُْ
َْ
ملا جاء أهل ايلمن قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-قد َجاءك ْم أهل ايلَ َم ين 372 ............................. ................................
حت یمن واےلآنتواهلل ےک زسول ﷺن فمانا’’ :یمہازے نراساہےلِ یمنآنہ ےی‘‘ 372 ................................ ................................
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َ
َ ٌ َّ َ
ي
الشمس وقبل غروبها 374 ....................... ................................ ................................
طلوع
انلار أحد َصىل قبل
لن يَ يل َج
ي
ش
ح
حو حص سوزحن کلنےس یہےلاوز سوزح دو ین ےس یہےل یماز رپےھ گا،وہ ےہگر ہنمیکآگمی داخلن ےہو گا۔ 374 .................... ................................
لو تعلمون ما لكم عند اهلل تعاَل ،ألحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة 377 ........... ................................ ................................
ہ،تو یم رخا ہن کہ یمھازافافہاوز ضوزتمیدیاوزپھخاے۔ 377 .........................................
اگر یم خا ین ےہون کہ یمھازے لن اهلل ےک اہں کیاکجرھ ے

لو دعيت إَل كراع أو ذراع ألجبت 379 ............ ................................ ................................ ................................
م
اگر جےھ نران نادستیک دعوتدیخانتومیتفتیاۃ قنولکروں گا 379 ....................... ................................ ................................
لنئ بقيت إَل قابل ألصومن اتلاسع 381 ............ ................................ ................................ ................................

ی
اگرمی ا گےل سال ز ندہ زاہ،تو(مخمیک)توین ناز بحکو ھی زوزہ زکھوں گا۔ 381 .................. ................................ ................................
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ً َْ َ َُ ْ َ َ
َّ ْ ْ َّ
اَّلل 382 .................... ................................ ................................
ذ
اَّلل يمن يذك ير ي
اب ي
ما ع يمل ابن آدم عمال أنَج هل يمن ع ي
اینآدمکاکوئاتسا عمل یہی حواےساهلل ےک دکرےس زنادہاهلل ےک عداتےس بجاتد ینواال ےہو۔ 382 .......................... ................................
رس ًة يَ ْو َم الْقيَ َ
يب َ -ص َّىل َّ ُ
َ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ
اَّلل َعلَيْ يه َو َسلَّ َمَّ -إال َاك َن َعلَيْه ْم َح ْ َ
َ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َّ
انل ِّ
ام ية 383 .........................
ي
ي
ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا اَّلل يفي يه ولم يصلوا ىلع ي
ی
حش محفلمی لوگناهللکا دکرکریناوز نینیﷺ رپ دزود ھنجی،وہ مجلش قیامت ےکدںاِں لوگوں ےک لن ناع ِ
تحشت ےہویگ۔ 383 ...............................
َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ً َ ْ َّ ًّ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َّ َّ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ
َ ََ َ ْ َ َ ٌَ ْ َ
اَّلل ت َعاَل 385 ............ ................................
َّلل إال رفعه
ال ،وما زاد اَّلل عبدا بيعف ٍو إال يعزا ،وما تواضع أحد ي ي
ما نقصت صدقة يمن م ٍ
ک
ہ تو اهلل ت عایل اےس نلیدتوں
ہ اوز حوآدمی اهلل ےک لن عاحریاختیاز کر نا ے
عایل اس یک رعت رمند پھا دییا ے
صدفہ مال می می یہی کر نا اوز ییدے ےک معاف کرد ین ےس اهلل ت ی
ہ۔ 385 .................................. ................................ ................................ ................................
ےستواز نا ے
َ
َْ
ْ
ْ
َ ْ ُ
َ َ ُ
َ َ
اهلل وه َو علي يه غضبَان 387 ............. ................................ ................................
َم ْن ت َعاظ َم يف نف يس يه ,واختَال يف يمشيَ يت يه ,ليق

حش نا یندلمی حودکو پا خانااوزاِپااِپاکر خر ال وہاهلل ےساسخالمی مےل گاکہ وہاس رپ یہتعصتیاك ےہوگا۔ 387 ............... ................................
َ ََْ َ
َ ْ َ ٌ َ
َ ُ َ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ
َم ْن َاكنَ ْ
ون دينَ ٌ
ار وال يد ْره ٌم 389 ................................
ندهُ َمظل َمة يأل يخي يه ،يم ْن يع ْر يض يه أو يمن
ت يع
يشءٍ ،فليتحلله يمنه ايلوم قبل أن ال يك ي
ن
حش نا ین یھائیک رعت نا کسیاوز ےسمی حق لقییک ےہو,اےس رخا ہن کہ وہآح ہےی اس ےس پی الدہم ےہو خان،اس ےس یہےل کہ (وہ دںآن) حت ن دییاز ےہو ں ےگاوز
ن دزہےم۔ 389 ........................................ ................................ ................................ ................................
َ
َ َ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ ُ ْ َ
َ َ ُ ْ
َم ْن َمات َول ْم يغز َول ْم حيَدث نف َسه بيالغ ْزو َمات َىلع شعبَة يم ْن نيفاق 391 ............ ................................ ................................
ش
ک
ق
حو حصرم گیااوزاس نن حہادکیااوز نہےی ھیاسیک نتیکتو وہتفاقیک سموںمی ےس انک قسم رپرما۔ 391 ................... ................................
ما أذن اهلل ليشء ما أذن نليب حسن الصوت 393 ................................... ................................ ................................

