أحاديث الفقه

ً
املؤذنون أطول انلاس أعناقا

 .1818احلديث:

ل
اذانذ ینوالونیکگرذ نی تمام لوگونےس منی ہونیگ۔
**

عن معاوية -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
ُ
ُ َ ِّ َ
أطول ّ
اس
المؤذنون
صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :انل ِ
وم الق َي َ
أعنَاقا يَ َ
ام ِة».
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن معاوية -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قال" :املؤذنون أطول انلاس أعناقا" مجع عنق،
واختلف السلف واخللف يف معناه ،فقيل :هو طول

حقييق للعنق ،إذا أجلم انلاس العرق يوم القيامة
طالت أعناق املؤذنني؛ ئلال يناهلم ذلك الكرب

والعرق ،وقيل :معناه أكرث انلاس تشوفا إىل رمحة اهلل

تعاىل-؛ ألن املتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إيله،فمعناه كرثة ما يرونه من اثلواب ،وقيل :معناه أنهم

سادة ورؤساء ،والعرب تصف السادة بطول العنق،

وقيل :معناه أكرث أتباًع ،وقيل غري ذلك ،قوهل" :يوم
َ
القيامة" ،فإذا بعث ُ
انلاس فإن املؤذنني يكون
اهلل
هلم مزية ليست لغريهم ،ويه أنهم أطول انلاس

أعناقا ،فيعرفون بذلك تنويها لفضلهم وإظهارا

لرشفهم؛ ألنهم يؤذنون ويعلنون بتكبري اهلل -عز

وجل -وتوحيده والشهادة لرسوهل -صىل اهلل عليه

وسلم -بالرسالة ،وادلعوة إىل الصالة وإىل الفالح،
يعلنونها من األماكن العايلة ،وهلذا اكن جزاؤهم
من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو

وجهوههم ،وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة ،فينبيغ

لإلنسان أن حيرص ىلع أن يكون مؤذنا حىت ولو لم
يكن يف مسجد ،فينبيغ أن يبادر ذللك.

 .1818حدیث:

ے
معاوی رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ می ت رسول اہلل
ے
ﷺ کو ی فمات ہوت سنا کہ قنامت ےک ذن اذان ذ ین والون یک گرذ نی تمام
ل
لوگون ےس منی ہون یگ۔

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

معاوی رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ینی ﷺ ت فمانا کہ "اذان ذ ین والون یک
ے
ل
ج
گرذ نی ست ےس منی ہون یگ۔" ’اعناق‘ عُنق یک مع ہ۔علمات سلف و حلف کا
ے
خ
اس ےک معنی می اخن الف ہ۔ انک قول یک رو ےس اس ےس قنقی لمنائ رماذ ہ۔
ل
خت رور ِقنامت لوگ پسین می شاپور ہون ےگ پو ان یک گرذ نی منی ہون یگ ناکہ ان
ے
ت
نک وہ پپسائ اور پسینہ ی ہنح نات۔ انک ذوشے قول یک رو ےس اس کا معنی ی

ہ کہ وہ اہلل یک رجمت یک رطف ست ےس رناذہ اوپ ہو ہو کر ذیکھ رہ ہون ےگ
کنون کہجھانک کرذیکھنواالخیکوذیکھنےک لنگرذن کولمنا کر نا ہ۔خنانچہگرذن
ل
ی
منی ہوت ےس رماذ اس پواب یک کیب ہ خےس وہ ذ کھی ےگ۔ انک اور قول یک
رو ےس اس کا معنی ی ہ کہ وہ آقا اور شذار ہون ےگ۔ اہلِ رعب ،شذارون کو
ل
ت
منی گرذن ےک ساتھ موصوف کرت ہی۔ ی ھی کہا حا نا ہ کہ اس کا معنی ہ ان

ےک ییو کار تہت رناذہ ہون ےگ۔ اس ےک ع الوہ تھی ذیگر اقوال منقول ہی۔ ف ِ
مان
ے
رسول "پوم القنام" :خت اہلل پ عایل لوگون کو اتھات گا پو اذان ذ ین والون یک انک
ل
اپسیامیناری سان ہو یگخوکسیاور یکتہی ہو یگاوروہ ی کہان یکگرذ نیست ےس منی
ے
ہون یگ اور ان ےک اظہار قضل و شف ےک لن وہ اس ےس تہچات حا نی ےگ
ے
ت
پ
ک
ع
کنو نکہ وہ اذان ذنا کرت تےھ اور اہلل یک کینائ کا ا الن رت ےھ ،اس یک وخند اور
اس ےک رسول ﷺ یک رسال ث کا اع الن کرت تےھ ،تمار اور ق الح یک رطف ذعوب
ذنا کرت تےھ۔ وہ نلند خگہون ےس ان کا اع الن کرت تےھ اس لن ان ےک عمل یک
ت
خرا ھی ان ےک عمل یک حیس ےس ہی ہو یگ کہ ان ےک ش نلند ہون ےگ اور ان ےک
ل
خرہے او نچ ہون ےگ۔ اپسا رور ِ قنامت ان یک گرذ نی منی کرذ ین ےس ہو گا۔
ت
ت
خنانچہ اپسان کو کوش کرئ حا ہن کہ وہ ھی موذن ین اگرج کسی مسچد می ی ھی ہو
ے
م
ت
پو ی ث ھی اےس اذان ذ ین ےک لن آےگ پھنا حا ہن۔ ذیکھن :شح سلم
( ،)91/4شح رناض الضالچی ()32/5۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.

1

اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

فوائد احلديث:
 .1فضل األذان.
 .2املؤذنون أطول انلاس أعناقا يوم القيامة ،هذا مما أختص به اهلل هذه الطائفة من األمة اإلسالمية.
 .3بيان رشف املؤذنني ،وعلو مزنتلهم يوم القيامة.

املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،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 .رشح صحيح مسلم؛ لإلمام ميح ادلين انلووي ،دار الريان للرتاث-القاهرة ،الطبعة األوىل1407 ،ه-5 .صحيح مسلم؛ لإلمام
مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه-6 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛
تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10115( :

2

الوتر حق ،فمن لم يوتر فليس منا ،الوتر حق ،وپ خقہ ،پسخووپ اذا تہی کر ناوہ ہم میےس تہی۔وپ خقہ،پس خووپ
فمن لم يوتر فليس منا ،الوتر حق ،فمن لم يوتر اذا تہی کر ناوہ ہم میےس تہی۔وپ خقہ۔ پس خووپ اذا تہی کر ناوہ ہم می
فليس منا.
ےس تہی۔

 .1819احلديث:

**

 .1819حدیث:

عند اہلل ین پندہ ا ین والد ےس روای ث کرت ہی ،خن کا ینان ہ کہ:می ت
ے
رسول اہلل ﷺ کو ی فمات ہوت سنا’’ :وپ خق ہ ،پس خو وپ اذا تہی کر نا وہ ہم

عن عبد اهلل بن بريدة ،عن أبيه ،قال :سمعت رسول
َ
الوتر َح ٌّق ،ف َمن
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولِ « :
َ
َّ
َّ
ُ
الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا،
لم يوتر فليس ِمناِ ،
َ
َّ
الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس ِمنا».

می ےس تہی۔ وپ خق ہ،پس خو وپ اذا تہی کر نا وہ ہم می ےس تہی۔ وپ خق
ہ۔ پس خو وپ اذا تہی کر نا وہ ہم می ےس تہی۔‘‘
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

"الوتر َحق" .احل َ ُّق :يأيت بمعىن اثلُّبوت،
معىن احلديثِ :
َّ
أي :ثابت يف ُّ
السنة والرشع ،وفيه نوع تأكيد ،ويأيت

بمعىن الوجوب ،واملراد به هنا :تأكد مرشوعيته؛ مجعا
بينه وبني األحاديث الرصحية َّ
ادلالة ىلع عدم وجوبه.
َ
"ف َمن لم يُوتر فليس ِم َّنا" .هذا من باب الوعيد َّ
والزجر
ىلع ترك الوتر ،وليس معناه أنه اكفر ،بل املعىن :أن
َ
ليس ُسنتنا وطريقتنا" .الوتر َح ٌّق ،ف َمن لم يُوتر فليس
َّ
ِمنا ."..وهذا تكرار للحكم زيادة يف تأكيده وإثباته.
ىلع أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء -رمحهم
اهلل -فال يبىق فيه تعارض.

**

اجمایل معنی:

ے
حدی ث کا مقہوم":الوِپ خ َق" الحق کا معنی نای ث ہونا آ نا ہ،پعنی وپ ار روت
ے
سیت و شپعت نایث سدہ ہ۔ اس ییات می انک رطح یک ناکند ہ۔اس کا
ت
معنی واخت ہونا ھی آ نا ہ،تہان اس ےس رماذ وپ یک مشوعنت یک ناکند ہ،ی
ے
معنیاس لن لناگنا نا کہاسحدی ثاورذیگر اپسیرص نحاحاذی ثمیمواققت ہو سےک
ق
َ
خن می اس ےک واخت ی ہوت کا ذکر ہ۔ "فم َن لم پ ُوپ ل یس ِمن َا" ی وپ کو
ش
جھورت پ وعند اورینینہ ہ،اس کا معنی ی تہی کہ اپسا حص کاف ہو حا نا ہ ،نلکہ

َ
اسکامعنی ی ہ کہ اپسا کرناہماری س یتاورہمارارطپقہتہی ہ۔ "الوپ خ ٌَّق ،فم َن
ن
ق
لم پ ُوپ لیس ِمن َا" ی خکم یکیکرار ہ ناکہ اس می رمند ناکند اور حنیگ یندا ہو۔ الینہ اس
ے
جم
حدی ث کو علماء ر ھم اہلل ےک انک گروہ ت صعنف فار ذنا ہ ،لھدا اس می کوئ
ے
پ عارض تہی رہ حات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد.
اتلخريج :بُريدة األسليم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داوود.

معاين املفردات:

الوتر  :الفرد ،وهو ضد الشفع.
• ِ

فوائد احلديث:

 .1فيه ديلل ىلع وجوب الوتر ،إال أن احلديث قد ضعفه مجع من العلماء ،وىلع فرض صحته فهو َمرصوف الظاهر باألحاديث الرصحية َّ
ادلالة ىلع
عدم ُ
وجوبه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد
اخلطيب اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين،

3

دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .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.

الرقم املوحد)11267( :

4

والء (میاب) کا خقذارویل پ عمت(آراذ کراتواال) ہو ناہ

الوالء ملن ويل انلعمة

 .1820احلديث:

**

 .1820حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ اتھون ت پپہ کو کچھ اپضارپون ےس خرندا،
ک
جھون ت (ا ین لن) والء (میاب) یک شط ر ھی ،پو رسول اہلل صیل اہلل علنہ و

ْ
اشرتت بَ َ
ريرة ِم ْن
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -أنها
ُ
ْ
واش َ َ
رتطوا َ
الوالء ،فقال رسول اهلل -
ناس من األنصار
أ ٍ
ْ
صىل اهلل عليه وسلمَ « :-
الو ُ
الء ل ِ َم ْن َو َ
يل انلِّع َمة»،
ِ
َ َّ َ َ
ريها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -واكن
وخ
ْ
َ
ْ
ْ
زو ُجها عبدا ،وأهدت لعائشة حلْما ،فقال رسول اهلل -
َْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-لو َصنعتُم نلا من هذا
اللحم» ،قالت ًعئشة :تُ ُص ِّد َق به ىلع بَر َ
يرة ،فقال« :هو
ِ
هلا َ
صدقة ونلا هديَّة».

سلم ت فمانا” :والء (میاب) کا خق ذار ویل پ عمت (آراذ کرات واال) ہو نا ہ“۔
رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ت پپہ رضی اہلل عہا کو (ن کاح کو ناق ر کھن ےک
ے
من علق) احینار ذنا۔ ان ےک سوہ ع الم تےھ۔ پپہ رضی اہلل عہا ت عاپش رضی اہلل

عہاکوگوست کاہدیتھنچا،پورسول اہلل صیل اہلل علنہو سلم تفمانا” :اسگوستمی
ے
ت
ہمارے لن ھی پو خضہ رکھنا تھا“۔ عاپش رضی اہلل عہا ت کہا :وہ گوست پپہ ےک
ناس صدقہ آنا تھا ،پو آب صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا” :وہ پپہ ےک لن صدقہ تھا؛
لنک ہمارے لن (صدقہ تہی) ہدی ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن أم املؤمنني ًعئشة -ريض اهلل عنها-

اشرتت بريرة وأعتقتها فأراد أصحابها أن يكون

والؤها هلم ,فأخربها -عليه الصالة والسالم -بأن
هذا الرشط ال يصح ،وأن من أنعم بالعتق ىلع العبد

يكون والؤه هل ،و وبريرة اكنت زوجة لعبد اسمه
مغيث ،فلما حتررت وملكت نفسها َّ
خريها -عليه
الصالة والسالم -بني أن تبىق حتته ,أو تفارقه؛ ألنها
صارت أىلع منه رتبة حبريتها ،ثم إنه أهدي هلا حلم,

فأرسلت لعائشة منه ,فأراد -عليه الصالة والسالم-

أن يأكل منه ,فأخربته ًعئشة -ريض اهلل عنها -بأنه
صدقة أعطيت لربيرة ,وهو -عليه الصالة والسالم-
ال يأكل الصدقة ,فأخربها -عليه الصالة والسالم-

بأن بريرة ملكته عن طريق الصدقة ,وينتقل إىل

انليب -عليه الصالة والسالم -بطريق اهلدية ,فيتغري
حكمه ,ويصري هدية وهبة ,فال حيرم عليه وال ىلع

أهل بيته.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث ےس معلوم ہوا کہ ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا ت پپہ کو خرند کر آراذ
کر ذنا ،پو ان ےک مالکون ت والء (ورای ث) کا خق ا ین لن حااہ۔ اس پ ینی صیل اہلل
علنہ وسلم ت ینانا کہ ی شط ذرست تہی ہ۔ ی خق ع الم آراذ کرات واےل کو
ے
حاصل ہ۔ پپہ معنت نامی انک ع الم یک بوی تھی۔ خت وہ آراذ ہو نی اور اینی
ے
ذاب یکمالک ہوگنی،پوینی صیل اہلل علنہو سلمتاتھی ا ین سوہےک ساتھر ہن
نا ان ےس حدا ہو حات یک احارب رمجمت فماذی؛ کنون کہ وہ آراذی یک وج ےس
ے
سوہ یک ی پسیت اعیل رمینہ پ قاپ ہو حیک تھی۔ ترھ اتھی گوست کا ہدی ذنا گنا ،پو اس
ے
می ےس کچھ اتھون ت عاپش رضی اہلل عہا ےک ناس تھنچا ،خس می ےس ینی صیل اہلل
ے
ت
علنہ و سلم ت ھی کھات کا اراذہ کنا۔ عاپش رضی اہلل عہا ت ینانا کہ وہ صدقہ ہ،
خو پپہ کو ذنا گنا تھا اور آب صیل اہلل علنہ وسلم صدقہ تہی کھات تےھ۔ لنک آب
صیل اہلل علنہ و سلم ت ینانا کہ پپہ صدق یک راہ ےس اس یک مالک ہوحیک ہی اور اس
م
ت اےس ہدت ےک طور پ ینی صیل اہلل علنہ و سلم یک رطف ینقل کنا ہ؛ اس لن
اس کا خکم ندل گنا اور وہ ہدی اور نحقہ ہوگنا؛ ینا پین وہ آب پ اور آب ےک اہل بت
پ خرام تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.
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معاين املفردات:

• الوالء  :حق ثبت بوصف ،وهو اإلعتاق فال يقبل انلقل إىل الغري بوجه من الوجوه.
َّ
َ ْ َ َ ْ
يل انلِّع َمة  :ملن توىل نعمة اإلعتاق.
• لِمن و ِ

فوائد احلديث:

َّ
 .1مرشوعية ماكتبة الرقيق ،ألنها طريق إىل ختليصه من الرق.
َّ ُ
َّ
حلْمة ََكُ َ
حمة النسب ،أما اشرتاطه للبائع فباطل.
 .2أن الوالء ملن أعتق؛ ألنه
َّ
 .3أن لك رشط خيالف حكم اهلل فهو باطل مردود ،وإن أكرث.
َ
َّ
َّ
ُ
الرشط وحده ،ملخالفته مقتىض العقد؛ ألن الرشوط اليت ىلع خالف
 .4أن اشرتاط الوالء من ابلائع ال يؤثر يف صحة عقد ابليع ،إنما اذلي يبْطل:
مقتىض العقد فاسدة بنفسها ،ولكنها غري مفسدة للعقد.
َّ
أن العتق بأي طريق يسبب الوالء ،سواء اكن َّ
منجزا أو ماكتبا ،أو غري ذلك من طرقه ،لعموم "الوالء ملن أعتق".
.5
ُ
 .6الوالء عصوبة سببها نعمة المع ِتق ىلع عتيقه.
 .7أن َ
األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء
 .8اعتبار الكفاءة بني الزوجني ,وأن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.

 .9أن الفقري إذا ملك شيئا ىلع وجه الصدقة :لم يمتنع ىلع غريه ممن ال حتل هل الصدقة أكله ،إذا وجد سبب رشيع من جهة الفقري يبيحه هل.
 .10حتريم الصدقة ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .11استحباب تبيني األحاكم عند املناسبات ،وأن يكون يف املجامع احلافلة ،كخطب اجلمعة ،واملجامع الكبرية ،ووسائل اإلعالم ،من الصحف،
واإلذاعة ،واتللفاز وغري ذلك.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -اإلعالم بفوائد عمدة
األحاكم البن امللقن املحقق :عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه-
 1997م -إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم البن دقيق العيد -انلارش :مطبعة السنة املحمدية بدون طبعة وبدون تاريخ  -فتح ابلاري رشح صحيح
ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة  -بريوت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه
وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

الرقم املوحد)58081( :
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نچہ اشی کا ہو ناہ خسےک پسیپ یندا ہو اوررائےک خضہ میرصفپرھآت
ہی۔

الودل للفراش ،وللعاهر احلجر

 .1821احلديث:

**

ے
ے
عاپش رضی اہلل عہا روای ث کرت ہوت ینان کرئ ہی کہ :سعد ین ائ وقاض اور
عند ین رمعہ رضی اہلل عہما کا انک نچےک نارے می جھگرا ہو گنا۔ سعد رضیاہلل عنہ
ے
م
چ
ی
ن
ع
ت کہا کہ نا رسول اہلل! ی میے تھائ ینہ ن ائ وقاض کا ینا ہ۔ اس ت ےھ
ے
ت
وصنت یک ھی کہ ی اس کا نینا ہ۔ آب خوذ میے تھائ ےس اس یک مساتہت ذیکھ
ے
لی۔ لنک عند ین رمعہ رضی اہلل عنہ ت کہا نا رسول اہلل! ی پو میا تھائ ہ۔
میےناب ےک پسی پیندا ہوا ہ اوراس یکناندیےک بت کاہ۔ آب ﷺ
ت
یک
ت نچ یک صورب ذ ھی پو صاف عینہ ےس ملنی ھی۔ لنک آب ﷺ ت تہی فمانا

ْ
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اختَ َص َم سعد بن
ْ َ
أيب وقاص ،وعبد بن َزم َعة يف غالم :فقال سعد :يا

رسول اهلل ،هذا ابن أيخ عتبة بن أيب وقاص ،عهد إيل

أنه ابنه ،انظر إىل شبهه ،وقال عبد بن زمعة :هذا أيخ
َ
َ
اش أيب من َو ِيلدتِ ِه ،فنظر
يا رسول اهللُ ،و ِدل ىلع فِ َر ِ
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إىل شبَ ِه ِه ،فرأى
َشبَها بَيِّنا بعتبة ،فقال :هو لك يا عبد بن زمعةُ ،
الودل
ْ
َ
للْف َراش وللْ َعاهر احلَ َ
ج ُر .واحتَ ِج ِيب منه يا َس ْود ُة .فلم
ِ ِ ِ ِ ِِ
ََ َ
يَ َر َس ْودة ق ُّط».

کہ اے عند ین رمعہ! ی نچہییے ہی ساتھ رہ گا؛ کنونکہ نچہ اشی کا ہو نا ہ ،خس
ےک پسی پ یندا ہو اور رائ ےک خضہ می رصف پرھ آت ہی۔ اور اے سوذہ ! پو اس
ک
لرےک ےس پذہ کنا کر۔ خنانچہ اس لرےک ت ترھ ھی سوذہ رضی اہلل عہا کو تہی
ذیکھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنوا يف اجلاهلية يرضبون ىلع اإلماء رضائب
يكتسبنها من فجورهن ،ويلحقون الودل بالزاين إذا
ادًعه .فزنا عتبة بن أيب وقاص بأمة لزمعة بن األسود،

فجاءت بغالم ،فأوىص عتبة إىل أخيه سعد بأن يلحق
هذا الغالم بنسبهَّ .
فلما جاء فتح مكة ،ورأى سعد
الغالم ،عرفه بشبهه بأخيه ،فأراد استلحاقه ،أي أن

يلحقه بأخيه .فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة،

فأدىل سعد حبجته ويه :أن أخاه أقر بأنه ابنه ،وبما
بينهما من شبَه .فقال عبد بن زمعة :هو أيخ ،ودل من
ويلدة أيب ،يعين :أبوه سيد األمة اليت ودلته ،فهو

صاحب الفراش .فنظر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
إىل الغالم ،فرأى فيه شبها بَيِّنا بعتبة .وقىض به لزمعه

وقال :الودل للفراش ،وللعاهر الزاين اخليبة واخلسار،
َّ
فهو بعيد عن الودل؛ ألن األصل أنه تابع ملالك األمة
اذلي يستحقه ،وطأها بطريقة صحيحة ،ولكن ملا

رأى شبه الغالم بعتبة ،تورع -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1821حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

رمای حاہلنت می لوگ اینی ناندپون پ کچھ رفم ذینا الرم کر ذ ین تےھ خےس وہ ندکاری
کرےک کمائ تھی اور ان ےس یندا ہوت واےل نچ کا اگر رائ ذعوے ذار ہو نا پو نچہ
اس یک رطف میسوب کر ذ ین تےھ۔ ع ینہ ین ائ وقاض ت رمای حاہلنت میرمعہ ین
ے
اسوذ یک ناندی ےک ساتھ ر نا کنا۔ اس ےس انک لرکا یندا ہو۔ عینہ ت ا ین تھائ سعد
رضی اہلل عنہ کو وصنت یک کہ وہ اس لرےک کا پ ست ان ےک ساتھ م ال ذین۔ خت مکہ فح
ے
ہوا اور سعد رضی اہلل عنہ ت اس نچ کو ذیکھا پو ا ین تھائ ےک ساتھ مساتہت یک وج
ے
ے
ن
ل
خ
ت
ےس اےس ت ہچان گن اور اس ےک پ ست کو ا ین تھائ ےک سا ھ ور نا حااہ ک اس پ
ان ےک اور عند ین رمعہ ےک مانی جھگرا ہو گنا۔ سعد رضی اہلل عنہ ت اینی ذلنل ذی
ے
کہان ےکتھائ ت ی افارکناتھا کہوہ اسکانیناہ اور ساتھ ہیانےکمانیموخوذ
ے
ت
مساتہت( ھی اس یک ذلنل ہ)۔ عند ین رمعہ رضی اہلل عنہ ت کہا کہ ی میا تھائ
ہ ،میے ناب یک اوالذ می ےس ہ ،پعنی ان ےک ناب (رمعہ ین اسوذ) اس
ے
ناندی ےک مالک ہی خس ت اس نچہ کو خنا ہ ،خنانچہ وہ صاخت فاس ہوت۔
اس پ ینی ﷺ ت لرےک یک رطف ذیکھا پو آب ﷺ کو اس ےک اور ع ینہ ےک
ے
مانی صاف مساتہت پظ آئ۔ لنک آب ﷺ ت قنضلہ فما ذنا کہ ی رمعہ کا نینا ہ
7

أن يستبيح انلظر إىل أخته سودة بنت زمعة بهذا
ُ
وتورًع.
النسب ،فأمرها باالحتجاب منه؛ احتياطا
فالشبه والقرائن ال يلتفت هلا مع وجود الفراش.

کنو نکہقاعدہ یہ کہناندیےک بت ےسیندا ہوتواال نچہاس ےکمالکےک نا پع
ہو نا ہ۔ آب ﷺ ت فمانا :نچہ پسی یک رطف میسوب ہو نا ہ خت کہ ندکاری
م
تہ
کرتواےل ر ناکار ےک خےص می حص مرحومی اور خسارہ آ نا ہ اور نچہ اس یک نح
ے
ت
ےس ذور رہنا ہ۔ ناہم آب ﷺ کو اس لرےکمی خو عینہ یک مساتہت پظ آئ ھی
اس یک وج ےس آب ﷺ ت اس ناب ےس احیناط یک کہ وہ اس پ ست یک ینا پ اینی
تہن سوذہ بت رمعہ رضی اہلل عہا یک رطف ذیکےھ۔ خنانچہ آب ﷺ ت پطور احیناط
اور ارراہِ پورع سوذہ بت رمعہ رضی اہلل عہا کو اس ےس جچاب کرت کا خکم ذنا۔
ے
ے
خنانچہ معلوم ہوا کہ پسی یک موخوذیگ می سناہت اور فاین کا اعینار تہی کنا حات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يف غالم  :اسمه عبدالرمحن.
• ويلدته  :جاريته.

• هو لك  :أخوك؛ إذ لو قىض بأنه عبد لم يلزم سودة أن حتتجب عنه.

• الودل للفراش  :الودل منسوب لصاحب الفراش اذلي يودل عليه ،واملراد أن نسبه يكون هل ،وصاحب الفراش إما الزوج أو سيد اململوكة.

• وللعاهر احلجر  :للزاين اخليبة مما ادًعه وطلبه ،وتفسري هذه اللكمة بالرجم يرده أنه ليس لك ًعهر يستحق الرجم ،وإنما يستحقه املحصن.
• فاحتجيب منه  :أمر باحلجاب ،ىلع سبيل االحتياط.

فوائد احلديث:
 .1أن االستلحاق ال خيتص باألب ،بل جيوز من األخ وغريه من األقارب.
 .2أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه ،إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه اكلفراش.
 .3أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد انلاكح وإماكن الوطء (حصول اخللوة بعد العقد) ،وأن األمة فراش ،لكن ال تعترب إال بوطء السيد ،فال
يكىف جمرد امللك .والفرق بينهما ،أن عقد انلاكح مقصود للوطء ،وأما تملك األمة ،فلمقاصد كثرية.

 .4أن الودل للفراش ،برشط إماكن اإلحلاق بصاحب الفراش ،واحلديث أصل يف إحلاق الودل بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء حمرم.

 .5أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -زوجته سودة باالحتجاب من الغالم ىلع سبيل االحتياط والورع؛ ملا رأى الشبه قويا بينه وبني عتبة بن أيب
وقاص.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري
انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج
القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.

الرقم املوحد)6160( :
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ش
گمسدہ حصیک بوی اشییک بویرہنیہ ،تہان نک کہ اےس(ا ین حاوندیک
ے
ے
ہ
ص
م
کوئ) خی و ول وحات۔

امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها اخلرب

 .1822احلديث:

**

 .1822حدیث:

معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ ’’گم سدہ
ے
ش
خ
حص یک بوی اشی یک بوی رہنی ہ ،تہان نک کہ اےس (ا ین حاوند یک کوئ ) ی
ے
موصول ہوحات‘‘۔

عن املغرية بن شعبة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل
ْ
َُْ
ْ َُُ
المفقو ِد ام َرأته حىت يَأ ِتيَ َها
عليه وسلم« :-امرأة
اخل َ َرب».
**

درجة احلديث :ضعيف جدا

حدی ث کا ذرج :صعنف حداً (ی حدی ث تہت صعنف ہ)۔

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان حال امرأة الرجل املفقود ،وهو
اذلي انقطع خربه وال يُعرف أين هو ،واحلكم أنها

تنتظره ولو طالت املدة ،طوال ال حيصل به الرضر ىلع
أومي ٌ
ِّ
املرأة ،حىت يتبني أنَّه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع
يح

ما يتحقق عندها ،وذلك ألن األصل حياته واملوت

مشكوك فيه فال يرتك ايلقني بالشك.

**

اجمایل معنی:

ے
ش
اس حدی ث می مققوذ الحی و الینہ حص یک بوی یک حال ث ینان یک گنی ہ اور خس
ےک نارے می کسی کو کچھ علم ی ہو کہوہ اب کہان ہ ،پو اپسی حاپون کو اسکا ابظار
ے
کرتکاخکمذنا حاتگا،حاہابظار یکوہمدب طونلہیکنون ی ہو ناہماینی طونل
ے
ت
ھی ی ہو کہ حاپون ےک لن پقضاندہ ین حات ،تہان نک کہ حاوند ےک ر ندہ نا رمذہ
ے
ہوت یک ناب واضح ہوحات ،لہدا اس حاپون کا خکم ،اس ےک پذنک نای ث سدہ ارم
ےک مظاپق ہوگا۔ ی اس لن کہ اصل خکم اس ےک ر ندہ ہوت کا ہ اور اس یک
موب کا معاملہ م سکوک ہ ،لہدا سک یک نیناذ پ پقی کو جھورا تہی حاسکنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين يف سننه
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

ُ
َ
• املفقود  :هو اذلي خ ِيف خربه ،فال تعلم هل حياة وال موت.
َّ
َّ
يح أو ميِّ ٌ
• حىت يأتيها اخلرب  :أي أنها تنتظر حىت يتبني أنه ٌّ
ت؛ فتبين حكمها ىلع ما يتحقق عندها.
• امرأته  :يعين  :باقية ىلع نكاحه.

فوائد احلديث:

ُ
ُ َ
 .1أنه إذا ف ِقد الرجل من أهله ،ولم يوقف هل ىلع أثر فإنه ينتظر به حىت يتحقق موته ،أو تميض مدة ال يعيش مثلها.
 .2أنه يُرجع يف تقدير املدة إىل اجتهاد احلاكم ،أو من يقوم مقامه اكلقايض.
 .3أن زوجة املفقود هلا -بعد حكم احلاكم بموت زوجها وقضاء عدتها -أن تزتوج غريه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق شعيب االرنؤوط .انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت  -بلنان .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغّ
َ
لوغ َ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
  1423ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل1435 ،
 ـه 2014 -م  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين .دار
املعارف ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 1992 /م.

الرقم املوحد)58171( :
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ے ے
ا ین اشی گرھ میرہو تہان نک کہفآنیک ینائ ہوئ مدب(عدب) پوری ہو
ے
حات ،کہنی ہی:ترھ میت عدبےک حار مہینذسذن اشی گرھ می پورے

امكيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله ،قالت:
ً
وعرشا
أشهر
فاعتددت فيه أربعة
ٍ

 .1823احلديث:

کن۔

**

ُ َ
عن الف َريْ َعة بنت مالك بن سنان ،ويه أخت أيب

 .1823حدیث:

ُ
فپ عہ بت مالک ین سنان رضی اہلل عہا ـ خو کہ اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ یک تہن ہی ـ
َ
ے
ت خی ذی ہ کہ وہ رسول اہلل ﷺ یک حدمت می آ نی ،وہ آب ﷺ ےس پوجھ
رہی تھی کہ کنا وہ قینلہ ینی حدرہ می ا ین گرھ والون ےک ناس حا کر رہ سکنی ہی؟ کنون
پ
کہ ان ےک سوہ خت ا ین فار ہو حات واےل ع المون ےک چےھ ن الس می ن کےل پو وہ
ستمقامقدوم ےکارطافمی تےھ کہمیے سوہت ان کوحالنامگراتہون ت

سعيد اخلدري -ريض اهلل عنهما -أنها جاءت إىل

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تسأهل أن ترجع إىل
َ ْ
ُ ْ َ
أهلها يف بين خد َرة ،فإن زوجها خرج يف طلب أعبُ ٍد
َْ
َ ُ
هل أ َبقوا ،حىت إذا اكنوا بِ َط َر ِف الق ُدومِ حلقهم فقتلوه،
فسألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أن أرجع

اس کو قنل کر ذاال ،می ت رسول اہلل ﷺ ےس پوجھا  :کنا می ا ین گرھ والون ےک
م
ناس لوب حاون؟ کنون کہ اتہون ت چےھ خس مکان می جھورا تھا وہ ان یک ملکنت می

إىل أهيل ،فإين لم يرتكين يف مسكن يملكه ،وال

نفقة؟ قالت :فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
« :نعم» ،قالت :فخرجت حىت إذا كنت يف احلُج َر ِة ،أو
يف املسجد ،دًعين ،أو أمر يب ،فَ ُدع ُ
يت هل ،فقال:
ِ
«كيف قلت؟» ،فرددت عليه القصة اليت ذكرت من
ْ ُ
شأن زويج ،قالت :فقال« :امك ِِث يف بيتك حىت يبلغ
الكتاب أَ َجلَ ُ
أشهر
أربعة
فيه
فاعتددت
قالت:
،
»
ه
ٍَ
وعرشا ،قالت :فلما اكن عثمان بن عفان أرسل ِإ َّيل
َ َّ
فسألين عن ذلك ،فأخربته فاتبَ َع ُه ،وقىض به.

ی تھا اور ی ہی خرح ےک لن کچھ تھا ،پو رسول اہلل ﷺ ت فمانا” :اہن (واہن حیل
حاو)“ فپ عہ رضی اہلل عہا کہنی ہی( :ی سن کر) می ن کل پی لنک جرحے نا مسچد نک
ے
م
ہ تہن ت
ک
چ
س
ھ
ل
ن
ن
ی ح نائ ی کہ آب ﷺ ت ےھ ال لنا ،نا الت ےک ن آب ﷺت ی
ے
ت
م
ہ
م
خ
پ
پ
ےس کہا( ،می آئ) و وجھا ” :م ت کنا کہا؟“ ی ت و ی قضہ ذہا ذنا و ی ت
ا ین سوہ ےک من علق ذکر کنا تھا ،آب ﷺ ت فمانا ” :ا ین اشی گرھ میرہو تہان
ے
نک کہ عدب پوری ہوحات“ فپ عہ رضی اہلل عہا کہنی ہی :ترھ می ت عدب ےک

حار مہین ذس ذن اشی گرھ می پورے کن ،خت عمان ین عقان رضی اہلل عنہ کا ذور ِ
ے
م
ح الق ث آنا پو اتہون ت چےھ نلوانا اور اس مسنےل ےس من علق مچھ ےس ذرناق ث کنا ،می

ت اتہی ینانا پو اتہون ت اشی یک ییوی یک اور اشی ےک مظاپق قنضلہ ذنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث بيان أن هذه الصحابية تويف زوجها

وأرادت أت تعتد يف غري ابليت اذلي اكنت فيه مع

زوجها ،فأخربها انليب -عليه الصالة والسالم -بأن

اهلل فرض عليها أن تالزم بيتها حىت تنقيض عدتها،
َّ
ْ
فهذا احلديث أصل يف أن املتوَّف جيب عليها أن
تقيض عدتها وحدادها يف ابليت اذلي تويف زوجها
َّ
ويه تسكنه ،وأنه ال حيل هلا االنتقال منه حىت يبلغ
الكتاب أجله بانقضاء عدتها وحدادها؛ وذلك بوضع

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ اس ضچاینہ ےک سوہ ابقال کر گن اور
اتہون ت ا ین سوہ ےک ع الوہ کسی اور گرھ می عدب پوری کرئ حاہی پو ینی ﷺ

ت ینانا کہ اہلل پ عایل ت ان پ فض کنا ہ کہ وہ اشی گرھ می عدب گرارین خہان
ا ین سوہ ےک ساتھ رہ رہی تھی۔ ی حدی ث منوق عہا ےک من علق اصل ہ کہ اس
پ عدب گرارنا اور من عینہ مدب نک اس گرھ می رہنا واخت ہ خس گرھ می ر ہن
ے
ے
ہوت اس ےک سوہ یک وقاب ہوئ اور اس ےک لن عدب اور اس ےک مچدذ وق ث وک
ے
م
پورا کن پعی کسی اور مکان می ینقل ہونا حاپ تہی ہ۔ اور ی مدب حاملہ ےک لن
وص ِع جمل اور عی حاملہ ےک لن حار ماہذس ذن پورا کرنا ہ۔
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ْ
احلمل إن اكنت حامال ،أو بإتمام أربعة أشهر وعرشة
أيام لغري ذات احلمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه ومالك وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :الفريعة بنت مالك بن سنان -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• َبين خدرة  :بضم اخلاء املعجمة :يح من األنصار.
ْ
بد  :مجع قلة للعبد ،وهم املمايلك.
• أع ٍ
َ ُ
• أ َبقوا  :هربوا.
ْ
ْ
َْ
َ
وضع ىلع ِس َّتة أميَال من ال َم ِدينَة.
• بِطرف القدوم  :م ِ
ْ
• احلُجرة  :بضم احلاء ،ابليت ،واملقصود هنا :حجرة بعض نسائه.
• امكِث  :أقييم يف بيتك.
َ َُ
• َّ
أجله  :حىت تنقيض عدة الوفاة واإلحداد.
حىت يبلغ الكتاب

فوائد احلديث:
 .1أن املتوَّف عنها زوجها تعتد يف بيتها ،وال خترج عنه إىل غريه ،واملراد به :املزنل اذلي مات زوجها ويه ساكنة فيه.
 .2أنه ال نفقة للمتوَّف عنها زوجها؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سكت عن انلفقة ولم يتعرض هلا.
 .3قبول قول املرأة يف األحاكم الرشعية.
 .4أنه ينبيغ لإلنسان أن يتوىق اخلطر ،وأال خياطر بنفسه.
املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن
الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل ،
  1421ـه 2001 -م  -سنن النسايئ .مكتب املطبوًعت اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية  - 1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان.
دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -سنن ادلاريم ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل  1407 ،ه  -اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان ،للشيخ
األبلاين .دار با وزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م  -موطأ اإلمام مالك .املحقق :بشار عواد
معروف  -حممود خليل .انلارش :مؤسسة الرسالة .سنة النرش  1412 :ـه -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة
اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م  -حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ،نلور ادلين السندي .انلارش :مكتب املطبوًعت
اإلسالمية  -حلب .الطبعة :اثلانية.1986 - 1406 ،
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میے انکاہتھ کا گنا پوب گنا۔ میترسول اہللﷺےساےسےک نارے
ے
می ذرناقث کنا (کہ اسحالث میذورانوصو اےس کیےسذھونا حات؟ ) پوآب
م
م
ﷺت چےھفمانا کہ می نینونپ سح کر لون۔

انكرست إحدى زندي فسألت رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع
اجلبائر

 .1824احلديث:

**

 .1824حدیث:

عیل ین طال ث رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہی کہ میے انک اہتھ کا گنا پوب گنا۔
می ت رسول اہلل ﷺ ےس اس ےک نارے می ذرناق ث کنا (کہ اس حال ث می
ے
م
م
ذوران وصو اےس کیےس ذھونا حات؟ ) پو آب ﷺ ت چےھ فمانا کہ می نینون پ سح
کر لون۔

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال:
َ
َْ
ُ
فسألت رسول اهلل -صىل
انكرست إحدى َزند َّي
َ ْ
اهلل عليه وسلم -فأمرين أن أمسح ىلع اجلَبَائِ ِر.
**

درجة احلديث :ضعيف جدا

حدی ث کا ذرج :صعنف حداً (ی حدی ث تہت صعنف ہ)۔

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث يرس اإلسالم يف حكم اجلبائر حال
الوضوء كيف يفعل بها لعدم املقدرة ىلع غسل

العضو املجرب ،فأمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

باملسح عليها وأن ذلك جيزئ عن غسله .واحلديث

وإن اكن ضعيفا فإن معناه صحيح وقد وردت آثار

عن الصحابة بمعناه ،وال مانع من ذكره لالعتضاد

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اس الم یک رطف ےس فاہم کرذہ اس آسائ کا ینان ہ ،خو نینان
یندھی ہوت یک صوربمی وصو ےسمن علق ہ کہوصوکرت واالاس صورب میکنا
کرے گا؛ کنو نکہ ینی یندےھ عضو کو ذھونا حانا ممک تہی ہو نا۔ ینی ﷺ ت نینون
م
ےک اوپ سح کر لین کا خکم ذنا کہ اپسا کر لین ےس اس عضو کو ذھوت یک رصورب تہی
رہ یگ۔

واالستشهاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ابن ماجه.

معاين املفردات:

ْ
• َزن َد َّي  :تثنية زند وهو عظم الساعد.
َ َ َْ
• اجلبائِ ِر  :مجع جبرية ويه ما جيرب به العظم املكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه ،ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية اكجلبس ىلع
الكسور واللزقات ىلع أجزاء من ابلدن أو ىلع اجلروح وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية املسح ىلع اجلبرية وبيان سماحة اإلسالم.
 .2املسح ىلع اجلبرية خيالف املسح ىلع اخلفني وىلع العمامة ببعض األحاكم منها/1 :يمسح ىلع اجلبرية باحلدثني األكرب واألصغر ،خبالف اخلفني
َّ
أن مسح اجلبرية يمتد َّ
حىت يربأ اجلرح أو الكرس ،خبالف اخلف وحنوه  :فاملسح يوم ويللة للمقيم ،وثالثة
والعمامة واخلمار فيف األصغر فقط /2 .
ِّ
َّ
َّ
أيَّام ويلايلها للمسافر/3 .أنه يمسح ىلع اجلبرية َكها ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار :فعىل أعاله/4 .الصحيح من قويل العلماء :أنه ال يشرتط يف
اجلبرية ربطها ىلع طهارة ،خبالف اخلف والعمامة واخلمار.
 .3سؤال أهل العلم عما يشلك يف أمور ادلين.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب .توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) .تسهيل اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم
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السليمان( ،ط1427( ،)1ه) .رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .ضعيف سنن ابن
ماجه ،األبلاين ،مكتبة املعارف الرياض الطبعة األوىل1417ه.

الرقم املوحد)10020( :
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ختذوذعوبذ ینواےل انک ساتھذعوبذین ,پو ان میےس خسکا مکان
رناذہفیث ہو ،اسیکذعوبقنول کرو؛ کنون کہ خس کا مکانرناذہفیث ہو گا،
ے
ے
ے
ن
ت
ہ
م
م
پ
ک
ک
گ
ہ
ی
وہ ہمسای یگ یف ث پ و گا۔ اور ا ر ان یےس وئ ل ر حات ،واسیک

ً
إذا اجتمع ادلاعيان فأجب أقربهما بابا ،فإن
ً
ً
جوارا ،وإن سبق أحدهما
أقربهما بابا أقربهما
فأجب اذلي سبق

 .1825احلديث:

ذعوبقنول کرو ،خست تہلیک ہو۔

**

 .1825حدیث:

انک ضچائ رسول ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا" :خت ذو
ذعوب ذ ین واےل انک ساتھ ذعوب ذین ،پو ان می ےس خس کا مکان رناذہ فی ث
ے
ن
م
ہو ،اس یک ذعوب قنول کرو؛ کنون کہ خس کا مکان رناذہ فی ث ہوگا ،وہ ہمسای یگ ی
ے
ے
فی ث پ ہو گا۔ اور اگر ان می ےس کوئ تہل کر حات ،پو اس یک ذعوب قنول کرو،
خس ت تہل یک ہو“۔

عن رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا اجتَ َم َع
ََ ْ َْ
َّ
فإن أقْ َ
ربهما بابا أقْ ُ
َّ
ربهما
ادلا ِعيَان فأ ِجب أق َر َبهما بابا،
ََ
ُ
َ ََ
َ
ب اذلي َسبَ َق».
ِجوارا ،وإن سبق أحدهما فأ ِج ِ
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث ىلع أن اإلنسان إذا دًعه رجالن من
جريانه ,ولم يمكن اجلمع بينهما -كأن يكون وقت

الويلمتني واحدا ,-فإنه جييب األسبق منهما بادلعوة

ولو اكن بعيدا؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ,وألن
إجابته وجبت حني دًعه ,فإن دعياه يف وقت واحد

بأن لم يسبق أحدهما اآلخر ,فإنه جييب أقربهما بابا؛

ألن أقربهما بابا أقربهما جوارا ,زاد بعض العلماء:

فإن استويا يف القرب أجاب أكرثهما علما ودينا
وصالحا ,فإن استويا أقرع بينهما.

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ اپسان کو خت ذو پوشی ذعوب ذین اور
ذوپون یک ذعوب ینک وق ث قنول کرنا ممک ی ہو -من الً ذو ولمون یک ذعوب کا وق ث

انک ہی ہو -پو ان ذوپون می ےس اس یک ذعوب قنول کرے ،خو ذعوب ذ ین می
تہل کرے؛ گرج وہ ذور ہی کنون ی ہو۔ اس لن کہ اےس ذعوب ذ ین می سیقت یک
ت
قضنلتحاصل ہ۔ییاس لن ھی کہختاستذعوب ذی،پواشی وق ثاس
یک ذعوب قنول کرنا واخت ہو گنا۔ لنک اگر ینک وق ث ذو لوگ ذعوب ذین اور ذوپون
ش
می کسی کو سیقت حاصل ی ہو ،پو آذمی اس حص یک ذعوب قنول کرے گا ،خس کا
ے
ذروارہ اس ےس فی ث پ ہو۔ اس لن کہ خس کا ذروارہ فی ث پ ہو گا ،وہ ہمساینیگ
ت
می ھی فی ث پ ہو گا۔ پعص علما ت ی رناذہ کنا ہ کہ اگر فی ث می ذوپون پاپ
ہون،پواس یکذعوب قنولکرےگا ،خوعلمو ندیناور ص الحمی پھا ہوا ہو۔اوراگر
ے
ت
اس می ھی ذوپون پاپ ہون ،پو ذوپون ےک مانی فعہ انداری یک حات یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :رجل من أصحاب انليب -صىل اهلل عليه وسلم وريض عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• إذا اجتمع ادلاعيان  :أي إىل الطعام.

فوائد احلديث:

ُّ
اتلقر َب إىل اهلل تعاىل بذلك؛
 .1األفضل ملن يقوم بإجابة ادلعوة ،ويقوم بزيارة من هل حق عليه ،أو عيادته يف مرضه ،وحنو ذلك أن ينوي مع ذلك
يلحصل هل اخلري الكبري ،واألجر اجلزيل.
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َّ
 .2مرشوعية إقامة الويلمة يف الزواج ،وأنها من السنة.

 .3مرشوعية إجابة ادلعوة ملن ديع إىل ويلمة.
َّ
َّ
َ ْ
َّ
اعيني ،أو ادلا ِعني؛ ألن هل فضل السبق بادلعوة ،فإن اكنا يف ادلعوة سواء ،قدم أقربهما بابا من باب املدعو ،ألن
 .4مرشوعية إجابة السابق من ادل
ِ
هل مزية قرب اجلوار.
َّ
 .5بيان حق اجلار ىلع جاره ،وأن حقه كبري ،واألحاديث يف ذلك كثرية.
َّ
 .6من احلقوق اليت بني األقارب ،واجلريان ،واألصدقاء إجابة ادلعوات ،وتبادل الزيارات؛ فإن هلا تأثريا كبريا ،يف صفاء القلوب ،وجلب املحبة،
وتوثيق الصلة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .نيل األوطار,
حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتوضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
ُ
َ
ري ,حممد بن
غ
ص
ال
ع
م
ا
اجل
ح
رش
نوير
اتل
تاريخ
وبدون
طبعة
بدون
الطبعة:
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
إسماعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين ثم الصنعاين ،املعروف باألمري ,املحقق :د .حممد إسحاق حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،الرياض,
الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58118( :
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ے
خت تم میےس کوئ اینی نیندےس یندار ہو اوروصو کا اراذہ کرے پو نیرمینہ اینی
ناک جھار کر صاف کرے ،کنو نکہ سیظان اسیک ناکےک نا پےسپرابگرار نا

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ

فليستنرث ثالثا ،فإن الشيطان يبيت ىلع
خيشومه

 .1826احلديث:

ہ

**

ے
اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس رمقوعاً روای ث ہ’’ :خت تم می ےس کوئ اینی نیند ےس
یندار ہو اور وصو کا اراذہ کرے پو نی رمینہ اینی ناک جھار کر صاف کرے ،کنو نکہ

ْ َ َ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :إذا استيقظ
أحدكم من منامه فتوضأَ فليَ
ُ
ْ
ستنرث ثالثا ،فإن
َ ُ
الشيطان يبيت ىلع خيشومه».

سیظان اس یک ناک ےک نا پےس پ راب گرار نا ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا
استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ" :أي :أراد الوضوء.

" فليستنرث" :أي :يلغسل داخل أنفه " ثالثا " .وجاء
اتلعليل انلبوي هلذا االستنثار للقائم من نوم يلله؛

بقوهل" :فإن الشيطان " :الفاء للسببية " يبيت ىلع
خيشومه " :يعين :أن الشيطان إذا لم يمكنه الوسوسة

عند انلوم لزوال اإلحساس يبيت ىلع أقىص أنفه؛
يلليق يف دماغه الرؤيا الفاسدة ،ويمنعه عن الرؤيا

الصاحلة ،ألن حمله ادلماغ فأمر  -صىل اهلل عليه

وسلم  -أن يغسلوا داخل أنوفهم إلزالة لوث الشيطان
ونتنه منها ،وبيتوتة الشيطان حقيقية ،فإن األنف

أحد املنافذ إىل القلب وليس عليه وال ىلع األذنني

غلق ،ويف احلديث :إن الشيطان ال يفتح الغلق وجاء
األمر بكظم الفم يف اتلثاؤب من أجل عدم دخول

الشيطان يف الفم.

 .1826حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ینان کر رہ ہی کہ ینی ﷺ ت فمانا" :اذا اسینقظ احدکم من
قل
پوم قنوصا" پعنی وہ وصو کا اراذہ کرے۔" یسنیی" پعنی اینی ناک ےک اندروئ خےص کو
ے
’’ نی رمینہ‘‘ ذ ھےل۔راب یک نیند ےس سو کر حا گن واےل ےک لن اینی ناک کو

جھارت یک علت ینی ﷺ ت ا ین اس فمان ےک ذرپ عہ ینان یک ہ" :قان
السیظان" (کنون کہ سیظان) تہان قا سنینہ ہ۔ " نینت عیل حیسوم "۔ پعنی سوت
ے
ہوت خو نکہ اخساس ناق تہی رہنا اور اس یک وج ےس سیظان وسوسہ تہی ذال سکنا
ے
ش
اس لن وہ ناک ےک اوپ واےل خےص پ راب گرار نا ہ نا کہ سوت واےل حص
ےک ذماع می پے خواب ذال سےک اور اےس ا جےھ خواب ذیکھن ےس روک سےک

کنو نکہ خواپون یک حگہ ذماع ہوئ ہ۔ خنانچہ ینی ﷺ ت خکم ذنا کہ ناک ےس سیظان
ے
ے
یک گندیگ اور ندپو ےک ارالہ ےک لن لوگ اےس ذھو نی۔ سیظان کا ناک می راب
گرارنا خقنقت ہ۔ کنون کہ ناک ذل نک حات واےل راسیون می ےس انک ہ
ے
اور اس پ اور کاپون پ کوئ یندس تہی ہوئ ہ۔ اور حدی ث می ہ کہ سیظان
ے
خ
ک
ش
ل
ک
ک
یندس کو تہی کھول سکنا۔ یی جمائ آت پ منہ و یند رت کا م ہا ی ن آنا
ہ ناکہ سیظان اس می ذاحل ی ہو سےک۔

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

معاين املفردات:

• فليستنرث  :يلخرج من أنفه املاء اذلي استنشقه ،والالم لألمر .
• ثالثا  :أي يكون االستنثار ثالثا.
• يبيت  :يمكث بالليل نام أو لم ينم.

• الشيطان  :الشيطان :واحد الشياطني ،من خملوقات اهلل رشير مفسد ،وهم ًعلم غييب ،اهلل أعلم بكيفية خلقهم ،وهم من ذرية إبليس
َّ
خملوقون من نار ،وقد جعل اهلل هلم القدرة ىلع اتلكيف والتشلك؛ حلكمة أرادها جل وعال.
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• خيشومه  :هو أىلع األنف من داخله.

فوائد احلديث:
 .1يرشع االستنثار عند االستيقاظ من انلوم وإن لم يصادف وضوءا ،إما ملرض أو لكونه ًعدما املاء ،ولكن عنده ما يستنرث به ،فإن لم يتيرس
ذلك كىف استنثاره يف الوضوء ،فإنه حاصل به فعل املرشوع.

 .2االستنثار فرع عن االستنشاق
 .3تقييده بنوم الليل ،أخذا من لفظ "يبيت"؛ فإن ابليتوته ال تكون إال من نوم الليل ،وألنه مظنة الطول واالستغراق.

 .4يف احلديث ديلل ىلع مالبسة الشيطان لإلنسان وهو ال يشعر بذلك.

 .5االحرتاس من الشيطان؛ فإنه يريد الولوج إىل ابن آدم مع لك طريق ،وهو جيري منه جمرى ادلم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)8377( :
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ے
ے
خت تم میےس کوئ تمارپ ھنآت اور امام کسی حالث می ہو پووہوہی کرے
خو امام کرراہ ہو۔

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال،
فليصنع كما يصنع اإلمام

 .1827احلديث:

**

عیل ین ائ طال ث اور معاذ ین خنل رضی اہلل عہما ےس رمقوعاً روای ث ہ کہ (ینی
ے
ے
ھ
ت
اکرم صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا) ”خت تم می ےس کوئ مار پ ن آت اور امام
کسی حال ث می ہو پو وہ وہی کرے خو امام کر راہ ہو“۔

عن يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل
َ
عنهما -مرفوًع« :إذا أىت ُ
ُ
واإلمام ىلع
أحدكم الصالة
ْ
ْ
ُ
اإلمام».
حال ،فليصنع كما يصنع
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

إذا أىت أحدكم الصالة واإلمام ىلع حال من قيام أو
ركوع أو سجود أو قعود ،فليوافق اإلمام فيما هو فيه

من القيام أو الركوع أو غري ذلك ،وال ينتظر حىت

يقوم اإلمام كما يفعله العوام.

 .1827حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
ش
خت تم می ےس کوئ حص تمار ےک لن آت اور امام قنام نا رکوع نا شچدے نا قعوذ
ن
( ینھن) یک حال ث می ہو پو تمہی حا ہن کہ قنام نا رکوع وعیہ می امام یک ایناع کرو،

امام ےک کرھے ہوت کا ابظار ی کرو حیسا کہ عام طور پ لوگ کرت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب ،ومعاذ بن جبل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية دخول الالحق مع اإلمام يف أي جزء من أجزاء الصالة أدركه ،من غري فرق بني الركوع والسجود والقعود.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م .نيل األوطار ،حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار
احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة
1408ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)11310( :
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ے
ے
پ
اگر پوتسکھات ہوت کن کو " سم اہلل"پھ کر جھورا ،پووہ خو س کارروک کر
ر کےھ ،اےس کھاو۔

َ ُْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ
إذا أرسلت َكبك المعل َم وذكرت اس َم اهلل ،فُك
ما أمسك عليك

 .1828احلديث:

**

عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه -قالُ :
ّ
قلت :يا
عن
ُ
َّ
ُ
رسول اهلل ،إين أرسل الالكب املعلمة ،فيُمس َ
كن ّ
يلع،
ِ
َ َ
َ
ك املعلَّمَ،
ُ
أرسلت َكب
وأذكر اسم اهلل؟ فقال" :إذا
ُْ
َ
َ
وذكرت َ
اسم اهلل ،فلك ما أمسك عليك" ،قلت :وإن
رش ْكها ٌ
َ
قتلن؟ قال" :وإن قَتلْ َن ،ما لم ي َ ْ َ
َكب ليس منها"،
ُ
ْ
َ
الصيد فأ ُص ُ
ُ
يب؟ فقال:
قلت هل :فإين أريم بال ِمعراض
فخز َق فلكْ ُه ،وإن أصابَه َ
َ
باملعراض َ
بع ْر ٍض
رميت
"إذا
ِ
ْ
ُ
فال تأكله" .وحديث الشعيب ،عن عدي حنوه ،وفيه:

 .1828حدیث:

عدی ین حاتم رضی اہلل عنہ ت ینان کنا کہ می ت رعض کنا :نارسول اہلل! می
ے
ے
پ
سکھات ہوت کنون کو " سم اہلل" پھ کر( س کار پ )جھور نا ہون اور وہ س کار کو روک
کر ر کھن ہی۔ (پو اس نارے آب ﷺ کا کنا خنال ہ؟)آ ب ت فمانا" :اگر تم
ے
ے
پ
ت سکھات ہو ت کن کو" سم اہلل" پھکر جھورا ،پووہخوس کار روک کر ر کےھ اےس
کھاو۔" می ت رعض کنا :اگر کن س کار کو مار ذالی پو؟ آن خضب صیل اہلل علنہ
وسلم ت فمانا (" :اہن ) اگر ج مار ذالی۔ خت نک اس ےک ساتھ (س کار کرت

می) ذوشا کنا شنک ی ہو۔" می ت رعض کنا کہ ہم ت پ ےکیی نا لکری ےس
س کار کرت ہی۔ (اس ےک نارے کنا خنال ہ؟) آب ت فمانا کہ اگر ان یک
ذھاراس کو رجمی کرےک تھار ذاےل ،پو کھاو ،لنک اگر ان ےک رعض ےس س کار مارا
ے
ت
حات ،پو اےس ی کھاو۔ (پعنی وہ رم ذار ہ۔) عدی ےس سعنی یک روای ث ھی اشی
ح
یسیہ۔ اسمی ہ":اال ی کہکنا اسمی ےسکھاےل،اگراست کھالنا،پوترھ

"إال أن يأكل اللكب ،فإن أكل فال تأكل؛ فإين أخاف

أن يكون إنما أمسك ىلع نفسه ،وإن خالطها الكب
من غريها فال تأكل؛ فإنما سميت ىلع َكبك ،ولم تسم

ىلع غريه" .وفيه" :إذا أرسلت َكبك امللكب فاذكر اسم

ی کھاو؛ کنون کہ تہان ی ذر ہ کہ اس ت وہ س کار ا ین لن روکا ہو۔ اشی رطح اگر
ے
ت
ت
اس ےک ساتھ ذیگر کن ھی مل حا نی ،پو ھی ی کھاو؛ کنون کہ تم ت ا ین کن پ
ت
"پسم اہلل" پھی ہ ،ناقنون پ تہی"۔ اشی روای ث می ی ھی ہ" :اگر تمن
ے
ے
ا ین سکھات ہوت کن کو "پسم اہلل" پھ کر جھورا اور اس ت تمھارے لن
س کارے روےک رکھا اور تم ت اےس ر ندہ نانا ،پو اس کو ذ نح کر لو اور اگر اس حال ث

اهلل ،فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذحبه ،وإن
َّ ْ َ
اللكب
أدركته قد قتل ولم يأكل منه فلكه ،فإن أخذ
ِ
َ َ
ذاكته" .وفيه أيضا" :إذا رميت بسهمك فاذكر اسم
اهلل" .وفيه" :فإن اغب عنك يوما أو يومني -ويف رواية:

ايلومني واثلالثة -فلم جتد فيه إال أثر سهمك ،فلك
إن شئت ،فإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل؛ فإنك

ت
می ناو کہ کن ت اس ت مار ذنا ہو ،لنک اس می ےس کھانا ی ہو ،پو ھی اس کو کھا لو؛
ت
کنون کہ کن کا یکر نا ذ نح کرت ےک خکم می ہ۔ اس می ی ھی ہ" :خت یی

ال تدري املاء قتله ،أو سهمك؟

ت
ح الو پو "پسم اہلل" پھ لو۔" اس ی ھی ہ" :اگر وہ (س کار) تم ےس انک نا ذو ذن -
ے
اور انک روای ث ےک مظاپق ذو نا نی ذن -عای ث راہ  -اور اس پ تمھارےیی ےک
ے
پسان ےک ع الوہ کوئ پسان ی ہو ،پو اگر حاہو پو کھا سکن ہو۔ الینہ اگر اےس نائ می ذونا
ن
ہوا ناو پو ی کھاو؛ کنون کہ چےھ ی معلوم تہی کہ اےس نائ می ذو ین یک وج ےس موب
ے
ل
گ
ی
ی
آئ ہ نا یا ی ن ےس؟"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل عدي بن حاتم رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -عن االصطياد بالالكب املعلمة ،اليت علمها
صاحبها الصيد ،فقال هل :لك مما أمسكن عليك إذا

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ے
عدی ینحاتم رضیاہلل عنہترسول اہللﷺ ےس سدھات ہوتکنون ےک س کار
ےک نارے می پوجھا ،خن کو مالک ت س کار ےک لن سدھا رکھا ہو ،پو آبﷺ
19

ذكرت اسم اهلل عليها عند اإلرسال ما لم جتد معها

َكبا آخر ،فإن وجدت معها َكبا آخر فال تأكل فإنك

إنما سميت ىلع َكبك ولم تسم ىلع َكب غريك،
وكذلك إذا رميت باملعراض وهو الرمح وخزق أي

دخل يف الصيد وأسال منه ادلم فلكه برشط التسمية،
وإن أصابه بعرضه فقتله بذلك فال تأكل ،فإنه مات

بالصدم فأصبح اكملرتدية وانلطيحة ،وإذا أرسل َكبه
ووجد الصيد ًّ
حيا لم تقتله الالكب فإنه جيب عليه أن

يذكيه حينئذ ويكون حالال ولو شاركه َكب آخر،

وسأهل عن الريم بالسهم إذا ذكر اسم اهلل عليه فأمره

أن يأكل مما أصاب فإن اغب عنه يوم أو يومان ولم

جيد فيه إال أثر سهمه فإنه جيوز هل األكل منه فإن

وجده غريقا يف املاء فال يأكل فإنه ال يدري املاء قتله

أم سهمه.

ت
پ
ت فمانا کہ اگر ان کو جھورت وق ث ' سم اہلل' پھی ھی اور ان ےک ساتھ (س کار ےک
ے
ے
ع
مل می) کوئ ذوشا کنا شنک تہی ہوا ،پو ان ےک یکرے ہوت س کار کو کھالو۔ اگر
ے
پ
ان ےک ساتھ کوئ اور کنا شنک ہو گنا ،پو ی کھاو؛ کنون کہ تم ت ا ین کن پ ' سم

ت
خ
اہلل' پھی ھی ،ذوشے پ تہی۔ اشی رطح اگریی ح الو اور اس کا تھل س کار ےک سم
ے
ت
می ذاحل ہو حات اور خون تہن لےگ ،پو اس کو ھی کھا لو؛ لنک شط ی ہ کہ اس کو
ے
ے
پ
م
ل
پ
' سم اہلل' پھ کر جھورا گنا ہو۔ الینہ اگر یی خورائ ی ےگ اور س کار رم حات ،و مت
کھاو ،کنون کہ وہ خوب لگن ےس رمت یک وج ےس 'میذی' (اوپ ےس گر کر رمت واال
حاپور) اور پطنچہ (سینگ لگ کر رمت واال حاپور) ےک خکم می ہوگا۔ خت کسی ت
پ
س کار ےک چےھ کنا ذورانا اور س کار کو ر ندہ نانا ،اےس کن ت حان ےس تہی مارا تھا ،پو
ت
ذ نحکرنارصوری ہوگااور س کارح الل ہوگا،گرج اےسیکرت میذوشا کنا ھی شنک
راہ ہو۔ اتھون ت 'پسم اہلل' کہہ کریی ےس س کار کرت ےک نارے می ذرناق ث کنا ،پو
ے
آب ت اس ےک س کار کو کھات کا خکم ذنا۔ اگر س کار انک نا ذو ذن عای ث ر ہن ےک
ے
پ عد مےل اور اس ےک خسم پ اس ےکیی ےک پسان ےک ع الوہ اور کوئ پسان ی ہو ،وپ
ے
ے
ے
اس کا کھانا حاپ ہوگا۔ اگر اےس نائ می ذونا ہوا نات ،پو ی کھات ،کنون کہ ی قنضلہ
کرنا م س کل ہ کہ وہ نائ می ذو ینےس رما ہ نایی لگن ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُّ
عدي بن حاتم -ريض اهلل عنه-
اتلخريج:
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
َ
َ َّ ْ َ
َ
َْ
َ
ْ ْ ُ
ذلي ذكره أهل اللغة :أنه َسه ٌم ال ِريش َعليه ،ومجعهَ ،معاريض.
• ال ِمع َراض  :عصا رأسها حمنية ،وا ِ
ََ َ
َ َ
أص َ
خ َر َق َ :
اب َّ
الر ِمية ونفذ فيها.
•ف
َّ ْ
• الشع ِيب ً :عمر بن رشاحيل املحدث الراوية املشهور.
ْ ُ َ َّ َ ْ َّ
ب  :ال ُم َعلم.
• الملك
• ذاكته  :أي أن أخذ اللكب هل ذاكة رشعية بمزنلة ذبح احليوان.

فوائد احلديث:
ُّ
ِ .1حل ما صاده اللكب وحنوه اكلفهد ،أو الصقر وحنوه اكبلازي ،إذا اكن معلما وذكر اسم اهلل -تعاىل -عند إرساهل ،ويستوي فيه أن يدرك صاحبه
الصيد حيا أو ميتا.
َّ
َّ
 .2حتريم الصيد اذلي اشرتك يف قتله اللكب املعلم وغري املعلم.

 .3أنه البد من التسمية عند إرسال السهم ،ويلحق بالسهم لك سالح صنع للريم من ابلنادق بأنواعها وأسمائها ،وتسقط التسمية سهوا وجهال.
َ
 .4ال حيل الصيد اذلي اشرتك يف قتله املعلم وغريه؛ ألن غري املعلم لم يُذكر اسم اهلل عند إرساهل ،وكذلك اللكب اذلي ُجهل مصدره.
 .5ال حيل الصيد اذلي أكل منه اللكب املرسل وحنوه ،خشية أن يكون صاده نلفسه ولم يصده لصاحبه.
َّ
 .6جواز األكل مما صاده الصقر وحنوه من الطيور اجلارحة املعلمة ولو أكل من الصيد.
 .7أن ما أدركته من صيد السالح ،أو اجلارح ًّ
حيا ،فال بد من تذكيته ،وإن اكن ميتا فرميه أو قتل اجلارح إياه هو ذاكته.

 .8إذا جرحت الصيد فوقع يف ماء ،واشتبه عليك :هل مات من سهمك أو من املاء فهو حرام ،خشية أن يكون مات من الغرق.
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 .9أن املعراض وغريه من السالح إن قتل الصيد حبده ونفوذه ،فهو مباح؛ ألنه مما أنهر ادلم ،وإن قتله بصدمه وثقله ،فال يباح؛ ألنه من امليتة
املوقوذة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،ط دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط دار الفكر بدمشق ،الطبعة األوىل1381ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،ط دار
امليمان1426 ،ه .تأسيس األحاكم للنجيم ،ط دار املنهاج 1427ه.

الرقم املوحد)6636( :
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ے
کھ
ش
خت کوئ حص نیساب کرے پو عضو کو نی نار سویثےل(رورےسذنا کر ینچ
ے
ناکہ اسےک اندر خو قظابہی،وہ ن کل حا نی۔)

إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات

 .1829احلديث:

**

 .1829حدیث:

ع
خضب یسی ین پذاذ تمائ ا ین والد ےس روای ث کرت ہی  ،اتھون ت کہا کہ اہلل
ے
خ ک ش
ح
ن
ع
ن
ک
ض
پ
ک
ی
ےک رسول ﷺ ت فمانا ’’:ت وئ ص ساب رے و و و ی نار
ے
کھ
سوی ث ےل(رور ےس ذنا کر ینچ ناکہ اس ےک اندر خو قظاب ہی ،وہ ن کل حا نی۔)

عن عيىس بن يزداد ،عن أبيه قال :قال رسول اهلل -
َ َ ُ ُ ْ َ َُْْْ َ َ
رت ذك َر ُه
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا بال أحدكم فلين

ثالث مرات».

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن الرجل مىت( :بال أحدكم) أي:
فرغ من بوهل ،فما عليه إال أن (ينرت ذكره ثالث

نرتات) أي :جيذبه بقوة ،فاالسترباء بذلك وحنوه

مندوب ،فلو تركه واستنىج عقب االنقطاع ،ثم توضأ
صح وضوءه .واحلديث ضعيف؛ فال يرشع العمل
بهذا ،بل قال بعض العلماء من مذاهب خمتلفة بأنه

بدعة.

**

اجمایل معنی:

ے
ش
اس حدی ث ےس ی معلوم ہو نا ہ کہ خت ’’نال احدکم‘‘ (کوئ حص نیساب کرے)
پعنی وہ نیساب ےس قارع ہو پو اس ےک لن رصوری ہ کہ ’’نیی ذکرہ ن الب
کھ
ج
ییاب‘‘ (ا ین ذکر کو نی نار سوی ث ےل) پعنی اس کو ا ھی رطح ینچ اور اس کو

صاف وعیہ کرے اور ی مسنحت ہ۔ اگر اس کو جھور ذے اور قظون ےک ن کلن
ض
ےک پ عد اسینچاء کرے ،ترھ وصوء کرے پو ی حنح ہ۔ ی حدی ث صعنف ہ اور اس
پ عمل کرنا مشوع تہی نلکہ پعص محنلف مسالک ےک علماء ت اےس ندعت کہا
ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يزداد ايلماين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه،
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سلسلة األحاديث الضعيفة
واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه1992 ،م.

الرقم املوحد)10042( :
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ے
م
تم میےس کوئ ختوصو کرے اور مورے تہن پووہ انپ سح کرےلاور اتہی
ے
تہن ہوت ہی تمارپھےل اورحاہ پو اتہیی ا نارے ما سوا اسےک کہ اےس
ے
خنایثالخق ہو حات۔

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح

عليهما ,ويلصل فيهما ,وال خيلعهما إن شاء إال
من جنابة

 .1830احلديث:

**

عرم رضی اہلل عنہ ےس موقوقا اور اپس رضی اہلل عنہ ےس رمقوعا روای ث ہ کہ رسول
ے
اہلل ﷺ ت فمانا :تم می ےس کوئ خت وصو کرے اور مورے تہن ےل پو وہ ان
ے
م
پ سح کرےل اور اتہی تہن ہوت ہی تمار پھےلاورحاہ پواتہی یا نارےما سوا
ے
اس ےک کہ اےس خنای ث الخق ہو حات۔

عن عمر -موقوفا -وعن أنس -ريض اهلل عنه-
ُ َّ ْ َ ْ ْ
ولبس خفيه فليَم َس ْح
مرفوًع« :إذا توضأ أحدكم ِ
ِّ
ْ
ُ
عليهما ,ويلُ َصل فيهما ,وال خيلعهما إن شاء إال من
َجنابة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
إذا لبس ال َمرء خفيه بعد أن توضأ ،ثم بعد ذلك

أحدث وأراد الوضوء ،فله املسح عليه ،ويصيل فيهما

وال يزنعهما ،ملا يف ذلك من املشقة واحلرج ،بل هل
ُ
املسح عليهما ،تيسريا وختفيفا ىلع هذه األ َّمة؛ إال إذا

َ
ْ
أجنَب لزمه خلع اخلُف واالغتسال ولو اكنت املدة
باقية ،وىلع هذا يكون املسح خاص يف حال الوضوء

فقط.

سبل السالم ( )86/1توضيح األحاكم

()275/1تسهيل اإلملام()165/1

 .1830حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
خت آذمی وصو کرت ےک پ عد مورے تہن اور ترھ اےس حدب الخق ہو حات اور وہ
ے
م
وصو کرنا حاہ پو اس ےک لن حاپ ہ کہ وہ ان پ سح کر ےل اور ان می تمار پھ
ےل اور اتہی ی ا نارے کنو نکہ ا نارت می م سقت اور ینیگ ہوئ ہ۔ اس ےک
ے
م
نچات اس ےک لن رخضت ہ کہ وہ ان پ سح کر ےل۔ ی خکم امت ےک لن
ے
ح
آسائ اور نحقنف ےک لن ذنا گنا ہ۔ ماسوا اس ےک کہ وہ ینی ہو حات ،اس
ت
صورب می اس پ الرم ہ کہ مورون کو ا نار کر عسل کرے اگرج ا ھی مدب ناق ہی
م
کنون ی ہو۔ خنانچہ معلوم ہوا کہ سح کا خکم رصف وصو ےک ساتھ حاض ہ۔ سنل
پ
الس الم ( ،)86/1پوضح االخکام ( ،)275/1سہنل االلمام()165/1۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :حديث عمر ريض اهلل عنه :رواه ادلارقطين حديث أنس ريض اهلل عنه :رواه ادلارقطين
اتلخريج :عمر -موقوفا -وعن أنس –مرفوًع-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ِّ ْ
ْ
الرجلني.
• ال خيلع ُهما  :أي :ال يزنع اخلُفني من

فوائد احلديث:

 .1اشرتاط الطهارة يف املسح ىلع اخلفني ،وأنه ال جيوز املسح عليهما إال إذا لُ َ
بسا بعد كمال الطهارة.

 .2ديلل ىلع أنه ال جيب املسح ىلع اخلفني ،بل هل خلعهما وغسل القدمني؛ لقوهل  ":إن شاء " ،وحديث ثوبان يف األمر باملسح عليهما حممول ىلع
االستحباب أو اإلباحة.
ُ
َُ
 .3ظاهر احلديث :جواز املسح من غري تقييد بمدة؛ لقوهل  ":وال خيلعهما إن شاء إال من جنابة " لكن هذا اإلطالق مقيد بأحاديث أخرى ،ومنها
َ
ُ
املسح يوما ويللة وللمسافر ثالثة أيام بليايلها.
حديث يلع ،وصفوان -ريض اهلل عنهما -يف توقيت املسح ىلع اخلفني ،للمقيم

 .4أن املسح ىلع اخلفني خيتص باحلدث األصغر ال األكرب ،أما احلدث األكرب فال جيوز املسح معه ،بل البد من خلع اخلفني وغسل القدمني؛
لقوهل" :إال من َجنابة".
 .5مرشوعية الصالة يف اخلفني وحنوهما؛ لقوهل" :ويلصل فيهما" ،وقد صح عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن يصيل يف نعليه".
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املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ابلغدادي ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد
برهوم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _ 2006
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه
م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8392( :

24

ے
ے
خت تم میےس کوئ مسچدآت ،پوذیکھ لنا کرے ،اگر اےسا ین خوپون می
ے
ے
م
پ
ک
ک
گ
پ
کوئ گندیگ نا نانایک ظآت ،و اےسر ر رصاف رےل اور ان ی تمارپھےل

إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر :فإن رأى
يف نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ويلصل فيهما

 .1831احلديث:

**

ْ
عن أيب سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه -قال :بَينما
ِّ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل بأصحابه إذ
َ ََْ
َ
فوض َع ُهما عن يسارهَّ ،
فلما رأى ذلك القوم
خلع نعليه
َ
َّ َ
ََْ
فلما قىض رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ألق ْوا نِ َعال ُه ْم،
َ
َََ ُ
محلك ْم ىلع ِإلقا ِء
وسلم -صالته ،قال« :ما
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ
ن َعال ُ
كم» ،قالوا :رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نِعانلا،
ِ ِ

اپو سعند حدری فمات ہی کہ رسول اہللﷺ ا ین اضچاب کو تمار پھا رہ تےھ کہ
ے
آب ﷺ ت ا ین خوت ا نار کر اینی نا نی حای ث رکھ ذت۔ خت لوگون ت
ت
ذیکھا ،پو اتھون ت ھی ا ین خوت ا نار ذت۔ خت رسول اہللﷺ ت تمار
ت
پوری کر یل ،پو آب ﷺ ت پوجھا " :مھی کس خی ت خوت ا نارت پ
ے
اتھارا؟" اتھون ت خواب ذنا کہ ہم ت آب (ﷺ )کو خوت ا نارت ہوت
ت
ذیکھا ،پو ہم ت ھی ا نار ذت۔ رسول اہللﷺ ت فمانا کہ میے ناس خینل
ے
ے
م
آت تےھ اور اتھون ت چےھ ینانا تھا کہ آبﷺ ےک خوپون می گندیگ لیگ ہوئ
ے
ے
ل
ت
ت
ہ
خ
ہ۔ -نا ترھ کہا کہ کوئ ناناک ی یگ وئ ہ -رھ آب ﷺ ت فمانا" :خت م
ے
ے
ے
می ےس کوئ مسچد می آت ،پو ذیکھ لنا کرے۔ اگر اےس ا ین خوپون می کوئگندیگ نا
ے
نانایک پظ آت ،پو اےس رگر کرصاف کر ےلاور ان می تمار پھ ےل۔"

فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إن جربيل -
ََ
ْ
َ
صىل اهلل عليه وسلم -أت ِاين فأخ َرب ِين أن فيهما قذرا -
َ
أو قال :أذى ،-وقال :إذا جاء أحدكم إىل املسجد
َ
َْ
ََْ ََ
ْ
فلينظر :فإن َرأى يف نعليه قذرا أو أذى فليَ ْم َسحه
ِّ
ويلُ َصل فيهما.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه ذات
يوم ،ثم َخلع نَعليه فجأة َ
فوض َع ُهما عن يساره ،فلما

رأى الصحابة -ريض اهلل عنهم -ذلك ،خلعوا نِعاهلم،
تأسيا ومتابعة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما
َ
ََ
واتلفت
فرغ -صىل اهلل عليه وسلم -من صالته
إيلهم رآهم ىلع حالة غري احلال اليت دخلوا فيها
َ
الصالة ،فسأهلم عن َسبب خلع نعاهلم .فأجابوه
َ
َْ َ َ
لقيْت َن ْعلَيْك فَألْ َقيْ َنا نِ َع َ َ
انلا" أي:
بقوهلم" :رأيناك أ
َ
ُّ
متابعة لك؛ ألنهم ظنوا -ريض اهلل عنهم -نسخ إباحة
الصالة َّ
بانلعال ،فبني هلم -عليه الصالة والسالم-

السبب من خلع نعليه بقوهل" :إن ِجربيل -صىل اهلل
ََ
ْ
َ
عليه وسلم -أت ِاين فأخ َرب ِين أن فيهما قذرا -أو قال:
َ
أذى "-يعين :أن جربيل -عليه السالم -جاء إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وهو يف صالته فأخربه؛ بأننعاهل ال تصلح الصالة فيهما لوجود القذر أو األذى -

هذا شك من الراوي -ثم قال -صىل اهلل عليه وسلم-
" :إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر :فإن َرأى يف

 .1831حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
انک ذن ینی کرتم ﷺ ت ضچای کرام کو تمار پھائ۔ (ذوران تمار) آب ﷺ
ے
ت احانک ا ین خوتا نار کر اینی نا نی حای ث رکھ لن۔ خت ضچای ت ی ذیکھا پو
ے
اتھون ت آبﷺ یک ایناع اور ییوی کرت ہوت ا ین خوت ا نار
ے
ذت۔رسول اہللﷺ خت تمار ےس قارع کر ان یک رطف منوج ہوت ،پو اتھی
ے
خس حال ث می تمار می ذاحل ہوت تےھ ،اس ےس الگ حال ث می نانا۔ ان ےس
اس کا سیت ذرناق ث کنا۔ پو اتھون ت خواب ذنا" :ہم ت آب کو ذیکھا کہ آب
ت
ت خوت ا نار ذت ہی ،پو ہم ت ھی ا نار ذت۔" پعنی آب یک ایناع کرت
ے
ش
ہوت۔ اتھون ت مچھا کہ ساند خوپون شمنت تمار پ ھن کا خوار میسوح ہو گنا ہ۔
ے
رسول اہللﷺت اتھی ا ین خوت ا نارت کا سیت ینان کرتہوت فمانا:
ے
م
"میے ناس خینل آت تےھ اور اتھون ت چےھ ینانا تھا کہ میے خوپون می
ے
ے
ے
گندیگ لیگ ہوئ ہ۔ -نا ترھ کہا کہ کوئ ناناک خی لیگ ہوئ ہ "-پعنی خینل ینی
ے
کرتمﷺےک ناس حال ث تمار می پشپف الت اور آب ﷺکو اط الع ذی کہ
آب ےک خوپون می گندیگ نا نانایک -اس می راوی کو سک ہ -لگن یک وج ےس ان
ے
ن
ت
م
ہ
ت
ت
س
خ
س
می تمار یک اذای یگ ذر ت ی۔ رھ ر ول اہللﷺت فمانا " :ت م ی ےس
ے
ے
ے
م
م
ی
پ
ی
س
ک
پ
خ
پ
گ
ک
کوئ چد آت ،و ذ کھ لنا رے۔ ا ر اےس ا ن و ون ی وئ گندیگ نا نانایک ظ
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َ
ِّ
ََْ ََ
َْ ْ ْ
نعليه قذرا أو أذى فليَم َسحه ويلُ َصل فيهما" إذا أراد
َ
َّ َ
والصالة فيهما ،فالواجب عليه
دخول املسجد بهما
َ
َ ُ
مسحه
انلَظ ُر فيهما :فإن رأى فيهما قذرا ،أو أذى،
َّ َّ
ثم صىل بهما ،وليس
باألرض أو بغريها ،لزييل ذلك،
ُ
معىن هذا أن اإلنسان البد أن يُصيل فيهما ،فقد يصيل

ے
ے
خ ک ش
ح
پ
خ
آت ،پو اےس رگر کرصاف کر ےل اور ان می تمار پھ ےل۔" ت وئ ص و ون
ے
شمنت مسچد می آت اور خوپون شمنت تمار پھنا حاہ ،پو اس ےک لن رصوری
ہ کہ وہ ا ین خوپون کوذیکھ ےل۔ اگر ان می گندیگ نا نانایک لیگ ہو ،پو اتھی رمی نا
ے
کسی اور خی ےس رگر کر نانایک کو را نل کر ےل اور ترھ ان ےک ساتھ تمار پھ ےل۔ اس کا
ت
مظلت ی تہی ہ کہ خوپون شمنت تمار پھنا واخت ہ ،نلکہ پھ ھی سکنا ہ اور
ت
تہی ھی۔ لنک اگر اراذہ خوپون شمنت تمار پ ھن کا ہ ،پو ترھ رصوری ہوگا کہ تہےل
ان یک پظاق ث کا بقن کر ےل ،ترھ تمار پےھ۔ خس ت تمار شوع کر ذی اور

يف صالته وال إًعدة عليه وإن اكن ال يتمكن من

ذے اور تمار حاری ر کےھ۔ تمار ذوہات یک رصورب تہی ہ۔ اور اگر اس کو
ا نارت ےس تمارمی سیکھلنکا اندپش ہوپوترھتمارپور ذے ،اینا سیذھا نےک اورتمار
ے
کو ذوہات۔

فيها وقد ال يصيل ،ولكن إذا أراد أن يُصيل بهما تعني
عليه اتلأكد من نظافتهما ،ثم صىل بهما إن شاء ،ومن
َّ
ْ
صىل ولم يتنبه للنجاسة ،سواء اكنت يف نع ِله أو
ُ
ِش َماغه أو قبعته أو ثوبه ،ثم َعلم بها يف أثناء الصالة
بادر إىل خلعه...فإن اكنت يف ثوبه أو رسواهل وأمكن
َّ َ
َ
اتلخلص منها مع بقاء ما يَسرت عورته خلعه ،ومىض
خلعه إال بكشف عورته قطع صالته ،وسرت عورته

وأًعد الصالة.

نچاست کا خنال ی راہ؛ حاہ نچاستاس ےک خوپون ،خوغ ،پوئ،نا کیون می ہو،
ترھ ذوران تمار اس ےس آگاہ ہوگنا ،پو قورا اےس ا نار ذے۔ نچاست اگر اس ےک
کیے نا ناحاےم می ہو اور سی عورب ےک ساتھ اےس ہنانا ممک ہو ،پو اےس ا نار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد ادلاريم.
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
• خلع  :ن َزع.
َ
ُ
• أذى  :املراد به هنا :القذر.
• قَ َذر َ :
الو َسخ.

فوائد احلديث:
ِ .1شدة اعتناء اهلل -تعاىل -بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -وبعبادته.
َ
 .2أن من تنجس نعله ،ثم مسحه باألرض أو غريه وزالت عني انلجاسة ،جاز الصالة فيه.
 .3فيه أن من واجبات الصالة :إزالة انلَّجاسة ،سواء اكنت َّ
انلجاسة ىلع اثلُّوب أو اخلُف أو ابلَ َدن أو ُ
ابلقعة.
 .4فيه أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم الغيب؛ ألنه دخل يف الصالة وهو جيهل تلبسه بانلجاسة ،ثم سأهلم عن السبب اذلي محلهم ىلع خلع

َ
نعاهلم ولو اكن يعلم الغيب ملا صىل يف نعاهل املتنجسة وملا سأهلم عن سبب خلعهم نعاهلم.
َ
َّ
َ
ُّ
ْ
َّ
 .5سماحة الرشيعة ويُرسها ،فاخلُف كثريا ما يصاب باألذى وانلجاسة ،من أجل ُمبارشته األرض ،فلو لم يَك ِف يف تطهريه إال املاء ،لاكن يف ذلك
َم َش َّقة َ
وحرج ىلع َّ
انلاس.
ُّ
 .6استحباب الصالة بانلِّعال ،إذا صىل يف ماكن غري مفروش ،وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم -بذلك ،فقال( :خالفوا ايلهود فإنهم ال يصلون يف
ُّ
َ
َ
نعاهلم ،وال ِخفافِهم) .رواه أبو داود ،وعند الزبار بلفظ( :خالفوا ايلهود وصلوا يف نِ َعالكم) واألمر حممول ىلع االستحباب وال جيب؛ ملا رواه عمرو
ُ
بن شعيب عن أبيه عن جده قال( :رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل َحا ِفيا ومنتعال) .رواه أبو داود ،لكن بعد أن فرشت اغلب املساجد
ِّ
ِّ
ُ
بالفرش ،فإن األوىل واألفضل للمصيل أن يصيل َحافيا حفاظا ىلع املال وىلع نظافة املسجد ومنعا تلأذي املصلني مما قد حيصل هلم بسبب جماورته.
 .7استحباب وضع انلِّعال عن يسار ُ
المصيل دون ايلمني إذا اكن لن يصيل فيهما ،وهذا خاص باإلمام ،أما املأموم ،ففيه تفصيل :فإن لم يكن عن

يساره أحد وضعها عن يساره ،وإن اكن عن يساره أحد وضعها بني قدميه أو خارج املسجد أو يف موضع آخر ال يتأذى بها غريه؛ ملا رواه أبو هريرة -
ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم( :-إذا صىل أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره فتكون عن يمني غريه ،إال أن ال
يكون عن يساره أحد ،ويلضعهما بني رجليه) .رواه أبو داود وحسنه األبلاين.
 .8ال جيوز دخول املسجد بانلِّعال ،إذا اكن فيهما أذى ،أو ٌ
قذر ،أو جنَاسة.
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ََ
َ َ
ْ
َّ
َُ
لطائف َ
ُ
أن تكون طاهرة نظيفة؛ قال تعاىلَ ( :و َط ِّه ْر َبيْ َ َّ
ني
موضع عبادة ،فيجب
وتطهريها عن األذى والقذر؛ ألنها
 .9فيه احرتام املساجد،
يت ل ِ ِ ِ
ِ
الس ُ
َوالْ َقائم َ
الر َّكع ُّ
ني َو ُّ
جو ِد )[ ،احلج.]26 :
ِ
ِِ
َ َ
َ
 .10جواز العمل القليل يف الصالة ،إذا اكن ملصلحة الصالة؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خلع نعله وهذا يستلزم احلركة ،إال أنها حركة

يسرية.

 .11يستفاد من قوهل" :فلما رأى ذلك القوم ،ألقوا نعاهلم" كمال ُمتابعة الصحابة للنيب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ادلاريم ،تأيلف :عبد
اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .مشاكة
املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .مرقاة
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة األوىل1422 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن
العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10648( :
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ے
ے
ے
آبﷺکو خت کوئ خوسکن ناب نیسآئہ نا ترھ کوئ خوس خیی سنائ
حائ پوآبﷺ اہللےکسکر میشچدہ رپ ہو حات۔

إذا جاءه أمر رسور أو برش به خر ساجدا شاكرا
هلل.

 .1832احلديث:

**

عن أيب بكرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه
َ
اكن «إذا جاءه أمر رسور ،أو ب ُ ِّ َ
رش به خ َّر ساجدا شاكرا

هلل».

ہو حات‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فعل انليب -صىل اهلل عليه
وسلمَ -كما جاءه أمر يرسه أو بشارة بيشء حسن؛ أنه

اكن خير ساجدا سجود شكر هلل -تعاىل .-سجود
الشكر رشع عند انلعم املتجددة ،أما انلعم املستمرة

كنعمة اإلسالم ونعمة العافية والغىن عن انلاس وحنو

ذلك فهذه ال يرشع السجود هلا؛ ألن نعم اهلل دائمة ال

تنقطع ،فلو رشع السجود ذللك الستغرق اإلنسان
عمره يف السجود ،وإنما يكون شكر هذه انلعم

وغريهما بالعبادة والطاعة هلل -تعاىل.-

 .1832حدیث:

ے
اپو یکرہ رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہی کہ ’’ینی ﷺ کو خت کوئ ناع ِ
ت مشب خی
ے
ے
م
س
ش
پ
خ
ک
خ
نیس آئ ہ نا ترھ کوئ وس یی سنائ حائ و آب ﷺ اہلل ےک ر ی چدہ رپ

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ت
ی حدی ث شپف ینی ﷺ ےک ق عل کو ینان کر رہی ہ کہ خت ھی آب ﷺ کو
ے
ج
کوئناع ِ
تمشب ارمن یسآ ناناترھکسیا ھیناب یک پساربذیحائ پو آب ﷺ
پ
اہلل ےک سکر می شچدہ رپ ہو حات۔شچدہ سکر اپسی عمنون ےک لن مشوع ہ خو
ے
ے ے
پ
ینی ینی حاصل ہوئ ہون۔ اپسی عمنی خو ہمہ وق ث حاری رہنی ہی حیےس اس الم،
پ
عاقنت اور لوگون ےس ت یناری یک عمنی پو ان می شچدہ سکر کرنا مشوع تہی
پ
ک من
کنو نکہ اہلل یک عمنی پو ہمیش حاری رہنی ہی اور ان کا سلسلہ ھی قطع تہی ہو نا۔ اگر
ان ےک لن شچدہ نچا النا مشوع کر ذنا حا نا پو ترھ پو اپسان اینی ساری عرم شچدے می
پ
پ
ہی لگا ذینا۔ ان (ہمہ وق ث حاری ر ہن وایل) عمنون پ اور ان ےک ع الوہ ذیگر عمنون
ے
پ سکر نچا الت کا رطپقہ ی ہ کہ اہلل پ عایل یک عناذب اور فمان پذاری یک حات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ابن ماجه الرتمذي أمحد.
اتلخريج :أيب بكرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث يدل ىلع سجدة يقال هلا" :سجدة الشكر" ،ويه مستحبة عند جتدد نعمة ،أو اندفاع نقمة ،سواء أكانت انلقمة ،أو انلعمة خاصة
بالساجد ،أم ًعمة للمسلمني.
 .2سجود الشكر ال يفتقر إىل طهارة واستقبال القبلة كسجود اتلالوة.

 .3سجود الشكر من السنن املهجورة بني انلاس يف هذا الزمان ،فينبيغ للمسلم إحياؤها عند حصول سببها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن
حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
ّ
املكرمة ،الطبعة:
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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ے
ش
خت تم میےس کوئ حص کسی عورب کو ن کاح کا ب عامذے پو ہو سےکپووہ اس
خی (خوئ) کوذیکھےل خو اےساس(عورب)ےس ن کاحیکرطفراعت کر رہی

إذا خطب أحدكم املرأة ،فإن استطاع أن ينظر
إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل

 .1833احلديث:

ہ۔

**

 .1833حدیث:

حاپ ین عنداہلل رضی اہلل عہما کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا "خت تممی ےس
ے
ش
کوئ حص کسی عورب کو ن کاح کا ب عام ذے پو ہو سےک پو وہ اس خی کو ذیکھ ےل خو

عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل
ُ
َ
أحدكم املرأة ،فإن
خطب
عليه وسلم" :-إذا
َ َْْ َ ْ
استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نِكاحها فليفعل".
ََ ُ
ُ
ُ
رأيت منها ما
فخطبت جارية فكنت أخت َّبأ هلا ،حىت
َدًعين إىل نكاحها َ
فزتوجتُها.
ِ

اےس اس (عورب) ےس ن کاح یک رطف راعت کر رہی ہ"۔ راوی کا ینان ہ کہ
می ت انک لریک کو ن کاح کاب عام ذنا پو می اےس جھت جھت کر ذیکھنا تھا تہان نک
م
کہ می ت وہ خوئ ذیکھ ہی یل خس ت چےھ اس ےک ن کاح یک رطف راعت کنا تھا
اورمی ت اس ےس ساذی کر یل۔
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع استحباب تقديم انلظر إىل اليت يُراد

نِكاحها ،وانلظر يباح إىل الوجه والكفني ،ألنه
يستدل بالوجه ىلع اجلمال أو ضده ،وبالكفني ىلع
خصوبة ابلدن أو عدمها ،وهذا مذهب األكرث ،وال
يشرتط رضا املرأة بذلك انلظر ،بل هل أن يفعل ذلك

يف غفلتها ،ومن غري تقدم إعالم كما فعله الصحايب

جابر -ريض اهلل عنه ,-وإذا لم يمكنه انلظر استحب

هل أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إيلها وختربه بصفتها,
ُ
إنما رشع ذلك ألنه أوىل وأرغب أن يُؤلف بينهما,
ألن زواجهما إذا اكن بعد معرفة فال يكون بعدها

اغبلا ندامة.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ن کاح ےس تہےل اس حاپون کو ذیکھن کا اسحناب نایث ہو نا ہ خس
یک
ےس ن کاح کرنا مقضوذ ہو۔ خنال رہ کہ (منگیی کا) خرہہ اور ہھنلنان ہی ذ ھنی مناح
ہ اس لن کہ خرہہ ،خوپضورئ وجمال پ نا ترھ اس یک صد (ندصورئ) پ ذالل ث کر نا
ہ اور ہھنلنان ،عورب ےک ندن یک الرعی نا اس ےک پعکس ندن یک ررخیی و

ضحت مندی پ ذالل ث کرئ ہی اور تہی جمہور علماء کا مدہت ہ۔ذیکھن می عورب
ے
ت
یک رصامندی یک شط تہی ہ ،نلکہ اس ےک لن ی ھی حاپ ہ کہ وہ اس حاپون کو
اس یک ت پوخہی می اور اس کو اط الع ذت پعی ذیکےھ ،حیسا کہ ضچائ رسول ﷺ
حاپ رضی اہلل عنہ ت کنا اور اگر رمذےک لن ذیکھنا ممک ی ہو پو اس ےک لن مسنحت
ت
ہ کہ وہ کسی قانلِ اعماذ حاپون کو اس منگیی ےک ناس ھنچ خو اےس ذیکےھ اور اس یک
صقاب ےس مظلع کرے۔ ذیکھن یک مشوعنت یک وج ی ہ کہ ذوپون ےک مانی
ے
القت و محنت یندا کرت کای ابہائ مورون اور رمعوب ذرپ عہ ہوگا اور واققنت ےک
پ عد ہوت واےل ن کاح می عالناً پ عد می حل کر ندامت و شمندیگ تہی اتھائ پئ
ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• ما يدعوه إىل نكاحها َّ :
َّ
فليتحر يف َّ
انلظر إىل ما
ادلايع إىل انلاكح ،هو املال ،أو احلسب ،أو اجلمال ،أو ادلين ،وعليه فمن اكن غرضه اجلمال،
قصده بأن ينظر إيلها بنفسه ،أو أن يبعث من ينعتها هل.
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• إذا خطب  :أي إذا أراد أن خيطب ،وأصل اخلِطبة هو طلب الزواج.
جار َية  :يه الشابة من النساء.
• ِ

فوائد احلديث:

َّ
ٌ
مطلب من مطالب انلاكح.
 .1أن اجلمال الظاهري
َّ
 .2إذا اكن اجلمال أمرا مطلوبا مرغوبا ،فيه فإن املستحب هو أن ينظر إيلها إذا عزم ىلع خطبتها ،واعتقد إجابته إىل ذلك ،ويه أيضا تنظر إيله
وتسمع منه.
 .3أن انلظر إىل املخطوبة ال حيتاج إىل إذنها.
َّ
 .4احلكمة من ذلك أنه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.

 .5أنه جيوز للمرأة أيضا أن تنظر إىل خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
 .6أن هذا مما يُستىث من حتريم نظر وجه األجنبيّة للرضورة.

ُ .7س ُم ُّو الرشيعة اإلسالمية ،حيث يطلب من اإلنسان أال يدخل يف أمر إال ىلع بصرية.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه-

 2001م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر ت :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية
ّ
َ
لوغ َ
العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة :األوىل 1422 ،ـه -
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
املرام للم ِ
الكويت .الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م.
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اگر کسیرمذت اینی بوی کو ا ین پسیپ ن النا ،لنک استآتےس ان کار کر
ذنا اوررمذت اسپ عضہ ہو کرراب گراری ،پوضح نکف سناسعوربپ
ت
لعنت ھنحن ر ہن ہی۔

إذا داع الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات

غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح

 .1834احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا ":اگر کسی رمذ
ت اینی بوی کو ا ین پسی پ ن النا ،لنک اس ت آت ےس ان کار کر ذنا اور رمذ ت
تھ
اس پ عضہ ہو کر راب گراری ،پو ضح نک ف سن اس عورب پ لعنت نحن ر ہن

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم« :إذا دًع الرجل امرأته إىل فراشه
َ َْ
ََ ْ َ َ َ ْ َ
فأبَت فبَات غضبَان عليها ل َعنت َها املالئكة حىت

تصبح»

ہی۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث داللة أن ىلع املرأة إذا دًعها الرجل

إىل حاجته يف اجلماع أن جتيبه ،وإال عرضت نفسها
ٌ
للعن املالئكة ،لكن هذا مقيد بما إذا غضب
الزوج كما ورد يف رواية ابلخاري ،أما إذا ريض بذلك
فال بأس ،وكذلك إذا اكن هناك عذر رشيع كما لو

اكنت مريضة ال تستطيع معارشته أو اكن عليها عذر
يمنعها من احلضور إىل فراشه فهذا ال بأس به ،وإال

فإنه جيب عليها أن حترض وأن جتيبه وإذا اكن هذا يف
حق الزوج ىلع الزوجة فكذلك ينبيغ للزوج إذا رأى
من أهله أنهم يريدون اتلمتع فإنه ينبيغ أن جييبهم

يلعارشها كما تعارشه فإن اهلل -تعاىل -قال:

(وًعرشوهن باملعروف).

 .1834حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اس ناب یک ذلنل ہ کہ اگر سوہ اینی بوی کو ہم پسیی یک رعض
ے
ےس ن الت پو بوی پ الرم ہ کہ وہ اس یک اس رصورب پوری کرے وری خوذ کو
فسیون یک لعنت ےک خواےل کرذے۔ لنک ی وعند اس شط ےک ساتھ مقند ہ کہ
سوہ عےص یک حال ث می رہ حیسا کہ نچاری یک روای ث می ی ناب وارذ ہ ،ناہم
ے
ے
م ے
ع
ش
ہ
ت
ہ
ک
گ
خ
اگر سوہ اس ےس طمی و راضی ہو پو کوئ رح ی ،ا ی رطح ا ر وئ ش ی عدر و
حیےس اگر وہ اس قدر پمار ہو کہ اس یک ارذواجی رصورب پوری کرت ےک قانل ی ہو نا
ے
ہ
ت
ہ
ت
خ
اس کو اپسا عدر الخق ہو خس یک یناء پ وہ میسیی ی کرسکنی ہوی ث ھی کوئ رح ی،
ے
ہ
پضورب ذیگر بوی پ واخت ہ کہ وہ میسیی ےک لن ینار ہوحات اور اس یک
ت
ذعوب پ لینک کےہ اور اگر بوی پ سوہ کا ی خق ہو پو سوہ پ ھی رصوری ہ کہ خت
وہ اینی بوی یک حای ث ےس محسوس کرے کہ وہ ارذواجی رصورب یک خواہسمند ہ پو
وہ تھی اس یک اس خواہس کو پوری کرے ناکہ وہ تھی اس ےک ساتھ خُس ِ
ن معاشب کا
وہی پ ناو نیس کرے خو بوی ت اس ےک ساتھ کنا ،کنون کہ اہلل پ عایل کا فمان ہ
ِ
اشوہ َُن نِالمَْع ِ
وف" (سورہ الیساء  ’’)19:ان ےک ساتھ ا جےھ رط پق ےس
" َوعَ ُ
ُ
پوذوناس رکھو۔‘‘

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

معاين املفردات:

• دًع الرجل امرأته  :أي طلبها.
• إىل فراشه  :بكرس الفاء ،وهو هنا كناية عن اجلماع.
• لعنتها املالئكة  :دعت عليها املالئكة باللعنة.
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• حىت تصبح  :حىت يطلع الصباح ،لكن هذا القيد أغليب ،ألن أكرث طلب اجلماع يكون يف الليل ،فإذا طلب الرجل مجاع زوجته نهارا
وامتنعت يلحقها الوعيد أيضا.

فوائد احلديث:
ِ .1عظم حق الزوج ىلع زوجته ،وأنه جيب هل عليها السمع والطاعة يف املعروف.
َّ
َّ
ُ
َّ
تتكره ىلع زوجها إذا دًعها إىل فراشه من أجل اجلماع ،وأن امتناعها هذا يعترب كبرية من كبائر
 .2أنه حيرم ىلع املرأة أن تمتنع أو تماطل أو

َّ
َّ
اذلنوب؛ فإنه يرتتب عليه أن املالئكة تلعنها حىت تصبح.
ْ
َّ
أن العرشة احلسنة ُ
والصحبة الطيبة يه أن تسىع املرأة يف قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها ،وتلبية رغباته ،وأن تؤديها ىلع أكمل وجه ممكن.
.3
ًّ
 .4جواز لعن العصاة ولو اكنوا مسلمني ،لكنه مقيد بكونه لعنا ًعما وال جيوز توجيهه للمعني.
5- .5يف احلديث ديلل ىلع قبول دًعء املالئكة لآلدميني من خري أو رش.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق)1422( ،ه) - .رشح رياض الصاحلني ،البن عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد
اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن
عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58098( :
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ے
خت تم میےس کسی کوذعوبذیحات پو اےسقنول کرئ حا ہن ،اگروہرورہ
ےس ہو پو اسےک خق میذعا کرے اور اگر رورہےسی ہو پو کھاےل۔

ً
إذا ديع أحدكم ،فليجب ،فإن اكن صائما،
ً
مفطرا ،فليطعم
فليصل ،وإن اكن

 .1835احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا " خت تم می ےس کسی کو
ے
ذعوبذیحات پو اےس قنول کرئ حا ہن،اگروہرورہ ےس ہوپواس(ذعوبذ ین

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا ُد ِ َ
يع أحدكم فليُجب،
ِّ
ْ
فإن اكن صائما فليُ َصل ،وإن اكن ُمف ِطرا فليَ ْط َع ْم».

واےل) ےک خق می ذعا کرے اور اگر رورہ ےسی ہو پو کھا ےل۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن املسلم إذا دًعه أخوه إىل ويلمة
العرس فعليه أن جييب دعوته تطييبا خلاطره

ومشاركة منه لفرح أخيه ،فإن اكن صائما صوم

فريضة اكلقضاء وانلذر فإنه حيرض وال يأكل ،لكن
ُ
فليدع هلم باخلري والربكة ،وإن اكن صومه نفال فإن
شاء أفطر وأكل مع صاحب ادلعوة وإن شاء أكمل

صومه ،إال أنه يتعني عليه أن خيرب صاحب ادلعوة

حباهل من صوم أو فطر حىت ال حيرجه ،لكن ذهابه

وحضوره لدلعوة مؤكد مفطرا أو صائما.

 .1835حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
اس حدی ث ےس ی قواند مسیقاذ ہوت ہی کہ خت مسلمان کو اس کا تھائ ،ن کاح ےک
ولمہ یک ذعوب ذے پو اس پ رصوری ہ کہ وہ اس یک ذعوب کو قنول کرے ناکہ
ے
ے
ق
ش
م
ی
م
خ
ہ
ت
اس یک خوب ذلحوئ کا سامان و اور ا ن اس ھائ یک و ی و شب ےک اس و ع پ
ے
ناہم شنک ہو سےک اور اگر وہ قضاء اور ندر حیسا کوئ فض رورہ رکھ راہ ہو پو ذعوب می
ے
حارص پو ہوحات ناہم کھات می شنک ی ہو ،الینہ ان ےک خق می خی اور پک ث یک
ذعاء کرے اور اگر پقیل رورہ ےس ہو پو رورہ پور کر ذعوب ذ ین واےل ےک ساتھ کھانا

م
سکنا ہ نا حاہ پو اینا رورہ کمل کرسکنا ہ ،ناہم اس ےک لن رصوری ہ کہ
وہ مینان کو ا ین رورہ ےس ر ہن نا یر ہن یک خی تہنچاذے ناکہ اس ےک لنینیگ و
پپسائ کا ناعت ی ہو ،لنک ذعوب می اس کا حانا اور شک ث کرنا انک ناکندی خکم
یک خنینت رکھنا ہ حاہ وہ رورہ ےس ی ہو نا رورے ہی ےس ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ابوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فليُ ِجب  :فليأت إىل ماكن ادلعوة.
• فليصل  :الصالة لغة :ادلًعء ,واملراد هنا :فليدع.
• فليطعم  :فليأكل إن شاء.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن الواجب هو إجابة ادلعوة ،أما األكل فليس بواجب ،لكن إن اكن صائما فرضا فال يُفطر ،وخيرب صاحب ادلعوة بصيامه؛ ئلال يظن به
َّ
ْ
َّ ْ
فإن حصل بفطره وأكله جرب خاطر ادلايع ورغب املدعو بمشاركتهم يف األكل :فليفطر؛ وإال دًعَّ ،
وأتم
كراهة طعامه ،وأما إن اكن الصوم نفال:
صومه.
ُْ
ُ
 .2استحباب ادلًعء من املدعو لدلايع ،ويكون ادلًعء مناسبا لدلعوة واملقام ،ويظ ِهر الفرح وال ِغبطة لدلايع ،ويدخل الرسور فهذا من بركة
احلضور واالجتماع.
 .3إن إجابة ادلعوة واجبة حىت ىلع الصائم لألمر بذلك.
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املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل 1417 ،ـه -منحة العالم يف

رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427نيل األوطار -حممد بن يلع الشواكين -حتقيق :عصام ادلين الصبابطي -دار
احلديث ،مرص -الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58114( :
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شِ
ختآبﷺ فرحیکآخریرکعت می رکوعےسش اتھات پو'' َم َعاہلل لمن
َ َ َ َْ َ
ُّ
إذا رفع رأسه مِن الركوع يف الركعة األخرية مِن
ل
ج َ ِِمَہ'' اور'' َری َناولک الچَِمُ'' کہنےک پ عدفمات":ا لہ َم الع َن قُالنًاوقُالنًا"
َْ ْ ُ ً ُ ً
َ ْ
َ
الفجر قال :امهللَّ العن فالنا وفالنا ،بعدما يقول:
(اےاہلل قالن اور قالنپ لعنتفما)۔ اسپاہللپ عایلتیآیث نارل
َ َ َ َّ
َ َ
َْ ُ
ے
اهلل:
فأنزل
،
د
م
احل
ولك
نا
ب
ر
ه
ِد
َح
ملن
اهلل
ع
س ِم
تہ ت َہ ل ِ
ع
ِ
ِ َش َ ب ُ لَن ِ
ل
َ
ہ
َ
ی
م
َ
َ
م
ِ
ِ
َ
َ
َ
ون"( .آل
ْ َ َ
ك م َِن األ ْمر ْ
فمائَ ":س لَ َ
ک َن االَرم یءٌّاو َ َ
وب م او پ ُعَد ُم ق َا ُم َطا ُ َ
َش ٌء)
(ليس ل
ِ
عرمان)128 :

 .1836احلديث:

**

عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ینان کرت ہی کہ اتھون ترسول اہلل ﷺ کو سنا کہ
شِ
خت آب ﷺ فرح یک آخری رکعت می رکوع ےس ش اتھات پو '' َمعَ اہلل لمن ج َ ِِمَہ''
ل
اور'' َری َناولک الچَِمُ'' کہن ےک پ عد فمات :ا لہ َم الع َن ق ُالنًاوق ُالنًا" (اے اہللق الن اور
ے
لَی
ل
ک ِم َن االَرم ِ
ق الن پ عنت فما)۔ اس پ اہلل پ عایل ت ی آی ث نارل فمائَ :س لَ َ
ِ
َشیءٌّ َاو َب ُ عَلَن ِہ
ِتہ ِت َہ لم
ون( .آل عرمان )128 :پجمہ :اے
َ
وب م َاو پ ُعَد َ ُم ق َا ُم َطا ُ َ
ک
ب عمی! آب ےک احینار می چھ تہی ،اہلل پ عایل حاہ پو ان یک پوی قنول کرے نا

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أنه سمع
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول :إذا َرف َع
ْ
َ ْ
َرأ َسه ِمن ُّ
مهلل
الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر« :ا َّ
ُ
َْ ْ ُ
َ
َ
َ َ
مح َده
العن فالنا وفالنا» .بعدما يقول« :س ِمع اهلل ملن ِ
َْ َ َ
َْ
َر َّبنا ولك احل َ ْم ُد» .فأنزل اهلل( :لي َس لك ِم َن األم ِر
َ َْ َ ُ َ
ْ
َ ْ
بن أ َم َّية،
َش ٌء  )...اآلية .ويف رواية :يَد ُعو ىلع صفوان
ِ
َََ ْ َْ
َ
ُ
ت( :لي َس
وسهيْ ِل بن ع ْم ٍرو ،واحلارث بن هشام ،فزنل
َ
َ َ
ك ِم َن األ ْمر َ ْ
َش ٌء).
ل
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ربنا ُ
ُخيْ ُ
عبد اهلل بن َ
عمر -ريض اهلل عنهما -يف هذا
ِ
َ
احلديث :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا رفع
ْ
َ ْ
َ
َرأ َسه ِمن ُّ
وبعد
الركوع يف الركعة األخرية ِمن الفجر،
َ َ
َ
قوهل« :سمع ُ
محده» ،يقنت ىلع بعض ُرؤساء
اهلل ملن ِ
ِ
َ ُ
َ
ُ
َّ
َّ
ْ
ُ
املرشكني ،وربما سماهم بأسمائهم ،آذوه يوم أح ٍد،
َْ
ويلعنهم بأسمائهم؛ فأن َزل اهلل عليه ُم َعاتِبا هل آية
َ
ت ْمنَ ُعه من ذلك{ :ليس لك من األمر َشء}؛ وذلك ملا
ْ
َسبَ َق يف علم اهلل ِمن أنهم سيُ ْس ِل ُمون ،وسيَح ُسن
ُ
إسالمهم.

 .1836حدیث:

**

عداب ذے ،کنونکہ وہ ﻇالم ہی۔ انک اور روای ث می ہ کہ :آب ﷺ صقوان
ین امنہ ،شہنل ین عرمو اور حارب ین ہسام ےک لن ند ذعا کرت۔ اس پ ی آی ث
ے
ِ
ل
َ
َ
ی
ش
م
ِ
ک َن االَرم یءٌّ۔
نارل ہوئَ :س لَ َ
ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما اس حدی ث می ہمی ینا رہ ہی کہ ینی ﷺ خت فرح
ش
یک آخری رکعت می رکوع ےس ش کو اتھات ،پو " مع اہلل لمن جِمہ " کہن ےک پ عد
مشکی ےک کچھ شکرذہ افاذ ےک ح الف ذعا کرت۔ پسا اوقاب آب ﷺ ان

ت
ت
ےک نام ھی لین۔ ان لوگون ت خنگ احد می آب ﷺ کو اذی ث ذی ھی۔ آب
ﷺ ان کا نام ےل کر ان پ لعنت کرت۔ اس پ اہلل پ عایل ت آب ﷺ یک
ے
ے
م
خ
ن
م
ک
ک
شرپس کرت ہوت انک آی ث نارل فمائ ،س ی آب و اپسا رت ےس ع
ِ
کنا گنا تھا" :لَی َس لَک ِمن االَرم ِ َشیءٌّ َاو َب ُ عَلَن ِہ
ِتہ ِت َہ لم
ون"( .آل
َ
وب م َاو پ ُ َعد َ ُم ق َا ُم َطا ُ َ
َ َ
ب
ک
ع
عرمان )128 :پجمہ :اے می! آب ےک احینار می چھ تہی ،اہلل پ عایل حاہ،
پوان یکپویقنول کرےناعداب ذے،کنونکہوہﻇالمہی۔منعاس لنکناگنا،کنونکہ
اہلل ےک علم می تھا کہ ی لوگ عنقی ث اس الم قنول کر ےک تہت ا جےھ مسلمان ین
ے
حا نی ےگ۔

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

معاين املفردات:

َ
َ ْ
ُ َ
• ركوعه  :الركوع :االحنناء ،يقال :ركع املصيل ،أي :احنىن بعد القيام حىت تنال راحتاه ركبْتيْ ِه ،أو حىت يطمنئ ظه ُره.
ُ
ُ َّ
َ ْ
• الفجر  :أي :صالة الفجر ،ويه الفريضة اليت ت َؤدى من طلوع الفجر إىل ُطلوع الشمس.
الس ُّ
الط ْر ُد واإلبعاد من َر ْ َ
ب ُّ
انلاسَّ :
• امهلل العن  :اللَّ ْع ُن من اهللَّ :
محته ،و ِمن َّ
وادلًعء.
ِ
ََ
َ ُ َ َ
مح َده وتق َّبله.
• سمع اهلل  :أجاب
اهلل من ِ
ُّ َّ
َّ
ِّ
ُ
• ملن محده  :احل َ ْمدِ :ضد اذلم ،وحقيقة احلمد :اثلناء ىلع املحمود مع املحبة هل واإلجالل.
• {ليس لك من األمر َشء}  :أي :إنما عليك ابلالغ ،وإرشاد اخللق ،واحل ِْرص ىلع مصاحلهم ،وإنما األمر هلل -تعاىل -هو اذلي يُ َدبِّر األمور،
َْ
ويض ُّل َمن يشاء .وقد َ
تاب اهلل ىلع هؤالء ُ
ُ
الـم َع َّي ِنني وغريهم ،فهداهم لإلسالم -ريض اهلل عنهم-.
ويهدي من يشاءِ ،
ُّ
َ
َّ َ
ادلًعء :هو َّ
• يدعو ىلع ُّ :
اتلذلل واخل ُ ُضوع.
الطلب مع

فوائد احلديث:
 .1جواز ُّ
ادلًعء ىلع املرشكني يف الصالة.
 .2مرشوعية القنوت يف صالة الفجر للحاجة.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُّ
الـمد ُع ِّو هل أو عليه ال يرض الصالة.
الشخص
 .3ديلل ىلع أن تسمية
ِ
اهلل ملن َمح َده» ،واتلحميد وهو قوهلَّ « :
َ
جيمع بني التسميع وهو قوهل« :سمع ُ
ربنا لك احلمد».
 .4اتلرصيح بأن اإلمام
ِ
ِ
َُ
َّ
 .5إثبات أن القرآن مزنل غري خملوق.
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ًّ
 .6بيان أن األنبياء ال ي ْم ِلكون نفعا وال رضا ،وال يعلمون الغيب.
املصادر واملراجع:

اجلديد يف رشح كتاب اتلوحيد ،حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي ،حتقيق :حممد بن أمحد سيد ،مكتبة السوادي ،الطبعة :اخلامسة 1424ه.
امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1422ه .القاموس الفقيه لغة
واصطالحا ،سعدي أبو حبيب ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،الطبعة :اثلانية 1408ه1988 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)5940( :
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ے
ن
"خت تم میےس کوئ شچدہ کرےپو اویثیکرطحی ینےھ ،اےسحا ہن کہ
گھینونےس تہےل ا یناہتھون کو (رمیپ)ر کےھ۔"

إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك ابلعري،
ويلضع يديه قبل ركبتيه

 .1837احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا" :خت تم می
ے
ن
ہ گ
ھ
ی
ن
ی
ہ
ت
ی
ش
ن
پ
ک
ی
ےس کوئ چدہ رے و او ث یک رطح ی ےھ ،اےس حا ن کہ ون ےس ےل ا ن
اہتھون کو (رمی پ) ر کےھ"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :إذا سجد
ْ َ ْ
َ َ ُ ُ
ربك َك َما يَ ْ ُ
ك ْم فَ َال يَ ْ ُ
رب ُك َ
ابل ِعريَ ،ويلَضع يديه قبل
أحد
ركبتيه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف طريقة الزنول للسجود ،ويه

أن يبدأ بوضع ايلدين قبل الركبتني ،وجاءت أحاديث

أخرى يف الزنول بالركبتني قبل ايلدين ،فالك األمرين
جائز وال يُنكر ىلع من فعل هذا أو فعل هذا.

 .1837حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اس حدی ث شپف می شچدے می حات ےک رطپقہ کار کا ینان ہ اور وہ ی ہ
گ
کہ تماری ھینون ےس تہےل ا ین اہتھون کو پچ ر کےھ۔ ذوشی احاذی ث می اہتھون
ے
گ
ےس تہےل ھینونکو پچن کات کاذکر آناہ۔لہداذوپونامورحاپہیاور انذوپون
ے
ت
می ےس کسی ھی عمل کر ت واےل پ یکی تہی یک حات یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي خمترصا والنسايئ وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فال يربك  :يقال :برك ابلعري براك :وقع ىلع بركهَ َ ،
والربك :ما ييل األرض من صدر ابلعري.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث بيان صفة اهلوي يف السجود ،وهو أن يضع يديه قبل ركبتيه.
 .2اختلف العلماء يف هذه املسألة ىلع ثالثة أقوال :القول األول :أن املصيل يهوي إىل السجود بتقديم الركبتني ثم ايلدين .والقول اثلاين :أن املصيل
يهوي إىل السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه .القول اثلالث :أنه خمري يف تقديم أيهما شاء ،وقد أمجعوا ىلع أن الصالة بكلتا الصفتني جائزة ،وإنما
اخلالف يف األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص
ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد
اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح
اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10938( :
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ے
ے
خت تم میےس کوئ فرحیکذوسینی پےھ پو اےسحا ہن کہ اینیذا نی کروبپ
ے
لنت حات

إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح،
فليضطجع ىلع يمينه

 .1838احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا :خت
ے
ی ے
س
ف
ن
ن
ن
ی
ہ
پ
ک
ل
ن
تم می ےس کوئ رح یک ذو ی پےھ و اےس حا ن کہ ا ی ذا ی روب پ ت
ے
حات۔ رموان ین خکم ت اپو ہپہ رضی اہلل پ عایل عنہ ےس کہا کہ کنا مسچد نک حلنا

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا صىل أحدكم الركعتنيقبل الصبح ،فليضطجع ىلع يمينه» ،فقال هل مروان بن
احلكم :أما جيزئ أحدنا ممشاه إىل املسجد حىت

کاق تہی ہ خت نک کہ ذاہنی کروب پ ی لین؟ عیند اہلل یک روای ث می ہ کہ اپو
ہپہ رضی اہلل عنہ ت فمانا:تہی۔ راوی کہن ہی کہ خت اس ناب کا علم این عرم

يضطجع ىلع يمينه ،قال عبيد اهلل يف حديثه :قال :ال،
قال :فبلغ ذلك ابن عمر ،فقال :أكرث أبو هريرة ىلع

رضی اہلل عہما کو ہوا پو فمانا :اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ت کیب ےس حدینی روای ث
یکہی۔پواین عرم رضی اہلل عہماےس کہاگنا:کناآب ان ےک کسیقول یک پذند کرت
ہی؟ فمانا :تہی (ناب ی ہ کہ) اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ت خراب یک اور ہم ت
تہن
خوف کنا۔ خت اپو ہپہ رضی اہلل عنہ کو اس یک خی چی پو اتہون ت فمانا'' :اس می
ے
میا کنا قضور ہ کہ می ت ناذ رکھا اور وہ تھول گن۔''

نفسه ،قال :فقيل البن عمر :هل تنكر شيئا مما يقول؟

قال« :ال ،ولكنه اجرتأ وجبنا» ،قال :فبلغ ذلك أبا
هريرة ،قال« :فما ذنيب إن كنت حفظت ونسوا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن السنة بعد أن يصيل اإلنسان ركعيت
الفجر أن يضطجع ىلع شقه األيمن حىت تقام

الصالة .حكمة ختصيص األيمن ئلال يستغرق يف
َّ
انلوم؛ ألن القلب من جهة اليسار ،متعلق حينئذ
َ
غري مستقر ،وإذا نام ىلع اليسار اكن يف د َعة
واسرتاحة ،فيستغرق.

 .1838حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ فرح یک ذو سینی پ ھن ےک پ عد فض تمار یک
ے
ے
ن
اقامت نک ذا نی کروب پ لنینا مسیون ہ۔ ذا نی حای ث یک حضنص می خکمت ی
ے
ے
ہ کہ اپسان گرہی نیند ی سوحات ،کنو نکہ ذل اپسان ےک نا نی رطف ہو نا ہ لہدا
اس حال ث می اپسان کا ذل لن کا ہوا رہنا ہ اور فار وسکون تہی حاصل ہو نا ہ ،
ے
ے
م
اور خت نا نی کروب پ لنینا ہ پو وہ کمل راخت اور سکون می ہو نا ہ اشی لن
گرہی نیند سوحا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والرتمذي ،وأمحد.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
 .2احلكمة من اضطجاعه ىلع الشق األيمن هو أن القلب يف اجلانب األيرس ،فإذا نام عليه استغرق يف انلوم ،وإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق
وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب ،ويف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.

 .3هذا االضطجاع إنما يكون إذا صىل راتبة الفجر يف ابليت ،أما إذا صالها يف املسجد فال يرشع هل االضطجاع.

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق  :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،دار الفكر ،حتقيق:

38

حممد حميي ادلين عبد احلميد .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين،
مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.

الرقم املوحد)11258( :
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ے
ش
خت تم میےس کوئ حص تمارپےھ اور اےسیینہی حےل کہآنا استرناذہ
ن
پھیہ نا کم پو ینےھ ہوتیکحالث میذو شچدے کرےل۔ ترھ اگر اسےک
ے
ناس سیظانآت اوراسےس کےہ(پعنیذل میوسوسہذاےل ) کہییاوصو

إذا صىل أحدكم فلم يدر زاد أم نقص،
فليسجد سجدتني وهو قاعد ،فإذا أتاه

الشيطان ،فقال :إنك قد أحدثت ،فليقل:

پوبگناہ پو اسےس کےہ:پو جھوناہ نرحاسےککہوہ اینی ناکےس پو
سویگھےل نا ا ین کانےسآوارسنےل۔

كذبت ،إال ما وجد رحيا بأنفه ،أو صوتا بأذنه

 .1839احلديث:

**

 .1839حدیث:
ے

ش
خت تم می ےس کو ئ حص تمار پےھ اور اےس ی ینہ ی حےل کہ آنا اس ت رناذہ پھی
ن
ہ نا کم پو ینےھ ہوت یک حال ث می ذو شچدے کر ےل۔ ترھ اگر اس ےک ناس سیظان
ے
آت اوراس ےس کےہ (پعنی ذل می وسوسہ ذاےل ) کہییا وصو پوب گنا ہ پو اس

ْ
عن أيب سعيد اخلُد ِري -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل
ْ
صىل اهلل عليه وسلم قال :إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر
َ
َ
زاد أم نَقص ،فَلْيَ ْس ُ
جد سجدتني وهو قاعد ،فإذا أتاه
َ ْ َْ َ ْ
َ
ْ
ت ،فليَقل :كذبت ،إال
الشيطان ،فقال :إنك قد أحدث
ُُ
ْ
ما َ
وجد رحيا بأن ِفه ،أو صوتا بِأذ ِن ِه.

ےس کےہ:پوجھوناہ نرح اسےک کہ وہاینی ناکےس پو سویگھےلنا ا ینکان ےس
آوار سن ےل۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

ْ
معىن احلديث " إذا صىل أحدكم فلم يَد ِر زاد أم
َ
نقص " يعين :إذا صىل اإلنسان ،ثم إنه يف أثناء الصالة

دخله الشك هل تمت صالته أو نقص أو زاد فيها
ْ
فماذا يفعل ؟ "فل ِي ْس ُجد سجدتني وهو قاعد" أي أن
الواجب ىلع من شك يف صالته هل زاد فيها أو نقص،
أن يسجد سجدتني بعد أن يتم تشهده " .وهو قاعد "

أي ال يلزمه القيام لإلتيان بسجود السهو ،بل يسجد

وهو قاعد .وظاهر احلديث :أن املصيل إذا شك فلم
ْ
يَدر زاد أو نقص ،فليس عليه إال سجدتان عمال
بظاهر احلديث .لكن هذا الظاهر خيالفه منطوق

حديث أيب سعيد _ ريض اهلل عنه _ يف مسلم عن

انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ قال  " :إذا شك
ْ
أحدكم يف صالته ،فلم يَدر كم صىل ،أثالثا أم
َْ
ْب ىلع ما استيقن " فيعترب
أربعا ؟ فليطرح الشك ويل ِ
نفسه أنه صىل ثالث ركعات؛ ألن هذا هو ايلقني

واألربع مشكوك فيها ،فوجب طرح الشك والعمل
ْ
َ
بايلقني وهو األقل " .فإذا أتاه الشيطان ،فقال :إنك
قد أَ ْح َدثْ َ
ت " يعين  :إذا جاءه الشيطان يف صالته
ْ
َ
وسوس هل وخ َّيل إيله أنه أح َدث ،كما يف حديث عبد

**

اجمایل معنی:

ے
حدی ث کا مقہوم" :اذا صیل احدکم قلم نَدر ِ راذ ام پَقص'' پعنی خت کوئ اپسان تمار
ے
ے
ِ
ذوران تمار اےس سک الخق ہو حات کہ آنا اس یک تمار پوری ہو گنی نا ترھ
پےھ اور ترھ
ے
ن
ق
اس می کچھ کمی یسی ہو گنی ہ پو اس صورب می وہ کنا کرے؟ " ل ِیسچُد شچد نی وہو
ے
ن
ش
قاعد" پعنی خس حص کو اینی تمار می سک الخق ہو حات کہ اس ت کچھ کمی یسی کر ذی
ہ پو اس پ پسہد پھ لین ےک پ عد ذوشچدے کرنا واخت ہ"۔ وہو قاعد "۔ پعنی
ن ن
شچدہ شہوکرت ےک لن اےسکرھا ہوت یکرصوربتہینلکہوہ ینےھ ینےھ ہی شچدہکر
ے
ےل۔ حدی ثکاطاہیمعنیپو تہی ہ کہتماریکوخت سکالخق ہوحاتاور اےس
ی ینہ ی حےل کہ آنا اس ت تمار می کچھرناذئ کر ذی ہ نا کمی پو اس حدی ثےک طاہ
یک رو ےس اس پ رصف ی واخت ہو نا ہ کہ وہ شچدے کر ےل۔ ناہم اس حدی ث
ض م
ےک طاہ ےس حنح سلم می موخوذ اپو سعند رضی اہلل عنہ ےس رموی حدی ث کا منطوق
مچالقت رکھنا ہ خس می اس ناب کا ینان ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا ":خت تم
ے
می ےس کسی کو اینی تمار می سک الخق ہو حات اور اےس ی ینہ ی حےل کہ است نی
رکعت پھی ہی نا حار پو وہ سک کو ذور کرے اور پقی پ عمل کرے۔" خنانچہ اپسا
شم
ش
پق
حص ی چےھ گا کہ اس ت نی رکعاب پھی ہی کنو نکہ ی ینی ہی خت کہ حار می
سک ہ۔ اس لن اس صورب می سک کو جھور کر پقی پ عمل کرنا واخت ہ خو
ک
ث" پعنیخت اس یکتمار
کہ م پپ عداذ ہو یگ۔ "قاذاا َناہ الس یظان،ققال:ا نکقد َاح َدی َ
ے
می سیظان آکر اس ےک ذل می وسوسہ ذالنا حاہ اور اےس ی خنال ذالت کہ اس کا
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اهلل بن زيد _ ريض اهلل عنه _ يف الصحيحني عن

انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _  " :يأيت أحدكم
الشيطان يف صالته َفيَنْ ُفخ يف َمقعدتهَ ،فيُ َّ
خيل إيله أنه
ْ
أحدث" "..فلْيَقلَ :ك َذبت ،إال ما َ
وجد رحيا بأن ِفه ،أو
ُ
ْ
صوتا بأذنه ".أي يقول يف نفسه ألن املصيل َمنيه عن
الالكم يف الصالة وتبطل به؛ لقوهل _ صىل اهلل عليه

وسلم _  " :إن هذه الصالة ال يصلح فيها َشء من
الكم انلاس ."..وىلع هذا  :إذا جاء الشيطان يف صالة
العبد وسوس إيله بأنه أحدث فليقل يف نفسه " :

كذبت " ويستمر يف صالته ،وال خيرج منها إال إذا
ْ
ُ
تيقن احلدث ،كأن يَش َّم رحيَا أو يسمع صوتا .

ضح م
ضح
وصو پوب گنا ہ ح یسا کہ نح نچاری اور نح سلم می عند اہلل ین رند رضی اہلل عنہ
ش
ےس رموی حدی ث می ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا :تم می ےس کسی حص ےک ناس

اس یکتمارمی سیظانآکراس یکشین میتھونکمار ناہخسےس اےس پونلگنا
ق
ہ حیےس اس کا وصو پوب گنا ہو۔ " لنَقلَ :کدَی ث ،اال ما وحَد رنچًا ناپقِہ ،او صو ًنا
ن ُاذی ".پعنی وہ اپسا ا ین ذل می کےہ گا کنو نکہ ذوران تمار تماری ےک لن گقنگو کرنا
ممنوع ہ اور اس ےس تمار ناطل ہو حائ ہ۔ کنو نکہ آب ﷺ ت فمانا :اس
ے
ے
تمار می لوگون یک آپس یک گقنگو می ےس کوئ گقنگو کرنا حاپ تہی۔ اس رطح خت

یندے یک تمار می سیظان آ کر اس ےک ذل می وسوسہ ذاےل کہ اس کا وصو پوب گنا
ہ پو وہ ا ین ذل می کےہ کہ پو جھوب پولنا ہ۔ اور اینی تمار کو حاری ر کےھ اور
ے
رصف ی ث ہی تمار کو پورے خت اےس پقی ہو حات کہ اس کا وصو پوب خ کا ہ
ے
ناین طور کہنا پو اےس پو آ حات نا ترھ وہ آوار سن ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد
ْ
اتلخريج :أبو سعيد اخلُد ِري _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• الشيطان  :خملوق من نار اليرى إال إذا تشلك ،حريص ىلع إغواء اإلنسان وإيقاعه يف الرشك والضالل ،وزعيم الشياطني هو إبليس.
• صىل  :الصالة :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة  ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم

فوائد احلديث:
 .1إثبات وجود الشيطان.
 .2ديلل ىلع حرص الشيطان ىلع إفساد عبادة بين آدم خصوصا الصالة؛ وما يتعلق بها.
َ
 .3الشيطان عدو ُمبني بلين آدم ،فمن ت َمادى معه ،أغواه وأضله ،فإذا لم يستطع إغواءه بالشهوات ،جاءه من طريق الشبهات؛ فالواجب ىلع املسلم
جماهدته وطرده وعدم االتلفات إىل ما يوسوس به ،وأن يكذبه ،وأن يعمل بايلقني ويرتك الشك ،فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان.

 .4وجوب سجود السهو إذا سها ،سواء اكن يف صالة الفرض أو انلفل؛ لعموم احلديث.
َ
 .5فيه أن اخلارج من الف ْرج ناقض للوضوء ،وهذا حمل إمجاع بني العلماء.

َ
 .6يف احلديث  :قاعدة فقهية  " :أن ايلقني ال يزول بالشك " فإذا اكن اإلنسان متطهرا ،فخ َّيل إيله الشيطان أنه أحدث ،ولم يتحقق ذلك يقينا،
فاألصل أنه باق ىلع طهارته ،فال يلتفت إىل هذه الشكوك والوساوس.
َ
 .7عدم جواز اخلروج من الصالة ،إال إذا تيقن احلدث.
 .8فيه أن حديث َّ
انلفس ال يؤثر ىلع الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد ، ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش:
انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش.
سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعةُ :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1428 - 1422( ،ه)ـ (ج)5/2

الرقم املوحد)8406( :
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ے
ے
ً
إذا صىل أحدكم ،فليجعل تلقاء وجهه شيئا ،خت تم میےس کوئ تمارپ ھن لےگ پو ا ین سا من کوئ خی رکھےل۔ اگر کچھی
ے
ت
ت
ہ
ھ
ھ
ک
ل
پ
ہ
گ
ک
فإن لم جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فليخط
مےل پو کوئال ی رھی رےل۔ ا ر اسےک ناس عضا(ال ی )ی و و کی ی
ک
ھ
ت
خطا ،ثم ال يرضه ما مر بني يديه
ینحےل۔ ترھ اسےکآےگےسخو ھی گررے اےسپقضانی ہو گا۔

 .1840احلديث:

**

 .1840حدیث:

خضب اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا ” خت
ے
ے
ے
تم می ےس کوئ تمار پ ھن لےگ پو ا ین سا من کوئ خی رکھ ےل ۔ اگر کچھ ی مےل پو کوئ
ت
ت
کھ ی
ال ھی کرھی کر ےل ۔ اگر اس ےک ناس ال ھی ی ہو پو لکی ہی نح ےل ۔ ترھ اس ےک
ت
آےگ ےس خو ھی گررے اےس پقضان ی ہوگا ۔“

عن أيب هريرة ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
َ َْ ْ
ج َع ْل تِلْ َق َ
اء وجهه شيئا ،فإن لم
«إذا صىل أحدكم فلي
َ ْ َ ُ َّ ًَّ
جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فليخط خطا ،ثم ال
رض ُه َما َم َّر بَ ْ َ
يَ ُ ُّ
ني يديه».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف رضورة أن جيعل املصيل أمامه
سرتة يصيل إيلها ،فإن لم جيد شيئا نصب عصا ،وإن

لم جيد خيط يف األرض خطا يكون هل سرتة؛ وال يرضه

بعد ذلك من مر أمامه بعد ذلك .هذا إذا اكن املصيل
َّ
إماما أو منفردا ،أما املأموم فسرتة اإلمام سرتة هل؛ ألنه

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل إىل سرتة دونَّ
َّ
أصحابه ،واتفق املصلون خلفه ىلع أنهم مصلون إىل
سرتة ،فال يرضهم مرور َشء بني أيديهم؛ فيف

ابلخاري ( )493ومسلم ( )504عن ابن عباس قال:
"أقبلت ىلع محار أتان ،ورسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -يصيل بانلاس ،فمررت بني يدي بعض الصف،
فلم ينكر ذلك يلع أحد" .وال مانع من العمل بهذا

احلديث؛ لعدم ما يعارضه من األحاديث الصحيحة،
وألنه ليس شديد الضعف.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث منارکہ می اس رصورب کو ینان کنا حا راہ ہ کہ تماری خت تمار پ ھن
ے
م ت
ھ
م
ی
پ
خ
لےگ پو ا ین سا من سیہ رکھ ےل۔اگر اےس کوئ ی ی ےل و ا ن سا ن ال ی گار
ے
کھ
ت ت
ےل اور اگر ال ھی ھی ی ہو پو رمی پ لکی ینح لن ،تہی اس ےک لن سیہ ین حات
ے
ت
گا۔اس ےک پ عد اس ےک سا من ےس گررت وایل کوئ ھی خی اس کو پقضان تہی
ذے سکنی۔ ی اس صورب می ہ خت تمار پ ھن واال امام ہو نا منقذ۔ اگر وہ
مقندی ہو پو ترھ امام کا سیہ مقندی کا سیہ ہو گا کنون کہ ینی کرتم ﷺ خت تمار
پھات پو ان ےک سا من سیہ ہو نا اور ضچای ےک سا من تہی ہو نا تھا۔ تمام

تمارپون کا ی اپقاق تھا کہ وہ سیہ سا من رکھ کر تمار پھ رہ ہی اس لن سا من
ے
ض
ت
ےس گررت وایل کوئ ھی خی ان کو پقضان تہی تہنچا سکنی۔ حنح نچاری (حدی ث
ض م
تمی )493اور حنح سلم (حدی ث تمی  )504می خضب این عناس رضی اہلل عہما

فمات ہی کہ :می گدھی پ سوار ہو کر آنا اور رسول اہلل ﷺ لوگون کو تمار پھا رہ
ت
تےھ ۔می پعص صقون ےک ذرمنان ےس گررا لنک کسی انک ت ھی پوکا تہی۔ اس
ے
ض
حدی ث پ عمل کرت می کوئ خی رکاوب تہی کنون کہ ی حنح احاذی ث می ےس کسی

ت
ےک معارض ھی تہی اور ی ہی ی شحت صعنف ہ۔

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

معاين املفردات:

َْ ْ
• فليَن ِصب  :أي :يرفع ويقيم.
• تِلْ َق َ
اء  :اسم من :اللقاء ،وظرف ملاكن اللقاء واملقابلة.
• فليخط  :فلريسم عالمة مستقيمة ىلع األرض.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب السرتة بني يدي املصيل وتأكدها؛ لكرثة األمر فيها.
َّ
ْ
 .2أن السرتة تكون بأي َشء بارز ،يكون تلقاء وجه املصيل ،يمنع املارين من املرور يف قِبلته ،وماكن سجوده.
 .3فإن لم جيد شيئا بارزا ،يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب ،فوق قتب ابلعري ،إن لم جيد هذا ،انتقل إىل ما دونه.
خط ًّ
 .4إن لم جيد شيئا ،فلينصب عصا ،وإن لم جيد العصا َّ
خطا.
 .5اخلط قد حيتاج إيله إلماكنه قديما عندما اكنت أرض املسجد وفناؤه مفروشة بالرمل ،أما اآلن فاملساجد فيها الفرش ،فال أثر للخط ،إال إذا
اكن اإلنسان يف الصحراء أو حنو ذلك.
َّ
َّ
َّ
 .6أن املصيل إذا وضع السرتة من أي نوع من هذه األنواع؛ فإنه ال يرض صالته َشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من مر بني يديه من ورائها.
َّ
َّ
بأمر ،فأتوا منه ما
 .7رصيح احلديث :أنه ال يضع السرتة ادلنيا حىت ال جيد اليت أىلع منها ،وأنها مبنية ىلع احلديث الرشيف" :إذا أمرتكم ٍ
استطعتم".

 .8الصالة عبادة جليلة ،ويه الصلة بني العبد وربه ،فإذا وقف املصيل فإنه ينايج اهلل -تعاىل ،-واملرور أمامه خيل بهذله املناجاة ،ويقطع هذا
االتصال اإلليه بانشغال القلب ،فاحتيط للصالة بهذه الوقاية.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،بريوت .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي
ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف:
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،ويل ادلين حممد اخلطيب اتلربيزي .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.

الرقم املوحد)10872( :
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ے
خت تم میےس کسییکذورانتمارہوا حارح ہوحات ،پووہ (تمار پور کر) نلت
ے
آت،وصو کرے اورذونارہ تمارپےھ۔

إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف،
ويلتوضأ ،ويلعد الصالة

 .1841احلديث:

**

عن يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -أنه قال« :إذا فَ َسا َ
أح ُدكم يف
َ َْْ َ
رصف ،ويلتوضأَ ،ويلُ ِع ِد الصالة».
الصالة فلين ِ

 .1841حدیث:

عیل ین طلق رضی اہلل عنہ ےس روای ثہ کہ ینی ﷺ ت فمانا" :خت تممی ےس
ے
ے
کسی یک ذوران تمار ہوا حارح ہوحات ،پو وہ (تمار پور کر) نلت آت ،وصو کرے اور
ذونارہ تمار پےھ"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

إذا أحدث املصيل بفساء أو رضاط أو أي ناقض من
نواقض الوضوء ،سواء اكنت الصالة فرضا أو نفال،

فعليه أن ينرصف من صالته وال يستمر فيها ،ثم
يتوضأ  ،ثم يُعيد الصالة .واحلديث ضعيف ،ولكن
يدل ىلع هذا احلكم أنه شيك إىل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -الرجل اذلي خييل إيله أنه جيد اليشء يف

الصالة؟ فقال« :ال ينفتل -أو ال ينرصف -حىت يسمع

صوتا أو جيد رحيا» .متفق عليه.

**

اجمایل معنی:

ت
خت تماری کا ھسیک نا گور ےک حارح ہوت نا ترھ پواقص وصو می ےس کسی ناقص یک
ے
وج ےس وصو پوب حات ،حاہ اپسا فض تمارمی ہو نا ترھ پقل می ،پو اس صورب
ے
می اس ےک لن رصوری ہ کہ وہ اینی تمار ےس واپس نلت حات اور اےس حاری

ی ر کےھ۔ ترھ وصو کرے اور تمار ذونارہ اذا کرے۔ ی حدی ث صعنف ہ ،ناہم اس
خکم پ انک اور حدی ث ذالل ث کرئ ہ ،خس می آ نا ہ کہ آب ﷺ ےک سا من
ش
انک ا پےس حص یک پپسائ کا ذکر کنا گنا ،خےس پون لگنا تھا کہ ذوران تمار اس یک ہوا
ے
حارح ہو گنی ہ ،پو آب ﷺ ت فمانا" :وہ ی ہن- ،نا ترھ فمانا -وہ ی نلن،
تہان نک کہ آوار سن ےل نا اےس پو محسوس ہو"۔ منقق علنہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :يلع بن َطلق -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ُ
الريح من ُّ
الفساء :خروج ِّ
ادلبر بال َصوت.
• ف َسا :

فوائد احلديث:

َ
 .1جواز اتلرصيح بما يُستحيا منه عند احلاجة ،كما يف قوهل( :إذا فَ َسا) َّ
وانلاطق بهذا أشد انلاس َحياء.
َّ
ُ ْ
ويتوضأ ويعيد َّ
الصالة؛ بلطالن صالته باحلَدث.
المح ِد ِث من صالته،
 .2وجوب انرصاف
ْ ْ
َ
ِّ
 .3عدم وجوب االستِنجاء من الريح؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر إال بالوضوء.
ُْ
َ
َ
 .4أن رفع احلَدث رشط لصحة الصالة ،وأن الصالة ال تصح من حم ِدث ،حىت يَرفع َحدثه.
َّ
حير ُم ىلع من َ
يستمر فيها َّ
ًّ
َّ
ُ .5
حدث َمنَع ابتداء الصالة ،يمنع االستمرار فيها؛ فإن صالته بال وضوء
صوريا؛ فلك
ويتمها ،ولو
أحدث يف الصالة أن
ٍ
َّ
ُ
ٌ
ِّ
ِّ
ٌ
استهزاء بادلين ،وتالعب بالشعائر ادليِنية.
ُ
َّ
الريح من ُّ
الوضوء ،وتَ ُ
أن خروج ِّ
َ
بطل به الصالة ،وقد أمجع العلماء ىلع هذا.
ادلبر يَنقض
.6
َ
ُ
ْ َ
ُ
ِّ
َ
َّ
 .7مجيع األحداث انلاقِضة للوضوء ،حكمها كحكم خروج الريح ،فيما ذ ِكر من األحاكم.
ْ
َ
ِ .8عظم شأن الصالة ،وأن اإلنسان إذا وقف بَني يَدي اهلل -تعاىل -ال بُد أن يكون ىلع أكمل وجه.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
مكة
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 إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10636( :
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ے
خت تم میےس کوئ تمارپ ھنےک لن کرھا ہوا اور اسےکسا من اویثےک
ے
ن
پ
ِ
پ
ہ
کچاوےےک چھےل خےصیک لکریےکپاپ کوئ خی و ووہ طور سیہ کاقہ
ے
نچ
ع
ک
پ
ہ
خ
ت
اوراگر کچاوہیک ھیل لکریےک منل کوئ یی و و اسیک مار و گدھا ورب اور

إذا قام أحدكم يصيل ،فإنه يسرته إذا اكن بني

يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا لم يكن بني يديه
مثل آخرة الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار،
واملرأة ،واللكب األسود

 .1842احلديث:

سناہ کنا پور ذ ین ہی۔

**

اپوذر رضی اہلل پ عایل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:
ے
"خت تم می ےس کوئ تمار پ ھن ےک لن کرھا ہوا اور اس ےک سا من اوی ث ےک
ے
ن
پ
ِ
پ
ہ
گ
س
خ
ط
کچاوے ےک چھےل خےص یک لکری ےک پاپ کوئ ی و و وہ ور یہ کاق ہ اورا ر
ے
نچ
کچاوہ یک ھیل لکری ےک منل کوئ خی ی ہو پو اس یک تمار کو گدھا عورب اور سناہ کنا پور
ذ ین ہی۔" راوی کہن ہی می ت کہا :اے اپوذر! شح و ررذ کن ےک نالمقانل
ن
ت
سناہ کن یک حضنص یک کنا وج ہ؟ پو اتہون ت کہا اے ھنحن! می ت رسول اہلل

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم« :-إذا قام أحدكم يصيل ،فإنه
يسرته إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا لم

يكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإنه يقطع صالته

احلمار ،واملرأة ،واللكب األسود» ،قلت :يا أبا ذر ،ما
بال اللكب األسود من اللكب األمحر من اللكب

األصفر؟ قال :يا ابن أيخ ،سألت رسول اهلل -صىل اهلل

صیل اہلل علنہ وآلہ وسلم ےس اپسا ہی سوال کنا تھا حیسا پو ت مچھ ےس کنا ہ پو آب
صیل اہللعلنہوسلمتفمانا":سناہکناس یظانہ۔" اورانکذوشیروای ثمی

عليه وسلم -كما سأتلين فقال« :اللكب األسود

شيطان» .ويف رواية من حديث ابن عباس -ريض اهلل

این عناس رضی اہلل عہما ےس رموی ہ کہ" :کنا اور نالعہ عورب تمار کو پور ذ ین
ہی۔‘‘

عنهما« :-يقطع الصالة املرأة احلائض واللكب».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن املصيل إذا قام يف صالته فإنه جيعل هل سرتة لصالته
يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل ،ويه ثلِث ذراع

تكون أمامه ،فإذا لم يفعل فإنه يقطع صالته واحد
ُ
من ثالثة أشياء :املرأة ،وقيد يف رواية أيب داود

باحلائض أي ابلالغ ،واحلمار ،واللكب األسود ،فإن
وضع سرتة أمامه لم َّ
يرضه ما َّ
مر من ورائها ولو اكن

واحدا من هذه اثلالثة .قال عبد اهلل بن الصامت
راوي احلديث :قلت :يا أبا ذر ،ما بال اللكب األسود
ُ
من اللكب األمحر من اللكب األصفر؟ أي ملاذا خص

هذا اللكب فقط بقطع الصالة دون سائر الالكب؟

قال :يا ابن أيخ ،سألت رسول اهلل -صىل اهلل عليه

وسلم -كما سأتلين فقال« :اللكب األسود شيطان».
واملراد بقطع الصالة بطالنها ،وبه أفتت اللجنة

 .1842حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
خت تم می ےس کوئ تمار پ ھن ےک لن کرھا ہوا پو سا من پطور ِسیہ اوی ثےک کچاوہ
ے
ے
نچ
ہ
خ
ت
ک
(ناالن) یک ھیل لکری ےک پاپ کوئ ی ر ھ ےل اور ی ذوتہائ اہ ھ ےک پاپ و ئ
ے
ہ۔ اگر وہ اپسا تہی کر نا ہ پو اس یک تمار کو نی خیون می ےس کوئ انکپور ذینی
ےگ ے
ے
ہ:عورب،اپوذاوذ یک روای ثمی عورب ےک ساتھحاپضہ پعنینالعہ یکقند لگائ نی
ے
پ
ہ ،گدھا ،اور سناہ کنا۔ اگر کوئ تمار می ا ین سا من سیہ رکھ ےل پو سیہ ےک چےھ
ےس کسی ےک گررت ےس اس یک تمار ناطل تہی ہویگ گرج مدکورہ نینون می ےس ہی
کسی یکگرر کنون ی ہو۔ حدی ث ےکانکراویعند اہلل ینصامت کہنہی کہمی ت
ن
کہا :اے اپوذر! شح و ررذ کن ےک نالمقانل سناہ کن یک حضنص یک کنا وج ہ؟
ے
پعنی ذیگر کنون ےک نچات رصف اشی کن کو تمار ےک پورت ےک ساتھ کنون حاض
ت
کنا گنا ہ؟ پو اتہون ت کہا :اے ھنحن! می ت رسول اہلل صیل اہلل علنہ وآلہ وسلم
ےس اپسا ہی سوال کنا ح یسا پو ت مچھ ےس کنا پو آب صیل اہلل علنہ وآلہ وسلم ت فمانا
’’ :سناہکنا سیظانہ۔‘‘تمارکوکا ینکامظلتتمارکوناطل کرناہ ،اور تہیقنوی
ے
ت
مس ک م
’’ یقل ینی پاتاقناء‘‘ ےک مقینان ت ھی ذنا ہ۔ خت کہ پعص علماء اس
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ادلائمة ،وذهب بعض العلماء إىل أنه قطع خشوعها

وكماهلا ال أن الصالة تفسد وتبطل.

ے
ناب یک رطف گن ہی کہ تمار خراب وناطل تہی ہوئ نلکہ اس کا خسوع و خضوع جم
ہوحا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم .رواية أيب داود.
اتلخريج :أبو ذر الغفاري -ريض اهلل عنه -عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يقطع الصالة  :يبطلها.
• احلمار  :حيوان داجن من فصيلة اخليل ،يستخدم للحمل ،والركوب.

• اللكب  :لك سبع عقور ،وغلب ىلع انلابح حىت صار حقيقة لغوية ،ال حتتمل غريه.
• واملرأة  :املراد باملرأة هنا :ابلالغة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1املصيل إذا لم جيعل هل سرتة لصالته ،يكون أعالها بقدر مؤخرة الرحل ،وأدناها كسهم واحد ،أو خط يف األرض أمامه فإنه يفسد صالته،
ويبطلها مرور واحد من ثالثة أشياء :املرأة ،واحلمار ،واللكب األسود ابلهيم.
ْ
َّ
ِ .2إن وضع سرتة يف ِقبلته فال يرضه مرور َشء من ورائها ،ولو اكن واحدا من هذه األشياء اثلالثة؛ ألن السرتة حددت ماكن مصاله ،وجعلت
لصالته ِحىم ،ال يرضه من َّ
مر وارءها.
َ ُ
 .3ق ْرن املرأة مع هذين احليوانني انلجسني ليس خلستها ،وإنما هو ملعىن آخر ،ترغب املرأة أن تكون متصفة به؛ ملا فيها من اجلاذبية ،وميل
َُ
اف للعبادة.
القلوب إيلها ،ولكنه من ٍ

 .4قيدت املرأة يف حديث ابن عباس باحلائض ،واملراد بها :ابلالغة ،فأما غري ابلالغة أو الطفلة الصغرية فال تقطع الصالة ألن الصغرية ال يصدق
عليها أنها امرأة.
 .5يدخل يف عموم احلديث مرور املرأة بني يدي املرأة ،فإنه يقطع الصالة؛ ألنه ال فرق بني الرجال والنساء يف األحاكم إال بديلل.

 .6استحباب وضع السرتة أمام املصيل؛ تليق صالته من انلقص ،أو من ابلطالن ،فيه حصانة للصالة ،وسور هلا من آفات نقصها وفسادها.
َّ
 .7أن أىلع السرتة وأفضلها يه أن تكون بقدر مؤخرة الرحل ،فإن لم جيد ذلك عرض ما استطاع عرضه ،ولو خبط يف األرض.
َّ
َّ .8
خص اللكب األسود من بني سائر الالكب؛ ألنه شيطان.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .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 .صحيح اجلامع
الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408( ،ه) .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل ،
  1421ـه 2001 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه-
 2014م.
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ے
خت سام کا کھانا حارص ہو حات پومْعبیک تمارےس تہےل کھانا کھا لو اور اینا کھانا
جھور کر تماریکرطفحلدی مت کرو۔

إذا قدم العشاء ،فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة
املغرب ،وال تعجلوا عن عشائكم

 .1843احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا” :خت
ے
سامکاکھاناحارصہوحاتپومْعب یک تمارےس تہےلکھاناکھالواور ایناکھاناجھورکر تمار

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إذا قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  ،فابدءوا
به قبل أن تُ َصلُّوا صالة املغرب ،وال َت ْع َ
جلوا عن
َ
َعشائِكم».

یک رطف حلدی مت کرو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أي :إذا حرض الطعام وحرضت الصالة فابدؤوا بتناول

الطعام ،قبل أن تصلوا ،حىت ولو اكنت الصالة قصرية
الوقت ،حمدودة الزمن ،كصالة املغرب؛ حىت ال

ينشغل ذهن املصيل يف الصالة بالطعام ،قال أبو

ادلرداء :من فقه املرء إقباهل ىلع حاجته حىت يقبل ىلع
صالته وقلبه فارغ .رواه ابلخاري عنه تعليقا.

 .1843حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
ت
پعنی خت کھانا حارص ہو حات اور تمار کا وق ث ھی فی ث آ حات پو تمار پ ھن ےس
قنل کھات کویناول کرلو اگر ج تمار کا وق ث تھورا نا مچدوذ وق ث ہو حیساکہ تمار مْعب
ہ ،ناکہ تماری کا ذہن کھات می م سعول ی رہ۔ اپو ذرذاء رضی اہلل عنہ کہن ہی
کہ اپسان یک عقلمندی اشی می ہ کہ تہےل وہ اینی حاخت پوری کر ےل ناکہ خت وہ
تمار می کرھا ہو پو اس کا ذل قارع ہو۔ امام نچاری ت پ علنقاً اےس روای ث کنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• قُ ِّد َم َ
الع َش ُ
اء  :الطعام اذلي يؤلك يف وقت العيش ،وهو آخر انلهار ،وظاهر هذا احلديث وغريه أن ًعدة أهل املدينة أنهم يتناولون طعام العشاء
قبل املغرب ،ألنهم أهل حرث فال يفرغون إال آخر انلهار.

فوائد احلديث:

َّ
ُ ِّ
 .1إذا اكن وقت صالة املغرب وقد قدم طعام العشاء ،وانلفوس متشوقة إيله ،فإن األفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصالة.
ِّ َ
َّ
 .2احلكمة يف هذا :هو أن املطلوب يف الصالة هو حضور القلب ،واحلاجة ِإىل الطعام تشغل القلب ،وحتول دون اخلشوع يف الصالة ،ففضل تقديم
َّ
األكل ىلع دخول الصالة ،تلؤدى الصالة براحة ابلال ،وحضور القلب.

 .3يؤخذ منه إبعاد لك ما يشغل انلفس عن الصالة ،ويليه القلب عن استحضار معاين الصالة ،من القراءة واألذاكر ،واتلنقل فيها من ركن إىل
ركن آخر.
 .4مجهور العلماء محلوا تقديم الطعام ىلع الصالة؛ ىلع انلدب.
ُ ِّ
 .5إذا ضاق وقت الصالة املكتوبة؛ حبيث لو قدم الطعام خلرج وقتها -فجمهور العلماء ىلع تقديم الصالة؛ حمافظة ىلع الوقت.

 .6هذا احلكم فيما إذا اكنت انلفس حمتاجة للطعام ،ومتعلقة به ،أما مع عدم احلاجة إيله ،وإنما حان وقت وجبة ًعدية ،فالصالة واجلماعة هلا
َّ
ِّ
ويفوت الصالة أول وقتها أو يف اجلماعة أو خيرج الصالة
مقدمة ىلع ذلك ،ىلع أنه ال ينبيغ أن جيعل وقت طعامه ،أو وقت منامه يف وقت الصالة،
عن وقتها ألجل ذلك.

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 ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث
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من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان  ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط 1
 1427،ـه2006/م7،جمدلات .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10876( :

49

ت
پ
خت تم الچِمہلل(سورہ قانچہ) پھو پو سم اہلل الرجمن الرجم ھیپھو کنونکہی
پ
(سورہ قانچہ) ام القآن،ام الکناب اورسیع منائہ اور سم اہللالرجمن الرجم

إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا :بسم اهلل الرَحن
الرحيم ،إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع
املثاين ،وبسم اهلل الرَحن الرحيم إحداها

اسیک انکآیثہ۔

 .1844احلديث:

**

خضب اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا:خت
ت
پ
تم الچِم ہلل (سورہ قانچہ) پھو پو سم اہلل الرجمن الرجم ھی پھو کنون کہ ی (سورہ قانچہ)
پ
ام القآن،ام الکناب اور سیع منائ ہ اور سم اہلل الرجمن الرجم اس یک انک

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

صىل اهلل عليه وسلم :-إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا:
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ إنها أم القرآن ،وأم

الكتاب ،والسبع املثاين ،و﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾

آی ث ہ ۔

إحداها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف مرشوعية قراءة البسملة قبل
الفاحتة يف الصالة؛ وعلل ذلك بأنها جزء من سورة

الفاحتة ،واملراد قراءتها رسا ال جهرا ،فقد ورد عدم

اجلهر يف أحاديث أكرث وأصح ،وقال الطحاوي :إن

ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -وخلفائه.

 .1844حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می تمار می سورہ قانچہ ےس تہےل پسم اہلل پ ھن یک مشوعنت ینان یک حا
رہی ہ اور اس یک پوخنہ ی ینان یک حا رہی ہ کہ ی سورہ قانچہ کا خر ہ۔ اس یک

فاب ےس رماذ شی ہ خرہی تہی ہ کنون کہ نلند آوار ےس ی پ ھن ےک
ے ے
ض
م
ہ
ہ
ظ
ت
نارے می تہت ساری حنح حدینی آئ ہوئ ی۔ امام چاوی فمات ی :مار ی
پسم اہلل کو نلند آوار ےس ی پھنا رسول اہلل ﷺ اور حلقاء ےس پواپ ےک ساتھ نایث

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق ادلراقطين.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن ادلارقطين.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• السبع املثاين  :سورة الفاحتة ،وسميت الفاحتة السبع املثاين؛ ألنها تثىن يف لك صالة أي تقرأ وتعاد.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث يدل ىلع مرشوعية قراءة "البسملة" يف الصالة ،عند إرادة قراءة الفاحتة ،وذكر العلة يف ذلك بأنها إحدى آيات الفاحتة ،فيه منها.

 .2اجلهر بالبسملة معارض بأحاديث صحيحة ،وذكر بعض العلماء أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
وخلفائه.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424 ،ه .صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين ،ط،3
املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،مكتبة دار ابلاز ،مكة املكرمة 1414 ،ـه– 1994م ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه.
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”خت نائیکمقدارذو قلہ ہو ،پووہ گندیگ کو اپ اندار تہی ہوتذیناہ“ (پعنی
اےسذ قع کر ذیناہ) ۔

إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث

 .1845احلديث:

**

َ
عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالُ :س ِئل
َُ ُُ
وبه
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن املاء وما ين

عند اہلل ین عرم رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ےس
ے
اس نائ ےک نارے پوجھا گنا ،خس پ خونات اور ذرندے آت حات ر ہن ہون
(کہ اس کا کنا خکم ہ؟)۔ آب صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا” :خت نائ یک مقدار ذو

من ادلواب ِّ
والسبَ ِ
اع ،فقال صىل اهلل عليه وسلم« :إذا
ُ َّ
َ
اكن املاء قلتني لم حيمل اخلَبَث».

قلہ ہو ،پو وہ گندیگ کو اپ اندار تہی ہوت ذینا ہ۔“ (پعنی اےس ذ قع کر ذینا ہ۔)

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني انليب صىل اهلل عليه وسلم أن املاء الكثري ال
ينجس بمجرد مالقاته للنجاسة إن لم يتغري أحد

أوصافه ،بعكس ما إذا اكن قليال فإنه ينجس اغبلا
ألنه مظنة تغري أوصافه ؛ وىلع هذا فإن اكن املاء كثريا

وتغريت أوصافه بنجاسة خرج عن كونه طهورا إىل

كونه جنسا وإن اكن قلتني ،وذكر ذلك يف معرض

السؤال عن سؤر السباع وادلواب؛ دل ذلك ىلع عدم

طهارة سؤرهم اغبلا ،إال إذا اكن كثريا لم تتغري

أوصافه بسببها.

 .1845حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

م
ینی صیل اہلل علنہ و سلم ینان فما رہ ہی کہ ماء کیی حص نچاست یک آمیس یک وج
ے
ےس ناناک تہی ہو نا ،پشےط کہ اس ےک اوصاف می ےس کوئ وصفیندنل ی ہوا
ن
ق
ہو۔ اس ےک پعکس اگر نائ لنل ہو ،پو ی عموما حس ہو حا نا ہ ،کنونکہ عموماً اس ےک
اوصاف مییندنیل آحائ ہ۔ خنانچہ اگر نائ کیی ہو اور اس ےک اوصاف مییندنیل آ
ے
ن
حات ،پو وہ ناکیہ تہی رہنا ،نلکہ حس ہوحا نا ہ ،اگرج مقدار می وہ ذو قےل ہی
ے
کنون ی ہو۔ ذرندون اور خونابون ےک جھوت ےک نارے سوال ےک ضمن می اس
ےک ینان می اس ناب یک ذلنل ہ کہ عموما ان خوناپون اور ذرندون کا جھونا ناناک
ہو نا ہ ،ماسوا اس صورب ےک کہ نائ کیی ہو اور ان یک وج ےس اس ےک اوصاف
ے
م
ن
ہ
ہ
ع
ص
می ےس کوئ و ف ی ی وا و۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه والرتمذي والنسايئ وادلاريم وأمحد
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• قلتني  : .تثنية قلة ،ويه اجلرة الكبرية من الفخار .
• لم حيمل  :لم يقبل ولم يتأثر.
• اخلبث  : .انلجس.

فوائد احلديث:
 .1املاء إذا بلغ قلتني ،فإنه يدفع انلجاسة عن نفسه ،فتضمحل فيه ،ما لم تغريه.
َ
جن َس مطلقا ،سواء أكان قليال أم كثريا.
 .2نقل اإلمجاع ىلع أن املاء إذا غريته انلجاسة ِ

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب  -مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م السنن ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسايئ ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية –
حلب ،الطبعة اثلانية  ،1986 – 1406 ،حتقيق  :عبدالفتاح أبو غدة  .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر،
حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .السنن ،البن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق دار إحياء الكتب
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وآخرون
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،ملحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشدَ َ ،
اإلمام أيب
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م مسند ادلاريم املعروف بسنن ادلاريم ،تأيلف ِ
ُحمَ َّمد َعبْد ا ْ َ ْ َّ ْ َ
محن بن الفضل َّ
ادلار ِ َّ
يم ،حتقيق  :حسني سليم أسد  .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
ٍ
ِ ِ
ِ
هلل ب ِن عب ِد الر ِ
األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية  . 1985 – 1405-توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه)  .2تسهيل
اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه)  .3رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) 4منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8357( :

52

خت کیا کساذہ ہو پو اسےکذوپون کنارون کو انکذوشےےک مچالف
کندھونپذاللو اور خت کیاینگ ہو پو اےس اینی کرمپ ناندھ لو

إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه ،وإذا اكن
ضيقا فاشدده ىلع حقوك

 .1846احلديث:

**

َ
عن سعيد بن احلارث قالَ :سأنلَا جابر بن عبد اهلل
َ ْ
عن الصالة يف اثلوب الواحد؟ فقال :خ َرجت مع انليب
َ ْ َ َ
َْ َ
ار ِه ،ف ِجئت يلْلة
ف
صىلاهلل عليه وسلم -يف بعض أس ِ
َ
ِّ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
ويلع ثوب واحد،
ِ َبلعض أم ِري ،ف َوجدته يُ َصيل،
َ ْ
ْ
ت به َو َصلَّيْ ُ
اشتَ َملْ ُ
ت إىل َجانِ ِبه ،فلما ان َرصف قال:
ف
ْ
ُّ
فأخ َربتُه حباجيت ،فلما َف َر ْغتُ
َ
الرسى يا جابر»؟
«ما
ْ
ْ
َ
ُ
َ
قال« :ما هذا ِاالش ِتمال اذلي رأيت»؟ قلت :اكن ثوب
َ َ ْ
اتل ِحف به ،وإن
يعين ضاق ،-قال« :فإن اكن واسعا فَ
َ ِّ َ َّ ْ
واسعا فخالف
اكن ضيقا فات ِزر به» .وملسلم« :إذا اكن ِ
َ ْ ْ َ ْ
َ
بني َط َرفيْه ،وإذا اكن َض ِّيقا فاش ُدده َىلع َحق ِو َك».

 .1846حدیث:

سعند ین حارب کہن ہی کہ ہم ت حاپ ین عنداہلل رضی اہلل پ عایل عنہ ےس انک
کیے می تمار پ ھن کا خکم پوجھا؟ اتہون ت کہا می ینی صیل اہلل علنہ وسلم ےک
ہرماہ آب ےک کسی سق می ن ک ال ،انک راب اینی کسی رصورب ےس می (آب ےک
ے
خ
ناس) آنا پو آب کو تمار پ ھن ہوت نانا اور میے ( سم ےک) اوپانک کیا تھا ،پو
خ
می ت اس ےس اسمال کنا (پعنی ا ین سم پ لینت لنا) اور آب ےک تہلو می
ے
(کرھے ہو کر)تمار پھی۔خت آب ﷺقارع ہوت پوفمانا کہاےحاپ!رابکو
کیےس آنا ہوا؟ می ت آب کو اینی رصورب ےس ناخی کنا ،خت می قارع ہوا پو آب

ﷺ ت فمانا ”:ی اسمال خو می ت ذیکھا،کیسا تھا؟'' می ت کہا انک کیا
تھا،پعنیینگ تھا ،آب ﷺ ت فمانا ”:اگر کیا کساذہ ہو پو اےس خسم پ لینت لو،
ض م
اور اگر ینگ ہو پو اےس ی یند یک صورب می ناندھ لو۔“ اور حنح سلم یک روای ث می

ہ”:خت کیا کساذہ ہو پو اس ےک ذوپون کنارون کو انک ذوشے ےک مچالف
ے
ے
کندھون پ ذال لو (ذا ہن کنارے کو نا نی کندےھ پاور نا نی کنارے کو ذا ہن
کندےھ پ ٓذال لو) اور خت کیاینگ ہوپو اےس اینی کرم پ ناندھ لو۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خرج جابر -ريض اهلل عنه -مع انليب -صىل اهلل
َْ َ
اره ،واكنت هل حاجة عند
ف
عليه وسلم -يف بعض أس ِ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف إحدى الليايل فجاءه
يلخربه بها ،فوجده يُصيل ،واكن -ريض اهلل عنه -البسا
َ
ثوبا واحداَ ،
فاتل َحف به ووضع َط َرفيه ىلع ًعتِ ِقه،
وصىل إىل جانبه -صىل اهلل عليه وسلم ،-فلما انرصف
من صالته سأهل -صىل اهلل عليه وسلم -عن السبب
اذلي دًعه إىل َّ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من
الليل ،فأخربه حباجته اليت جاء من أجلها ،فلما فرغ

من ذكر حاجته ،أنكر عليه -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
اتلحافه باثلوب؛ ألنه ضيِّق ،وأمره أنه إذا اكن اثلوب
ُ َّ
واسعا أن يَلفه ىلع مجيع جسمه أعاله وأسفله،
َ
َ
ُّ
ويرد َّ
الطرف األيرس ىلع الك ِتف
فيجعله ىلع ك ِتفه،
َ
األيمنَ ،
وي ّرد الطرف األيمن ىلع الك ِتف األيرس ،من

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حاپ رضی اہلل عنہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ےک ساتھ پعص سق می ن کےل ،انک راب ان
ے
کو آب صیل اہلل علنہ وسلم ےس کچھ رصورب پگنی ،خنانچہ خی کرت ےک لن آب
ے
ے
ےک ناس آت پو آب کو تمار پ ھن ہوت نانا۔ حاپ رضی اہلل عنہ ےکخسم پ رصف
انک کیا تھا،پو اتہون ت اےس ا ین خسم پ لینت کر اس ےک ذوپون کنارون کو
ا ین کندےھ پ ذال لنا اور آب ےک تہلو می کرھے ہو کر تمار پھی ۔تمار ےس
فاعت ےک پ عد آب صیل اہلل علنہ وسلم ت ان ےس ذپ راب می آت کا سیت
ے
ے
پوجھا پو اتھون ت اینی وہ حاخت ین الئ خس یک وج وہ آت تےھ۔ خنانچہ خت اینی
رصورب ینان کر حےک پو آب صیل اہلل علنہ وسلم تکیے می لنین ےک سلسےل می

ان پ یکی ،کنو نکہ وہینگ تھا اور اتھی خکم ذنا کہ اگر کیا کساذہ ہ پو اےس خسم ےک
ے
اوپ پچ تمام خےص پ لینت کر کندےھ پ ذال لو۔ نا نی کنارے کو ذا ہن کندےھ پ اور
ے
ے
ذا ہنکنارے کو نا نی کندےھ پ ذال لو ناکہ ارار اور حاذر ین حات اور پورا خسم
ے
ے
ذھک حات۔ پو ی ست ےسرناذہ ساپ اور ہینت ےک لچاط ےس ست ےس خوپضورب
53

أجل أن يكون إزارا ورداء ،يُغطي به مجيع جسمه،
فهذا أمكن يف َسرت العورة وأمجل من حيث اهليئة،
وإن اكن اثلوب ضيِّقا ال يمكن أن يكون منه إزارا
ُ َّ
ورداء ،جيعله إزارا وذلك بأن يَشده ىلع حقوه ويسرت

ہ۔اور اگر کیا ایناینگ ہوکہ اس ےس ارار اور حاذر ذوپون ی ین سےک پو اس کو اینی
ے
کرم پ ناندھ کر ارار ینا لو ناکہ ندن کا نچ الخضہ ذھک حات۔

أسفل جسده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ْ
ْ
َّ َ ُّ ُ
اتللفف به.
• اشتَ َملت  :االش ِت َمال باثلوب:
الرسى  :أي :ما هو السبب اذلي َ
دًعك إىل َّ
• ُّ َ
السري يف هذه الساعة املتأخرة من الليل.
ِّ
َ ُ
َ ُ
حف بهِّ ،
َ
فيغطي به بَدنه.
ثوب يلت
• اتل ِحف  :اللحاف :لك ٍ
َ
• اتَّزر  :اإلزار :ما َ َ
أسفل َ
ابلدن.
سرت
ِ
• حقوك  :احلقو :موضع اإلزار.