خ
ہ۔ 393 ............................. ................................
عایل کسی حرتکواینی ت رسیدندیگ ےس یہیستیا ،تنی حوسالجاں ینییک زناں ےسفآں ستیا ے
اهللت ی
ًّ
ما بعث اهلل نبيا إال رىع الغنم 394 ................. ................................ ................................ ................................
عایل نکوئ اتسا ینی یہی یھنجا حشنیکرناںن حرَرائ ےہوں۔ 394 ....................... ................................ ................................
اهللت ی

ما بيق منها؟-أي الشاة -قالت :ما بيق منها إال كتفها .قال :بيق لكها غري كتفها396 ............................... ................................ .
تف
ت
ت
ض
آتﷺ
عایل عہا) نرعضکیا کہ بخ سان ےکاوز کجرھ ناق یہی زاہ۔ ( عنی ناقست گوست سنمکردنا گیا ے
اسمی ےس عنی یکری ےس کیا ناق بجرا ے
ہ) ر
ہ؟(عاتش ز یاهللت ی
ہ۔ 396 ........... ................................ ................................ ................................
ن فمانا :بخسانےکاوز ستناق ے
ما تركت بعدي فتنة يه أرض ىلع الرجال من النساء 397 ........................... ................................ ................................

می نا ینت عدکوئاتسافتیہ یہی رجھوزا ،حو رمدوںےک حقمی عوزتوں ےس زنادہ ضززساں ےہو۔ 397 ........................... ................................
ما رضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -شيئا قط بيده ،وال امرأة وال خادما ،إال أن ُياهد يف سبيل 398 ........................................

س
ک
ک
ک ک
زہ ےہوں۔ 398 ........................
آت حہادق تیلاهللکر ے
زسولاهلل ﷺ ن ھی سیکوا ین اہیھےس یہیمازا۔ نہےی سی عوزتکو ،نہےی سی خادمکو،اِال ن کہ ر
ُ
َ
ما اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع يف بيته؟ قالَ ْ
ُ َ َ
كون يف مهنَة أهله -يَعين :خ َ
اكن يَ
دمة أه يل يه -فإذا َح َ َ
ت:
رض يت الصالة ،خ َرج إَل الصالةي
ي
ي ي يي
400 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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ی ص
سل
آت ﷺا ین گرھوالوںیک خدمتمی لےگ ز ہن یےھ،اوز حت یمازکاوقث ےہو ناتو
ینیکر م یلاهلل علیہو ما ین گرھمیکیاکامکرن یےھ؟عاتش زضی اهلل عہان فمانا :ر

یماز ےک لنتشتفےل خان۔ 400 .................. ................................ ................................ ................................
ْ َ َ
َ ُ
ْ َ
ُ
َّ
اجلنة ب َف ْضل َر ْ َ
مح يت يه إيَّاه ْم 401 .......................... ................................
ما يم ْن ُم ْس يلم يموت هل ثالثة لم يبْلغوا احلينث إال أدخله اهلل
ي
"حشمسلماںےک نی نانا لع ب رج وفاتنراخا نیاےساهللت عایلاں رپای رنی زجمت ےک قصل ےس حنتمی داخلکردےگا۔" 401 ......................................
ً
ً
حريرا ألني من كف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم402 ................................ ................................ -
ديباجا وال
ما مسست

ےہ
ک
می ن نتو ھی زسولاهلل ﷺیک ھییلےس زنادہ پمکوئ دییاح رجھوااوز ن زتسم ۔ 402 ....................................... ................................
ما من امرئ مسلم حترضه صالة مكتوبة فيحسن وضوءها 404 ..................... ................................ ................................
ج
حشمسلماںیک فضیمازکاوقث ےہوخان ،یررھ وہاس ےک لنا ر ھی رطح وضوکرے۔ 404 ..................................... ................................
ما من أحد يسلم يلع إال رد اهلل يلع رويح حَّت أرد عليه السالم 406 .............. ................................ ................................
م
ی
ی
ہ،یہاں نک کہمیاس ےکس المکا حواتدییا ےہوں۔ 406 ....................................
عایلمتی زوح جےھ لونادییا ے
مجھ رپ حت ھیکوئ س الم ھنحیا ے
ہ،تواهللت ی
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إَل اهلل من هذه األيام 407 .................... ................................ ................................