فوائد احلديث:

ُّ
واتلفقه يف ِّ
َ .1حرص َّ
ادلين.
اتلابعني ىلع حتصيل ال ِعلم

 .2جواز صالة اتلطوع مجاعة.
َ
 .3جواز االقتداء ُ
بالمنفرد يف الصالة بعد أن رشع فيها ،ولو لم ينو اإلمامة من أوهلا.
ُ
ُ
ُ
سن خلقه -صىل اهلل
 .4مبادرة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بسؤال جابر-ريض اهلل عنه -عن سبب جميئه يف وقت متأخر من الليل ،وهذا من ح ِ
عليه وسلم-.
َّ
َّ
َّ
َ َ
از الصال ِة يف اثلوب الواحد ،وأمجعوا ىلع أن الصالة يف اثلوبني أفضل.
 . 5جو ِ
ِّ
ُ
َ َّ
 .6جواز الصالة باثلوب الواحد ولو لم يكن ىلع ًعتِقه َشء؛ لقوهل( :وإن اكن َضيِّقا فات ِز ْر به) لكن هذا احلديث :حيمل ىلع حالة الضيِّق والشدة
مجعا بني األدلة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .انلهاية يف غريب احلديث واألثر،
تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطنايح .املنهاج رشح صحيح مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية  1392ه .تسهيل
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة .منار القاري ،تأيلف :محزة حممد قاسم ،انلارش :مكتبة دار ابليانً ،عم النرش1410 :ه.
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ے
(انال کرتےکپ عد) خت حار مہین گدر حا نی ،پو انال کرتواےل کوروکذنا
ے
حات گا ،تہان نک کہوہ طالقذےذے۔

إذا مضت أربعة أشهر :يوقف حىت يطلق ،وال
يقع عليه الطالق حىت يطلق

 .1847احلديث:

**

ے
این عرم رضیاہلل عہما کہنہی(” :ان ال کرتےک پ عد)ختحارمہینگدرحا نی،پوان ال
ے
کرت واےل کو روک ذنا حات گا ،تہان نک کہ وہ ط الق ذے ذے۔ اور ط الق اس
ے
وق ث نک وا قع تہی ہوئ ،خت نکط الق ی ذی حات“۔

َُ
َ ْ
عن ابن عمر قال" :إذا َمضت أربعة أشهر :يُوقف
ُ ِّ
ُ ِّ
ََ
حىت ي َطل َق ،وال يق ُع عليه الطالق حىت ي َطل َق".
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
يف هذا احلديث يبني ابن عمر -ريض اهلل عنهما -أن

مدة اإليالء املباح يه أربعة أشهر ،وأن ما زاد عليها،
فغري مأذون فيه ،وإنما جيب ىلع املويل أن ييفء أو

يطلق ،وأن الطالق أو انفساخ انلاكح ،ال يكون
بمجرد ميض أربعة أشهر قبل الفيئة ،وإنما انلاكح

باق ،وال يقع الطالق حىت يطلق الزوج ،ولو بإجباره
ٍ
إكراه حبقٍّ.
ٌ
من احلاكم؛ ألن هذا

 .1847حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می این عرم رضی اہلل عہما ت مناح ان ال یک مدب ینان یک ہ کہوہ حارماہ
ہ۔ اس مدب ےس رناذہ ےک ان ال یک احارب تہی ہ۔ نلکہ ان ال کرت واےل پ
م
واخت ہوگا کہ نا پو رخوع کرے نا ط الق ذے ذے۔ یی رخوع ےس قنل حص حار ماہ
ق
گرر حات ےسط الق نا س ِح ن کاح تہی ہوگا ،نلکہ ن کاح ناق رہ گا اور خت نک سوہ
ط الق ی ذے ذے ،ط الق وا قع تہی ہویگ۔ خواہ حاکم ےک ذر پےع نالحی ہی کنون ی
ے
ے
ق
ط الق ذلوائ حات؛ کنون کہ ی خق ےک لن محنور ےککرت ےک ینل ےس ہ۔

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

معاين املفردات:

• يوقف حىت يطلق  :يمنع القايض ُ
الم ْو ِيل عن اتلمادي يف إيالئه إذا بلغ  4أشهر؛ فإما أن يطأ ،وإما أن يطلق.
ُ َ ِّ
َْ ُ
• وال يقع عليه الطالق  :حىت لو مضت أربعة أشهر فإنها ال تطلق حىت يطلق.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال جيرب الزوج ىلع الطالق قبل تمام األربعة أشهر.
َ ُ
 .2أنه ال ت ْطلق املرأة بمجرد تمام األربعة أشهر.
 .3إذا آىل الرجل من زوجته أربعة أشهر ،فعليها أن تصرب هذه املدة ،وليس هلا مطابلته بالفيئة ،فإذا مضت األربعة األشهر ،فلها عند انقضائها
مطابلته بالفيئة ،فإن فاء بالوطء فذاك ،وإن لم يَ ِىف ْء ،أجربه احلاكم بطلب الزوجة ىلع الوطء أو الطالق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.َ
 فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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َ َ َّ
َّ َ ْ َ
َّ
َ َ َ
إن اهلل -ع َّز َوجل -قد حبس عن مكة ال ِفيل،
َ
َّ َ َ َ َّ
َ َّ َ
وسلط عليها رسوَلُ واملؤمننيَ ،وإِنها ل ْم َتِل
َ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ ْ
ألح ٍد اكن قب ِيل ،وال َتِل ألح ٍد بعدِي ،وإنما
َّ
ُ َّ ْ
من
ساعة
يل
ت
أحِل
نهار ،وإِنها ساعيت هذه ِ
ٍ
حرام

 .1848احلديث:

ت
اہللرعوحلت مکہ کواہ ھی (ساہ ِتمن اپہےکلسکر)ےسروکذنا ،اورواہنےک
ناسندونپ ا ینرسول اور مومنونکو مسلظ کرذنا۔یی پو مچھےس تہےل کسیےک
لن حالل تھا ،اوری میے پ عد کسی(یکذرانداری)ےک لن حالل ہو گا۔یذن
ےک تھورےےسوقثےک لن می میے لن حالل ہوا اوراسوقثوہ
تہےلیکرطحخرامہ۔

**

ے
اپوہپہ رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ خت اہلل پ عایل ت
ا ین رسول ﷺ کو مکہ پ فح ذی پو قینلہ خراعہ ت ینی لنت ےک انک آذمی (این
اپوع) کو حاہلنت ےک خون ےک ندےل می قنل کرذنا۔اس پ رسول ﷺ کرھے
ے
ت
ہوت اور فمانا اہلل ت مکہ کو اہ ھی (ساہِ تمن اپہ ےک ل سکر) ےس روک ذنا اور واہن
ےک ناسندون پ ا ین رسول اور مومنون کو مسلظ کرذنا۔ ی ی پو مچھ ےس تہےل کسی ےک
لن ح الل تھا ،ی میے پ عد کسی ےک لن ح الل ہو گا۔ ی ذن ےک تھورے ےس

َ َ
ُ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :ل َّما ف َت َح اهلل -
ُ
َّ َ َ َ ْ
َ َ َ ََ ُ
وهل َمكة قتَلت خزاعة َر ُجال ِم ْن بَ ِين
تعاىل -ىلع َرس ِ ِ
ْ
َ َ َ
َْ َ
اجلَاهل َّيةَ ،ف َق َ
ام انليب -صىل اهلل
يل اكن ل ُه ْم ِيف
ت
ق
ِِ ِ
يل ٍ
ِ
ث بِ ٍ
َ َ َ َّ
إن اهلل َع َّز َو َج َّل قَ ْد َحبَ َس َعنْ
عليه وسلم -فقال:
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َْ
مكة ال ِفيل ،وسلط عليها رسوهل والمؤ ِم ِنني ،و ِإنها لم
َ َ ُّ َ
َ َّ َ
َّ
ْ
أل َحد َاك َن َقبْ
حتل أل َح ٍد َبع ِديَ ،و ِإن َما
ال
و
،
يل
حتل
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
أُحلَّ ْ
اعة م ْن َن َهارَ ،وإن َها َس َ
ت يل َس َ
اعيت َهذهَ :ح َرامٌ،
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُْ َ ُ َ َ ُ َ
الهاَ ،وال ي ْع َضدُ
َ
َ
ال يعضد شجرها ،وال خيتىل خ
َ َ ْ ُ َ َُ
َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
شوكها ،وال تلتقط سا ِقطتها إال لِمن ِش ٍد ،ومن ق ِتل هل
َ ٌ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َ
َْ
إما أن يقتُلَ ،و ِإ َّما أن يُو ِد َي،
ري انلظري ِن:
ق ِتيل :فهو ِخب ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َف َق َ
ام َر ُج ٌل ِم ْن أهل ايلَمن -يقال ُ
هل :أبُو شا ٍه فقال :يَا
ِ
ِ
ُْ
ُْ
ََ َ
َ
ُ
َ َ
َر ُسول اهلل ،اكتُبُوا ِيل فقال َر ُسول اهلل :اكتُبُوا أل ِيب شاهٍ،
َ
ُ َّ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ
َّ ْ
َ َّ
اس فقال :يَا َر ُسول اهلل ،إال اإلذ ِخ َر ،ف ِإنا
ثم قام العب
َّ
ُُ َ َُُ َ ََ َ َُ ُ
َجنْ َعلُ ُ
ورنا ،فقال رسول اهلل :إال
ب
ق
و
ا
ن
ت
و
ي
ب
يف
ه
ِ
ِ
ِ
ْ
اإلذ ِخ َر».
ِ

وق ث ےک لن میے لن ح الل ہوا اور اس وق ث وہ تہےل یک رطح خرام
ے
ے
ہ۔خنانچہ ی پو اس کا ذرخت کانا حات ،ی اس کا گھاس کانا حات اور ی ہی اس کا
ے
ے
ے
ے
ے
ش
ح
ہ
ہ
ک
گ
خ
س
ت
ک
کوئکاینا ی ا ھاراحات اور ی وئتہان یک ری پی وئ ی ا ھاتما وا اس ص
ے
ے
ے
ےک خو اع الن کرت ےک اتھات۔اور خس کا کوئ آذمی قنل ہوحات پو اس کو ذو
ے
ناپون می ےس انک کا احینار ہ کہ نا پو قا نل کو پطور قضاض قنل کنا حات نا ترھ وہ
ش
خون تہا اذا کرذے۔ اہلِ تمن می ےس انک حص خس کا نام اپوساہ تھا ،کرھا ہوا اور
کہن لگا کہ نا رسول اہلل! ی ہمارے لن لکھواذین۔رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ
ے
اپوساہ ےک لن لکھ ذو۔ ترھ عناس رضی اہلل عنہ کرھے ہو ت اور رعض کنا کہ نا
مسن
رسول اہلل! اذخر گھاس کو ینی کر ذ نحن کنو نکہ ہم اےس ا ین گرھون اور قیون می
ے
اسی عمال کرت ہی۔ اس پ رسول اہلل ﷺ ت فمانا سوات اذخر ےک۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه ملا فتحت مكة
ٌ
ُ
بقتيل هلم اكن
قتل رجل من خزاعة رجال من ُهذيل
ٍ
يف اجلاهلية وأن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قام
فخطب بما ذكر يف احلديث حيث َّ
بني حرمة مكة
َ
َ
وأباحها نلبيه ساعة
وأن اهلل حبس عنها أهل الفيل
من نهار ،وليس املراد بالساعة يه الساعة املحدودة،

نهار يوم الفتح إذ إنها أبيحت
ولكن املراد وقتا من ِ

 .1848حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپوہپہ رضی اہلل خی ذے رہ ہی کہ خت مکہ فح ہوا پو خراعہ قنلنہ ےک انک آذمی
ش
ت قینلہ ہدنل ےک انک آذمی کوحاہلنت می قنل ہوت واےل انک حصےک ندےل
ے
می قنل کرذنا ۔ اس پ ینی ﷺ ت کرھے ہو کر خطنہ ذنا اور وہ نا نی ارساذ فما نی
خن کا حدی ث می ذکر ہوا ہ۔ آب ﷺ ت مکہ یک خرمت ینان یک اور وصاخت
ے
ت
فمائ کہ اہلل پ عایل ت مکہ کو اہ ھی والون یک ذسیس ےس ذور رکھا اور اےس ا ین ینی
ےک لن ذن یک رصف انک محنض شی گرھی ےک لن مناح کنا۔ تہان گرھی ےس رماذ
56

لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من صبيحة ذلك
ايلوم إىل العرص ،وأخرب أن حرمتها ًعدت بعد ذلك

كما يه ال يعضد شوكها والخيتىل خالها ،أي ال يقطع
شجرها وال جيز حشيشها انلابت يف حدود احلرم إال

اإلذخر ،والحتل ساقطتها إال ملنشد.

ے
ے
ف
ت
ہ
ت
مع
گ
ن
ک
ق
کوئ ی رھی ی ہ لکہ اس ےس رماذ ح مکہ ےک ذن کا وئ ھورا سا و ث ہ
کنو نکہ اس ذن ضح ےس ےل کر عض ےک وق ث نک ینی ﷺ ےک لن مکہ کو مناح کر

ذنا گنا تھا۔ آب ﷺ ت فمانا کہ اس وق ث ےک پ عد اس یک خرمت ترھ ےس و پےس
ے
ے
ت
ہی لوب آئ ہ حیےس وہ تہےل ھی ناین طور کہ اب ی پو اس کا کوئ کاینا ہی اکھارا
ے
ے
ے
حات گا اور ی اس یک گھاس کائ حات یگ پعنی ی پو اس کا کوئ ذرخت اور ی ہی حدوذ
ے
ے
ہ
ک
گ
خ
س
خرم می ایگ ہوئ گھاس کائ حات یگ ما وا اذ ر ےک اور ی ی ری پی ےس و اتھانا
ے
ے ش
حات گا سوات اس حص ےک لن خو اع الن کرت کا اراذہ رکھنا ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
اتلخريج :أبُو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
ُ َْ
رضية مشهورة ال تزال مساكنهم بالقرب من مكة.
• َهذيل  :قبيلة م ِ
ُ
يلث بن بكر بن كنانة.
• يلْث  :قبيلة مرضية مشهورة تنسب إىل ِ
ُْ
• ال يع َضد شجرها  :ال يقطع.
ََُْ
الرطب من احلشيش :أي ال ُجيَ ُّز وال يُ َ
قط ُع.
• وال خيتىل خالها  :وهو َّ ِ
ُّ َ
• ل ُمنشد  :هو ُ
الم َعرف ىلع اللق َطة.
ِ ِ
ُ
• خبري انلظرين  :أخذ ادلية أو القصاص.
• اإلذخر  :نبت معروف طيِّب الراحئة ،دقيق األصل ،صغري الشجر.
ُ
ُ
• خزاعة  :خزاعة -بضم اخلاء املعجمة وختفيف الزاي ،-قبيلة.
• حبس  :منع.

• ساقطتها  :الساقطة يه اللقطة.

فوائد احلديث:

َْ
 .1ادلاللة ىلع أن مكة فتنحت عن َوة.
َّ
حتل ألحد ،وأنها ال تزال ولن تزال حمرمة ،فال يعضد شجرها وشوكها ،وال يقطع حشيشها انلابت يف حدود احلرم.
 .2أن مكة حمرمة ،لم ِ
َ
 .3يستثىن من ذلك ما أنبته اآلديم وما وجد مقطوًع ،وريع ابلهائم ،واإلذخر ،فهذه مباحة.
 .4أن لقطة احلرم ال حتل إال ملن أراد اتلعريف عليها حىت جيدها صاحبها.

 .5مرشوعية كتابة العلم ،ففيها حفظه وتقييده عن الضياع.
 .6اكن القصاص ُم َ
تحتِّما يف اتلوراة ،فخفف اهلل عن هذه األمة جبواز العفو عن القاتل إىل ادلية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،ط 1422ه .صحيح مسلم ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب .تأسيس
األحاكم للنجيم ،دار املنهاج 1427،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،دار الصحابة ،الشارقة ،الطبعة األوىل 1426ه.
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ے
ی
ی
ذوپونآ کھیشین کا یندھن ہی ختوہ (ذوپونآ کھی) سو حا نیپو یندھن

إن العينني واكء السه ،فإذا نامت العينان
استطلق الواكء

 .1849احلديث:

ذھنال پ حا ناہ۔

**

 .1849حدیث:

معاوی ین ائ سقنان رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ
ے
ی
ی
’’ذوپون آ کھی شین کا یندھن ہی خت وہ (ذوپون آ کھی) سو حا نی پو یندھن

عن معاوية بن أيب سفيان -ريض اهلل عنه ،-قال :قال
َ
ََْ
العينني ِواكء
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن
ٌْْ َ َ
َ َ
َ
َّ
الواك ُء».
السه ،فإذا نامت العينان استط ِلق ِ

ذھن ال پ حا نا ہ‘‘۔
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث َ " :
العيْنان و َاكء َّ
السه " أي أن العينني
ِ

**

يف حال ايلقظة حتفظ ادلبر ،وتمنع خروج اخلارج
َ
منه ،وإن خرج منه َشء ش َعر اإلنسان به " .فإذا
َْْ ََ َ
َ َ
َ
الواك ُء " أي أن اإلنسان إذا نام
نامت العينان استطلق ِ
حصل عنده اسرتخاء يف عضالت ابلدن ،فينطلق
احلَبْل اذلي اكن ي َ ُشد حلقة ادلبر ،فيخرج منه ِّ
الريح
ْ
من غري أن يَش ُعر به .فانليب _ صىل اهلل عليه وسلم _
ُ َ ُّ
َ
َ
الوًعء فإن اكنت
شبه العني باحلبل اذلي يشد به ِ
العينان مفتوحتان اكن احلَبْل مشدودا ىلع حلقة
َ
ادلبر ،حىت وإن خرج منه َشء ش َعر به ،وإن نامت
َ
الواكء ،فخرج ما بداخل ال ِق َربة من
العينان اسرتىخ ِ
ْ
غري أن يَش ُعر خبروجه .وهذا من باب التشبيه وهو:
َ
تشبيه بليغ من انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ يلُقرب
احلكم الرشيع إىل األذهان ،وهو من جوامع اللكم

اليت أوتيها انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ .توضيح

األحاكم( )319/1تسهيل اإلملام()208/1

اجمایل معنی:

ی
حدی ث کا معنی":العَینان وِکَاء ال َش "ذوپون آ کھی شین کا یندھن ہی۔ پعنی
ی
ذوپون آ کھی ینداری یک حال ث میشین یک خقاظت کرئ ہی اور ارخوذشین ےس
ے
ے
م
ی
ہ
ن
ک
ک
ح
ن
ن
پ
ک
ک
گ
خ
خ
س
کوئ ی ےل ،اُےس روک ذ ی ی اور ا ر وئ ی ےل و اپسان اےس وس ر ےل"
ے
س
ی
قاذا نَامَت العَینانا یَظ َل َق الوِکَاءُ"ختذوپونآ کھی سوحا نیپویندھن ذھن ال پحا نا
ہ۔ پعنی اپسان خت سوحا نا ہ پو اس ےک ندن ےک خےص ذھنےل پ حات ہی اور
ے
ے
وہ رشی اینی حگہ ےس کھسک حائ ہ خو شین ےک ذاپے کو ناندےھ ہوت ہوئ
ے
ہ اور ترھ واہ ن ےس ہوا (پو) اخساس ہوت پعی ن کلن لگنی ہ۔ حدی ث ےک اس
یکرے می ینی ﷺ ت آیکھ کو اس رشی ےس پسینہ ذی ہ خس ےس پین ناندھا
ے
ی
حا نا ہ ذوپون آ کھی اگر یندار ہون یگ پو شین ےک ذاپے پ رشی یک یکر مضنوط
ے
ہویگ اور واہن ےس کوئ خی ن کیل پو اےس محسوس ہو یگ اس ےک پح الف خت ذوپون
ے
ی
آ کھی سو حا نی پو یندھن ذھن ال پ حا نا ہ اور مسک ےک اندر یک خی اےس محسوس
ے
ے
ہوت پعی ن کل حائ ہ۔تہان پ ینی ﷺ ت ابہائ عِمہ اور ال خواب پسینہ پطور
منال ےک ذکر ذی ہ ناکہ شعی خکم کو ذہن ےک فی ث کنا حا سےک ،اس (پسینہ) کا

شمار خوامع الکلم می ہو نا ہ اور ی ینی ﷺ یک خضوصناب می ےس ہ۔ پوضح
پ
االخکام( ،)319/1سہنل االلمام()208/1۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أمحد وادلاريم.
اتلخريج :معاوية بن أيب سفيان _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

َ
َ ُّ
• واكء  :اخليط اذلي يُشد به الكيس أو ال ِق ْر َبة.
َ
السه  :يه َحلقة ُّ
• َّ
ادلبُر.
ْ
َ
َ
ْ
َ
َْْ َ
الواكء ،فصار لو خرج منه َشء لم يَش ُعر به.
• استطلق  :احنل ِ

فوائد احلديث:

الريح من ُّ
 .1فيه أن خروج َّ
ادلبر من نواقض الوضوء.
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َّ
مظنة نقض الوضوء.
 .2فيه ديلل ىلع أن انلوم ليس
بناقض بنفسه ،وإنما هو ِ
ٍ
َ
َّ
 .3فيه أن انلوم انلاقض للوضوء هو انلوم الع ِميق املستغرق اذلي تسرتيخ معه العضالت ،فتخرج الريح من غري أن يشعر بها ،أما إذا اكن انلوم
خفيفا فال ينتقض معه الوضوء.
ُ ْ
ُّ
اإلحساس.
زوال
ِ
 .4يدخل يف احلديث لك من زال عقله؛ جبنون ،أو إغماء ،أو سكر ،أو غريه ،جبامع ِ

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل 1421 ،ه.
مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن ادلاريم),املؤلف :أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،اتلمييم السمرقندي
(املتوَّف255 :ه) ,حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م,
عدد األجزاء 4 :صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .فيض القدير رشح اجلامع الصغري،
تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة :األوىل  1356 ،ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث
من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م ُفتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.
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عرمو ین حارجرضی اہلل عنہےسروایثہ کہ ینی اکرمصیل اہلل علنہوسلم اینی
او نینی پ سوار ہو کر خطنہذےرہ تےھ ،اسوقث می اسیک گرذنےک پچ
ت
تھا،وہ خگایل کر رہی ھی اور اسکا ل عابمیے کاندھونےکذرمنانتہہ راہ
إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه ،وال وصية
تھا۔آبصیل اہلل علنہوسلمفمارہ تےھ”:اہلل پ عایلتہ خقذارکا خق
َ َ
ے
ومن
ر،
ج
لوارث ،والودل للفراش ،وللعاهر احل
ک
ت
ہ
س
ذےذناہ؛ یواربےک لنوصنت حاپ ی۔ لرکا (ولد الر نا)پسیواےل
َّ
رغبة
موايله
غري
إىل
انتىم
أو
أبيه
غري
إىل
ىع
اد
م
ش
س
ً یکرطف میسوبہو گا اورر ناکار،رجم کا نحق ہوگا۔ خو حص ا ین نابےک عالوہ
عنهم فعليه لعنة اهلل ،ال يقبل اهلل منه رصفا
ک
ن
پ
س
ً
س
ی
ی
ی
ک
ہ
ی اوریکرطف(ا ن ن وتیک) یت رے نا (عالم) ا نآراذ
وال عدال
کرتوالونےکعالوہ کسی اوریکرطفا ینآب کو میسوب کرے؛اتھی
ے
ش
ناپسند کرت ہوت،پوا پےس حصپ اہللپ عایلیک لعنتہ۔اہلل پ عایل ا پےس
ے
ش
س
حصیکیپقیل عناذبقنولفمات گا اوریفض“۔ یپمدی

 .1850احلديث:

**

 .1850حدیث:

عرمو ین حارج رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم اینی
ن
او ینی پ سوار ہو کر خطنہ ذے رہ تےھ ،اس وق ث می اس یک گرذن ےک پچ تھا،
ت
وہ خگایل کر رہی ھی اور اس کا لعاب میے کاندھون ےک ذرمنان تہہ راہ تھا ،آب
صیل اہلل علنہ وسلم فما رہ تےھ” :اہلل پ عایل ت ہ خق ذار کا خق ذے ذنا ہ ،کسی
ے
وارب ےک لن وصنت حاپ تہی۔ لرکا (ولد الر نا)پسی واےل یک رطف میسوب ہو گا،
ش
مس
اور ر ناکار ،رجم کا نحق ہوگا۔ خو حص ا ین ناب ےک ع الوہ کسی اور یک رطف (ا ین
نین ہوت یک )پسیت کرے نا (خو ع الم) اےس آراذ کرت والون ےک ع الوہ کسی اور
ے
ش
یک رطف ا ین آب کو میسوب کرے؛ اتھی ناپسند کرت ہوت ،پو ا پےس حص پ اہلل
ے
ش
پ عایل یک لعنت ہ۔ اہلل پ عایل ا پےس حص یک ی پقیل عناذب قنول فمات گا اور ی

عن عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -خطب ىلع ناقته وأنا حتت
ُ
َْ َ
َ
جب َّرتِها ،وإن لعابها ي َ ِسيل بني
ِجرانِها ويه تقصع ِ ِ
ِّ
لك ذي ٍّ
َّ
حق
كتيف فسمعتُه يقول« :إن اهلل أعطى
َ ْ
َّ َ
َّ
حقه ،وال وصية لِوارث ،والودل لِل ِفراش ،وللعا ِه ِر
ْ
َّ
َ َ
أبي ِه أو انتىم إىل غري
احلجر ،ومن ادىع إىل غري ِ
ُ
َْ ُ
َم َوايله رغبة عنهم َ
فع ِليه لعنة اهلل ،ال يقبَل اهلل منه
ْ
َ ْ
رصفا وال َعدال».

فض“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه -أنه اكن مع
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قريبا منه ,فخطب -

عليه الصالة والسالم -انلاس وهو ىلع ناقته ,ولعابها

يسيل بني كتيف عمرو ,وذكر أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلمّ -
بني -يف خطبته هذه -مجلة من األحاكم ,منها

أن اهلل -تعاىل -قد أعطى لك ذي حق حقهَّ ,
وبني هل
ُ
حظه ونصيبه اذلي فرض هل فال جتوز الوصية للوارث,

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

عرمو ین حارج رضی اہلل عنہ اس ناب کا ذکر کر رہ ہی کہ وہ ینی ﷺ ےک فی ث
ن
موخوذ تےھ ،آبعلنہ الض الہ والس الم،اینیاو ینی پنینھکر لوگونےس خظاب فمارہ
ے
ن
تےھ اور اس او ینی کا لعاب تہن ہوت عرمو ےک ذوپون کندھون ےک ذرمنان تہہ راہ
ے
تھا۔ وہ کہن ہی کہ ینی ﷺ ت ا ین اس خطن می کچھ اخکام یک وصاخت فمائ،خن
می ےس انک ی ہ کہ اہلل پ عایل ت ہ خق ذار کو اس کا خق ذے ذنا ہ اوراس ےک
ت
خق می ہنحن واےل فض کرذہ خےص اور من عی مقدار کو واضح کرذناہ؛ لہدا وارب ےک
ے
ت
خ
لن وصنت کرت کا اب کوئ وار ناق ی راہ۔ رھ آب ﷺ ت ی ینان کنا کہ
60

َّ
ثم بني أن الودل للفراش ,فال ينسب إال إىل صاحب
الفراش ،سواء اكن زوجا أو سيدا ،وليس للزاين يف
ٌّ
نسب ٍة حظ ,إنما اذلي ُجعل هل من فعله اخليبة،

واستحقاق احلد ،ثم بني حرمة انتساب اإلنسان لغري
َ
املعتق لغري موايله اذلين
أبيه ,أو انتساب املوىل
أعتقوه ,ووضح أن من انتسب إىل غري أبيه وهو يعلم

أنه غري أبيه ,أو انتىم إىل غري موايله استوجب اللعن

من اهلل -تعاىل ,-وأنه جل وعال ال يقبل منه فرضا

وال نفال.

ن
ندکاری ےک ینچ می یندا ہوت واال نچہ پسی واےلکا ہوگا؛ لہدا اس نچ یک پسیت پسی
ے
واےل ےک ع الوہ کسی اور یک رطف تہی یک حات یگ ،حاہ وہ صاخت فاس سوہ ہو
ے
ہ
ت
خ
نامالک۔ رائ کو نچ یک پسیت اینیرطف کرت کا کوئ ق ی۔ اس یک ندکاری ےک
ے
ن
ینچ می اس ےک خق می رسوائ و نارماذی ہ اور اس پ حد حاری کن حات کا خکم
ے
ے
ہ۔ ترھ آب ﷺ ت اس ناب یک خرمت ینان فمائ کہ کوئ اپسان خوذ کو ا ین
نابےک ع الوہ کسیاور یک رطفمیسوب کرےناع الم اینی پسیت،اس کو آراذ کرت
واےل مالکان ےک ع الوہ کسی اور یک حای ث کرے۔ آب ﷺ ت واضح فماذنا کہ عی
ناب یک رطف ا نیساب کرنا خت کہ وہحاینا ہ کہ وہ اس کاناب تہی ،نا ع المکا اےس

آراذ کرت والون ےک سوا کسی اور یک حای ث میسوب ہونا ،اہلل پ عایل یک لعنت کا موخت
ے
ے
ش
ہ۔ اہلل حل و ع ال یک ذاب ا پےس حص یک کوئ فض اور پقل ینیک تہی قنول فمات
یگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عمرو بن خارجة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• جرانها  :مقدم عنقها من مذحبها.
• تلقصع جبرتها  :قصع اجلرة :شدة املضغ وضم بعض األسنان ىلع بعض .وقيل :قصعت انلاقة جبرتها :أي ردتها إىل جوفها .واجلرة :من االجرتار,
َ
َّ
ُ
ابلعري :أي أًعد األكل من بطنه إىل فمه يلمضغه ثانية ثم يبلعه.
اجرت
يقال:
َّ
• للفراش  :الفراش لغة البساط ىلع وجه األرض؛ وتسىم املرأة فراشا ألن الرجل يفرتشها ,واملعىن :أن الودل لصاحب الفراش ،والفراش :زوجته،
أو أمته.
• للعاهر  :للزاين.

• احلجر  :يريد أن هل اخليبة فال حظ هل يف نسب الوادل ،وهو كقولك :هل الرتاب ،أي ال ىشء هل ,وهذه َكمة تقوهلا العرب.
• ومن ادىع إىل غري أبيه  :انتسب إىل غري أبيه.
• انتىم  :انتسب إيلهم.

• موايله  :مجع موىل ,واملوىل املع ِتق.

• رصفا  :الرصف :انلافلة ،وقيل اتلوبة.

• عدال  :العدل :املراد به هنا الفريضة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1طهارة لعاب ابلعري ،وأنه ليس بنجس.

 .2أن حكم بهيمة األنعام وغريها من احليوانات الطاهرة يف حال احلياة مثل حكم ابلعري يف طهارة لعابها وما خيرج منها.
ٌّ
 .3أن الودل للفراش ,فال ينسب إال إىل صاحب الفراش ،سواء اكن زوجا أو سيدا ،أو واطئ شبهة ،وليس للزاين يف نسب ٍة حظ ,إنما اذلي هل
استحقاق احلد.
 .4منع الوصية للوارث ,وتبطل من أجل حقوق سائر الورثة ,فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة ىلع اثللث.
 .5حتريم االنتساب إىل غري األب أو املوىل ،وأن ذلك يوجب اللعن ورد العمل.
 .6جواز اخل ُ ْطبة واملوعظة ىلع َّ
الراحلة.

َّ
 .7استحباب اخلطب واملواعظ ىلع األمكنة العايلة؛ ألنه أبلغ يف اإلعالم واإلفهام ،وحيصل به املقصود.
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انلاس َّ
 .8استحباب اخلطبة ثاين أيام الترشيق بمىن من ويل أمر املسلمني أو نائبه؛ يلعلم َّ
بقية أحاكم املناسك ووداع ابليت؛ فقد اكنت هذه
ِ
اخلطبة منه -صىل اهلل عليه وسلم -يف ذلك ايلوم كما ورد يف الروايات األخرى للحديث.
 .9جواز جعل اخلطيب من يساعده يف مهمته -حتته -يف إبالغ خطبته ،وتوجيه َّ
انلاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم ،وال يعترب هذا من اتلعايل

والكربياء.

 .10حرص الصحابة ىلع القرب من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واألخذ عنه.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
2001م .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم , ,ط 1408 ,3
ه .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,أبو نرص إسماعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم للماليني – بريوت,
ّ
حممد بن ّ
الطبعة :الرابعة  1407ه  1987 -م تاج العروس من جواهر القاموسّ ,
حممد بن عبد ّ
امللقب بمرتىضَّ ،
الزبيدي,
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض،
جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم
الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م- .معجم مقاييس اللغة ،تأيلف :أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون ،انلارش :دار الفكر ًعم النرش 1399 :ـه1979 -م .رشح صحيح ابلخاري البن بطال ،حتقيق :أيب تميم يارس بن إبراهيم ،نرش :مكتبة الرشد،
الرياض-السعودية ،الطبعة :اثلانية 1423ه2003 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار
األسدي ،مكة
الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ,أمحد بن حممد بن يلع الفيويم ثم احلموي ،أبو العباس,
املكتبة العلمية – بريوت حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ,أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى ,دار الكتب العلمية  -بريوت
انلهاية يف غريب احلديث واألثر ,جمد ادلين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري ,املكتبة
العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ,حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح املسىم بـ (الاكشف عن
حقائق السنن) ,رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ,املحقق :د .عبد احلميد هنداوي ,انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة -
الرياض) ,الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م " .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب:
أمحد بن عبد الرزاق ادلويش جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهلل -أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف
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نائ حُینی تہی ہو نا

إن املاء ال جينب

 .1851احلديث:

**

عند اہلل ین عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ یک ارواح می ےس
کسی روج ت انک پے پین می (موخوذ نائ ےس) عسل کنا۔ پ عد اران ینی ﷺ
ے
پشپف الت اور آب ﷺ اس پین (می موخوذ نائ) ےس وصوء نا عسل کرنا
ح ت
حا ہن تےھ۔ آب یک اس روج ت کہا کہ نارسول اہلل! می پو ینی ھی۔ آب ﷺ
ح
ت ارساذ فمانا :نائ ینی تہی ہو نا۔

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -مرفوًع:

اغتسل بعض أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
َْ
َجفن ٍة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتوضأ منها
أو يغتسل ،فقالت :هل يا رسول اهلل ،إين كنت ُجنُبا؟

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن املاء ال
َجيْنُ ُ
ب».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكنت إحدى زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم
تغتسل للجنابة ،فجاء انليب صىل اهلل عليه وسلم
يلتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام املاء املتبيق من

غسل زوجته -ريض اهلل عنها –  ،فأخربته بأنها اكنت

ىلع جنابة ،فأرشدها بأن ذلك املاء ال يتأثر بذلك وهو
كونه طاهرا مطهرا .

 .1851حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ یک کسی بوی ت عسلِ خنای ث کنا۔ آب ﷺ وصو نا عسل ےک اراذے
ے
ے
ےس پشپف الت۔ آب ﷺ اینی روج رضی اہلل عہا ےک عسل ےس نچ ہوت
ح
نائ کو اسی عمال کرنا حا ہن تےھ۔ اتہون ت آب ﷺ کو ینانا کہ وہ ینی تھی (اس
ے
لن اتہون ت اُس نائ ےس عسلِ خنای ث کنا تھا) ۔ آب ﷺ ت ان یک رہمائ
ے
ے
ہ
ت
ہ
پ
ہ
کرت ہوت فمانا کہ نائ پ اس کا کوئ اپ ی و نا اور ی کہ نائ و ناک و نا ہ اور
ناک کرت واال ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :رواه أبو داود

معاين املفردات:

• جنبا : .من أصابته جنابة جبماع أو إنزال ،وهو لفظ يطلق ىلع اذلكر واألنىث.
• ال جينب : .أن املاء ال تصيبه اجلنابة.
• جفنة  :يه القصعة الكبرية ،والقصعة  :إناء كبري يوضع فيه الطعام.

فوائد احلديث:
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.
 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.
املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)
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ینیﷺتگوپ اور ہدیےساسینچا کرتےسمنع کنا اورفمانا کہ انےس
ظہارب حاصل تہی ہوئ۔

إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج
بروث أو عظم ،وقال :إنهما ال تطهران.

 .1852احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ:ینی ﷺ ت گوپ اور ہدی ےس اسینچا
کرت ےس منع کنا اور فمانا کہ ’’انےس ظہارب حاصل تہی ہوئ‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -نىه انليب -صىل اهلل
َّ
َ ْ
َ ْ َْ
عليه وسلم -أن ي ُ ْستن َىج ِب َر ْو ٍث أو عظ ٍم ،وقالِ « :إن ُه َما
َ ُ ِّ
ال ت َطه َران».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر راوية اإلسالم أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن
انليب -عليه الصالة والسالم -نهاهم يف باب
االستنجاء ،عن استعمال شيئني يف قطع انلجو ،وهو
الغائط اخلارج من السبيل ،وهما :الروث والعظم ،أما
الروث فلنجاستها ،أو لعلة إبقائها ليستفيد منها

دواب اجلن؛ لقوهل -عليه الصالة والسالم -كما عند
الرتمذي" :ال تستنجوا بالروث وال بالعظام؛ فإنها زاد

إخوانكم من اجلن" .وأما العظم فعلة انليه مالسة
العظم فال يزيل انلجاسة ،وقيل علته أنه يمكن
مصه أو مضغه عند احلاجة ،وقيل لقوهل -عليه

الصالة والسالم« :-إن العظم زاد إخوانكم من

اجلن» اه .يعين :وإنهم جيدون عليه من اللحم أوفر
ُ
ما اكن عليه ،وقيل ألن العظم ربما جيرح .ثم خ ِتم
احلديث بتوكيد علة انليه من استعمال األرواث
والعظام يف االستنجاء؛ وذلك ألنها تفوت املقصود من
االستنجاء ،وهو حتصيل الطهارة؛ وذللك قال -عليه

الصالة والسالم :-إنهما ال يطهران.

 .1852حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

راوی اس الم اپو ہپہ رضی اہلل عنہ کا ینان ہ کہ ینی ﷺ ت لوگون کو اسینچا ےک
سلسےل می ذو خیون کو شمگاہ ےس ن کلن وایل ع الظت کو صاف کرت ےک لن
اسی عمالکرت ےس منعفمانا۔ یذو خیینگوپاورہدیہی۔گوپ ےسپواس لن منع
ے
ن
فمانا کنو نکہ ی حس ہو نا ہ نا ترھ اس لن منع کنا گنا نا کہ خناب ےک خونات اس ےس
ے
قاندہ اتھا سکی۔ کنو نکہ ینی ﷺ ت فمانا حیسا کہ پمدی می ہ کہ":گوپ اور ہدپون
ے
ےس اسینچاء ی کرو ،ی تمہارے ’خن‘ تھابون یک خوراک ہی‘‘۔ خت کہ ہدی ےس
مماپعت یک وج ی ہ کہ اس می خکناہت ہوئ ہ خس ےک پسیت ی نچاست کو
ے
را نل تہی کرئ۔ انک اور قول یک روےس اس یک علت ی ہ کہ پوق ِ
ث رصورب اےس

خوسا اور خنانا حا سکنا ہ۔ انک اور قول ی ہ کہ ی مماپعت اس لن ہ کنو نکہ
ے
پ
ع
ن
خ
ب
رسولاہللﷺ ت فمانا کہ"ہدیتمہارے خنتھا ون یک وراکہ۔اہـ ".ی وہ
ت
ت
اس پ تہےل ےس ھی رناذہ گوست نات ہی۔ی ھی کہا حا نا ہ کہ مماپعت اس لن
ہ کنون کہ ہدی رجم کر سکنی ہ۔ ترھ حدی ث کا احینام اسینچا ےک لن گوپ اور ہدپون
ےک اسی عمال یک مماپعت یک علت ےک ینان ےک ساتھ کنا گنا کہ ان ےس اسینچا کا مقضد
پورا تہی ہو نا خو کہ ظہارب کا خضول ہ۔ اشی لن ینی ﷺ ت فمانا کہ ان ےس
ظہارب حاصل تہی ہوئ‘‘۔

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

معاين املفردات:

• روث  :فضلة ادلابة ذات احلافر.
• عظم  :هو َ
قصب احليوان اذلي عليه اللحم ،وهو العظم ،عضو صلب تبلغ صالبته إىل أنه ال يثىن.
• نستنيج  :االستنجاء لغة :إزالة وقطع انلجو ،وهو الغائط.
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فوائد احلديث:
 .1انليه عن االستجمار بالروث؛ ألنه :إما جنس ،وإما ألنه علف دواب اجلن.
 .2انليه عن االستجمار بالعظم؛ ألنه إما جنس ،وإما ألنه طعام اجلن أنفسهم.
املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سبل السالم ،حممد
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .سنن ادلارقطين،أبو احلسن يلع بن عمر ادلارقطين ،حتقيق :شعيب االرنؤوط
وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل1424 ،ه2004 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب
اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1408ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10045( :
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وہشطی خنےکذرپ عہ تمت عورپونیکشمگاہون کو حالل کناہ ،پوری
مس
یک حاتیک ستےسرناذہ نحق ہی۔

إن أحق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به
الفروج

 .1853احلديث:

**

عن عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :إن َ
أح َّق
ُ ُ
ُّ
الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به الفروج».

عقنہ ین عارم  -رضی اہلل عنہ  -ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا” :وہ
شطی خن ےک ذرپ عہ تم ت عورپون یک شمگاہون کو ح الل کنا ہ ،پوری یک
مس
حات یک ست ےس رناذہ نحق ہی۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

للك واحد من الزوجني مقاصد وأغراض يف إقدامه

ىلع عقد انلاكح ،فيشرتط ىلع صاحبه رشوطا

يلتمسك بها ويطلب تنفيذها ،وتسىم الرشوط يف

انلاكح ،ويه زائدة ىلع رشوط انلاكح اليت ال يصح

بدونها .وجاء اتلأكيد ىلع الوفاء بها؛ ألن الرشوط يف
انلاكح عظيمة احلرمة قوية اللزوم؛ لكونها استحق

بها استحالل االستمتاع بالفروج.

 .1853حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ن کاح یک رطف اقدام کرت می منان بوی ےک ارعاض و مقاصد ہوت ہی ،خس یک
ے
وج ےس انک ذوشے ےک ساتھ شاپظ ےط کر نا ہ ،ناکہ وہ اس کو پورا کرے
اور ان پعملکرے۔ ان شوطےک ع الوہخوعقد ِن کاحےکمقنضنابمی ےس ہوئ
ے
ہی۔ اس لن کہ ن کاح یک شاپظ تہت ہی محیم ہوئ ہی اور ان کا پورا کرنا الرمی ہو نا
ے
ہ ،کنون کہ ان ےک ذر پےع اپسان شمگاہ ےس قاندہ اتھات کو ح الل کر نا ہ۔

ت شپعت ،خکمت وایل ذانا اور عاذل ذاب ت اےس پورا کرت پ رور ذنا۔
صاخ ِ
اس لن کہ خو شطی ست ےس رناذہ پوری یک حات ےک قانل ہی وہ اپسی شطی
ہ خن ےک ذر پےع اپسان شمگاہ کو ح الل کنا حا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :هو عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• أحق الرشوط  :أوىل الرشوط املرشوعة.
• أن توفوا  :باتلوفية.

• ما استحللتم به الفروج  :ألن اتلوفية به أحوط وبابها أضيق.

فوائد احلديث:
 .1وجوب الوفاء بالرشوط اليت الزتم بها أحد الزوجني لصاحبه ،وذلك اكشرتاط زيادة يف املهر أو السكىن بماكن معني من جانب املرأة ،واكشرتاط
ابلاكرة والنسب ،من جانب الزوج.

 .2يقيد عموم هذا احلديث بوجوب الوفاء بالرشوط ،بمثل حديث [ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها].

 .3أن الوفاء برشوط انلاكح آكد من الوفاء بغريها ،ألنها يف مقابل استحالل الفروج.

 .4أن ما يلزم للك واحد من الزوجني ىلع اآلخر اكنلفقة واالستمتاع واملبيت للمرأة واكالستمتاع للزوج ليس بمقدر ،بل املرجع يف ذلك إىل
العرف،
 .5الرشوط يف انلاكح قسمان :صحيح وهو :ماال خيالف مقتىض العقد ،وأن يكون للمشرتط من الزوجني غرض صحيح .ب -وباطل وهو :ما
اكن خمالفا ملقتيض العقد .واملزيان يف هذه الرشوط وحنوها ،قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :املسلمون ىلع رشوطهم ،إال رشطا حرم حالال أو أحل
حراما" وال فرق بني أن يقع اشرتاطها قبل العقد أو معه.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،

الرقم املوحد)6021( :
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ش
ت
ت
’صداء‘ قینےلےک حصت اذانذی ھی ،خو اذانذےاقامت ھی وہی کےہ

إن أخا صداء هو أذن ،ومن أذن فهو يقيم

 .1854احلديث:

گا۔

**

عن زياد بن احلارث ُّ
الصدايئ -ريض اهلل عنه -قال:

 .1854حدیث:
ے

رناذ ین حارب صدائ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ خت ضح یک تمار یک اذان کا وق ث
م
ہوا پو ینی ﷺ ت چےھ اذان ذ ین کا خکم ذنا خنانچہ می ت اذان ذی۔ می پوجھن لگا
کہ نارسول اہلل! می اقامت کہون؟ آب ﷺ مشق یک رطف ذیکھن خو طلوع فرح یک
ے
ت
شمت ھی اور فمات تہی۔ تہان نک کہ خت فرح طلوع ہوگنی پو آب ﷺ پچ
ے
ے
اپے اور قضات حاخت یک۔ ترھ آب ﷺ واپس آت پو آب ﷺ ےک ضچای
ت
ھی آب ﷺ ےس آ مےل تےھ۔ آب ﷺ ت وصو کنا۔ ن الل رضی اہلل عنہ ت
ش
اقامت کہنا حاہی پو ینی ﷺ ت اتہی فمانا صداء قینےل ےک حص ت اذان ذی
ے
ت
ت
م
ہ
ض
ک
ہ
ھی ،خو اذان ذے اقامت ھی وہی کےہ۔ صدائ ر ی اہلل عنہ ن ی کہ ی ت
اقامت کہی۔

ملا اكن أول أذان الصبح أمرين يعين انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -فأذنت ،فجعلت أقول :أقيم يا رسول
اهلل؟ فجعل ينظر إىل ناحية املرشق ويه جهة طلوع

الفجر ،فيقول« :ال» حىت إذا طلع الفجر نزل فربز ،ثم
أىت وقد تالحق أصحابه -يعين فتوضأ -فأراد بالل أن

يقيم ،فقال هل نيب اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إن
أخا صداء هو أذن ،ومن أذن فهو يقيم» ،قال الصدايئ

-ريض اهلل عنه :-فأقمت.

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن من أذن هو أحق باإلقامة،
كذلك يبني أن اإلمام هو من يملك احلق يف وقت

اإلقامة ،ولكنه حديث ضعيف ،فلو أقام شخص غري

املؤذن فال بأس ،لكن إذا اكن املسجد هل مؤذن وإمام
راتب فال حيق ألحد أن يتدخل يف أمرهما؛ لقوهل -
َ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال يَ َّ
ؤم َّن الرجل الرجل يف

سلطانه ،وال يقعد يف بيته ىلع تكرمته إال بإذنه».

رواه مسلم.

**

اجمایل معنی:

ت
حدی ث شپف می اس ناب کا ینان ہ کہ خو اذان ذے اقامت کہن کا ھی وہی
ت
رناذہ خق ذار ہ۔ اشی رطح اس می اس ناب یک ھی وصاخت ہ کہ اقامت ےک

وق ث می اقامت کا خق امام ےک ناس ہو نا ہ۔ ناہم ی حدی ث صعنف ہ۔ اگر
ے
ے
ش
ہ
ہ
ت
خ
موذن ےک نچات کسیاور حص تاقامتکہہذیپو اسمی کوئ رح ی۔ نا م
ے
ے
ت
ک
م
ن
س
م
م
ع
ک
ص
پ
ہ
ہ
م
اگر مسچد کا کوئ ی وذن و اور ذا ی امام و و اس ورب ی ی و ان ےک کام
ے
ش
می ذحل انداری کرت یک احارب تہی ہ کنو نکہ آب ﷺ ت فمانا "کوئ حص
ے
ے
ن
ش
کسی اور حص ےک ذاپہ احینار می امامت ی کرات اور ی ہی گرھ می اس ےک ینھن یک
م
ن
حگہ پ اس یک احارب ےک پعی ینےھ۔" اےس سلم ت روای ث کنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :زياد بن احلارث ُّ
الصدايئ -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أخا صداء  :نسبة إىل ُصداء :اسم قبيلة يف ايلمن.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أن اإلقامة حق ملن أذن من غري إجياب ،قال الرتمذي :العمل ىلع هذه عند أكرث اهل العلم ،أن من أذن فهو يقيم.
 .2مجهور العلماء جيوزون إقامة من لم يؤذن؛ لعدم نهوض ادليلل ىلع املنع.

 .3استحقاق األشياء العامة للناس بالرشوع فيها ،واألخذ بأسباب استحقاقها ،فاألذان هو انلداء األول ،واإلقامة يه انلداء اثلاين ،فاستحق اثلاين
لقيامه باألول.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن الرتمذي ،تأيلف حممد
بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .سنن ابن ماجه ،تأيلف ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تأيلف أمحد بن حنبل أبو عبداهلل
الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه،
2001م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،تأيلف حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة
اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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ے
ت
ع
پقیناً تہانرہ کر ھی اگر تم کوئ ینک مل کروےگ،اہللیکرصایکبتےس ،پو
ت
اسےستمھارےذرج نلند ہونےگ اور ساند ا ھی تمر ندہرہوےگ اور تہت
ے
ےس لوگون (مسلماپون) کو تمےس قاندہ تہنچ گا اور تہنون(کقارورم ندین ) کو
پقضان

إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل
إال ازددت به درجة ورفعة ،ولعلك أن ختلف
حىت ينتفع بك أقوام ،ويرض بك آخرون

 .1855احلديث:

**

 .1855حدیث:

سعد ین ائ وقاض رضی اہلل عنہ ےس رموی ہ کہ رسول اہلل ﷺ جچہ الوذاع ےک
ے
سال میی عناذب ےک لن پشپف الت۔ می شحت پمار تھا۔ می ت رعض

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :جاءين
َ ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ي ُعود ِين ًعم َح َّج ِة
ْ َّ
الوداع من َو َج ٍع اشتَد يب ،فقلت :يا رسول اهلل ،قد بلغ
ٌ
ُ
يب من َ
الو َج ِع ما ترى ،وأنا ذو مال ،وال يَ ِرث ِين إال ابنة
َّ
َ َ َ َ َّ ُ
أفأت َصدق بثلِث مايل؟ قال :ال ،قلت :فالش ْط ُر يا رسول

کنا :اے اہلل ےک رسول (ﷺ)! میا رمض سدب احینار کر خ کا ہ۔ میے ناس
مال و اسناب تہت ہ اور میی رصف انک لریک ہ ،خو وارب ہو یگ۔ پو کنا می
ے
ا ین ذو تہائ مال کو خیاب کر ذون؟ آب ﷺ ت فمانا :تہی! می ت کہا:
ے
آذھا؟ آبﷺ ت فمانا :تہی! می ت کہا :انک تہائ؟ آب ﷺ ت
ے
پ
ت
فمانا :انک تہائ کر ذو اور ی ھی تہت ہ۔ پو ا ین وارپون کو ا ین چےھ مال ذار
ے
جھور حات ،ی اس ےس تہی ہو گا کہ پو اتھی اس رطح محناجی یک حال ث می جھور کر
ے
ت
حات کہ وہ لوگون ےک سا من اہتھ تھن الت ترھین۔ ناذ رکھو ،خو خرح ھی تم اہلل یک
ت
ت
رصا یک بت ےس کرو ےگ ،اس پ مھی پواب مےل گا ،خنی کہ اس لقمہ پ ھی ،خو تم

اهلل؟ قال :ال ،قلت :فاثللث؟ قال :اثللث ،واثللث
ََ
ََ َ ََََ َ
ك أغنياء ٌ
خري من أن تذ َر ُهم
كثري ،إنك إن تذر ورثت
َ َ َ َّ ُ َ
ًعلة يتَكففون انلاس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها
ُ ْ َ
ت بها ،حىت ما جتعل يف ِ ْ
يف امرأتك.
وجه اهلل إال أ ِجر
ُ َ َّ ُ
قال :قلت :يا رسول اهلل أخلف بعد أصحايب؟ قال:
ُ َ َّ ُ
إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال
ْ
ُ َ َّ َ
َْْ َ
ورف َعة ،ولعلك أن ختلف حىت ينتفع
ازددت به درجة
ِ
َْ
بك أقوامُ ،
وي َ ُّ
رض بك آخرون .امهلل أم ِض ألصحايب
َ
هجرتهم ،وال تَ ُر َّد ُهم ىلع أ ْع َقابهم ،لكن َ
ابلائ ِ ُس
ِِ
ِ
َ ََ
سعد بن خ ْولة (يَ ْر ِِث هل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -أن مات بمكة).

اینی بوی ےک منہ می رکھو۔ می ت کہا :اے اہلل ےک رسول! کنا می ا ین
پ
ت
ساتھنون ےک چےھ جھوب حاون گا؟ اس پ ینی کرتم ﷺ ت فمانا :تہان رہ کر ھی
ے
ع
م
ت
ہ
پ
ک
ن
م
اگر تم کوئ ینک ل رو ےگ ،و اس ےس ھارے ذرج لند ون ےگ اور ساند

ت
ے
ا ھی تم ر ندہ رہو ےگ اور تہت ےس لوگون (مسلماپون) کوتم ےس قاندہ تہنچ گا اور
ے
تہنون(کقار و رم ندین ) کو پقضان۔ (ترھ آب ﷺ ت ذعا فمائ ):اے اہلل !
یک
پ
میے ساتھنون یک ہرحب یک منل فما اور ان ےک قدم چےھ یک رطف ی لونا۔ لنک
مضینترذہ سعد ینخولہ تےھ (رسول اہللﷺ ت ان ےکمکہمی وقابنا حات یک
وج ےس اظہار عم کنا تھا)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مرض سعد بن أيب وقاص -رىض اهلل عنه -يف حجة
الوداع مرضا شديدا خاف من شدته املوت .فعاده

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كعادته يف تفقد

أصحابه ومواساته إياهم .فذكر سعد للنيب -صىل اهلل

عليه وسلم -من ادلوايع ،ما يعتقد أنها تسوغ هل
اتلصدق بالكثري من ماهل ،فقال :يا رسول اهلل ،إنين قد

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
جچہ الوذاع ےک مو قع پ سعد ین ائ وقاض رضی اہلل عنہ شحت پمار ہو گن۔ رمض اس
قدر سدند تھا کہ اتھی موب کا ذرہوگنا۔ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ا ین اضچاب یک رماح
پشی اور اظہار ہم ذرذی ےک عام م عمول ےک مظاپق ان یک عناذب ےک لن
ے
پشپفےل گن،پوسعد رضیاہللعنہ ت ا پےس اسنابینان کن ،خنےک نارے
ے
ے
شم
می وہ چھن تےھ کہ ان یک ینا پ ان ےک مال ےک پے خےص کو صدقہ کرنا حاپ ہو حات
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اشتد يب الوجع اذلي أخاف منه املوت ،وإين صاحب

مال كثري ،وإنه ليس من الورثة الضعفاء اذلين أخىش

عليهم العيلة والضياع إال ابنة واحدة ،فبعد هذا هل
أتصدق بثلِث مايل ،ألقدمه لصالح عميل؟ فقال انليب

صىل اهلل عليه وسلم :-ال .قال :فالشطر يا رسولاهلل؟ قال :ال .قال :فاثللث؟ فقال :ال مانع من اتلصدق

باثللث مع أنه كثري .فالزنول إىل ما دونه من الربع
واخلمس أفضل .ثم بني هل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -احلكمة يف الزنول يف الصدقة من أكرث املال إىل

أقله بأمرين -1 :وهو أنه إن مات وقد ترك ورثته
أغنياء منتفعني بربه وماهل فذلك خري من أن خيرجه

منهم إىل غريهم ،ويدعهم يعيشون ىلع إحسان

انلاس -2 .وإما أن يبىق وجيد ماهل ،فينفقه يف طرقه
الرشعية ،وحيتسب األجر عند اهلل فيؤجر ىلع ذلك،

حىت يف أوجب انلفقات عليه وهو ما يطعمه زوجه.

ثم خاف سعد بن أيب وقاص أن يموت بمكة اليت
هاجر منها وتركها لوجه اهلل تعاىل ،فينقص ذلك من

ثواب هجرته ،فأخربه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

أنه لن خيلف قهرا يف ابلدل اليت هاجر منها ،فيعمل

فيه عمال ابتغاء ثواب اهلل إال ازداد به درجة ،ثم برشه

صىل اهلل عليه وسلم -بما يدل ىلع أنه سيربأ منمرضه ،وينفع اهلل به املؤمنني ،ويرض به الاكفرين،

فاكن كما أخرب الصادق املصدوق ،فقد بريء من
مرضه ،وصار القائد األىلع يف حرب الفرس ،فنفع

اهلل به اإلسالم واملسلمني ،وفتح الفتوح ورض به اهلل
الرشك واملرشكني ،ثم دًع انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -لعموم أصحابه أن حيقق هلم درجتهم ،وأن
يقبلها منهم ،وأال يردهم عن دينهم أو إىل ابلالد اليت
هاجروا منها ،فقبل اهلل منه ذلك ،وهل احلمد واملنة،
واحلمد هلل اذلي أعز بهم اإلسالم .ثم ذكر سعد بن
خولة ،وهو من املهاجرين اذلين هاجروا من مكة

ولكن اهلل قدر أن يموت فيها؛ فمات فيها ،فرىث هل

انليب -عليه الصالة والسالم-؛ أي :توجع هل أن مات
بمكة؛ وقد اكنوا يكرهون للمهاجر أن يموت يف

األرض اليت هاجر منها.

م
گا۔ خنانچہ اتھون ت کہا :اے اہلل ےک رسول! چےھ شحت ن کلنف ہ ،خس یک وج
ے
ن
ےس موب کا خوف الخق ہ۔ می مالِ کیی کا مالک ہون اور سوات انک ینی ےک
ے
م
ت
ہ
میے ا پےس کرمورور نا ھیتہیہی ،خنےکنارےمی چےھگداگری و صا پع وت
ے
ع
کا ذر ہو۔ اپسی حال ث می کنا می اینا ذو تہائ مال صدقہ کرسکنا ہون؛ ناکہ ینک مل
ن تھ
ےک طور پ اےس یسیگ نح سکون؟ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت خواب ذنا:تہی! اتھون
ت کہا :آذھا اے اہلل ےک رسول! آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:تہی! اتھون
ے
ے
ت کہا :انک تہائ؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا :انک تہائ صدقہ کرت می
ے
ے
ت
ح
ک
پ
ھ
ہ
ت
ی
ن
خ
ت
ت
ہ
خ
کوئ ما ع ی ہ ،ت کہ ی ی ت ہ۔ خنا چہ اس ےس م ےس انک و ھائ نا
نانحوان خضہ رناذہ اقضل ہ۔ ترھ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت ان ےس رناذہ مال یک ی
ے
پسیت کم مال صدقہ کرت یک خکمت ےک طور پ ذو نا نی ینا نی ① :اگر وہ اس حال
ے
ے
می قوب ہو ت کہ ان ےک ور نا مال ذار رہی ،ان ےک مال ےس قاندہ اتھات رہی،
پو ی اس ےس تہی ہ کہ وہ مال و ذول ث ان ےک قنےص ےس ن کال کر ذوشون ےک
خواےل کر ےک اوراتھی لوگون ےک کرم واخسان پ ر ندیگ گرارت ےک لن جھور کر
ے
حا نی۔ ② اور اگر وہ ر ندہ رہ اور مال ان ےک ناس راہ ،پو اےس شعی رط پق
ےس خرح کرین ےگ اور اہلل ےس اخر و پواب یک امند رکھی ےگ ،پو اتھی اخر مےل گا۔
ت
تہان نک کہ اس ےک اوپ واخت پین پققہ ،پعنی اینی بوی کو کھ الت پ ھی اخر
وپواب مےل گا۔ ترھ سعد رضی اہلل عنہ کو خوف الخق ہوا کہ ساند ان یک موب مےک ہی می
ے
ت
ہو حات ،خہان ےس اتھون ت اہلل یک رصا ےک لن ہرحب یک ھی اور اس یک وج
ے
ےس ان یک ہرحب ےک پواب می کمی آحات۔ اس لن ینی ﷺ ت اتھی ینانا کہ

ت
خس شرہ ےس اتھون ت ہرحب یک ھی ،واہن اگر پطور محنوری رہ حات ہی اور واہن
ے
ت
ع
م
ہ
ت
ہ
پ
ک
ن
رہ کر ھی کوئ ینک ل رت ی ،و اس ےس ان ےک ذرج لند ون ےگ۔ رھ
ت
ینی ﷺ ت اتھی پسارب ذی ،خو اس ناب پ ذالل ث کرئ ھی کہ وہ اینی پماری
ے
ے
ےس ا جےھ ہون ےگ اوراہلل ان ےس مسلماپون کو قاندہ تہنچات گا اور کقار کو پقضان۔
ت
ترھ وپسا ہی ہوا حیسا صاذق و مضدوق ﷺ ت خی ذی ھی۔ وہ اینی پماری ےس
ے
ے
ے
ا جےھ ہوت اور خنگ قارس ےک قاند اعیل فار نات۔ اہلل ت ان ےس اس الم اور
مسلماپون کو پقع تہنچانا؛ اتھون ت تہت شی قنوحاب کی اور اہلل ت ان ےس شک و

مشکی کو رصر تہنچانا۔ ترھ اہلل ےک رسول ﷺ ت ا ین تمام ساتھنون ےک لن
ے
ے
ے
ق
ن
ن
ع
عمومی ذعا فمائ کہ اہلل ان ےک ذرحاب لند فمات۔ ان ےک ا مال ول فمات۔
ت
اتھی ان ےکذین ےس یتھیےاور خہانےس اتہونت ہرحب یک ھی اسرطف
ے
ی لونات۔ خنانچہ اہلل ت آب ﷺ یک ذعا قنول فمایل۔ ساری پْعپف واخسان
اشی ےک لن ہ اور تمام پْعپف اہلل ےک لن ہ ،خس ت ان (ضچای )ےک
ے
ذر پےع اس الم کو شنلندی عظا فمائ۔ ترھ سعد ین خولہ کا ذکر فمانا۔ وہ ان مہاخرین
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ت
می ےس ہی ،جھون ت مکہ ےس ہرحب یک ھی؛ لنک اہلل ت ان یک موب مکہ ہی می
ے
ت
لکھ ذی ھی اور وہی ان یک موب ہوئ۔ ینیﷺ ت ان ےک لن عم کا اظہار کنا۔
ے
پعنی اس ن کلنف کا اظہار کنا کہ ان یک موب مکہ می ہوئ؛ کنون کہ ضچای کرام انک مہاخر
ے
ےک لن ہرحب یک ہوئ شرمی می موب کو ناپسند کرت تےھ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• يعودين  :يزورين.
• وجع  :مرض.

• اشتد يب  :قوي يلع.
• فالشطر  :انلصف.

• واثللث كثري  :فاألوىل أن ينقص عن اثللث وال يزاد عليه.
• أن تذر  :ترتك.

• ًعلة  :مجع "ًعئل" و "العالة" الفقراء.

• يتكففون انلاس  :يسألون انلاس بأكفهم أي أيديهم.
• يف يف امرأتك  :يف فم زوجتك.

• أخلف بعد أصحايب  :املنرصفني من مكة ألجل مريض واكنوا يكرهون اإلقامة بمكة ألنهم هاجروا منها وتركوها هلل.
• أمض  :أتمم.

• وال تردهم ىلع أعقابهم  :برتكهم هجرتهم ورجوعهم عن استقامتهم.
• ابلائس  :الشديد احلاجة.
• يرِث  :يتوجع وحيزن.

فوائد احلديث:
 .1استحباب عيادة املريض ،وتتأكد ملن هل حق من قريب وصديق وحنوهما.
 .2جواز إخبار املريض بمرضه ،وبيان شدته إذا لم يقصد التشيك والسخط ،وينبيغ ذكره للفائدة ،كطبيب يعينه ىلع تشخيص مرضه أو مسعف
يتسبب هل العالج.

 .3استشارة العلماء واستفتاؤهم يف سائر أموره.

 .4إباحة مجع املال إذا اكن من طرقه املرشوعة.

 .5استحباب الوصية وأن تكون باثللث من املال فأقل ولو ممن هو صاحب مال كثري.

 .6األفضل أن يكون بأقل من اثللث  ،وذلك حلق الورثة.

 .7أن إبقاء املال للورثة -مع حاجتهم إيله -أحسن من اتلصدق به ىلع ابلعداء لكون الوارث أوىل بربه من غريه.
 .8أن انلفقة ىلع األوالد والزوجة عبادة جليلة مع انلية احلسنة.

 .9أن من هاجر من بدل لوجه اهلل تعاىل وإلعالء َكمته ،فال يرجع إيلها لإلقامة ،فإن أقام بغري قصده ،فال حرج عليه.

 .10يف احلديث معجزة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث أشار إىل أن سعدا سيربأ من مرضه وينتفع به أناس ،ويرض آخرون ،فاكن كما قال،
حيث فتح بالد فارس وعز به املسلمون ،وانرض به املرشكون ،اذلين ماتوا ىلع رشكهم.

 .11أن اهلل كمل للصحابة هجرتهم من مكة إىل املدينة ،بسبب عزمهم الصادق ،ودعوات انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املباراكت.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل
البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة

72

عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت .املعجم الوسيط ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – بلنان ،الطبعة :اثلانية.

الرقم املوحد)5885( :
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تم اینی(پوری) سام اور(پوری)راب حلنرہوےگ پو ان ساء اہللکل نک نائپ
ت
ہنح حاوےگ۔

إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم ،وتأتون
ً
املاء إن شاء اهلل غدا

 .1856احلديث:

َ َ َ ََ َ َ
ع ْن أ ِيب قتَادة ،قال :خطبَنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
َ ُ َ
َّ ُ
ريون َع ِشيتَك ْم ،وتأتون املاء
وسلم ،فقال« :إنكم ت ِس
َْ
َ
إن شاء اهلل غدا» ،فانطلق انلاس ال يل ِوي أحد ىلع
أحد ،قال أبو قتادة :فبينما رسول اهلل صىل اهلل عليه
ُ
ْ
وسلم يسري حىت َ
ابه َّ
ار الليل ،وأنا إىل جنبه ،قال:
ََ
َ
فمال عن
فنَ َعس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ُ
ُ َ َ
فدع ْمته من غري أن أو ِقظه حىت
راحلته ،فأتيته
َ
َ
َ
َّ
اعتدل ىلع راحلته ،قال :ثم سار حىت تهور الليل ،
ُ
َ
مال عن راحلته ،قال :فدعمتُه من غري أن أو ِقظه

حىت اعتدل ىلع راحلته ،قال :ثم سار حىت إذا اكن
ْ
من آخر َّ
الس َحر ،مال َميْلة يه أشد من امليْلتني
َْ
ْ
ْ
فدعمته ،فرفع
األويلني ،حىت اكد ين َج ِفل ،فأتيتُه
رأسه ،فقالَ « :من هذا؟» قلت :أبو قتادة ،قال« :مىت
َ
مسريك مين؟» قلت :ما زال هذا َم ِسريي منذ
اكن هذا
الليلة ،قال« :حفظك اهلل بما حفظت به نبيه» ،ثم
َْ
َ
قال« :هل ترانا َنىف ىلع انلاس؟» ،ثم قال« :هل ترى
من أحد؟» قلت :هذا راكب ،ثم قلت :هذا راكب
َ ْ
َ
آخر ،حىت اجتمعنا فكنا سبعة ركب ،قال :فمال رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن الطريق ،فوضع رأسه،
ثم قال« :احفظوا علينا صالتنا» ،فاكن َّ
أول َمن
ُ
والشمس يف
استيقظ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
ُ
ْ
ْ
ظهره ،قال :فق ْمنا ف ِز ِعني ،ثم قال« :اركبوا» ،فركبنا
َ َ
َ
ْ
يضأة
فرسنا حىت إذا ارتفعت الشمس ن َزل ،ثم دًع بِ ِم
ِ
ُ
اكنت ميع فيها َشء من ماء ،قال :فتوضأ منها وضوءا
دون ُوضوء ،قال :وبيق فيها َشء من ماء ،ثم قال أليب
َ
ْ
احفظ علينا م َ
يضأتك ،فسيكون هلا نبَأ» ،ثم
قتادة« :
ِ
َّ
َّ
أذن بالل بالصالة ،فصىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
َّ َ
وسلم ركعتني ،ثم صىل الغداة ،فصنع كما اكن يصنع
َّ
لك يوم ،قال :ورك َ
ب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َْ
وركبْنا معه ،قال :فجعل بعضنا يه ِمس إىل بعض ما
َْ
َّ
ريطنا يف صالتنا؟ ثم قال« :أما
كفارة ما صنعنا بِتف ِ

**

 .1856حدیث:

اپو قناذہ ینان کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت ہمی خظاب فمانا اور کہا "تم اینی
تہ
(پوری) سام اور (پوری) راب حلن رہو ےگ پو ان ساء اہلل کل نک نائ پ نح حاو
ے
ت
ھ
ی
پ
ک
ک
ےگ۔" لوگ حل پے،کوئ رم ر ذوشے یک رطف ذ ھنا ی ی تھا۔ ا و قناذہ ت
ے
کہا اشی عالم می رسول اہلل ﷺ حلن رہ تہان نک کہ راب آذھی گرر گنی ،می
ے
آب ےک تہلو می حل راہ تھا۔ وہ کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ کو اویگھ آگنی اور آب
ے
سواری ےس انک رطف جھک گن ،می آب ےک ناس آنا اور آب کو خگات پعی
آب کو شہارا ذنا خنی کہ آب اینی سواری پ سندےھ ہو گن ،ترھ آب حلن رہ تہا ن
نک کہ راب کا نیسی خضہ گرر گنا ،آب (ترھ) سواری پ (انک رطف)جھےک۔ وہ کہن
ے
ہی کہ می ت آب کو خگات پعی آب کو شہارا ذنا تہان نک کہ آب اینی سواری پ

سندےھ ہو گن ،وہ کہن ہی ترھ حلن رہ خنی کہ شرحی کا آخری وق ث تھا پو آب
(ترھ)جھےک ،یجھکنا تہےلذوپوننارےکجھکن ےسرناذہ تھا،فی ثتھا کہآباوی ث

ےس گر پت ،می آب ےک ناس آنا اور آب کو شہارا ذنا پو آب ت اینا ش منارک
اتھانا اور فمانا "ی کون ہ؟"می ت رعض یک:اپو قناذہ ہون۔ فمانا "تم ک ث ےس
میے ساتھ اس رطح حل رہ ہو؟" می ت رعض یک :می راب ہی ےس اس
رطح سق کر راہ ہون۔فمانا":اہلل پ عایل اشی رطح تمھاری خقاظت کرے خس رط ح
تم ت اس ےک ینی یک خقاظت یک۔" ،ترھ فمانا "کنا تم ذیکھ رہ ہو (کہ) ہم لوگون
ے
ت
ےس اوجھل ہی؟ "ترھ پوجھا  ":مھی کوئ (اور) پظ آر اہ ہ؟"می ت رعض یک:
ے
ی انک سوار ہ۔ ترھ رعض یک:ی انک اور سوار ہ خنی کہ ہم ا کےھ ہوت پو ساب
سوار تےھ ،اپوقناذہ کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ را سن ےس انک رطف ہن ،ترھ ش
( پچ ) رکھ ذنا (اور لنت گن) ترھ فمانا "ہمارے لن ہماری تمار کا خنال

رکھنا۔"ترھ خو ست ےس تہےل حاےگ ،وہ رسول اہلل ﷺ ہی تےھ ،سورح آب یک
ے
پ ست پ (جمک راہ) تھا۔ وہ کہن ہی ہم شحت پسوپس ےک عالم می کرھے ہوت ،ترھ
ے
آب ﷺ ت فمانا "سوار ہوحاو۔" ہم سوار ہوت اور (آےگ) حل پے خنی کہ
خت سورح نلند ہو گنا پو آب ﷺ اپے ،ترھ آب ﷺ ت وصو کا پین مانگا خو
میے ساتھ تھا ،اشی می کچھ نائ تھا۔ راوی حدی ث) کہن ہی کہ ترھ آب ت اس
م
ت
ےس ( کمل) وصو ےک مقا نےل می کچھ ہلکا وصو کنا اور اس می کچھ نائ نح ھی گنا ،ترھ
م
آب ت ( چےھ )اپو قناذہ ےس فمانا":ہمارے لن ا ین وصو کا پین محقوط رکھنا،ا
س یک انک سان ہو یگ۔"ترھ ن الل رضی اہلل عنہ ت تمار ےک لن اذان کہی ،رسول
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َ ُ
يف أُ ْسوة» ،ثم قالَ « :
كم َّ
أما إنه ليس يف انلوم
ل
ِّ
َْ
تفريط ،إنما اتلفريط ىلع من لم يصل الصالة حىت
ِّ
ييجء وقت الصالة األخرى ،فمن فعل ذلك فليُ َصلها
ح َ
ني ينتبه هلا ،فإذا اكن الغد فليصلها عند وقتها» ،ثم
ِ
ََ
ْ
قال« :ما ترون انلاس صنعوا؟» قال :ثم قال« :أصبح
ََ
انلاس فق ُدوا نبيهم» ،فقال أبو بكر وعمر :رسول اهلل
ِّ
َْ
صىل اهلل عليه وسلم َبعدكم ،لم يكن ِيلُخلفكم،
ْ
وقال انلاس :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني
ُ
أيديكم ،فإن يطيعوا أبا بكر ،وعمر يَ ْرش ُدوا ،قال:
ْ
َّ
امتد انلهارَ ،
وح ِيم لك َشء،
فانتهيْنا إىل انلاس حني
َ َ ْ
ْ
عطشنا ،فقال« :ال
وهم يقولون :يا رسول اهلل هلكناِ ،
َ
ُ
ْ َ
ُهلك عليكم» ،ثم قال« :أ ْط ِلقوا يل غ َم ِري» قال:
ودًع بالم َ
يضأة ،فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َ
ْ
يص ُّ
ُ
ب ،وأبو قتادة يس ِقيهم ،فلم يعد أن رأى انلاس
ماء يف امليضأة تكابوا عليها ،فقال رسول اهلل صىل
الم َأل َكُّ ُ
اهلل عليه وسلم« :أحسنوا َ
كم َ ْ
سري َوى» قال:
ُّ
يصب
ففعلوا ،فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وأس ِقيهم حىت ما بيق غريي ،وغري رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ،قال :ثم صب رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم ،فقال يل« :ارشب» ،فقلت :ال أرشب حىت
ُ
َ
آخرهم
سايق القوم
ترشب يا رسول اهلل قال« :إن
ُ
فرشبت ،ورشب رسول اهلل صىل اهلل
رشبا» ،قال:
ّ
َ
َ
عليه وسلم ،قال :فأىت انلاس املاء جا ِمني ِرواء ،قال:
ِّ
فقال عبد اهلل بن رباح :إين ألحدث هذا احلديث يف
مسجد اجلامع ،إذ قال عمران بن حصني انظر أيها
ِّ
الفىت كيف حتدث ،فإين أحد الركب تلك الليلة،
قال :قلت :فأنت أعلم باحلديث ،فقالَّ :
ممن أنت؟
ِّ
قلت :من األنصار ،قال :حدث ،فأنتم أعلم
َّ
حبديثكم ،قال :فحدثت القوم ،فقال عمران :لقد
شهدت تلك الليلة ،وما َش َع ُ
رت أن أحدا حفظه كما

حفظته.

اہلل ﷺ ت ذو رکعنی پھی ،ترھ آب ت اشی رطح خس رطح رور کرت تےھ،
ے
ضح یک تمار پھائ۔ راوی رمند ینان کرت ہی :اور رسول اہلل ﷺ سوار ہو گن ،ہم
ت
ھی آب یک معنت می سوار ہو گن ،راوی ت کہا :ہم می ےس کچھ لوگ انک
ذوشے ےس کانا تھوشی کرت لےگ کہ ہم ت تمارمی خو کو ناہی یک ہ اسکا کقارہ

ع
کنا ہ؟ اس پ آب ﷺ ت فمانا":کنا تمہارے لن میے مل می تموی
ے
ش
تہی؟" ،ترھ آب ت فمانا " مچھ لو! نیند (آحات) می (کسی یک) کوئ کو ناہی
ش
تہی۔ کو ناہی پو اس حص می ہ خو تمار ی پےھ تہان نک کہ ذوشی تمار کا وقث
ے
ے
ہو حات ،خو اس رطح کرے (سوحات) پو خت اس ےک لن حاےگ پو ی تمار پھ
ے
ےل ،ترھ خت ذوشا ذن آت پو اےس وق ث پ اذا کرے۔" ترھ فمانا "تم کنا ذیکھن
ہو (ذوشے) لوگون تکنا کنا؟" راوی ت کہا ترھ آب ت فمانا":لوگون ت
ضح یک پو ا ین ینی کو گم نانا۔ اپو یکر اور عرم ت کہا:اہلل ےک رسول ﷺ تمھارے
ت پ
پ
چےھ ہی ،وہ ا پےس تہی کہ مھی چےھ جھور ذین۔(ذوشے) لوگون ت کہا:ت
ض
سک رسول اہلل ﷺ تم ےس آےگ ہی۔ اگر وہ اپو یکر اور عرم یک اطاعت کرین پو حنح
ے
ت
را سن پ حلی ےگ ۔" ،کہا  :پو ہم لوگون نک (اس وق ث ) ہنح نات خت ذن خرھ
ےت
آنا تھا اور ہ ےسیث گنی ھی اور وہ کہہرہ تےھ اے اہلل ےک رسول ! ہم یناےس رم
ے
ہ
ت
ت
م
ک
ہ
گن۔ پو آب ت فمانا " تم پ کوئ ال ث ی آت وایل ہ"۔ رھ فمانا کہ " یا
جھونا ینالہ میے ناس الو‘‘۔ راوی حدی ث کہن ہی کہ ترھ وصو ےک نائ واال پین
منگوانا ،رسول اہلل ﷺ (اس ےس یناےل می) اند نلن گن اور اپو قناذہ لوگون کو
ت
ن الت گن،رناذ ذپ یگرری ھی کہلوگونتوصو ےک پینمیتھورا سانائذیکھلنا

پو اس پ جرھمت یناکر ا کےھ ہو گن پو رسول اہلل ﷺ ت فمانا  ":اجھا رطپقہ احینار
ج
کرو ،تم می ےس ہ انک ا ھی رطح یناس نچھا ےل گا"۔ راوی کہن ہی کہ لوگون ت

اپسا ہی کنا۔ رسول اہلل ﷺ نائ (یناےل می) اند نلن گن اور می لوگون کو ن ال نا گنا
ے
ہ
ک
ہ
ن
تہان نک کہ میے اور رسول اہلل ﷺ ےک سوا اور کوئ ی چا۔ راوی ن ی کہ
رسول اہلل ﷺ ت ترھ نائ ذاال اور مچھ ےس فمانا "بو۔" می ت رعض یک:اے
اہلل ےک رسول! خت نک آب تہی ئ لی ےگ می تہی بون گا۔ فمانا ":قوم کو
نائ ن الت واال ان ست ےس آخر می نینا ہ"۔ راوی ت کہن ہیی ث می ت ئ
ت
لنا اور رسول اہلل ﷺ ت ھی پوس فمانا۔ وہ رمند ینان کرت ہی کہ اس ےک پ عد
ے
لوگ اس حال ث می (ا گےل ) نائ پ تہنچ کہ ست ( ا ین) پین نائ ےس ترھے ہوت
تےھ اور (خوب) سیاب تےھ۔ (اپوقناذہ کہن ہی کہ) عنداہلل ین رناح ت کہا کہ می

ی حدی ث حامع مسچد می ست لوگون کو سناون گا ۔ی ث عرمان ین خضی ت فمانا :
ت
اے خوان ! خنال رکھنا کہ تم کس رطح حدی ث ینان کرت ہو ،اس راب م َی ھی
قا قےل ےک سوارون می ےس انک تھا۔ کہا:می ت رعض یک :آب اس حدی ث کو
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رناذہ حا ین واےل ہی۔ پو اتھون ت پوجھا:تم کس قینےل ےس ہو؟ می ت کہا اپضار
ےس۔ فمانا:حدی ث ینان کرو تم اینی احاذی ث ےس رناذہ آگاہ ہو ،کہا:می ت
ے
م ت
ہ
ت
م
ھ
ع
خ
م
پ
ت
لوگون کو حدی ث سنائ و رمان ت کہا:اس راب ی ی و وذ ھا اور ی ی
ش
مچھناکہ اےس کسی ت اس رطح نا ذر کھا خس رطح تم ت اےس نا ذرکھا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم اكن يف سفر وانتىه ما معهم من املاء فبرشهم
انليب صىل اهلل عليه وسلم بأنهم جيدونه أمامهم ،مما

دًع القوم إىل أن يرسعوا وال ينتظروا ،حىت سبقوا
انليب صىل اهلل عليه وسلم وبعض الصحابة ،واكن

منهم أبو قتادة فاكن الليل وبدأ رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم ينعس وأبو قتادة يعضده حىت ال يقع عن
الراحلة حىت انتبه هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم

ودًع هل باحلفظ كما حفظه ،ثم أخربه أن انلاس

سيختلفون يف ماكنه عليه الصالة والسالم وأن أبا

بكر وعمر سيخربونهم بأنه خلفهم وأنهم إن

أطاعوهم سريشدوا ،وهذا من عالمات نبوته عليه
الصالة والسالم ،ثم ناموا يف الليل ولم يوقظهم إال

حر الشمس ،فبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم أن

من نام عن الصالة دون تعمد تركها ليس بمفرط ،بل
هو معذور ،ولكن املفرط من يدع وقت الصالة
خيرج دون أن يصليها ،فلما مىش انليب صىل اهلل

عليه وسلم والصحابة اذلين معه وصلوا للقوم وقد
اكدوا يهلكون من العطش ،فبرشهم انليب صىل اهلل

عليه وسلم بأنهم لن يهلكوا وسيرشبوا مجيعا ودًع

بإناء أيب قتادة اذلي يستخدمه للوضوء وهو قدح
صغري ،وتوضأ فيه ودًع انلاس للرشب منه ،فرشب

انلاس َكهم حىت لم يبق إال رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم وأبو قتادة ريض اهلل عنه ،فرشب أبو قتادة بعد
أن أخربه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن ىلع سايق

القوم أن يرشب آخرهم ،وذلك من معجزات انليب

صىل اهلل عليه وسلم.