عایلکو کسی اوز دںکا عمل صا لح محنوت یہی۔ 407 ........................... ................................
اں دتوںمی کن خان واےلاعمال ےس زنادہاهللت ی

ما من عبد يقول يف صباح لك يوم ومساء لك يللة :بسم اهلل اذلي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم ،ثالث مرات،

إال لم يرضه يشء 409 ............................... ................................ ................................ ................................
لس ِ ل ْع ِ
ص
ی سک تِس ِ
َض م َ َع ا ْشمِ ِہ َش ْیء ِق ْاال َ ْز ِ
ض َوالَ ِق ال َس َماءِ َو ےہُو َا َ من ُع ا َلن ُم“ پجمہ” :می اس اهلل
حو ییدہ ےہ دں ح اوز سام نی ناز ن رپھ ےلاےس کوئ ےس تفصاں یہی رہنجرا نی ْ ” :م ال َل ِہ َالدِی الَ ت ُ ُ
س
ہ“۔ 409 ...................
ےک نام ےک دزت عہ ےسیریاہمایگیا ےہوںحشےک نامیک پکث ےس زمی وآشماںیککوئ حرتتفصاںیہییرہنجرا کنی اوزوہ ستن واال خا ین واال ے
ُ
َ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َّ
ُ ُُ
اغزية أو َْس َّية تغزو َفتَ ْغنَم َوت َ ْسلَ ُم إال اكنوا قد َت َع َّجلُوا ثُلُ َيث أُ ُجوره ْمَ ،
ما من َ
وره ْم 411 .............
اب إيال تم أج
ْسي ٍة خت يفق وتص
و
أ
ة
ي
ز
اغ
من
ا
وم
ٍ
ي ٍ
ٍ
يي
ي
ي
ض
ع
حہادکرن وایل حشجماعت نا حہادکرن واےل حش ل سکرن حہادکیااوزمالِ تنمت ےلکر حنح و سالم واترشآگیااسکواس کا دو یہائاحر خلدی (تعنیاشی دییامی )مل گیااوز حہاد

ع
کرنوایلحشجماعتناحہادکرنواےلحشل سکرنحہادکیااوزنضفنکہاسکومال تنمتیہیم النلکہاسجماعتول سکرےک لوگزجمی ےہونناشہیدکردن گنتواں
کااحرتروزا ناق زاہ۔ 411 ................................. ................................ ................................ ................................
ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صىل عليه سبعون ألف ملك 413 .............. ................................ ................................

حتکوئ مسلماںصح ےک وقثا ین کسیمسلماں یھائیکعیادتکرے،توست ےہاز ف سناس ےک لنمعفتیکدعاکرنہ ےی۔ 413 ..............................
َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
رتقا 415 ............... ................................ ................................
ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان يإال غ يفر لهما قبل أن يف ي
ب
ی
ہ۔ 415 ............. ................................
حو دومسلماں ھیآترشمیم الفاتکریناوزمصافجہکرین،تواں ےک خدا ےہون ےس یہےلہےیایھی حش دناخا نا ے
ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب 416 ................................... ................................ ................................
ی
حو ھی ینیآنا،اس نای رنیامتکوکانجھون(دخال)ےس ضوزدزانا 416 ................ ................................ ................................
َ
ما ُيد الشهيد من مس القتل إال كما ُيد أحدكم من مس الق ْر َصة 417 ......................................... ................................
شہیدکو قیلےساینی ہی ن کلنف ےہوئ خ
ہ۔ 417 ............................ ................................
ے
ہ تنیکہ یممی ےس کسیکو حرنوینی ےککا ینےس ےہوئ ے
ے

مثل املؤمن اذلي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب 418 ......................................... ................................
خ
ی
ی
ہ۔ 418 ................. ................................
ہاوزرمہ ھی نراکتہ ے
ہ،حشیک حوستو ھی نراکتہ ے
اسمومنیک میال حو فآں رپھیا ےہو ،حرکوپے تسی ے
معقبات ال خييب قائلهن أو فاعلهن دبر لك صالة مكتوبة 421 .................... ................................ ................................
ک
یمازوں ےکت عد کےہ خانواےلکجرھکلماتہ ےی ،حھی ےہفض یمازےکت عد کہن واال نااں رپ عملکرنواال ھی ناکام و نارماد یہی ےہوسکیا۔ 421 ........................