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث شپف می ی وصاخت یک گنی ہ کہ رسول اہلل ﷺ انک سق می تےھ
ع
کہ ان ےک ساتھ موخوذ سارا نائ جم ہوگنا پو ینی ﷺ ت ضچای کرام رضی اہلل ھم کو
ے
ے
ت
م
خ
م
ھ
س
ق
ک
ک
ی
ی پسارب سنائ کہ ا ی آےگنائ ل حات گا ،س و ن ر وم ی یی ےس

آےگ پ ھن کا حدی یندا ہو اور وہ ابظار کن پعی ینی ﷺ ےس آےگ پھ گن
پ
اوراپوقناذہ ےک سمول کچھ ضچای کرام (ینی ﷺ ےک ہرماہ رہ گن) ،راب کا وق ث
تھا اور رسول اہلل ﷺ اویگھن لگن پو اپوقناذہ رضی اہلل عنہ آب ﷺ کو ا پےس شہارا
ذ ین کہ آب سواری ےس گر ی پین تہان نک کہ رسول اہلل ﷺ (آخری نار) ان
ےک شہارا ذ ین یک وج ےس یندار ہو گن اور ان ےک خق می خقظ و امان یک و پےس ہی
ے
ے
ذعاء فمائ حیےس اپوقناذہ رضی اہلل عنہ ت آب یک خقاظت کرت ہوت کنا۔ ترھ
آب ﷺ ت اتھی ینانا کہ آب علنہالض الہ والس الم ےک (کہ آنا آب ﷺ ،آےگ
پ
ت
ہنح حات والون ےس آےگ نا چےھ ہی) مقام ےک پ علق ےس لوگون یک الگ الگ
ے
ے
رات ہویگ اور پقینا اپویکر صدپق اور عرم رضی اہلل عھما اتہی ی ینا نی ےگ کہ آب
ض
پ
ﷺ ان ےک چےھ ہی اور پقینا اگر ی لوگ ان ذوپون یک ناب مان لی پو حنح راہ نالی
ےگ ،اور ی ینی ﷺ یک بوی پسابون می ےس ہ ،ترھ وہ ست راب کو سو گن اور
ے
سورح یک نیس ہی ت اتہی نیند ےس یندار کنا پو رسول اہلل ﷺ ت اس مسنلہ یک
ے
ے
ش
وصاخت فمائ کہ خو حص تمار ےس سو حات اور حان پوجھ کر اس ت تمار ی جھوری
ش
ہو پو ی پقضی و کو ناہی ی ہویگ ،لنک کو ناہ پو وہ حص ہوگا خو اس تمار کو اذا کرت ےک
ے
ے
نچات ،اےس جھورے ر کےھ تہان نک کہ اس کا وق ث ہی ن کل حات ،خت ینی
ﷺ اور آب ےک ہرماہی ضچای کرام آےگ پھ حات وایل قوم ےس حا مےل اور وہ

اس حال می تےھ کہ فی ث تھا کہ وہ یناس یک وج ےس ہ الک ہوحات پو ینیﷺ ت
ے
اتہی ی پسارب سنائ کہ وہ نالکل ہ الک ی ہون ےگ نلکہ وہ سارے ےک سارے لوگ
ہی سیاب ہون ےگ اور آب ﷺ ت اپوقناذہ رضی اہلل عنہ کاوہ پین منگانا خس کو
وہ آب ﷺ ےک وصو ےک لن اسی عمال کنا کرت تےھ اور وہ جھونا سا پین تھا۔
آب ﷺ ت اس می وصو فمانا اور لوگون کو اس می ےس نین ےک لن ن النا۔ تمام
لوگ ئ حےک ،تہان نک کہ رسول اہلل ﷺ اور اپوقناذہ رضی اہلل عنہ ناق رہ گن۔ ینی
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ﷺ یک اس خی و آگہی ےک پ عد کہ قومکو ن الت واےل پ رصوری ہ کہ وہ ست ےس
ے
آخر می نین،اپوقناذہ رضی اہلل عنہ ت ئ لنا۔ اور ی ینی ﷺ ےک م عرحاب می ےس

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• ال يلوي ىلع أحد  :ال يعطف ،أي ال يلتفت ألحد.
• ال ضري  :ال يرضكم ذلك عند اهلل -تعاىل-.
• إبهار الليل  :انتصف.

• فنعس  :انلعاس مقدمة انلوم.

• فدعمته  :أقمت ميله من انلوم ورصت حتته اكدلًعمة للبناء فوقها.
• تهور الليل  :ذهب ،أكرثه مأخوذ من تهور ابلناء وهو انهداده.
• ينجفل  :يسقط.

• بما حفظت به نبيه  :بسبب حفظك نبيه صىل اهلل عليه وسلم.
• سبعة ركب  :ركب مجع راكب.

• بميضأة  :بكرس امليم وبهمزة بعد الضاد :ويه اإلناء اذلي يتوضأ به.
• وضوءا دون وضوء  :وضوءا خفيفا.

• يهمس إىل بعض  :يكلمه بصوت خيف.
ُ ْ
• ال هلك عليكم  :هو بضم اهلاء من اهلالك.

• غمري  :هو بضم الغني املعجمة وفتح امليم وبالراء هو القدح الصغري.
• أطلقوا يل  :إيتوين به.

• فلم يعد أن رأى انلاس ماء يف امليضأة  :لم يتجاوز رؤيتهم املاء يف امليضأة.

• أحسنوا املأل  :املأل اخللق والعرشة ،يقال :ما أحسن مأل فالن .أي خلقه وعرشته وما أحسن مأل بين فالن .أي عرشتهم وأخالقهم.
• ِّ
جامني  :مسرتحيني ,واجلمام :ذهاب اإلعياء ،واإلمجام :ترفيه انلفس ملدة حىت يذهب عنها اتلعب وتنشط.
• يف مسجد اجلامع  :اتلقدير هنا مسجد املاكن اجلامع.
• تكابوا عليها  :تزامحوا عليها ًّ
مكبا بعضهم ىلع بعض.
• رواء  :الرواء ضد العطاش.

فوائد احلديث:
 .1فيه أنه يستحب ألمري اجليش إذا رأى مصلحة لقومه يف إعالمهم بأمر أن جيمعهم َكهم ويشيع ذلك فيهم يلبلغهم َكهم ويتأهبوا هل وال خيص

به بعضهم وكبارهم ألنه ربما خيف ىلع بعضهم فيلحقه الرضر
 .2استحباب قول إن شاء اهلل يف األمور املستقبلة
 .3وفيه أنه يستحب ملن ُصنع إيله معروف أن يدعو لفاعله
 .4فيه استحباب األذان للصالة الفائتة
 .5وفيه قضاء السنة الراتبة ألن الظاهر أن هاتني الركعتني اللتني قبل الغداة هما سنة الصبح
 .6وقوهل كما اكن يصنع لك يوم فيه إشارة إىل أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها
 .7وفيه إباحة تسمية الصبح غداة
 .8أن انلائم ليس بملكف وإنما جيب عليه قضاء الصالة
 .9امتداد وقت لك صالة من اخلمس حىت يدخل وقت األخرى وهذا مستمر ىلع عمومه يف الصلوات إال الصبح فإنها ال تمتد إىل الظهر بل خيرج
وقتها بطلوع الشمس
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 .10إن سايق القوم آخرهم؛ فيه هذا األدب من آداب شاريب املاء واللْب وحنوهما ويف معناه ما يفرق ىلع اجلماعة من املأكول َكحم وفاكهة ومشموم
وغري ذلك
 .11ويف حديث أيب قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ,إحداها :إخباره بأن امليضأة سيكون هلا نبأ واكن كذلك ,اثلانية:
تكثري املاء القليل ,اثلاثلة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم َككم سريوى واكن كذلك ,الرابعة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال
انلاس كذا ,اخلامسة :قوهل صىل اهلل عليه وسلم إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم وتأتون املاء واكن كذلك ,ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك
وهلذا قال فانطلق انلاس ال يلوي أحد ىلع أحد إذ لو اكن أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوهل صىل اهلل عليه وسلم.
 .12سنة ختفيف الوضوء
 .13جواز انلوم ىلع ادلابة

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .ادليباج ىلع صحيح مسلم بن احلجاج ,عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل ادلين السيويط,
رشحُ
حققه :أبو اسحق احلويين األثري ,انلارش :دار ابن عفان للنرش واتلوزيع  -اململكة العربية السعودية  -اخلرب ,الطبعة :األوىل   1416ـه 1996 -مْ َ .
َ
َ
َ ُ ُ ْ
اىض عيَاض ُ
ُ ْ
َ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ,عياض بن موىس بن عياض بن عمرون ايلحصيب السبيت ،أبو الفضل ,املحقق:
الم َس َّىم إِكمال
ص ِحيح مس ِل ِم لِلق ِ ِ
ْ
ادلكتور حي َىي إِ ْس َما ِعيل ,انلارش :دار الوفاء للطباعة والنرش واتلوزيع ،مرص ,الطبعة :األوىل  1419 ،ـه 1998 -م
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ش
وصو اس حصپواخت ہو ناہ خوخت لنت کر سو ناہ

إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا

 .1857احلديث:

**

 .1857حدیث:

این عناس رضی اہلل عہما ےس رمقوعا روای ث ہ کہ’’ :رسول اہلل ﷺ شچدہ کرت
اور اشی حال ث می سو حات تہان نک کہ خرات لین لگن۔ ترھ آب ﷺ اتھ کر ناق
تمار پوری فمات اور وصو تھی کرت۔‘‘ این عناس رضی اہلل عہما کہن ہی کہ می
ے
ت آب ﷺ ےس رعض کنا کہ آب ت تمار پھی اور ( ین شے ےس) وصو
ے
ش
تہی کنا حاال نکہ آب سو گن تےھ؟ آب ﷺ ت فمانا’’ :وصو اس حص پ واخت

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما :-أن رسول اهلل -
َُْ ُ
وينفخ ثم
صىل اهلل عليه وسلم« -اكن يسجد وينام

يقوم فيصيل وال يتوضأ» قال فقلت هل صليت ولم
تتوضأ وقد ن ْم َ
ت ؟ فقال «إنما الوضوء ىلع من نام
ِ
ْ
ُمض َط ِجعا».

ہو نا ہ خو خت لنت کر سو نا ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان أن انلوم اخلفيف ال ينقض

**

الوضوء ،اكنلوم من اجلالس املتمكن والقائم إال من

نام نوما عميقا أو مضطجعا فإن وضوءه ينتقض
السرتخاء مفاصله وعدم أمن خروج الريح من دبره.

اجمایل معنی:

ہ
اس حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ لیک شی نیند ےس وصو تہی پوینا ہ حیےس اس
ے
م
ش
ش
حص یک نیند خو نینھا نینھا سو حات اور اےس ا ین آب پ کمل کییول ہو نا وہ حص خو
ے
ے
ش
کرھا کرھا سو حات ما سوا اس حص ےک خو گرہی نیند نا خت لنت کر سو حات کنو نکہ اس

حال ث می اس ےک خور ذھنےل پ حات ہی اور شین ےس ہوا ےک حارح ہوت کا
اندپش ہو نا ہ خنانچہ اس کا وصو پوبحا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• نفخ  :أي تنفس بصوت حىت يسمع منه صوت انلفخ.
• مضطجعا  :أي واضعا جنبه ىلع األرض.

فوائد احلديث:
 .1انلوم اليسري من اجلالس ال ينقض الوضوء.
 .2انلوم الكثري املستغرق ناقض للوضوء.
 .3الطهارة من احلدث رشط لصحة الصالة.
 .4جواز انلعاس والرقود يف املسجد ،ال سيما النتظار الصالة.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،انلارش :دار الفكر  -حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرون .ضعيف أيب داود ،األم ،ملحمد نارص ادلين األبلاين  -دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع  -الكويت ،الطبعة األوىل -
1423ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفوري  -انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للبسام ،مكتبة
األسدي  -الطبعة اخلامسة  1423 -ـه2003 -م .تسهيل االملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،للشيخ صالح الفوزان  -الطبعة األوىل 1427 ،ـه2006 -م.
جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر -طبع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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خق’وِالء‘ اےس حاصل ہوگا خوآراذ کرے۔

إنما الوالء ملن أعتق

 .1858احلديث:

**

 .1858حدیث:

ے
عاپش بت اپو یکر رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ :خضب پپہ رضی اہلل عہا یک
ے
ے
وج ےس نی شعی اخکام حاری ہوت:انک ی کہ وہ آراذ ہو نی پو اتہی ا ین

عن ًعئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما -قالت:
ُ ِّ َ ْ
ريت ىلع زوجها حني
اكنت يف بريرة ثالث سنن :خ
ُْ
عتقت .وأه ِد َي هلا حلم ،فدخل يلع رسول اهلل -صىل
ُ
اهلل عليه وسلمْ ُ -
والرب َم ُة ىلع انلار ،فدًع بطعام ،فَأ ِ َ
يت
ََ
ُْ
خبزب وأد ٌم من أدم ابليت ،فقال :ألم أر الربمة ىلع انلار
ُ ِّ
فيها حلم؟ قالوا :بىل ،يا رسول اهلل ،ذلك حلم تصدق به

حاوند یک نای ث احینار ذنا گنا۔ ذوشا ی کہ اتہی پطور صدقہ کہی ےس گوست آنا۔
ے
ک ت
رسول اہللﷺ پشپف الت پو ہندنا آگ پر ھی ھی۔ آب ﷺ ت کھانا مانگا پو

آب ﷺ کو روئ ےک ساتھ گرھواال سالن ذے ذنا گنا۔ رسول اہللﷺ ت فمانا:
ک
کنا آگ پ ر ھی ہندنا می گوست تہی نک راہ تھا؟گرھ والون ت کہا :جی اہن! اے اہلل
ے
ےک رسول! لنک وہ پو وہ گوست ہخو پپہ کو پطور صدقہ ذنا گنا ہ اس لنہم ت
ے
ش
ذرست تہی مچھا کہ آب کو اس می ےس کھ ال نی۔ رسول اہللﷺ ت فمانا :ی
ے
ے
اس ےک لن صدقہ تھا لنک اس یک رطف ےس ہمارے لن نحقہ ہو گا۔ نیشا ی کہ
رسول اہللﷺ ت ان ےک نارے می ہی فمانا تھا کہ :خق والء اےس حاصل ہوگا خو

ىلع بريرة ،فكرهنا أن نطعمك منه ،فقال :هو عليها

صدقة ،وهو منها نلا هدية .وقال انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -فيها :إنما َ
الوالء ملن أعتق».

آراذ کرے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تذكر ًعئشة ريض اهلل عنها من بركة موالتها بريرة
متيمنة بتلك الصفقة ،اليت قربتها منها ،إذ أجرى اهلل

تعاىل من أحاكمه الرشيدة يف أمرها ثالث سنن ،بقيت

ترشيعا ًعما ىلع مر ادلهور .فاألوىل :أنها عتقت حتت
ُ
زوجها الرقيق (مغيث) فخ ِّريت بني اإلقامة معه ىلع

نكاحهما األول ،وبني مفارقته واختيارها نفسها؛

ألنه أصبح اليكافئها يف ادلرجة ،إذ يه حرة وهو
رقيق ،والكفاءة هنا معتربة ،فاختارت نفسها،

وفسخت نكاحها ،فصارت سنة لغريها .واثلانية :أنه
َ
ُ
تصدق عليها بلحم ويه يف بيت موالتها ًعئشة
فدخل انليب صىل اهلل عليه وسلم واللحم يطبخ يف
الربمة ،فدًع بطعام فأتوه خبزب وأدم من أدم ابليت

اذلي اكنوا يستعملونه يف ًعدتهم ادلائمة ،ولم يأتوه
بيشء من اللحم اذلي تصدق به ىلع بريرة ،لعلمهم

أنه ال يأكل الصدقة .فقال :ألم أر الربمة ىلع انلار فيها
حلم؟ فقالوا :بىل ،ولكنه قد تصدق به ىلع بريرة،
وكرهنا إطعامك منه .فقال  :هو عليها صدقة ،وهو

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
عاپش رضی اہلل عہا اینی آراذ کرذہ ناندی یک پک ث ینان کر رہی ہی اور اس نا پک ث
سوذے کا ذکر کررہی خس ت اےس ان ےک فی ث کر ذنا۔ کنو نکہ اہلل پ عایل ت ہدای ث
مس
پ نمل ا ین اخکاماب می ےس نی کو ان ےک نارے می حاری فمانا خو ر ہن
ے
ے
رمات نک شعی اخکاماب ین گن۔ اول :وہی ث آراذ ہو نی خت وہ ا ین ع الم
سوہ معنت ےک ن کاح می تھی۔ اتہی احینار ذنا گنا کہ حاہ پو وہ ا ین تہےل ن کاح پ

ان ےک ساتھ رہی نا ترھ اتہی جھور ذین اور ا ین آب کو الگ کر لی۔ کنو نکہ وہ
رم ین ےک اعینار ےس اب ان ےک ہم نلہ تہی رہ تےھ کنو نکہ ی آراذ تھی اور وہ

ع الم اور اس معا مےل می پاپی کا خنال رکھا حا نا ہ۔ اتہون ت الگ ہوت کا
ے
ے
ق
قنضلہ کرت ہوت ا ین ن کاح کو سح کر ذنا۔ ان کا ی عمل ذوشون ےک لن سیت
ے
ین گنا۔ ذوم :ان کو پطور صدقہ گوست ذنا گنا خت کہ وہ خضب عاپش رضی اہلل عہا
ے
ےک گرھ می تھی جہون ت اتہی آراذ کنا تھا۔ ینی ﷺ گرھ آت پو ہندنا می

گوست نک راہ تھا۔ آب ﷺ ت کھانا مانگا پو گرھ والون ت آب ﷺ کو روئ اور
گرھ کا وہ سالن ذے ذنا خو وہ عموما اسی عمال کنا کرت تےھ اور خضب پپہ کو خو
ت
صدق کا گوست آنا تھا اس می ےس آب ﷺ کو کچھ ھی ی ذنا کنو نکہ وہ ی حا ین
تےھ کہ آب ﷺ صدقہ تہی کھات۔ آب ﷺ ت فمانا :کنا آگ پ خرھی ہندنا
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منها نلا هدية .واثلاثلة  :أن أهلها ملا أرادوا بيعها من
ًعئشة ،اشرتطوا أن يكون والؤها هلم يلنالوا به

الفخر حينما انتسب إيلهم اجلارية وربما حصلوا به
نفعا ماديًّا ،من إرث ونرصة وغريهما فقال انليب صىل
اهلل عليه وسلم( :إنما الوالء ملن أعتق) .وليس للبائع

وال لغريه .والوالء عالقة بني السيد املالك والعبد
اململوك بعد عتقه وريته ،فريث السيد العبد إذا لم
يكن هل وارث أو بيق َشء بعد أن يأخذ أصحاب

الفروض نصيبهم من املرياث.

می گوست تہی تھا؟ اتہون ت خواب ذنا کہ :جی نالکل ہ۔ لنک وہ خضب پپہ
ش
کو پطور صدقہ آنا ہ اس وج ےس ہم ت اےس آب کو کھ النا مناست تہی مچھا۔
ے
آب ﷺ ت فمانا کہ :وہ ان ےک لن صدقہ ہ اور ان ےک رطف ےس ہمارے
ے
ے
لن ہدی ہو گا۔ سوم :پپہ ےک مالکان ت خت اتہی خضب عاپش رضی اہلل عہا کو
ے
پحنا حااہ پو اتہون ت شط لگائ کہ آراذ کرت پ خق والء اتہی ےک ناس رہ گا کنو نکہ
ے
خت ناندی ان یک رطف میسوب ہو یگ پو ی ان ےک لن فرح کا ناعت ہو گا اور ہو سکنا
ے
ے ت
ہ کہ اس ےس اتہی کوئ ماذی قاندہ ھی حاصل ہو حیےس ورای ث اور پضب وعیہ۔
اس پ ینیﷺ ت فمانا :والء اشی کا خق ہ خس ت آراذ کنا۔ ی پحن واےل نا
کسی اورکو تہی ملنا۔ والء مالک آقا اور مملوک ع الم ےک مانی اس ےک آراذ ہو حات
ے
ے
ےک پ عد قاتم ر ہن واال انک پ علق ہ۔ اگر ع الم کا کوئ وارب ی ہو نا ترھ ذوی
ے
القوض ےک میاب می ےس اینا خضہ ےل خکن ےک پ عد کچھ ناق نح حات پو وہ آقا کو
پطور میاب مل حا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة بنت أيب بكر-ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• بريرة  :موالة ًعئشة صحابية مشهورة ًعشت إىل زمن يزيد بن معاوية
َ
• ُسنن  :طرق.
َ َ
• عتُقت  :أعتقتها ًعئشة ريض اهلل عنها ،أي جعلتها حرة بعد أن اكنت مملوكة.
ْ
• برمة ْ ُ :
الربمة قِدر من حجارة ،مجعه ب ُ َرم
ُُ
• أدم  :مجع إدام وهو ما يؤلك مع اخلزب ،أي َشء اكن.
ُ ِّ
• تصدق  :لم يذكر فاعله
• فكرهنا  :أن نطعمك منه ،ألنك ال تأكل الصدقة.

• هو  :أي :اللحم
• عليها صدقة  :ألنها فقرية .والصدقة تمليك مال بال عوض طلبا ثلواب اآلخرة
• وهو منها نلا هدية  :أهدته نلا بريرة  ،ألن للفقري اتلرصف يف ملكه .واهلدية يه تمليك مال بال عوض للتودد واملحبة
• فيها  :يف بريرة ملا أرادت ًعئشة أن تشرتيها فاشرتط أهلها أن يكون الوالء هلم.

فوائد احلديث:
 .1أن األمة إذا عتقت حتت عبد يكون هلا اخليار يني ابلقاء معه ويني الفسخ من عصمة نكاحه ،وجواز ذلك بإمجاع العلماء .أما إذا عتقت

حتت حر فال خيار هلا
 .2أن من موانع اتلاكفؤ بني الزوجني احلرية والرق.
ُ
 .3أن الفقري إذا تصدق عليه فأهدى من صدقته إىل من ال حتل هل الصدقة ،من غين وغريه ،فإهداؤه جائز ،ألنه قد ملك الصدقة ،فيترصف بها
كيف شاء.
 .4ديلل ىلع سؤال صاحب ابليت أهله عن شؤون مزنهل وأحواهل.

 .5احنصار الوالء باملعتق ،فال يكون لغريه ،وال ينتقل لغريه بأي طريقة.

 .6جواز أكل اإلنسان من طعام من يرس بأكله ولو لم يأذن هل فيه خبصوصه.

 .7جواز الصدقة ىلع من ينفق غري املتصدق عليه.
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 .8أن من حرمت عليه الصدقة جاز هل أكل عينها إذا تغري حكمها.

 .9أن اهلدية تملك بوضعها يف بيت املهدى هل وال حيتاج إىل اتلرصيح بالقبول.

 .10أنه ال جيب السؤال عن أصل املال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة ،وال عن اذلبيحة إذا ذحبت بني املسلمني
 .11تسمية األحاكم سننا وإن اكن بعضها واجبا.
 .12استحباب شفاعة احلاكم يف الرفق باخلصم ،لقول انليب صىل اهلل عليه وسلم لربيرة " :زوجك وأبو ودلك".

 .13حتريم الصدقة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم لفيصل بن عبد العزيز آل املبارك  ،ط 1412( ،2ه) اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6159( :
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ے
اگر تمار می کوئ ینا خکم نارل ہوا ہو نا پو می تمہی تہےل ہی ینا خ کا ہو نا لنک می پو
إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به،
ت
ولكن إنما أنا برش مثلكم ،أنىس كما تنسون ،تمہارے ہی حیسا انک اپسان ہون ،خسرطح تم تھو لن ہو می ھی تھول حا نا
م
فإذا نسيت فذكروين ،وإذا شك أحدكم يف
ہون۔اس لن خت می تھول حاناکرون پو تم چےھ ناذذِالذنا کرو اور اگر کسی کو تمار
ے
صالته ،فليتحر الصواب فليتم عليه ،ثم ليسلم ،می سک ہو حاتپو سوح کرذرست کناہ ،اُےسم علوم کرے اور اشیےک
ثم يسجد سجدتني
مظاپق تمار پوری کرے ترھ سالم تھی کر (شہوےک )ذو شچدے کرےل۔

 .1859احلديث:

**

ے
عنداہلل ین م سعوذ رضی اہلل عہما ت فمانا کہ:ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت تمار پھائ۔
ے
م
اپاہم ت کہا چےھ تہی معلوم کہ تمار می رناذئ ہوئ نا کمی ـ ترھ خت آب ﷺ ت
ے
س الم تھیا پو آب ےس کہا گنا کہ اے اہلل رسول! کنا تمارمی کوئ ینا خکم آناہ؟ آب

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

انليب -صىل اهلل عليه وسلم- -قال إبراهيم :ال أدري
َ َ
أح َدث
زاد أو نقص -فلما سلم قيل هل :يا رسول اهلل،

َ
صليت كذا
يف الصالة َشء؟ قال« :وما ذاك» ،قالوا:
وس َ
وكذاَ ،فثَ َّىن رجليْه ،واستقبل القبلةَ ،
ج َد
ِ ِ
سجدتني ،ثم سلم ،فلما أقبل علينا بوجهه ،قال« :إنه
َ
َشء نلَ َّبأَتُ ُ
ٌ
كم به ،ولكن إنما
لو َح َدث يف الصالة
نسي ُ
َْ َ ْ
َ
ََ ٌ
ت
أنا برش مثلكم ،أنىس كما تنسون ،فإذا ِ
َْ
َ ِّ
َ َّ
فذك ُروين ،وإذا شك أحدكم يف صالته ،فليَتَ َح َّر
الص َو َ
َّ
اب فليُ ِت َّم عليه ،ثم ليسلم ،ثم يسجد سجدتني».

ﷺ ت کہا:آخر کنا ناب ہ؟ لوگون ت کہا آب ت اینی اینی رکعنی پھی
ہی۔ ی سن کر آب ﷺ ت ا ین ذوپون ناون تھیے اور قنلہ یک رطف منہ کر لنا
ے
اور ( شہو ےک ) ذو شچدے کن اور س الم تھیا۔ ترھ ہماری رطف منوج ہوت اور
ے
فمانا کہ’’:اگر تمار می کوئ ینا خکم نارل ہوا ہو نا پو می تمہی تہےل ہی ینا خ کا ہو نا لنک
ت
می پو تمہارے ہی حیسا اپسان ہون ،خس رطح تم تھو لن ہو می ھی تھولنا
م
ہون۔اس لن خت می تھول حانا کرون پو تم چےھ ناذ ذِال ذنا کرو اور اگر کسی کو تمار می
ے
سک ہو حاتپو سوح کر ذرست کنا ہ ،اےس معلوم کرے اور اشی ےک مظاپق تمار
پوری کرے ترھ س الم تھی کر (شہو ےک) ذو شچدے کر ےل۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -صىل بهم صالة زاد فيها أو نقص ،فسأهل
الصحابة هل حدث يف الصالة تغيري؟ فأخربهم بأنه
لو حدث فيها َشء ألخربهم ،ثم ذكر أنه برش مثلنا

ينىس لزيادته يف الصالة أو نقصانه ،ثم ذكر احلكم

فيمن زاد أو نقص يف الصالة ناسيا ثم ذكر أن يتحقق
من عدد الركعات ثم يتم إن اكن فيها نقص أو يسجد

سجدتني للسهو ثم يسلم منهما.

 .1859حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می ی ینان کنا حا راہ ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ضچای کو تمار پھائ اس
ے
ن
می کمی یسی ہو گنی۔ ضچای ت پوجھا کہ کنا تمار می کسییندنیل کا خکم آ گنا ہ؟ آب
ے
ﷺت فمانا کہاگرکوئیناخکم آنا ہو ناپومیتمہیرصوریناذیناترھاتھی ینانا کہوہ
ن
ت
ھی انحیےس اپسانہیاورتمارمیکمی یسیےک اعینار ےستھول سکنہی۔ ترھ ی خکم
ن
ش
ن
پق
ینان کنا کہ خو حص تھول کر تمار می کمی یسی کر ینےھ پو ترھ اذا سدہ عدذ رکعاب کو ینی کر
ےل اور اگر اس می پقص آ گنا ہ پو اس ےک مظاپق تمار پوری کرے اور شہو ےک
ذو شچدے کرےک س الم تھی ذے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبداهلل بن مسعود-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
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معاين املفردات:

َ َ
و"ح َدث" بفتح ادلال ،ومعناه :السؤال عن حدوث َشء من الويح ،يوجب تغيري حكم الصالة
• أحدث يف الصالة َشء؟  :اهلمزة فيه لالستفهام،
بالزيادة ىلع ما اكنت معهودة.
• وما ذاك  :سؤال من لم يشعر بما وقع منه ،وال يقني عنده ،وال غلبة ظن ،وهو خالف ما عندهم.
• نلبأتكم  :ألخربتكم به.
• أنا برش  :تطرأ َّ
يلع ،وتلحقين احلالة البرشية.

• أنىس  :النسيان يف اللغة :خالف اذلكر واحلفظ ،ويف االصطالح :النسيان وغفلة القلب عن اليشء ،فهو جهل طارىء يزول به العلم عن
اليشء ،مع ذكره لغريه ،يلخرج انلوم وحنوه.
َّ
• إذا شك أحدكم  :الشك يف اللغة :خالف ايلقني ،ويف االصطالح :الشك ما يستوي فيه طرفا العلم واجلهل ،وهو الوقوف بني الشيئني؛ حبيث
ال يميل إىل أحدهما ،فإذا قوي أحدهما ،وترجح ىلع اآلخر ،فهو الظن.
َّ
فليتحر الصواب  :اتلحري :القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.
•
َْ
َْ
ُ
ُ
ّ
ّ
• فلي ِتم عليه  :أي :فلي ِتم بانيا ىلع ما سبق من صالته.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن سجود السهو للزيادة سهوا يف الصالة ،وأنها ال تعاد ،بل يسجد سجود السهو ،وجيرب بهما خلل صالته.
َّ
 .2أن سجديت السهو يُؤىت بهما من جلوس ،فال يرشع أن يقوم حينما يريد أن يسجدهما.
َ
َّ
َّ
َّ
 .3أن املتابعة خطأ ال تبطل الصالة ،ولكن إذا علم خبطأ إمامه فال يتابعه إال يف التشهد األول ،فإنه يقوم معه إذا لم يعلم اإلمام باخلطأ إال بعد
َّ
استتم قائما.
أن
َّ
 .4أن سجديت السهو ،اكلسجود ضمن الصالة يف األحاكم.
َّ
 .5أن االنرصاف عن ال ِقبلة سهوا ،أو خطأ -ال يبطل الصالة.
َّ
 .6أن الالكم مع ظن إتمام الصالة ال يبطلها ،ولو طال.
َّ
 .7أن حمل سجود السهو يكون بعد السالم يف مثل هذه الصورة.
َّ
ُ
نسيت فذكروين" ،ديلل ىلع أنه جيب ىلع املأمومني أن ينبهوا اإلمام إذا سها يف الصالة.
 .8قوهل" :فإذا
 .9دل قوهل( :إذا شك أحدكم يف صالته) وكذا غريه من األحاديث املتقدمة ىلع أن سجود السهو مرشوع يف صالة انلافلة ،كما هو مرشوع يف
صالة الفريضة؛ ألن اجلربان وإراغم الشيطان حيتاج إيله يف صالة انلفل ،كما حيتاج إيله يف صالة الفرض.
 .10أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -برش يعرتيه ما يعرتي البرش من النسيان وغريه.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل
ابلخاري ,حقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)11232( :
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ے
’’انساء اہللی خوابشچاہ‘‘( ،ترھفمانا)’’تم ناللےک ساتھ اتھ کرحاپو اور خو
کلماب تمت خواب میذیکےھ ہیوہ اتہی ینات حاو ناکہ اسےک مظاپقوہ

إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل ،فقم مع بالل فألق
عليه ما رأيت ،فليؤذن به ،فإنه أندى صوتا

اذانذین کنو نکہ انیکآوار تمےس نلندہ“۔

منك

 .1860احلديث:

َ َ
عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -قال :ل َّما أ َم َر
ُْ ُ
َّ ُ
وس يع َمل
انلاق ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بِ
َّ
ْ
يلُ ْ َ َ
اس ِجلَم ِع الصالة طاف يب وأنا نائم
رضب بِ ِه لِلن ِ
ِ
رجل حيمل ناقوسا يف يده ،فقلت :يا عبد اهلل أَتَبيعُ
ِ
انلاقوس؟ قال :وما تصنع به؟ فقلت :ندعو به إىل
َ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ َ
ىلع َما ُه َو َخ ْ ٌ
ري ِم ْن ذلِك؟
الصالة ،قال :أفال أدلك
فقلت هل :بىل ،قال :فقال :تقول :اهلل أكرب ،اهلل أكرب،
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن

ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن حممدا رسول اهلل ،أشهد أن
يح ىلع الصالةَّ ،
حممدا رسول اهللَّ ،
يح ىلع الصالة،
يح ىلع الفالحَّ ،
َّ
يح ىلع الفالح ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب،
ْ
ال هلإ إال اهلل ،قالُ :ث َّم ْ
استَأ َخ َر َع ِّين َغ ْ َ
ري بعيد ،ثم قال:
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
الصالة :اهلل أكرب اهلل أكرب ،أشهد
وتقول ِإذا أقمت
أن ال هلإ إال اهلل ،أشهد أن حممدا رسول اهللَّ ،
يح ىلع
َّ َ
َْ َ َ
الصالةَّ ،
قامت
الصال ُة ،قد
ت
ِ
يح ىلع الفالح ،قد قام ِ

الصالة ،اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال هلإ إال اهلل ،فلما
ُ
أتيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
أصبحت،
َّ َ َ ُ ْ َ َ ٌّ ْ َ َ َّ
اَّللُ،
ُ
فأخربته ،بما رأيت فقال« :إِنها لرؤيا حق إِن شاء
َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِّ ْ
ت ،فليُ َؤذن بِ ِه ،فإنه
فقم مع بِال ٍل فأل ِق علي ِه ما رأي
َ َ َ ْ ُ ُْ
َْ
ُ
فقمت مع بالل ،فجعلت أل ِقي ِه
أن َدى صوتا منك»
َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ْ ُ َ ِّ ُ
ك ُع َم ُر ُ
بن اخل َ َّطاب،
علي ِهَ ،ويؤذن بِ ِه ،قال :فس ِمع ذل ِ
َّ
َ َ
وهو يف بيته فخرج َجيُ ُّر ر َد َ
اذلي َب َعثك
اء ُه ،ويقولَ :و ِ
ِ
ِّ َ َ ُ َ َّ
ُ
اَّلل ،لقد رأيت مثل ما رأى ،فقال
بِاحلَق يا رسول ِ
َ َّ
لِلَف احل َ ْم ُد».
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمِ ِ « :-

**

 .1860حدیث:

عنداہلل ین رند رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ خت رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت ناقوس
ے
ے
ج
ینات کا خکم فمانا ناکہ لوگون کو تمار یک حارط مع کرت ےک لن اےس نچانا حات ،پو
ے
ے
ش
می ت خواب می انک حص کو اہ تھ می ناقوس اتھات ہوت ذیکھا ،می ت اس
ےس پوجھا :اہلل ےکیندے کنا اےس فوخت کروےگ؟ اس ت کہا :تم اےس کنا کرو
ے ے
ش
ےگ؟ می ت کہا :ہم اس ےک ذر پےع لوگون کو تمار ےک لن ن ال نی ےگ ،اس حص

ت کہا :کنا می تمہی اس ےس تہی خی ی ینا ذون؟ می ت کہا :کنون تہی رصور
ے
ینا ین،پواس تکہا:تماس رطح کہو’’ :ال َلہاَک َی ،ال َلہ اَک َی ،ال َلہاَک َی ،ال َلہ اَک َیَ ،اشہَ ُد
ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ
ول ال َلہِ،
ول ال َل ِہَ ،اشہَ ُد َا َن مُچ َِمًا َرس ُ ُ
َان ال اِلَہ َاِال ال َلہَُ ،اشہَ ُد َان ال اِلَہ َاِال ال َلہَُ ،اشہَ ُد َا َن مُچ َِمًا َرس ُ ُ
ج ََی عَ َیل الضَالہِ ،ج ََی عَ َیل الضَالہِ ،ج ََی عَ َیل الق َالحِ  ،ج ََی عَ َیل الق َالحِ  ،ال َلہ اَک َی ،ال َلہ اَک َی ،ال اِلَہ اِال
ُ ُ ُ ُ
َ
اللہ‘‘ (اہلل ست ےس پا ہ ،اہلل ست ےس پا ہ ،اہلل ست ےس پا ہ ،اہلل ست
ُ
ے
م
ہ
م
ہ
ت
ہ
م
ع
خ
گ
ن
ک
ہ
گ
ےس پا ہ ،ی وا ی ذینا ون کہ اہلل ےک سوا وئ وذ پ ق ی ،ی وا ی ذینا
ے
ہون کہ اہلل ےک سوا کو ئ معنوذ پخق تہی ،می گواہی ذینا ہون کہ مچِم صیل اہلل علنہ وسلم

اہلل ےک رسول ہی ،می گواہی ذینا ہون کہ مچِم صیل اہلل علنہ وسلم اہلل ےک رسول ہی،
ے
ے
تمار ےک لن آو ،تمار ےک لن آو ،کامنائ یک رطف آو ،کامنائ یک رطف آو) ترھ وہ
پ
ش
حص مچھ ےس تھورا چےھ ہت گنا ،رناذہ ذور تہی گنا ترھاس ت کہا :خت تم ت مار ےک
ے
لن کرھے ہو پو اس رطح کہو’’ :ال َلہ اَک َی ،ال َلہ اَک َیَ ،اشہَ ُد َان ال اِلہ اِال ال َلہَ ،اشہَ ُد َا َن مُچ َِمًا
ُ ُ ُ ُ
َ ُ
ت الضَالہُ ،قَد قَامَ ِ
ول ال َل ِہ ،ج ََی عَ َیل الضَالہِ ،ج ََی عَ َیل الق َالحِ  ،قَد قَامَ ِ
ت ال َض الہُ( ،اہلل
َرس ُ ُ
ے
ست ےس پا ہ ،اہلل ست ےس پا ہ ،می گواہی ذینا ہون کہ اہلل ےک سوا کوئ معنوذ
پخق تہی ،می گواہی ذینا ہون کہ مچِم صیل اہلل علنہ وسلم اہلل ےک رسول ہی ،پقینا تمار
ے
ے
کرھی ہو گنی ،پقینا تمار کرھی ہو گنی[ ،اور انک روای ث می ہ کہ اگر ضح یک اذان ہو پو
لض خَ ِم لن َ ِ لض خَ ِ
َ
َ
ی م َن النَو ِم’’ (تمار نیند ےس تہی ہ ،تمار نیندےس تہی
ی َن ا وم ،ا َال ُہ ٌّ
’’ا َال ُہ ٌّ
ہ) کہو] ’’ال َلہ اَک َی ،ال َلہ اَک َی ،ال ا ِ َلہ اِال ال َلہ‘‘ (اہلل ست ےس پا ہ ،اہلل ست ےس پا
ُ ُ ے ُ ُ
َ ُ
ے
ص
ض
م
ہ
ت
ت
خ
پ
ہ
س
خ
ہ ،اہلل ےک سوا کو ئ معنوذ پ ق ی۔) رھ ت ح وئ و ی ر ول اہلل یل اہلل
علنہ وسلم یک حدمت می حارص ہوا اور خو کچھ می ت ذیکھا تھا اےس آب ےس ینان
کنا۔آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا‘‘ :ان ساء اہلل ی خواب شچا ہ’’ ،ترھ فمانا:
‘‘تم ن الل ےک ساتھ کرھے ہو حاو اور خو کلماب تم ت خواب می ذیکےھ ہی وہ اتہی
ینات حاو ناکہ اس ےک مظاپق وہ اذان ذین کنو نکہ ان یک آوار تم ےس رناذہ نلند
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ہ’’۔خنان جمی ن اللےک ساتھ اتھ کرھا ہوا،میاتہی اذانےککلمابینا ناحا نا
تھا اور وہ اےس ن کارت حات تےھ۔ وہ کہن ہی :خت عرم ین خظاب رضی اہلل عنہ
ے
گ
ت اےس ا ین گرھ می سنا پو وہ اینی حاذر ھسنین ہوت ن کےل اور کہہ رہ تےھ :اے
ق
اہلل ےک رسول! اس ذاب یک سم! خس ت آب کو خق ےک ساتھ تھنچا ہ ،می ت
ت
ھی اشی رطح ذیکھا ہ خس رطح عنداہلل رضی اہلل عنہ ت ذیکھا ہ ،اس پ رسول
اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا‘‘ :اہلل کا سکر ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني هذا احلديث الرشيف قصة األذان ،وذلك أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يتخذ ناقوسا

اكنلصارى يلجتمع انلاس ىلع صوته للصالة ،ثم لم

يفعل ألنه من خصائصهم ،فرأى أحد الصحابة -

رضوان اهلل عليهم -وهو عبد اهلل بن زيد يف نومه

أحدهم يبيع ناقوسا ،فأراد أن يشرتيه يلجمع به انلاس

للصالة ،فقال هل الرجل :أال أدلك ىلع خري من ذلك؟

وقام بتعليمه مجل األذان ،فذهب إىل انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -صباحا وذكر هل املنام ،فأخربه -صىل اهلل
عليه وسلم -أنها رؤيا صادقة وأمره أن يقرأ األذان

ىلع بالل حىت يؤذن بها؛ ألنه أمجل منه صوتا ،فلما

سمعه عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أىت وأخرب

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رأى ذلك أيضا.

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ی حدی ث شپف اذان کا قضہ ینان کرئ ہ ،اور وہ ی کہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت
ے
اراذہ فمانا کہ پضاری یک رطح انک ناقوس اینا لنا حات ناکہ اس یک آوار پ لوگ تمار
ے
ے
ےک لن اکھا ہو حانا کرین ،ترھ آب ت اپسا تہی کنا اس لن کہ وہ ان ےک س عار و
ے
خضاپص می ےس تھا ،پو عنداہلل ین رند رضی اہلل عنہ نامی انک ضچائ رسولت خواب
ش
ذیکھا کہ انک حص ناقوس پح راہ ہ ،اتہون ت سوحا کہ اس ےس خرند لی ناکہ اس
ے
ش
ےک ذر پےع لوگون کو تمار ےک لن اکھا کرین ،پو اس حص ت ان ےس کہا :کنا می
ے
تمہی اس ےس تہی خی ی ینا ذون؟ اوراس ت اتھی اذان ےک جمےل سکھ الت۔ ضح
ے
ے
س
ص
ل
م
ی
ہ
پ
ع
س
م
ہوئ و عنداہلل ن رند ر ول اہلل یل اہلل لنہ و م یک حد ت ی حارص وت اور
آب ےس خواب ینان کنا۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت اتہی ین النا کہ ی شچا خواب

ہ اور اتہی خکم ذنا کہ اذان ےک وہ کلماب (خو خواب می ذیکےھ ہی) ن الل کو پھا
ت
ذین ناکہ اس ےک مظاپق وہ اذان ذین کنو نکہ ان یک آوار ان ےس تہی ھی۔ عرم ین
ے
ت
خظاب رضی اہلل عنہ ت خت اےس سنا پو وہ ھی پشپف الت اور ینی صیل اہلل علنہ
ت
وسلم کو خی ذی کہ اتہون ت ھی اشی رطح خواب ذیکھا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد ادلاريم.
اتلخريج :عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري اخلزريج  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
• طاف يب  :أيَّ :
ألم يب وق ُرب حويل حالة كوين نائما.
ّ
ّ
• إنها لرؤيا حق  :أي :صادقة ثابتة مطابقة للويح؛ ألنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال ينطق عن اهلوى ،أو موافِقة لالجتهاد.
• لرؤيا  :ما رأيته يف منامك.
يح  :بمعىن َّ
• ّ
هلم وأقبل.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية األذان ،إلظهار شعائر اإلسالم وإعالم انلاس بدخول وقت الصالة ،ودًعئهم إىل املساجد ألداء فريضة اهلل تعاىل.
 .2أن األفضل يف األذان الرتبيع يف أوهل ،وهو اتلكبري أربع مرات ،وىلع هذا أكرث أهل العلم.
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ُ
 .3أن اإلقامة تفرد ألفاظها ،فال تكرر ،ما عدا اتلكبري و(قد قامت الصالة) فإنها تكرر مرتني ،وإنما لم تكرر اإلقامة ألنها للحارضين يف
األصل ،فال حتتاج إىل تكرار اكألذان.

 .4استحباب أن يقول املؤذن يف أذان الفجر بعد :يح ىلع الفالح :الصالة خري من انلوم ،مرتني؛ ألن صالة الفجر يف وقت ينام فيه ًعمة انلاس،
ويقومون إىل الصالة من نوم ،فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من الصلوات.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم – بريوت ،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.
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”ی ناناک تہیہ،ی پو تمہارے ناس یکیبآتحاتوالون اورآت
حاتوالنون میےسہ“۔

إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم
والطوافات

 .1861احلديث:

**

کیش بت کعت ین مالک  -خو اپو قناذہ ےک نین ےک ن کاح می تھی  -ینان کرئ ہی کہ
ے
اپو قناذہ ان ےک ناس آت پو اتہون ت ان ےک لن وصو کا نائ اندنل کر رکھا۔ اشی
ے
ل
ن
م
ش
ی
ی
ی
ک
پ
ج
ذوران انک نیل آئ اور ا ی پ ن ی ےس نائ ن یگ۔ ا و قناذہ ت پ ن و ھکا ذنا
ج
تہان نک کہ اس ت ا ھی رطح نائ ئ لنا۔ کیش ینان کرئ ہی کہ اتہون ت ذیکھا کہ
تھ ی ن
می پ عحت ےس ان یک رطف ذیکھ رہیہون پو فمانا :چی! کنا تمہی اس ےس پ عحت ہو
راہ ہ؟می تکہا:جی اہن۔اس پ وہ کہن لےگ کہرسول اہللﷺ تفماناہ:

عن كبشة بنت كعب بن مالك -واكنت حتت ابن أيب
َ َ ْ
فسك َبت هل َو ُضوءا ،فجاءت
قتادة :-أن أبا قتادة دخل
هرة فرشبت منه ،فأصىغ هلا اإلناء حىت رشبت،
قالت كبشة :فرآين أنظر إيله ،فقال :أتعجبني يا ابنة

أيخ؟ فقلت :نعم ،فقال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم قال« :إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني

عليكم والطوافات».

”ی ناناک تہی ہ ،ی پو تمہارے گرھون می یکیب آت حات والون اور
یکیب آت حات والنون می ےس ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث أن أبا قتادة بدأ وضوءه ،فدخلت هرة -
واهلرة تدخل ابليوت وختالط انلاس وترتدد عليهم –

فأصىغ هلا اإلناء لترشب من ماء الوضوء ،فتعجبت
كبشة ابنة أخيه من فعله -وهو ماء معد للوضوء وال
بد من أن يكون طاهرا مطهرا -،فأخربها باحلديث

أن اهلرة ليست جنسة و ال تؤثر يف املاء ألنها من
املخالطني للناس دائما .

 .1861حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ اپو قناذہ رضی اہلل عنہ ت وصو شوع کنا پو اشی
ے
گ
ذورانانک نیلآگنی۔ -اور نیلگرھون می ھس آئ ہ،لوگونمیگھلمل حائ ہ

اور ان ےک ناس آئ حائ رہنی ہ  -خنانچہ اپو قناذہ رضی اہلل عنہ ت نیل ےک سا من
تھ ی ن
پین کو جھکا ذنا نا کہ وہ وصو کا نائ ئ سےک۔ اپسا کرت پ ان یک چی کیش تہت خیان
ے
ہو نی۔ کنو نکہ ی وصو کا نائ تھا خس ےک لن ناکیہ اور ناک کرت واال ہونا رصوری
ے
ن
ہ
ت
ہ۔ اس پاپوقناذہ رضیاہلل عنہت اتہی حدی ث سنائ کہ یل ناناک ی ہاور ی
ے
ہی اس یک وج ےس نائ پ کوئ اپ پ نا ہ کنو نکہ ی پو ان حاپورون می ےس ہی خو ہ
وق ث اپساپون ےک ساتھ ر ہن ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد وادلاريم
اتلخريج :أبو قتادة احلارث بن ربيع-ريض اهلل عنه..-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• هرة  : .يه األنىث من القطط .
• ليست بنَ َ
ج ٍس  : .وهو ضد الطاهر ،أي :ليست جنسة اذلات.
ِ
َ
َّ
اف ،شبهها خبدم ابليت ،وهو من يطوف ىلع أهله ويدور حوهلم برفق وعناية.
• الطوافني  : .مجع طو ٍ

فوائد احلديث:
 .1فيه ديلل ىلع طهارة فم اهلرة ،وطهارة فضلتها ـ
 .2فيه ديلل ىلع طهارة مجيع أعضائها وبدنها.
 .3وهذا احلديث فرد من أفراد القاعدة العظيمة املشقة جتلب اتليسري ،فكرثة طوافها وعموم ابللوى بها جعل ما تالمسه طاهرا وإن اكن رطبا.
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 .4الصحيح من أقوال أهل العلم إحلاق احلمار وابلغل باهلرة يف طهارة سؤرهما وعرقهما.

 .5يفيد احلديث مرشوعية اجتناب األشياء انلجسة ،وإذا دعت احلاجة أو الرضورة إىل مالمستها ،فيجب اتلزنه منها؛ وذلك اكالستنجاء بايلد
اليرسى ،وإزالة األجناس واألقذار بها.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلفعبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد،
وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م
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ُْ ُ
ً
ً
ََ ُ ُ
إين كنت أم ْرتك ْم أن َت ِرقوا فالنا وفالنا ،وإن
َ ْ ُُ ُ
ُ َ ِّ ُ
انلَّار ال يعذب بها إال اهلل ،فإن وجدتموهما
ُُْ ُ
فاقتلوهما

 .1862احلديث:

میت تمہی خکمذنا تھا کہ قالن قالن کو حال ذینا۔ لنکآگیکشا پورصف اہلل
پ عایل ہیذے گا۔ اس لن اگر تم ان کو ناو پو اتہی قنل کر ذینا
**

ََ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قالَ :ب َعثنا رسول اهلل
َ ُْ
َْ
وجدتم
ث ،فقال« :إن
صىل اهلل عليه وسلم -يف بع ٍُ
ُ
ُ ْ
َ ْ ُ ُ
ُ
فالنا وفالنا» لرجلني من ق َريش َس َّماهما «فأح ِرقوه َما
َّ
بانلار» ثم قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -حني
ُْ ُ
أردنا اخلروج« :إين كنت أَ َم ْرتُ ُ
ك ْم أن حت ِرقوا فالنا
ُ ِّ
وفالنا ،وإن َّ
انلار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل ،فإن
ْ
فاقتُلُ ُ
وج ْد ُت ُم ُ
َ
وهما».
وهما

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت ہمی انک ل سکر می
ے
روای کنا پو فمانا’’ :اگر تمہی ق الن ق الن مل حا نی پو اتہی آگ می ح ال ذینا۔‘‘ آب
ﷺ ت ی فپس ےک ذو آذمنون کا نام ےل کر فمانا۔ ترھ خت ہم ن کلن لےگ پو آب
صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :می ت تمہی خکم ذنا تھا کہ ق الن ق الن کو ح ال ذینا۔
لنک آگ یک شا پو رصف اہلل پ عایل ہی ذے گا۔ اس لن اگر تم ان کو ناو پو اتہی قنل
کر ذینا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة _ ريض اهلل عنه _ يف هذا احلديث أن
انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ بعثهم يف جيش لقتال
العدو ،وأمرهم إذا رأوا رجلني من قريش عينهما هلم
أن حيرقوهما بانلار ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم هلم

عندما جاءوا يلودعونه قبل سفرهم :إين كنت
أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا ،وإن انلار ال يعذب

بها إال اهلل ،فإن أخذتموهما فاقتلوهما".

 .1862حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ینا رہ ہی کہ ینی ﷺ ت اتہی انک ل سکر
ے
می ذشمن ےس لرت ےک لن روای فمانا اور خکم ذنا کہ اگر اتہی ذو فپسی افاذ پظ
ے
آ نی خن یک آب ﷺ ت پعنی یک پو اتہی آگ می ح ال ذین۔ ترھ خت وہ آب
ے
ﷺ کو سق پ روای ہوت ےس تہےل الوذاع کرت آتپو آب ﷺ ت فمانا کہ
ے
ش
می ت تمہی ق الن ق الن حص کو ح الت ےک لن کہا تھا۔ لنک آگ کا عداب رصف
ے
ے
اہلل ہی ذے گا۔ اس لن اگر وہ تمہارے اہتھ لگ حا نی پو اتہی (ح الت ےک
ے
نچات) قنل کر ذینا۔

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

معاين املفردات:

َْ
ث  :أي يف جيش َمبْ ُعوث به.
• يف بع ٍ

فوائد احلديث:
 .1انليه عن اإلحراق بانلار ،واالكتفاء بالقتل كأقىص درجات اتلأديب والعقوبة حىت لألعداء.
 .2جواز احلكم باليشء اجتهادا ثم الرجوع عنه.
 .3استحباب ِذكر ادليلل عند تقرير احلكم لرفع االتلباس.
 .4فيه ديلل ىلع نسخ السنة بالسنة.
 .5جواز نسخ احلكم قبل العمل به ،أو قبل اتلمكن من العمل به.
 .6طول الزمان ال يرفع العقوبة عمن يستحقها.
 .7أن اتلعذيب بانلار من خصوصيات اهلل تعاىل.
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املصادر واملراجع:

نزهة املتقني ،تأيلفٌ :
مجع من املشايخ ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1397 :ـهالطبعة الرابعة عرش   1407ـهكنوز رياض الصاحلني ،تأيلف:
محد بن نارص بن العمار  ،انلارش :دار كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل  1430 :ـه بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،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
  1428ـه صحيح ابلخاري ،تأيلق :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهديلل
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 ،الطبعة 1426 :ه

الرقم املوحد)8889( :

91

ش
عورپونےک ناسحاتےس احیناب کرو۔ انک اپضاری حصت سوال کنا:
إياكم وادلخول ىلع النساء .فقال رجل من
ے
األنصار :يا رسول اهلل ،أرأيت احلمو؟ قال :احلمو نا رسول اہلل! سوہےکفینی رسنہذار (تھائ ،جچاراذوعیہ)ےک نارےمی آب
املوت
کنافمات ہی؟آبﷺتفمانا کہ سوہ کافینی رسنہذار پو موبہ۔

 .1863احلديث:

**

عن عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :إياكم
َ
وادلخول ىلع النساء .فقال رجل من األنصار :يا
ُ
َ
أرأيت احلَ ُمو؟ قال :احل َ ُمو املوت» .وملسلم:
رسول اهلل،
عن أيب الطاهر عن ابن وهب قال :سمعت الليث

يقول :احلمو :أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج،

ابن عم وحنوه.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيذر انليب صىل اهلل عليه وسلم من ادلخول ىلع
النساء األجنبيات ،واخللوة بهن ،فإنه ماخال رجل

بامرأة ،إال اكن الشيطان ثاثلهما فإن انلفوس ضعيفة،
وادلوافع إىل املعايص قوية ،فتقع املحرمات ،فنىه عن

اخللوة بهن ابتعادا عن الرش وأسبابه .فقال رجل:
أخربنا يا رسول اهلل ،عن احلمو اذلي هو قريب الزوج،
فربما احتاج ،إىل دخول بيت قريبه الزوج وفيه

زوجته ،أما هل من رخصة؟ .فقال صىل اهلل عليه وسلم:
احلمو املوت ،ألن انلاس قد جروا ىلع التساهل

بدخوهل ،وعدم استناكر ذلك ،فيخلو باملرأة األجنبية،
فربما وقعت الفاحشة وطالت ىلع غري علم وال ريبة،
فيكون اهلالك ادليين ،وادلمار األبدي ،فليس هل

رخصة ،بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم.

**

 .1863حدیث:

عقنہ ین عارم رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا :عورپون
ش
ےک ناس حات ےس احیناب کرو۔ انک اپضاری حص ت سوال کنا :نا رسول اہلل!
ے
ہ
م
ج
ع
سوہ ےک فینی رسنہ ذار (تھائ ،چا راذ و یہ) ےک نارے ی آب کنا فمات ی؟
م
آبﷺ تفمانا کہ ’’سوہکافینیرسنہذارپوموب ہ‘‘۔ سلم شپفمیاپو
طاہ ےس اور ان ےک وا سےط ےس این وہت ےس روای ث ہ کہ اتہون ت کہا می
ے
ے
ت لنت رجمہ اہلل علنہ کو کہن ہوت سنا کہ "جمو" ےس رماذ سوہ کا تھائ اور اس ےک
ے
حیےس سوہ یک رطف ےس ذیگر فینی رسنہ ذار ہی من الًجچا راذ تھائ وعیہ۔

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ح
ینی ﷺ ا ینی عورپون ےک ناس حات اور ان ےس بہائ می ملن ےس ذرا رہ
ت
ہی۔ خت ھی رمذ و رن بہا ہوت ہی پو سیظان ان ذوپون ےک مانی نیشا ہو نا
ے
ہ۔ پقستہت کرمور ہو ناہخت کہگناہ پاُےس پایگنحنہ کرت واےلذرا پعتہت

مضنوط ہوت ہی اس وج ےس خرام کرذہ اسناء وا قع ہوحانا کرئ ہی۔ خنانچہ ینی ﷺ
ے
ے
ت پائ اور اس ےک اسناب ےس ذور ر ہن ےک لن ان ےک ساتھ بہائ می ملن
ش
ےس منع فمانا۔ انک حص ت سوال کنا کہنا رسول اہلل! ہمی سوہ ےک فینیرسنہ ذار
ے
ےک نارے می ینا نی کنو نکہ اےس ا ین فینی رسنہ ذار ےک گرھ آنا حانا پ نا ہ اور
گرھمیاس یک بوی ہوئہ۔کنا اس ےک لن کچھرخضتتہی؟۔ آب ﷺ ت
فمانا کہ ’’سوہ کا فینی رسنہ ذار پو موب ہ‘‘ کنو نکہ اس ےک آت حات ےک

ح
معا مےل می لوگ پساہل پ ین ہی اور اےس پا تہی حا ین خنانچہ اس یک ا ینی عورب
ے
ےک ساتھ بہائ می م القاب ہو حائ ہ اور ترھ پسا اوقاب ی ہو نا ہ کہ ر نا کا
ے
ارن کاب ہو حا نا ہ اور پعی کسی کو خی اور سک ہوت لمن رعےص نک حاری رہنا
ے
ہ۔اس می ذینییناہی اور اندی پناذی ہو حائ ہ۔ خنانچہ اس می کوئ رخضت
تہی نلکہ (اگر تم عیب مند ہو پو) اُس (فینی ر سن ذار) ےک تمہاری بوپون ےک
ے
م
م
م
م
م
ل
ہ
ساتھ بہائ ی ن ےک معا ےل ی حناط ر و۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• إياكم وادلخول ىلع النساء  :احذروا من أن تدخلوا ىلع النساء ،أو يدخل النساء عليكم  ،واملراد بالنساء :غري املحارم.
• أرأيت احلمو  :يعىن أخربنا عن حكم خلوة احلمو.

• احلمو  :بفتح احلاء وضم امليم ،هو :قريب الزوج ،من أخ ،وابن عم ،وحنوهما .قال انلووي :اتفق أهل اللغة ىلع أن األمحاء أقارب زوج املرأة،
كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه وحنوهم.

• احلمو املوت  :شبه (احلمو) باملوت ،ملا يرتتب ىلع دخوهل اذلي ال ينكر ،من اهلالك ادليين .قال يف فتح ابلاري :والعرب تصف اليشء املكروه
باملوت .وجه الشبه أنه موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت املختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم  ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية
ىلع تطليقها.
ُ ْ
َ
• املوت  :موت ادلين إن وقعت املعصية ،وموت المختيل إن وقعت املعصية ووجب الرجم ،وهالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية ىلع
تطليقها.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن ادلخول ىلع األجنبيات واخللوة بهن ،سدا ذلريعة وقوع الفاحشة
 .2أن ذلك ًعم يف األجانب من أيخ الزوج وأقاربه ،اذلين ليسوا حمارم للمرأة .قال ابن دقيق العيد :وال بد من اعتبار أن يكون ادلخول مقتضيا
للخلوة ،أما إذا لم يقتض ذلك فال يمتنع.

 .3اتلحريم -هنا -من باب حتريم الوسائل ،والوسائل هلا أحاكم املقاصد.

 .4االبتعاد عن مواطن الزلل ًعمة ،خشية الوقوع يف الرش.

 .5قال شيخ اإلسالم" :اكن عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال يسكنوا بني املتأهلني ،وأال يسكن املتأهل بني العزاب ،وهكذا فعل املهاجرون ملا
قدموا املدينة ىلع عهد انليب صىل اهلل عليه وسلم".

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة-
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ے
ش
تم میےس خو حص خہاذپ حاتواےلےک اہلحای اور اسےکمالمی تھالئ
پ
ےک ساتھاسیکحا سینی کرے گا اس کو خہاذ می حاتواےلکا پضف اخر مےل

َ ُّ ُ َ َ َ
َ
ْ
َ َ
ارج يف أهلِه وماَل خبري اكن َل
اخل
ف
أيكم خل
ِ
َ َ ْ
َ
ارج
مِثل ن ِص ِف أجر اخل ِ

 .1864احلديث:

گا۔

**

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ینی لحنان یک
ے
تھ
رطف ل سکر نحن کا اراذہ کنا پو فمانا’’ :ہ ذو آذمنون می ےس انک آذمی خہاذےک لن

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ب َعث إىل بين حلْيَان ،فقال:ُ ِّ
َ ْ
ُ َ
َ َ ُ
واألجر بَين ُه َما».
«يلَنبَ ِعث ِمن لك َر ُجلني أ َح ُدهما،
َ
ُ ِّ
َ ْ
ويف روايةَ « :يلخ ُر َج ِم ْن لك َر ُجلني َر ُجل» ثم قال
ْ
َ
للقاعد« :أَيُّ ُ
كم َخلَ َف اخل َ
ار َج يف أه ِله وماهل خبري
ِ
َ ْ
َ
َ
ارج».
اكن هل ِمثل نِص ِف أجر اخل ِ

ن کےل اور اخر ان ذوپون ےک مانی مسیک ہو گا۔‘‘ انک اور روای ث می ہ’’ :ہ ذو
ے
ن
آذمنونمیےس انک آذمی(خہاذےک لن)ن کےل۔‘‘ترھ آب ﷺت ینھن واےل
ش
ےک لن فمانا’’ :تم می ےس خو حص خہاذ پ حات واےل ےک اہل حای اور اس ےک
ے
پس
ی
م
ن
ک
ک
مال می تھ الئ ےک ساتھ اس یک حا ی رے گا اس و خہاذ ی حات واےل کا
پضف اخر مےل گا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أراد أن يبعث
جيشا إىل بين حليان ،وهم من أشهر بطون هذيل.

واتفق العلماء ىلع أن بين حليان اكنوا يف ذلك الوقت

كفارا ،فبعث إيلهم بعثا يغزوهم (فقال) ذللك

اجليش( :يلنبعث من لك رجلني أحدهما) ،مراده من

لك قبيلة نصف عددها( ،واألجر) أي :جمموع
احلاصل للغازي واخلالف هل خبري (بينهما) ،فهو بمعىن

قوهل يف احلديث قبله« :ومن خلف اغزيا فقد غزا»،
َّ
ويف حديث مسلم« :أيكم خلف اخلارج يف أهله

وماهل خبري اكن هل مثل نصف أجر اخلارج» ،بمعىن أن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن خيرج منهم

واحد ،ويبىق واحد خيلف الغازي يف أهله ويكون
َّ
هل نصف أجره؛ ألن انلصف اثلاين للغازي.

 .1864حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپوسعند حدری رضی اہلل عنہےسرموی حدی ثمی اسناب کاینان ہ کہرسولاہلل
ت
ﷺ ت ینی لحنان یک رطف ل سکر ھنحن کا اراذہ فمانا خو کہ قینلہ ہدنل یک مسہور ساخون

می ےس ہ۔ علماء کا اس ناب پ اپقاق ہ کہ ینی لحنان اس وق ث کاف تےھ،آب
ے
ﷺ ت ان ےس خہاذ کرت ےک لن ان یک رطف انک ل سکر روای کنا اور اس ل سکر
ے
والون ےس فمانا’’ :ہ ذو آذمنون می ےس انک آذمی خہاذ پ حات ےک لن
ت
ا تےھ۔‘‘ آب ﷺ یک رماذ ہ قینےل ےس اس یک پضف پ عداذ ھی( ،واالخر) پعنی
ے
م
پس
ی
ن
ن
م
ہ
ک
س
ت
چموعی اخر مچاہد اور تھ الئ ےک سا ھ اس یک حا ی رت واےل ےک ما ی یک و
نچ
گا۔ اس کا مقہوم وہی ہ خو ھیل حدی ث کا ہ کہ’’ :خس ت کسی مچاہد کا اس ےک
ے
م
ت
س
ل
پ
ھ
س
پ
ق
ت
پ
گرھ می تھ الئ ےک سا ھ حا ی ینا یناً اس ت ( ی) خہاذ کنا۔‘‘ اور م ش ف
ش
یک انک حدی ث می ہ’’ :تم می ےس خو حص خہاذ پ حات واےل ےک اہل حای اور
ے
پس
اس ےک مال می تھ الئ ےک ساتھ اس یک حا ینی کرے گا اس کو خہاذ می حات
واےل کا پضف اخر مےل گا۔" مظلت ی کہ ینی ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ ان می ےس
ے
انک آذمی خہاذ ےک لن ن کےل اور انک خہاذ پ حات واےل ےک اہل و عنال یک یگہنائ
ے
اور ذیکھ تھال کرے اور اس ےک لن اس کا آذھا اخر ہو گا۔کنو نکہ پقنہ آذھا خہاذ پ
حات واےل کو مےل گا۔

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

معاين املفردات:

َ ْ
• يلَنبَ ِعث  :يلخرج.
َ ََ
ْ
َ
ار َج يف أه ِله  :قام فيهم بما اكن يفعله.
• خلف اخل ِ

فوائد احلديث:
 .1أنه إذا لم يكن حاجة للنفري العام اكن من الواجب أن ينفر بعض املسلمني للجهاد ،ويقيم يف األوطان بعضهم لإلنتاج وتقديم ما حيتاج إيله
الوطن ،من السالح وغريه ،ورًعية أرس املجاهدين ،واألجر بينهم سواء.

 .2وجوب اتلعاون بني املسلمني ىلع جتهزي جيش املسلمني.

 .3وجوب محاية بيوت املجاهدين ،وحفظ أعراضهم ،وتيسري سبل العيش الكريم ألرسهم.

 .4القائم حبوائج أرس اجلنود اذلين يقاتلون يف سبيل اهلل هل مثلهم من األجر.
َّ
 .5أن من خلف الغازي يف أهله وماهل خبري ،فله نصف أجر الغازي من غري أن ينقص من أجره َشء.

املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن اجلوزي ،ادلمام ،الطبعة :األوىل 1415ه .تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد
العزيز املبارك ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م ديلل الفاحلني لطرق
رياض الصاحلني ،حممد يلع بن ابلكري بن عالن ،اعتىن بها :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :الرابعة 1425ه .رياض الصاحلني من
الكم سيد املرسلني ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،حتقيق ماهر الفحل ،دار ابن كثري ،دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1428ه2007 ،م .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 .كنوز رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني برئاسة محد بن نارص العمار ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة :األوىل1430ه2009 ،م .رشح
رياض الصاحلني ،حممد بن صالح العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض1426 ،ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،جمموعة من ابلاحثني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة :الرابعة عرش 1407ه1987 ،م.

الرقم املوحد)6366( :
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ے
اس عوربپپظرکھو۔ اگروہ گورا خنا ،سندےھ نالون اورشجی ما نلذھنیل
ے
آیکھونواال نچا حینیہ پووہ ہاللین امنہ کا ہوگا اور اگروہشمنیآیکھون،

ً َ
أبرصوها ،فإن جاءت به أبيض سبطا ق ِِضء

العينني فهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به
ً
أكحل جعدا َحش الساقني فهو لرشيك ابن

گ
ھنگرھناےل نالون اور ینیل یندلنونواال نچہ حینیہ پووہشنک ین شمچاءکا ہوگا

سحماء

 .1865احلديث:

۔

**

ے
ش
ی
م
ہ الل ین امنہ رضی اہلل عنہ ت اینی بوی پ تہمت لگائ کہ اس ت شنک ن چاء
ےک ساتھ ر نا کنا ہ۔ ہ الل ین امنہ رضی اہلل عنہ پاء ین مالک رضی اہلل عنہ ےک
ے
ت
ت
م
م
ہ
ت
ک
س
اخناق (مان شنک) تھائ ےھ اور ا الم ی لعان رت واےل وہ ےل آذ ی ےھ۔
اپس ین مالک رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ اتہون ت اینی بوی پ لعان کر لنا پو رسول اہلل

ُ
ْ
إن ِهالل بن أمية قذف امرأته برشيك ابن َسحماء،
َ َ
واكن أخا الرباء بن مالك ألمه ،واكن أول رجل الع َن
ََ ََ
يف اإلسالم ،قال :فالعن َها ،فقال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم« :أبرصوها ،فإن جاءت به أبيض َس ِبطا،
َ َ ََْْْ
ني؛ فهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به
َق ِيضء العين ِ
ْ َ َ
َّ َ ْ
َ َ
ْ
ني؛ فهو لرشيك بن
حل َجعدا محْش الساق
أك
ِ
ُ ْ
َ ْ َ َ َ ْ
سحماء» ،قال :فأ ِنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا
َّ َ ْ
َْ َ
ني.
محش الساق ِ

ﷺ ت فمانا "اس عورب پ پظ رکھو۔ اگر وہ گورا خنا ،سندےھ نالون اور شجی
ے
ے
ح
ما نل ذھنیل آیکھون واال نچا ینی ہ پو وہ ہ الل ین امنہ کا ہوگا اور اگر وہ شمنی
گ
ح
آیکھون ،ھنگرھناےل نالون اور ینیل یندلنون واال نچہ ینی ہ پو وہ شنک ین شمچاء کا
ے
ے
م
ہو گا"۔ اپس ین مالک رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ " چےھ خی ذی گنی کہ اس ت شمنی
گ
آیکھون ،ھنگرھناےل نالون اور ینیل یندلنون واال نچہ خنا"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن الصحايب هالل بن أمية -ريض
اهلل عنه -قذف امرأته بالزنا ،بأنها زنت مع رشيك
بن سحماء وقد استبان محلها ،فأراد أن ينيف عنه
الودل باللعان ،ويه شهادات بني الزوجني تكون

مؤكدة حبلف ولعن بينهما ملن اكن اكذبا ،ثم إنه -
عليه الصالة والسالم -ذكر عالمات يُعرف بها الودل

هل هو ألبيه أو ملن اكن سببا يف محلها من الزنا ،فذكر
َْ
خللق ِة؛ فهو ألبيه
أنه إن اكن شعره مسرتسال اكمل ا ِ
وذلك لوجود الشبه بينهما ،وإن اكن الودل أكحل

العينني أي شديد سواد منابت األجفان ،متجعد
ٌ
الشعر فيه اتلواء وتقبض؛ فهو لذلي زنا بها وهو
رشيك بن سحماء ،فدل ىلع مرشوعية مالعنة املرأة

احلامل.

 .1865حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس ی ناب معلوم ہوئ ہ کہ ضچائ رسول ﷺ ہ الل ین امنہ رضی اہلل
ے
عنہ ت اینی بوی پ ر نا یک تہمت لگائ کہ اس ت شنک ین شمچاء ےک ساتھ ر نا کنا
ت
ہخت کہ اس کا جمل ھی طاہ ہو خ کا تھا۔ خنانچہ ان کا مقضد ی تھا کہ وہ لعان کر ےک
نچ یک ا ین پ ست ےس پقی کر ذین۔ لعان کچھ گواہنون کا نام ہ خو منان بوی ےک
مانی ہوئ ہی اور ان یک ناکند قسم اور ہ اس فپق پ لعنت ےک ساتھ یک حائ ہ خو
ے
جھونا ہو۔ ترھ آب ﷺ ت کچھ اپسی پساینان ینا نی خن ےک ذر پےع ی معلوم ہو
ش
سکنا تھا کہ آنا وہ ا ین ناب کا نچہ ہ نا ترھ اس حص کا نچہ ہ خس یک وج ےس وہ
ے
عورب حاملہ ہوئ ۔ آب ﷺ ت فمانا کہ اگر اس ےک نال سندےھ اور کامل ہون وپ
وہ ا ین ناب کا نچہ ہو گا کنو نکہ اس صورب می ان ذوپون ےک مانی مساتہت ہو یگ۔
ے
ے
اور اگروہ شمنیآیکھون واال ہواپعنی اسےک بوپون یکخرینتہترناذہکایل ہو نی
ے
گ
ش
اور اس ےک نال ھنگرھناےل پعنی رمے اور سکرے ہوت ہون پو وہ اس حص کا
نچہ ہو گا خس ت اس عورب ےک ساتھ ر نا کنا ہخو کہ شنک ین شمچاء تھا۔ اس
ے
حدی ث ےس معلوم ہوا کہ حاملہ عوربےس لعان کرنا حاپ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
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اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم وجاء خمترصا يف بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• العن  :أي قام باللعان ،وهو رشًع شهادات مؤكدات بأيمان الزوجني مقرونة بلعن أو غضب.
• أبرصوها  :تأملوها ،وتعرفوا ىلع ودلها ،وتبينوا خلقته.
• جاءت به  :أتت بالودل اذلي اكن محال عند اللعان.
ّ
َ ْ
َ َ ْ ُ
وخلقته تامة.
• سبطا  :من شع ُره مسرتسل -وهو غري اجلعدِ -

• أكحل  :هو اذلي لك منابت أجفانه سود ،كأن يف عينيه كحال.
ْ
• َجعدا  :يف شعره اتلواء وتقبض.

فوائد احلديث:
 .1حقيقة انتقال الصفات اخللقية املنتقلة بالعوامل الوراثية ،اليت تكون سببا يف تشابه اذلرية بأبويها ،بواسطة عملية اتلناسل يف انلبات
واحليوان ،ومنه اإلنسان.

 .2يدل احلديث ىلع تقديم ظاهر األحاكم الرشعية ىلع القرائن ،اليت لم يعول عليها ،إال إذا فقدت أصول األحاكم ،اليت تبىن عليها القضايا.

 .3صحة اللعان للمرأة احلامل ،وال يؤخر إىل أن تضع ،وإيله ذهب اجلمهور هلذا احلديث.

 .4فيه العمل بالشبه لقوهل(أبرصوها).

 .5يف احلديث ديلل ىلع أنه ينتيف الودل باللعان.

 .6يف احلديث ديلل ىلع جواز ذكر األوصاف املذمومة عند الرضورة ادلاعية إىل ذلك ,وال يكون ذلك من الغيبة املحرمة.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث.

الرقم املوحد)58156( :
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کنا تمرقاعہےک ناسواپسحانا حاہنی ہو؟ تہی ،تم اسوقث نک اسےک
ناس تہی حاسکنی ،خت نک تم اسکارمہی خکھ لو اوروہ تمھارارمہیخکھےل۔

أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال ،حىت تذويق
عسيلته ،ويذوق عسيلتك

 .1866احلديث:

**

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علنہ وسلم ےک ناس
ے
م
خ م ت
چ
ھ
ظ
م
رقاعہ القظی یک بوی آئ اور کہا :ی رقاعہ ف ی ےک رم ی ی ،اس ت ےھ
ط الق ذی اور ط ِ
الق ینہ ذی ،اس ےک پ عد می ت عندالرجمن ین ریی ےس ساذی یک۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :جاءت امرأة

رفاعة القريظ إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
فقالت :كنت عند رفاعة القريظ فطلقين َف َب َّ
ت

طاليق ،فزتوجت بعده عبد الرمحن بن َّ
الزبري ،وإنما
ُ ْ
معه مثل هدبَ ِة اثلَّ ْو ِب ،فتبسم رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -وقال :أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال،
َ
َ
َُ
حىت تذويق ُع َسيْلتَ ُه ،ويذوق ُع َسيْلتَ ِك ،قالت :وأبو

لنک ان ےک ناس پو (شم گاہ) اس کیے یک گاپھ یک رطح ہ۔ آب صیل اہلل علنہ
ے
وسلم م سکرات اور فمانا :کنا تم رقاعہ ےک اہن واپس حانا حاہنی ہو؟ اپسا تہی ہو
ے
سکنا،خت نکتم اس(عند الرجمن) کارما یخکھلواوروہتمھارارما یخکھ ےل۔عاپش
رضی اہلل عہا ت فمانا کہ اپو یکر رضی اہلل عنہ آب صیل اہلل علنہ وسلم ےک ناس تےھ
اور حالد ین سعند ذروارے پ ا ین لن احارب ملن کا ابظار کر رہ تےھ۔ پو اتھون

بكر عنده ،وخادل بن سعيد بابلاب ينتظر أن يؤذن
َْ
هل ،فنادى :يا أبا بكر ،أال تسمع إىل هذه :ما جت َه ُر به

ت (اپویکر رضی اہلل عنہ کو مچاظت کر ےک)کہا :اپویکر! آب سن رہ ہی نا خو ی
رور رور ےس رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ےس کہہ رہی ہ؟

عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب
صىل اهلل عليه وسلم .فأخربته أنها اكنت زوجا
لرفاعةَّ ،
فبت طالقها باتلطليقة األخرية ،ويه اثلاثلة

 .1866حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

منقق علنہ

من طلقاتها ،وأنها تزوجت بعده (عبد الرمحن بن
ْ
َّ
الزبري) فلم يستطع أن يمسها ألن َ
ذكره ضعيف ِرخو،
ِ
ال ينترش .فتبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم من

جهرها وترصحيها بهذا اذلي تستيح منه النساء ًعدة،
وفهم أن مرادها ،احلكم هلا بالرجوع ِإىل زوجها
األول رفاعة .حيث ظنت أنها بعقد انلاكح من عبد
الرمحن قد حلت هل .ولكن انليب صىل اهلل عليه

وسلم أىب عليها ذلك ،وأخربها بأنه البد -حلل

رجوعها إىل رفاعة -من أن يطأها زوجها األخري .واكن
عند انليب صىل اهلل عليه وسلم أبو بكر ،وخادل بن

سعيد ،بابلاب ينتظر اإلذن بادلخول فنادى خادل أبا
بكر ،متذمرا من هذه املرأة اليت جتهر بمثل هذا

الالكم عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،لك هذا،
ملا هل يف صدورهم من اهليبة واإلجالل هل صىل اهلل
98

َ
عليه وسلم وريض اَّلل عنهم وأرضاهم ،ورزقنا األدب
معه ،واالتباع هل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• امرأة رفاعة  :زوجته تميمة-باتلصغري -بنت وهب أيب عبيد.
• القريظ  :بضم القاف -نسبة إىل قريظة بطن من ايلهود.

• فبت طاليق  :بتشديد اتلاء املثناة .أصله :القطع ،واملراد طلقها الطلقة األخرية من الطلقات اثلالث ،كما يف صحيح مسلم "فطلقها آخر ثالث
تطليقات.
• عبد الرمحن بن الزبري  :بفتح الزاي ،بعدها باء مكسورة ،ثم ياء ،ثم راء -صحايب.
َ
َ
• هدبة  :بضم اهلاء ،وإساكن ادلال .بعدها موحدة :يه طرف اثلوب اذلي لم ينسج ،شبهوها بهدب العني .أرادت أن ذكره ،يشبه اهلدبة يف
االسرتخاء وعدم االنتشار.

• فتبسم رسول اهلل  :تعجبا منها إما ترصحيا بما يستيح النساء من اتلرصيح به اغبلا  ،وإما لضعف عقل النساء لكون احلامل ىلع ذلك شدة
بغضها للزوج اثلاين وحمبتها للرجوع إىل الزوج األول.
• عسيلته  :بضم العني ،وفتح السني .تصغري عسلة ،ويه كناية عن اجلماع .شبه ذلته بذلة العسل وحالوته.
• و أبو بكر  :عند انليب صىل اهلل عليه وسلم.

• و خادل بن سعيد  :ابن العاص بن خادل القرَش األموي الصحايب.

• بابلاب  :خارج احلجرة ،فذللك أمر أبا بكر بنهيها لكونه مشاهدا لصورة احلال ،لكن أبو بكر ملا رأى تبسم انليب صىل اهلل عليه وسلم لم
يزجرها.
• ما جتهر به  :ما ترفع به صوتها

فوائد احلديث:
 .1أنه ال حيل بعد هذا ابلت وهو الطلقة اثلاثلة أن ينكحها زوجها ،اذلي بت طالقها إال بعد أن تزتوج غريه ،ويطأها الزوج اثلاين ،فيكون املراد

َ َ
كح زوجا َغ ْ َ
ري ُه } الوطء يف عقد نكاح ،ال جمرد العقد قال ابن املنذر :أمجع العلماء ىلع اشرتاط اجلماع تلحل لألول ،فال حتل
بقوهل تعاىل{ :حىت تن ِ
هل حىت جيامعها اثلاين.
َ
 .2املراد بالعسيلة ،الذلة احلاصلة بتغيب احلشفة ولو لم حيصل إنزال مين ،وعليه إمجاع العلماء ،فالبد من اإليالج ألنه مظنة الذلة.
 .3أنه البد من االنتشار ،وإال لم حتصل الذلة املشرتطة.

 .4أنه ال بأس من اتلرصيح باألشياء اليت يستيح منها للحاجة ،فقد أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ذلك ،وتبسم من الكمها.

 .5حسن خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وطيب نفسه .امهلل ارزقنا اتباعه ،واالقتداء به .آمني.
ِّ
 .6قال عياض :اتفق اكفة العلماء ىلع أن للمرأة حقا يف اجلماع ،فيثبت اخليار هلا إذا تزوجت املجبوب واملمسوح جاهلة بهما ،ويرضب لل ِعنني
أجل سنة الحتمال زوال ما به .واملجبوب مقطوع اذلكر ،واملمسوح من ودل وليس هل ذكر ،و العنني العاجز عن اجلماع
 .7ال بأس أن تسأل املرأة وعند املفيت من يسمع من الرجال ليستفيد اجلميع ،فإنها استفتت والصديق حارض يسمع ،وخادل بن سعيد يسمع.
 .8ويف احلديث ما اكن الصحابة عليه من سلوك األدب حبرضة انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،وإنكارهم ىلع من خالف ذلك بفعله أو قوهل.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م  -اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد
اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه :د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس
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ف
کنا عورب منص اورذو ینےک ساتھ تمارپھسکنیہ خت کہ استاراری
أتصيل املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار ،قال:
ف
ل
ک
تہن ر ھی ہو؟آبﷺتفمانا’’اگر منص اینی منی ہو کہ استاس
إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها
س
ک
ن
پ
ہ
ک
م
ع
ی
ک
وربےکقد ون و ذھا ث ر ھا و ( وپھ یہ‘‘)۔

 .1867احلديث:

**

َ
عن أم َسلمة -ريض اهلل عنها -أنها سألت انليب -
صىل اهلل عليه وسلم :-أتُصيل املرأة يف د ْرع ِ َ
وِخار
ِ
ِّ ُ
ليس عليها َ
ادل ْرع َسابِغا يُغطي
إزار .قال« :إذا اكن
َ
ُ
ظهور قدميها».

 .1867حدیث:

ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ اتہون ت ینی ﷺ ےس ذرناق ث کنا کہ
ف
"کنا عورب منص اور ذو ین ےک ساتھ تمار پھ سکنی ہ خت کہ اس ت ارار ی

ف
ل
ک
تہن ر ھی ہو؟ آب ﷺ ت فمانا کہ اگر منص اینی منی ہو کہ اس ت اس عورب
ےک قدمون کو ذھای ث رکھا ہو (پو پھ سکنی ہ)"۔
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

تسأل أم سلمة -ريض اهلل عنها :-هل جيوز للمرأة أن
َ
ُ
وِخار من غري أن تأت ِزر بثوب؟
تصيل يف ثوب واحد ِ
ِّ ُ
ادل ْرع َسابِغا
فقال -صىل اهلل عليه وسلم" :-إذا اكن
َ
يُغطي ُظهور قدميها" أي :ال بأس بذلك :برشط أن
َ
يكون اثلَّوب اذلي تلبسه َضا ِفيا يُغطي مجيع بَدنها
َ
من أعاله إىل أسفله بما يف ذلك الق َد َمان .وعليه :فإذا
َ ََْ
ْ
َّ
َّ
َّ
خبمارها
ابغ قدميها ،وغطت ِ ِ
غط ِ
ت املرأة بِ ِدرعها الس ِ
َ ََ ْ
ت عورتها يف َّ
رأسها وشعرها ُ
الصالة،
وعنقها ،فقد سرت
ٌ
ِّ
ٌ
إزار ،أو رسوال حتت
فتصيل ولو لم يكن عليها
ِد ْر ِعها ،وإن اكن األكمل واألفضل أن يكون عليها
ثالثة أثواب ،درع وِخار وإزار .أما الوجه فيباح
كشفه يف الصالة حيث لم يأت ديلل بتغطيته ،واملراد

حيث ال يراها أجنيب ،فهذه عورتها يف الصالة ،وأما
عورتها بانلظر إىل نظر األجنيب إيلها فلكها عورة.

واحلديث ضعيف ،ولكنه صح من الكم أم سلمة -

ريض اهلل عنها.-

**

اجمایل معنی:

ے
ام سلمہ رضی اہلل عہا پوجھ رہی ہی کہ کنا ی عورب ےک لن حاپ ہ کہ وہ انک
کیے اور ذو ین می ینا کسی کیے کو پطور ارار تہن تمار پھ سکنی ہ؟۔ آب
ف
ل
ﷺ ت فمانا کہ "اگر منص اینی منی ہو کہ اس ت اس عورب ےک قدمون کو
ے
ذھای ث رکھا ہو (پو پھ سکنی ہ)"۔پعنی اس صورب می اپسا کرت می کوئ خرح
تہی ہ پشظنکہ خو کیا اس ت تہن رکھا ہو وہ اینا لمنا ہو کہ اس ت اس کا سارا ندن
پ
اوپ ےس ےل کر پچ نک سمول قدمون ےک ذھای ث رکھا ہو۔ خنانچہ اگر عورب اینی
ل ف
منی منص ےس ا ین ذوپون ناون جھنا ےل ،اور ا ین ذو ین ےک ساتھ اینا ش ،نال

اور گرذن کو ذھای ث ےل پو تمار ےک لن خس سی کا جھنانا رصوری ہو نا ہ وہ اس
ف
ت جھنا لنا۔ ی عورب تمار پھ سکنی ہ اگرج اس ت اینی منص نےل ارار نا سلوار
ف
ک
ی تہن ر ھی ہو۔ ناہم اقضل تہی ہ کہ اس پ نی کیے ہون پعنی منص ،ذوینا اور
ے
ے
ے
ارار۔ خرہے کو تمار می کھ ال رکھنا حاپہ اور کوئ اپسی ذلنل وارذ تہی ہوئ خس یک رو
ے
ےس اس کا ذھا نینا واخت ہو۔ رماذ ی ہ کہ خت عورب کو کوئ احینی ی ذیکھ راہ ہو وپ
ح ش
تمار ےک لن اس قدر اس کا سی ہ۔ خت کہ ا ینی حص ےک اس یک رطف ذیکھن
ےک اعینار ےس وہ ساری یک ساری سی ہ۔ ی حدی ث صعنف ہ ناہم اس کا ام
سلمہ رضی اہلل عہا کا ک الم ہونا نای ثہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
َ
اتلخريج :أم َسلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ َ ُ
سرت جسمها من ًعتقهاَّ ،
• د ْرع ُ :
حىت ِّ
يغطي قدميها.
المراد به هنا :قميص املرأة اذلي ي
ِ
َ
َّ
َّ ْ
ِخار املرأة ،اذلي ُت َغ ِّطي به رأ َسها ُ
اتل ْغطية؛ ومنهَ ِ :
• َِ
خمري ،وهوَّ :
وعنقها.
اتل
من
:
ار
ِخ
ِ
ِ

100

ثوب ُحييط بانلِّصف ْ
اإلزارٌ :
إزار َ :
• َ
األسفل من َ
ابلدن.
• َسابِغا  :أي :واسعا ،ساترا لظهور قدميها.

فوائد احلديث:

 .1حرص أم سلمة -ريض اهلل عنها -ىلع اتلفقه يف ِّ
ادلين.
َ
 .2بيان ما تلبسه املرأة يف الصالة.
 .3عدم اشرتاط َ
اإلزار للمرأة إذا اكن اثلوب يُغطي مجيع بدنها.
 .4أن مجيع بَدن املرأة عورة يف الصالة غري وجهها ،إذا لم يكن حوهلا رجال أجانب ،فإن اكن حوهلا رجال أجانب وجب عليها تغطيته.
َ
َ
َ
َ
َ
 .5جواز نزول ثوب املرأة إىل أسفل من الكعبني؛ ألنه من رضورة تغطية القدم أن يزنل دون الكعب.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل
تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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 إرساء بنت
عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.

الرقم املوحد)10640( :

101

أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل أعىم،

ش
ینی صیل اہلل علنہوسلمیکحدمت می انک نانینا حص حارص ہوا اور پوجھا:اے
ت ک ے شح تہ خ م
چ
م
س
س
پ
اہللےکرسول!میے سا ھ وئ ص ی و ےھ چد نکےل حا ےک ،و کنا
ے
میے لن گرھ می تمارپ ھنیکرخضتہ؟آبﷺتانےس
ذرناقث کنا :کنا تم اذانیک آوار سین ہو؟ اتہونت کہا :جیاہن،پوآبﷺ

فقال :يا رسول اهلل ،إنه ليس يل قائد يقودين إىل
املسجد ،فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أن يرخص َل فيصيل يف بيته ،فرخص َل ،فلما

وىل داعه ،فقال :هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال:

تفمانا”:پو (موذنیک ن کار پ) لینک کہو“۔

نعم ،قال :فأجب

 .1868احلديث:

**

َ
عن أيب هريرة ،قال :أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ٌُ ْ
رجل أع َىم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنه ليس يل قائد
َ
َي ُق ُ
ودين إىل املسجد ،ف َسأل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ِّ
ِّ
فر َّخص هلَّ ،
فيصيل يف بَيْ ِتهَ ،
فلما
وسلم -أن يُ َرخص هل
وىل َد ًَعه ،فقال« :هل تسمع ِّ
َّ
انلداء بالصالة؟» قال:

اپو رھپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم یک حدمت می انک
ے
م
ش
ے
نانینا حص حارص ہوا اور پوجھا :اے اہلل ےک رسول! میا کوئ قاند تہی خو چےھ مسچد
نک ےل آنا کرے۔ پس اس ت رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ےس سوال کنا کہ اےس
ے
اس ناب یک رخضت ذی حات کہ وہ ا ین گرھ می تمار پھ لنا کرے ،پو آب صیل اہلل
علنہ وسلم تاےس رخضت فما ذی ،خت اس ت حات ےک لن نینھ تھیی پو

فأجب».
نعم ،قالِ « :

آب ﷺ ت اےس ن النا اور اس ےس پوجھا’’ :کنا پو تمار یک اذان سینا ہ؟‘‘ اس
ت کہا :جی اہن،پو آب ﷺ تفمانا’’ :ترھ اس کا خواب ذے۔‘‘ (نا قنول کر
پعنی مسچد ہی می آ کر جماعت ےس تمار پھ)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ ٌُ ْ
رجل أع َىم إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-فقال
أىت
يا رسول اهلل إنين رجل أعىم ليس عندي من

يساعدين ويأخذ بيدي إىل املسجد ،يف الصلوات
اخلمس ,يريد أن يرخص هل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يف ترك اجلماعة فرخص هل ,فلما أدبر ناداه

وقال :هل تسمع األذان بالصالة؟ قال :نعم .قال:
فأجب ُ
المنادي بالصالة.

 .1868حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ش
ینی ﷺ وسلم یک حدمت می انک نانینا حص حارص ہوت اور پوجھا :اے اہلل ےک
ے
ش
ش
رسول! می انک نانینا حص ہون میے ساتھ کوئ اپسا حص تہی خو میی مدذ کرے
ت
اور پح گای تمارون می مسچد نک ( ہنحن ےک لن) میا اہتھ یکر ےل۔ وہ حاہ رہ
تےھ کہینیصیل اہللعلنہو سلماتہیجماعتجھورت یکاحارب ذےذین۔ خنان ج
آب صیل اہلل علنہ و سلم ت اتہی احارب ذے ذی۔ خت وہ نلت کر حات لےگ پو
آب ﷺ ت اتہی آوار ذی اور پوجھا :کنا تم تمار ےک لن (ذی حات وایل)
اذان یک آوار سین ہو؟ اتہون ت کہا :اہن۔پو آب ﷺ ت فمانا :پو ترھ تمار ےک
ے
لن آوار لگات واےل یک آوار پ لینک کہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

 .1وجوب صالة اجلماعة؛ ألن ُّ
الرخصة ال تكون إال من َشء الزم وواجب ،ثم إن قوهل" :أجب" هذا أمر واألصل أن األمر للوجوب.
 .2وجوب صالة اجلماعة ىلع األعىم ولو لم يكن هل قائد يقوده للمسجد.
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ُ
 .3تربية املفيت ىلع ترك االستعجال يف الفتيا وأنه ينبيغ عليه أن يستفصل من حال السائل قبل إصدار الفتوى.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.

الرقم املوحد)11287( :
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ے ے
ے
ق
تمہارے لن ذورمذار اورذو سمےک خون حالل کن گن ہی۔ رہذورمذار
مچ
ق
پووہ ھیل اور ندی ہی ،خت کہذو سمےک خون خگر اور نیل ہی۔

أحلت لكم ميتتان ودمان ،فأما امليتتان:

فاحلوت واجلراد ،وأما ادلمان :فالكبد والطحال

 .1869احلديث:

**

عنداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس رمقوعا روای ث ہ ک'' :تمہارے لن ذو رمذار
ے ے
مچ
ق
اور ذو سم ےک خون ح الل کن گنہی۔ رہ ذو رمذار پو وہ ھیل اور ندیہی ،خت
ق
کہ ذو سم ےک خون خگر اور نیل ہی۔''

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -مرفوًع« :
َ ْ ُ
ُ َّ ْ
ت لكم َميْتَتَان َو َد َ
ان ،فأما امليتتان :فاجلَ َراد
م
أ ِحل
ِ
ِ
ُْ ُ
َّ َ
ان :فالكبد والطحال».
واحلوت  ،وأما ادلم ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب ابن عمر حبكم رشيع فقيه يتعلق حبل أكل
بعض األشياء األول :حتليل أكل ميتة اجلراد واحلوت،

واثلاين  :حل أكل نوعني من ادلماء وهما :الكبد
والطحال ،وهذان احلكمان مستثنيان من حتريم أكل
امليتة وادلم  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ

املرام( :ج)103 /1

 .1869حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

این عرم رضی اہلل عہما انک ققہی خکم شعی ینان کررہ ہی خس کا پ علق پعص اسناء
مچ
ےک کھات یک حلت ےس ہ۔ ان می ےس انک پو رمذہ ندی اور رمذہ ھیل
ےککھات کو ح الل فار ذ ین ےک نارے می ہ۔ خنکہ ذوشا :ذو قسم ےک خون
ے
ےک کھات ےک حاپ ہوت ےس من علق ہ اور وہ ذوپون خگر اور نیل ہی۔ ی ذوپون
مسن
خکم رمذار اور خون کھات یک خرمت ےس ینی ہی۔ فح ذی الچ الل واالکرام پشح
نلوع الرمام( :ح)103 /1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ْ ُ
• اجل َ َراد  :حيوان صغري طائر معروف ،والواحدة جرادة ،اذلكر واألنىث سواء
َ ُ
• احلوت  :هو السمك ،وقيل :ما عظ َم منه ،واجلمع حيتان.
• أُحلَّ ْ
ت لكم  :معناه أن الشارع أذن نلا وأباح نلا.
ِ
ََْ
َ
ان  :تثنية ميتة ،وامليتة  :ما فارقته احلياة بغري ذاكة رشعية.
• ميتت ِ
• الكبد  :عضو يف اجلانب األيمن من ابلطن حتت احلجاب احلاجز ،وهو خمزن هام لدلم.

• الطحال  :هو عضو يقع بني املعدة واحلجاب احلاجز يف يسار ابلطن ،وظيفته تكوين ادلم ،وإتالف القديم من كرياته.

فوائد احلديث:
 .1احلديث ديلل ىلع حتريم امليتة ،واستثين منها اجلراد والسمك ،فلك منهما حالل.
 .2أن ميتة اجلراد واحلوت طاهرة وحالل.
 .3الكبد والطحال حالالن وطاهران.
 .4احلديث ديلل ىلع أن السمك واجلراد إذا ماتا يف ماء فإنه ال ينجس
 .5يف احلديث ديلل ىلع حتريم ادلم ،وهذا جممع عليه.

104

املصادر واملراجع:

1.توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُ .2سبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت)  .3تسهيل

اإلملام للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه)  .4رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه)  .5منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه)

الرقم املوحد)8362( :
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ج
مک
وصو مل کنا کرو ،انگلنون می حالل کرو اور ناک می نائ ا ھیرطح تہنچاو ،االی کہ
تم رورےذار ہو۔

أسبغ الوضوء ،وخلل بني األصابع ،وبالغ يف
االستنشاق إال أن تكون صائما

 .1870احلديث:

**

م
م
لقنظ ین صیہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ می ینی ینقق ےک وقد کا شذار ین کر نا ینی ینقق
ےک وقد می شنک ہو کر رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت می آنا۔ خت ہم
ے
آب صیل اہلل علنہ وسلم ےک ناس آت ،پو آب گرھ می تہی مےل۔ ہمی رصف ام
ے
ق
المومنی عاپش رضی اہلل عہا ملی۔ اتھون ت ہمارے لن خرپ( ۱انک سم کا کھانا)
ےگ ے
ی
ن
ن
ق
ینار کرت کا خکم کنا۔ وہینار کنا گنا۔ ہمارے سا من تھایل الئ نی۔ ( ینہ ت ا ی

عن لقيط بن صربة -ريض اهلل عنه -قالُ :
كنت وافد

بين املنت ِفق -أو يف وفد بين املنت ِفق -إىل رسول اهلل
ْ
َّ
قدمنا ىلع رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،قال :فلما ِ
ْ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم ،فلم نصادفه يف مزنهل ،وصادفنا
َ ْ
َ
يرة ُ
فص ِنعت
ًعئشة أم املؤمنني ،قال:
فأمرت نلا خب ِز َ ٍ
نلا ،قال :وأتينا ب ِقنَاع (ولم يقل قتيبة" :القناع".

روای ثمی"قناع"کا لقظتہیکہا ہ۔ "قناع"اس تھایلو ظنق کو کہن ہیخس می
ے
ے
ک ک
س
ص
ت
ل
ت
پ
پ
ہ
ع
س
ج
پ
ھحور ر ھی ہوئ و) رھ ر ول اہلل یل اہلل لنہ و م ش ف الت اور و ھا” :کنا م
لوگون ت کچھ کھانا ہ؟ نا تمھارے لن کسی خی کا خکم ذنا گنا؟“ ہم ت خواب ذنا:
ے
ن
اہن ،اے اہلل ےک رسول! ہم لوگ آب ےک ساتھ ینےھ ہوت تےھ کہ ن کانک خروااہ
اینی یکرنان نارے یک رطف ےل کر ح ال۔ اس ےک ساتھ انک یکری کا نچہ تھا،خو ممنا راہ

والقناع :الطبق فيه تمر) ،ثم جاء رسول اهلل صىل اهلل
ُ
عليه وسلم فقال« :هل أصبتم شيئا؟ -أو أ ِمر لكم

بيشء؟ »-قال :قلنا :نعم ،يا رسول اهلل .قال :فبينا حنن
ََ
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جلوس ،إذ دف َع
ْ ٌَ َ
الرايع َغ َن َم ُه إىل ُ
الم َراح ،ومعه َسخلة تيْ َعر ،فقال« :ما
ْ
ودلت يا فالن؟» ،قال :به َمة ،قال« :فاذبح نلا ماكنها
ْ َ َّ
حتسْب -أنا
شاة» ،ثم قال" :ال حتسْب- ،ولم يقل :ال ِ
من أجلك ذحبناها ،نلا غنم مائة ال نريد أن تزيد،

تھا۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت(اس ےس) پوجھا”:اے ق الن! کنا یندا ہوا (پ نا
ماذہ)؟“ اس ت خواب ذنا :ماذہ۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا”:پو اس یک حگہ
ش
پ ہمارے لن انک یکری ذ نح کرو“۔ ترھ (لقنظ ےس) فمانا :ی نالکل ی مچھنا -لقنظ
نحس
ہ
ض
ی " سی ےک فچہ
ر ی اہلل عنہ فمات ی کہ رسول اہلل ﷺ ت تہان لقظ " َ َ
(رپ) ےک ساتھ اذا فمانا'کشہ (رپ) ےک ساتھ تہی-کہ ہم ت اےس تمھارے لن
ذ نح کنا ہ؛ نلکہ (ناب ی ہ کہ) ہمارے ناس سو یکرنان ہی۔ ہم اتھی پھانا تہی
ے
حا ہن۔ اس لن خت کوئ نچہ یندا ہو نا ہ پو ہم اس یک حگہ انک یکری ذ نح کر ذا لن
ہی۔ لقنظ رضی اہلل عنہ کہن ہی :می ت کہا :اے اہلل ےک رسول! میی انک
بوی ہ ،خو رنان ذرار ہ(می کنا کرون)؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:

فإذا ودل الرايع بهمة ،ذحبنا ماكنها شاة" .قال :قلت:

يا رسول اهلل ،إن يل امرأة وإن يف لسانها شيئا -يعين
َ ِّ ْ
ََ
ابلذاء-؟ قال« :ف َطلقها إذا» ،قال :قلت :يا رسول اهلل
ْ
إن هلا ُصحبَة ،ويل منها ودل ،قال" :فمرها -يقول:
عظها -فإن يك فيها خري فستفعل ،وال ترضب
ُ َ
َ َ
ظ ِعيَنتَك كرضبك أ َم ّيتَك" .فقلت :يا رسول اهلل،
َ
َ ِّ ْ
أخربين عن الوضوء؟ قال « :أ ْس ِبغ الوضوءَ ،وخلل بني
ْ
ْ ْ َ
االس ِتنشاق إال أن تكون صائما».
األصابعَ ،و َبالغ يف

”ی ث پو تم اےس ط الق ذے ذو“۔ می ت کہا :اے اہلل ےک رسول! انک مدب نک
ت
میا اس کا ساتھ راہ ،اس ےس میی اوالذ ھی ہ!! آب صیل اہلل علنہ وسلم ت
ے
فمانا” :پو اےس تم پضنحت کرو ،اگر اس می تھ الئ ہ ،پو تمھاری اطاعت کرے یگ
اور تم اینی عورب کو اس رطح ی مارو ،خس رطح اینی لوندی کو مارت ہو“۔ ترھ می
ے
م
ت کہا :اہلل ےک رسول! چےھ وصو ےک نارے می ینا ین۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم
ج
ت فمانا” :وصو خوب کامل کنا کرو ،انگلنون می ح الل کناکرو اور ناک می نائ ا ھی
رطح تہنچاو ،اال ی کہ تم رورے ےس ہو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

 .1870حدیث:

ض
حدی ث کا ذرج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

يبني نلا الصحايب اجلليل لقيط بن صربة -ريض اهلل
عنه -أنه اكن وافد قومه إىل انليب -صىل اهلل عليه
وسلم ,-ومن ًعدة الوفود أن يسألوا انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -عما يهمهم ويشلك عليهم ،وقدمت هلم

ًعئشة حساء وتمرا ،ورأوا راعيا للنيب -صىل اهلل
عليه وسلم -ومعه شاة مولودة صغرية ،فأمره انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يذبح شاة ،وأخرب الوفد أنه
لم يذحبها من أجله حىت ال يظن أنه تكلف يف

الضيافة فريفض ،واكن من أسئلته -ريض اهلل عنه-

أنه سأل عن كيفية اتلعامل مع الزوجة يف حال اكن

لسانها بذيئا ،فأخرب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
العالج يف وعظها إن اكن فيها خري وإال فالطالق،

كما أمره -عليه السالم -بأن ال يرضب زوجته رضب
األمة ،كذلك سأل عن الوضوء فبني هل انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -وجوب اإلسباغ بمعىن إكمال غسل
لك عضو يغسل من أعضاء الوضوء وإكمال مسح ما
يمسح ،وسنية اتلخليل ،وذلك لضمان وصول املاء
ألعضاء الوضوء ،أما إذا اكن املاء ال يصل ملا بني
األصابع إال باتلخليل فهذا من اإلسباغ الواجب ،ثم

بني سنية املبالغة يف االستنشاق لغري الصائم خشية
أن يصل املاء جلوفه ،وما يدل ىلع سنيته وعدم وجوبه
أنه مرغب فيه حال الفطر فقط.

**

اجمایل معنی:

ح
لنل القدر ضچائ لقنظ ین صیہ رضی اہلل عنہ اس حدی ث می اس ناب یک وصاخت
فمارہ ہی کہ وہ شذار یک خنینت ےس اینی قوم ےکانک وقد کو ےل کر ینی کرتم
ے
ﷺ یک حدمت می پشپف الت۔ وقوذ کا ی م عمول تھا کہ وہ ینی ﷺ ےس ا ین
ے
ے
اہمنت ےک حامل اور عی واضح مسا نل ذرناق ث کرت۔ ام المومنی عاپش رضی اہلل
عھا ت ان ےک لن سورنا( خس می گوست کو اناےل حات ےک پ عد آنا نا حاول ذاال
ک
حا نا ہ) اور ھحور نیس کن۔ (اشی ذوران) ینی ﷺ ےک خرواہ پ اس وقد یک پظ
پی،خس ےک ساتھیکریکاانک جھوناپومولوذ نچہتھا۔ آب ﷺ تاس خرواہ
کو خکم ذنا کہ انک یکری ذ نح کرذے اور وقد ےس اس ناب یک وصاخت فماذی کہ آب
ت اس وقد یک حارط اس یکری کو ذ نح تہی کروانا ہ۔ کہی اپسا ی ہو کہ وہ ی گمان
ن
کر ینھی کہ آب ت پن کلف مہمان پواری کا اہمام فمانا ہ۔ اس لن آب ت
اس امکائ خنال کو ذور فماذنا۔ ضچائ رسول ﷺ ےک سواالب می ےس انک سوال
ے
ی تھا کہ ندرنان و ندگو بوی ےک ساتھ کس رطح پ ناو کنا حات؟ آب ﷺ ت فمانا
ے
پ
ض
ن
م
خ
پ
ہ
خ
م
گ
ح
کہ اگر اس بوی می کچھ خی و تھ الئ و وذ و و اس ےک ق ی وعظ و ت کار ر
ے
ت
ہوحات یگ؛ وری ط الق ہی اس کا حل ہ۔ یی آب ت اتھی اس ناب کا ھی خکم
ذنا کہ اینی بوی کو اس رطح ی مارین نینی ،خس رطح لوندی کو مارا حا نا ہ۔ یی

ضچائ رسول ﷺ ت آب ےس وصو ےک نارے می اسیقسار کنا ،پو آب ت واضح
ے
فماذنا کہ کامل وصو کرنا واخت ہ۔ پعنی وصو می ذھوت حات واےل اعضا می
ے
ے م
ےس ہ عضو کو کامل رط پق ےس ذھونا حات۔ سح کامل رط پق ےس کنا حاتاور
ے
م
انگلنون ےک ذرمنان ح الل یک سیت کو لحوط رکھا حات۔ ی ست اس لن ناکہ وصو
ے
ت
ےک تمام اعضا نک نائ ہنح حات کا پقی ہو حاتاور اگر ح الل ہی ےک ذرپ عہ نائ
ت
انگلنون ےک ذرمنان ہنح سکنا ہوپوکاملرط پق ےس وصوکانائتہنچاناواخت ہ۔ ترھ
ے
آب ﷺ ت حد ذرج ناک می نائ خرھات یک سیت کو واضح فمات ہوت
مسن
رورے ذار کو اس حدےس ےک ساتھ ینی فماذنا کہ کہی اس ےک بت می نائ
ے
ذاحل ی ہوحات اور اس عمل ےک سیت ہوت اور واخت ی ہوت یک ذلنل ی ہ
کہ رصف عدم رورہ ہی می اس کو پسندندہ فار ذنا گنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ خمترصا وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :لقيط بن صربة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
ِّ ِّ
عضو حقه يف الغسل؛ فهو اإلتمام واستكمال األعضاء.
• أ ْس ِبغ  :من اإلسباغ وهو االتساع واإلتمام ،أي  :وف لك
ٍ
َ ِّ ْ
• َوخلل  :ختليل األصابع :اتلفريج بينها ،وإسالة املاء بينها.
ْ
• َو َبالغ يف االستنشاق  :ابذل اجلهد واستقص بإيصال املاء إىل أقىص األنف.
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• إال أن تكون صائما  :هذا االستثناء يعود إىل االستنشاق ,ال إىل ختليل األصابع.
َ
َ
• خ ِزيْرة  :حساء من د ِقيق ودسم.

فوائد احلديث:
 .1اإلسباغ نوًعن 1 :ـ إسباغ واجب ،وهو ما ال يتم الوضوء إال به ،ويراد به غسل املحل واستيعابه 2 .ـ إسباغ مستحب ،وهو ما يتم الوضوء
بدونه ،ويراد به ما زاد ىلع الواجب من الغسلة اثلانية واثلاثلة ،فهذا مندوب إيله.

 .2استحباب ختليل أصابع ايلدين والرجلني عند غسلهما ،وختليلهما جعل املاء يتخلل بينهما.

 .3احلديث ديلل ىلع وجوب املضمضة يف الوضوء.

 .4احلديث ديلل ىلع استحباب املبالغة يف االستنشاق إال للصائم فليست مستحبة ،ئلال تؤدي املبالغة يف االستنشاق إىل دخول املاء من األنف
إىل احللق فيفسد الصوم.
َ ِّ
 .5استدل العلماء بهذا احلديث ىلع قاعدة (سد اذلرائع) ويه مجع ذريعة ،ويه الفعل اذلي ظاهره مباح ،لكنه وسيلة إىل فعل حمرم.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص،
َّ
(1427ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت .السنن الكربى
للنسايئ ،،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت 1421 ( ،ه) .صحيح أيب داود لألبلاين  ،ط ،1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
الكويت1423 ( ،ه) .صحيح األدب املفرد لإلمام ابلخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه :حممد نارص ادلين األبلاين ،ط ،4دار الصديق للنرش واتلوزيع( ،
 1418ه) .صحيح الرتغيب والرتهيب لألبلاين( ،ط،)5مكتبة املعارف – الرياض .صحيح وضعيف الرتمذي لألبلاين ،ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض،
(1420ه).

الرقم املوحد)8378( :
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ے
رسول اہللﷺےکرمات می انک عوربمسلمان ہو گنی اور است ن کاح
ت
ھی کر لنا ،اسےک پعد اسکا(تہ ال) سوہرسول اہللﷺےک ناسآنا اور کہن
لگا :اہللےکرسول! می اسالمےلآناتھا۔

أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -فزتوجت ،فجاء زوجها إىل انليب -
صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل إين
قد كنت أسلمت

 .1871احلديث:

**

ْ َ
عن ابن عباس قال :أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل

 .1871حدیث:

عنداہلل ین عناس رضی اہلل عہما کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ےک رمات می انک
ے
ت
عورب مسلمان ہو گنی اور اس ت ن کاح ھی کر لنا ،اس ےک پ عد اس کا (تہ ال) سوہ،

صىل اهلل عليه وسلم -فزتوجت ،فجاء زوجها إىلانليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل إين
وعل َم ْ
َ
ت بإساليم« ،فانزتعها رسول
قد كنت أسلمتِ ،
َّ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم من زوجها اآلخر ،وردها إىل

رسول اہلل ﷺ ےک ناس آنا اور کہن لگا :اہلل ےک رسول! می اس الم ےل آنا تھا اور
اےس میے اس الم الت کا علم تھا ،خنانچہ رسول اہلل ﷺ ت ذوشے سوہےس
اےس جھی کر اس ےک تہےل سوہ کو لوناذنا‘‘۔

زوجها األول».

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -أسلمت ثم تزوجت ،فجاء زوجها فأخرب
انليب -عليه الصالة والسالم -بأنه أسلم أيضا،

فأبطل -عليه الصالة والسالم -نكاح الزوج اثلاين
وردها إىل زوجها األول ألنها ال تزال يف عصمته ما

دام مسلما ،فاحلديث ديلل ىلع أنه إذا أسلم الزوج

وعلمت امرأته بإسالمه فيه يف عقد نكاحه ،وإن
تزوجت بآخر فهو زواج باطل؛ وتنزتع من الزوج

اآلخر.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس ی ینہ حلنا ہکہ رسول اہلل ﷺ ےک رمای می انک حاپون مسلمان
ے
ہوگنی ،ترھ اس ت ن کاح کرلنا۔ پ عد ِ اران اس ےک ( تہےل) سوہ ت ینی ﷺ یک
ت
حدمت می حارص ہوکر ی خی ذی کہ وہ ھی مسلمان ہوخ کا تھا ،لہدا آب ﷺ ت
ے
ذوشے سوہ ےک ن کاح کو کالعدم فار ذ ین ہوت اس حاپون کو تہےل سوہ ےک
خواےل کرذنا کنون کہ وہ اس ےک مسلمان ر ہن نک اشی یک عصمت و نحقظ می رہ
ے
یگ ،اس حدی ث می اس ناب یک ذلنل ہ کہ اگر سوہ مسلمان ہوحات اور بوی کو

اس ےک اس الم قنول کرت کا علم ہو پو وہ اشی ےک ن کاح ےک یندھن می رہیگ اور
ش
اگر اس ت کسی ذوشے حص ےس ن کاح کرلنا پو اس کا ن کاح ناطل ہوگا اور اس کو
ے
ذوشے سوہ ےس جھی لنا حات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• فجاء زوجها  :أي :األول.
• وعلمت  :أي :املرأة.
َ
َ
• فانزتعها  :أبطل انلِّاكح اثلاين؛ ألنه وقع غري صحيح.
َّ
• وردها إىل زوجها األول  :أي :بال جتديد نكاح.

فوائد احلديث:

َّ َّ
َّ
باإلسالم دفعة واحدة ،بيق نكاحهما بإمجاع أهل العلم؛ ألنه لم يوجد منهما اختالف دين.
 .1إذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا ِ
َّ
 .2أنه إن أسلم َز ْوج كتابية بيق أيضا ىلع نكاحه؛ ألن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية ،فاستدامته واستمراره أقوى وأوىل.
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َّ
 .3إذا أسلم أحد الزوجني ،وتأخر إسالم اآلخر ،فإن أسلم املتخلف يف مدة العدة ،فهما ىلع نكاحهما ،وإن انقضت العدة جاز للزوجة أن تزتوج،
ْ
َّ
فإن لم تزتوج وأسلم الزوج بعد ذلك وأرادها واختارته ،ردت إيله بغري نكاح.
 .4فيه ديلل يلع أن املرأة إذا ادعت الفراق ىلع الزوج بعد أن ُعلم ما بينهما من انلاكح وأنكر الزوج ،أن القول قول الزوج مع يمينه ،سواء
نكحت آخر أم ال.
ٌّ
 .5إذا تزوج رجل امرأة بشبه ٍة -أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد -فليس فيه حد وال عقوبة.

املصادر واملراجع:

-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن

ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين
عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد،
حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين.
ّ
َ
لوغ َ
انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط
 - 1سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث - .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،للطييب .انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز (مكة املكرمة -
الرياض) .الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك .انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل1433 ،
 ـه 2012 -م  -حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه ،للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد
اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58086( :
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ع
أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم ،أو أعظم فرحےک ساتھضح کرو کنون کہی تمہارے اخرےک لن تہت طنمہ۔ نا اخرےک
ع
لألجر
اعینارےس تہت طنمہ۔

 .1872احلديث:

**

خضب را قع ین حد نح رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ
ع
’’فرح ےک ساتھ ضح کرو کنون کہ ی تمہارے اخر ےک لن تہت طنم ہ۔ نا اخر ےک
ع
اعینار ےس تہت طنم ہ۔‘‘

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-أَ ْصب ُ
حوا بالصبح؛ فإنه
ِ
ُ ُ ُ
وركم ،أو أعظم لألجر».
أعظم ِألج ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمرنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نصيل صالة
الصبح إذا دخل الصبح ،ثم علل -صىل اهلل عليه

وسلم -ذلك بأنه أعظم يف األجر؛ تليقن دخول وقت

الصبح.

 .1872حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ینی کرتم ﷺ ت اس ناب کا خکم ذنا ہ کہ خت ضح ہو پو اس کا آعار تمار ِفرح ےک
ع
ساتھ ہو۔ اس یک وج ی ینان یک ہ کہ اخر ےک اعینار ےس ی تہت طنم نات یک خی
ت
ہ خس ےس ضح ےک وق ث می ذاحل ہوت کا پقی ھی ہوحا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :رافع بن خديج -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أصبحوا بالصبح  :واملراد بالصبح :الصالة ،واإلصباح :ادلخول يف الصبح ،يقال :أصبح الرجل :إذا دخل يف الصبح ،واملعىن :أدخلوا الصالة يف
وقت الصبح يقينا ،وال تكتفوا بمجرد ظن الصبح.
• فإنه أعظم ألجوركم  :تعليل ملا قبله ،وهو أن اتليقن من اإلسفار أعظم لألجر.

فوائد احلديث:
 .1صالة الفجر يف أول وقتها ،وإطالة القراءة فيها هو مذهب مجهور العلماء ،ومنهم األئمة اثلالثة سوى احلنفية.
املصادر واملراجع:

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سنن أيب
1985م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421ه2001 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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ن کاح کا اعالن کرو

أعلنوا انلاكح

 .1873احلديث:

**

 .1873حدیث:

عارم ین عنداہلل ین ریی ا ین ناب ےس روای ث کرت ہی کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم
ت فمانا” :ن کاح کا اع الن کرو“۔

عن ًعمر بن عبد اهلل بن الزبري ،عن أبيه ،أن انليب
ْ
صىل اهلل عليه وسلم قال" :أع ِل ُنوا انلِّاكح".
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع مرشوعية إعالن الزواج وإشهاره

**

ونرش خربه بني انلاس ،إظهارا للرسور وتميزيا هل عن
نكاح ِّ ِّ
الرس ،وضابط اإلعالن العرف ،ومن وسائل

اإلعالن الويلمة واإلشهاد وتشييع الزوج وقت

اذلهاب بزوجته ورضب ادلف وأصوات السيارات

(اجلرس أو ابلوري) وحنو ذلك.

اجمایل معنی:

ی حدی ث ساذی ےک اع الن و پسہی اور لوگون می اس ےک خی یک نیسی یک مشوعنت
پ ذالل ث کرئ ہ ،ی خوشی ےک اظہار اور پوسندہ ساذی ےس ممنار کرت ےک لن
ے
ہ ،اع الن کا صاپظہ رعف ہ ،وسا نلِ اع الن می ےس ولمہ ،لوگون یک حارصی،

رخضنی ےک وق ث سوہ کا بوی یک ہرماہی احینار کرنا ،ذف نچانا اور گارپون یک آوارین
(اہرن) وعیہ ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن الزبري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:

• أعلنوا انلاكح  :إعالن انلاكح :إظهاره واجلهر به.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية إعالن انلاكح.
 .2من إعالن انلاكح اإلشهاد عليه عند عقده.
 .3أن إعالن انلاكح يدخل فيه صنع الويلمة والرضب بادلف.
املصادر واملراجع:

َ
ُ
غريب ,ت :يلع
-مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ

بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األبلاين ,انلارش :املكتب اإلساليم , ,ط ,3
 1408ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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رمضانےک پعد ستےس اقضلرورے اہللےک مہین مرحمےکرورے ہی
اورفض تمارونےک پعد ستےساقضلرابیک تمار (ت ہچد)ہ۔

أفضل الصيام ،بعد رمضان ،شهر اهلل املحرم،
وأفضل الصالة ،بعد الفريضة ،صالة الليل

 .1874احلديث:

**

خضب اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہللﷺ ت
فمانا’’:رمضان ےک پ عد ست ےس اقضل رورے اہلل ےک مہین مرحم ےک رورے
ہی اور فض تمارون ےک پ عد ست ےس اقضل راب یک تمار(تہچد) ہ۔‘‘

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :-أفضل ِّ
الصيام ،بعد رمضان،
َ
َشهر اهلل ُ
الم َّحرم ،وأفضل الصالة ،بعد الفريضة،
صالة الليل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
أن صوم شهر حمرم ،وهو أول شهور السنة اهلجرية
أفضل الصيام بعد صوم رمضان؛ ألنه أول َّ
السنة
املستأنفة فافتتاحها بالصوم اذلي هو ضياء أفضل
األعمال؛ فينبيغ للمسلم أن حيرص عليه وال يَدعه
َ
إال ُ
لعذر .وقوهل" :شهر اهلل" هذا مما يدل ىلع تعظيمه
َّ
َ
ومزيته ىلع غريه من الشهور .وأن صالة الليل أفضل

َّ
اتلطوًعت بعد الفريضة؛ ألن اخلشوع فيه أوفر
َّ َ َ
الجتماع القلب واخللو َّ
اشئَة
بالرب قال تعاىلِ {:إن ن ِ
َْ
َّ ْ َ َ َ ُّ
يه أشد َو ْطئا َوأق َو ُم ِقيال} [ ،سورة املزمل ،] 6 :
اللي ِل ِ
ُ
ُّ
َّ
وألن الليل وقت السكون والراحة فإذا رصف إىل
َّ ْ
َ
انلفس أشد وأشق وللبدن أتعب
ال ِعبادة اكنت ىلع
ْ
وأن َصب فاكنت أدخل يف معىن اتللكيف وأفضل عند
اهلل.

 .1874حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ماہ مرحم ،خو کہ ہرحی سال کا تہ ال مہینہ ہ اس کا رورہ رمضان ےک رورون ےک پ عد
ست ےس اقضل ہ۔ کنو نکہ ی سال یک اینداء ہ اور اس کا آعار رورے حیےس
تہیین عمل ےس کنا حا نا ہ۔ ہ مسلمان ےک لن رصوری ہ کہ وہ اس ےک

رورون کا اہمام کرے اور پعی عدر ےک ی رورے ی جھورے۔ آب ﷺ کا ی
فمانا کہ" َشرہ اہلل" (اہلل کا مہینہ ہ) ی ذوشے مہینون یک نیسیت اس یک قدر و
ے
ل
ق
م
پ
میل ث پ ذالل ث کر نا ہ۔ تمار ت ہچد (صلوہ ا لنل) فاپص ےک پ عد وا ل ی ےس
ست ےس تہیین عناذب ہ کنون کہ اس می خسوع وخضوع ،خضور ِقلت اور اہلل
ے
ے لَ
پ عایل ےک ساتھ حلوب کا ترھپور مو قع موخوذ ہو نا ہ۔ (ا ِ َن ن َ ِاسن َ َہ ا لنلِ ہِ َی َاس َُد َوظنًا
َو َاقو َ ُم قِن ًال) (سورہ الرممل )6:پجمہ’’:راب کا اتھنا پقیناً (پقس کو) تہت رپ کرت
واال ہ اور فآن پ ھن ےک لن رناذہ مورون وق ث ہ‘‘ ،کنو نکہ راب کا وق ث
آرام و سکون کا ہو نا ہ اور خس وق ث عناذب یک رطف منوج ہوت ہی پو پقس پ

پا ساق گرر نا ہ اور ناعت م سقت ہو نا ہ یی ندن تھکاوب ےس خور ہو نا ہ پو
گونا اس کو ن کلنف می ذاال حا نا ہ اور ی اہلل ےک اہن پا قضنلت واال کام ہ۔

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

فوائد احلديث:
َّ
 .1الرتغيب يف صيام اتلطوع.
َّ
 .2الرتغيب يف صالة اتلطوع.
َّ
 .3الرتغيب يف قيام الليل.
 .4أن صالة الليل أفضل من غريها من َّ
اتلطوًعت يف َّ
انلهار؛ لظاهر انلَّص.
 .5أن أفضل الصيام املستحب ما اكن يف حمرم كصيام ًعشوراء وغريه.

113

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .فيض القدير رشح
اجلامع الصغري ،تأيلف :حممد عبد الرؤوف بن زين العابدين املناوي ،انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى – مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
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ے
”تمھارے ناسرورےذار اقظار کنا کرین ،ینک لوگ تمھارا کھانا کھا نی اور
ے
ف سن تمھارے لنذعا نی کرین“۔

ََ َ َ َ ُ
أفطر عندكم الصائمون َوأكل طعامك ُم
َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
األبرار ،وصلت عليكم المالئ ِكة

 .1875احلديث:

**

اپس رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم سعد ین عناذہ رضی اہلل عنہ
ے
ے
ےک ناس آت ،پو وہ آب یک حدمت می روئ اورینل ےل کر آت ،آب صیل اہلل
ِے
علنہ وسلم ت اےس کھانا ،ترھ آب ت ی ذعا پھیَ ” :اق َظ ِعن َدک ُ ُم ال َضاتم
ون َو َاکَ َل
ُ
َ
َ
ے
علَ
م
ی
صلَت َ نک ُ ُم ال َم َال نِک َُہ" پعنی تمھارے ناس رورے ذار اقظار کنا کر ن،
ظَ عَا َک ُ ُم االَپَا ُر َو َ
ے
ے
ینک لوگ تمھارا کھانا کھا نی اور ف سن تمھارے لن ذعا نی کرین“۔

َّ
انليب -صىل اهلل عليه
عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن
َ
جاء إىل سعد بن عبادة -ريض اهلل عنه -ف َ
ج َ
وسلمَ -
اء
ِ
َ
ُ
خب ْ َ ْ
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه
ت ،فأكل ،ثم قال
زب َوزي ٍ
ِ ٍ
ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ
امك ُم
وسلم« :-أفطر ِعندكم الصائِمون؛ وأكل طع
َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
المالئِكة».
األبرار ،وصلت عليكم
**

درجة احلديث :إسناده صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن أنس أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جاء إىل
سعد بن عبادة" ،سيد اخلزرج ،قوهل" :فجاء خبزب
وزيت" ،فيه إحضار ما سهل ،وإنه ال ينايف اجلود،

"فأكل" أي :انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-قوهل" :ثم

قال انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،"-أي :بعد إتمام
األكل ،قوهل" :أفطر عندكم الصائمون" ،أي:
أثابكم اهلل إثابة من ّ
فطر صائما ،واجلملة بمعىن
ادلًعء ،وقوهل" :وأكل طعامكم األبرار" ،مجع بر وهو
اتليق ،وقوهل" :وصلت عليكم املالئكة" ،أي:

استغفرت لكم .انظر :ديلل الفاحلني (.)75-76/7

 .1875حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :اس حدی ث یک سند حنح ہ۔

اجمایل معنی:

اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علنہ وسلم خررح ےک
ے
شذار سعد ین عناذہ رضی اہلل عنہ ےک ناس گن۔ "فچاء نحی وری ث" (خنانچہوہ روئ
ے
اورینل ےل کر آت) اس ج مےل می اس خی کو نیس کرت کا ینان ہ ،خو آسائ ےس
میش ہو ،ی تہدی ث ےک ح الف تہی ہ۔ "قاکل" پعنی آب صیل اہلل علنہ وسلم ت
ل
کھانا۔ "تم قال ا ینی -صیل اہلل علنہ وسلم "-پعنی کھانا کھات ےک پ عد۔ "اقظ عندکم
ے
ت
الضاتمون" پعنی اہلل مھی اینا پواب ذے ،حینا رورے ذار کو اقظار کرات واےل کا
ت
ے
ج
ہو نا ہ۔ ی جملہ ذعاینہ ہ۔ "واکل ظعامکم االپار" االپار مع ہ ”پ“ یک ،معنی
ے
عل
منقی۔ "وصلت نکم الم ال نکہ" پعنی تمھارے لن اسیعقار کرین۔ اپظ :ذلنل
القالچی (.)75-76/7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد وادلاريم
اتلخريج :أنس بن مالك –ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• األبرار  :مجع بر ،وهو اتليق.

فوائد احلديث:
 .1استحباب ادلًعء من الضيف عند الفراغ من األكل.
 .2استحباب دًعء الصائم بهذا ادلًعء ملن أفطر عنده.
 .3تقديم ما تيرس للضيوف ،وأن ذلك ال ينايف اجلود.
 .4املالئكة تستغفر ألهل اإليمان لفعلهم الصالح من العمل.
املصادر واملراجع:

1-بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي-2 .تطريز رياض الصاحلني؛ تأيلف فيصل آل مبارك ،حتقيق د.

عبدالعزيز آل محد ،دار العاصمة-الرياض ،الطبعة األوىل1423 ،ه-3 .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني؛ ملحمد بن عالن الشافيع ،دار الكتاب
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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 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلًعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه.
-6سنن ابن ماجه؛ للحافظ حممد بن يزيد القزويين ،حققه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار إحياء الكتب العربية-7 .املسند؛ لإلمام أمحد بن حنبل ،نرش
املكتب اإلساليم-بريوت ،مصور عن الطبعة امليمنية-8 .مسند ادلاريم –املعروف بـ :سنن ادلاريم-؛ لإلمام عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم ،حتقيق
حسني سليم ،دار املغين-الرياض ،األوىل1421 ،ه-9 .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب
اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية1399 ،ه-10 .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة
الرابعة عرش1407 ،ه.

الرقم املوحد)10110( :
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أال إن لك مأثرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال

خونو مالےسمن علق حاہلنتیک تمام قانلذکرو ینان اقدارمیے ناون نےل
ے
ہی سوات حاخنون کو نائ نالت اورحای کعنہیکذرنائےک۔

تذكر وتدىع َتت قديم ،إال ما اكن من سقاية
احلاج ،وسدانة ابليت

 .1876احلديث:

**

عند اہلل ین عرمو رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فح مکہ ےک
ذن خطنہ ذنا اور ارساذ فمانا "خون و مال ےس من علق حاہلنت یک تمام قانل ذکر و ینان
ے
اقدار میے ناون نےل ہی سوات حاخنون کو نائ ن الت اورحای کعنہ یک ذرنائ
ےک"۔ اس ےک پ عدآب ﷺ تفمانا کہ " آگاہ ہو حاو کہ قنلِ خظا یک ذی ث قنلِ عِم
ت
یک شی ہخو کہ کورے نا ال ھی ےس وا قع ہو۔ اس یک ذی ث سو اوی ث ہی خن می ےس
حالیس اوینینان اپسی ہوئ حا ہن خنےک بت می ان ےک نچ ہون"۔

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خطب يوم الفتح فقال:
ُْ
«أال إن لك َمأث َرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال
ُْ َ ُْ َ
َ
تذك ُر َوتدىع حتت قديم ،إال ما اكن من ِسقايَ ِة احلاج،
َ
َ
وس َدانة ابليت» ثم قال« :أال إن ِديَة اخلطإ ِشبْه العمد
ِ
َ
َ
ْ
َّ
ما اكن بالسو ِط والعصا ِمائة من اإلبل :منها أربعون
ُ َ
أوالدها».
يف ُب ُطونِ َها
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب رسول اهلل -رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم -يف

خطبة يوم الفتح بأن لك ما يؤثر ويذكر من ماكرم

أهل اجلاهلية ومفاخرهم باطل وساقط إال ما اكن من
سقاية احلاج وخدمه ابليت احلرام والقيام بأمره ،أي

فهما باقيان ىلع ما اكنا .واكنت احلجابة يف اجلاهلية يف

بين عبد ادلار والسقاية يف بين هاشم فأقرهم رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم .-ثم ذكر أن القتل شبه
العمد وهو أن يقصد الرضب بآلة ال تقتل اغبلا
اكلسوط والعصا ديته مغلظة ،ويه مائة من اإلبل

أربعون منها حوامل .

 .1876حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

فحِ مکہ ےک ذن رسول اہلل ﷺ ت آگاہ کنا کہ اہل حاہلنت یک تمام قانل ذکر و ینان
فرحی نا نی ناطل و ساقظ ہی ماسوا حاخنون کو نات ن الت اور بت اہلل یک حدمت اور
اس یک ذیکھ تھال ےک۔ پعنی ی ذوپونو پےس ہی ناق ہی حیےس تھی۔ رمای حاہلنت می
ت
بت اہلل یک ذیکھ تھال بو عند الدار ےک ناس ھی اور حاخنون کو نائ ن الت یک ذم
ت
ذاری بو اہشم یک ھی۔ رسول اہلل ﷺ ت اتہی اس پ ناق رکھا۔ ترھ آب ﷺ

ت فمانا کہ قنلِ سنہ عِم یک ذی ث تھی ذی ِ
ث معلظہ ہ خو کہ سو اوی ث ہوئ ہ خن می
ےس حالیس حاملہ ہوت ہی۔ قنلِ سنہ عِم ےس رماذ ی ہ کہ آذمی کسی ا پےس آےل
ت
ےس مارے خس ےس عموماً قنل وا قع ی ہو نا ہو حیےس کورا اور ال ھی (اور اس رطح ےس
ے
مارت ےس آذمی رم حات)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا

املفردات:
معاين
ْ

ُ
• املأثرة  :يه ما يؤثر ويذكر من ماكرم أهل اجلاهلية ومفاخرهم.
• حتت قديم  :أي باطل وساقط.
• ِسدانة ابليت  :خدمته والقيام بأمره.

• ِشبه العمد  :القتل بآلة ال يقصد بمثلها القتل اغبلا اكلعصا الصغرية والسوط واللطمة وحنو ذلك.

فوائد احلديث:
 .1دية شبه العمد كدية العمد يف تغليظها ،ويه :مائة من اإلبل ،منها أربعون يف بطونها أوالدها.
 .2تعظيم أمر ادلم يف اإلسالم.
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 .3عدل اإلسالم يف اتلفريق بني العمد واخلطأ.

 .4فيه إثبات شبه العمد وقد نقله بعض العلماء إمجاًع عن الصحابة -ريض اهلل عنهم-.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن ابن ماجه-حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش:
دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية،
حلب،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد
املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة،
ُ
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار
الفلق ،الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد
أرشف الصدييق ،العظيم آبادي،انلارش :دار الكتب العلمية  ،بريوت،الطبعة :اثلانية 1415 ،ه.

الرقم املوحد)58210( :
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ت ت
تمہی معلومہ ،مرحر (انک قناقہ سناس)ت ا ھی ا ھی رند ین حاری اور اسام
ے
ین رند کو (حاذر اورےھ لین ہوت)ذیکھا پو کہا کہی ناون انکذوشےےس

ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة

وأسامة بن زيد ،فقال :إن بعض هذه األقدام ملن

پ علق ر کھن ہی۔ (پعنی انکا انکذوشےےکساتھگرہا پسنی پ علقہ۔)

بعض

 .1877احلديث:

**

 .1877حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ ،وہ ینان کرئ ہی کہ انک نار رسول اہلل ﷺ
ے
میے ناس آت اس حال می کہ آب تہت خوس تےھ ،آب کا خرہہ ذمک راہ تھا۔
ت ت
آب ﷺ ت فمانا کہ تمہی معلوم ہ ،مرحر (قناقہ سناس) ت ا ھی ا ھی رند ین
ے
حاری اور اسام ین رند کو (حاذر اورھ کر لین ہوت) ذیکھا پو کہا کہ ی ناون انک
ذوشے ےس پ علق ر کھن ہی۔ (پعنی ان کا انک ذوشے ےک ساتھ گرہا پسنی پ علق

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها : -إن رسول اهلل -صىل
يلع مرسورا َ ُ
ترب ُق أسار ُ
اهلل عليه وسلم -دخل َّ
ير
ِ
َُ
َ
وجهه .فقال :ألم ت َر ْي أن جم ِّززا نظر آنفا إىل زيد بن
حارثة وأسامة بن زيد ،فقال :إن بعض هذه األقدام

ملن بعض» .ويف لفظ« :اكن جمزز قائفا».

ہ۔) انک اور روای ث می آ نا ہ کہ مرحر قناقہ سناس تھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن زيد بن حارثة أبيض اللون ،وابنه أسامة أسمر،
َ ْ
واكن انلاس يرتابون فيهما -من أج ِل اختالف
لونيهما ،-ويتلكمون يف صحة نسبة أسامة إىل أبيه ،بما
يؤذى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَّ .
فمر عليهما
َ
ِّ
(جمزز املدليج) القائف ،وهما قد غ َّط َيا َرأسيْهما يف
قطيفة -أي رداء ،-وبدت أرجلهما .فقال إن بعض
َ
هذه األقدام مل ْن بعض ،ملا رأى بينهن من الشبه .واكن
الكم هذا القائف ىلع سمع من انليب صىل اهلل عليه
وسلمَّ ُ ،
فرس بذلك رسورا كثريا ،حىت دخل ىلع ًعئشة
َ
وأسارير وجهه ت ْربق ،فرحا واستبشارا لالطمئنان إىل
ْ
ودلحض الكم اذلين
صحة نسبة أسامة إىل أبيهِ ،
يطلقون ألسنتهم يف أعراض انلاس بغري علم.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

رند ین حاری کا رنگ گورا تھا خت کہ ان ےک نین اسام گندمی رنگ ےک تےھ۔ لوگ
ان ےک رنگ انک ذوشے ےس محنلف ہوت یک وج ےس ان ےک نارے می
سک کنا کرت تےھ اور اسام رضی اہلل عنہ یک ا ین والد یک رطف پسیت یک ضحت می
تہن ت
نا نی کنا کرت تےھ اور اس یک وج ےس رسول اہلل ﷺ کو تہت اذی ث حنی ھی۔
ل
انک ذق عہ مرحر مد چی کا خو قناقہ سناس تھا ان ےک فی ث ےس گرر ہوا۔ ان ذوپون ت
ا ین شون کو انک حاذر ےس ذھای ث رکھا تھا لنک ان ےک ناون ناہ پظ آرہ
تےھ۔ اس ت ی ذیکھ کر کہا کہ ی ناون انک ذوشے ےس ہی کنو نکہ اےس ان ےک
ے
ت
ی
ت
ن
ھ
س
ک
مانی مساتہت پظ آئ ی۔ ی ﷺ اس قناقہ سناس یک ناب و ن رہ ےھ۔
ے
ے
آب ﷺ اس ےس تہت خوس ہوت تہان نک کہ آب ﷺ اس حال می عاپش
ے
ے
رضی اہلل عہا ےک ناس آت کہ آب کا خرہہ اس ناب پ خوشی و اظمینان یک وج ےس

ذمک راہ تھا کہ اسام رضی اہلل عنہ یک ا ین والد یک رطف پسیت ذرست ہ اور اس
ت
لن ھی کہ اس ےس ان لوگون یک ناپون کا رذ ہو گنا تھا خو ن ال کچھ حات لوگون یک رعپون
می اینی رنا نی ح الت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• تربق  :بضم الراء تيضء وتستنري من الفرح والرسور.
• أسارير وجهه  :اخلطوط اليت يف اجلبهة.
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• ألم تري  :ألم تعليم.

• جمززا  :بضم امليم وكرس الزاي املشددة وبعدها زاي معجمة  ،صحايب جليل ذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مرص ،وسيم جمزرا ،ألنه اكن إذا
أخذ أسريا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه.
• آنفا  :قريبا.

• قائفا  :القائف :هو اذلي يعرف الشبه بني انلاس ويمزي أثر األقدام ،واكنت القيافة من علوم العرب.

فوائد احلديث:
 .1العمل بقول القافة يف إحلاق النسب ،مع عدم ما هو أقوى منها ،اكلفراش ،وهو قول اجلمهور؛ استدالال برسور انليب صىل اهلل عليه وسلم يف
هذه القصة ،وال ي ُ َ ُّ
رس إال حبق.

ْ َُ
 .2يكيف قائف واحد ،ولكن اشرتط العلماء فيه أن يكون َعدال جم َّربا يف اإلصابة؛ ألنه ال يقبل اخلرب ،وال ينفذ احلكم إال ممن اتصف بهذين
الوصفني.
َ ُّ
 .3ت َطلع الشارع احلكيم إىل صحة األنساب ،وإحلاقها بأصوهلا.
 .4الفرح واتلبشري باألخبار السارة ،وإشاعتها.

 .5ال ختتص بالقيافة قبيلة بعينها ،وإنما يعمل خبرب من اجتمعت فيه رشوط اإلصابة من القافة.

 .6جواز اضطجاع الرجل مع ودله يف غطاء واحد ،خاصة إذا دعت ذللك حاجة.

 .7ويف احلديث جواز الشهادة ىلع املنتقبة ،واالكتفاء بمعرفتها من غري رؤية الوجه
 .8قبول شهادة من شهد دون أن يستشهد عند عدم اتلهمة.
 .9جواز االستفادة من اتلقنيات احلديثة اليت ُعر ْ
 (DNبالرشوط اليت ذكرتها املجامع الفقهية
فت بدقتها يف ادلاللة ىلع املراد ،كتحليل ادلي إن إيه )A
ِ
املعارصة.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5916( :
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أما هذا فقد عىص أبا القاسم -صىل اهلل عليه

ش
اس حصتاپوالقاشم صیل اہللعلنہوسلمیک نافمائیکہ۔

وسلم-

 .1878احلديث:

**

ُ
عن أيب الشعثاء ،قال :كنا ق ُعودا مع أيب هريرة -ريض

اپو سعناء رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ہم مسچد می اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےک ساتھ
ے
ن
ینےھ ہوت تےھ کہ موذن ت اذان ذی ،پو انک آذمی کرھا ہوا اور مسچد ےس حات
لگا۔ اپو ہپہ رضی اہلل عنہ اینی نگاہ ےس اس کا پچھا کرت رہ تہان نک کہ وہ مسچد

اهلل عنه -يف املسجد ،فأذن املؤذن ،فقام رجل من
َ
املسجد يميش ،فأ ْتبَ َع ُه أبو هريرة بَ َ َ
رص ُه حىت خرج من

ےس ن کل گنا ،پو اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ت فمانا کہ اس آذمی ت اپوالقاشم (پعنی
ینی) صیل اہلل علنہ وسلم یک نافمائ یکہ۔

املسجد ،فقال أبو هريرة :أما هذا فقد عىص أبا

القاسم -صىل اهلل عليه وسلم.-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو الشعثاء أنهم اكنوا قعودا مع أيب هريرة يف
املسجد ،فأذن املؤذن ،فإذا برجل بعد األذان يميش،

فظل أبو هريرة -ريض اهلل عنه -ينظر إيله هل

سيخرج من املسجد أم ماذا يريد؟ فلما تبني هل أنه

خرج ،أخرب أنه بفعله هذا قد عىص انليب -صىل اهلل

عليه وسلم.-

 .1878حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو سعناء رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ہم لوگ مسچد می اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےک
ے
ن
ساتھ ینےھ ہوت تےھ کہ موذن ت اذان ذی ،پو اذان ےک پ عد انک آذمی کرھا ہوکر
حلن لگا۔ اپوہپہ رضی اہلل عنہ اس یک رطف ذیکھن لےگ کہ کنا وہ مسچد ےس ناہ حات
واال ہ نا وہ کنا حاہنا ہ؟ خت اتہی ینہ حل گنا کہ وہ مسچد ےس ناہ ن کل گنا ،پو
اتھون ت ین النا کہ اس آذمی ت ا ین اس ق عل ےک ذرپ عہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم یک
نافمائ یک ہ۔

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

معاين املفردات:

• فأتبعه برصه  :أي الحقه ببرصه يلنظر مراده .

فوائد احلديث:
 .1أهمية وفضل اجللوس يف املسجد انتظارا للصالة.
 .2تنبيه ىلع عظم فضل صالة اجلماعة.
 .3حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر ،كمرض وحدث أو خرج حلاجة وسريجع قريبا.
 .4من مهام ادلاعية االنتباه ألفعال املدعوين ،واتلنبيه ىلع املخالفات الرشعية.
املصادر واملراجع:

كنوز رياض الصاحلني ,بإرشاف محد العمار ,دار كنوز إشبيليا ,الطبعة األوىل1430 ,ه .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ،نرش :مؤسسة الرسالة،
الطبعة :الرابعة عرش 1407 ،ـه1987 -م .ديلل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ،البن عالن ،نرش دار الكتاب العريب .رشح رياض الصاحلني ،البن
عثيمني ،نرش :دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة1426 :ه .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،للهاليل ،نرش :دار ابن اجلوزي .تطريز رياض
الصاحلني ،لفيصل احلريميل ،نرش :دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل1423 ،ه2002 - .م .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت.

الرقم املوحد)5731( :
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ے
ے
ت
رسول اہللﷺتخکمذنا کہ خس کو ھی کوئرجمآت پووہ اسوقث نک
قضاضیےلخت نک اسکا رجم تھنک تہی ہو حا نا۔ خترجم تھنک ہو
ے
حات پو اینا ندلہےلےل۔

أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من اكن
ٌ
به جرح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته ،فإذا
برئت جراحته استقاد

 .1879احلديث:

**

عرمو ین سعنت ا ین ناب اور وہ ا ین ذاذا ےس روای ث کرت ہی کہ:رسول
ش
اہللﷺ ت انک آذمی ےک نارے می قنضلہ کنا خس ت کسی حص کو ناون پ کسی
م
سینگ ےس مارا تھا۔ اس ت کہا اے اہلل ےک رسول(ﷺ)! چےھ قضاض حا ہن۔
رسول اہللﷺ ت اےس فمانا کہ حلدی ی کرو تہےل اینا رجم تھنک ہو لین ذو۔ اس

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،قال :قىض

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف رجل طعن رجال
َ
َ ْ
ْ
بِق ْر ٍن يف ِرج ِل ِه ،فقال :يا رسول اهلل ،أ ِقد ِين ،فقال هل
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم" :-ال تعجل حىت
َ ْ َ َ َََ َ
يد ،فأقاد ُه
يربأ جرحك" ،قال :فأىب الرجل إال أن يست ِق
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -منه ،قالَ :ف َع َرجَ
ُ
المستَق ُ
المستَ ُ
ستقاد منه ،فأىت ُ
وبرأ ُ
قيدَ ،
ُ
يد إىل
الم
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال هل :يا رسول
ََ ْ ُ َ َ
وب َرأ صاحيب؟ فقال هل رسول اهلل -صىل
اهلل ،عرجت،

ت ان کار کنا اور قضاض کا مظالنہ کنا ۔رسول اہللﷺ ت اس کو ندلہ ذلوا ذنا۔ ندلہ
لین واال اس پ خرھا اور اینا ندلہ پورا کر لناترھ ی قضاض لین واال رسول اہلل ﷺ ےک
ت
ناس آنا اور کہا کہ اے اہلل ےک رسولﷺ!می لنگرا ہو گنا اور میا سا ھی تھنک ہو
گنا؟رسول اہللﷺ ت فمانا کہ کنامی ت تم ےس تہی کہا تھا کہ اس وق ث نک ندلہ
ن
ی لو خت نک تمہارا رجم تھنک تہی ہو حا نا؟ تم ت میی نافمائ یک اہلل ت چےھ
ذور کر ذنا اور ییے رجم کو نگار ذنا۔اس آذمی ےک پ عد خو لنگرا ہو گنا تھا ،رسول
ے
ے
ت
ج
پ
ق
اہللﷺ ت ی خکم فمانا کہ خس کو ھی کوئ ر م آت و وہ اس و ث نک قضاض ی
ے
ےل خت نک اس کا رجم تھنک تہی ہو حا نا۔ خت رجم تھنک ہو حات پو اینا ندلہ

اهلل عليه وسلم" :-ألم آمرك أال تستقيد ،حىت يربأ
جرحك؟ فعصيتين فأبعدك اهلل ،وبطل جرحك" ثم

أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،بعد الرجل
ٌ
جرح أن ال يستقيد حىت تربأ
اذلي عرج -من اكن به
جراحته ،فإذا برئت جراحته استقاد.

ےل ےل۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن رجال رضب آخر بقرن وهو

العظم اذلي يكون يف رأس ادلواب ،فطلب من انليب

عليه الصالة والسالم -إقامة القصاص ىلع منرضبه ،فأمره انليب -عليه الصالة والسالم -أن ينتظر
إىل أن يربأ؛ ألنه ال يُدرى هل تندمل هذه اجلراح أو
ترسي ىلع العضو أو ترسي ىلع انلفس ويموت
اإلنسان ،فأىب إال تعجيل القصاص ،فأقامه انليب -

عليه الصالة والسالم -ىلع اجلاين ،ثم إن اجلاين بريء
ُ
وطالب القصاص أصابه
بعد إقامة القصاص عليه

العرج ،فجاء شاكيا إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
 ،فبني هل بأنك تعجلت ولم ترض باتلأخري فذهب

حقك يف ادلية ،ودًع عليه من باب الزجر هل ىلع

 .1879حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ی ینانا حا راہ ہ کہ انک آذمی ت ذوشے آذمی کو سینگ ےس مارا
اور سینگ وہ ہدی ہوئ ہ خو خوناپون ےک ش می ہوئ ہ۔ اس ت ینی
کرتمﷺ ےس اُس مار کا قضاض طلت کنا۔ ینی کرتم ﷺ ت اس کو رجم ےک
ے
مندمل ہوت نک ابظار کرت کو کہا کنو نکہ کوئ ینہ تہی تھا کہ ی رجم مندمل ہو نا ہ
ے
ے
نا تہی ،نا عضو پ اپ اندار ہو حات نا اس یک حان پ اپ اندار ہو حات اور اپسان رم
ے
حات۔اس ت ان کار کنا اور قضاض می حلدی یک۔ رسول اہللﷺ ت مرحم پ حد
ے
قاتم کروا ذی۔ مرحم قضاض ےک پ عد تھنک ہو گنا خت کہ قضاض کا مظالنہ کرت واال
لنگرا ہو گنا۔ وہ رسول اہللﷺ ےک ناس س کای ث ےل کر آنا پو رسول اہللﷺ ت

وصاخت یک کہ پو ت قضاض می حلد ناری کا مظاہہ کنا اور ناخی پ راضی تہی ہوا تھا،
ن ت
اس لنییی خو ذی ث ینی ھی وہ خق پو ت وصول کر لنا۔ اس یک حلد ناری اور ینی
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استعجاهل وعدم امتثاهل َ
أمر انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-وأمر -عليه الصالة والسالم -بتأخري إقامة
القصاص بعد ذلك يف اجلروح إىل الربء.

ے
کرتمﷺ ےک خکم یک نافمائ پ آب ﷺ ت اس کو ذا نین ہوت اس ناب پ
رور ذنا اور رجم ےک تھنک ہوت نک قضاض لین می ناخی کا خکم ذنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

• أقدين  :يريد االقتصاص من اذلي جىن عليه.
• بقرن  :بفتح القاف ،وسكون الراء ،آخره نون :مادة صلبة ناتئة جبوار األذن ،تكون يف رؤوس ابلقر والغنم وحنوها ،ويف لك رأس قرنان اغبلا.
َّ
ْ َ
ْ
• عرجت  :عرج :أي مىش ِمشيَة غري ُمتساوية بسبب ِعل ٍة طارئة أصابت إحدى ِرجليه.
• بطل عرجك  :بطل ما اكن لك من دية جرحك بتعجلك بالقصاص.
• جرح  :شق يف ابلدن.

• أبعدك اهلل  :مجلة دًعئية غري مقصودة ،ألن هذا الرجل قد أساء األدب فدًع عليه من باب الزجر عن هذه العجلة.

فوائد احلديث:
 .1جواز القصاص فيما دون انلفس.
 .2حيرم أن يقتص من عضو قبل برئه ،وهذا مذهب مجهور العلماء ،كما ال تطلب هل دية قبل برئه؛ وذلك الحتمال الرساية.
 .3أن ِرساية اجلناية إذا اكن القصاص قبل الربء غري مضمونة.
 .4احلكمة يف هذا :أن اجلرح ما دام طريا لم يربأ؛ فإن فيه احتماال أن تكون هل رساية ومضاعفات ،فالواجب الصرب حىت يتم شفاؤه ،ثم يقتص هل،
أو تؤخذ هل ادلية.

 .5بيان اآلثار السيئة اليت ترتتب ىلع معصية الرشع وىلع االستعجال.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة:
األوىل  1421 ،ـه 2001 -م منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ
ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  -1427الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن
حنبل الشيباين ومعه بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين/أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا الساًعيت  -دار إحياء الرتاث العريب -الطبعة :اثلانية
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـهمعجم اللغة العربية املعارصة املؤلف :د أمحد خمتار
عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ,انلارشً :علم الكتب .الطبعة :األوىل 1429 ،ه.
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پپہرضی اہللعہا کو خکمذنا گنا کہوہاینی عدب نی خنص پوری کرے۔

أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض

 .1880احلديث:

**

ُ ْ
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت"أ ِم َرت بريرة أن
تعتد بثالث ِحيَ ٍض».

ے
عاپش رضی اہلل عہا فمات ہی کہ’’ پپہ رضی اہلل عہا کو خکم ذنا گنا کہ وہ اینی عدب
نی خنص پوری کرے‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بريرة موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -عتقت من
الرق ،ويه حتت زوجها الرقيق مغيث ،فاكن هلا اخليار
بني بقائها معه ،وبني أن تفسخ نكاحها؛ ففسخت

نكاحها ،فيف احلديث أنها اعتدت من زوجها

بثالث حيض ،مع أنه فسخ ،وليس بطالق ،وأنه فراق

يف احلياة ،ال يف املوت ،وأن زوجها اذلي اعتدت من

فراقه الزال رقيقا.

 .1880حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ت اینی لوندی پپہ رضی اہلل عہا کو اینی ع المی ےس آراذ کنا اور وہ
ا ینع المحاوند معنت رضی اہللعنہ یک روخنتمیتھی۔ ان کواسناب کا احینارذنا
ق
گنا کہ حاہی پو وہ ان ےک ساتھ ناق رہی اور حاہی پو ا ین ن کاح کو سح کر ذین پو اتہون
ق
ت ا ین ن کاح کو سح کر ذنا۔ اس حدی ث می ی موخوذ ہ کہ اتہون ت نی خنص
م
ق
ت
عدب کمل یک۔ خت کہ وہ سح تھا ی کہ ط الق ،اور ـ ان یک ی علنچدیگ ر ندیگ می ہی ھی
ے
تھ ت
ت تہ ہ ت
ع
خ
ھ
ھ
ل
ن
گ
رمت ےک سا ھ ی وئ ی اور س حاوند ےس چدیگ یک عدب راری ی وہ ا ی
ع الم ہی تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ ْ
• أ ِم َرت  :بصيغة املبين للمجهول ،أي :أمرت من جهة انليب -صىل اهلل عليه وسلم.-
ّ
• تعتد  :العدة يه تربص وانتظار يلزم املرأة عند زوال انلاكح املتأكد بادلخول.
ِّ
َ َ
ٌ
تق ْ
ت من الرق.
• بريرة  :موالة لعائشة -ريض اهلل عنها -ع

فوائد احلديث:
 .1قوهلا" :أمرت بريرة" هل حكم الرفع ،فاآلمر هو انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َ
 .2أن األمة إذا عتقت حتت العبد فاختارت نفسها أنها تعتد عدة احلرة ثالث ِحي ٍض ،وهذا مذهب اجلمهور.
 .3أن املبارش للقصة يكون أعلم بها من غريه؛ فإن ًعئشة -ريض اهلل عنها -مبارشة للقصة؛ ألنها اشرتت بريرة وأعتقتها.
املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه :حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد
اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة
–الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان
وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش-املكتب
اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ے
اینعرمرضی اہللعہما (تمار می شچدے می حات ہوت) ا ین اہتھون کو ا ین
ت
گھینونےس تہےل (رمیپ) ر کھن تےھ اورفمات کہرسول اہللﷺ ھی ا پےس

أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه ،وقال:
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل

ہی کنا کرت تےھ۔

ذلك.

 .1881احلديث:

**

ے
این عرم رضی اہلل عہما (تمار می شچدے می حات ہوت) ا ین اہتھون کو ا ین
ت
گ
ھینون ےس تہےل (رمی پ) ر کھن تےھ اور فمات کہ رسول اہلل ﷺ ھی ا پےس ہی کنا

ْ َ
اكن ابن عمر يَضع يديه قبل ُرك َبت ِيه ،وقال :اكن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يَفعل ذلك.

کرت تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع أن املصيل يضع يديه قبل ركبتيه

عند الزنول للسجود ،لكن يعارضه حديث وائل بن
َّ
حجر -ريض اهلل عنه -يف أن املصيل حني يهوي

للسجود فإنه يضع ركبتيه قبل يديه .واملسألة
اجتهادية واألمر فيها واسع؛ وذلا خري بعض الفقهاء

املصيل بني األمرين ،إما لضعف األحاديث من

اجلانبني وإما تلعارضها وعدم رجحان بعضهما ىلع
بعض يف نظره؛ ونتيجة هذا :السعة واتلخيري بني

اهليئتني.

 .1881حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

گ
ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ تماری شچدے می حات وق ث ھینون ےس
ے
تہےل ا ین اہتھونکو ر کےھگا۔ ناہموا نلینجرحرضی اہللعنہ ےسرموی انک حدی ث

اس ےس یکرائ ہ ،خس می آنا ہ کہ :تماری خت شچدے ےک لنجھےک ،پو
ے
ا ین اہتھون ےس تہےل گھین ر کےھ۔ذر خقنقت ی انک اجہاذی مسنلہ ہ ،خس می
ت
کساذیگ ہ۔ اشی وج ےس پعص ققہا ت تماری کو ذوپون می ےس کسی پ ھی عمل
کرت کا احینار ذنا ہ؛ اس ینا پ کہ نا پو ذوپون رطح یک حدبون می صعف ہ نا ترھ
ے
پ
ن
ان می پ عارض نانا حا نا ہ اور ان یک پظ می پجح یک کوئ صور ھی تہی ینی۔ خس کا
ت
نینچہ ی ہ کہ اس سلسےل می کساذیگ ہ اور ذوپون صورپون می ےس کسی کو ھی اینا
لین کا احینار ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

الركبتني عند اهلوي إىل ُّ
 .1تقديم ايلَدين ىلع ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ،املحقق :حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .نيل األوطار،
حممد بن يلع الشواكين ايلمين ،حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ،انلارش :دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،ه1993 ،م .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.
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خت ینیﷺ اینی تماریکطاقرکعت می ہوت پو اسوقث نک کرھےی
ہوت خت نک سندےھ نینھی حات۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم, -إذا اكن يف وتر
من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا

 .1882احلديث:

**

مالک ین خوپب رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ اتہون ت ینی ﷺ کو تمار پ ھن
ذیکھا ،خت آب ﷺ اینی تمار یک طاق رکعت می ہوت پو اس وق ث نک کرھے
ی ہوت خت نک سندےھ نینھ ی حات۔

عن مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه :-أنه رأى
ْ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل ,فإذا اكن يف ِوت ٍر
من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه -عليه السالم -إذا قام من الركعة
األوىل إىل اثلانية ومن اثلاثلة إىل الرابعة لم يقم حىت

يستقر جالسا جلسة خفيفة ثم قام ،وتسىم هذه

اجللسة جبلسة االسرتاحة ،وقد رواها عنه -عليه
السالم -مجع من الصحابة.

 .1882حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ینیﷺ کا ی رطپقہ تھا کہ آب ﷺ تہیل رکعت ےس ذوشی رکعت ےک لن اور
م
ت
نیشی رکعت ےس خو ھی رکعت ےک لن کرھے تہی ہوت خت نک کہ کمل
ن
طور پ ہلکا سا نینھ ی حات اس ینھن کو حلش اسیاخت کہن ہی۔ آب ﷺ ےک
ے
اضچاب می ےس کنی لوگون ت آب ﷺ ےس اس حلےس ےک من علق روای ث کنا

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َ
ْ
• ِوتر من صالتِ ِه  :يه عند انلهوض إىل القيام إىل اثلانية ،وعند انلهوض من اثلاثلة إىل الرابعة يف الرباعية ،وتسىم ِجلسة االسرتاحة.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
اجللسة ،وهو أن املصيل إذا قام يف وتر من صالته؛ بأن يقوم من الركعة األوىل ،أو يقوم من الركعة اثلاثلة ،فإنه يستوي جالسا،
 .1استحباب هذه ِ
فيما بني السجدة األخرية والقيام ،ثم ينهض ألداء الركعة اثلانية ،أو الركعة الرابعة.
َّ
 .2هذه اجللسة يسميها العلماء "جلسة االسرتاحة" ،واالسرتاحة :طلب الراحة؛ فكأن املصيل حصل هل إعياء ،فيجلس لزيول عنه.
 .3ويه جلسة خفيفة لطيفة عند من يرى استحبابها ،قال انلووي :جلسة االسرتاحة جلسة لطيفة؛ حبيث تسكن حركتها سكونا بينا.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام،
للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)10931( :
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ے
ن
ینیﷺت چھن لگواتےک پ عد تمارپھی اورآبﷺت ینشے
ن
ےسوصو تہیفمانا اور چھن لگنیکخگہون کوذھوتےسرناذہآبﷺت

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احتجم فصىل
ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه

 .1883احلديث:

کچھ اور تہی کنا۔

**

ن
اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ت چھن لگوات ےک پ عد ت مار پھی
ے
ن
اور آب ﷺ ت ین شے ےس وصو تہی فمانا اور چھن لگن یک خگہون کو
ذھوت ےس رناذہ آب ﷺ ت کچھ تہی کنا‘‘۔

عن أنس -ريض اهلل عنه : -أن انليب -صىل اهلل عليه
َ
َّ
ْ
ْ
احتَ َ
ج َم فصىل ولم يتوضأ ولم يَ ِزد عن غ ْس ِل
وسلم« -
ََ
امج ِه».
حم ِ ِ
ضعيف للفائدة :ليس لألبلاين

 .1883حدیث:

**

حكم ىلع احلديث ،لكن قال

احلافظ ابن حجر يف اتللخيص:

يف إسناده صالح بن مقاتل وهو

درجة احلديث :ضعيف ،وادىع ابن العريب أن
ادلارقطين صححه ،وليس

حدیث کا ذرج:

كذلك بل قال عقبة يف السنن:
صالح بن مقاتل ليس بالقوي

وذكره انلووي يف فصل الضعيف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن احلجامة ال تنقض الوضوء ،سواء

اكن ادلم اخلارج قليال أو كثريا ،ويؤيد هذا احلديث

 وإن اكن ضعيفا -أنه ثبت عنه -صىل اهلل عليهوسلم -أنه أوىص أمته باحلجامة يف أحاديث كثرية

واحتجم  -صىل اهلل عليه وسلم  -كما ثبت ذلك عنه

يف الصحيحني وغريهما واحتجم الصحابة  -ريض
اهلل عنهم  -ومع ذلك لم يأت حديث حيتج به فيه
األمر بالوضوء من احلجامة .فدل ذلك ىلع أن األصل:
بقاء الطهارة ،وال يرتفع هذا األصل إال بديلل رشيع
يدل ىلع أن خروج ادلم من ابلدن من غري السبيلني

ناقض للوضوء .ويلحق باحلجامة :لك ما خيرج من
َ
ابلدن  -من غري السبيلني  -بغري احلجامة كسحب
ادلم باإلبر أو خروجه بسبب عملية جراحية أو

إخراجه للتنقية ،ثم إًعدته كأصحاب الفشل اللكوي
َ ْ
َ ْ ََ
امج ِه " يعين :أن
وغري ذلك " .ولم ي ِزد عن غس ِل حم ِ ِ
حل َجامة
انليب  -صىل اهلل عليه وسلم  -اكتىف بعد ا ِ

**

اجمایل معنی:

ن
اس حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ چھن لگوات ےس وصو تہی پوینا حاہ ن کلن
ے
واال خون کم ہو نا رناذہ۔ اس حدی ث یک خو اگرج صعنف ہ نایند اس ےس ہوئ ہ کہ
ے
ن
ینی ﷺ ت اینی امت کو تہت شی احاذی ث می چھن لگواتیک پضنحت فمائ اور
ے
ض
ت ن
ض م
ت
آبﷺ تخوذ ھی چھنلگوات۔ اشیرطح حنح نچاری اور حنح سلممی ھیآنا
ے
ے
ن
ہ کہ آب ﷺ ت اور آب ﷺ ےک ضچای ت چھن لگوات ناہم اپسی کوئ
تہ ہ ے خ م ن
ت
خ
چ
ک
ل
ھ
ص
گ
ک
ک
ھی قانلِ جحت حدی ث وارذ ی وئ س ی ن وا ر و و رت کا م نانا
ے
حات۔ ی اس ناب یک ذلنل ہ کہ اصل ظہارب کا ناق رہنا ہ اور ی اصل اس
ے
ے
ے
پ
ن
ل
خ
ہ
ع
س
ہ
پ
ےک پعی جم تہی ہو سکنی کہ کوئ ا ی ش ی ذ ل نائ حات س ےس ی ساند ی و
کہ ذوپون شمگاہون ےک ع الوہ خسم ےک کسی اور خےص ےس خون ن کلن ےس وصو پوب
ن
ن
م
حا نا ہ۔ چھن لگوات ےک خکم ےک ساتھ ہ اس ےس کا خکم لحق ہو گا خو چھنون ےک
ے
پعی ہی ذوپون شمگاہون ےک نچات خسم ےک کسی اور خےص ےس ن کےل حیےس ش نح
ے
ےک ذر پےع ےس خون ن کالنا نا ترھ آپپسن یک وج ےس خون کا ن کلنا نا ترھ خون یک صقائ
ےک لن اےس ن کالنا اور ترھ ذونارہ اےس خسم می ذاحل کر ذینا حیسا کہ ان لوگون ےک
ساتھ کنا حا نا ہ خن ےک گرذے قنل ہو حےک ہون نا اس رطح ےک ذیگر رمپضون
ن
َ
ےک ساتھ کنا حا نا ہ۔"ولم َپِذ عن عسلِ مَچَا ِجمِ ِہ " پعنی ینی ﷺ ت چھن لگوات
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بغسل موضع احلجامة إلزالة ما بيق من آثار ادلم.
واحلاصل :أن يقال :اخلارج من ابلدن من غري

السبيلني ال ينقض الوضوء ،سواء اكن دما أو غريه

وسواء اكن كثريا أو قليال وسواء اكن عن طريق
احلجامة أو بغريها وسواء خرج بقصد أو بغري قصد،

عمال بالرباءة األصلية.

ن
ےک پ عد چھن لگن یک حگہ کو ذھوت پاکنقا کنا نا کہ خون ےک آ نارکو جم کرذین۔ ح الصہ
ے
ت
خ
ی کہ پون کہا حات گا کہ ذوپون شمگاہون ےک ع الوہ سم ےک کسی ھی ذوشے
ے
خےص ےس ن کلن وایل ےس ےس وصو تہی پوینا حاہ وہ خون ہو نا ترھ اس ےک ع الوہ کوئ
ن
اور ےس ہو اور حاہ وہ رناذہ ہو نا کم اور حاہ وہ چھن لگوات یک وج ےس ن کےل نا ترھ
ع
کسی اور وج ےس قضدا نا ن ال قضد ن کےل۔ ی خکم پاب اصلنہ ےک قاعدے پ مل کرت یک
وج ےس ہ۔ (پعنی ی قاعدہ کہ اسناء می اصل اناخت و حلت ہ خت نک کہ اس
ے
ے
ےک ح الف فآن وسیت ےس کوئ ذلنل ی آ حات)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
احتَ َ
ج َم  :االحتجام  :إخراج ادلم من اجلسم بصفة خمصوصة.
•

فوائد احلديث:

ُ
 .1أن احلجامة ال تنقض الوضوء ،ويلحق بها غريها كسحب ادلم ،وادلم اخلارج بسبب اجلراحة أو غسيل الىلك.
 .2خروج ادلم من َ
ابلدن من غري الفرجني ال ينقض الوضوء سواء اكن قليال أو كثريا ،ويلحق بادلم لك خارج اكلصديد والقيح.
 .3إباحة احلجامة ،إال أن تتعني عالجا ،فيستحب اتلداوي بها ؛ لقوهل صىل اهلل عليه وسلم  ":تداووا ِعبَاد اهلل".

املصادر واملراجع:

-سنن ادلارقطين/أبو احلسن ادلارقطين حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أمحد

برهوم -مؤسسة الرسالة ،بريوت – بلنان -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2004 -م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن
اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423،ـه
  2003م - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل1427ه - .اتللخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافيع الكبري املؤلف :أمحد بن يلع حجر العسقالين  :-دار الكتب العلمية -الطبعة األوىل 1419ه.
1989م.

الرقم املوحد)8403( :
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ے
ینی کرتمﷺت ای ِ
ن اُم مکنومرضی اہلل عنہ کو اینا نایث مقر کنا تھا،وہ
لوگونیکامامت کرت تےھ ،حاال نکہوہ نانینا تےھ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استخلف ابن
أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم

 .1884احلديث:

**

اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت ای ِ
ن اُم مکنوم رضی اہلل عنہ
ے
کو اینا نای ث مقر کنا تھا ،وہ لوگون یک امامت کرت تےھ ،حاال نکہ وہ نانینا تےھ۔

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
ُ
ْ
ْ ْ ََ
وسلم -استَخلف ابن أ ِّم َمك ُتومٍ يَ ُؤم انلاس وهو
ْ
أع َىم.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابن أم مكتوم -

ريض اهلل عنه -خلفا هل يف بعض أسفاره ،فاكن يصيل

بانلاس إماما نيابة عنه -صىل اهلل عليه وسلم -فرتة

غيابه؛ وإنما اكن اختياره -صىل اهلل عليه وسلم-
البن أُ ِّ
اإلسالم ،فهو
يف
لسابقته
غريه؛
دون
مكتوم
م
ِ
ُ
من املهاجرين األولني ،وهو من الق َّراء والعلماء،

فاستحق اإلمامة بهذه الفضائل وغريها ،ووالية انليب
ُ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -البن أ ِّم مكتُوم ال تقترص ىلعالصالة ،بل يه والية ًعمة يف الصالة وغريها ،فله أن
يُفيت ،وهل أن يقيض بني انلاس ،ويدير مجيع شؤون
أهل املدينة يف حال غياب انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-ويدل هل ما رواه الطرباين عن عطاء عن ابن
عباس ،أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-استخلف
ابن أم مكتوم ىلع الصالة وغريها من أمر املدينة.

حسنه األبلاين يف إرواء الغليل ،ويف رواية أيب داود

األخرى :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استخلف
ْ
ابن أم َمكتُوم ىلع املدينة مرتني.