من ادىع إَل غري أبيه -وهو يعلم أنه غري أبيه ،-فاجلنة عليه حرام 422 ............. ................................ ................................
ش
ش
ی
ک
م
ہ۔ 422 ..........
ہتواس رپ حنت حرام ے
ات یہی ے
اتیک بجان سی دورسے حصیک رطف تسوتکرےاوزوہ نخاییا ھی ےہو کہ نمتا ن ر
آتکوا ین ن ر
حو حصا ین ر

541

من القرآن سورة ثالثون آية شفعت لرجل حَّت غفر هل 424 ........................ ................................ ................................
مس
ب
ش
فآںکریمیک نتش آنوں رپ نملانک سوزت نانک حصیک سفاعت (سفازس)یک،تواےس حش دناگیا۔ 424 .................. ................................
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه 426 .......................................... ................................
ش
ی
ی
ہ 426 ..............
ہتواهلل ھیاس ےسملیا نات رسیدکر نا ے
ہ۔اوز حواهلل ےسملیا نات رسیدکر نا ے
ہ،اهلل ھی اس ےسم الفاتکوت رسیدکر نا ے
حو حصاهلل ےسم الفاتکوت رسیدکر نا ے

من أصبح منكم آمنا يف ْسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنما حزيت هل ادلنيا حبذافريها 428 ..........................................
ش
یممیےسحو حصاسخالمیصحکرےکہ وہای رنیخاںیکرطفےسنحوف ےہو،حسمائاعتیازےسضحتمید ےہو،انکدںیکحوزاكکاساماںاسےکنراس ےہو،توگونااسےک
ج
لن سازیدییا معکردی گنی۔ 428 ...................... ................................ ................................ ................................
من أطاعين فقد أطاع اهلل ،ومن عصاين فقد عىص اهلل ،ومن يطع األمري فقد أطاعين ،ومن يعص األمري فقد عصاين 429 ........................

ح
ح
عایل یک نافمائ یک اوز حش ن امت یک اظاعت یک ،اس ن متی
عایل یک اظاعت یک اوز ش ن متی نافمائ یک ،اس ن اهلل ت ی
ش ن متی اظاعت یک ،اس ن اهلل ت ی

اظاعتیک اوز حش نامتیک نافمائیک،اس نمتی نافمائیک۔ 429 ..................... ................................ ................................

من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهلل بكل عضو منه ،عضوا منه يف انلار ،حَّت فرجه بفرجه 431 ..................... ................................
" حو شحص کسی مسلماںپدہ(ع المنا لوندی)کوع المیےس بجاتدے گا،اهللت ی
عایل اسےک ےہعصوکواس پدہےک ےہعصوےک ندےلدوزحیکآگےس بجاتدے گا۔ یہاں نک

کہاسیک رسم گاہکواس پدہیک رسم گاہےکندےل ( بجاتدےگا)۔" 431 .................. ................................ ................................

من أهان السلطان أهانه اهلل 433 ................... ................................ ................................ ................................
حش ننادساہیکنتوقتییک،اهللاےس دلیلکرے گا۔ 433 ............................. ................................ ................................
من ترك صالة العرص فقد حبط عمله 434 ......................................... ................................ ................................

حش نعضیک یماز رجھوز دی،اسکاعملصا تع و زانگاں ےہو گیا۔ 434 ........................ ................................ ................................
من تعلم علما مما يبتىغ به وجه اهلل 436 ............ ................................ ................................ ................................

عل
ح
ح
ہ 436 ...................... ................................
عایلیک حوستودی خاصلیک خائ ے
ش ناتسا م ضفدییاویمفصدےک لن سنکھا ،شےساهللت ی
من توضأ فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه من جسده 438 .......................... ................................ ................................
ش ج
حو حصا ر ھی رطح ےسوضوکرے،اس ےکحسم ےس گیاہن کلخانہ ےی۔ 438 ............... ................................ ................................
من توضأ هكذا غفر هل ما تقدم من ذنبه 440 ....................................... ................................ ................................
ب
حوکوئاس رطح وضوکرے،اس ےکگرسیہ گیاہ حشدنخا نیےگ۔ 440 ................... ................................ ................................
ََ
َّ
َ
باألمانة فليس يمنا 442 .................. ................................ ................................ ................................
من َحلف

حش نامایثیک قسمکھائ ،وہ ہےممیےسیہی۔ 442 ..................................... ................................ ................................
ِّ
ََ
إين بَر ٌ
يء من اإلسالم ،فإن اكن اكذبا ،فهو كما قال ،وإن اكن َصادقا ،فل ْن يَ ْر يج َع إَل اإلسالم َسال ي ًما 444 ............................
من َحلف فقال:
ي
ی
حش ن قسم ایھائ اوزکہا کہ می اس الم ےس پی ےہوں اگر وہ جھونا ےہو تو وہ اتسا ہےی ےہو خان گا ختسا اس ن کہا اوز اگر شجرا ےہوا تو یررھ ھی س المنی ےک سایھ اس الم یک رطف ن لون گا۔
444 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف ،عصم من ادلجال 446 ................ ................................ ................................