 .1884حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ینی اکرم ﷺ ت این اُم مکنوم رضی اہلل عنہ کو کسی سق می اینا نای ث ینانا۔ وہ
ے
آب ﷺ یک عدم موخوذیگ می آب کا نای ث ین کر لوگون یک امامت کرات تےھ۔
ن ام مکنوم رضی اہلل عنہ کو ان ےک سیق ِ
آب ﷺ ذوشون کو جھور کر ای ِ
ت اس الم
ے
یک وج ےس اینی ینای ث ےک لن حین تےھ ،وہ ایندائ ذور می ہرحب کرت والون
ے
می ےس تےھ یی وہ فاء اور علماء می ےس تےھ ،خنانچہ ان تمام قضا نل یک وج ےس وہ
مس
ن ِ
امامت ےک رناذہ نحق تےھ۔ آب ﷺ کا ای ِ
ام مکنوم رضی اہلل عنہ کو ذم ذار
م
ت
ینانا رصف تمار پھات یک حد نک حضور تہی تھا نلکہ ی عام ذم ذاری ھی خو تمار اور
ت
ت
ذیگر ست خیون کو سامل ھی ،اتہی قنوی ذ ین کا ھی خق تھا ،لوگون ےک ذرمنان
ت
قنضلہ کرت کا ھی خق تھا ،وہ آب صیل اہلل علنہ وسلم یک عیموخوذیگ می مدینہ والون
ےک تمام معام الب سینھال تےھ۔ اس پ بطائ یک روای ث ذالل ث کرئ ہ خےس عظا
رجمہ اہلل این عناس رضی اہلل عہما ےس پقل کرت ہی کہ آب ﷺ ت این ِ
ام
ے
مکنوم رضی اہلل عنہ کو تمار اور مدینہ ےک معام الب ےط کرت ےک لن اینا نایث
لع
ینانا۔ ارواء ا لنل می ع الم النائ ت اےس خسن فار ذنا ہ۔ اپو ذاوذ یک ذوشی
روای ث می ہ کہ آب ﷺ ت ای ِ
ن مکنوم رضی اہلل عنہ کو ذو رمینہ مدینہ پ اینا
ے
نای ث ینانا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود واللفظ هل وأمحد.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يؤم  :يصىل بهم إماما يف الصالة.

فوائد احلديث:

 .1جواز استخالف األعىم يف إمامة انلاس ،ولو لم يكن أقرأ انلاس وأعلمهم ُّ
بالسنة؛ ألنه نائب يقوم مقام اإلمام الراتب.
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ََ
ُ ِّ
ِّ
كبَار ،فيه ثقة مؤيدة بالعصمة
 .2فيه ثقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بعبد اهلل ابن أم مكتوم -ريض اهلل عنه -وهذه اثلقة تعترب من مناقِ ِبه ال ِ
َّ
َّ
انلبوية ،فتكون اكلشهادة انلبوية ىلع صالحه.
ُْ
 .3صحة والية األعىم ىلع القضاء والفتيَا وغري ذلك.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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 إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه.
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ش
ینی کرتمﷺیکحدمت می انک ا پےس حص کوحارص کنا گنا خستشابئ
ک
ک ت
ر ھی ھی،آبﷺتاےس ھحوریک تہنیےس لگ تھگ حالیسرصنی
ے
لگا نی۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أيت برجل قد
رشب اخلمر ،فجدله جبريدتني حنو أربعني

 .1885احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ینی ﷺےک ناس انک آذمی کو النا گنا
ک
ت
خس ت شاب ئ ھی ،پو آب ﷺ ت اےس ھحور یک ذو تہینون ےس پقیناً حالیس
ے
ت
رصنی لگا نی۔ (اپس ) کہن ہی کہ اپویکر رضی اہلل عنہ ت ھی اپسا ہی کنا ،خت
خضب عرم رضی اہلل عنہ کا رمای آنا ،اتہون ت لوگون ےس مسورہ لنا پو عندالرجمن
ہ
رضی اہلل عنہ ت کہا کہ حدوذ می ست ےس لیک حد اشی کورے ہ ،خنانچہ خضب عرم
رضی اہلل عنہ ت اشی کا خکم صاذر کر ذنا۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه« -أن انليب -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم -أ ِ َ
يت برجل قد رشب اخلمر ،فجدله
َ َ َْ
ني حنو أربعني» ،قال :وفعله أبو بكر ،فلما
ِجب ِريدت
ِ
َ َ ُّ
اكن عمر استشار انلاس ،فقال عبد الرمحن :أخف
احلدود ثمانني« ،فأمر به عمر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جدل يف
اخلمر بسعف انلخل شارب اخلمر قريبا من أربعني

جدلة ،ومثله اخلليفة أبوبكر -ريض اهلل عنه ،-فلما
كرث رشبه يف انلاس بعد فتح الشام وغريها وكرثت

األعناب والبساتني ،استشار عمر -ريض اهلل عنه-

الصحابة يف حده ،فأشار عليه عبد الرمحن بن عوف

ريض اهلل عنه -أن جيعل حد شارب اخلمر أخفاحلدود -غري حد رشب اخلمر -وهو ثمانني جدلة،
فاستقر األمر ىلع ذلك عند أكرث الصحابة ،وبه قال
اجلمهور من الفقهاء ،وحد رشب اخلمر ثابت يف

األصل وليس حمال لالجتهاد ،وإنما اكن اجتهاد

الصحابة -ريض اهلل عنهم -يف الزيادة عليه ملا كرث
وفشا رشب اخلمر ولم يرتدع انلاس بما اكن عليه

 .1885حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس ی ینہ حل راہ ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت انک شائ کو شاب یک حد
ے
ک
ت
ےک طور پ ھحور یک تہنی ےس حالیس رصنی لگا نی۔حلنقہ اپویکر رضی اہلل عنہ ت ھی
اشی رطح کنا۔ سام وعیہ یک فح ےک پ عد ایگور اور ناعاب یک کیب یک وج ےس خت
ے
لوگون می شاب پوشی رناذہ ہو گنی پو خضب عرم رضی اہلل عنہ ت اس یک حد ےس
من علق ضچای ےس مسورہ لنا۔ پو عندالرجمن ین عوف رضی اہلل عنہ ت اس ناب یک
ے
رطف اسارہ کنا کہ شاب پوشی یک حد وہ مقر یک حات خو ست ےس کم حد ہ
ے
(سوات شاب یک حد ےک) اور وہ َاشی کورے ہ۔ کیی ضچای ت اس ناب پ
اپقاق کنا ۔ اشی لن جمہور ققہاء ت ی کہا ہ کہ شاب پوشی یک حد اَشی کورے ہ

ق
اور ی اص الً نای ث ہ اجہاذ ےک ینل ےس تہی ہ۔ اور ضچای کرام (رضی اہلل
عہم) ت اس می رناذئ کا اجہاذ اس وق ث کنا خت شاب پوشی کیبےس عام ہو
ے
گنی خت کہ لوگ اس خی ےس اہر ما ینواےل تہی تےھ کہ اس یک پ عداذ کنا ہ۔

ذلك العدد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ ملسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

عصري لك َش ٍء أو نقيعه ،سواء اكن من العنب أو اتلمر
• قد رشب اخلمر  :اخلمر يف اللغة السرت واتلغطية ،ويه يف الرشع لك ما أسكر العقل من
ِ
أو غريهما.
• جبَر َ
يدتَ ْني  :اجلريدة :سعفة انلخل ،سميت بذلك؛ ألنَّها َّ
جمردة من اخلوص :واخلوص ورق انلخل.
ِ
ِ ِ
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فوائد احلديث:
 .1ثبوت احلد يف رشب اخلمر ،هو مذهب ًعمة العلماء.
َّ
 .2أن حده ىلع عهد انليب حنو أربعني جدلة ،وتبعه أبو بكر ىلع هذا.
َّ
 .3أن عمر -ريض اهلل عنه -بعد استشارة الصحابة جعله ثمانني تعزيرا.
 .4االجتهاد يف املسائل ،ومشاورة العلماء عليها ،وهذا دأب أهل احلق ،وطاليب الصواب.
 .5أن وقوع مثل هذه املنكرات ال يستغرب ألنها وقعت يف عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأصحابه لكنها اكنت قليلة.
 .6مرشوعية االستشارة حىت وإن اكن اإلنسان ذا عقل.
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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،همنحة العالم يف
رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح

م
ینیﷺتوصو کنا اور اینی نیسائ،عمام اورذوپونمورونپ سحفمانا۔

بناصيته ،وىلع العمامة واخلفني

 .1886احلديث:

**

معیہین سعنہرضی اہللعنہےس روای ثہ کہینیﷺت وصوکنااور اینینیسائ،
م
عمام اور ذوپون مورون پ سح فمانا۔

عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل
َ
اصيَ ِت ِه ،وىلع ال ِع َمامة
اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بِن ِ
َّ
واخلُفني.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -مسح ىلع ناصيته ويه :مقدم شعر
الرأس ،ثم أكمل املسح ىلع العمامة ،ولم يقترص ىلع

املسح ىلع بعض الرأس ،بل كمل املسح ىلع العمامة،

ومن هديه -صىل اهلل عليه وسلم -أيضا املسح ىلع
اخلفني ،كما يف هذا احلديث وغريه.

 .1886حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

م
معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ینا رہ ہی کہ ینی ﷺ ت اینی نیسائ ےکنالون پ سح
فمانا۔'' ناصنہ''ش ےکنالونےک ا گےل خےصکو کہنہی۔ ترھآب ﷺت عمام پ
م
م
سح کو پورا کنا۔ آب ﷺ ت ش ےک کچھ خےص پ سح کرت پ اکنقا ی کنا نلکہ عمام پ
م
م
م
ت
سح کر ےک اےس کمل کنا۔ مورون پ سح کرنا ھی آب ﷺ یک سیت ہ۔ حیسا کہ
اس حدی ث اور ذیگر احاذی ث ےس معلوم ہو نا ہ۔ سنل الس الم ()81 ، 72/1
پ
سہنل االلمام()135/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
اصيَ ِت ِه  :انلَّاصية الشعر اذلي يكون يف مقدم الرأس.
• بِن ِ
َ
َ
ٌ
• الع َمامة  :ثوب يُلف ُ
ويدار ىلع َّ
الرأس.
ِ
ُ
• اخلف  :ما يلبس يف الرجلني ،ويكون من اجلدل.

فوائد احلديث:

 .1اجلمع بني املسح ىلع َّ
انلاصية وىلع العمامة.

 .2جواز املسح ىلع اخلفني وحنوهما ،إذا لبسهما بعد كمال طهارة

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م منحة العالم يف رشح
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م.
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ک
رسول اہللﷺتحییوالونےس ھحور اور علہیک پضف ینداوارےک ندےل
ے
(ینائ کا) م عاملہ کنا۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اعمل أهل
خيرب بشطر ما خيرج منها من تمر أو زرع

 .1887احلديث:

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلمً -عمل أهل خيرب بِش ْط ِر ما
َ
خيرج منها من ث َم ٍر أو زرع.

**

عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت حیی والون
ے
ک
م
ےس ھحور اور علہ یک پضف ینداوار ےک ندےل (ینائ کا) معا لہ کنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بدلة خيرب بدلة زراعية ،اكن يسكنها طائفة من ايلهود.
فلما فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف السنة
السابعة من اهلجرة ،وقسم أراضيها ومزارعها بني

الغانمني ،واكنوا مشتغلني عن احلراثة والزراعة

باجلهاد يف سبيل اهلل وادلعوة إىل اهلل تعاىل ،واكن يهود

"خيرب" أبرص منهم بأمور الفالحة أيضا ،لطول

معاناتهم وخربتهم فيها ،هلذا أقر انليب -صىل اهلل
ْ
عليه وسلم -أهلها السابقني ىلع زراعة األرض وسيق
الشجر ،ويكون هلم انلصف ،مما خيرج من ثمرها

وزرعها ،مقابل عملهم ،وللمسلمني انلصف اآلخر،

لكونهم أصحاب األصل.

 .1887حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حیی کا شرہ کاسن کاری کا شرہ تھا ،کچھ تہوذی اس می آناذ تےھ۔ خت آب ﷺ ت
ع
سن ساب( )7ہرحی می حیی کو فح کنا اور اس یک رمینی اور کھنینان ینمت حاصل
پق
کھ
کرت والون ےک ذرمنان سنم کرذین ،مسلمان ینی ناری اور رراعت ےک
ے
ین
نچات اہلل ےک را سن می خہاذ اور ذعوب و لنع می مضوف تےھ اور ح یی ےک
تہوذی انک طونل رعےص ےس م سقت اتھات اور نرحت یک وج ےس رراعت ےک

کامون کو رناذہ تہی حا ین تےھ۔ اشی وج ےس آب ﷺ ت حیی ےک گرسنہ مالکون
ے
کو اشی رراعت اور ذرخنون یک ذیکھ نال پ قاتم رکھا ،اس شط پ کہ وہ ا ین کام ےک
کھ
عوض آذےھ تھل اور ینی یک ینداوار می ےس آذھی ینداوارلی ےگ اور ذوشا
پضف خضہ اصل مالک ہوت یک خنینت ےس مسلماپون کو ذین ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• خيرب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال ًعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود ،حىت فتحها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ًعم سبع ،فأقرهم ىلع فالحتها كما يف هذا احلديث حىت أجالهم عمر يف خالفته.
• بشطر ما خيرج منها  :الشطر ،يطلق ىلع معان ،منها انلصف ،وهو املراد هنا.
• من ثمر ً :عم ثلمر انلخل والكرم وغريهما.

• أو زرع  :أو هنا للتنويع ،أو بمعىن الواو كما يف الرواية األخرى.

فوائد احلديث:
 .1جواز املزارعة واملساقاة ،جبزء مشاع مما خيرج من الزرع اثلمر ،واملزارعة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يزرعها هل ،مقابل نصف احلصاد
أو ربعه أو النسبة اليت يتفقان عليها ،واملساقاة أن يتعاقد صاحب األرض مع رجل يسقيها هل ،مقابل نصف احلصاد أو ربعه أو النسبة اليت
يتفقان عليها.
 .2ظاهر احلديث ،أنه ال يشرتط أن يكون ابلذر من رب األرض.
 .3أنه إذا ُع ِل َم نصيب العامل ،أغىن عن ذكر نصيب صاحب األرض أو الشجر ،ألنه بينهما.
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 .4جواز اجلمع بني املساقاة واملزارعة يف بستان واحد ،بأن يساقيه ىلع الشجر ،جبزء معلوم وزراعة األرض جبزء معلوم.
 .5جواز معاملة الكفار بالفالحة ،واتلجارة ،واملقاوالت ىلع ابلناء والصنائع ،وحنو ذلك من أنواع املعامالت.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية1392 ،ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6023( :
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ینیﷺرکوع کرتوقث اینی انگلنان کساذہ کر لین اور شچدہ کرتوقث اینی
انگلنان شمنت لنا کرت تےھ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع
فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه

 .1888احلديث:

**

عن وائل بن حجر -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل
َ
اهلل عليه وسلم -اكن إذا ركع ف َّر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
َض َّم َ
أصابِعه.

ے
وا نل ین جرح رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ رکوع کرت وق ث اینی
انگلنان کساذہ کر لین اور شچدہ کرت وق ث اینی انگلنان شمنت لنا کرت تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث ":اكن إذا ركع ف َّر َج أصابِ َعه وإذا َسجد
َض َّم َ
أصابِعه " أي :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ َّ
ِّ
اكن يف َّ
ويفرج
الركوع يقبض ىلع ُركبتيه بِكفيه
َ
أمكن من ُّ
الركوع ،وأثبت
بني أصابعه؛ ألن ذلك
َ
حلصول تسوية ظهره برأسه .وأما يف السجود فيضع
َّ
َّ
ويضم أصابعه فيلصق بعضها
كفيه ىلع األرض،
َ
ببعض؛ يلحصل بذلك كمال استقبال ال ِقبْلة بها ،وهو
ْ
أع َون ىلع حتملها أثناء ُّ
السجود.

 .1888حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث کا معنی :ینی ﷺ رکوع کرت وق ث اینی انگلنون ےک مانی گنت ر کھن پعنی
ہ
گ
ینی ﷺ رکوع کرت وق ث اینی ذوپون ھنلنون ےس ا ین ذوپون ھینون کو یکر
لین اور انگلنون ےک ذرمنان کساذیگ کر لین کنو نکہ اپسا کرت ےس رکوع می اور

تماری ےک ش کا نینھ ےک ساتھ پاپی کرت می مدذ ملنی ہ اور شچدہ می حات
ہ
وق ث اینی ذوپون ھنلنون کو رمی پ ر کھن اور انگلنون کو انک ذوشے ےس م ال لین
م
خس یک وج ےس کمل قنےل کا اسیقنال ہو حا نا اور وہ شچدے ےک ذوران (خسم ےک
پوجھ) پذاست کرت می مدذگار ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن حبان.
ْ
اتلخريج :وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان.

معاين املفردات:

• فرج بني أصابعه  :باعد بني أصابع يديه ،حني قبضه بهما ىلع ركبتيه.

فوائد احلديث:

الركبتني ،أثناء ُّ
الراحتني من ُّ
 .1استحباب تمكني َّ
الركوع.
َ
القبض ىلع ُّ
 .2استحباب تَفريج أصابع ايلدين يف ُّ
الركبتني.
الركوع عند
َ .3ض ُّم أصابع ايلَدين أثناء ُّ
السجود.

املصادر واملراجع:

صحيح ابن حبان ،تأيلف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،البُسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة :اثلانية،
 .1993 - 1414صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف:
حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.

الرقم املوحد)10928( :
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ینیﷺ خت کسی قومےک خق میذعا نا کسیےک لنند ذعا کرت ،پو اس
صورب می قنوبپ ھن،وری تہیپ ھن تےھ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت
إال إذا داع لقوم ،أو داع ىلع قوم

 .1889احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی :ینیﷺ خت کسی قوم
ےک خق می ذعا نا کسی ےک لن ند ذعا کرت ،پو اس صورب می قنوب پ ھن ،وری

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل

اهلل عليه وسلم :-اكن ال يقنت إال إذا دًع لقوم ،أو

تہی پ ھن تےھ۔

دًع ىلع قوم.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف املواطن اليت اكن يقنت فيها
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويه إما حال ادلًعء
لقوم ،أو حال ادلًعء ىلع قوم ،وبهذا يتبني مرشوعية

القنوت يف انلوازل ،ولم يرد يف الصالة املكتوبة قنوت
َّ
غريه ،وهو خمصوص بأيام الوقائع وانلوازل؛ ألن انليب
َّ
صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت إال إذا دًع لقوممسلمني ،أو دًع ىلع الاكفرين ،وهذا القنوت ال

خيتص بصالة دون صالة ،بل ينبيغ اإلتيان به يف

 .1889حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
حدی ث می وہ موا قع ینان کن گن ہی ،خہان آب علنہ الض الہ الس الم قنوب پ ھن
تےھ۔ پعنی کسی ےک لن ذعا نا ند ذعا کرت وق ث۔ اس ےس حاذ ناب می قنوب یک
ے
ہ
ت
ق
ن
مشوعنت نای ث ہوئ ہ۔ فض ت مارون می اس ےک ع الوہ کوئ وب وارذ ی
ے
ہوا۔ ی حاذ ناب اور مضای ث ےک ذپون ےک ساتھ حاض ہ۔ اس لن کہ اہلل ےک
ینی صیل اہلل علنہ وسلم مسلماپون ےک لن ذعا ما یگن وق ث نا کقار ےک لن ندذعا ما یگن

م
وق ث قنوب پ ھن تےھ۔ یی ی کسی حاض تمار ےک ساتھ حضوض تہی ،نلکہ تمام
تمارون می اےس پھنا حا ہن۔

مجيع الصلوات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن خزيمة.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
الصالة قائما ،بعد الرفع من الركوع يف الركعة األخرية ،وهذا معىن (قنت) هنا.

فوائد احلديث:
 .1القنوت هنا :هو ادلًعء بعد الركوع من الركعة األخرية يف الصلوات اخلمس ،والوتر.
 .2مرشوعية القنوت يف انلوازل.
 .3املقصود بانلوازل اليت يرشع فيها ادلًعء يف الصلوات هو ما اكن متعلقا بعموم املسلمني ،اكعتداء الكفار ىلع املسلمني ،وادلًعء لألرسى وحال
املجاًعت ،وانتشار األوبئة وغريها.
َّ
َّ
 .4أمجع العلماء ىلع أن فعل قنوت انلوازل أو تركه ال يبطل الصالة ،وإنما اخلالف يف استحباب تركه ،أو اتلفصيل يف ذلك والصواب استحبابه.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
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الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .صحيح ابن خزيمة ،املحقق :د.
حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت .فتاوى اللجنة ادلائمة ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش.
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل

ہ
ینی کرتمﷺفرح ہوتےک پعدذو لیک رکعنی(سیت فرح)پ ھن۔

ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر

 .1890احلديث:

**

اُم المومنی خقضہ  -رضی اہلل عہا -ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ فرح ہوت ےک
پ عد ذو ہلیک رکعنی (سی ِ
ت فرح) پ ھن.انک روای ث می ی القاط ہی” قنل ان پُقام
الض الہ“ پعنی تمار کا اقامت ہوت ےس تہےل۔

عن حفصة -ريض اهلل عنها« -أن انليب -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -اكن يُصيل ركعتني خفيفتني بعد ما
ُ
يَطلع الفجر» ،ويف رواية :قبل أن تقام الصالة.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب حفصة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث عن
حاهل -صىل اهلل عليه وسلم -وأنه اكن يُصيل ركعتني،
ويه راتبة الفجر ،وال يَزيد عليهما؛ ملا رواه مسلم

من حديث حفصة -ريض اهلل عنها -أنها قالت( :إذا
َ
طلع الفجر ،ال يصيل إال ركعتني خفيفتني) .وقوهلا يف
َ
هذا احلديث "خفيفتني" تعين :خيفف يف القيام
َّ
ُّ
ُّ
والسجود ،ومن ِشد ِة ختفيفه -صىل اهلل
والركوع
عليه وسلم -تقول ًعئشة -ريض اهلل عنها -كما يف
ابلخاري" :هل قرأ بأم الكتاب؟" ويف رواية يف املوطأ:
"إن اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يلُخفف

ركعيت الفجر ،حىت إين ألقول :أقرأ بأم القرآن أم ال؟"

وليس معىن هذا أنه اكن -صىل اهلل عليه وسلم-
يُرسع فيهما حبيث خيل بأراكنها ،من القيام ُّ
والركوع
ُّ
والسجود ،واملعىن الصحيح :أنه -صىل اهلل عليه

وسلم -اكن خيففهما مقارنة ببقية اتلطوًعت ،اليت
ُعهد عنه اإلطالة فيها" .بعد ما يَطلع الفجر" تعين:
ُ
إذا طلع الفجر بَادر بهاتني الركعتني"قبل أن تقام
َ
الصالة" وهذا يعين أن وقت ركعيت الفجر من وقت
طلوع الفجر إىل صالة ُّ
الصبح.

 .1890حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اُم المومنی خقضہ  -رضی اہلل عہا  -آب ﷺ یک کنقنت ینا رہی ہی کہ
آب ذو رکعاب پ ھن تےھ ،ی فرح یک ذو رکعت سی ِ
ت موکدہ ہی ،اس ےس رناذہ تہی
ض م
پ ھن تےھ۔ حنح سلم می خقضہ  -رضی اہلل عہا -ےس روای ث ہ کہ خت فرح طلوع
خَ
ہوئ پو آب ﷺ محنض شی ذو رکعاب پ ھن تےھ۔ حدی ث می خو " قنقنی" فمانا گنا
ہ اس کا مظلت ی ہ کہ آب ﷺ قنام ،رکوع اور شحوذ می اخنضار فمات،
ے
تہت رناذہ محنض ہوت یک وج ےس عاپش  -رضی اہلل عہا -نچاری یک روای ث می فمائ
ہ "ہل فا نا ُم الکناب؟" کہ آب ت قانچہ پھی ہ نا تہی؟ موطا یک روای ث می
ہ
ہ کہ آب ﷺ فرح یک ذو رکعنی لیک پ ھن تےھ ،تہان نک کہ می کہنی آب قانچہ
ت
پ ھنہی ھیناتہی؟اسکا یمظلت تہی کہآباسمی اینیحلدیکرت تےھ کہ
ض
تمار ےک ارکان قنام ،رکوع اور شحوذ می حلل پ نا۔ اس کا حنح مظلت ی ہ کہ آب
ت
ﷺ ناق پقیل عناذاب خن کو طونل کرت یک آب کو عاذب ھی ان یک نیسیت اےس
محنض پ ھن تےھ۔ "پ عد ما پَظلع القرح" پعنی طلوعِ فرح ےک پ عد ان ذو رکعاب ےک پ ھن
می حلدی کرت تےھ۔ "قنل ان پُقام الض الہ" پعنی فرح یک ذو رکعت سیت پ ھن کا
وق ث طلوع فرح ےس ےل کر فرح یک فض تمار نک ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :حفصة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

فوائد احلديث:
 .1سنية راتبة الفجر.
 .2أن وقت راتبة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصالة املفروضة.
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ُ
َ
 .3استحباب َّ
اتلخفيف يف راتبة الفجر ،لكن حبيث ال خيل بأراكنها.
 .4أن َّ
الراتبة تصىل يف ابليت ،وذلك هو األفضل واألحسن.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .فتح ابلاري رشح
صحيح ابلخاري ،تأيلف :أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،رقمه وبوب أحاديث :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.
املنتىق :رشح موطأ مالك ،تأيلف :سليمان بن خلف بن سعد القرطيب ،انلارش :مطبعة السعادة ،الطبعة :األوىل1332 ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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ے
ینیﷺمموی -رضی اہللعہا-ےک(عسلےس) نچ ہوت نائےس عسل کر
لنا کرت تےھ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل
بفضل ميمونة -ريض اهلل عنها-

 .1891احلديث:

**

عند اہلل ین عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ مموی رضی اہلل عہا
ے
ےک (عسل ےس) نچ ہوت نائ ےس عسل کر لنا کرت تےھ۔

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -أن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل بفضل ميمونة -ريض اهلل عنها.-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل باملاء املتبيق
من اغتسال زوجته ميمونة .

 .1891حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ینی ﷺ اینی روج مموی  -رضی اہلل عہا  -ےک عسل ےس نچ ہوت نائ ےس عسل
فما لنا کرت تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ّ
ّ
• ميمونة  : .يه ميمونة بنت احلارث اهلاليلة ،تزوجها انليب صىل اهلل عليه وسلم سنة سبع ملا اعتمر عمرة القضية.
• بفضل  : .بايق املاء اذلي اغتلست منه ميمونة.

فوائد احلديث:
 .1جواز اغتسال الرجل بفضل طهور املرأة ،ولو اكنت املرأة جنبا ،وبالعكس.
 .2أن اغتسال اجلنب أو وضوء املتوضئ من اإلناء ،ال يؤثر يف طهورية املاء؛ فيبىق ىلع طهوريته.
املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ

املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -مؤسسة الرسالة  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
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ینی کرتمﷺظرہیک تہیلذورکعنونمی سورہ قانچہ اورذورمند سور نیپ ھن تےھ
ک ک
اورآخریذورک عاب میرصفسورہ قانچہپ ھن۔ ھی ھی ہمی انکآیث سنا
ت
ھیذنا کرت تےھ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف

الظهر يف األويلني بأم الكتاب ،وسورتني ،ويف

الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية

 .1892احلديث:

**

اپو قناذہ  -رضی اہلل عنہ  -ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ظرہ یک تہیل ذو رکعنون می
سورہ قانچہ اور رمند ذو سور نی پ ھن تےھ اور آخری ذو رکعاب می رصف سورہ قانچہ
ت
ک ک
پ ھن۔ ھی ھی ہمی انک آی ث سنا ھی ذنا کرت تےھ اور تہیل رکعت کو ذوشی
ل
ت
رکعت ےسرناذہ منی کرت تےھ۔ عضاور ضح یکتمارمی ھیآب کا تہیم عمولتھا۔

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه« :-أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم
الكتاب ،وسورتني ،ويف الركعتني األخريني بأم
الكتاب ويسمعنا اآلية ،ويطول يف الركعة األوىل ما ال

يطول يف الركعة اثلانية ،وهكذا يف العرص وهكذا يف

الصبح».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أنه يف الصلوات الرسية

اكلظهر والعرص يقرأ فيها بالفاحتة مع سورة أخرى يف
الركعتني األويلني ،ويقرأ بالفاحتة فقط يف األخريني

اكلصالة اجلهرية تماما ،وال بأس من رفع الصوت

قليال للتعليم.

 .1892حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی حدی ث ینان کرئ ہ کہ آب ﷺ شی تمارون ،حیےس ظرہ وعض یک تہیل ذو
ت
رکعنون می سورہ قانچہ ےک ساتھ ذوشی سور نی ھی پ ھن تےھ اور آخری ذو
رکعنون می رصف سورہ قانچہ پ ھن خس رطح تمام خرہی تمارون می پ ھن ہی۔
ے
پع
ہ
ت
خ
لنم اور سکھ الت یک رعض ےس آوار تھوری نلند کرت می کوئ رح ی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

عليه وسلم : -اكن يفعل :مجلة تفيد االستمرار واتلكرار يف الغالب.
• اكن رسول اهلل -صىل اهلل ُ
• يف األويلني  :بيائني تثنية األوىل ،واملراد الركعة األوىل واثلانية ،وكذا األخريني مثىن األخرى ،واملراد الركعة اثلاثلة والرابعة من صالة الظهر
والعرص.
ُ
ُ
• ويسمعنا اآلية  :أي :جيهر بها حىت يسمعها من خلفه ،واآلية لغة :العالمة ،وسيم بها اجلزء من القرآن؛ ألنه عالمة ىلع أن القرآن الكم اهلل ،أو
ألنها عالمة النقطاع الالكم اذلي قبلها عن اذلي بعدها وانفصاهل ،أي :أنها عالمة ىلع أن الالكم هل ابتداء وانتهاء.

فوائد احلديث:
 .1وجوب قراءة الفاحتة يف لك ركعة من ركعات الصالة.
 .2استحباب قراءة َشء من القرآن بعد الفاحتة ،يف الركعتني األويلني من الظهر والعرص ،ومثله املغرب والعشاء وصالة الفجر.
 .3القراءة بعد الفاحتة ليست واجبة ،فلو اقترص ىلع الفاحتة أجزأت الصالة؛ باتفاق العلماء ،ولكن يكره االقتصار ىلع الفاحتة يف الصالة يف
َّ
غري ما ذكر ،فرضا اكنت أو نفال؛ ألنه خالف السنة.

 .4استحباب تطويل الركعة األوىل ىلع اثلانية ،يف الظهر والعرص.

 .5استحباب كون قراءة الظهر والعرص رسية.
َّ
َّ
َّ
 .6أنَّه ال بأس من اجلهر بآية أو آيتني يف القراءة يف الصالة الرسية ،السيما إذا تعلق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكري؛ ذلك أن ا َّ
نليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن جيهر يف بعض اآليات ،ولعل الغرض من ذلك بيان اجلواز.
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ُ
 .7استحباب االقتصار ىلع الفاحتة يف الركعتني األخريني من صالة العرص والظهر والعشاء ،وثاثلة املغرب.
َّ
َّ
 .8أن ما ذكر يف احلديث هو ُسنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
األحاكم من بُلوغ َ
توض ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن
نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج
انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1
1428،ه.
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ے
ینیﷺت تھنکذوترہےکوقث تمارپ ھن کو ناپسند کناہ سوات جم عہ
ے
خ
ےکذنےکاورآبﷺتفماناہکہ ہنم سواتجم عہےکذنےکہ
ے
رور ترھکائ حائہ۔

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كره الصالة
نصف انلهار إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم
تسجر إال يوم اجلمعة

 .1893احلديث:

**

 .1893حدیث:

اپو قناذہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،کہا کہ ینی ﷺ ت تھنک ذوترہ ےک وق ث
ے
خ
تمار پ ھن کو ناپسند کنا ہ سوات جمعہ ےک ذن ےک اور آب ت فمانا کہ ہنم
ے
ے
سوات جمعہ ےک ذن ےک ہ رور ترھکائ حائ ہ۔

عن أيب قتادة -ريض اهلل عنه ،-عن انليب صىل اهلل
عليه وسلم ،أنه َكره الصالة نِصف َّ
انلهار إال يوم
َّ ُ
اجلُمعة ،وقال« :إن َجهنم ت َس َّجر إال يوم اجلُمعة».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

حرم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتطوع اإلنسان
بالصالة عند زوال الشمس إال يوم اجلُمعة ،وبني
َّ
ْ
أجلها نُيه عن الصالة عند َّ
الزوال،
ال ِعلة اليت من ِ
َّ
ويه :أن جهنم توقد وحتىم يف ذلك الوقت ،إال يوم
اجلمعة ،ولو لم تصح العلة فقد صحت األحاديث

**

اجمایل معنی:

ے
ج
ق
ینیﷺ ت اس ناب کو خرام فار ذنا کہ کوئ اپسان روال آقناب ےک و ث معہ
ےک ذن ےک ع الوہ پقیل تمار پےھ ،اور جمعہ ےک ذن ےک ع الوہ پقیل تمار پ ھن ےس
ے
منع کرت کا سیت ینانا ہ کہ جمعہ ےک ذن ےک ع الوہ ذورح اشی وق ث ح الئ اور
ے
ترھکائ حائ ہ۔

جبواز اتلنفل يوم اجلمعة حىت يدخل اخلطيب

للجامع .والكراهة تأيت يف انلصوص ويراد بها كراهة
ُ ُّ
اتلحريم ،كقوهل -تعاىل -بعد ذكر املحرمات{ :لك
َ ْ
ْ
َ َ َ َ
ذلِك اكن َسيِّئُ ُه ِعن َد َر ِّبك َمك ُروها} [اإلرساء.]38 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو قتادة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ َ ُ
ُ
• ت َس َّجر  :توقد وحتىم.

فوائد احلديث:
 .1جواز َّ
اتلنَفل بالصالة يوم اجلمعة زوال الشمس.
 .2أن يوم اجلُمعة هل َم َّ
زية عن سائر األيام.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مشاكة املصابيح،
تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد،
نسخة اإللكرتونية .الرشح املمتع ىلع زاد املستقنع البن عثيمني ،ط ،1دار ابن اجلوزي1428 - 1422( ،ه).
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أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن

ینی کرتمﷺتحییےکذن ن کاحِ من عہ اور نالنو گدھون کا گوست کھاتےس
منعفمانا۔

نكاح املتعة يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر
األهلية

 .1894احلديث:

**

عیل ین ائ طال ث رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت حیی ےک ذن
ن کاحِ من عہ اور نالنو گدھون کا گوست کھات ےس منع فمانا۔

عن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه« -أن انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن نكاح املتعة يوم
خيرب ،وعن حلوم احل ُ ُم ِر األهلية».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قصد الرشع من انلاكح االجتماع و ادلوام ،واأللفة،
وبناء األرسة ،وتكوينها ،وحرم بعض الصور اليت

ختالف مقصود الرشع من انلاكح  ،وهلذا حرم انليب
صىل اهلل عليه وسلم زمن خيرب نكاح (املتعة) ،وهو

أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل ،بعد أن اكن مباحا يف
أول اإلسالم دلايع الرضورة ،وكذلك نىه عن أكل
احلمر اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون

إيلها ضد الوحشية.

 .1894حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
پ
م
ع
م
ح
م
ن
ن کاح ےس شپعت کا مقضد اجماعنت ،ذات ی پقا ،ت اور حاندان یک ی و پق
ہ۔ اشی لنن کاح یکپعص صور نی خوشپعتمیمقضد ِن کاح ےکح الف ہیان
کو خرام فار ذنا گنا ہ۔یناپین آب ﷺ ت رعوہ حیی ےک مو قع پ ن کاحِ من عہ کو
ے
ک
س
ع
ق
خرام کرذنا۔ ن کاحِ من عہ ی ہ کہ کوئ رمذ ی ورب ےس انک حاض و ث نک ےک
ے
لن ساذی کرے۔ شوعِ اس الم می ی رصورب ےک ن ی ِ
س پظ حاپ تھا۔ اشی رطح

ت
آب ﷺ ت ان گدھون کو کھات ےس ھی منع فمانا خس ےک مالک ہوت ہی اور
وہ انک ذوشے یک رطف رخوع کرت ہی ،پح الف وخسی گدھون ےک کہ ان کو
ے
کھانا حاپ ہ۔

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

معاين املفردات:

• نكاح املتعة  :تزوج الرجل باملرأة إىل أجل.
• يوم خيرب  :زمن خيرب ،يف السنة السابعة من اهلجرة.

• األهلية  :اململوكة اليت هلا أهل ترجع إيلهم ويرجعون إيلها ضد الوحشية.

فوائد احلديث:
 .1حتريم نكاح املتعة وبطالنه.
 .2املتعة يف انلاكح اكن مباحا يف أول اإلسالم للرضورة فقط ،ثم جاء اتلأكيد واتلأبيد تلحريمه ولو عند الرضورة.
 .3نىه الشارع احلكيم عنه ،ملا يرتتب عليه من املفاسد ،منها:اختالط األنساب ،واستباحة الفروج بغري نكاح صحيح.
 .4انليه عن أكل حلوم احلمر األهلية فيه رجس ،خبالف احلمر الوحشية ،فيه حالل باإلمجاع.
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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
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برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)5922( :

146

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر

ینی کرتمﷺ،اپو یکر اورعرمرضی اہللع ہما تمار’’الچِمہللربال عالمی‘‘ےک
ساتھشوع کرت تےھ۔

وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب
العاملني

 .1895احلديث:

**

خضب اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ اپو یکر اور عرم رضی اہلل
م
عہما تمار ’’الچِم ہلل رب العالمی‘‘ ےک ساتھ شوع کرت تےھ۔ امام سلم ت اس
پ
یک رناذئ یک ہ کہ وہ ی پو فاب ےک آعار می سم اہلل الرجمن الرجم کا ذکر کرت ی
ے
م
ی
خ
ی
ت
ہی اس ےک آخر می۔ اور اجِم ،پسائ اور ا ن ر مہ یک انک روا ث ی ہ کہ وہ
’’پسم اہلل الرجمن الرجم‘‘ خرہاً تہی پ ھن۔ این خرتمہ یک انک ذیگر روای ث می ہ
م
’’کہ وہ شاً پ ھن تےھ‘‘ اور ا ِشی شی معنی پ سلم یک روای ث  ،خس می پقی وارذ
ے
م
م
ہ ،کو چمول کنا حات گا۔ (پعنی سلم یک روای ث کا معنی ی ہوگا کہ وہ خرہا پسم اہلل کا
ذکر تہی کرت تےھ۔)

عن أنس -ريض اهلل عنه :-أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة
بـ﴿احلمد هلل رب العاملني﴾ .زاد مسلم :ال يذكرون:
﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ يف أول قراءة وال يف

آخرها .ويف رواية ألمحد والنسايئ وابن خزيمة :ال

جيهرون بـ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ .ويف أخرى
البن خزيمة :اكنوا ي ُ ُّ
رسون ..وىلع هذا حيمل انليف يف
رواية مسلم خالفا ملن أعلها.

**

درجة احلديث :صحيح بكل رواياته

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -وصاحبيه -ريض اهلل عنهما -لم يكونا

يقرؤون البسملة جهرا يف أول الفاحتة حال الصالة،

وهذا يؤكد أن البسملة ليست من الفاحتة .قالت

اللجنة ادلائمة لإلفتاء :والصحيح أن البسملة ليست

من الفاحتة وال غريها ،بل يه آية مستقلة من
َّ
القرآن ،وبضع آية يف سورة انلمل يف قوهل تعاىلِ { :إن ُه
ْ ُ ََْ َ
ان َوإنَّ ُه ِمْسِب َّ َّ ْ َ َّ
يم} ،ويستحب
ِمن سليم
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
ِ
أن تقرأ يف بداية لك سورة ،ماعدا براءة ،والسنة أن

 .1895حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :ی حدی ث اینی تمام رواناب ےک اعینار ےس حنح ہ۔

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ی ینان کنا حا راہ ہ کہ ینی کرتم ﷺ اور صاخنی (اپو یکر و عرم رضی
اہلل عہما) تمار می سورہ قانچہ ےس تہےل پسم اہلل خرہی طور پ تہی پ ھن تےھ۔ ی اس
مس
کم
ناب یک ناکند ہ کہ پسم اہلل سورہ قانچہ کا خضہ تہی ہ۔ یقل قنوی ینی (سعوذی
ض
رعب) کا کہنا ہ کہ :حنح ی ہ کہ پسم اہلل سورہ قانچہ اور ذیگر سورپون کا خضہ تہی
ِ
مس
نلکہ ی سورہ تمل یک یقل آی ث ہ حیسا کہ اہلل پ عایل کا ی فمان ہ{:ا ِ َی من
ُ
ے
ِ
ِ
سلَ
ان َوا ِ َ ُی پس ِم ال َل ِہ ال َرجم َِن ال َرج ِم} اوراس کا سوات سورہ پاءب ےک ہ سورب
ُ ن َم َ
ت
ےک شوع می پھنا مسنحت ہ اور ی ھی مسیون ہ کہ تمار می (پسم اہلل الرجمن
ے
الرجم کو) سورہ قانچہ ےس تہےل شی طور پ پھا حات گا۔

تقرأ قبل الفاحتة يف الصالة رسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :الرواية األوىل متفق عليها .الرواية اثلانية" :ال جيهرون" رواها أمحد ،والنسايئ ،وابن خزيمة.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان  :أي :خلفهم يف صالة اجلماعة حال خالفتهم ،وفائدة ذكره بيان استقرار هذه السنة ،وأنه أمر لم ينسخ ،وأنه
ّ
ّ
ّ
ّ
سنة انليب صىل اهلل عليه وسلم وسنة اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم وإال فاحلجة قائمة بفعل انليب صىل اهلل عليه وسلم.
ْ
ْ
َ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر ِّب ال َعالم َ
ني}  :املراد اسم السورة ،اليت اكنت تسىم عندهم بهذه اجلملة ،ويه الفاحتة ،وادلال ِم ْن "باحلمد" مضمومة ىلع سبيل
• بـ
ِ
ِ ِ
احلاكية.
• ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم  :أي :ال يذكرونها جهرا فانليف حممول ىلع ذلك ،ال ىلع أنهم ال يقرأونها ،بل يقرأونها وال جيهرون بها ،بديلل
رواية مسلم( :فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم) ورواية أمحد والنسايئ وابن خزيمة (ال جيهرون) ،ورواية ابن خزيمة (يرسون)
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فوائد احلديث:

ْ
َّ
{احل َ ْم ُد ََّّلل َر ِّب الْ َعالَم َ
ني}.
 .1صفة قراءة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وخلفائه الراشدين ،أنهم اكنوا يستفتحون قراءة الصالة بـ
ِ
ِ ِ
َّ
اإلمام مسلم أكدت أنهم ال يذكرون "البسملة"؛ ال يف أول القراءة ،وال يف آخرها.
 .2زيادة ِ
َّ
َّ
َّ
 .3أن البسملة ليست من الفاحتة ،فال تتعني قراءتها معها ،وإنما تستحب كإحدى فواصل السور.
ٌ
ٌ
ِ .4مْسِب َّ َّ ْ َ َّ
يم :تشتمل ىلع اسم اجلاللة العظيم ،وصفات الرمحة واخلري والربكة ،فيه ألفاظ جليلة يستحب اإلتيان بها يف أول لك عمل
اَّلل الرمح ِن الر ِح ِ
ِ
َ
ُ
َ
ومجاع ،وغسل ،ووضوءٍ ،ودخول مسجد ،ومزنلَّ ،
ومحامٍ  ،فيه إما أن حتْمل بركة وخريا ،وإما أن تدفع ًّ
ٍ
رشا وأذى.
،
ورشب
أكل
من
ذي بال:
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ

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 - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة
اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه2014 ،م - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه،
1432ه - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م - .صحيح ابن خزيمة ،حممد بن إسحاق بن خزيمة انليسابوري ،املكتب
اإلساليم ،بريوت - .املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب،
الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م - .اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين األبلاين،
انلارش :دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 1424ه2003 ،م.
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ے
ینیﷺیکحدمت میذو تہائ مد نائ نیس کنا گنا پوآبﷺت(ذھوت
ےک لن) ا ین نارو کو ملناشوع کرذنا

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثليث مد
فجعل يدلك ذراعه

 .1896احلديث:

**

عند اہلل ین رند رضی اہلل عنہ ےس رمقوعاً روای ث ہ’’ :ینیﷺ یک حدمت می ذو
ے
ن
ی
ی
ل
ک
پ
م
ھ
تہائ مد نائ س کنا گنا و آب ﷺ ت (ذ وت ےک ن) ا ن نارو و لنا شوع

عن عبد اهلل بن زيد -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :أن
ُْ ُ
ُ َ ُ ُ َ ْ ٍّ
ِث ُمد فجعل يَدلك
انليب صىل اهلل عليه وسلم أ ِيت بِثل
ذ َر َ
اعه».
ِ

کر ذنا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خيربنا عبد اهلل بن زيد _ ريض اهلل
َ
عنه _ عن ك ِّمية املاء اليت يتوضأ بها انليب _ صىل اهلل
ُ ُ َ ْ ٍّ
ِث ُمد ،إال أنه
عليه وسلم _ وهو أنه اكن يتوضأ بِثل
َ
الغرض من غري ْ َ
إرساف ،وأنه _ صىل اهلل عليه
يؤدي
ُ
ْ
َ
وسلم _ جعل يدلك ِذ َراعه؛ وذلك ألجل إيصال املاء
إىل مجيع العضو املغسول.

 .1896حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اسحدی ثمیعند اہلل ینرند رضی اہللعنہہمی اسنائ یک مقدار ےکنارےمی ینا
ے
رہہی خسےسینی ﷺوصوکنا کرت تےھاوروہ یہ کہآب ﷺ ذوتہائ مد
ت
ےس وصو فمانا کرت تےھ (اگرج ی مقدار کم ھی) ناہم اس ےس پعی کسی اشاف
ےک مقضوذ پورا ہو حا نا تھا اور ی کہ ینی ﷺ تاینا نارو ملنا شوع کرذنا ناکہ نائ کو
ے
ذھوت حات واےل سارے عضو نک تہنچانا حا سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة أمحد
اتلخريج :عبد اهلل بن زيد _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ُ ّ ْ ُ َ َّ
َّ
َُ
ُ ْ
المعتَ ِدل إذا َمألهما َو َمد يَ َد ُه بهما
نسان
• المد ِ :ملء ك
اإل ِ
يف ِ
ِ
ُْ ُ
َ
اسلة ىلع العضو املغسول مع املاء.
الغ
ايلد
• يَدلك  :إمرار
ِ
ِّ
َ ِّ
• ذ َر َ
اعه  :اذلراع من اإلنسان :يه من طرف املرفق إىل الكف.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
 .1استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ،ومثله الغ ْسل ،وأن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم.
بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف مثل هذه الكمية يف ماء الوضوء ،وال ترض الزيادة اليسريةَّ ،
ٌ
 .2األفضل هو االقتداء َّ
فحرام.
وأما اإلرساف يف املاء
ُْ ُ
َّ
َ
َ
فإن املسح :بَ ُّل ايلد باملاء ،ومسح املاكن بهاَّ ،
وأما الغسل :فهو إجراء املاء ىلع
 .3بهذه الكيفية للغ ْسل ،يع َرف الفرق بني املسح وبني الغ ْسل؛
املحل ،ولو أدىن جريان.
َْ
َّ
ْ
َ
 .4استحباب دلك أعضاء الوضوء؛ ألن ذلك من اإلسباغ املستحب.
 .5حرص الصحابة _ ريض اهلل عنهم _ ىلع تتبع هديه _ صىل اهلل عليه وسلم _ ونقلهم وضبطهم ملا اكن يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـهصحيح
ابن خزيمة ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة  ،املحقق :د .حممد مصطىف األعظيم ،انلارش :املكتب اإلساليم _ بريوت _ توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبان وتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،حممد نارص ادلين ،األشقودري األبلاين ،انلارش :دار باوزير
للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1424 ،ـه 2003 -م
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ے
ینی صیل اہلل علنہوسلمت اینی کسی بوی کو پوسہذنا ،ترھ تمارےک لن ن کل گن
اوروصو تہی کنا

أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه،
ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ

 .1897احلديث:

**

عن عروة ،عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :أن
َ َ
انليب صىل اهلل عليه وسلم ق َّبل بعض نسائه ،ثم خرج
َّ
إىل الصالة ولم يتوضأ» ،قال :قلت :من يه إال أنت؟
َ َ
فض ِحكت.

کنا۔'' رعوہ فمات ہی می ت کہا :وہ آب ےک ع الوہ کون ہو سکنی ہی؟ پو وہ ہیسن
لگی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ يف هذا احلديث ،أنه
َ َ
_صىل اهلل عليه وسلم _ ق َّبل إحدى زوجاته ،ثم
ذهب إىل الصالة ولم يتوضأ .ثم إن عروة _ ريض عنه

اهلل _ وهو الراوي عن ًعئشة _ ريض اهلل عنها _
ََ
تف َّطن هلذا األمر وعلم بأن الزوجة املبهمة يف احلديث

يه ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ فلما أخربها بذلك
َ
َض ِحكت _ ريض اهلل عنها _ إقرارا منها ىلع فهمه" .
ولم يتوضأ " وهذا هو األصل  :أن َّ
مس الرجل زوجته
أو تقبيلها ال ينقض الوضوء مطلقا ،سواء اكن بشهوة

أو بغري شهوة؛ ألن األصل سالمة الوضوء وسالمة

الطهارة ،فال جيوز القول بأنها منتقضة بيشء إال

حبجة قائمة ال معارض هلا ،وليس هنا حجة قائمة

تدل ىلع نقض الوضوء بلمس املرأة مطلقا واألصل

بقاء الطهارة .أما قوهل تعاىل ( :أو المستم النساء ) .

فالصواب يف تفسريها  :أن املراد به اجلماع وهكذا

القراءة األخرى " أو ملستم النساء " فاملراد بها اجلماع،

كما قال ابن عباس ومجاعة من أهل العلم .وألن

الغالب يف تقبيل الرجل زوجته يكون عن شهوة،
فدل ذلك ىلع أن َّ
مس املرأة بشهوة ال ينقض الوضوء،
إال إذا صاحب ذلك إنزال ،فهنا ينتقض الوضوء

بسبب اإلنزال .جمموع فتاوى الشيخ ابن باز()219/17
فتح ذي اجلالل واإلكرام( )255 ، 253/1

 .1897حدیث:

ے
رعوہ رجمہ اہلل ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث کرت ہی کہ'' :ینی صیل
ے
اہلل علنہ وسلم ت اینی کسی بوی کو پوسہ ذنا ،ترھ تمار ےک لن ن کل گن اور وصو تہی

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا ین ال رہی ہی کہ آب صیل اہلل علنہ وسلم
ے
ے
ت اینی کسی انک بوی کو پوسہ ذنا ،ترھ پعی وصو کن تمار ےک لن حےل گن۔ ترھ
ے
رعوہ رضی اہلل عنہ خو ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا ےس اس حدی ث کو پقل کرت
ے
ے
ش
ہی ،اس معا مےل کو مچھ گن اور حان گن کہ حدی ث می خو بوی مدکور تہی وہ ام
ے
المومنی عاپش رضی اہلل عہا ہی ہی۔ خت رعوہ ت ان کو اس نارے می ین النا پو وہ
شم
ہیسن لگی ،خو اس ناب کا افار تھا کہ وہ تھنک چےھ ہی۔ " ولم بوصا " اور وصو تہی
کنا۔ اور اصل ناب تہی ہ کہ :سوہ ےک ا ین بوی کو جھُوت نا پوسہ ذ ین ےس

وصو نالکل تہی پوینا ،خواہ ی پوسہ ذینا شہوب ےک ساتھ ہو نا پعی شہوب ےک ہو۔ اس
لن کہ اصل وصو اور ظہارب کا ناق رہنا ہ۔ اس لن اس ےک مقا نےل می کسی
ذوشی ذلنل ےک پعی ی کہنا ذرست تہی کہ اس ےس وصو پوب حا نا ہ۔ اور اس
ے
پ کوئ ذلنل موخوذ تہی کہ عورب کو مظلقاً جھُوتےس وصو پوب حا نا ہ اور اصل
م
ظہارب کا ناق رہنا ہ۔ رہی ناب اہلل پ عایل ےک فمانَ ” :او الَ َسن ُ ُم الی ِ َسا َء“ (نا تم
ض
ت عورپون ےس مناشب یک ہو) یک ،پو اس یک حنح پقسی ی ہ کہ اس ےس رماذ
لم
ت
جماع ہ ،اشی رطح ذوشی فاءب'' :او سنم الیساء" می ھی (جھوت) ےس
ُرماذ جماع ہ۔ حیسا کہ این عناس رضی اہلل عہما اور علماء یک انک جماعت کا پقول
ہ۔ یی اس لن کہ سوہ کا بوی کو پوسہ ذینا اکی شہوب ےس ہی ہو نا ہ ،لھدا ی
اس ناب پ ذلنل ہ کہ شہوب ےک ساتھ بوی کو جھُوت ےس وصو تہی پوینا۔ اہن
ے
ے م
ل
اگر اپال ہوحات ،پو اپال یک وج ےس وصو پوب حات گا۔ چموع قناوی ا سنح این
نار( )219/17فح ذی الچ الل واالکرام( )255 ، 253/1
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راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ يف الكربى وابن ماجه
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اتلخريجً :عئشة _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

فوائد احلديث:
 .1ظاهر احلديث يدل ىلع أن تقبيل املرأة وملسها ال ينقض الوضوء ،وهو األصل ،واحلديث مقرر هلذا األصل من عدم الوجوب.
 .2فيه جواز اإلخبار باألمور اخلاصة بني الزوجني من غري تعرض لكيفيته إذا اكن ملصلحة كتعليم جاهل أو حنو ذلك .وال يعترب هذا من
اإلفشاء املنيه عنه
 .3فِ ْطنَة عروة بن الزبري رمحه اهلل

املصادر واملراجع:

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 ِج ْ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 ،ـه 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 .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق
 :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .جمموع فتاوى ومقاالت ،تأيلف :عبد
العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
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أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ىلع
ینیﷺےکذور می نایث ین قیس رضی اہلل عنہیکبویت ا ینسوہےس
عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرها انليب
حلعےل لنا پو ینیﷺتاتہی انک خنص عدبگرارت کا خکمذنا۔
-صىل اهلل عليه وسلم -أن تعتد حبيضة

 .1898احلديث:

**

این عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ” :ینی صیل اہلل علنہ و سلم ےک ذور می
نای ث ین قیس رضی اہلل عنہ یک بوی ت ا ین سوہ ےس حلع ےل لنا پو ینی صیل اہلل

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما« -أن امرأة ثابت بن
ْ َ
قيس اختَل َعت من زوجها ىلع عهد انليب -صىل اهلل

علنہ و سلم ت اتہی انک خنص عدب گرارت کا خکم ذنا“۔

عليه وسلم -فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
َ ْ َّ ْ َ
تعتَد حبَيضة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث تابع لقصة اخللع اليت حدثت بني ثابت

بن قيس -ريض اهلل عنه -وامرأته ،وقد أفادت هذه
الرواية أنها بعد طالقها من ثابت أمرها انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -أن تعتد حبيضة واحدة ،وليس

ثالث حيضات ،واحلكمة من ذلك أن املرأة املطلقة
ُجعلَ ْ
ت حيضتها ثالث حيض تلطول؛ ألنه ربما
ِ
راجعها زوجها وندم ىلع طالقها فله فرصة يف هذه
املدة الطويلة لريجعها ،خبالف اخللع فإن الفرقة
صارت بينهما برضاهما وال رجعة فيها ،فيكيف يف
معرفة براءة رمحها حيضة واحدة ،واحلديث ديلل
لكثري من العلماء ىلع أن اخللع فسخ وليس بطالق،

ألن الطالق عدته ثالث حيض.

 .1898حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی حدی ث حلع ےس من علق اس قضہ ےک نا پع ہ خو نایث ین قیس اور ان یک بوی
ے
ےک ذرمنان وا قع ہوا ،اور ی روای ث اس ناب کا قاندہ ذینی ہ کہ نای ث (رضی اہلل
عنہ) ےس ط الق ےک پ عد ان یک بوی کو ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت انک خنص عدب

گرارت کا خکم ذنا ،ی کہ نی خنص۔ اس می ی خکمت ہ کہ مظلقہ عورب یک عدب
ے
نی خنص اس لن فار نائ کہ اس یک مدب طونل ہو ،ممک ہ کہ اس کا حاوند اس
ےس رخوع کر ےل اور ط الق ذ ین پ شمندہ وپسنمان ہو اس رطح اس طونل مدب

می اےس رخوع کرت کا مو قع میش ہوگا ،خت کہ اس ےک پ ح الف حلع اپسی فق ث و
ے
حدائ ہخومنان بوی یک رصامندی ےس ےط ہوئ ہ اور اسمیرخوعو واپسیکا

اءب رجم یک مْعق ث و حان کاری ےک لن ( ِ
احینار تہی رہنا ہ ،خنانچہ پ ِ
مدب
عدب) انک خنص کاق ہ ،نیسی علماء ےک پذنک ی حدی ث اس ناب یک ذلنل ہ
ق
کہ حلع س ِح ن کاح ہ ط الق تہی ہ ،اس لن کہ ط الق یک عدب نی خنص ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
ِّ
• اختلعت  :بذلت هل ماال يلُطلقهاُ ،طلقت بفدية من ماهلا.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث أقوى ديلل ملن قال إن اخللع فسخ ،وليس بطالق إذ لو اكن طالقا لم يكتف حبيضة للعدة.
 .2أن احلكمة من جعل عدتها حيضة واحدة يه العلم باسترباء رمحها.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -تأيلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت سنن الرتمذي -
تأيلف حممد بن عيىس  ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف
ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م صحيح أيب داود – األم  -تأيلف حممد نارص ادلين ،األبلاين  -مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع،
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الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428
توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه
األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427سبل السالم
/حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار .انلارشً :علم الكتب .الطبعة:
األوىل  1429 ،ـه 2008 -م.
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خضب اپوہپہ-رضی اہلل عنہ -ت انےک سا من سورہ (اذاالسماء اپسقت)
پھی اور اس می شچدہ کنا  ،ترھ خت س الم تھیا پو اتھی ینانا کہرسول اہللﷺ

أن أبا هريرة قرأ هلم :إذا السماء انشقت فسجد

فيها ،فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل -صىل

ت اسسوربمی شچدہ کنا تھا۔

اهلل عليه وسلم -سجد فيها

 .1899احلديث:

**

خضب اپو را قع ینان کرت ہی کہ خضب اپو ہپہ  -رضی اہلل عنہ -ت ان ےک
سا من سور ہ(اذا السمآ ء اپ سقت ) پھی اور ا س می شچدہ کنا ،ترھ خت س الم تھیا پو
اتھی ینانا کہ رسول اہلل ﷺ ت اس سورب می شچدہ کنا تھا۔

عن أيب رافع أن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -قرأ هلم:
َ ََ
ْ َ َّ ْ
انرصف
«إذا السماء انشقت» فسجد فيها ،فلما
أخربهم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سجد

فيها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أنه قرأ سورة
االنشقاق ،فسجد فيها عند قوهل تعاىل( :وإذا ُقر َ
ىء
ِ
عليهم القرآن ال يسجدون)" .فقيل هل يف ذلك" أي:
ْ َ
فأنكر عليه أبو رافع -ريض اهلل عنه -السجود فيها،
كما يف رواية أخرى عن أيب رافع -ريض اهلل عنه،-

قال" :فقلت ما هذه السجدة؟" وإنما أنكر عليه ملا
ّ
روي عنه -صىل اهلل عليه وسلم -أنه لم يسجد يف
املفصل منذ حتوهل إىل املدينة .فقال أبو هريرة -ريض

اهلل عنه" :-لو لم أر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

يسجد لم أسجد" أي وإنما سجدت اقتداء به -صىل
اهلل عليه وسلم.-

 .1899حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

خضب اپو ہپہ  -رضی اہلل عنہ  -ت سورہ اپ سقاق پھی اور خت اس آی ث پ تہنچ
ع
(واذا ُفِیءَ لن ہم القآن ال پسچدون) پو شچدہ کنا ۔پو اس پ ان پ اعیاض کنا گنا۔ پعنی

اپو را قع  -رضی اہلل عنہ  -ت اس سورہ می شچدہ ( ن الوب ) ےس اخن الف کنا حیسا کہ
تماہدہالسچدہ؟"می تکہا کہ
انکذوشی روای ثمیہ کہ اپورا قعتکہا" ققل ُ
ی کس ناب کا شچدہ ہ؟ اوراتھون ت ان کا اس لن ان کار کنا کنو نکہ رسول ﷺ

ےس منقول ہ کہ آب ﷺ ت مدینہ آت ےک پ عد مقض الب می شچدہ تہی کنا۔
ل
خضب اپو ہپہ  -رضی اہلل عنہ -ت فمانا " لو لم ار ا ینی صیل اہلل علنہ وسلم پسچد لم
ے
ت
اشچد" کہ اگر می ت ینی کرتم ﷺ کو شچدہ کرت ہوت ی ذیکھا ہو نا پو می ھی ی
ے
کر نا۔ پعنی می ت رصف رسول اہللﷺ یک ییوی کرت ہوت شچدہ کنا ہ۔

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

فوائد احلديث:

ُّ
ُ
َّ
 .1احلديث يف سجود اتلالوة ،وقد أمجع العلماء ىلع أنه مرشوع ،رشعه اهلل تعاىل ورسوهل ،عبودية وقربة إيله ،وخضوًع لعظمته ،وتذلال بني يديه
عند تالوة آيات السجود واستماعها.
 .2سجود اتلالوة سنة.
ُ
َّ
 .3سجدات القرآن إخبار من اهلل -تعاىل -عن سجود خملوقاته ،فسن للتايل ،واملستمع أن يتشبه بها عند تالوة آية السجدة أو سماعها ،وبعض
السجدات أوامر ،فيسجد عند تالوتها بطريق األوىل.

 .4سجود اتلالوة حبق القارىء ،واملستمع -وهو قاصد االستماع -الشرتاكهما يف اثلواب ،دون السامع اذلي لم يقصد االستماع ،فال يرشع حبقه.
 .5يرشع اتلكبري لسجود اتلالوة يف الصالة إذا سجد وإذا رفع وأما خارج الصالة فيكرب قبل السجود فقط.

 .6يقال يف سجود اتلالوة ما يقال يف سجود الصالة" :سبحان ريب األىلع"؛ لعموم قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-اجعلوها يف سجودكم" ،وال بأس
من زيادة بعض األدعية ،السيما املأثورة.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن
بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ، 1ـه2006 -م .فتاوى اللجنة ادلائمة ،اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد
الرزاق ادلويش.
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أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري ،امورقہ بت عند اہللین حارباپضاری -رضی اہللعہا-تفآن ناک کو خقظ
واكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل
کنا تھا اورآبﷺتاتہی خکمذنا تھا کہوہ ا ین گرھوالونیک امامت
عليه وسلم -قد أمرها أن تؤم أهل دارها
کرین۔

 .1900احلديث:

**

عن أُ ِّم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية،
َ
واكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه
َ ِّ ٌ
وسلم -قد أَ َم َر َها أن تَ ُؤ َّ
دارها ،واكن هلا ُمؤذن،
أهل
م
ِ
َ
واكنت ت ُؤ ُّم أهل دارها.

 .1900حدیث:

ام ورقہ بت عند اہلل ین حارب اپضاری  -رضی اہلل عہا -ینان کرئ ہی کہ اتہون ت
فآن ناک کو خقظ کنا تھا اور ینی ﷺ ت اتہی خکم ذنا تھا کہ وہ ا ین اہل حای یک
امامت کرین۔ خنانچہ ان کا انک موذن تھا اور وہ ا ین گرھ والون یک امامت کنا کرئ
تھی۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أن أُ َّم َ
ورقة األنصارية -ريض اهلل عنها -اكنت قد
َ
َ
مجعت القرآن أي :حفظته عن ظهر قلب -ريض اهلل
َ
َ
عنها ،-واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أ َم َرها

أن تكون إمامة ألهل بيتها يف الصلوات اخلمس،
ِّ ٌ
َ
فاكن هلا ُم َؤذن يؤذن هلا الصلوات اخلَمس ،واكنت ت ُؤ ُّم
ِّ
دارها من النساء لرواية ادلارقطين( :وتؤم
أهل ِ
ِّ
ن ِ َساءها) ،فدل ىلع أن إمامتها مقيدة بالنساء فقط.

**

اجمایل معنی:

ام ورقہ اپضاری  -رضی اہلل عہا -ت فآن ناک کو خقظ کنا تھا اور ینی ﷺ ت اتھی
خکم ذنا تھا کہ وہ ا ین گرھ والون یک امامت کرین پعنی نانحون تمارون می ان یک امام
ینی۔ ان کا انک موذن تھا خو نا نح تمارون ےک لن اذان ذینا تھا اور وہ ا ین گرھ یک
عورپون یک امامت کنا کرئ تھی کنون کہ ذار قطنی یک انک روای ث می ی القاط ہی کہ:

(وپوم پ ِ َساءاہ)۔ ی اس ناب یک ذلنل ہ کہ ان یک امامت رصف عورپون یک حد نک
ت
ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أم َ
ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصارية -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• مؤذن  :هو الشخص اذلي يقوم باإلعالم بوقت الصالة املفروضة ،بألفاظ معلومة مأثورة ،ىلع صفة خمصوصة.
• مجعت  :حفظت القرآن.

فوائد احلديث:

ُ
 .1فضيلة أ ِّم ورقة -ريض اهلل عنها-.
 .2استحباب صالة اجلماعة للنساء.

املصادر واملراجع:

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،انلارش :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1421ه.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .القاموس املحيط ،جمد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة
ُ
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :اثلامنة 1426 ،ه2005 ،م.
الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم
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ت
ی کہ خت تم کھاو پو اےس ھی کھالو،خت تہنو نا پونفمانا کہ "خت تم کماو پو اےس
ت
ھی تہناو ،خرہےپی مارو،پا تھالی کہو اور گرھےک عالوہ کسی اور حگہ اسےس

أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت

أو اكتسبت -وال ترضب الوجه ،وال تقبح ،والتهجر إال يف ابليت

 .1901احلديث:

عالحدیگ احیناری کرو۔

**

خ
کنم ین معاوی قسیی رضی اہلل عنہ ا ین والد ےس روای ث کرت ہی ،اتہون ت کہا
کہ می ت رعض کنا :اے اہلل ےک رسول! ہم پ ہماری بوی ےک کنا خق ہی؟ آب
ت
ﷺ تفمانا":ختتمکھاوپو اےس ھیکھ الو،ختتہنوناپونفمانا":ختتمکماو
ت
پو اےس ھی تہناو ،خرہے پ ی مارو ،پا تھ ال ی کہو اور گرھ ےک ع الوہ کسی اور حگہ اس ےس

عن حكيم بن معاوية القشريي ،عن أبيه ،قال :قلت:
َ َ
أح ِدنا عليه؟ ،قال« :أن
يا رسول اهلل ،ما َح ُّق زوجة
َ ْ َ ََ ْ ُ ََ َ ْ
ُ
اكتَ َسيْ َ
ت -أو
ت ْط ِع َم َها إذا ط ِعمت ،وتكسوها ِإذا
ْ
َُ
َْ
اكتَ َسبْ َ
ت -وال ترضب الوجه ،وال تقبِّ ْح ،وال ته ُج ْر إال
يف ابليت».

ع الحدیگ احینار ی کرو۔"

**

درجة احلديث :حسن صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل معاوية القشريي -ريض اهلل عنه -رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -عن احلقوق الواجبة للزوجة,

فبني هل أن الواجب من ذلك إطعامها وكسوتها ,بقدر
سعته وطاقته ,ثم نهاه عن رضب الزوجة يف الوجه,

وعن سبها وشتمها ,وعن هجرها إال يف ابليت ,فال

يكون هجره هلا -إن أراد عقوبتها -إال يف املضجع,

وال يتحول عنها إىل دار أخرى ,وال حيوهلا إىل دار

أخرى.

 .1901حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :خ َ َسن حنح

اجمایل معنی:

معاوی قسیی رضی اہلل عنہ ت رسول اہلل ﷺ ےس بوی ےک الرمی خقوق ےک
نارےمیپوجھاپو آبﷺ ت اتہییناناکنا کہاسےکالرمیخقوقمی یہ کہ
ے
ے
ے
سوہ ،اینی گچاپس اور طاق ث ےک مظاپق ،اس کو کھ الت اور تہنات۔ ترھ آب ت
ے
ک
ب
سوہ کو اس ناب ےس نار ر ہن یک ناکند فمائ کہ وہ وی و خرہہ پ مارے اور اس ےک
ے
ساتھ شحتگایل گلوحکرےاوراس ےسحدائ احینار ی کرےمگراشیےک گرھمیاور
بویےساس یک یع الحدیگ(پشظنکہ اسکوشاو شرپس کرنامقضوذ ہو) رصفپسی
م
ےس الگ کرت نک مچدوذ رہ یگ۔ ی ہی وہ کسی اور مکان می ینقل ہوگا اور ی ہی
م
بوی کو کسی اور گرھ می ینقل کرے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :معاوية بن حيدة القشريي -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ما ّ
حق زوجة أحدنا عليه؟  :أي ما الواجب هلا عليه؟
• إذا طمعت  :إذا أكلت.
• واكسها  :من الكسوة ،أي اللبس.
َُ
• ال تقبِّح  :ال تشتم وتسب.
َ ْ
الهجر ،وهو الرتك واإلعراض.
• تهجر  :من

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع العلم بما عليهم وما هلم.
 .2وجوب نفقة املرأة ىلع زوجها ،وكسوتهاُ ،
وسكناها.
 .3جواز تأديب الزوج زوجته عند احلاجة إىل ذلك بالرضب يف غري الوجه؛ لكرامته ،وحلساسيته ،وئلال يقع فيه من رضبها ما ينفره منها من أثر
شني وتشويه.
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َّ
 .4أن ىلع الزوج أن يكف عن أذى زوجته ،فال يرضبها ،وإذا جاء ما يوجب تأديبها بالرضب ،فعليه اجتناب الوجه؛
 .5جواز هجر الزوج لزوجته يف ابليت تأديبا هلا.

 .6مرشوعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فال يستأثر عليها بيشء ،وإنما تكون انلفقة هلا حبسب حاهل من الغىن والفقر.

 .7انليه عن اتلقبيح املعنوي واحليس.

 .8انليه عن اهلجر خارج ابليت وجوازه يف ابليت إن اكن هناك سبب مرشوع.

 .9بيان شمويلة الرشيعة وأنها لم ترتك شيئا ينفع انلاس يف معاشهم ومعادهم إال بينته.

املصادر واملراجع:

فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -سبل السالم ،للصنعاين.ّ
َ
لوغ َ
انلارش :دار احلديث - .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مسند أمحد،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .ديلل
الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ,تأيلف :حممد يلع بن حممد ابلكري الصدييق ,عناية :خليل مأمون شيحا ,انلارش :دار املعرفة ,ط ً 4عم - 1425
تطريز رياض الصاحلني لفيصل بن عبد العزيز املبارك انلجدي ,حتقيق :عبد العزيز آل محد ,دار العاصمة  ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه -منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -صحيح أيب داود – األم ،لألبلاين .انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت.
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري ،لألمري الصنعاين .انلارش :مكتبة دار السالم ،الرياض .الطبعة :األوىل  1432 ،ـه2011 -
الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م  -اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِ
م
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ے
انک کنواری لریک ینیﷺےک ناسآئ اوراستی ینان کنا کہ اسےک
نابتاسکا ن کاح کرذناہ خےسوہ ناپسند کرئہ خناج ینی کرتمﷺت

أن جارية بكرا أتت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فذكرت أن أباها زوجها ويه اكرهة،
فخريها انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

 .1902احلديث:

اےس احینارذےذنا۔

**

ْ َ
َ
ت انليب -صىل
عن ابن عباس ،أن جارية ِبكرا أت ِ
َّ
اهلل عليه وسلم -فذكرت «أن أباها َز َّو َجها ويه
َ َ َّ َ َ
ريها انليب -صىل اهلل عليه وسلم.»-
اكرهة ،فخ

 .1902حدیث:

این عناس (رضی اہلل عہما) ےس روای ث ہ کہ انک کنواری لریک ینی ﷺ ےک
ے
ناس آئ اور اس ت ی ینان کنا کہ اس ےک ناب ت اس کا ن کاح کرذنا ہ خےس وہ
ق
ناپسند کرئ ہ خناج ینی کرتم ﷺ ت اےس (ن کاح کو ناق ر کھن نا سح کرذ ین کا)
احینار ذے ذنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن شابة صغرية السن لم تزل
بكارتها بناكح سابق ،جاءت فأخربت انليب -عليه

الصالة والسالم -أن أباها أراد أن يزوجها من رجل

بغري رضاها وال إذنها ،فخريها انليب -عليه الصالة

والسالم -بني أن تبىق حتت ذمة هذا الزوج إنفاذا

لزتويج أبيها ،أو تفسخ هذا انلاكح وترده؛ وذلك ألن

إذنها معترب يف الرشع ،فال يزوجها الويل إال بإذنها

ورضاها ,ولو اكنت بكرا ويه ًعقلة بالغة ،فلها أن
ختتار أو ترفض .والقول باعتبار رأي ابلكر ابلالغة,
وعدم جواز إجبارها اختيار اللجنة ادلائمة للبحوث

العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ی حدی ث اس ناب کا قاندہ ذینی ہ کہ انک پوخوان کم سن ذوسیہ خس یک ن کارب
ے
ے
ے
ت
ت
ا ھی کسی ن کاحِ ساپق ےس را نل تہی ہوئ ھی ،ینی ﷺ ےک ناس آئ اور ینان کنا کہ
ش
اس ےک ناب ت اس یک ساذی اس یک رصامندی واحارب ےک پعی کسی حص ےس

کرت کا اراذہ کنا ہ ،پو ینی ﷺ ت اےس اس ناب کا احینار ذنا کہ وہ ا ین ناب
ے
پع
ق
ےک خکم یک منل کرت ہوت اس سوہ ےک عقد می رہ نا اس ن کاح کو سح کرت
ے
ہوت اس کو رذ کرذے ،کنون کہ شپعت می اس (لریک) یک احارب کا اعینار کنا گنا

ہ ،لہدا ویل اس یک احارب اور رصامندی ےک پعی اس یک ساذی تہی کراسکنا۔ اور
اگر وہ ناکرہ ہو اور عقل مند و نالعہ ہو پو اےس ویل یک ناب ما ین نا ان کار کرت کا خق
ے
حاصل ہ۔ ناکرہ اور نالعہ لریک یک رات ےک اعینار کرت اور اےس محنور ی کرت
ے
مس ک م
ےک قول کو سعوذی رعب یک یقل ینی پات اقناء ت احینار کنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• جارية  :يه ابلنت الشابة ،سميت جارية؛ خلفتها ورسعة جريها.
ْ
ُ َ َّ
َ
• بِكرا  :يه اليت لم تفض بَكارتها.
• اكرهة  :غري راضية.

• فخريها  :أي جعل هلا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اخليار بني أن تبىق مع الزوج ,أو تفسخ انلاكح.

فوائد احلديث:

َّ
 .1املرأة اليت تعرف مصالح انلاكح ال جترب ىلع انلاكح ،ال من أبيها ،وال من غريه من األويلاء ،وأن أمرها بيدها ،وإن اكنت بكرا.
َّ
َّ
 .2أن املرأة ال جترب ىلع ابلقاء مع زوج ال ترضاه ،وأنه جيب تلبية طلبها إذا طلبت فسخ نكاحها.
َّ
َّ
َّ
 .3أن انلاكح إذا لم يعقد ىلع الوجه الرشيع ،فإنه جيب فسخه ،وأن اذلي يفسخه هو احلاكم الرشيع.
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 .4جيوز لإلنسان أن يشكو وادله عند القايض يف احلقوق اخلاصة إذا ظلمه.

 .5أن الرشيعة اإلسالمية تأخذ للمظلوم حقه ،ولو اكن ىلع أقرب انلاس إيله.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ,حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .سنن ابن ماجه،
تأيلف 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 ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل،
  1421ـه 2001 -م صحيح أيب داود  -األم ،تأيلف حممد نارص ادلين ،األبلاين (املتوَّف1420 :ه) مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل،
  1423ـه 2002 -م- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428توضيح األحاكم رشح
بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - -1427فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة
األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة
العامة للطبع  -الرياض.
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ً
أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد

ینیﷺےک ناس انکآذمیآنا،است اینی بویےس’ ِظہار‘ کررکھا تھا اور
ترھ اسےکساتھ جماع کر نینھا۔

ظاهر من امرأته ،فوقع عليها

 .1903احلديث:

**

 .1903حدیث:

عنداہلل ین عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ےک ناس انک آذمی
آنا ،اس ت اینی بوی ےس ظہار کر رکھا تھا اور ترھ اس ےک ساتھ جماع کر نینھا۔ اس
ت رعض کنا  :اے اہلل ےک رسول ! می ت اینی بوی ےس ظہار کر رکھا ہ اور

عن ابن عباس :أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه
َ َ
َ َ
وسلم -قد ظاه َر ِم ْن امرأته ،ف َوق َع عليها ،فقال :يا
َ َ ُ
ت م ْن َز ْو َجيت ،فَ َو َق ْع ُ
ت عليها
رسول اهلل ،إين قد ظاه ْر ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ
َََ َ
محلك ىلع ذلك يرمحك
قبل أن أكف َر ،فقال« :وما
ََْ ُ َ ْ َ َ
ت خلخال َها يف ضوء القمر ،قال« :فال
اهلل؟» ،قال :رأي
َ
َ
َْ
َْ
َ
َ
َ
تق َربْ َها حىت تفعل ما أم َرك اهلل به».

کقارہ اذا کرت ےس تہےل می ت اس ےس جماع کر لنا ،آب ﷺ ت فمانا” :اہلل
تم پ رجم کرے ،کس خی ت نچھ کو اس پ آماذہ کنا؟“ اس ت کہا  :می ت حاند یک
یک
روسنی می اس یک ناری ث ذ ھی (پو مچھ ےس صی ی ہو سکا) ،آب ﷺ ت فمانا:
”اس ےک فی ث ی حانا خت نک کہ وہ ی کر لو خس کا اہلل ت تمہی خکم ذنا ہ“۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث أن هذا الصحايب اكن كثري الوقاع

المرأته ،وقد دخل عليه رمضان وخيش أن جيامعها
وهو صائم ،فظاهر منها ،أي شبهها بمن حترم عليه

حتريما مؤبدا من أم وأخت وعمة وحنو ذلك ،إال أنها

اكنت ختدمه يف يللة من الليايل ،فظهر هل َشء من
ُح ِليِّها يف ساقها فأعجبته فجامعها ،فندم ىلع فعله
وجاء إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -مستفتيا،
فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أال يقربها
باجلماع مرة أخرى حىت يكفر الكفارة اليت أوجبها

اهلل -عز وجل -ىلع املظاهر من امرأته ،وهذا احلديث
أصل يف باب الظهار.

**

اجمایل معنی:

ے
ی حدی ث اس ناب کا قاندہ ذینی ہ کہ مدکورہ ضچائ اینی بوی ےس تہت رناذہ ضحنت
کرت واےل تےھ ،رمضان آگنا اور اتہی خوف ذامن گی ہوا کہ کہی وہ رورے یک
ن
حال ث می جماع ی کر ینھی ،اس لناتہون ت بوی ےس ظہار کر لنا پعنی اتہی اینی
ے
ن
مان ،تہن اور ینی ےک مساتہہ فار ذے کر ا ین اوپ ذاتمی خرام کر لنا ،انک راب وہ
ان یک حدمت کر رہی تھی کہ ان یک یندیل کا رپور طاہ ہو گنا اتہی اجھا لگا اور وہجماع کر
ے
ے
ن
ینےھ ،ا ین اس عمل ےس وہ شمندہ ہوت اور ینی ﷺ یک حدمت می مسنلہ
ے
ذرناق ث کرت ےک لن حارص ہوت ،پو ینی ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ اینی بوی
ےس ظہار کرت یک وج ےس اہلل ت ان پ خو کقارہ واخت کنا ہ اےس پورا کن پعی
ذونارہ جماع ےک لن اینی بوی ےک فی ث ی ہون ،ی حدی ث ظہار ےک ناب می
ک
نیناذی خنینت ر ھنی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ظاهر من امرأته  :حرم ىلع نفسه وطأها بسبب الظهار ،والظهار مشتق من الظهر ،سيم بذلك لتشبيه الزوج املظاهر امرأته بظهر أمه أو بمن
حترم عليه حتريما مؤبدا بسبب أو نسب أو رضاع ،وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع.
• فوقع عليها  :جامعها.
• قبل أن أكفر  :من اتلكفري ،أي قبل أن أعطي الكفارة اليت أوجبها اهلل -تعاىل -يلع.
ُ
• وما محلك ىلع ذلك  :ما استفهامية :أي ُّ
أي َشء محلك ىلع أن تواقع امرأتك اليت حرم اهلل عليك العودة إيلها قبل أن تكفر عن ظهارك؟
َ ْ َ
ِّ ْ
• رأيت خلخاهلا  :حيل معروف يلبس يف الرجل.
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• ال تقربها  :ال جتامعها مرة أخرى.

• حىت تفعل ما أمر اهلل  :أي من الكفارة.

فوائد احلديث:
 .1إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة املظاهر منها ،حىت يكفر عن ظهاره ،وذلك بإمجاع العلماء.
 .2احلديث ديلل ىلع حتريم الظهار؛ لألمر بالكفارة يف القرآن والسنة.
 .3أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه يف اتلحريم ثم أراد أن جيامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل اجلماع لقوهل يف احلديث :فال تقربها
حىت تفعل ما أمرك اهلل.

 .4أنه ال ينبيغ لإلنسان أن يستحيي من احلق كما يه ًعدة الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وهم أقوى منا إيمانا وحياء.
 .5أن من ظاهر ثم جامع قبل اتلكفري ال تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة ,مع ترتب اإلثم؛ ألنه ارتكب حمرما.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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  - -السنن الصغرى للنسايئ  -أمحد بن شعيب  ،النسايئ  -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة  -مكتب
املطبوًعت اإلسالمية  -حلب  -الطبعة :اثلانية - 1986 - 1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي -
الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه2003 -
م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح
ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل -1427
َ َّ
الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع
 ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويبالطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل /حممد نارص ادلين األبلاين  -إرشاف :زهري الشاويش  -املكتب
اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.

الرقم املوحد)58154( :
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ً
أن رجال من بين عدي قتل فجعل انليب -صىل
ً
اهلل عليه وسلم -ديته اثين عرش ألفا

 .1904احلديث:

ش
بو عدیےک انک حص کو قنل کرذنا گنا ،پو رسول اہللﷺتاسیکذیث نارہ
ے
ہار تھرہائ۔
**

 .1904حدیث:

ش
این عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ بو عدی ےک انک حص کو قنل کرذنا
ے
گنا ،پو ینی ﷺ ت اس یک ذی ث نارہ ہار تھرہائ۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن رجال ِم ْن بَ ِين
َ ٍّ ُ َ َ َ َ
َ ُ
ج َعل انليب -صىل اهلل عليه وسلمِ -ديتَه
ع ِدي ق ِتل ،ف
َْْ َ َ َ َْ
رش ألفا.
اثين ع
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث خيرب فيه ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
َّ
بأن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -قدر دية رجل قتل

من قبيلة بين عدي بالفضة ،وجعلها اثين عرش ألف

درهم ،وحيمل هذا احلديث ىلع أن اجلاين لم يكن
َّ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه
عنده إبل يف ذلك الوقت ،أو
وسلم -صالح بني أهل القتيل واجلاين بذلك املبلغ,
فال خيالف هذا احلديث املتقرر من أن اإلبل يه

**

اجمایل معنی:

اسحدی ثمی اینعناس رضیاہلل عہماینارہہی کہینیﷺتقینلہینیعدی
ے
ت
ےکانکمقنول یکذی ث یکمقدارحاندیمیمقرفمائ اوروہنارہ ہارذرہم ھی ،ی
ے
م
حدی ث اس ناب پ چمول یک حات یگ کہ اس وق ث مرحم ےک ناس اوی ث تہی رہ

ص
ہونےگناینیﷺت مقنول ےک گرھوالوناورمرحمےکمانی اشیمنلع پ لحکرا
ذنا ہوگا۔ اس رطح ی حدی ث اس حدی ث ےک مچالف تہی ہویگ خس می ذی ث ےک
من علق اوی ث کو اصل فار ذنا گنا ہ۔۔

األصل يف باب ادليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والنسايئ والرتمذي وابن ماجه وادلاريم.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب.

معاين املفردات:

• ديته ِّ :
ادليَة يه :املال الواجب باجلناية ىلع حر يف نفس أو غريها.

فوائد احلديث:
 .1أن ِّ
ادليّة اثنا عرش ألف من الفضة لكن تقدم بأنه لعل اجلاين لم يكن عنده إبل ،أو أن هذا قيمة اإلبل يف ذاك الوقت.
 .2مراًعة احلاكم ألحوال العاقلة ،وهم عصبة الرجل اذلين يتحملون ادلية.
 .3اهتمام اإلسالم بصيانة ادلماء وحفظ انلفوس ،ولو اكن القتل من باب اخلطأ.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .سنن الرتمذي  ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
( ـج )2 ،1وحممد فؤاد عبد ابلايق ( ـج )3وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف ( ـج )5 ،4انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب
احلليب – مرص  .الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  .سنن للنسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب،الطبعة:
اثلانية .1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه-حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق-انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب - .سنن ادلاريم ,
العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـهفتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة
ُ
املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،منحة العالم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق:
سمري بن أمني الزهري-انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث- .
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إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.