م
زہ گا۔ 446 .................................... ................................
حش نسوزہ الکہفیکاییدائ دس آییی نادکر لی وہ دخالےکفتیہ ےس حقوظ ے

من حلف فقال يف حلفه :بالالت والعزى ،فليقل :ال هلإ إال اهلل ،ومن قال لصاحبه :تعال أقامرك فليتصدق 447 ...................................
ک
ش
ی
ق
ق
ی یک سم“ تو اےس یررھ کلمہ ال الہ اال ﷲ کہہ لتیا رخا ہن اوز حو حص ا ین سا ھی ےس کےہ کہ آو حوا ھیلی تو اےس رخا ہن کہ (تطوز کفازہ) صدفہ
حش ن سم کھائ اوز کہا کہ ”الت و رع ی

کرے۔ 447 ......................................... ................................ ................................ ................................
من خري معاش انلاس هلم رجل ممسك عنان فرسه يف سبيل اهلل 448 ................ ................................ ................................
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ک
ہکہآدمی اهلل ےک زا سنمی حہاد ےک لن گھوزےیک لگام ی رکر ز ھی ےہو۔" 448 ................................
"لوگوںےک لن ز ندیگ ےک یہتین رطتقوںمی ےسن ے
ً
ً
طريقا يبتِغ فيه ً
علما سهل اهلل هل طريقا إَل اجلنة 450 ................... ................................ ................................
من سلك

ک
خ
شح عل
ہ 450 ........................... ................................
عایلاس ےک لن حنتیک زاہ آساں فما دییا ے
حو ص میک ن السمی سی زاہ رپ رل رپے،اهللت ی

من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار 453 ...................... ................................ ................................
ش
ج
حش حصےس علمیک ناتترو ر ھی گنیاوزاس ناےس رجھیرالیا،تو قیامت ےکدںاےسآگیک لگام یرہیائخانیگ۔ 453 ............. ................................
ً
من صام يوما يف سبيل اهلل جعل اهلل بينه وبني انلار خندقا كما بني السماء واألرض 455 .......................... ................................
ش
ح
ہ 455 ...
ہ،اهللت عایل اس ےکاوز ہنمیک آگےک دزمیاںآشماںاوز زمی ےکدزمیائفا صےل ےکتفدز حیدق دالدییا ے
حو حصاهلل ےک زا سنمیانک دںکا زوزہ زکھیا ے
من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل 456 ................ ................................ ................................ ................................

ہ۔اس لناےآدم ےک نتن!اس ناتکو دھیاںمی زکھ۔ 456 .......................... ................................
حش ن فخ رپھیل وہ اهللیک یریاہمی ے

من ظلم قيد شرب من األرض؛ طوقه من سبع أرضني 458 ........................... ................................ ................................
ش
ی
اگر کسی حص نانک نال ست یرھ زمی ھی ظلم ےس ےلیل،توسات زمتنوںکا طوقاسیک گردںمی داالخانگا۔ 458 ............... ................................
من عرض عليه رحيان ،فال يرده ،فإنه خفيف املحمل ،طيب الريح 460 ............ ................................ ................................
ی
ب
ن
ہ۔ 460 ..........................................
حےس حقمیکوئ حوستو ترشیک خانوہاےس واترش نکرے۔اسکاتوجھ کجرھ ھییہی ےہو نااوز مہک حوسگواز ےہوئ ے
ً
صائما اكن هل مثل أجره 461 ................ ................................ ................................ ................................
من فطر

حش ن کسی زوزےدازکواقظازکرانا ،اےس زوزےداز ےک پاپتوات مےل گا۔ 461 ............ ................................ ................................
ُ
ً
ً
ً
ُ
َّ
ُ
وبمحمد رسوال وباإلسالم يدينا ،غ يف َر
رضيت باهلل ربا
من قال حني يسمع املؤذن :أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل وأن حممدا عبده ورسوهل،
ٍ
َْ
هل ذنبُه 463 ......................................... ................................ ................................ ................................
حش نمودںیک اداں سنکرکہا” :اشہداںالالہ االاهلل وخدہال رسنک لہ“ 463 .................. ................................ ................................

من قال :ال هلإ إال اهلل واهلل أكرب .صدقه ربه فقال :ال هلإ إال أنا وأنا أكرب 465 ....................................... ................................
حو شحص ’’الَ اِلہ ا ِ َال ال َلہ وال َلہ َاکْ
ہ (اہں) متے سوا کوئ
ہ اوز کہیا ے
ہ تو اس کا زت اس یک تصدتق کر نا ے
ہ) کہیا ے
ہ ،اهلل ست ےس پا ے
ت‘‘ (اهلل ےک سوا کوئ معنود پحق یہی ے
ََ َُ ُ َُ
ہ،می ہےی ستےس پا ےہوں۔ 465....................................... ................................ ................................
معنود پحق یہی ے

من قتل وزاغ يف أول رضبة كتب هل مائة حسنة ،ويف اثلانية دون ذلك ،ويف اثلاثلة دون ذلك 467 ................... ................................
رج
"حش ن ھن رکیل کو یرہیل ضت می ماز دنا ،اس ےک لن سو نکیاں ہ ےی۔ دورسی ضت می مازن می اس ےس کم نکیاں ہ ےی اوز نتشی ضت می مازن می اس ےس کم

نکیاںہ ےی۔" 467 .................................... ................................ ................................ ................................

من قرأ باآليتني من آخر سورة ابلقرة يف يللة كفتاه 469 ............................. ................................ ................................
ش
ہاےسنکاق ےہوخائہ ےی۔ 469 ........... ................................ ................................
حو حص زاتکو سوزہتفہیکآحریدو آییی رپھ لتیا ے
ً
من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا 471 .................. ................................ ................................

ہ۔ 471 ...................................
ہاوزانک یییککااحراس رطحیک دس نکنوں ےکپاپ ےہو نا ے
حش نکیاتاهللکاانک حرف رپھااس ےک لنانک یییک ے
خمرجا ،ومن لك هم ً
ً
فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب 473 ............ ................................
من لزم االستغفار جعل اهلل هل من لك ضيق

ش
ہ اوز اےس واہں ےس
ہ ،اس ےک ےہ ز بح و عم کو دوز کر دییا ے
ہ اس ےک لن اهلل ےہیییگ ےس ن کلن کا زاسیہ ی ریدا فما دییاے ے
حو حص نراییدی اوز کتت ےک سایھ استعفازکر نا ے
ی
اہ حہاںےساےسگماں ھی یہی ےہو نا 473 ....................................... ................................ ................................
ززق دیی ے
من لم يتغن بالقرآن فليس منا 475 ................. ................................ ................................ ................................

ج
ہ۔ 475 ........................... ................................ ................................
حو فآںکوا ر ھی آواز ےس ن رپےھ ،وہ ہےممیےس یہی ے
نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تُ ْص َ َ
رب َ
ابلهائيم 476 ........................ ................................ ................................
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زسولاهلل ﷺ ن ز ندہ خاتوزوںکو ناندھکرمازنےسمنع فمانا۔ 476 ...................... ................................ ................................
الو ْسم يف َ
نَىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الرضب يف الوجه ،وعن َ
الوجه477 ............................. ................................ .
ہ۔ 477 .......................................... ................................
زسولاهلل ﷺ ن حررہے رپمازناوزاس رپتساں لگانےسمنع فمانا ے
ُ
ُ
ْ ٌ
ََْ
ٌ
كثري من انلاس :الصحة ،والفراغ 479 ........................ ................................ ................................
ان َمغبُون فيهما
نيعمت ي
ت
دو عمییہ ےی حنمی اکت لوگ (اںےکعلظاست عمالیک وجےس) حسازےاوز گھانمی زہ ےی ےگ :ضحتاوز فاعت 479 ..........................................
نرض اهلل امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه 481 .................................. ................................ ................................
ش
اهللاس حصکو رسست وسادات ز کےھ حو ہےم ےسکوئ نات سناوز یررھاےسو تےس ہےیآےگ یرہنجرادےختےساسن سنی ےہو۔ 481 ......................................
نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يزتعفر الرجل 483 ............................ ................................ ................................
ینی ﷺنرمدکو زعفاں لگانےسمنع فمانا۔ 483 .................................... ................................ ................................

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يسافر بالقرآن إَل أرض العدو 484 ...................................... ................................

ش
ہ۔ 484 ...................................... ................................
زسولاهلل ﷺ ن د منےک ع القمیفآںکریم ےل خانےسمنع فمانا ے

هو رزق أخرجه اهلل لكم فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا؟ فأرسلنا إَل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منه فأكله 485 ......................
ی
ی
ہ ،اس می ےس ےہمی ھی کھ الو! ہےم ن اس می ےس زسول اهلل ﷺ یک
عایل ن یمہازے لن ھنجا یھا ،کیا یمہازے نراس اس ےک گوست ےس کجرھ بجرا ے
وہ ززق یھا حےس اهلل ت ی
ی
آت ﷺناےسکھانا۔ 485 ......................................... ................................ ................................
خدمتمی ھنجاتو ر
ْ ٌ َّ
ُ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
هلُ ،ث َّم َويْ ٌل َ ُ
ك به الْ َق ْو َمَ ،ويْ ٌل َ ُ
هل 488 ............... ................................ ................................
َويل ل ي ي
ذلي حيدث فيك يذب ييلُض يح ي ي
ش
گ
ہ۔ 488 ..
ہ،اسےک لنہ ےالکث ے
ہ ناکہاس ےکدز تےع ےس لوگوںکوہتےسان۔اس ےک لنہ ےالکث ے
ہتوجھوتتولیا ے
ہاس حص ےک لن حو فنگوکر نا ے
ہ ےالکث ے