الرقم املوحد)58216( :

164

ش
انک حصت ینی کرتمﷺےکرمای می اینی بویپر نا کا الرام لگانا اور اس
ےک نچہ کو اینا نچہ ما ینےس ان کار کرذنا پو ینی کرتمﷺتذوپون کو خکمذنا پو

أن رجال رىم امرأته ،وانتىف من ودلها يف زمن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهما

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فتالعنا ،كما انذوپونتل عان کنا ،حیسا کہ رسول اہللﷺتفمانا تھا۔ ترھآبﷺ
قال اهلل تعاىل ،ثم قىض بالودل للمرأة ،وفرق بني
ت نین کا قنضلہ عوربےک خقمی کنا اورذوپون ل عان کرتوالونےک
املتالعنني
ذرمنان علنچدیگ کراذی۔

 .1905احلديث:

**

ش
عند اہلل این عرم  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ث ہ کہ انک حص ت ینی کرتم ﷺ
ےک رمای می اینی بوی پ ر نا کا الرام لگانا اور اس ےک نچہ کو اینا نچہما ین ےسان کار کر
ذناپوینیکرتم ﷺتذوپونکوخکم ذناپوانذوپون تلعانکنا،حیسا کہرسولاہلل

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنها :-أن رجال
اتهم امرأته بالزنا ،ونىف كون ودلها منه يف زمن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهما رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -فتالعنا ،كما قال اهلل تعاىل ،ثم قىض

ﷺ ت فمانا تھا۔ ترھ آب ﷺ ت نین کا قنضلہ عورب ےک خق می کنا اور
ذوپون لعان کرت والون ےک ذرمنان علنچدیگ کرا ذی۔

بالودل للمرأة ،وفرق بني املتالعنني

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث يروي عبد اهلل بن عمر َر َ
يض اهلل

عنهما :أن رجال قذف زوجته بالزنا ،وانتىف من
ُ
ودلها ،وبرئ منه فكذبته يف دعواه ولم ت ِق َّر ىلع
نفسها .فتالعنا ،بأن شهد الزوج باهلل تعاىل أربع
مرات أنه صادق يف قذفها ،ولعن نفسه يف اخلامسة.

ثم شهدت الزوجة باهلل أربع مرات أنه اكذب ،ودعت
ىلع نفسها بالغضب يف اخلامسة .فلما َّ
تم اللعان
بينهما ،فرق بينهما انليب صىل اهلل عليه وسلم فرقة

دائمة ،وجعل الودل تابعا للمرأة ،منتسبا إيلها ،منقطعا

عن الرجل ،غري منسوب إيله.

 .1905حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
اس حدی ث می عند اہلل ین عرم  -رضی اہلل عہما  -روای ث کرت ہی کہ انک حص
ے
ن
پ
س
ت اینی بوی پ ر نا یک تہمت لگائ اور اس ےک چ ےک ت کا ان کار کنا اور اس
ےس پاءب طاہ یک ،عورب ت اس ےک ذعوے می اس یک نکدی ث یک اور ر نا کا
افار تہی کنا۔ ذوپون ت لعان کنا پعنی سوہ ت اہلل پ عایل کو گواہ ینا کر حار رمینہ ی کہا
کہ وہ اس تہمت لگات می شچا ہ اور نانحوین ذق عہ ا ین اوپ لعنت یک۔ ترھ بوی
ت اہلل پ عایل کو گواہ ینا کر حار رمینہ کہا کہ سوہ جھونا ہ اور نانحوین ذق عہ ا ین اوپ اہلل
ے
پ عایل ےک عےص کا ذعوی کنا۔ خت ان ےک ذرمنان لعان پوری ہوگنی ،پو اہلل ےک ینی
ے
ﷺ ت انےک ذرمنانہمیش ےک لنحدائ کراذی اور نچ کاپ ستعورب ےس
ے
نای ث کرت ہوت اس ےک نا پع ینانا اور رمذ ےس پ ست جم کر ذنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• رىم امرأته  :بالزنا
• وانتىف من ودلها  :احلمل اذلي لم تضعه ذلك الوقت.

• كما قال اهلل تعاىل  :يف كتابه" :واذلين يرمون أزواجهم" إىل قوهل" :واخلامسة أن غضب اهلل عليها إن اكن من الصادقني".

• قىض بالودل للمرأة  :حكم بأن الودل للمرأة ،ونفاه عن الزوج ،فال توارث بينهما ،وأما أمه فرتثه ويرث منها ما فرض اهلل هل.
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فوائد احلديث:
 .1إذا تم اللعان ،انتىف الودل عن أبيه ،وصار منسوبا إىل أمه فقط.
 .2الفرقة املؤبدة ادلائمة بني املتالعنني ،فال حتل هل بعد تمام اللعان حبال من األحوال
 .3األصل أن الودل للفراش ،فإذا حتقق الزوج أن الودل من غريه ،كأن يكون بعيدا عن امرأته مدة طويلة :فيجب عليه نفيه ،واللعان عليه ،إن

كذبته .ئلال يلحقه نسبه ،فيفيض إىل أمور منكرة ،حيث يستحل من اإلرث وحلوق النسب ،واالختالط باملحارم ،وغري ذلك ،وهو أجنيب عنهم.
 .4األحسن يف رًعية النساء اتلوسط ،فال يكرث الرجل من الوساوس اليت لم تْب ىلع قرائن ،وال حيجبها عما هو متعارف ومألوف بني انلاس
املحافظني مادام لم ير ريبة ،وال يرتكها مهملة ،تذهب حني شاءت ،وتكلم من شاءت ،فهذا هو اتلفريط.
 .5أنه ال يشرتط يف نيف احلمل ترصيح الرجل بأنها ودلت من زنا وال أنه استربأها حبيضة.
 .6أن املفيت إذا ُسئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن جيد فيها نصا ال يبادر إىل االجتهاد فيها.

 .7أن احلاكم يردع اخلصم عن اتلمادي ىلع ابلاطل باملوعظة واتلحذير ويكرر ذلك يلكون أبلغ
 .8أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن املالعن للمرأة واذلي رميت به.
َ
ُْ َ َْ ُ
المقذوف بما وقع من قا ِذفِ ِه.
 .9أنه ليس ىلع اإلمام أن يع ِلم
ُ
رشع دلفع حد القذف عن الرجل ،ودفع حد الرجم عن املرأة ،فال فرق بني أن تكون حامال أو
 .10أن احلامل تالعن قبل الوضع؛ ألن اللعان ِ
حائال أي :غري حامل.
ٌ
 .11أن احلكم يتعلق بالظاهر ،وأمر الرسائر مولك إىل اهلل -تعاىل-.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - ،خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي  -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -مم

الرقم املوحد)6024( :
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أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها

رسول اہللﷺتانےس ساذییک پوآباسوقثحالل تےھ۔

وهو حالل

 .1906احلديث:

**

ْ َ
َّ َ ْ
ِّ
األصم قال :حدثتين َميمونة بنت
عن يَ ِزيد بن
احلارث -ريض اهلل عنها« -أن رسول اهلل صىل اهلل
َ
َ
عليه وسلم ت َز َّوجها وهو حالل» ،قال« :واكنت خاليت،
َ
ابن عباس».
وخالة ِ

پند ین اضم ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی کہ ام المومنی مموی بت حارب رضی
اہلل عہا ت مچھ ےس ینان کنا کہ رسول اہلل ﷺ ت ان ےس ساذی یک پو آب ﷺ
ت
اس وق ث ح الل تےھ۔ وہ کہن ہی کہ مموی رضی اہلل عہا میی ھی حالہ تھی اور این
ت
عناس رضی اہلل عہما یک ھی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر يزيد بن األصم أن أم املؤمنني ميمونة بنت

احلارث -ريض اهلل عنها -أخربته أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو متحلل من إحرامه,

فلم يكن أثناء زواجه بها حمرما حبج أو عمرة ,ثم

ذكر قرابته بميمونة -ريض اهلل عنها -وأنها اكنت
خاتله ,كما اكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

 ،مما يدل ىلع قربه من صاحبة القصة ،وأنه لم يكن

حمرما كما قال ابن عياس.

 .1906حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
م
ل
ض
من
م
م
ع
ب
پند ین اضم ت ی ناب ذکر فمائ کہ ام ا و ی وی ت حارب ر ی اہلل ھا
ت اتھی ینانا کہ رسول اہلل ﷺ ت ان ےس ن کاح کنا پو اس وق ث آب ﷺ

اخرام کھول کر ح الل ہو حےک تےھ اور آب ﷺ ت ان ےس ن کاح ےک ذوران کسی
جح نا عرمہ کا اخرام تہی تہنا تھا۔ ترھ پند ین اضم  ،مموی رضی اہلل عھا ےس اینی رسنہ
ے
ذاری کا خوالہ ذ ین ہوت کہن ہی کہ خس رطح وہ این عناس رضی اہلل عھما یک حالہ
ت
تھی ،ان یک ھی حالہ تھی ،خس ےس ی ذلنل ملنی ہ کہ وہ قضہ ینان کرت وایل ام

المومنی رضی اہلل عھا ےک فینی رسنہ ذار تےھ اور آب ﷺ اخرام می تہی
تےھ،ح یسا کہ این عناس رضی اہلل عھما کا خنال ہ (کہ آب اخرام می تےھ)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :ميمونة بنت احلارث -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• حالل  :غري حمرم حبج أو عمرة.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن حمرما أثناء زواجه بميمونة -ريض اهلل عنها ,-وما ذكرته -ريض اهلل عنها-مقدم ىلع ما ذكره ابن
عباس -ريض اهلل عنهما -يف الصحيحني من أنه -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حمرم؛ ألنها صاحبة القصة.
 .2أن اإلحرام من موانع انلاكح ,فال يصح نكاح حمرم حبج أو عمرة ,كما رصحت به األحاديث األخرى.

 .3أن ميمونة -ريض اهلل عنها -اكنت خالة يزيد بن األصم ,كما اكنت خالة ابن عباس -ريض اهلل عنهما-.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي ،نرش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :اثلانية1392 ،ه .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر،
بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
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ُ
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431هـ.

الرقم املوحد)58074( :
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رسول اہللﷺتب ِعرعانا می احاربورخضت عنایثفماذی(،ناین
ے
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص يف
ک
صورب کہ نارہ ھحورون کو خسکےک عوض اندارےےسفوخت کر لنا حات)
بيع العرايا ،يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق
ن
ن
ک
ت
س
س
ہ
ہ
خت کہی نا حو قیکمقدارےس م ون ،نا رھ نا حو ق ون۔

 .1907احلديث:

**

اپو ُہپہ  -رضی اہلل عنہ -ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ’بع رعانا‘ می
ک
احارب و رخضت عنای ث فما ذی( ،ناین صورب کہ نارہ ھحورون کو خسک ےک
ے
عوض اندارے ےس فوخت کر لنا حات) خت کہ ی نا نح وسق یک مقدار ےس کم ہون،

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -رخص يف بيع العرايا ،يف ِخسة
َْ
أوس ُق ٍأو دون ِخسة أوسق».

نا ترھ نا نح وسق ہون۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العرايا مجع عرية ،ومعناها أن يرغب إنسان يف أكل
الرطب يف وقت ظهوره ،ولكنه ال يقدر ىلع ذلك

لفقره ،وعنده تمر يابس ،فيشرتي الرطب ىلع رؤوس
َّ
انلخل باتلمر ايلابس ،ىلع أن يُقدر وزن الرطب
خبمسة أوسق ،ألنه ملا اكنت مسألة "العرايا" مباحة
للحاجة من أصل حمرم ،اقترص ىلع القدر املحتاج

إيله اغبلا ،فرخص فيما قدره ِخسة أوسق فقط أو ما

دون ذلك ،ألنه يف هذا القدر حتصل الكفاية للتفكه

بالرطب ،واألصل املحرم هو ربا الفضل ،قال -صىل

اهلل عليه وسلم -ملا سئل عن بيع الرطب باتلمر:
(أينقص الرطب إذا جف) قالوا :نعم .قال( :فال إذا)

حديث صحيح رواه اخلمسة.

 .1907حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ک
ج
’رعانا‘ مع ہ ’رعی‘ یک۔ اس کا مظلت ی ہ کہ اپسان ھحورین یکن ےک وق ث
اس ےک کھات می رعنت ر کےھ ،لنک ا ین قق یک وج ےس کھات یک طاق ث ی
ک
ک
رکھنا ہو ،ناہم اس ےک ناس خسک ھحورین ہی ،خنانچہ وہ نا نح وسق خسک ھحورون
ک
ےک ندےل ذرخت پ لیگ ھحورون کا اندارہ کرےک خرند ےل۔ خو نکہ ’رعانا‘ خو کہ اصل
ے
می خرام تھا لنک رصورب یک وج ےس اےس حاپ فار ذنا گنا ،اس لن رصورب یک
ے
مقدار پ اکنقاء کرنا حا ہن ،اس لن کہ رصف نا نح وسق نا اس ےس کم می حاپ ہ۔
ک
اس لن کہ پ ھحورین لدب ےک طور پ کھانا اس مقدار می کاق ہو حا نا ہ۔ اصل
ک
ک
ل
خرمت ’رنا ا قضل‘ یک ہ۔ آب ﷺ ےس خت پ ھحورون کو خسک ھحورون ےک
ک
ندےل پحن ےک نارے می پوجھا گنا پو فمانا”:کنا پ ھحور سوکھ حات ےک پ عد (ورن
می) کم ہو حائ ہ؟ لوگون ت کہا :اہن ،پو آب ﷺ ت اس ےس منع فما ذنا۔

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

معاين املفردات:

• بيع العرايا  :بيع ثمر العرايا؛ ألن العرية يه انلخلة فحذف املضاف وأقيم املضاف إيله مقامه.
• أوسق  :مجع وسق  ،وهو ستون صاًع
• أو دون ِخسة أوسق  :هذ الشك من أحد رواة احلديث :داود بن احلصني راوي احلديث عن أيب سفيان عن أيب هريرة – ريض اهلل عنه.

فوائد احلديث:
 .1الرخصة يف بيع العرايا للحاجة إىل اتلفكه بالرطب.
 .2أن تكون الرخصة بقدر الكفاية ،ألن الرخصة ال يتجاوز بها قدر احلاجة.
 .3مقدار ما جتوز فيه الرخصة  ،وهو ما لم يتجاوز ِخسة أوسق ،والوسق  60صاًع ،فهذه  300صاع ،والصاع َ 2,17كغ ،فاملجموع َ 130,5كغ.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6042( :
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ترعی کو اسیک احاربذیکہ اینارعیاسےک
رسول اہللﷺتصاخ ِ
اندارےےسپاپمنوےےک ندےل می پحذاےل۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص
لصاحب العرية :أن يبيعها خبرصها

 .1908احلديث:

**

ت رعی
رند ین نای ث  -رضی اہلل عنہ -ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت صاخ ِ
کو اس یک احارب ذی کہ اینا رعی اس ےک اندارے ےس پاپ منوے ےک ندےل می
ضح م
پح ذاےل۔ نح سلم یک روای ث ےک القاط ہی «نرحضہا ترما ،ناکلوتہا ُرظَنَاً» پعنی
ک
ک
اندارے ےس خسک ھحور ذے کر کھات ےک لن نارہ ھحورین حاصل کرلی

عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه« :-أن رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -رخص لصاحب َ
الع ِر َّي ِة :أن
َ
يبيعها ِخب ْر ِص َها» .وملسلم« :خبرصها تمرا ،يأكلونها
ُر َطبَا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بيع الرطب ىلع رؤوس انلخيل بتمر حمرم ،ويسىم
املزابنة ،ملا فيه من اجلهل بتساوي انلوعني الربويني،

ولكن استثين منه العرايا ،ويه مبادلة بيع الرطب

ىلع رؤوس انلخيل بتمر برشوط معينة ،منها أن

يكون يف أقل من ِخسة أوسق ،فقد اكنت انلقود

اكدلنانري وادلراهم قليلة يف الزمن األول ،فيأيت زمن

الرطب واتلفكه به ،يف املدينة وانلاس حمتاجون إيله،
وليس عند بعضهم ما يشرتى به من انلقود ،فرخص
هلم أن يشرتوا ما يتفكهون به من الرطب باتلمر
اجلاف يلأكلوها رطبة مراعني يف ذلك تساويهما لو

آلت ثمار انلخل إىل اجلفاف ،وهو اخلرص ،فالعرايا

 .1908حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ح ک
ک
ذرخت پ لےگ ھحورون ےک ندےل انک یسی ھحورون یک بع خرام ہ ،اےس ’رماینہ‘
کہن ہی۔ اس لن کہ اس می رطق َی ےس سوذی اسناء (وہ اسناء خن می سوذ کا خکم
ک
ہو ناہ،حیےس ھحوروعیہ) یک پاپی میخہال ث ہ۔ تہےلرمات میذرہموذینار
ت ک
یک رطح رفم کم ہوئ ھی۔ ھحور یکن کا رمای آ نا ،مدینہ ےک لوگون کو اس یک رصورب
ت
ت
ہوئ ھی ،لنک ان ےک ناس ی خرندت ےک لن پقد رفم تہی ہوئ ھی۔ اشی لن
ک
ک
آب ﷺ ت خسک ھحورون ےک ندےل پ ھحورین کھات یک احارب ذی ،خت کہ
ے
ک
م
وہ رطق َی ےس پاپی کو لحوط ر کےھ پعنی اگر ذرخت ےک ھحور سوکھ حا نی پو کین ہون
ےگ۔ اس کو خرض پعنی اندارہ کہن ہی۔ ’بع رعانا‘’ ،بع رماینہ‘ یک خرمت ےس
مسن
ینی ہ۔

استثناء من حتريم املزابنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• العرية  :العرية مبادلة اتلمر بالرطب يف أقل من ِخسة أوسق.
• أن يبيعها  :أن يشرتيها إذا ترضر بمداخلة املوهوب هل.
• خبرصها  :بقدر ما فيها إذا صار تمرا بتم.

فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اتلمر ىلع انلخل بتمر مثله ،ألنه بيع املزابنة املنيه عنه ،ومأخذه يف هذا احلديث لفظ " رخص".
 .2جواز بيع العرية :هو مستثىن من اتلحريم السابق يف املزابنة.
 .3أن الرخصة ملن احتاج إىل أكل الرطب خاصة.
 .4أن يقدر الرطب ىلع انلخلة تمرا بقدر اتلمر اذلي جعل ثمنا هل.

171

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6043( :
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رسول اہللﷺتاینی نینیربترضی اہلل عہا کو اپو ال عاض ینربعرضی اہلل
ے
ت
عنہےک ناس ین ن کاحےک ساتھ ھنحذنا۔

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رد ابنته
زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد

 .1909احلديث:

**

 .1909حدیث:

عرمو ین سعنت ا ین والد ےس ،وہ ا ین ذاذا ےس روای ث کرت ہی کہ رسول اہلل
ن
ﷺ ت اینی ینی ربت رضی اہلل عہا کو اپوالعاض ین ربع رضی اہلل عنہ ےک ناس
ے
تھ
ین ن کاح ےک ساتھ نح ذنا۔

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده« ،أن رسول
َّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-رد ابنته زينب ىلع أيب
العاص بن َّ
الربيع بناكح جديد».

**

درجة احلديث :منكر

حدی ث کا ذرج :مُنکَر

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا احلديث يف قصة زينب بنت رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -أنه ردها ىلع زوجها األول
الربيع بن العاص بعد إسالمه بناكح جديد ومهر

جديد ،مراًعة ملا بينهما من انلاكح السابق ،والعمل

ىلع هذا احلديث عند مجهور أهل العلم أن املرأة إذا
خرجت من عدتها قبل أن يسلم الزوج ثم أسلم بعد
ذلك فال بد من جتديد العقد ,وبذل مهر جديد ،إال

أنه حديث ضعيف ال يثبت .وقد جاء يف فتوى

اللجنة ادلائمة ( :أ -إذا أسلم الزوجان الاكفران معا
فهما ىلع زواجهما؛ ألن الكفار اكنوا يسلمون هم

وزوجاتهم ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

فيقرهم ىلع زواجهم .ب -وإن أسلم أحدهما فقط
فرق بينهما ،وانتظر فإن أسلم اآلخر يف العدة فهما
ىلع زواجهما ،وإن انتهت العدة قبل أن يسلم اآلخر

فقد انتهت عصمة الزواج بينهما؛ لقول اهلل تعاىل:
َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ َّ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ
ار
{ف ِإن ع ِلمتموهن مؤ ِمن ٍ
ات فال تر ِجعوهن ِإىل الكف َ ِ
َ ُ َّ ٌّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ َ
ون ل َ ُه َّن} إىل قوهلَ :
{وال
حيل
ال هن ِحل لهم وال هم ِ
ْ َ
ُ
ُ
ت ْم ِسكوا بِ ِع َص ِم الك َوا ِف ِر}).

**

اجمایل معنی:

ے
ن
ینی ﷺ یک ینی ربت رضی اہلل عھا ےک قضہ ےس من علق اس حدی ث می ی مسا نل
مسنینظ ہوت ہی کہ آب ت اتہی ان ےک تہےل سوہ ربع ین عاض رضی اہلل عنہ
ے
ے
م
ےک اس الم ےل آت ےک پ عد ان ذوپون ےک ساپقہ ن کاح کو لحوط ر کھنہوت ،ین
ے
ن کاح اور ین مرہ ےک ساتھ لونا ذنا ،جمہور اہل علم ےک اہن اشی حدی ث ےک مظاپق
عمل ہ کہ اگر عورب یک عدب ےک انام ،سوہ ےک اس الم الت ےس قنل جم
ے
ہوحا نی اور ترھ اس ےک پ عد وہ مسلمان ہو پو ارش پو ن کاح کرنا اور ینا مرہ ذینا رصوری
ے
ہ ،ناہم ی عی نای ث سدہ صعنف حدی ث ہ۔ لحنہ ذاتمہ ےک قنوی می ی
وصاخت ہکہ1 :۔اگر سوہ اور بوی ذوپون ہی کاف ہون اور ذوپون انک ساتھ
ے
مسلمان ہوحا نی پو ان کا تہ ال ن کاح پفار رہ گا؛ کنو نکہ رسول اہلل ﷺ ےک رمای
می کقار ،اینی بوپون ےک ساتھ مسلمان ہوا کرت تےھپو آب ﷺ ان ےک تہےل

ن کاح کو ا ین حال پ پفار ر کھن۔ اگر سوہ ےک اس الم الت ےس قنل بوی یک عدب
ے
جم ہوحات پو ذوپون ےک ذرمنان ن کاح کا ناکیہ یندھن جم ہوحا نا ہ کنو نکہ اہلل
علِ
ِ َ
پ عایل کا فمان ہ":ق َاِن َ منُمُوہ َُن مُو ِمنَاب ق َ َال َپخِعُوہ َُن ا ِ َیل الکُق َار ِۖ الَ ہ َُن ح ٌّل لہُم
َب ِ
ن
َ علَ
ہ نَچ ِ ُل
ح َ نکُم َان کحُوہ َُن اِذَا آ َینمُُوہ َُن ُاخ ُو َرہ َُن
ون ل َہُ َن ۖ َوآپُوہُم مَا َاپقَقُوا ۖ َوالَ خُنا َ
َوالَ ُم َ
ل
ۖ والَ تُم ِسکُوا پعِ َص ِم الکَو ِ
اف ِ"(سورہ ا ممنحنہ)10 :۔پجمہ :لنک اگر وہ تمہی اتمان
َ
َ
والنان معلوم ہون پو اب تم اتہی کافون یک رطف واپس ی کرو ،ی ان ےک لن

ح الل تہی اور ی وہ ان ےک لن ح الل ہی اور خو خرح ان کافون کا ہوا ہو وہ اتہی اذا
ے
ہ
ت
کرذو ،ان عورپون کو ان ےک مرہ ذے کر ان ےس ن کاح کر لین می تم پ کوئ گناہ ی
اور کاف عورپون یک ناموس ا ین قنضہ می ی رکھو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.
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فوائد احلديث:
 .1يفيد احلديث -إن صح -أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها وتأخر إسالمه عنها وأراد الرجوع هلا فال بد أن جيدد انلاكح ،حبيث يكون نكاحا
جديدا وال يبىن ىلع انلاكح السابق ،وهذا ما أخذ به مجهور الفقهاء ،وقد تقدم -يف املعىن اإلمجايل -ما أفتت به اللجنة ادلائمة خبصوص هذه
املسألة.

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 ً -عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه /حممد بن عبد اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي
(املتوَّف1138 :ه)-دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة  -سبل السالم /حممد بن إسماعيل ثم الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ  -إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم  -بريوت  -الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.

الرقم املوحد)58085( :
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ے
رسول اہللﷺت کنیکفمت ،قاخشیک اخرب اورکاہنیککمائےس منع

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن
ثمن اللكب ،ومهر ابليغ ،وحلوان الاكهن

 .1910احلديث:

عن أيب مسعود -ريض اهلل عنه« -أن رسول اهلل -صىل
َْ
ومه ِر ابليغ،
اهلل عليه وسلم -نىه عن ثمن اللكب،
َ
ُ َْ
ان الاك ِه ِن».
وحلو ِ

فماناہ۔

**

اپو م سعوذ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت کن یک فمت ،قاخش
ے
م
ن
یک اخرب اور کاہن یک کمائ ےس ع فمانا ہ ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

لطلب الرزق طرق كريمة رشيفة طيبة ،جعلها اهلل
عوضا عن الطرق اخلبيثة ادلنيئة .فلما اكن يف الطرق

األوىل كفاية عن اثلانية ،وملا اكنت مفاسد اثلانية
عظيمة ال يقابلها ما فيها من منفعةَ ،ح َّرم الرشع

الطرق اخلبيثة اليت من مجلتها ،هذه املعامالت

اثلالث -1 .بيع اللكب :فإنه خبيث رجس -2 .وكذلك

ما تأخذه الزانية مقابل فجورها ،اذلي به فساد ادلين

وادلنيا -3 .ومثله ما يأخذه أهل ادلجل واتلضليل،

ممن يدعون معرفة الغيب واتلرصف يف الاكئنات،

وخييلون ىلع انلاس -بباطلهم -ليسلبوا أمواهلم،

فيأكلوها بابلاطل .لك هذه طرق خبيثة حمرمة ،ال
جيوز فعلها ،وال تسليم العوض فيها ،وقد أبدهلا َ
اَّلل
بطرق مباحة رشيفة.

 .1910حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

روری ن الس کرت ےک تہت ےس عِمہ ،مْعر اور ناکیہ را سن ہی ،جہی اہلل پ عایل
ت حینت اور رذنل ےک مقانلہ ینانا ہ۔ خو نکہ تہےل(ناکیہ) را سن ذوشے
راسیون ےک نیسیت کقای ث گرار ہی ،یی ان علظ راسیون ےک پقضاناب اول الدکر
راسیون ےک نالمقانل رناذہ ہی ،خنانچہ شپعت ت ان ناناک راسیون کوخرام فار
ذنا۔ ذنل ےک نینون اقسام ےک معام الب اتہی ناناک راسیون می ےس ہی۔  -1کن

کا پحنا۔ اس لن کہ ی ناناک اور حینت ہ۔  -2پ عینہ قاخش عورب کا ا ین گناہ ےک
ندےل اخرب لینا ،خس ےس ذین و ذینا ذوپون پناذ ہوت ہی۔  -3اشی می جھوب
ے
ت
ک ک ت
م
ھ
خ
ع
اور گرماہ کرت واےل لوگ یک ( ھیگ کرےک) مائ رنا ی سا ل ہ ،ن کا ذ وی
ے
ہ کہ وہ عنت حا ین ہی ،کایناب می پضف کرت ہی اور لوگون ےک ذہنون
می علظ خناالب ذال کر ان ےک اموال حاصل کرےک اتہی ناطل رط پق ےس کھات
ے
ے
ل
ہی۔ ی تمام حینت را سن ناحاپ اور خرام ہی اور ان کا احینار کرنا اور ان یک کمائ ینا
ے
ت
ھی خرام ہ۔ اس ےک ندےل اہلل پ عایل ت حاپ اور ا جےھ را سن فاہم کن ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ثمن  :ما يبذل يف مقابل احلصول ىلع اليشء
• مهر ابليغ  :الزانية ،وابلغاء  :الطلب ،وكرثة استعماهل يف الفساد .ومهرها ،ما تعطاه ىلع الزنا ،سىم مهرا ،من باب اتلوسع.
• حلوان الاكهن  :احلُلوان بضم احلاء ،مصدر "حلوته" إذا أعطيته .قال يف فتح ابلاري  :وأصله من احلالوة ،شبه باليشء احللو ،من حيث إنه يؤخذ
سهال بال مشقة .وأما الاكهن :فهو اذلي يديع علم األشياء املغيبة املستقبلة .ويف معناه " العراف" و " املنجم " وحنوهما من املشعوذين وادلجالني.

فوائد احلديث:

ُ َّ
المعلم وغريه ،ولكب الزرع واملاشية وغريه ،وإنما جيوز اقتناؤه فقط بهذه األشياء اثلالثة.
 .1انليه عن بيع اللكب ،وحتريم ثمنه ،وال فرق بني
ُ
َ
 .2حتريم ابلغاء وحتريم ما يؤخذ عليه ،سواء اكن من حر ٍة أو أمة  ،فهو خبيث من عمل خبيث يف مجيع طرقه.
 .3حتريم الكهانة وحنوها من العرافة ،واتلنجيم ،ورضب احلىص ،وحتضري اجلن ،وحتريم أخذ َشء ىلع هذه األعمال الشيطانية.
َّ
 .4من هذه املنهيات وغريها ،يُعلم أن الرشيعة تنىه عن لك ما فيه مرضة وما يرتتب عليه من ماكسب.
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ٌ
شخص َكب الصيد أو احلرث أو املاشية فال قيمة هل رشًع  ،ألنه لو اكن هل قيمة جلاز هل اثلمن  ،إذ أن القيمة
 .5اللكب غري متقوم  ،يعين :لو أتلف
عوض عن العني املتلفة  ،واثلمن عوض عن العني الفائتة عن صاحبها  ،وهذا هو القول الراجح  ،ولكن من أتلف َكب غريه لغري عذر فيستحق
اتلعزير.
 .6حفظ العرض أوىل من حفظ املال  ،فال جيوز اختاذ الزنا وابلغاء مهنة للتكسب وأخذ املال.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .فتح ذي
اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل - -1427
اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل
البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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ے
أن اعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته ،عاپشرضی اہللعہا اس ناب کو ناپسند کرئ تھی کہ حال ِ
ث تمار می ا یناہتھ کو کوکھ
ے
وتقول :إن ايلهود تفعله
پرکھا حات۔وہفمائ تھی کہ اپسا تہوذی کرت ہی۔

 .1911احلديث:

**

ے
خضب عاپش رضی اہلل عہا اس ناب کو ناپسند کرئ تھی کہ حال ِ
ث تمار می ا ین اہتھ کو
ے
کوکھ پ رکھا حات۔ وہ فمائ تھی کہ اپسا تہوذی کرت ہی۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -أنها اكنت تكره أن
جيعل يده يف َخ َ
ارصتِ ِه ،وتقول :إن ايلهود تفعله.
ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن ًعئشة -ريض اهلل -عنها
اكنت تكره أن يضع املصيل يده يف خارصته وهو

يصيل ،وبينت العلة والسبب ،وهو أنه من فعل ايلهود.

 .1911حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ی حدی ث اس ناب یک وصاخت کرئ ہ کہ خضب عاپش رضی اہلل عہا اس ناب کو
ے
ناپسند کرئ تھی کہ کوئ شحص حال ِ
ث ت مار می اینا اہتھ اینی کوکھ پ ر کےھ اور اس یک وج

اور سیت ی ینان کنا کہ ی تہوذپون کا قعل ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يده يف خارصته  :يعين :واضعا يده ىلع خارصته ،اْو يديه ىلع خارصتيه ،واخلارصة من اإلنسان يه ما بني َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع ،وهما
خارصتان.

فوائد احلديث:

ِّ
املصيل واضعا يده ىلع خارصته ،ويه ما بني رأس َ
الو ِرك ،وأسفل األضالع.
 .1انليه أن يصيل
َّ
ُ
 .2احلكمة يف انلّيه هو االبتعاد عن مشابهة ايلهود؛ فإنهم يضعون أيديهم ىلع خوارصهم يف الصالة.
َّ
َّ
 .3وقيل :احلكمة أنه فعل املتكربين ،وال منافاة؛ فإن من طبيعة ايلهود الكرب ،واحتقار انلاس ،وال يرون شعبا ،وال جنسا أفضل منهم ،فهم
َّ
يقولون :إنهم شعب اهلل املختار.
ِّ
َّ
 .4املطلوب يف الصالة اخلشوع واخلضوع؛ ألن املصيل واقف بني يدي اهلل -تعاىل ،-متذلال بعيدا عن صفات املتكربين وسيماهم.
ُ
َّ
ُ
الواجب ابلعد عن مشابهة أهل الضالل؛ سواء أكان هذا التشبه مما خيرج من امللة ،أو اكن يفيض إىل املعصية؛ فإن من تشبه بقوم ،فهو منهم.
.5
َّ
 .6مجهور العلماء محلوا الكراهة ىلع الكراهة اتلزنيهية،؛ قالوا :ألنه ال يعود ىلع الصالة ببطالن ،وهذا حممل وجيه ،ما لم يقصد املخترص التشبه
بايلهود أو املتكربين؛ فيكون حراما.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف،
حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)10875( :
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ًّ
عليا قال :تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها ،-عیل رضی اہلل عنہت کہا میت قاظمہرضی اہللعہاےس ساذییک پو میت
أن
ے
ً
م
فقلت :يا رسول اهلل ،ابن يب ،قال« :أعطها شيئا» رسول اہللﷺےسرعض کنا چےھ ملن کا مو قع عنایثفما نی۔آبتفمانا
ت
قلت :ما عندي من َشء .قال« :فأين درعك "اےس کچھ (نحقہ)ذو" ،میت کہا میے ناس پو کچھ ھی تہیہ!آبت
خ
احلطمية؟»
فمانا "تمہاری طمیررہ کہانہ؟"۔

 .1912احلديث:

**

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن ًّ
عليا قال:
َ
ُ
ُ
فقلت :يا رسول
تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها،-
َ ْ
اهلل ،ابْ ِن ِيب ،قال« :أع ِطها شيئا» قلت :ما عندي ِمن
َ
َشء ،قالَ « :
فأين ِد ْر ُعك احل ُ َط ِم َّية؟» قلت :يه عندي،

 .1912حدیث:

عنداہلل ین عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ عیل رضی اہلل عنہ ت کہا می
م
ت قاظمہ رضی اہلل عہا ےس ساذی یک پو می ت رسول اہلل ﷺ ےس رعض کنا چےھ
ے
ملن کا مو قع عنای ث فما نی۔ آب ﷺ ت فمانا":اےس کچھ (نحقہ) ذو" ،۔ می
خ
ت
ت کہا کہ میے ناس پو کچھ ھی تہی ہ! آب ت فمانا":تمہاری طمی ررہ
کہان ہ؟"می ت کہا ی پو میے ناس ہ۔ آب ﷺ ت فمانا "وہی اےس

قال« :فأعطها إياه».

ذے ذو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
وهو ابن عم انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ ،-
زوجه
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابنتَه فاطمة -ريض اهلل
ْ
عنها ،-فأمره َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يُعطي
زوجه صداقا ،جربا خلاطرها ،وإشعارا هلا بالرغبة
َ
والق ْدرَّ ,
ولما لم جيد شيئا ،سأهل عن درعه وهو اللباس
ْ
اذلي يلبس يف احلرب للوقاية؛ يلُصدقها إيَّاها،

فيكون مهرا هلا -ريض اهلل عنها -رغم قلته.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ع
ی
اس حدی ث می اس ناب کا ذکر ہ کہ ینی ﷺ ت ا ین جچاراذ تھائ یل ن ائ
ن
طال ث رضی اہلل عنہ ےس اینی ینی قاظمہ رضی اہلل عھا کا ن کاح کنا اور اتھی اس ناب کا
ے
خکم ذنا کہ مرہ ےک طور پ اینی بوی کو کچھذین ناکہ ان یک ذلحوئ کا سامان رہ اور اتھی
ے
حاہت اور قدرذائ کا اخساس ہو اور خت اتھی کوئ خی تہی میل پو آب ﷺ ت ان
یک ررہ (خنگ می ذھال ےک طور پ نچاو ےک لن تہن حات واےل لناس) ےک پ علق

ےس پوجھا ناکہ قاظمہ رضی اہلل عھا کو مرہ ےک طور پ وہی ررہ ذے ذین اوراس ےک
ے
م عمویل ہوت ےک ناوخوذ وہ خی ان کامرہ ہوحات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• َابن يب  :اسمح يل بادلخول بفاطمة.
َ
ّ
ْ
• أع ِط َها شيئا  :أي َشء اكن ،مهرا ،أو غريه ،كثريا اكن أو قليال ،وذلك استمالة لقلبها ،واستجالبا ملودتها.
• ما عندي ِمن َشء  :أراد اليشء الزائد ىلع احلوائج الالزمة ،وإال فال يريد أنه ال َشء عنده.
َ
ٌ
قميص من ِحل ِق احلديد ،يُلبَس يف احلرب؛ للوقاية من السالح.
• درعك  :ادلرع:
ٌ
ُ
• احل ُ َّ
ٌ
طمية  :منسوب إىل قبيلة حطمة بن حمارب ،بطن من عبد القيس ،اكنوا يصنعون ادلروع.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1أنه البُد يف انلِّاكح من الصداق.
 .2استحباب ختفيف الصداق.
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َّ
ًّ
أصليا يف عقد انلاكح؛ وذلا فإنه ال يرض جهله يف العقد ،وحيسن ختفيفه.
 .3الصداق ليس عوضا
َّ
 .4أن الصداق كما يكون بانلقود واألثمان ،يكون أيضا بالعروض واملتاع.
َّ
ُ
ٍ
ببيع وحنوه.
وسالح،
ٍ
دروع،
 .5أن إعداد آلة اجلهاد ،من
ٍ
وفرس ،ال يعترب توقيفا ال جيوز معه اتلرصف فيهٍ ،
 .6أنه جيوز االمتناع من تسليم املرأة حىت يسلم الزوج مهرها.

 .7فضل يلع -ريض اهلل عنه ،-وذلك حني أنكحه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ابنته فاطمة -ريض اهلل عنها-.
 .8أنه جيوز أن يكون املهر مما ال يصلح للمرأة ،ولكن تبيعه أو تهديه.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية،

 - .1406مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م - .صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة
ّ
َ
لوغ َ
غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه - .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه-
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
2003م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
 رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف رشح املجتىب» لإلثيويب ,دار آل بروم  ,الطبعة :األوىل  -نيل األوطار للشواكين  ,ت :عصام ادلينالصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق
صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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پ
أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وَل عرش نسوة عنالن ین سلمہ ققیت اسالمقنول کنا اور حاہلنت می انیکذسبونان تھی،
ے
ت
يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ،فأمره انليب -صىل وہ ست ھی انےک ساتھ اسالمےلآ نی ،پو ینی اکرمﷺت اتہی خکمذنا
ً
م
اهلل عليه وسلم -أن يتخري أربعا منهن
کہوہ ان میےس کسی حار کو ینحت کر لی۔

 .1913احلديث:

**

َْ َ
َ َ
ََْ َ
عن ابن عمر ،أن غيالن بن َسل َمة اثلقيف أسل َم وهل
ََ
ََ ْ َْ
عرش ن ِ ْس َو ٍة يف اجلاهلية ، ،فأسلم َن معه ،« ،فأ َم َر ُه انليب
ََ َ
ْ
خ َّ َ
ري أربعا ِمن ُه َّن».
صىل اهلل عليه وسلم أن يت

پ
عنداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ عن الن ین سلمہ ققی ت اس الم
ت
قنول کنا اور حاہلنت می ان یک ذس بونان تھی ،وہ ست ھی ان ےک ساتھ اس الم
ے
م
ےل آ نی پو ’’ ینی اکرم ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ وہ ان می ےس کسی حار کو ینحت کر
لی‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يبني صورة من صوراألنكحة اليت اكنت
موجودة يف اجلاهلية ،حيث اكن أحدهم جيمع بني

أعداد كبرية من النساء ،وال يتقيدون بعدد معني,

فجاء هذا الصحايب وقد أسلم واكن هل عرش نسوة

فأسلمن معه مجيعا ،فأمره انليب -عليه الصالة
والسالم -أن خيتار منهن أربعا ويفارق ابلوايق؛ ألن

الرشع حدد اجلمع يف انلاكح بأربع فقط ,وهو إمجاع

من املسلمني.

 .1913حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می رمای حاہلنت می نات حات واےل ن کاح ےک طور رطپقون می ےس
ے
انک یکوصاخت یکگنی ہ کہپعضون ےکن کاحمیینکوق ث عورپون یک پیپ عداذ
ے
ت
ہوا کرئ ھی اور وہ من عی پ عداذ ےک نایند ی تےھ ،خنانچہ ی ضچائ پشپف الت اور وہ
ت
اس الم ال حےک تےھ اور ان یک ذس بونان تھی اور سوہ ےک ساتھ وہ ست ھی مسلمان
ے
ہوگنی ،خنانچہ ینی ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ ان می ےس کسی حار کو اینالی اور ناق کو
ط الق ذے ذین کنو نکہ اس المی شپعت ت رمذ ےک ن کاح می رصف حار خوا نی کو
ے
ر کھن یک حد قاتم کرذی ہ اور تمام مسلماپون کا اس ارم پ اجماع ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• غيالن بن سلمة  :هو من ثقيف وأحد وجهائها وكربائها واكن شاعرا ،وقد أسلم ًعم فتح مكة.
• يتخري منهن أربعا  :خيتار أربعة ويفارق الست ابلوايق.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن نهاية ما يباح للحر مجعه من الزوجات هو أربع زوجات.
َّ
 .2لو أسلم رجل يف عصمته أكرث من أربع زوجات ،فإنه يؤمر أن خيتار منهن أربعا ،ويطلق ابلاقيات.
َّ
 .3اعتبار أنكحة الكفار ،وأنها تبىق ىلع حاهلا بال تفتيش عن صفة ما عقدت عليه يف كفرهم ،هذا إذا اكنت أنكحتهم حال إسالمهم ،أو

ُ
َ
َّ
َْ
َّ
حال ترافعهم إيلنا حالال ،أما إذا اكنت حال الرتافع ،أو إسالمهم مما ال جيوز ابتداؤها ،كذات حمرم أو معتدة لم تنقض عدتها :ف ِّرق بينهما؛ ألن ما
منع ابتداء العقد منع استدامته.
َّ
َّ
اإلسالم ،وأنه أمر أن يطلق
اإلسالم أو الرتافع برشطه ،هو أنه لم يؤمر بتجديد العقد ملن اختار ادلخول يف ِ
 .4ادليلل ىلع اعتبار أنكحتهم عند ِ
َّ
منهن ،فهذا ديلل ىلع اعتبار العقد.
اليت لم خيرت
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي  -حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض -رشكة مكتبة ومطبعة
مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -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 ً -عدل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه . 2001 -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم
إرساء بيويم -الطبعة األوىل  1427تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل1427 ،
 ـه 2006 -م.
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أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل

رسول اہللﷺتعرمو ین خرمرضی اہلل عنہےک لن خو مکنوبنرحپ مانا تھا
ے
اس می تھا کہ:فآن کورصف طاہ ہیجھوت

عليه وسلم لعمرو بن حزم :أن ال يمس القرآن
إال طاهر

 .1914احلديث:

**

عند اہلل ین ائ یکرین خرم رجمہ اہلل ےسروای ث ہ کہرسول اہلل ﷺ ت عرموین
خرم رضی اہلل عنہ ےک لن خو مکنوب نرحپ مانا تھا اس می تھا کہ’’ :فآن کو رصف
ے
طاہ ہی جھوت۔‘‘

عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم ،أن يف الكتاب
َْ
لعمرو بن
اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
َح ْزم« :أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث " :يف الكتاب اذلي كتَبَه رسول اهلل _
صىل اهلل عليه وسلم _ لعمرو بن َح ْزم " أي أن انليب

_ صىل اهلل عليه وسلم _ كتب كتابا لعمرو بن َح ْزم
عندما اكن قاضيا ىلع جنران ،كتب هل كتابا ُم َط َّوال

فيه كثري من أحاكم الرشيعة ،اكلفرائض والصدقات
ُ
وادليات ،..وهو كتاب مشهور تلقته األ ُّمة بالقبول" .
َ
أن ال ي َم َّس القرآن إال َطاهر" املراد باملس هنا :أن
يُبارشه بيده من غري حائل ،وبناء عليه :فإن تناوهل
من وراء حائل ُمنفصل عنه كما لو محله يف ِكيس أو
َ َّ
شنطة أو قلب صفحاته بِ ُعود وحنوه لم يدخل يف انليه
ُ
لعدم حصول َ
الم ُّس .واملراد بالقرآن هنا :ما كتب فيه
القرآن ،اكأللواح واألوراق واجللود ،وغري ذلك .
ُ
وليس املراد به الالكم؛ الن الالكم ال ي َمس بل ي ُ ْس َمع.
ََ
مشرتك بني أربعة أمور:
و " إال َطاهر هذا اللفظ
َّ
األول :املراد بالطاهر املسلم؛ كما قال تعاىل{ :إِن َما
ُْ ْ ُ َ َ
ُ
الطاهر من
رشكون جنَ ٌس} اثلاين :املراد به
الم ِ
َّ َّ
انلجاسة؛ كقوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف اهلرة" :إنها
ليست بنجس" .اثلالث :املراد به َّ
الط ُ
اهر من اجلنابة.
َّ
أن املراد َّ
ُ
املتوضئ لك هذه املعاين
بالطاهر
الرابع:
َْ َ
َّ
للطهارة يف الرشع حمت ِملة يف املراد من هذا احلديث،
َ ُ
وليس دلينا ِّ
مرجح ألحدها ىلع اآلخر ،فاألوىل محْل َها
ُ ْ
المح ِدث حدثا أصغر؛ فإنه
ىلع أدىن حماملها ،وهو
ُ َّ
المتَيَقن ،وهو موافق ملا ذهب إيله اجلمهور ،ومنهم
األئمة األربعة وأتباعهم .وهو االحتياط واألوىل

 .1914حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث کا مقہوم’’ :رسول اہلل ﷺ ت عرمو ین خرم رضی اہلل عنہ ےک لن خو
مکنوب نرحپ مانا تھا۔‘‘ پعنی عرمو ین خرم رضی اہلل عنہ خت نرحان ےک قاضی تےھ پو
آب ﷺ ت اتہی انک پقضنیل مکنوب لکھ کر ذنا تھا خس می تہت ےس ِ
اخکام
ے
م
م
ک
س
ن
ہ
ع
ت
شپعت حیےس فاپص و صدقاب اور ذناب و یہ کا ینان ھا۔ ی انک ور وب
ے
ہ خےس امت ت قنول کنا ہ۔ ’’فآن کو رصف طاہ ہی جھوت۔‘‘ تہان
ش
جھوت ےس رماذ ی ہ کہ وہ حص فآن ناک کو پعی کسی آر ےک پاہ راست اہتھ
ے
ے
پ
لگات۔ اس نیناذ پ اگر آذمی کسی اپسی آر ےک چےھ ےس اےس اتھات خو اس ےس
ے
ت
الگ ہو من الً وہ اےس کسی ھنیل نا ینگ می اتھات ،نا لکری وعیہ ےس اس ےک
ے
ے
اوراق نلن پو ی اس مماپعت ےک ذاپے می تہی آت گا کنو نکہ اس صورب می
جھوت کا عمل تہی ہوا ہ۔ تہان فآن ےس رماذ وہ نچینان ،اوراق اور جرمے
وعیہ ہی خن پ فآن لکھا گنا ہ ،تہان فآن ےس رماذ ک الم تہی ہ کنو نکہ ک الم کو
ے
جھوا تہی نلکہ سنا حا نا ہ۔ ’’سوات طاہ ےک‘‘ طاہ کا لقظ حار معائ می مسیک
ہ :اول :طاہ ےس رماذ مسلمان ہ ،حیسا کہ اہلل پ عایل کا فمان ہ{ :اِت َ َما
لم ِکُ ن
ش
ون َح َ ٌّس} “مشک پو ہی ہی ناناک۔” ذوم :اس ےس رماذ وہ حص ہو خو
ا ُش َ
حن
نچاستےسناک ہو،حیسا کہرسولاہللﷺ تنیل ےکنارےمیفمانا’’ :ی س
ش
تہی ہ۔‘‘ سوم :اس ےس رماذ وہ حص ہ خو خنای ث ےس ناک ہو۔ خہارم :طاہ
ش
س
ےسرماذناوصو حصہ۔ اسحدی ثمیشپعت یکرو ےسظہارب ےک ان ھی
ے
معائ ےک رماذ ہوتکا اجمال ہ اور ہمارے ناس کوئ اپسی ذلنل نا فینہ تہی
ہخس یکینا پہم انمی ےس کسیانککوذیگر معائ پ پجح ذے سکی۔خنانچہاویل
م
تہی ہ کہ اس لقظ کو اس ےک ممکنہ معائ می ےس ست ےس اذئ معنی پ چمول کنا
ے
ش
حات ،اور وہ ِ
حدب اصْع ےس طاہ حص ہ۔ (پعنی خس کا وصو ی ہو وہ فآن ی
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ے
ے
پ
پق
جھوت)۔ کنون کہ ی معنی ینی ہ اور جمہور ِ علماء سمول اتمہ ارپ عہ اور ان ےک
م
ت
ین عی ےک مسلک ےک ھی مواقق ہ۔ یی اشی می احیناط اور تہی اویل ہ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مالك وادلاريم
اتلخريج :عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

فوائد احلديث:

جيوز َم ُّس املصحف بنجاسة ،وال ُجي َعل يف ماكن ال يليق؛ َّ
تعظيم القرآن ،وأنَّه ُ
ُ
ُ
إما نلجاس ِت ِه ،وإ َّما جبانب صور ،أو
جيب احرتامه ،فال
 .1يف احلديث
ٍ
َ
َ
ُْ
َّ
ِّ
وأصوات ،وحنو ذلك مما يعرض كتاب
أحد يرشب ادلخان ،أو يف ماكن لغ ٍط
تعلق آياته جبانب صور ،أو يتىل يف
هلو أو عند األاغين ،أو عند ٍ
ٍ
ِ
ماكن ٍ
اهلل تعاىل لإلهانة.
َ
ِّ
 .2وجوب الوضوء عند إرادة مس املصحف.
ُ
ُ َ َّ
َ
ُّ
 .3ظاهر عموم احلديث شامل للصغري املمزي ،والراجح خالف ذلك لوجود املشقة يف إلزامهم بالوضوء ،وألنهم غري ملكفني ،فأبيح هلم مسه حلاجة

اتلعليم.

املصادر واملراجع:

املوطأ ،تأيلف :مالك بن أنس األصبيح ،حتقيق :حممد مصطىف األعظيم  ،انلارش :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  ،الطبعة :األوىل  1425 ،ـه -سنن
ادلاريم ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل،
  1412ـه 2000 -م صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة ُالطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه).
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ے
أن قدح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انكرس ،ینیﷺکا ینالہ پوبگنا۔ اسپآبﷺت پوئ ہوئحگہپ حاندی کا نار لگا
فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة
کر اےس خورذنا۔

 .1915احلديث:

ََ
عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن قد َح انليب -
ْ َ َ َ َّ َ َ
َّ ْ
ب
صىل اهلل عليه وسلم -انكرس ،فاختذ ماكن الشع ِ
ْ َ
ِسل ِسلة من فِضة.

**

ے
اپس ین مالک رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ :ینی ﷺ کا
ے
خ
ک
ح
ینالہ پوب گنا۔ اس پ آب ﷺ ت پوئ ہوئ گہ پ حاندی کا نار لگا ر اےس ور ذنا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن للنيب -صىل اهلل عليه وسم -إناء يرشب فيه املاء،
فانشق؛ فاختذ انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قطعة من

فضة ،ووصل بها بني طريف الشق.

 .1915حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ کا انک پین تھا خس می آب ﷺ نائ ینا کرت تےھ۔ ی پین پوب گنا پو
ے
آب ﷺ ت حاندی کا انک یکرا لنا اور اس ےس پوت ہوت ذوپون ارطاف کو
ناہم خور ذنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
• ق َد َح  :إناء يرشب به املاء ،ومجعه أقداح.
• انكرس  :انشق.
ْ َ
• ِسل ِسلة  :أيِ :سلاك من الفضة ،أو قِطعة منها تصل بني طريف الشق.
َّ
• الشعب  :الصدع والشق.

فوائد احلديث:
 .1جواز إصالح اإلناء املنكرس بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل ذلك.
 .2املحرم كون اإلناء من فضة ،أما كونه يربط بفضة قليلة فال بأس بذلك؛ ألن مصلحتها ظاهرة ،والغالب كون اإلناء صغريا ،فال حيتاج إىل
َشء كثري من الفضة.

 .3احلديث ديلل ىلع أن ذلك خمتص بالفضة؛ لورود انلص به ،أما اذلهب فال جيوز استعماهل يف مثل ذلك؛ ألنه أىلغ ثمنا وأشد حتريما.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة،
املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1432ه .صحيح
ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد
ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.
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تم انےک امام ہو ،پو تم انےککرمورپین لوگونیکرعایث کرنا ،اور اپسا موذن
مقر کرنا خو اذانپاخربیےل۔

أنت إمامهم ،واقتد بأضعفهم ،واختذ مؤذنا ال
يأخذ ىلع أذانه ً
أجرا

 .1916احلديث:

**

عمان ین ائ العاض  -رضی اہلل عنہ -کہن ہی کہ می ت رعض کنا :اے اہلل ےک
م
رسول! آب چےھ میی قوم کا امام مقر فما ذین ،آب ﷺ ت فمانا” :تم ان
ےک امام ہو ،پو تم ان ےک کرمور پین لوگون یک رعای ث کرنا ،اور اپسا موذن مقر کرنا

عن عثمان بن أيب العاص -ريض اهلل عنه -قال :يا

رسول اهلل ،اجعلين إمام قويم .قال« :أنت إمامهم،
َ َّ ْ َ ِّ
َْ
اختذ ُمؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه
َواقت ِد بأضعفهم ،و ِ
أجرا».

خو اذان پ اخرب ی ےل“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا هذا احلديث أنه جيوز ملن رأى يف نفسه
األهلية لإلمامة أن يطلبها من ويل األمر ،وهذا ليس
من طلب اإلمارة؛ ألن طلب اإلمارة منيه عنه،

ولكن عليه مراًعة املأمومني خلفه من الضعفاء

والعجزة ،وأال يشق عليهم ،ويفضل يف املؤذن أن

يكون حمتسبا؛ يلكون عمله أقرب لإلخالص ،فإلم

يوجد متربع فال مانع من أن جيري اإلمام هل رزقا من
بيت املال.

 .1916حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ے
یحدی ثینان کرئ ہ کہخوا یناندرامامت یکاہلنتناتاس ےک لن حاپہ
کہ وہ حاک ِم وق ث ےس اس کا مظالنہ کرے ،ی امارب کا مظالنہ تہی ،اس لن کہ
امارب کا مظالنہ کرنا ممنوع ہ۔ اہن امام پ ا ین کرمور اور عاخر مقندپون یک رعای ث
ے
کرنا رصوری ہ وری معاملہ ان ےک لن م س کل ہوحات گا۔ موذن ےک لن ی تہی
ہ کہ وہ اہلل یک رصا ےک لن اذان ذے ناکہ اس کا ی عمل اح الض ےک فی ث ہو۔
ے
اگرییعاً کوئ اذان ذ ین واال ی ہو پو حاک ِم وق ث کا بت المال ےس اس ےک لن وظنقہ
ے
حاری کرنا حاپ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :أبو عبد اهلل عثمان بن أيب العاص بن برش اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أنت إمامهم  :أي :جعلتك إماما هلم.
َ َ َّ
• واقتد بأضعفهم ِ :
راع حال الضعيف منهم يف ختفيف الصالة مع اإلتمام؛ حىت ال يمل القوم.

واحلرص ىلع إبراء اذلمة.
• أجرا  :أجرة دنيوية؛ ألن اذلي ال يأخذ ىلع األذان أجرة؛ أقرب إىل اإلخالص،
ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز سؤال اإلمامة ،وأما اإلمارة والوالية فاألصل املنع وانليه عن ذلك ،لكن إن اكن ذلك لقصد صالح؛ وهو مصلحة املسلمني وتوجيههم

وتعليمهم ،وليس هذا بمذموم بل هو حممود؛ ملا فيه من اخلري واملصلحة ،وهذا مرشوط بكون اإلنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة ىلع القيام
باملهمة اليت أنيطت به.

 .2أنه يستحب لإلمام مراًعة أحوال الضعفاء وكبار السن من املأمومني ،فال يشق عليهم بطول الصالة يف القيام والركوع والسجود ،وال بطول
االنتظار حبيث يشق عليهم اتلأخر.

 .3مراًعة الضعفاء يف لك َشء :يف السفر ويف اجلهاد ويف مواساتهم باملال وحنو ذلك؛ ألنه إذا طلب مراًعتهم يف الصالة اليت يه عمود اإلسالم،
فغريها من باب أوىل.
 .4تفضيل من يتوىل األذان ِح ْسبَة وال يأخذ ىلع أذانه أجرا؛ ألن من اكن كذلك يكون أكمل يف رًعية الوقت حلرصه ىلع األذان وإبراء ذمته ،ملا
يف قلبه من ادلافع اإليماين القوي ،خبالف من يؤذن؛ ألجل عرض ادلنيا فقد يتساهل ،وال يكون عنده من اإلخالص واحلرص ما عند األول.

185

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد
احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية
1405ه1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل
السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه.
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تمار کا اولوقث اہلل پ عایلیکرصا کاہ،ذرمنایوقث اسیکرجمت کا اور
آخریوقث اسےکذرگررکاہ۔

أول الوقت رضوان اهلل ،ووسط الوقت رَحة اهلل،
وآخر الوقت عفو اهلل

 .1917احلديث:

**

َْ ُ
عن أيب حمذورة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل
ُ
ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :-أول الوقت ِرض َوان اهلل،َْ
َ
ووسط الوقت رمحة اهلل ،وآخر الوقت عفو اهلل».

 .1917حدیث:

اپو مچدورہ رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا" :تمار کا اول وق ث
اہلل پ عایل یک رصا کا ہ ،ذرمنای وق ث اہلل یک رجمت کا ہ اور آخری وق ث اہلل ےک
ذرگررکا۔"

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

أداء الصالة يف أول وقتها رضا اهلل اذلي ال يُعادهل

َشء ،ويستتبع ما ال يكاد خيطر ىلع بال أحد ،قال
َْ
َ َ َّ ُ َ ْ
اَّلل عن ُه ْم َو َر ُضوا عن ُه) ،وملا قال اهلل -
تعاىل( :ر ِيض

تبارك وتعاىل -ألهل اجلنة :يا أهل اجلنة؟ فيقولون:

بليك ربنا وسعديك ،فيقول :هل رضيتم؟ فيقولون:
َ
وما نلا ال نرىض وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من
ُ
َ
خلقك ،فيقول :أنا أعطيكم أفضل من ذلك ،قالوا:
ِّ
ُّ
أحل
يا رب ،وأي َشء أفضل من ذلك؟ فيقولِ :
ْ َ
ْ
ْ
أسخط عليكم َبع َده أبدا- ،
عليكم ِرض َواين ،فال
متفق عليه ،-فرضا اهلل تعاىل أفضل أنواع َّ
انلعيم.
وأداء الصالة يف ما بني أول الوقت وآخره رمحة اهلل

وتفضله وإحسانه ىلع عبده ،فيه دون مرتبة الرضا.
َْ
وأداؤها يف آخر وقت الصالة عفو اهلل وال يكون إال
من تقصري ،واتلقصري هنا :بالنِّسبة َ
لسبق من أدى

الصالة يف أول وقتها .قال اإلمام الشافيع :رضوان اهلل
أحب إيلنا من َعفوه ،فالعفو يشبه أن يكون
للمقرصين .وحمل استحباب املبادرة بالصالة يف أول

وقتها ،هذا من حيث األصل وإال فقد يكون

تأخريها عن أول وقتها أفضل ،كصالة الظهر إذا
ْ َ َّ
ُّ
ُّ
اإلب َراد،
اشتد احلر ،فإن السنة تأخريها إىل وقت ِ
وكذلك وقت العشاء ،فإن ُّ
السنة تأخريها عن أول
وقتها ،وقد ثبتت بذلك سنة املصطىف -صىل اهلل

عليه وسلم .-واحلديث ضعيف ويغين عنه حديث:

**

اجمایل معنی:

اولوق ثمیاذا کرتےس اہللپ عایل یکرصامندیحاصل ہوئہ ،خس ےس پھکر
ے
ن
کوئ ذول ث تہی۔ اس ےک ینچ می اپسی خیین ملی یگ ،خن کا خنال کسی ذل ےس
ِ
تہی گررا۔ اہللپ عایل کافمان ہَ (:رض َیاللَہ َعہُم َو َرصُوا عَنہ)(اہلل انےس راضی ہو
ُ
ُ
ے
گنا اور وہ اہلل ےس راضی ہو گن) خت اہلل پ عایل اہل خنت ےس کےہ گا کہ اہل خنت!پو
ے
وہ کہی ےگ :لینک وسعدنک! اہلل پو جےھ گا کہ کنا تم راضی ہو گن؟ وہ کہی کہ ہم
م
راضی کنون ی ہون ،خت کہ پو ت ہمی وہ ست کچھ عظا کرذنا ہ ،خو چلوق می ےس
ے
ت
ت
کسی کو تہی ذنا؟ اہلل پ عایل فمات گا :می مھی اس ےس ھی تہی خی ذون گا۔ وہ
کہی ےگ :اے ہمارے پورذگار! اس ےس تہی خی اور کنا ہو سکنی ہ؟ اہلل
ے
ت
ک
فمات گا :می ت مھی اینی رصا ےس پوار ذنا۔ آح ےک پ عد می ھی تم ےس
پ
ناراض تہی ہون گا۔ (منقق علنہ) معلوم ہوا کہ اہلل پ عایل یک رصا تمام عمنون ےس
اقضل پ عمت ہ۔ تمار کو اس ےک اول اور آخری وق ث ےک ذرمنان اذا کرنا اہلل
پ عایل یک رطف ےس یندے پ رجمت ،قضل اور اخسان کا ناعت ہ۔ ی رصا ےس کم
پ خی ہ۔ خت کہ اےس آخر وق ث می اذا کرنا ،اہلل ےک عقو و ذر گرر کا ناعتہ اور
ے
عقو وذر گرر اشی وق ث ہوئ ہ ،خت کو ناہی ش رذ ہوئ ہو۔ (واضح رہ کہ) تہان

کو ناہی اس ےک مقا نےل می ہ خو اول وق ث می تمار اذاکر لینا ہو۔ امام ساق عی رجمہ
اہلل فمات ہی :ہمارے پذنک اہلل پ عایل یک رصا اس یک معاق ےس رناذہ محنوب

ہ؛ کنون کہ معاق می اجمال ہ کہ گناہ گارون ےک لن ہو۔ اصل تہی ہ کہ تمار
ت
ک ک
کو اول وق ث می اذا کرنا مسنحت ہ ،لنک ھی ھی اےس موخر کر ےک پھنا ھی اقضل
ہو نا ہ ،حیےس شحت گرمی ےک وق ث ظرہ یک تمار کو قضا تھندا ہوت نک موخر کرنا

مسیون ہ ،اشی رطح عسا یک تمارکو اول وق ث ےس موخر کر ےک پھنا سیت ہ۔ ی
اہلل ےک رسول یک سیت ےس نای ث ہ۔ ی حدی ث صعنف ہ اور وہ حدی ث اس
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أي العمل أفضل؟ قال( :الصالة ىلع وقتها) .متفق
عليه.

ع
ےس ت ینار کر ذینی ہ ،خس می آب ےس پوجھا گنا کہ کون سا مل ست ےس اجھا
ہ؟ پو آب ت فمانا( :وق ث پ تمار پھنا)۔منقق علنہ۔

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

معاين املفردات:

• رضوان اهلل  :بكرس َّ
الراء :رضاء اهلل ،عكس سخطه.
ُّ
• رمحة اهلل  :تفضله وإحسانه ىلع عبده ،فيه دون مرتبة الرضا.
• عفو اهلل  :جتاوزه ومساحمته.

فوائد احلديث:

َ
لرضوان اهلل -تعاىل ،-فإن لم يكن ذلك فلتؤد يف وسطه؛ نلَيل رمحة اهلل -تعاىل ،-أما أداؤها
 .1استحباب أداء الصالة
املفروضة يف أول وقتها؛ طلبا ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
يف آخر الوقت ،ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة ،فمن أخرها إىل آخر وقتها ،فإن اهلل تعاىل يعفو عنه ،ويساحمه ىلع تكاسله وعدم مبادرته.
 .2أن أفضل املراتب اثلالث :رضوان اهلل ،ثم رمحة اهلل ،ثم َعفو اهلل ،والعفو ال يكون إال بعد َشء من َّ
اتلقصري.
ِ
 .3فضيلة النشاط يف العبادة ،واملبادرة إيلها ،واإلتيان إيلها برغبة؛ قال تعاىل ( :يا حيىي خذ الكتاب بقوة ) [مريم ،]12 :وقال تعاىل ( :خذوا ما
آتيناكم بقوة ) [األعراف ،]171 :وذم املنافقني بقوهل ( :وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون انلاس وال يذكرون اهلل إال قليال )[ ،النساء :
.]142

املصادر واملراجع:

سنن ادلار قطين ،تأيلف :يلع بن عمر بن أمحد ادلارقطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت -
بلنان .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.
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ے
وہ ا پےس لوگ تےھ کہ اگر اُن میےسکوئ ینک یندہ (نایفمانا کہ) ینکآذمیرم
حا نا پو اسیک قیپمسچد ینات اوراس مییث ر کھن۔ی لوگ اہللےکپذنک
م
ساری چلوقابےس ندپین ہی۔

أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ،أو

الرجل الصالح ،بنوا ىلع قربه مسجدا ،وصوروا
فيه تلك الصور ،أوئلك رشار اخللق عند اهلل

 .1918احلديث:

َ َ
َّ َ
أم َسل َمة ،ذك َرت
عن ًعئشة  -ريض اهلل عنها ،-أن
َ
ْ
رأتهاَ
لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ك ِنيسة
َ
َ َ
َ
ََ َ ُ
ار َية ،فذكرت هل ما رأت فيها
بأرض احلبش ِة يقال هلا م ِ
من ُّ
الصور ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
«أوئلك قوم إذا مات فيهم َ
العبد الصالح ،أو ُّ
الرجل
ِ ِ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
الصالح ،بنوا ىلع قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك
ْ
ِّ
الصور ،أو ِئلك َ
رشار اخلَلق عند اهلل».
ِ ِ

**

ے
عاپش  -رضی اہلل عہا  -فمائ ہی کہ ام سلمہ  -رضی اہلل عہا  -ت ینی کرتم ﷺ ےس
انک گرحا کا ذکر کنا خس کو اتھون ت ح یش ےک ع الق می ذیکھا اس کا نام ماری تھا۔
یک
اس می خو مور نی ذ ھی تھی وہ ینان کی۔ اس پ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ وہ
ے
ا پےس لوگ تےھ کہ اگر ان می ےس کوئ ینک یندہ (نا ی فمانا کہ) ینک آذمی رم حا نا پو
اس یک قی پ مسچد ینات اور اس می ی ی ث ر کھن۔ وہ لوگ اہلل ےک پذنک ساری
م
چلوقاب ےس ندپین ہی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ َ
أم َسل َمة -ريض اهلل
خترب ًعئشة -ريض اهلل عنها -أن
َ
عنها -ملا اكنت بأرض احلَبَشة رأت ك ِنيسة فيها صور،
َ
ََ
فذكرت هل -صىل اهلل عليه وسلم -ما رأت فيها من
حسن الزخرفة واتلصاوير؛ تعجبا من ذلك ،ومن

أجل عظم هذا وخطره ىلع اتلوحيد؛ رفع انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -رأسهّ ،
وبني هلم أسباب وضع هذه
الصور؛ تلحذير أمته مما فعل أوئلك ،وقال :إن هؤالء

اذلين تذكرين اكنوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا
ُ
وصوروا تلك الصور،
ىلع قربه مسجدا يصلون فيه،
َّ
وبني أن فاعل ذلك رش اخللق عند اهلل -تعاىل-؛ ألن
فعله يؤدي إىل الرشك باهلل -تعاىل.-

 .1918حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ا ُُم المومنی عاپےش  -رضی اہلل عہا  -فمائ ہ کہ ِ
ام سلمہ  -رضی اہلل عہا  -ت حیش یک
شرمی می انک کنیش ذیکھا تھا خس می مورینان تھی۔ اتھون ت اس می کہ اس
یک
می خو خوپضورب پقےس اور پضوپین ینی ذ ھی تھی ان کا ندکرہ آب ﷺ ےس کنا،
اس معا مےل یک خساسیت اور پوخند ےک لن خظہ ہوت یک وج ےس آب ﷺ ت
ے
اینا ش اتھانا اور امت کو نچات ےک لن ان ےک سا من موربون ےک ینات ےک
ے
اسناب ینان کن کہ لوگ خن کا تم ندکرہ کر رہی ہو خت ان می کوئ ینک آذمی رم حا نا
ہ پو ی اس یک قی پ مسچد ینا ذ ین ہی اور اس می تمار پ ھن ہی اور ان یک مورینان
یناتہیاور یفمانا کہاسکویناتواےل اہلل ےکاہن ندپینلوگہی۔ اس لن
کہ ان کا ی عمل شک یک رطف ےل حات واال ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة  -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
الكن َ
َ َ
يسةُ :متَ َعبد َّ
ايلهود وانلَّصارى.
• ك ِنيسة ِ :

فوائد احلديث:

َّ َ
ُ
ِّ
َ
وابلعد عن التَّ ُّ
الرشكُ ،
شبه بِ َعبدة األوثان.
 .1حتريم بناء املساجد ىلع القبور ،أو دفن املوىت يف املساجد؛ َسدا ذلريعة
ُ
َّ
َّ
القبور ،ونَصب ُّ
وأن من فعل هذا ،فقد َش َ
الصور يف املسجد هو عمل َّ
اب َههم واستحق العذاب اذلي
ايلهود وانلَّصارى،
 .2أن بناء املساجد ىلع
يستحقونه.
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َ
ُ
ُ
َ
ِّ
القبور يف َ
المسجد أو خارجه.
 .3أن الصالة عند القبور ذ ِريعة للرشك ،سواء اكنت
َ
 .4حتريم اختاذ ُّ
الصور إذا اكنت ذل َوات األرواح.
َ ِّ َ ْ
 .5أن َمن بَىن مسجدا ىلع قَرب َ
وص َّور فيه اتلصاوير ،فهو من رش خل ِق اهلل تعاىل.
ِّ
ُ
َّ
َّ
ِ .6محاية الرشيعة جلَنَاب اتلوحيد محاية اكملة؛ حبيث َسدت مجيع الوسائل اليت قد تؤدي إىل الرشك.
َْ
المبْنية ىلع القبور؛ ألن انليب  -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ذلك َ
 .7عدم صحة الصالة يف املساجد َ
ولعن فاعلهَّ ،
المن ِيه
وانليه يقتيض فساد
ِ
عنه.
ُ
ُ ِّ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
ِ .8حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ِهداية أمته؛ وجه ذلك :أنه -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ِفراش الموت حيذر أمته من ص ِنيع ايلهود
َّ
وانلصارى مع أنبيائهم وصاحليهم.

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 .مرقاة املفاتيح ،يلع بن سلطان القاري  ،دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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 إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة:
األوىل 1427ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تنبيه األفهام رشح عمدة
األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل 1426ه2005 ،م .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .اجلديد يف رشح
كتاب اتلوحيد -حممد بن عبد العزيز السليمان القرًعوي -دارسة وحتقيق :حممد بن أمحد سيد أمحد -مكتبة السوادي ،جدة ،اململكة العربية
السعودية -الطبعة :اخلامسة1424 ،ه2003/م .امللخص يف رشح كتاب اتلوحيد -صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان -دار العاصمة الرياض -الطبعة:
األوىل 1422ه2001 -م.

الرقم املوحد)10887( :
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أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل ،ولكن

ج ک
پوی پویی پو عی سوذہ،ی پو پ عینہ سوذہ۔ اپسای کنا کرو الینہ(ا ھی ھحور)
ک
خرندتکا اراذہ ہو پو (رذی) ھحور پح کر (اسیکفمتےس) عِمہ خرند لنا کرو۔

إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر ،ثم اشرت
به

 .1919احلديث:

**

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ن الل رضی اہلل عنہ ینی کرتم ﷺ
ے
ک
ےک ناس پئ ھحورین ےل کر آت۔ پو ینی ﷺ ت اُن ےس کہا تمہی ی کہان ےس
ک
ملی؟ ن الل رضی اہلل عنہ تخواب ذنا کہ ہمارے ناس رذی ھحورین تھی،اس ےک
ج ک
ذو صاع کو پئ (ا ھی ھحورون) ےک انک صاع ےک ندےل می ذے کر می اےس النا
ہون۔ ناکہ می ی آب کو کھ الون آب ﷺ ت فمانا :پوی پوی ی پو عی سوذ ہ،
ک
ج ک
ی پو پ عینہ سوذ ہ۔ اپسا ی کنا کرو الینہ (ا ھی ھحور) خرندت کا اراذہ ہو پو (رذی) ھحور
پح کر (اس یک فمت ےس) عِمہ خرند لنا کرو۔

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه :-جاء بالل
إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بتمر بَ ْر ٍّ
ين ،فقال
ِ
هل انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-من أين لك هذا؟»
ُ
فبعت منه صاعني
قال بالل :اكن عندنا تمر رديء،
بصاع يلطعم انليب -صىل اهلل عليه وسلم .-فقال
َ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عند ذلك« :أ َّو ْه ،أ َّو ْه،
َع ْ ُ
ني الربا ،عني الربا ،ال تفعل ،ولكن إذا أردت أن
َ
َ
اتلمر ببيع آخر ،ثم اشرت به».
تشرتي ف ِب ِع

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء بالل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم بتمر برين
جيد ،فتعجب انليب صىل اهلل عليه وسلم من جودته

وقال :من أين هذا؟ قال بالل :اكن عندنا تمر ،فبعت
الصاعني من الردي بصاع من هذا اجليد ،يلكون

مطعم انليب صىل اهلل عليه وسلم منه .فعظم ذلك ىلع

انليب صىل اهلل عليه وسلم وتأوه ،ألن املعصية عنده
يه أعظم املصائب .وقال :عملك هذا ،هو عني الربا

املحرم  ،فال تفعل  ،ولكن إذا أردت استبدال رديء،

فبع الرديء بدراهم ،ثم ِاشرت بادلراهم تمرا جيدا.

فهذه طريق مباحة تعملها ،الجتناب الوقوع يف

املحرم .

 .1919حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ج ک
ن الل رضی اہلل عنہ آب علنہ الض الہ والس الم ےک اہن پئ ا ھی ھحورین ےل کر آت،
ے
ے
ض
ہ
ن
آب ﷺ ت اس یک عِمیگ پ خیا نیگ فمائ اور کہا کہان ےس الت و؟ الل ر ی
ک
ک
ت
اہلل عنہ ت فمانا :ہمارے ناس رذی ھحورین ھی ،می ت ذو صاع رذی ھحورون
ج ک
ےک ندےل انک صاع ا ھی ھحورین ےل لی ،ناکہ آب ﷺ اس کویناول فمالی۔
ی آب ﷺ پ ناگوار گررا اور’’پوی پوی‘‘ فمانا ،اس لن کہ ی گناہ آب ﷺ ےک
ع
اہن طنم گناہونمیےس ہ۔ آب ﷺ تفمانا کہتمہارا یکام پ عینہ سوذہخو
ک
کہ خرام ہ ،اپسا ی کرو۔ اہن خت تم رذی ھحورون کو یندنل کرنا حاہو ،پو رذی
ے
ج ک
ک
ھحورون کو ذرھم ےک ندےل پح ذو ،ترھ ذرھم ےک عوض ا ھی ھحورین خرندو۔ ی حاپ
رطپقہ ہ ،خرام ےس نحن ےک لن اس رطح تم کر سکن ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• برين  :من تمر املدينة اجليد ،وهو معروف بها إىل اآلن ،برسه أصفر ،فيه طول.
• َرديء  :غري جيد
• أ َّوهْ َ :كمة يؤىت بها للتوجع ،أو اتلفجع ،وهذا اتلأوه أبلغ يف الزجر دلالتله ىلع اتلألم من هذا الفعل.
• عني الربا  :حقيقة الربا املحرم
• فبع اتلمر  :الردئ
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• ببيع آخر  :بمبيع آخر لقوهل " :ثم اشرت به"
• ثم اشرت به  :تمرا جيدا.

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان َشء من أدب املفيت .وهو أنه إذا سئل عن مسألة حمرمة ،ونىه عنها املستفيت ،أن يفتح أمامه أبواب الطرق املباحة ،اليت تغنيه عنها.
 .2أنه ال اعتبار باتلفاضل يف الصفات يف جتويز الزيادة.
 .3اهتمام اإلمام بأمر ادلين وتعليمه ملن ال يعلمه وإرشاده إىل اتلوصل إىل املباحات.
 .4يف احلديث قيام عذر َمن ال يعلم اتلحريم حىت يعلمه
 .5حتريم ربا الفضل يف اتلمر ،بأن يباع بعضه ببعض ،وأحدهما أكرث من األخر.
 .6استدل باحلديث ىلع جواز اتلورق ويه نوع من أنواع ابليوع ،ويه أن يشرتي اإلنسان غرضا بثمن مؤجل ال يلنتفع به بل يلبيعه وينتفع بثمنه،
مثاهل :أن يشرتي سيارة باألجل من أخيه ،ويقبضها ثم يبيعها يف السوق بنقد بال تأجيل ،فينتفع بانلقد ،ويدفع ادلين يف املستقبل.
 .7عظم املعصية ،كيف بلغت من نفس انليب صىل اهلل عليه وسلم.

 .8لم يذكر يف احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمره برد ابليع .والسكوت عن الرد ،ال يدل ىلع عدمه .وقد ورد يف بعض الطرق أنه قال[ :
ُْ َ
َْ
َ
ْ
ُ َّ
ُ
ْ ُ ََ ُ
فرد ُه] وقد قال تعاىل{ :فإن تبتم فلكم ُرؤوس أم َو ِالكم ال تظ ِل ُمون َوال تظل ُمون }
هذا الربا
ُْ َ ْ َ َ َ
ْ
رم ِزينَة اهلل اليت أخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه
 .9جواز الرتفه يف املأكل واملرشب ،ما لم يصل إىل حد اتلبذير ،والرسف املنيه عنه ،فقد قال تعاىل{ :قل من ح
َّ
َ ِّ ْ ُ ْ
ين َ
آمنُوا يف احلَيَاة ُّ
َ َ
ذل َ
ادلنيا}.
يبات ِمن
ِ
الرز ِق؟ قل يه ل ِ ِ
والط ِ

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6033( :
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ختذوویل کسی عورب کا ن کاح کرذین پووہ ان میےس تہےلواےلےک لن
ش
ہویگ۔ اورخت کسی حصت انک خی کاذوآذمنونےس سوذا کرذنا ہو پووہ تہےل

أيما امرأة زوجها َو ِ ّيلان فيه لألول منهما ،وأيما
ً
رجل باع بيعا من رجلني فهو لألول منهما

 .1920احلديث:

خرندار یک ہویگ۔

**

 .1920حدیث:

شرمہ ین خندب رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا:

عن سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل
َ
اهلل عليه وسلم -قال« :أيُّما امرأ ٍة َز َّو َجها َو ِ َّ
ان فيه
يل
ِ
َ
َ
ْ
ْ
لأل َّو ِل منهما ،وأيُّما َر ُج ٍل باع َبيعا َم ْن َر ُجلني فهو
َّ
لألو ِل منهما».

”خت ذو ویل کسی عورب کا ن کاح کرذین پو وہ ان می ےس تہےل واےل ےک لن ہویگ۔
ش
اور خت کسی حص ت انک خی کا ذو آذمنون ےس سوذا کرذنا ہو پو وہ تہےل خرندار یک
ہویگ“۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

معىن حديث سمرة -ريض اهلل عنه -أن املرأة إذا عقد

هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني
ََ
مثال -لزوجني خمتلفني ,اكنت للزوج اذلي عقد هل
ْ
َّ
أول الويلني ,سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال ,كما

أفاد أن من باع شيئا لرجل ثم باعه آلخر ,لم يكن

اآلخ ِر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع ما ال
للبيع
ِ
يملك ،إذ قد صار يف ملك املشرتي األول ,وخرج عن
ملك ابلائع بمجرد ابليع.

**

اجمایل معنی:

شرمہ رضی اہلل عنہ یک حدی ث کا مقہوم ی ہ کہ خت عورب کا ن کاح اس ےک ذو ویل،
ے
م
م
ن
ح
ہ
خ
ک
س
ل
م
منال ےک طور پ ذو سےگ تھائ و رمینہ ی ساوی ون ،ذو ف وہون ےس ر

ذین ،پو وہ اس سوہ یک ہویگ ،خس ےک ساتھ ان ذوپون ولنون می ےس تہےل ت
ے
ساذی کرائ ہ؛ خواہ ذوشے سوہ ےک ساتھ اس کا ذخول ہوا ہو نا ی ہوا ہو۔ اشی
ے
ک ش
ک
ک
پ
ح
م
س
ہ
م
س
ت
خ
خ
رطح وئ ص انک ی ی آذ یےس چ اور رھ و ی ی ی ذوشے آذ ی ےس
ے
پح ذے ،پو ذوشے ےس یک گنی بع ذرست تہی نلکہ ناطل ہو یگ؛ کنون کہ اس ت
انک اپسی خی فوخت یک ہ ،خس کا وہ مالک تہی ہ۔ اس لن کہ وہ خی تہےل
خرندار یک ملکنت ہو حیک ہ اور پحن وایل یک ملکنت ےس اس ےک ققظ پحن یک وج ےس
ے
حارح ہو گنی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وادلاريم وأمحد ،واقترص ابن ماجه ىلع رواية اجلملة اثلانية املتعلقة بابليع
اتلخريج :سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• َّ
زوجها  :عقد هلا.
• ويلان  :تثنية ويل ,وهو القريب اذلي يتوىل عقد انلاكح ىلع املرأة.
• لألول منهما  :للسابق منهما.

• باع بيعا من رجلني  :باع هلما شيئا واحدا بعقدين.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
 .1ينبيغ لألويلاء إذا خطب من أحدهم أن يَ ُرد األمر إىل اآلخرين خمافة أن يقع العقد منهم بدون علم فيحصل اللبس.
ْ
 .2أن املرأة إذا عقد هلا ويلان مستويان يف املرتبة -كأخوين شقيقني مثال -لزوجني خمتلفني ,اكنت للزوج اذلي َع َقد هل َّ
أول الويلني ,وال اعتبار
للناكح اثلاين ,سواء اكن قد دخل بها اثلاين أم ال.
 .3إذا لم يعلم السابق من الويلني ,أو َّ
زوجا مجيعا يف وقت واحد ولم حيصل سبق ألحدهما ,يبطل العقد يف الصورتني؛ ألنه ال مزية ألحدهما ىلع

اآلخر.
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َّ
 .4لو َّ
زوج املرأة ابلعيد من األويلاء ،مع وجود األقرب بال عضل فالعقد ال يصح؛ ألن ابلعيد ال يسىم ويلًّا مع وجود من هو أقرب منه ,اكبن عم أو
أخ ألب ,مع أخ شقيق.
ْ
ُ
ِّ
 .5والية عقد انلاكح من مجلة الواليات اليت خيتار هلا األكفاء ،فإذا اكنوا يف درج ٍة واحد ٍة من القرابة قدم األصلح هلذه الوالية ،من حيث معرفة
َّ
مصالح انلاكح ،واختيار الزوج الكفء ،واملصاهرة الصاحلة؛ ألن هذا عقد سيدوم ،فيُحتَاط هل بطلب األصلح.
 .6أن من باع شيئا لرجل ثم باعه آلخر ,لم يكن للبيع اآلخر حكم ،بل هو باطل؛ ألنه باع غري ما يملك.