واذلي نفيس بيده ،لو تدومون ىلع ما تكونون عندي ،ويف اذلكر ،لصافحتكم املالئكة ىلع فرشكم ويف طرقكم ،لكن يا حنظلة ساعة وساعة
490 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ق
ہاگر یم اشیکنفنت رپ ےہمتش ز ےہو حش خالث میمتے نراس ےہون ےہوتعنی دکرمی م سعول ےہونتو ف سن یمہازےتستوں رپ یم
اس داتیک سم حش ےک اہیھمیمتی خاں ے
ی
ہ“۔ 490 .......................................... ................................
ےسمصافجہکریناوز زاستوںمی ھی لیکاے حنظلہ! ”وقث وقثیک نات ے

وما نلا ال نرىض يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟! فيقول :أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون :وأي يشء أفضل من ذلك؟ فيقول:
أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا 492 .......................... ................................ ................................

ک
اے ےہمازے زت! ہےم کنوں حوس ن ےہوں حت کہ تو ن ہےم کو وہ حرت عظاء یک ے ی مج
عایل فمان گا کہ :کیا یم کو اس ےس یہت کوئ حرتن
ہ حو ا رنی لوق می ےس سی کو یہی دی! تو اهلل ت ی
ک
دوں؟ وہ لوگ رعض کرین ےگ کہـ اس ےس پھ کر کوتسی حرت ےہو یگ؟ اهلل ت عایل ی فمان گا کہ :می یم رپ ای رنی زصا میدی نازل کروں گا ات اس ےک ت عد ھی یم رپ نازاض ن ےہوں گا۔
492 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
وحيك! قطعت عنق صاحبك 494 ................... ................................ ................................ ................................
ی
اقسوس!تو نتوا ین سا ھییک گردںکات دایل! 494 ....................................... ................................ ................................
َ
ُ
َ ً
َ ْ ََ َ
َ
َ َ ْ ََ
َ
ارئا 496 ...................... ................................
هلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قال :أصبح يحب ي
مد ا ي
يا أبا احلَس ين ،كيف أصبح رسول ا ي
هلل ب ي
ل
ہ۔ 496 ......................
ہ؟۔ایھوں ن حواتدنا:الجدمهلل،آح زسولاهلل ﷺن ضحت نائمیصحیک ے
اےاتوا حسن!آح زسولاهلل ﷺ ن کتےسصحیک ے
ُ
ُ
أرض ،ريب ُّ
وربك اهلل ،أعوذ باهلل يمن َ ِّ
رش يك ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك ،ورش ما يَ ُد ُّب عليك ،وأعوذ بي يك من رش أسد وأسود ،ومن احلية
يا

ساكن ابلدل ،ومن وادل وما ودل 498 ................................ ................................ ................................
والعقرب ،ومن
ي

ہ( ،یریاہ رخاہےیا ےہوں) اس حرت ےک رس ےس حو بجھ می ی ریدا یک
ہ ،می اهلل یک یریاہ رخاہےیا ےہوںیتے رس ےس اوز اس حرت ےک رس ےس حو بجھ می ے
اے زمی! متا اوزیتا زت اهلل ے
ب
خ
ث اوز رجھو ےس اوز زمی رپ ز ہن واےل (اتساتوں اوز حنوں) ےک رس ےس
ہ اوز اس حرت ےک رس ےس حو بجھ رپ رلنی ے
گنی ے
ہ ،اهلل یک یریاہ رخاہےیا ےہوں ست اوز کاےل ناگ ےس ،سای ر
ہاس ےکرسےس۔ 498 .............. ................................ ................................
اوز ختن واےلےک رساوز حشحرت کو حےساس ن حیا ے
يا أم حارثة إنها جنان يف اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس األىلع 500 ............. ................................ ................................
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ہ۔ 500 ........................................ ................................
اےام خازن! حنت ےککنیدزخاتہ ےی،یتے نتن نتوفدوساعیلنرائ ے
ً
َّ
َّ
يا أيها انلاسْ ،
ار َب ُعوا ىلع أنفسكم ،فإنكم ال تدعون َّ
أصم وال اغئبا ،إنه معكم ،إنه سميع قريب 502 ........... ................................

ہ۔502 ....
ہ ۔ن سکوہ یہت ستن واالاوز یہت فیث ے
زہ ےہو۔ وہتو یمہازےسایھ ہےی ے
اے لوگو!ای رنی خاتوں رپ زجمکھاو ،کنو نکہ یم کسی یرہے ناعایثکو یہی ن رکاز ے
َْ
َ
ُ ِّ
َ ََْ
َ ََْ
َ َ
َّ
يؤىت يجبَ َهن َم يَ ْو َم يئ ٍذ هلا َسبْ ُعون ألف يز َمامٍ َ ،م َع لك يز َمامٍ َسبْ ُعون ألف َمل ٍك ُيُ ُّرون َها 504 .............................. ................................
ح
کھ ت
زہ ےہوںےگ۔ 504 .................
اس دں ہنمکواس خالثمیالناخان گاکہاسیک ست ےہاز لگامی ےہوںیگ ،ےہ لگام ےکسایھ ست ےہاز ف سن ےہوںےگ حواےس نرح ے
أحاديث الفقه 506 ..................................... ................................ ................................ ................................
اذهب فانظر إيلها ،فإنه أجدر أن يؤدم بينكما 508 .................................. ................................ ................................

ہ۔ 508 .................................. ................................
خاواےسدیکھ لوکنوں کہ ن یمہازے نا ےہمی ز سنیک نراییدازی ےک لنیہایثمیاست ے

ارجع فأحسن وضوءك 510 .......................... ................................ ................................ ................................
ج
واترش خاواوزا ر ھی رطح ےسوضوکرو۔ 510 ................ ................................ ................................ ................................

استزنهوا من ابلول؛ فإن اعمة عذاب القرب منه 512 ................................. ................................ ................................
رج
ہ۔ 512 ........... ................................ ................................
نترسات(ےک ھیتنوں) ےس بحرو؛کنوں کہ عموماقتکا عداتاشیوجےس ےہو نا ے
اقبل احلديقة وطلقها تطليقة 513 ................... ................................ ................................ ................................

ناع قنولکرلواوزاےسانک ظ القدےدو۔ 513 ........... ................................ ................................ ................................
اقتلوا األسودين يف الصالة :احلية ،والعقرب 515 .................................... ................................ ................................
ب
ت
ثاوز رجھوکوماز دالو ۔ 515 .................................... ................................ ................................
یمازمیدو سیا ےہوں ( عنی)سای ر
اثليب أحق بنفسها من ويلها ،وابلكر تستأمر ،وإذنها سكوتها 516 ................. ................................ ................................

ت
ہ۔ 516 ..
ہاوزکنوازی لریک ےساس ےک نازےمیاخازتیلخانیگ اوزاسیک خاموشی ہےیاسیکاخازت ے
سادی سدہ لریک،ا ین فشیکا ین ویلےس زنادہ حقداز ے
العائد يف هبته ،اكلعائد يف قيئه 518 ................. ................................ ................................ ................................

ہ ختےسای رنییک ےہوئ قکو رخا ین واال (کُیا) ےہو۔ 518 ........... ................................ ................................
ایریا دنا ےہواہےدن وات رش لتن واالاتسا ے
الغسل يوم اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم ،وأن يسنت ،وأن يمس طيبا إن وجد 520 ................................... ................................

ہ۔ یتن کہمسواكکرےاوزاگر حوستومتش ےہوتو لگان۔ 520 ........................... ................................
جمعہ ےک دں ےہ نا لع رپعسلکرناواحت ے

امهلل اهدنا فيمن هديت ،واعفنا فيمن اعفيت ،وتونلا فيمن تويلت ،وبارك نلا فيما أعطيت ،وقنا رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،إنه ال

يذل من وايلت ،تباركت ربنا وتعايلت 522 ......................................... ................................ ................................
ل
ت
ت
ا لہم اہےدنا قمن ہےدیث ،وعاقیا قمن عاقنت ،وتولیا قمن تولنت ،ونازك لیا قما اعظنت ،وقیا رس ما قصنت ،ا نک فصی وال فصی علیک ،انال ندل من والنت،ییازکث زییا وت عالنت۔
ب م
م
پجمہ’’:اے اهلل! جےھ اں لوگوں می (سامل کرےک) ہےدایث دے حھی تو ن ہےدایث حسی ،جےھ اں لوگوں می(سامل کرےک) عاقنت عظا فما حن کو تو ن عاقنت عظا یک،

ہاس یک پائ ےس
ہاسمیمتے لن پکث عظا فما،اوز حش کاتو ن قنصلہ فما دنا ے
اوزمتی یگرائ فمااں لوگوں می(ساملکرےک)حنکاتویگراں ییا،اوز حوتو ن دنا ے
م
ہ،یتےخ الفکوئ قنصلہ یہیکیاخا سکیا،اوزتو حشےسدوسنیکرےوہدلیلیہی ےہوسکیا۔اے ےہمازے زت!تو پکث واالاوز نلیدو ناال
جےھ بجرا،اس لنکہتو ہےی قنصلہکر نا ے
ہ“۔ 522 .......................................... ................................ ................................ ................................
ے

املاء طهور ال ينجسه يشء 525 ..................... ................................ ................................ ................................
ہ؛اےسکوئ حرت نانراك یہیکرئ۔ 525 .......................................... ................................ ................................
نرائ نراك ے
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