 .7اعتبار األسبقية يف ادلين اإلساليم ,وهلذا أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من دًعه اثنان أن جييب أسبقهما.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,عبد اهلل بن عبد الرمحن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة:
األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت,
الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون
طبعة وبدون تاريخ نيل األوطار ,حممد بن يلع الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م.
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه-
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل
 2003م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه
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 ،ه.
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أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها ،فناكحها

خو عورب ا ینویلیک احاربےکپعی ن کاح کرے،اسکا ن کاح ناطلہ۔

باطل

 .1921احلديث:

**

 .1921حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :خو
عورب ا ین ویل یک احارب ےک پعی ن کاح کرے ،اس کا ن کاح ناطل ہ“۔ آب
ے
(صیل اہلل علنہ وسلم) ت ی ناب نی نار فمائ۔ (ترھ فمانا) ”اگر رمذ ت اپسی
عورب ےس ذخول کرلنا ،پو اس ذخول ےک عوض عورب ےک لن اس کا مرہ ہ اور
ے
اگر ویلآپسمی اخن الف کرین ،پوناذساہ (حاکموق ث)اسکا ویلہ ،خسکا کوئ ویل

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :أيُّما امرأ ِة
َ َ
ك َ
حت بغري إذن َموايلها ،ف ِناكحها باطل» ،ثالث
ن
َ
ُ
فاملهر هلا بما أصاب منها ،فإن
مرات «فإن دخل بها
َ
تشاجروا فالسلطان َو ِ ُّيل َم ْن ال َو ِ َّيل هل».

ی ہو"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

اشرتاط إذن الويل يف صحة انلاكح ,وأن املرأة إذا

تزوجت بغري إذن ويلها ,حبيث بارشت عقد انلاكح

بنفسها ,فناكحها غري صحيح ,فإن حصل وطء يف
ُ
هذا الزواج ف ِّرق بني الرجل واملرأة ,واستحقت املرأة
املهر بذلك الوطء ,ثم بني انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أن األويلاء إذا تنازعوا يف تزويج املرأة ,أو
اختلفت يه مع أويلائها انتقل أمرها إىل السلطان,

وأن السلطان يعترب ويل من ال ويل هل.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت ن کاح یک ضحت ےک لن ویل یک احارب کو
شط فار ذنا ہ۔ اگر عورب ویل یک احارب ےک پعی ساذی کرئ ہ ،اس رطح کہ
ض
خوذ عقد ِن کاح کرے ،پو اس کا ن کاح حنح تہی ہ۔ اگر اس رطح یک ساذیمی وظی و
ے
ہم پسیی ہو حائ ہ ،پو رمذ و عورب ےک ذرمنان پقپق کرا ذی حات یگ اور اس
مس
ہم پسیی یک وج ےس عورب مرہ یک نحق ہویگ۔ ترھ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت ینان

کنا کہ اگر عورب ےک ویل ساذی ےس من علق اخن الف کرین نا خوذ عورب ا ین ولنون
ے
م
ےس اخن الف کرے ،پو اس کا معاملہ سلظان یک رطف ینقل ہو حات گا اور خس کا ویل
ی ہو سلظان اس کا ویل ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أيُّما  :من ألفاظ العموم ،فيه تفيد طلب الوالية عن املرأة مطلقا من غري ختصيص.
• تشاجروا  :تنازعوا ,واملراد به هنا منع األويلاء للعقد عليها.
• نكحت  :بفتح انلون ،أي تولت عقد زواجها بنفسها.

• فناكحها  :املراد به العقد ال الوطء؛ ألن الالكم يف صحة انلاكح وبطالنه.
• باطل  :غري صحيح.

• فإن دخل بها  :أي اذلي نكحته بغري إذن ويلها ,واملراد بادلخول الوطء.
ُ ْ ُ
السلطان  :هو امللك أو الوايل ,ويقوم مقامه القايض؛ ألنه انلائب عنه يف هذه املسائل.
•
• موايلها  :مجع موىل ,واملراد به الويل ,وهو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها.

فوائد احلديث:
 .1اشرتاط الويل لصحة انلاكح.
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ّ
رشيع.
 .2بطالن انلاكح بدون ويل ،ويعترب نكاحا غري

 .3أن املهر تستحقه املرأة بادلخول يف انلاكح ابلاطل.

 .4إذا اختل ركن من أراكن انلاكح فهو باطل مع ال ِعلم واجلهل.

 .5أن السلطان ويل من ال ويل هلا من النساء ,سواء اكن ذلك بسبب عدم وجوده أصال ,أو بسبب امتناعه عن تزوجيها.

 .6أن األويلاء إذا اختلفوا يف تزويج املرأة انتقل أمرها إىل السلطان.

 .7اإلشارة إىل أن األمة ال يمكن أن تبىق بدون سلطان ,وأن نصب اإلمام فرض كفاية ىلع األمة منعا للتشاجر واالختالف.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,ت:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة :اثلانية،َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل
  1395ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـه -توض ُ
يح
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم املعروف
بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
اهلل
ُ
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان،
انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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خو عالم ا ین مالکیک احاربےک پعی ن کاح کرےل،وہرائہ

أيما عبد تزوج بغري إذن موايله ،فهو اعهر

 .1922احلديث:

**

 .1922حدیث:

حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا:
”خو ع الم ا ین مالک یک احارب ےک پعی ن کاح کر ےل ،وہ رائ ہ“۔

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -عن انليب
َ
َْ َ
َْ
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :أيُّما عب ٍد ت َز َّوج بغريْ
إذن َم َو ِايل ِه ،فهو ًع ِه ٌر».
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث أن العبد إذا تزوج بدون إذن سيده

فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد ،وحكمه حكم

الزاين ,وبناء ىلع ذلك جيب فسخ نكاحه ،واتلفريق

بينه وبني من عقد عليها؛ ألن العبد ال يمكن أن

يزوج نفسه.

**

اجمایل معنی:

حدی ث کا مقہوم ی ہ کہ اگر ع الم ا ین مالک یک احارب ےک پعی ساذی کر ےل ،پو
ض
اس یک ساذی حنح تہی ہ ،نلکہ اس کا عقد قاسد اور اس کا خکم رائ کا خکم ہ۔ اشی
ق
وج ےس اس کا ن کاح سح کر ذینا اور خس ےس عقد ہوا ہ ،اس ےک اور ع الم ذوپون
ےک ذرمنان پقپق کر ذینا واخت ہ؛ کنون کہ ع الم ےک لن خوذ ےس ساذی کرنا
ممک تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• عبد  :العبد هو الرقيق.
• موايله  :أسياده اذلين ال يزال يف ِرقهم.
• ًعهر  :هو الفاجر الزاين.

فوائد احلديث:

ُ
ٌ
َّ
َّ
ٌ
تب َعات مايلة من املهر
 .1العبد ناقص عن األحرار ،من ذلك أنه ال يملك املال ،ولو أعطي ماال صار ذلك املال لسيده ،وحيث إن انلاكح عقد هل ِ
وانلفقات وألن فيه انشغاال فإن أمر تزوجيه ُج ِعل إىل سيده.
 .2إذا تزوج العبد بدون إذن سيده ،فزواجه غري صحيح ،وعقده فاسد.
َّ
ٌ َّ
َّ
ٌ
 .3بناء ىلع أنه عقد فاسد ،فإنه جيب فسخه ،واتلفريق بني الزوج وبني من عقد عليها؛ ألنه -كما جاء يف احلديثً -عهر ،والعاهر هو الزاين.

 .4مفهوم احلديث أن العبد لو تزوج بإذن سيده فناكحه صحيح.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .مسند ادلاريم
املعروف بـ (سنن ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار
املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م سنن ابن ماجه ,ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد
نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح بلوغ املرام،
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .تسهيل اإلملام
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بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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آىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من
ً
َ َ
نسائهَ ،وح َّرم ،فجعل احلرام حالال ،وجعل يف

رسول اہللصیل اہلل علنہو سلمت اینی بوپونےس انال کنا اور خرام کرلنا۔ ترھآب
ے
ق
س
ک
ک
خ
ح
ت خرام(یک ہوئ ی) و الل ر لنا اور م کا کقارہ اذا کنا

ايلمني كفارة

 .1923احلديث:

**

 .1923حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا کہنی ہی" :رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ت اینی بوپون ےس ان ال
ے
ق
کنا اور خرام کرلنا۔ ترھ آب ت خرام (یک ہوئ خی) کو ح الل کر لنا اور سم کا کقارہ اذا

َ
عن ًعئشة ،قالت« :آىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
َ َ
وسلم -م ْن نسائهَ ،
وح َّر َم ،فَ َ
وج َعل
ج َعل احلرام َحالال،
ِ
َ َّ
َ
َ
ني كفارة».
يف ايل ِم ِ

کنا"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

َّ
ذكرت ًعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث أن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حلف أال يدخل ىلع

نسائه شهرا ،وأنه حرم ىلع نفسه ما اكن مباحا هل من

العسل ,أو وطء جاريته مارية ىلع القول اثلاين يف
َّ
اليشء اذلي حرمه ىلع نفسه ,وأنه كفر عن يمينه؛
َّ
فأحل نلفسه ما اكن حمرما عليه؛ امتثاال لقول اهلل -
َ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
اَّلل لك}- ...إىل
تعاىل{ :-يا أيها انل ِيب لِم حترم ما أحل
َ
َّ
َ
ْ
ك ْم َحتلة أي َمان ُ
اَّلل لَ ُ
قوهل{ :-قَ ْد فَ َر َض َّ ُ
ك ْم}
ِ
ِ
[اتلحريم.]2 :

**

اجمایل معنی:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ت اس حدی ث می ذکر فمانا ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت
ے
س
ص
ل
ح
ی
ہ
ت
ن
ہ
پ
ب
قسم کھائ کہ ا ی و ون پ انک ماہ ی ذا ل ون ےگ اور آب یل اہلل علنہ و م
ے
ت
ت ا یناوپانکح اللخیخرام کریل۔آب تخوخیا ین اوپ خرامتھرہائ ھی،
وہ شہد نا ذوشے قول ےک مظاپق اینی لوندی ماری ےک ساتھ وظی کرنا تھا۔ ترھ آب
صیل اہلل علنہ وسلم ت قسم کا کقارہ اذا فمانا اور خےس ا ین لن خرام تھرہانا تھا ،اےس
ے
اےس اہلل پ عایل ےک اس قول پ عمل کرت ہوت ح الل کر لنا۔ ” :اے ینی! خس خی
کو اہلل ت آب ےک لن ح الل کر ذنا ہ ،اےس آب کنون خرام کرت ہی؟“
ن
ق
۔۔۔۔تہان نک ” :حقنق کہ اہلل پ عایل ت تمھارے لن سمون کو کھول ذالنا مقر
کر ذنا ہ“ [الرحتم]۲ :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• آىل من نسائه  :حلف أال يدخل عليهن شهرا.
• َّ
وحرم  :حلف أال يطأ مارية ،أو أال يرشب العسل ،ىلع اختالف الروايات.
َّ
• فجعل احلرام حالال  :أي رجع إىل رشب العسل بعد ما اكن حرمه ىلع نفسه ,أو أنه أصاب جاريته.
َّ
• جعل يف ايلمني كفارة  :كفر عن يمينه.

فوائد احلديث:

َّ
ّ
يلكن أكمل النساء
 .1انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أحلم انلاس ،وأوسعهم خلقا ،وأحسنهم عرشة ألهله؛ وذلا فإنه لم يؤل منهن إال تلأديبهن،
استقامة وخلقا ،فالصغرية من الفاضل كبرية.
َّ
 .2إيالء انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من اإليالء املباح؛ ألنه لم يؤل إال شهرا.
ْ
 .3جواز اإليالء من الزوجتني فأكرث بإيالء واحد؛ فإنه لم يَ ِرد أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كرره ىلع نسائه.
 .4إباحة اإليالء إذا اكن أربعة أشهر فأقل ,واكن الغرض صحيحا ,مثل تأديب الزوجة بسبب خطأ ارتكبته ,أو إساءة أساءتها لزوجها.
 .5أن حتريم احلالل جيري جمرى ايلمني ,وتلزم به الكفارة ,وهذا من تيسري اهلل -تعاىل -ىلع عباده.

199

 .6أنه ال جيوز للزوج أن يرتك وطء زوجته دائما أو مدة تزيد ىلع أربعة أشهر؛ ألن يف هذا إرضارا عليها.

املصادر واملراجع:

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

  1395ـه  -سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة:
السابعة 1424 ،ه - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م
ّ
َ
لوغ َ
 توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
الفوزان ،الطبعة:
اهلل
عبد
بن
فوزان
بن
صالح
تأيلف:
املرام،
بلوغ
من
األحاديث
فقه
ب
اإلملام
تسهيل
 ـه
1428
1
ط
.
اجلوزي
ابن
دار
.
الفوزان
اهلل
لعبد
ُ
األوىل  1427 ،ـه 2006م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.

الرقم املوحد)58150( :
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بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رسية،
رسول اہللﷺتانکشی تھنچا پو انلوگون کوشذیتآلنا۔ختی
ے
فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل -صىل
خ
ک
ت
ہ
پ
لوگرسول اہللﷺےک ناسواپسآت وآبﷺت ا ی مذنا کہوہ
اهلل عليه وسلم -أمرهم أن يمسحوا ىلع
م
اینی یگرپون اورمورونپ سح کرلناکرین۔
العصائب والتساخني

 .1924احلديث:

**

پونان رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت انک شی تھنچا پو ان
ے
لوگون کو شذی ت آلنا۔ خت ی لوگ رسول اہلل ﷺ ےک ناس واپس آت پو
م
آب ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ وہ اینی یگرپون اور مورون پ سح کرلنا کرین۔

عن ثوبان -ريض اهلل عنه ،-قال« :بعث رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلمَ -رس َّية ،فأصابهم َ ْ
الربد فلما
ِ
َ
ََ ُ
ق ِدموا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم
َْ َ
َّ َ
َ ْ َ
اخني».
أن يمسحوا ىلع العصائِب والتس ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب ثوبان -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -بعث مجاعة من أصحابه ملالقاة الكفار ،ويف
َ
أثناء سريهم ش َّق عليهم خلع العمائم واخلفاف بسبب
برودة اجلو ،فلما قدموا املدينة أخربوا انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -بذلك ،فأباح هلم املسح ىلع العمائم وىلع
اخلفاف ،سواء اكنت من اجللود أو من الصوف أو من

خلرق ،تسهيال وتيسريا ىلع امللكفني ،فاكن ذلك سنة
ا ِ
ثابتة حرضا وسفرا لعذر ولغري عذر.

 .1924حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

پونان رضی اہلل عنہ خی ذے رہ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت ضچای یک انک جماعت
ے
کافون ےس مد تھی ےک لن روای فمائ خنانچہ سق ےک ذوران اتہی تھند موشم یک
وجےسیگرپوناورمورون کون کالنا گرانگرراختوہلوگرسول اہلل ﷺ ےکناس
ے
مدینہ آت پو آب ﷺ کو اتہون ت تھند موشم ےک نارے می حان کاری ذی،
م
خنانچہ ینیﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ وہ یگرپون اور مورون پ سح کرین ،یندون یک

آسائاور شہول ث ےک لنترھحاہ وہمورے جرمےنااونناحینرھون ےک ہون
ے
خنانچہ ی سق اور خض ،معدور وعی معدور ست ےک لن سیت ناینہ مقر نائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :ثوبان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ُ ْ
ُْ
َّ َ ْ
ُ ِّ َ ْ
• َ َّ
رسي يف خفية ،ويه ما بني ِخسة أنفس إىل ثالثمائة.
الرسية  :القطعة من اجليش ،سميت رسية؛ ألنها ت ِ
ِ
ْ
• َ
الع َصائِب  :يه العمائم سميت بذلك؛ ألن الرأس يعصب بها ،فلك ما َع َصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو حنو ذلك فهو عصابة.
َ
َّ َ
اخني  :اخلِفاف ،ويقال :أصل ذلك لك ما يُسخن به القدم من خف وجورب وحنوهما.
• التس ِ

فوائد احلديث:
 .1جواز املسح ىلع العمامة ،واخلفاف يف السفر ،ويقاس عليه احلرض؛ ألن الرخصة ًعمة.
ُ َّ
 .2ظاهر احلديث جواز املسح ىلع العمامة ولو لم تكن حمنكة أي ملوية ىلع احلنك أو هلا ذؤابة إلطالق انلصوص ،فمىت شدت العمامة ىلع
الرأس جاز املسح عليها.

 .3مرشوعية بعث الرسايا ،لكن برشط أال يكون يف هذا ابلعث إلقاء بانلفس إىل اتلهلكة ،مثل أن يرسل رسية إىل جيش تبلغ آالفا  ،فهنا ال
جيوز ؛ لقوهل تعاىل ( :وال تلقوا بأنفسكم إىل اتلهلكة )[النساء .]29 :
 .4يُرس الرشيعة اإلسالمية.
 .5جواز تأخري ابليان إىل وقت احلاجة.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .صحيح أيب داود  -األم ،لألبلاين،
نرش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423 ،ـه 2002 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد
صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .
بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8391( :
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ے
حاپ ین عند اہللرضی اہللع ہماےسروایثہ کہ میی حالہ کو طالقذیگنی،
ک
ِ
ذوران عدب) اینی ھحورون کا تھل پورت کا اراذہ کنا پو انکآذمی
اتہونت(
ے
ت اتہی ناہ ن کلنپذاینا ،پووہ ینیﷺےک ناسآ نی،آبﷺت
ک
فمانا”:کنون تہی ،تم اینی ھحورونکا تھل پورو ،ممکہ کہ تم (اسےس)
ے
صدقہ کرو نا کوئ اور اجھا کام کرو“۔

بىل فجدي خنلك ،فإنك عىس أن تصديق ،أو
ً
تفعيل معروفا

 .1925احلديث:

**

ے
حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ میی حالہ کو ط الق ذی گنی ،اتہون
ک
ِ
ذوران عدب) اینی ھحورون کا تھل پورت کا اراذہ کنا پو انک آذمی ت اتہی
ت(
ے
ناہ ن کلن پ ذاینا ،پو وہ ینیﷺ ےک ناس آ نی ،آب ﷺ ت فمانا” :کنون
ے
ک
تہی ،تم اینی ھحورون کا تھل پورو ،م مک ہ کہ تم (اس ےس) صدقہ کرو نا کوئ اور
اجھا کام کرو“۔

ِّ َ ْ
عن جابر بن عبد اهلل قالُ :طلقت خاليت ،فأرادت أن
َ َّ َ ْ َ َ
َ
جتُد َنل َها ،ف َز َج َرها رجل أن خترج ،فأتت انليب -صىل
ََْ
َ ُ ِّ
جدي َنل ِك ،فإنك
اهلل عليه وسلم -فقال« :بىل ف
َ َّ
عىس أن ت َصد ِيق ،أو تفعيل معروفا».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن خالة جابر -ريض اهلل عنهما-
طلقها زوجها ،فأرادت يف وقت العدة أن جتد َنلها

فمنعها رجل من ذلك ،فسألت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -فأخربها بأنه ال حرج عليها يف اخلروج ،وهذا
َّ
َّ
يفيد أن املطلقة طالقا بائنا يف عدتها ليست اكملتوَّف
عنها يف عدة الوفاة ،فلها اخلروج حلاجتها مىت شاءت،
َّ
َّ
مع أن األفضل ىلع وجه العموم :أن بقاء املرأة يف بيتها
َّ
فإن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
أفضل هلا وأصون؛
قال" :بيوتهن خري هلن" ،هذا يف حق العبادة ،والصالة
مع املسلمني ،وسماع اخلري؛ فكيف مع غري ذلك؟

 .1925حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس معلوم ہوا کہ حاپ رضی اہلل عنہ یک حالہ کو ان ےک سوہ ت ط الق ذے
ک
ش
ِ
ذوران عدب می ا ین ھحورون کا تھل پور نا حااہ پو انک حص ت
ذی ،اتہون ت
اتہی اس ےس منع کر ذنا ،پس اتہون ت ینی ﷺ ےس ذرناق ث کنا پو آب ﷺ
ے
ے
ت ینانا کہ ان ےک ن کلن می کوئ خرح و گناہ تہی ہ ،اور ی اس ناب کا قاندہ ذینی
ے
ہ کہ مظلقہ ناینہ اینی عدب گراری می منوق عہا (خس کا سوہ قوب ہو گنا ہو) یک
عدب گراری یک رطح تہی ہ ،مظلقہ خت حاہ اینی رصورب ےک مظاپق ناہ
ن کل سکنی ہ ،اشی ےک ساتھ عمومی طور پ عورب کا ا ین گرھ می رہنا ہی رناذہ
اقضل و تہی ہ اور ارحد خقاظت و صنای ث کا ناعت ہ ،اس لن کہ ینی ﷺکا

فمان ہ کہ ”عورپون کا گرھ ان ےک لن تہی ہ“۔ ی فمان عناذب ،مسلماپون
ے
م
ن
ع
س
ن
ت
ل
ی
پ
س
ےک ساتھ تمار پ ھن اور تھ الئ یک نا ی ن ےک ق ہ ،و رھ اس ےک ما وا ےک
نارے می کنا خکم ہو گا؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ َّ َ ْ
• جتُد َنلها  :تقطع ثمرة َنلها وجتنيه.
َ
َ
• ف َز َج َرها  :انتهرها ،ومنعها.
ّ
• ُجدي  :اخريج إىل َنلك ،فاقطعيه.
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َّ
• فإنك عىس  :تعليل للخروج.

• أو تفعيل خريا  :أو للتنويع ،بأن يُراد باتلصدق الفرض ،وباخلري :اتلطوع واهلدية واإلحسان إىل اجلار.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جواز خروج املطلقة عند احلاجة ،ومن احلاجة استحصال غلة عقارها؛ من جد ثمار ،وحصد زروع ،أو قبض أجور ،وحنو ذلك.
َّ
َّ
َّ
العدة واإلحداد؛ فهذا ما فهمه الصحابة من أحاكم ّ
ربهم ،وهذا ما دًع قريب املطلقة إىل
 .2مفهوم احلديث أن املحدة ال خترج من مزنهلا مدة
زجرها عن اخلروج.
ْ
َّ
ُْ
َّ
ُ ُّ
 .3أنه يستحب ملن عنده تمر جيده أو جينيه ،أو زرع حيصده :أن يتصدق جبزء منه ،وحي ِسن إىل املحتاجني ،وذلك من غري الزاكة ،فهو من املعروف
واإلحسان.
 .4استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم اليت يترسع العوام إىل إفتاء انلاس فيها بال مستند رشيع.

 .5أنه قد خيىف ىلع بعض الصحابة ما خيىف من أحاكم اهلل -تعاىل-.
ّ
 .6استحباب اتلعريض لصاحب انلخل أو الزرع بفعل اخلري واتلذكري باملعروف والرب؛ ألن بعض انلاس قد يغفل عن ذلك.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة املك ّرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش

واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
العريب ,بريوت - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.

الرقم املوحد)58163( :
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اشما بت اپو یکر صدپقرضی اہلل عھا کہنی ہی کہ انک عوربترسول اہللصیل
ے
نی کہ اہلل علنہوسلمیکحدمت می حارص ہو کررعض کنا کہ نارسول اہلل!ذرای ینا
ے
ہم میےسکسی کو کیے می خنص آ حات ،پووہ کنا کرے؟آبصیل اہلل علنہ

َتته ،ثم تقرصه باملاء ،وتنضحه ،وتصيل فيه

 .1926احلديث:

وسلمتفمانا (" :تہےل) اےس کرھج ،ترھ نائےسرگرے اور نائےسذھو
ض
ذاےل اور اشی کیے می تمارپھےل"۔ حنح الچاری

**

َ
أسماء -ريض اهلل عنها -قالت :جاءت امر ٌأة َّ
انليب
عن
َ
َ
ُ
ْ
َ
حتيض
صىل اهلل عليه وسلم -فقالت :أرأيت إحدانا َِْ
تصنع؟ قالُ َ « :
ُ
حت ُّت ُه ،ثم تق ُر ُصه باملاء،
يف اثلَّوب ،كيف
ُ ِّ
َ
وتنْ َض ُ
حه ،وت َصيل فيه».

اشما بت اپو یکر صدپق رضی اہلل عھا کہنی ہی کہ انک عورب ت رسول اہلل صیل اہلل
ے
علنہ وسلم یک حدمت می حارص ہو کر رعض کنا کہ نا رسول اہلل! ذرا ی ینا نی کہ ہم می
ے
ےس کسی کو کیے می خنص آ حات ،پو وہ کنا کرے؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت
فمانا (" :تہےل) اےس کرھج ،ترھ نائ ےس رگرے اور نائ ےس ذھو ذاےل اور اشی
کیے می تمار پھ ےل"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت أسماء -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلمُ -سئل عن دم احليض يصيب اثلوبَّ ،
فبني

صىل اهلل عليه وسلم -كيفية إزاتله من اثلوب بأنِّ
َ
تبدأ املرأة حبكه؛ ليك تزول عينه ,ثم تدلك موضع ادلم

بأطراف أصابعها؛ يلتحلل بذلك وخيرج ما يرشبه
اثلوب منه ,ثم تغسله بعد ذلك لزتول َّ
بقية جناسته،
فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو األمثل يف إزالة
انلجاسة ايلابسة؛ ألنَّه لو عكس النترشت َّ
انلجاسة،

فأصابت ما لم تصبه من قبل ,ثم هلا أن تصيل يف ذلك

اثلوب اذلي أصابه دم احليض بعد تطهريه بهذه

الطريقة.

 .1926حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اشما بت اپو یکر صدپق رضی اہلل عھا ذکر فمائ ہی کہ ینی ﷺ ےس کیون کو لگ
حات واےل خنص ےک خون ےک نارے می ذرناق ث کنا گنا ،پو آب ﷺ ت
ے
ے
کیے ےس اس کو را نل کرت یک کنقنت پون ینان فمائ کہ عورب ست ےس تہےل
ے
اسکو کرھج یگ؛ ناکہجما ہواخونن کل حات،ترھخون لےگمقام کواینی انگلنون ےک
ے
ش
کنارون ےس رگرے یگ؛ ناکہ اس ےک ذرپ عہ اس یک حنی ذور ہو حات اور کیے می
ے
ے
ے
ن
حدب سدہ خون ن کل حات اور ترھ اس ےک پ عد اس کو ذھو ت یگ؛ ناکہ چی ہوئ
ے
ے
نچاست را نل ہوحات۔ اس ضمن می اس پبت کا لچاط ر کےھ ،خو خسک نچاست کو
ذور کرت می تہای ث ہی قانل عمل تموی ہ؛ کنون کہ اگر اس پبت کا خنال ی رکھا
ے
ے
ت
ت
ت
حات،پو نچاست ھنل کر اسحگہ ھی لگحات یگ،خہانقنل ارین یلیگ ھی۔اس
ے
رطح اس عورب ےک لن حاپ ہوگا کہ اس رط پق ےس اس خنص ےک کیے کو ناک
کرت ےک پ عد اشی می تمار پےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أسماء بنت أيب بكر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
• حتُ ُّته  :تفركه وتقرشه حىت يزول أثر احليض.
َّ َ
َْ
َْ
ُ
وخير َج ما رشبه اثلوب منه.
• تق ُر ُصه  :تدلك ادلم بأطراف أصابعها باملاء؛ يلتحلل بذلك
• َ
تنض ُ
حه  :تغسله ,ويستعمل انلضح يف أحاديث أخرى بمعىن الرش باملاء.
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• احليض  :دم طبييع يعتاد األنىث يف أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل.

فوائد احلديث:

 .1جناسة دم احليض ،وأنَّه ال ُي ْع َىف عن يسريه؛ فتجب إزاتله من اثلوب وابلدن وغريهما َّ
مما جيب تطهريه.
َ
َّ
َ
وابل ْق َعة ٌ
رشوط الصالة؛ فال ت ِص ُّح الصالة مع وجودها والقدرة ىلع إزاتلها؛ وذلك لألمر بغسل دم
رشط ِم ْن
اثلوب
 .2أن إزالة انلجاسة ِم َن
ِ
وابلدن ُ ِ
ِ
ِ
احليض قبل اإلتيان بالصالة.
ثم غسله بعد ذلك لزتول َّ
 .3وجوب َح ِّ
ثم دلكه باملاءَّ ،
ت ايلابس من دم احليض لزيول جرمهَّ ،
بقيه جناسته ،فرياىع فيه هذا الرتتيب اذلي هو
األمثل يف إزالة انلجاسة ايلابسة.

 .4جواز الصالة يف اثلوب اذلي حاضت به املرأة؛ بعد القيام خبطوات اتلطهري السابقة.
َّ
َّ
ٌ
ُ
عدد َّ ٌ
َ
َ
معني من الغسالت ،فلو زالت بغسل ٍة واحد ِة ،طهر املحل.
 .5أن الواجب هو إزالة انلجاسة فقط ،وأنه ال يشرتط

 .6ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ,فقد اكنت املرأة تصيل يف اثلوب اذلي حتيض فيه ,واكن الرجل يصيل يف
اثلوب اذلي جيامع فيه خبالف ما عليه كثري من انلاس ايلوم.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم،
تأيلف مسلم بن احلجاج انليسابوري ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م نيل األوطار ,حممد بن
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل  1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8372( :
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تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده،

ن
ش
ناجماعت تمار ا کنےل حصیک تمارےس چیسذرج اقضلہ۔ اور فرحیک تمار می
ت
ذن اوررابےکف سن ھی موخوذ ہوت ہی۔

خبمس وعرشين جزءا ،وجتتمع مالئكة الليل
ومالئكة انلهار يف صالة الفجر

 .1927احلديث:

**

خضب اپو ہپہ رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ می ت رسول اہلل ﷺ ےس یفمات
ے
ن
ش
ہوت سنا کہ ’’ناجماعت تمار ا کنےل حص یک تمار ےس چیس ذرج اقضل ہ۔ اور فرح
ت
یک تمار می ذن اور راب ےک ف سن ھی موخوذ ہوت ہی‘‘ ،ترھ اپوہپہ رضی اہلل عنہ
ت فمانا:اگر تم حا ہو پو ی پھو﴿ان فآن القرح کان مسہوذا﴾ [االشاء(.]78 :ت

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

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :تفضل صالة
اجلميع صالة أحدكم وحده ،خبمس وعرشين
جزءا ،وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف

صالة الفجر» ثم يقول أبو هريرة :فاقرءوا إن شئتم:

سک فرح کا فآن( پھنا ،فسیون ےک)حارص ہوت کا ناعت ہ)۔

﴿إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾ [اإلرساء.]78 :

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بني احلديث أن صالة َّ
الر ُجل يف مجاعة تفضل عن
صالته وحدهِ ،خبمس وعرشين صالة يصليها وحده,

ثم ذكر أن مالئكة الليل وانلهار جيتمعون يف صالة

الفجر ،ثم يقول أبو هريرة مستشهدا ذللك :فاقرءوا

إن شئتم﴿ :إن قرآن الفجر اكن مشهودا﴾[اإلرساء:

" .]78أي  :أن صالة الفجر تشهدها مالئكة الليل
ومالئكة َّ
انلهار ,وسميت قرآنا ،ملرشوعية إطالة
القرآن فيها أطول من غريها ،ولفضل القراءة فيها

حيث شهدها اهلل تعاىل ومالئكة الليل ومالئكة
َّ
وانلهار.

 .1927حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ن
اس حدی ث می ی ینان کنا حا راہ ہ کہ آذمی یک ناجماعت تمار ا کنےل یک تمار ےس چیس
ذرج رناذہ اقضل ہ۔ ترھ اس ناب کا ذکر کنا کہ ذن اور راب ےک ف سن تمار فرح
ج
می مع ہوت ہی۔ اپو ہپہ رضی اہلل عنہ پطور اسیسہاذ اس ناب کو ینان کنا کہ اگر تم
حاہو پو ی پھ کر ذیکھو﴿ان فآن القرح کان مسہوذا﴾(ت سک فرح کا فآن( پھنا،
فسیون ےک) حارص ہوت کا ناعت ہ) پعنی تمار فرح می ذن اور راب ےک ف سن
حارص ہوتہی۔اوراس(فرح)کا نام ’فآن‘اس لنرکھاگناہ کہذیگرتمارون یک
ل
ل
ی پسیت اس می فآن یک ن الوب رناذہ منی یک حائ ہ۔ اس یک منی فاب یک

قضنلت یک وج ہی ےس اہلل پ عایل اور ذن راب ےک ف سن موخوذ ہوت ہی۔

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

معاين املفردات:

• خبمس وعرشين جزءا  :اجلزء :ادلرجة ,أي حيصل هل من صالة اجلماعة مثل أجر املنفرد ِخسا وعرشين مرة.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة صالة اجلماعة ،والفرق بينها وبني صالة املنفرد.
 .2صحة صالة املنفرد ،وأن صالة اجلماعة ليست رشطا لصحتها.
 .3مرشوعية صالة اجلماعة ،ودلت أدلة أخرى ىلع وجوبها.
َ
 .4فيه فضيلة صالة الفجر؛ الختصاص اجتماع املالئكة بها.
 .5إثبات وجود املالئكة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم ،
تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم
املنان ،تأيلف :عبد الرمحن بن نارص آل سعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420ه .سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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ن
” کنیک فمنت حینتہ ،قاخشیکمرہ (خرجی) حینتہ اور چھن لگات
ے
ح
واےلیک کمائ ینتہ“۔

ثمن اللكب خبيث ،ومهر ابليغ خبيث ،وكسب
احلجام خبيث

 .1928احلديث:

**

را قع ین حد نح رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ ” کن
ے
ن
یک فمنت حینت ہ ،قاخش یک مرہ (خرجی) حینت ہ اور چھن لگات واےل یک کمائ
حینت ہ“۔

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما -أن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ثمن اللكب خبيث.ومهر ابليغ خبيث ،وكسب احلجام خبيث».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب صىل اهلل عليه وسلم املاكسب اخلبيثة
وادلنيئة نلتجنبها ،إىل املاكسب الطيبة الرشيفة،
ومنها ثمن اللكب ،وأجرة الزانية ىلع زناها ،وكسب

احلجام.

 .1928حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ن
ینی کرتم ﷺ ت ہمی ناناک اور حس کمائ ےک من علق ینان فمانا ناکہ ہم اتہی
ے
ے
جھور کر ناکیہ ذرا پع احینار کرین۔ حینت ذرا پع آمدئ می ےس کن یک فمت ،قاخش
ے
ے ن
چ
ھ
ک
ےک ر نا یک کمائ اور ن لگات واےل یک مائ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :رافع بن خديج -ريض اهلل عنهما.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َّ
• ثمن اللكب  :ما يدفع يف مقابل احلصول ىلع اللكب ،سواء املعلم وغريه
• مهر ابليغ  :ما تعطاه املرأة ىلع الزنا
• كسب احلجام  :صاحب املحجم  ،ويه :اآللة اليت جيتمع فيها دم احلجامة عند املص.
• خبيث  :اخلبيث هو الرديء من لك َشء ،وقد يرد اخلبيث بمعىن احلرام

فوائد احلديث:
مقتض للتحريم إال بديلل خارج.
 .1حتريم ثمن اللكب لإلخبار عنه باخلبث  ،وهو
ٍ
 .2حتريم مهر ابليغ ،لوصفه باخلبث.
 .3خبث كسب احلجام ،ولكن دل ادليلل هنا ىلع عدم اتلحريم  ،وهو حديث  " :أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أعطى احلجام أجره"  ،ولو اكن
حراما لم يعطه.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح

عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد
صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم

مشکیےک ساتھ اینی حان ،مال اور رنانےکذر پےع خہاذ کرو۔

وألسنتكم

 .1929احلديث:

**

اپس رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا ” :مشکی ےک ساتھ
اینی حان ،مال اور رنان ےک ذر پےع خہاذ کرو۔“

عن أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -قالَ « :جا ِه ُدوا املرشكني بأموالكم
وأنفسكم وألسنتكم».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أمر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -املؤمنني باجلهاد
اذلي يكون حتت سلطة إمام ،وحتت راية مؤمنة

واحدة ،ويكون إلعالء َكمة اهلل ال ألغراض

دنيوية ،ويكون باآليت :املال :وذلك بإنفاقه ىلع رشاء
السالح ،وجتهزي الغزاة ،وحنو ذلك .وأما انلفس:
فبمبارشة القتال للقادر عليه ،واملؤهل هل ،وهو األصل

يف اجلهاد ،كقوهل -تعاىل{ -وجاهدوا بأموالكم
وأنفسكم} [اتلوبة ]41 :وأما اللسان :فبادلعوة إىل

دين اهلل -تعاىل -ونرشه ،واذلود عن اإلسالم ،وجمادلة
املالحدة ،والرد عليهم ،وبث َّ
ادلعوة بكل وسيلة من
وسائل اإلعالم ،إلقامة احلجة ىلع املعاندين،
وباألصوات عند اللقاء والزجر وحنوه من لك ما فيه

نكاية للعدو {وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم

به عمل صالح} [اتلوبة ]120 :وباخلطب اليت حتث ىلع

اجلهاد ،وباألشعارفقد قال -صىل اهلل عليه وسلم-

«اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق انلبل» رواه
مسلم.

 .1929حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت مومنون کو خہاذ کا خکم ذنا ہ ،خو حاکم وق ث ےک رپ یگرائ
اور انک مومنای جھندے ےک پچ عمل می آ نا ہ۔ خہاذ ذبوی مقاصد ےک لن
ے
تہی ،نلکہ اہلل ےک کلےم یک شنلندی ےک لن ذرح ذنل خیون ےک ذرپ عہ کنا حات
گا:مال ےک ذر پےع :اےس ِ
آالب خرب یک خرنداری اور رعوے یکیناریوعیہ می
ے
خرح کنا حات گا۔ حان ےک ذر پےع :طاق ث و قوب اور اہلنت ر کھن واےل ےک لن
نالمساقہ قنال کرنا۔ تہی اصل خہاذ ہ ،حیسا کہ اہلل پ عایل کا فمان ہ” :اورا ین

مالون اورحاپون ےک ذرپ عہ خہاذ کرو“ [النوی ]41 :رنان ےک ذر پےع :اہلل پ عایل ےک
ذین یک رطف ذعوب اوراس یک پش واساعت ،اس الم کا ذقاع ،ملچدین ےک ساتھ
ے
منارطہ ،ان یک پذند اور ذعوب کومحنلف وسا نلِ اع الم ےک ذر پےع عام کرنا؛ ناکہ
ے
شکس مچالقی پ جحت قاتم ہو ،ان ےس مدتھی ےک وق ث سور اور رخر وپو پح وعیہ ہ

وہ کام خس می ذشمنون یک شرپس ہو۔ فمان الہی ہ” :اورذشمنون یک (جھون
ت
ت ھی) خو کچھ خی یل ،ان ست پ ان ےک نام (انک انک) ینک کام لکھا گنا“
[النوی ]120:اور ا پےسخطناب واس عار ےک ذرپ عہ خو خہاذ پ اتھارین۔ ینی صیل اہلل
علنہ وسلم ت فمانا ” :کقار فپس یک ہحو کنا کرو؛ کنون کہ ی ہحو ان پ یی مارت ےس
م
رناذہ شحت ہ۔ “ اےس امام سلم ت روای ث کنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود وادلاريم والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• جاهدوا  :فعل أمر من اجلهاد ،وهو رشًع قتال الكفار إلعالء َكمة اهلل ،ومحاية املسلمني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب جهاد الكفار باملال ،وانلفس ،واللسان.
َّ
أن اجلهاد يكون باملال ،فإعطاء الزاكة يف َّ
ادلعوة إىل اهلل -تعاىل -من مرصف "يف سبيل اهلل".
.2
ًّ
ًّ
 .3األمر باجلهاد للوجوب ,وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا.

210

 .4قتال املرشكني مرشوع يف اإلسالم ألجل رشكهم ،وليس ألجل بالدهم وأمواهلم ،وإنما إلخالء األرض من الرشك ومنع رضرهم عن املسلمني.
 .5ذكر املرشكني ىلع وجه اتلمثيل؛ و ذللك يشمل اجلهاد الكفار واملنافقني.

 .6اجلهاد يكون بانلفس واللسان واملال ىلع اتلخيري حبسب األنفع واملصلحة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود-املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد-انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنسايئ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
انلارش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية  ،حلب ُ ،الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام،حممد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،
عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  .1423،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام  ،صالح الفوزان ،اعتناء
عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل .1427 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد
اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل .1428 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري-
انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .مشاكة املصابيح ،حممد بن
عبد اهلل اتلربيزي ،املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت،الطبعة :اثلاثلة- .1985 ،مسند ادلاريم املعروف بـ (سنن
ادلاريم) ,أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ,دار املغين للنرش
واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م
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م
رسول اہللﷺتمسافےک لن (مورونپ سح کرتیکمدب) نیذن اور
ے
م
نیرا نی اور قنمےک لن انکذن اور انکرابمقرفمائہ

جعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة
أيام ويلايلهن للمسافر ،ويوما ويللة للمقيم.

 .1930احلديث:

**

 .1930حدیث:

ے
م
ش نح ین اہئ ینان ینان کرت ہی کہمی عاپش رضی اہلل عہا ےک ناس مورون پ سح
ے
ک
کرت ےک نارے می پوجھن آنا (کہ اس یک مدب ینی ہ؟) ،پو عاپش رضی اہلل عہا
ت فمانا کہ این ائ طال ث ےک ناس حا کر پوجھو کنو نکہ وہ رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ
سق کنا کرت تےھ۔ خنانچہ ہم ت عیل رضی اہلل عنہ ےس اس ےک نارے می پوجھا پو
م
اتہون ت فمانا’’ :رسول اہلل ﷺ ت مساف ےک لن (مورون پ سح کرت یک
ے
م
مدب) نی ذن اور نی را نی اور قنم ےک لن انک ذن اور انک راب مقر فمائ

ُ
أتيت ًعئشة أسأهلا عن
عن رشيح بن هانئ ،قال:
َ
َّ
َ
ْ
املسح ىلع اخلُفني ،فقالتَ :عليك بِابْ ِن ِأيب طالب،
َ َ ْ ُ َّ
فإنه اكن ي ُ َسا ِف ُر مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه
فسله ِ
َ ََ
وسلم -فسأنلاه فقال« :جعل رسول اهلل -صىل اهلل
َ
عليه وسلم -ثَ َالثَ َة أيَّامٍ َو َيلَ ِ َ
ايل ُه َّن للمسافر ،ويوما
ويللة ُ
للمقيم».

ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رشيح بن هانئ من مجلة أصحاب يلع ريض اهلل عنه،
جاء إىل يلع ٍّ مستفتيا عن اتلوقيت يف املسح ىلع

اخلفني ،واكن هذا االستفسار بعدما أحاتله أمنا
ًعئشة ريض اهلل عنها ىلع ٍّ
يلع؛ لكونه اخلبري يف سنة
املسح ،فقال( :سأنلاه عن املسح) أي :عن مدته،
واملسح إصابة ايلد املبتلة بالعضو ،واخلف نعل من
جدل يغطي الكعبني ،واجلورب لفافة الرجل من أي

َشء اكن من الشعر ،أو الصوف ،خثينا أو رقيقا إىل ما

فوق الكعب يتخذ للربد .فأجابهم يلع بن أيب طالب
ريض اهلل عنه( :ثالثة أيام ويلَايلهن للمسافر ،ويوما
ويللة للمقيم) ففيه ديلل ملا ذهب إيله مجهور العلماء
من توقيت املسح بثالثة أيام للمسافر ،ويوم ويللة

للمقيم ،وإنما زاد يف املدة للمسافر؛ ألنه أحق

بالرخصة من املقيم ملشقة السفر.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش نح ین اہئ عیل رضی اہلل عنہ ےک ساتھنون می ےس تےھ۔ وہ عیل رضی اہلل عنہ ےک
ے ے
م
ناس مورون پ سح کرت یک مدب ےک نارے می اسیقسار ےک لن آت۔ ی
ے
اسیقسار اس وق ث ہوا خت کہ امان عاپش رضی اہلل عہا ت اتہی عیل رضی اہلل عنہ یک

م
رطف تھنچا؛ کنو نکہ وہ سح یک سیت کو رناذہ حا ین واےل تےھ۔ ش نح این اہئ کہن ہی
م
کہ" :ہم ت ان ےس سح ےک نارے می پوجھا"پعنی اس یک مدب ےک نارے می
م
ذرناق ث کنا۔ سح کا معنی ہ عضو پ گن ال اہتھ تھی نا۔ "الحف"(مورہ) جرمے ےس ینا
ے
ت
خو نا ہو نا ہ خو نحنون کو ذھایث لینا ہ اور ’’خورب‘‘ (ناینای) کسی ھی ےس ےس
ے
ین ہوت ناون ےک ع الف کو کہن ہی حاہ وہ نال کا ہو نا اون کا ،حاہ وہ مونا ہو
ے
نا ین ال ،ی نحنون ےس اوپ نک ہو نا ہ اور شذی ےس نچاو ےک لن اسی عمال کنا حا نا
ے
ہ۔ عیل ین ائ طال ث رضی اہلل عنہ ت خواب ذنا کہ اس یک مدب مساف ےک لن
ے
م
نی ذن اور نی را نی اور قنم ےک لن انک ذن اور انک راب ہ۔ اس می
ے
م
م
جمہور علماء ےک مسلک یک ذلنل ہ کہ سح یک مدب مساف ےک لن نی ذن اور قنم
ک ے
ے
ےک لن انک ذن اور انک راب ہ۔ مساف یک مدب رناذہ اس لن ر ھی گنی ہ
م
کنو نکہ سق یک م سقت یک وج ےس وہ قنم یک نیسیت رخضت کا رناذہ خق ذار ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اخلف  :هو ما يُلبس ىلع الرجل من جدل ،سيم بذلك؛ خلفته ،ويلحق به يف احلكم اجلوارب.
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فوائد احلديث:
 .1مده مسح املسافر :ثالثة أيام ويلايلهن ،وهو من ابتداء املسح بعد احلدث إىل مثل وقته من ايلوم الرابع.
 .2مدة مسح املقيم :يوم ويللة ،ويكون -ىلع الراجح من قويل العلماء -من ابتداء املسح بعد احلدث ،إىل مثل وقته من ايلوم اثلاين.
ُ ُ ِّ
وِخ ُر النساء ،عند من يقول جبواز املسح عليها؛ ففيها خالف ،والراجح :جواز ذلك.
 .3مثل اخلفني يف املدة :العمامة،
 .4إثبات حكمة الرشع وتزنيل األمور منازهلا ،واعتبار األحوال؛ فإن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فرق -هنا -بني املسافر واملقيم ،فجعل

للمسافر مدة أطول من مدة املقيم ،مراًعة حبال املسافر ومشقته ،واحتياجه إىل زيادة املدة ،خبالف املقيم املستقر املرتاح ،واهلل حكيم عليم.

 .5بيان يرس الرشيعة وسماحتها ،ومراًعتها ألحوال انلاس يف قوتهم وضعفهم وحاجتهم.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10406( :
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ج
ینی صیل اہلل علنہوسلمت مع (رمذلقہ) می مْعب اورعساء (یک تمار) کو انک
ساتھپھی ،ان میےسہانکےک لن الگ الگ اقامت ک ہی،اوری ان
ے
پ
ق
ھ
ذوپونےکذرمنان اوری ہی انےک پ عد کوئ لپ ی۔

مجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب
َ ْ
والعشاء بِـجمع ،لُك واحدة منهما إقامة ،ولم
ْ
ُ َ ِّ ْ
يسبح بينهما ،وال ىلع إث ِر واحدة منهما.

 .1931احلديث:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قالَ َ « :
مجع
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء
ُ ِّ
َ ْ
ـجمعِ ،للك واحدة منهما إقامة ،ولم ي ُ َسبِّ ْح بينهما،
بِ
ْ
ْ
ُ
َ
وال ىلع إث ِر واحد ٍة ِمنهما».

**

ج
عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما کہن ہی کہ ’’ینی ﷺ ت مع (رمذلقہ) می مْعب
اورعساء(یک تمار) کو انک ساتھ پھی ،ان می ےس ہ انک ےک لن الگ الگ
ے
پ
ق
ھ
اقامت کہی اور ی ان ذوپون ےک ذرمنان اور ی ہی ان ےک پ عد کوئ ل پ ی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من يوم َع َرفة انرصف انليب -صىل
ملا غربت الشمس ٍ
َّ
اهلل عليه وسلم -منها إىل "مزدلفة" ،فصىل بها املغرب
ِّ
والعشاء ،مجع تأخري ،بإقامة للك صالة ،ولم يُ َصل
نافلة بينهما؛ حتقيقا ملعىن اجلمع ،وال بعدهما؛ يلأخذ

حظه من الراحة ،استعدادا ملا بعدها من مناسك.

 .1931حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

رعقہ ےک ذن کا سورح ذو ین ےک پ عد ینی اکرم ﷺ واہن ےس رمذلقہ یک رطف نلن
اور واہن تہو نح کرآخری وق ث می مْعب اورعساء یک تمار ذوالگ الگ اقامنون ےس
ے
پ
ق
ھ
ہ
ت
ک
ت
ت
انک ساتھ پھی اوران ےک ذرمنان کوئ ل ی پ ی ناکہ ذو مارون و انک سا ھ
ے
پ
ق
پ ھن کا خو مقضد ہاس کو حا صل کرسکی اور ی ہی ان ذوپون ےک پ عد کوئ ل
ے
پھی ناکہ ترھ پور آرام حاصل کر سکی اور جح ےک خو پقنہ کام ہی ان یک اذاینیگ نحوئ ہو
سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• مجع بني املغرب والعشاء  :ضم إحداهما إىل األخرى ،فصالهما يف وقت واحد.
َ
ُ َ
"م ْزد ِلفة" سميت مجعا؛ الجتماع انلاس فيها يللة يوم انلحر.
• مجْع  :يه
• لم ي ُ َسبِّ ْح بينهما  :يراد بالتسبيح -هنا -صالة انلافلة ،كما جاء يف بعض األحاديث تسمية صالة الضىح بـ" ُسبْحة الضىح"؛ الشتمال الصالة ىلع
التسبيح من تسمية اللك باسم ابلعض.
• إقامة  :إقامة الصالة ،ويه إعالم بالقيام إىل الصالة ،بألفاظ معلومة مأثورة ىلع صفة خمصوصة.
• إثر  :عقب أو بعد.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية مجع اتلأخري بني املغرب والعشاء يف "مزدلفة" يف يللتها.
 .2أن يقام للك صالة من املغرب والعشاء ،إقامة واحدة.
 .3لم يذكر يف هذا احلديث ،األذان هلما ،وقد صح من حديث جابر -ريض اهلل عنه -أنه -صىل اهلل عليه وسلم" -مجع بينهما بأذان وإقامتني" ومن
حفظ حجة ىلع من لم حيفظ.

 .4أنه ال يرشع اتلنفل بني املجموعتني وال بعدهما ،فهو من باب اتليسري واتلخفيف ،واالستعداد للمناسك بنشاط؛ ألن هذه املناسك ،ليس هلا
وقت ترشع فيه إال هذا ،فينبيغ اتلفرغ هلا ،واالعتناء بها قبل فواتها.
 .5يرس الرشيعة وسهوتلها ،رمحة من الشارع ،اذلي علم قدرة انلاس وطاقتهم وما يالئمها.
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 .6احلكمة يف هذا -واهلل أعلم -اتلخفيف واتليسري ىلع احلاج؛ فهم يف مشقة من اتلنقل ،والقيام بمناسكهم.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
1426ه2005 ،م .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،الطبعة1427 :ه .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة( :من 1427 -1404ه) .األجزاء ( )23 -1الطبعة اثلانية ،دار السالسل ،الكويت .األجزاء ()38 -24
الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة ،مرص .األجزاء ( )45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)7187( :
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ے
پوجِاسالم مان نابےک مانی حدائ ہوتےکمو قعپ نچ کو احینارذ ینےک
نارے میرا قع ین سنانرضی اہللعنہیکحدیث۔

حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه
عند الفراق باإلسالم

 .1932احلديث:

**

ُ
ُ
َ َ ْ
عن رافع بن سنان أنه أسل َم وأبَت امرأته أن ت ْس ِلم،

را قع ین سنان رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ اتہون ت پو اس الم قنول کر لنا مگر ان
یک بوی ت اس الم قنول کرت ےس ان کار کر ذنا۔ ( خس یک وج ےس ان ذوپون ےک
ے
ے
ل
ک
ہ
م
ذرمنان علنچدیگ ہو گنی )۔ ان یک بوی ینی کرتم ﷺ ےک ناس آئ اور ن یگ " یی

فأتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقالت :ابنيت
َ ٌ َ ُ
يم أو شبَ ُهه ،وقال رافع :ابنيت ،قال هل انليب -
ويه ف ِط
صىل اهلل عليه وسلم« :-اقعد ناحية» ،وقال هلا:
َ َ
الص ِب َّية بينهما» ،ثم قال
«اقعدي ناحية» ،قال« :وأقعد
«ادعواها»َ ،
فمالت الصبية إىل أمها ،فقال انليب -صىل

ت ت
ن
ینی ت ا ھی ا ھی ذوذھ جھورا ہ نا جھورت ےک فی ث ہ" ۔ خت کہ را قع رضی
ن
اہللعنہ کہن لےگ کہ" ینیمیی ہ" ۔ینی کرتم ﷺ ت را قع ےس کہا"انک رطف
نینھ حاو " اور اس عورب ےس کہا کہ "تم ذوشی رطف نینھ حاو"۔ را قع کہن ہی کہ
ن
آبﷺ ت چیکوانذوپونےک ذرمنانپھاذنااورترھان ےسفمانا"تم ذوپون
ے
ن
اےس ن الو" ۔ ( اتہون ت ن النا ) پو چی اینی مان یک رطف جھک گنی۔ ینی ﷺ ت ذعا
ے
ن
ن
فمائ کہ "اے اﷲ! اس چی کو ہدای ث ذے" ۔ اس پ چی ا ین ناب یکرطف جھک
ے
گنی اور اتہون ت اےس ےل لنا۔

اهلل عليه وسلم« :-امهلل اهدها» ،فمالت الصبية إىل
َ
أبيها ،فأخذها.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاء يف هذا احلديث أن خصومة متعلقة باحلضانة

وقعت عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني أبوين,
أحدهما مسلم وهو األب ,واثلاين اكفر ويه األم,

حيث اختصما عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف
شأن ابنتيهما ,وانليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
خري

الصبية بني األبوين فاختارت األم ويه اكفرة ,فانليب

صىل اهلل عليه وسلم -قال :امهلل اهدها ,أي دهلا ىلعالصواب ,فاستجاب اهلل دعوة نبيه -صىل اهلل عليه
َّ
وسلم -فاختارت األب املسلم .وهذا يفيد أن بقاء

الطفل حتت رًعية وحضانة الاكفر خالف هدي اهلل
َّ
تعاىل .-ألن الغرض من احلضانة يه تربيته ،ودفعَّ
الرضر عنه ،وأن أعظم تربي ٍة يه املحافظة ىلع دينه،
وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه .وإذا اكن يف
َّ
حضانة الاكفر ،فإنه يفتنه عن دينه ،وخيرجه عن
اإلسالم بتعليمه الكفر ،وتربيته عليه ،وهذا أعظم
الرضر ،واحلضانة إنما تثبت حلفظ الودل ،فال ترشع

 .1932حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ ینی ﷺ ےک ناس والدین ےک مانی نچ یک
ے
خضای (پورس ےس من علق پاع) کا مسنلہ آنا خن می ےس انک پعنی ناب مسلمان تھا
ت
ن
ور ذوشا پعنی مان کاف ھی۔ اینی ینی ےک نارے می ینی ﷺ ےک ناس ان ذوپون
ن
ےک مانی پاع یندا ہو گنا۔ ینی ﷺ ت چی کو مان ناب ےک مانی احینار ذنا پو اس
ے
ت
ت مان کو احینار کرنا حااہ خو کہ کاف ھی۔ اس پ ینی ﷺ ت ذعا فمائ کہ "اے اہلل!
ے
ض
ن
اس چی کو ہدای ث ذے"۔ پعنی حنح یک رطف اس یک راہمائ فما۔اہلل پ عایل ت
ن
ا ین ینی ﷺ یک ذعا کو قنول فما لنا اور اس چی ت مسلمان ناب کو خن لنا۔ اس
ت
حدی ث ےس ی ھی معلوم ہو نا ہ کہ نچ کا کاف یک یگہداست اور پورس می رہنا اہلل
ے
ہ
م
ک
ہ
م
ن
پ عایل یک رہمائ ےک پح الف ہ۔ و نکہ پورس ی ذت حات کا قضد ی ی و نا
ے
ہ کہ نچ یک پبت ہو اور ہ قسم ےک رصر کو اس ےس ذور رکھا حات۔ خت کہ
ست ےس پی پبت اس ےک ذین یک خقاظت ہ اور اس کا ست ےس پا ذقاع ی
ے
ہ کہاس ےس کقکوذور رکھاحات۔ خت نچہکاف یک پورسمی ہوگاپووہاےس اس
پع
ےک ذین ےس تھی ذے گا اور اےس کق یک لنم و پبت ذے کر اس الم ےس ن کال
ذےگاخو کہستےس پارصر ہ۔ پورسپو ہوئہی نچ یکخقاظتےک لن ہ

ىلع وجه يكون فيه هالكه ،وهالك دينه.
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ے
ے
ت
پ
ن
خ
م
ہ
ت
س
ھ
ی
ہ
ص
ک
خنانچہ اس یک کوئ ی ا ی ورب حاپ ی س ی چ یک ہ ال ث ونا اسےک ذ ن
کا صنا ع ہو۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :رافع بن سنان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

ِّ َ ُ
َ
• فَط ٌ
الصيب :فصله عن الرضاع.
يم  :مفطومة ,وف ْط ُم
ِ
َْ َ َُ ُ َ َُ َْ
يم.
• أو شبهه  :شبه الف ِط ِ
• قال هل  :أي :لرافع.

• اقعد ناحية  :أي :يف ناحية ,يعين يف ِجهة.
• وقال هلا  :أي :المرأة رافع.
• امهلل اهدها  :أي :الصبية.

فوائد احلديث:
 .1أن الودل الصغري إذا اكن بني املسلم والاكفر فإن املسلم أحق به.
 .2أن االبن ال يُ ُّ
قر عند أبيه إذا اكن اكفرا ,ولو اختاره ,وال عند أمه إذا اكنت اكفرة ولو اختارها .قال ابن قيم اجلوزية( :إن احلديث قد حيتج به ىلع
صحة مذهب من اشرتط اإلسالم ،فإن الصبية ملا مالت إىل أمها دًع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هلا باهلداية ،فمالت إىل أبيها ،وهذا يدل ىلع أن
كونها مع الاكفر خالف هدى اهلل اذلي أراده من عباده ،ولو استقر جعلها مع أمها ،لاكن فيه حجة ،بل أبطله اهلل -سبحانه -بدعوة رسوهل .ومن
العجب أنهم يقولون :ال حضانة للفاسق ،فأي فسق أكرب من الكفر؟ وأين الرضر املتوقع من الفاسق بنشوء الطفل ىلع طريقته إىل الرضر املتوقع
من الاكفر).
 .3أن أهم َشء يف احلضانة أن يهتدي املحضون.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة:

اثلانية - 1406 ،مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -صحيح أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة
غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ,دار الفلق  -ط :السابعة،
ّ
َ
لوغ َ
  1424ـه -توض ُ
ألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح ا
ِ
للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -معالم السنن ،وهو رشح سنن أيب داود للخطايب  ,املطبعة العلمية  -حلب,
الطبعة :األوىل   1351ـه -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427

الرقم املوحد)58191( :

217

ُ
َّ
حديث سبيعة األسلمية يف ال ِعدة

 .1933احلديث:

عدبےک نارے می سُین عہ اسلمنہرضی اہللعہایکحدیث

**

سین عہ اسلمنہ رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی کہ وہ سعد ین خولہ رضی اہلل عنہ یک روخنت می
تھی ،خو کہ قینلہ بو عارم ین لوی ےس پ علق ر کھن تےھ اور ان لوگون می ےس تےھ
ت
جہونتخنگ ندرمیشک ث یک ھی۔جچہ الوذاع ےک سال ان کاابقال ہوگنا خت
کہ وہ حاملہ تھی۔ ان یک وقاب ےک کچھ پ عد ہی اتہون ت اینا نچہ خن ذنا۔ خت وہ اینی
ے
ِ
مدب پقاس ےس قارع ہو گنی پو اتہون ت ساذی ےک ب عاماب آت ےک خنال
ےس یناو سنگھار کنا (اور ری ث وربت ےک ساتھ ر ہن لگی)۔ ان ےک ناس قینلہ ینی
ے
عند الدار ےک انک آذمی اپو سنانل ین پ عکک (رضی اہلل عنہ) آت اور کہن لےگ :کنا
ناب ہ می تمہی ینی سیوری ذیکھ راہن ہون؟ لگنا ہ تم ساذی کرنا حاہ رہی ہو؟
اہلل یک قسم! تم اس وق ث نک ن کاح تہی کر سکنی خت نک کہ حار مہینہ ذس ذن (یک
ے
م
م
عدب) کمل ی ہو حات۔ سین عہ رضی اہلل عہا کہنی ہی :خت اتہون ت چےھ اپسی
ے
ناب کہی پو سام ےک وق ث می ا ین کیے اورھ کر رسول اہلل ﷺ ےک ناس گنی
م
اور آب ﷺ ےس اس نارے می ذرناق ث کنا پو آب ﷺ ت چےھ قنوی ذنا کہ:
خس وق ث می ت نچہ خنا تھا اشی وق ث ےس می ح الل ہو حیک ہون اور آب ﷺ ت
ے
مچ
ی
ہاب کہن ہی :می اس می کوئ
ےھ فمانا کہ اگر حاہون پو ساذی کرلون۔‘‘ ا ن ش ؒ
ش
ت
خرح تہی مچھنا کہ وہ نچہ حین ےک (قوراً) پ عد ساذی کر ےل  -اگرج اس کا خون ا ھی
حاری ہی کنون ی ہو -لنک پقاس ےس ناک ہوت ےس تہےل اس کا سوہ اس ےک
ے
فی ث تہی حات گا۔

عن سبيعة األسلمية -ريض اهلل عنها -أنها اكنت
حتت سعد بن خولة -وهو من بين ًعمر بن لؤي ،واكن
ممن شهد بدرا -فتويف عنها يف حجة الوداع ،ويه
حامل .فلم تنشب أن وضعت محلها بعد وفاته .فلما
تعلت من نفاسها؛ جتملت للخطاب ،فدخل عليها

أبو السنابل بن بعكك -رجل من بين عبد ادلار-

فقال هلا :ما يل أراك متجملة؟ لعلك ترجني انلاكح؟
واهلل ما أنت بناكح حىت يمر عليك أربعة أشهر

وعرش .قالت سبيعة :فلما قال يل ذلك :مجعت يلع

ثيايب حني أمسيت ،فأتيت رسول -صىل اهلل عليه

وسلم -فسأتله عن ذلك؟ فأفتاين بأين قد حللت حني
وضعت محيل ،وأمرين بالزتويج إن بدا يل» .وقال ابن

شهاب :وال أرى بأسا أن تزتوج حني وضعت -وإن

اكنت يف دمها ،-غري أنه اليقربها زوجها حىت تطهر.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

تويف سعد بن خولة عن زوجته سبيعة األسلمية ويه
حامل ،فلم تمكث طويال حىت وضعت محلها .فلما
َّ
َ
َط ُه َرت من نِفاسها جتملت ،واكنت ًعملة أنها بوضع
َّ
محلها قد خرجت من عدتها وحلت لألزواج .فدخل
عليها أبو السنابل ،ويه متجملة ،فعرف أنها متهيئة
ُ
للخ َّطاب ،فأنكر عليها بناء ىلع اعتقاده أنه لم تنته

عدتها ،وأقسم أنه ال حيل هلا انلاكح حىت يمر عليها

ذلين
أربعة أشهر وعرش ،أخذا من قوهل تعاىل( :وا ِ
ُ
ََ ْ
فون منكم ويذرون ْ
ُيتَ َو ْ
يرتبص َن بِأنف ِسهن
أزواجا
أربعة ُ
أشهر وعرشا) واكنت غري متيقنة من صحة ما

 .1933حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
سعد ین خولہ رضی اہلل عنہ وقاب نا گن خت کہ ان یک بوی سین عہ اسلمنہ رضی اہلل عہا
حاملہ تھی۔ رناذہ رعصہ ی گررا کہ اتہون ت ا ین نچ کو خن ذنا۔ خت وہ ا ین
ے
پقاس ےس ناک ہو گنی پو اتہون ت یناو سنگھار کنا۔ اتہی علم تھا کہ وصع جمل ےک
ساتھ ہی وہ اینی عدب ےس ن کل حیک ہی اور ان ےک لن ذوشے رمذون ےس
ے
ے
ساذی کرنا حاپ ہو گنا ہ۔ ا پےس می اپو السنانل رضی اہلل عنہ ان ےک ناس آت۔
ے
ے
ت
ش
اتہی ینی سیوری ذیکھ کر وہ مچھ گن کہ وہ ساذی کا ب عام ھنحن والون ےک لن
ے
یناری یک ہوئ ہی۔ اتہون ت ا ین اس خنال یک نیناذ پ ان ےک اس عمل پ
ے
ت
ناپسندندیگ کا اظہار کنا کہ ان یک عدب ا ھی جم تہی ہوئ اور اتھون ت قسم کھا کر کہا کہ
ے
ان ےک لن حار ماہ ذس ذن گررت ےس تہےل ن کاح کرنا حاپ تہی ہ کنو نکہ اہلل پ عایل
218

َّ َ
عندها من العلم ،وادلاخل أكد احلكم بالقسم.

فأتت انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فسأتله عن ذلك،

فأفتاها حبلها لألزواج حني وضعت احلمل ،فإن
ُ
أحبت الزواج ،فلها ذلك ،عمال بقوهل تعاىلَ :
(وأوالت
َ ْ ََْ
ُ
األمحال أجل ُهن أن يضع َن محل ُهن) .فاملتوَّف عنها
زوجها ويه حامل تنتيه عدتها بالوالدة ،فإلم تكن

حامال فعدتها أربعة أشهر وعرشة أيام.

پ ِ
م
یپض َن نِا قُسہن ارپ عہ اش ُرہ
کا فمان ہ( :والدِین ُبَوَقون نکم وندرون ارواحاً ی َ
َ
ے
وعشاً) (النقہ )234:پجمہ’’ :تم می ےس خو لوگ قوب ہوحا نی اور بونان جھور
ے
حا نی ،وہ عور نی ا ین آب کو حار مہین اور ذس (ذن) عدب می رکھی۔‘‘ سین عہ
اسلمنہ رضی اہلل عہا کو ا ین علم یک ضحت پ پقی تہی تھا ،خت کہ اس آت واےل

ش
ت
ق
حص ت اینی ناب یک ناکند سم اتھا کر یک ھی۔ خنانچہ وہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ﷺ
ے
ےک ناس آ نی اور آب ﷺ ےس اس نارے می ذرناق ث کنا۔ آب ﷺ ت
ے
ج
اتہی قنوی ذنا کہ وہ وصع مل ےک ساتھ ہی ساذی ےک لن ح الل ہو گنی تھی۔ لھدا اگر
والب
وہ ساذی کرنا حاہی پو ان کو احارب ہ ،کنو نکہ اہلل پ عایل کا فمان ہَ ( :وا ُ
ج
االجمال احلُہُن ان پضَع َن َملَہُن) (الظ الق )4:پجمہ :اور حاملہ عورپون یک عدب ان
ے
ےک وصع جمل ہ۔‘‘ خنانچہ خس عورب کا حاوند قوب ہو حاتاور وہ حاملہ ہو اس یک
عدب نچہ حین ےک ساتھ جم ہوحائ ہ اور اگر وہ حاملہ ی ہو پو ترھ اس یک عدب حار ماہ
اور ذس ذن ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :سبيعة األسلمية -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ُسبَيعة  :بضم السني ،وفتح ابلاء املوحدة ،ويه صحابية جليلة
• سعد بن خولة  :صحايب بدري من بين ًعمر بن لؤي ،كما يف املنت.

• فلم تنشب  :بفتح الشني ،أي لم تمكث طويال.
َ َّ
َ
• ت َعلت ِمن نِفاسها  :بفتح العني وتشديد الالم ،معناه ،ارتفع نفاسها وطهرت من دمها.

• جتملت  :تزينت
• أبو السنابل بن بعكك  :صحايب مشهور بكنيته قيل اسمه :عمرو ،وقيل :حبة بابلاء ،وقيل  :حنة بانلون.
• وأمرين  :أذن يل

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدة ىلع املتوَّف .عنها زوجها.
 .2أن عدة احلامل ،تنتيه بوضع محلها.
 .3يدخل يف احلمل ما وضع (ودل) وفيه خلق إنسان.
 .4أن عدة املتوَّف عنها -غري حامل -أربعة أشهر وعرش للحرة وشهران وِخسة أيام لألمة.
 .5يباح هلا الزتويج ،ولو لم تطهر من نفاسها ،ملا روت (فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محيل ..الخ) رواه ابن شهاب الزهري.
 .6جواز جتمل املرأة بعد انقضاء عدتها ملن خيطبها
 .7أنه ينبيغ ملن ارتاب يف فتوى املفيت أن يبحث عن انلص يف تلك املسألة
 .8الرجوع يف الوقائع إىل األعلم.
 .9وهكذا يف الطالق ،إذا طلقها ويه حامل ،ثم وضعت ،خرجت من العدة ،ولو بعد الطالق بيوم أو يومني ،وهلا أن تزتوج بعد ذلك :اكملتوَّف
عنها؛ ألن وضع احلمل خروج من العدة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر
األرناؤوط( ،ط ،)2دار اثلقافة العربية ،دمشق  -بريوت ،مؤسسة قرطبة ،مدينة األندلس 1408 ( ،ـه) تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه
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وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه)
تنبيه األفهام رشح عمدة ألحاكم البن عثيمني ،ط ،1مكتبة الصحابة ،اإلمارات1426( ،ه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار
الفكر ،دمشق1381( ،ه)  -خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف:
1376ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6046( :
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ے
ض
ینی کرتم صیل اہللعلنہوسلمت عنداال چییک تمارےک پ عد ہمی خطنہذ ین ہوت
ش
فمانا”:خس حصتہماری تماریکرطحتمارپھی اور ہماریفنائیکرطح
ض ے
خ
ن
ل
ت
ہ
ت
فنائیک،اسیکفنائ حنح ہوئ؛ ک ست مارےس ےلفنائیک،اسیک
ے
ض
ی
ی
پ
م
فنائ تہی ہوئ“۔پاء ن عاربر ی اہلل عنہےک ما ونا وپذہ ن ینارت
رعضکنا کہ اےاہللےکرسول!میت اینی یکرییکفنائ تمارےس تہےل کر
ذی۔ میت سوحا کہی کھات نین کاذنہ،میی یکری اگر گرھ کا تہ الذ پچہ

خطبنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم

األضىح بعد الصالة ،فقال :من صىل صالتنا
ََ
ّ َ
ََ َ
َونسك نسكنا فقد أصاب النسك ،ومن نسك

ین پو رناذہ اجھا ہو۔اس خنالےس میت یکریذ نح کرذی اورتمارمی آت
ت
ےس تہےل ہی اسکا گوست ھی کھا لنا۔ اسپآبصیل اہلل علنہوسلمتفمانا کہ
ے
م
ی
پ
ترھ تمھاری یکری حص گوستیک یکری ہوئ۔ ا وپذہ ن ینارترعض کنا کہ
م
ت
میے ناس انک سال کا یکری کا نچہہ اوروہ چےھذو یکرپونےس ھیرناذہ
ے
رعپہ۔ کنا اسےسمییفنائ ہو حاتیگ؟آبصیل اہلل علنہوسلمت

قبل الصالة فال نسك َل

فمانا کہ اہن!لنک تمھارے پ عد کسییکفنائ اسعرمےک نچےسکاقی ہویگ۔

 .1934احلديث:

**

عن َ َ
الرباء بن ًَعزب -ريض اهلل عنهما -قال« :خطبنا

 .1934حدیث:

پاء ین عارب رضی اہلل عھما ےس روای ث ہ وہ فمات ہی کہ ینی کرتم صیل اہلل
ے
ش
ض
علنہ وسلم ت عند اال چی یک تمار ےک پ عد ہمی خطنہ ذ ین ہوت فمانا” :خس حص

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم األضىح بعد
َ َ ُ َ
الصالة ،فقال :من صىل صالتنا َون َسك ن ُسكنَا فقد
ُ
ُّ َ
أصاب الن ُسك ،ومن نسك قبل الصالة فال ن ُسك هل.
ََُْ
َ
َ
ََ
زب :-يا
فقال أبو بردة بن ِنيار -خال الرباء بن ًع ٍ
رسول اهلل ،إين نسكت شايت قبل الصالة ،وعرفت أن

ت ہماری تمار یک رطح تمار پھی اور ہماری فنائ یک رطح فنائ یک ،اس یک فنائ
ے
ض ے
حنح ہوئ؛ لنک خس ت تمار ےس تہےل فنائ یک ،اس یک فنائ تہی ہوئ“۔ پاء ین

عارب رضی اہلل عنہ ےک مامون اپو پذہین ینار ت رعض کنا کہ اے اہلل ےک رسول!
می ت اینی یکری یک فنائ تمار ےس تہےل کر ذی ،می ت سوحا کہ ی کھات نین کا

ايلوم يوم أكل ورشب ،وأحببت أن تكون شايت أول

ذن ہ ،میی یکری اگر گرھ کا تہ ال ذ پچہ ین پو رناذہ اجھا ہو۔ اس خنال ےس می ت
ت
یکری ذ نح کر ذی اور تمار می آت ےس تہےل ہی اس کا گوست ھی کھا لنا۔اس پ آب
ے
م
صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا کہ ترھ تمھاری یکری حص گوست یک یکری ہوئ۔ اپوپذہ
م
ین ینار ت رعض کنا کہ میے ناس انک سال کا یکری کا نچہ ہ اور وہ چےھ ذو
ے
ت
یکرپون ےس ھی رناذہ رعپ ہ۔ کنا اس ےس میی فنائ ہو حات یگ؟ آب صیل
اہلل علنہ وسلم ت فمانا کہ اہن! لنک تمھارے پ عد کسی یک فنائ اس عرم ےک نچ ےس

ما يذبح يف بييت ،فذحبت شايت ،وتغديت قبل أن آيت

الصالة .فقال :شاتك شاة حلم .قال :يا رسول اهلل ،فإن
ََ ْ
َ
عندنا عنَاقا نلا يه أحب إيل من شاتني؛ أفتَج ِزي
َْ
عين؟ قال :نعم ،ولن جت ِز َي عن أحد بعدك».

کاق ی ہو یگ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خطب انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف يوم عيد
األضىح بعد صالتها ،فأخذ يبني هلم أحاكم اذلبح

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ض
ینی کرتم ﷺ ت عند اال چی یک تمار ےک پ عد خطنہ ذنا اور ضچای کرام ےک روپو فنائ
ے
ش
اور اس ےک وق ث ےس من علق اخکام واضح کرت ہوت فمانا کہ خس حص ت اس
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ووقته يف ذلك ايلوم ،فذكر هلم أنه من صىل مثل هذه

الصالة ،ونسك مثل هذا النسك الذلين هما هديه -

صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد أصاب النسك املرشوع.

أما من ذبح قبل صالة العيد فقد ذبح قبل دخول
ُ
وقت اذلبح فتكون ذبيحته حلما ال ن ُساك مرشوًع
مقبوال ،فلما سمع أبو بردة خطبة انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -قال :يا رسول اهلل ،إين ذحبت شايت قبل

الصالة ،وعرفت أن ايلوم يوم أكل ورشب ،وأحببت
أن تكون شايت أول ما يُذبح يف بييت ،فذحبت شايت،
وتغديت قبل أن آيت إىل الصالة .فقال -صىل اهلل

عليه وسلم :-ليست نسيكتك أضحية مرشوعة،
َ
وإنما يه شاة حلم .قال يا رسول اهلل :إن عندي عنَاقا
ُم َر ّباة يف ابليت ،واغيلة يف نفيس ،ويه أحب إيلنا من
ََُ ْ
جزي ّ
عين إذا أرخصتها يف طاعة اهلل
شاتني ،أفت ِ
ونسكتها؟ قال -صىل اهلل عليه وسلم :-نعم ،ولكن

هذا احلكم لك وحدك من سائر األمة خصيصة لك،
ُْ
ُ
فال جت ِزي عنهم عناق من املعزى ما لم تتم سنة.

تمار یک رطح تمار اذا یک اور اس فنائ یک رطح اینی فنائ یک ،خس ےک نارے می ینی
ے
ﷺ یک ہدای ث و رہ تمائ موخوذ ہ ،اس ت شعی اعینار ےس اینی فنائ یک۔ الینہ
خس ت عند یک تمار ےس قنل فنائ یک ،اس ت فنائ کا وق ث شوع ہوت ےس
ے
م
قنلہیاینیفنائذ نحکر ذی۔خنانچہاس یکخنینت حصکھاتحاتواےلگوست
یک ہویگاوراس کا شمارمشوعاور مقنولفنائمی ی ہوگا۔خت اپو پذہ رضی اہللعنہ

ت ینی ﷺ کا خطنہ سنا ،پو رعض کنا کہ اے اہلل ےک رسول! می ت پو ت مار ےس
ے
م
قنل ہی اینی یکری یک فنائ کرذی اور چےھ ی ناب شچھائ ذی کہ خون کہ آح کھات
ت
نین کا ذن ہ اور میے پذنک ی ارم ھی تہت رعپ تھا کہ میے گرھ می ست
ے
ےس تہےل میی یکری فنان یک حات،اس لن می ت اینی یکری یک فنائ کرذی
ت
اور تمار عند ےک لن آت ےس قنل ہی می تاینا ناسنہ ھی کرلنا۔ آب ﷺ ت
ے
خنین م
ح
ن
فمانا کہ شعی اعینار ےس تمھاری فنائ ،فنائ تہی ہوئ ،لکہ اس یک ت ص
یکری ےک گوست یک ہ۔اتھون ت رعض کنا :اے اہلل ےک رسول! میے
ے
ف
م
ن
ی
ی
پ
خ
ک
ک
م
تہان گرھ یک نایل ہوئ انک ری ہ ،و یے پذنک پی ی اور ذو ر ون یک
ےس رناذہ رعپ ہ ،اگر می اےس اہلل پ عایل یک اطاعت و فمان پذاری می فنان
کرذون اور اےس ذ نح کرذون ،پو میے لن کاق ہویگ نا تہی؟ آب ﷺ ت
فمانا:اہن! الینہ ی خکم ساری امت ےک لن تہی ہ ،نلکہ حاض تمھارے لن
ے
ہ؛ اس لن امت مسلمہ ےک لن اس یکری ےک نچ یک فنائ حاپ تہی ،خس کا
انک سال پورا ی ہوا ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجَ َ :
الرباء بن ًَعزب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• يوم األضىح  :يوم عيد األضىح ،هو ايلوم العارش من ذي احلجة من لك سنة ،وهو يوم انلحر اذلي تذبح فيه األنعام تقربا إىل اهلل -تعاىل.-
• صىل صالتنا  :صىل مثل صالتنا يف اهليئة والزمن واملاكن.
ُ
• ن ُسك  :ذبح.
ُّ
ُّ
• أصاب الن ُسك  :وافق الن ُسك املرشوع.
• قبل الصالة  :قبل تمام صالة العيد بالتسليم منها.

• فال نسك هل  :فال تقبل أضحيته وال تصح ،ولكن جيوز هل أكل حلم ذبيحته.
• أبو بردة بن نيار  :صحايب شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وما بعدها.

• تغديت  :أكلت أكلة الغداة ويه ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس ،والغداء ما يؤلك أول انلهار ،ونسميه ايلوم فطورا.
• شاتك شاة حلم  :أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية.
َ
• عنَاقا  :العناق األنىث من ودل املعزى إذا قويت ولم تتم السنة ،وهو بفتح العني وختفيف انلون.
• أحب ايل من شاتني  :لسمنها وكرثة قيمتها.

• بعدك  :سواك ،يعين أنها خصيصة أليب بردة.
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فوائد احلديث:
 .1تقديم الصالة ىلع اخلطبة يف صالة العيد ،وأن هذا هو سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .2أن من حرض الصالة واذلكر ثم ذبح بعد الصالة فقد أصاب السنة وحظي باالتباع.
 .3وقت اذلبح يوم األضىح يدخل بانتهاء صالة العيد.
 .4أن يوم العيد يوم فرح ورسور وأكل ورشب ،فإذا أريد بذلك إظهار معىن العيد ،فهو عبادة.
 .5ختصيص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أبا بردة -ريض اهلل عنه -بإجزاء العناق ،فهو هل من دون سائر األمة فال يقاس عليه.
 .6فيه ديلل ىلع أن املأمورات إذا وقعت ىلع خالف مقتىض األمر لم يُعذر فيها باجلهل ،وتبىق اذلمة مشغولة إىل حني اإلتيان باملأمور ،خبالف
املنهيات ،وهذه قاعدة مليحة نافعة كما َّنبه ابن دقيق العيد.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة :العارشة  1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني -طبعة
مكتبة الصحابة االمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة األوىل  .1426اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم –عبد العزيز بن باز-اعتناء سعيد بن يلع
بن وهف القحطاين  -الرياض  -الطبعة األوىل  .1435-خالصة الالكم لفيصل املبارك احلريميل -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م اإلملام برشح عمدة
األحاكم إلسماعيل األنصاري طبعة دار الفكر دمشق األوىل  1381تأسيس األحاكم ألمحد بن حيىي انلجيم -دار املنهاج القاهرة مرص الطبعة
األوىل .صحيح ابلخاري أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل 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 .املوسوعة الفقهية الكويتية -وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية – الكويت -الطبعة( :من  1427 - 1404ه) األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دار السالسل  -الكويت ..األجزاء  :38 - 24الطبعة
األوىل ،مطابع دار الصفوة  -مرص ..األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.

الرقم املوحد)5401( :
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خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعمائة،

ت
تہیین سا ھی حارہی ،تہیین قوجیذسنہ حار سو کاہ ،تہیین قوح حارہاریک
م
ہ اور نارہہاریک قوح حص پعداذیککمییکوجےسم علوب تہی ہویگ

وخري اجليوش أربعة آالف ،ولن يغلب اثنا
عرش ألفا من قلة

 .1935احلديث:

**

ت
این عناس رضی اہلل عنہ ےس رمقوعا روای ث ہ کہ" :تہیین سا ھی حارہی،
م
تہیین قوجی ذسنہ حار سو کا ہ ،تہیین قوح حار ہار یک ہ اور نارہ ہار یک قوح حص
پ عداذ یک کمی یک وج ےس معلوب تہی ہویگ۔"

عن ابن عباس -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :خري
َ
الصحابة أربعة ،وخري َّ َ
الرسايَا أ ْر َب ُع ِمائة ،وخري
اجليوش أربعة آالف ،ولن ُي ْغلَ َ
ب اثنا عرش ألفا ِم ْن
َّ
قِل ٍة»
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُّ ْ
الصحبة أربعة ،وأن أفضل رسية
املعىن :هو أن أحسن
يه ُ
الـم َّ
كونة من أربعمائة ،وأن أنفع اجلنود اذلين

بلغوا أربعة آالف ،وأن اجليش إذا بلغ عدده اثنا
ُْ
عرش ألف جندي ،واملراد فصاعدا ،فإنه ال يهزم،
ُْ
وإذا ُه ِزم فإنه ال يهزم بسبب قلة عدده ،وإنما قد يهزم
ألسباب أخرى :مثل قلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة،
أو الوقوع يف املعايص ،أو عدم اإلخالص هلل تعاىل،

وحنو ذلك

 .1935حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ج
حدی ث کا معنی ی ہ کہ :ست ےس ا ھی رقاق ث حار افاذ یک ہوئ ہ اور ست
مس
ےستہی قوجی ذسنہ وہ ہ خو حار سو افاذ پ نمل ہو اور ست ےس مقند ل سکر وہ ہ
ت
خس یک پ عداذ نارہ ہار نک ہنح حیک ہو اور خت قوح یک پ عداذ نارہ ہار نا اس ےسرناذہ ہو
ے
ے
حات پو اےس سک ست تہی ہوئ اور اگر سک ست ہو حات پو وہ پ عداذ یک کمی یک وج ےس
تہی ہوئ نلکہ اس صورب می سک ست ےک کچھ اور اسناب ہوت ہی حیےس ذین یک
کمی ،پ عداذ یک کیب پ اپانا نا گناہون می مین ال ہونا نا ترھ اہلل ےک لن اح الض کا ققدان
وعیہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني

معاين املفردات:

• خري  :أحسن ،وأفضل ،وأنفع
ُ ْ
حبةَ
• الصحابة  :مجع صاحب ،أو بمعىن :ص

• الرسايا  :مجع رسية ،ويه القطعة من اجليش
• من قلة  :أي :بسبب قلة عددهم

فوائد احلديث:
 .1أن يف اجلماعة تعاونا ىلع اخلري
 .2أن اهلزيمة قد تكون لقلة ادلين ،أو اإلعجاب بالكرثة وعدم اتلولك ىلع اهلل ،وحنو ذلك

املصادر واملراجع:

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

انلاظرين رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف سليم اهلاليل ،دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل1418ه  -نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني؛ تأيلف د .مصطىف
اخلِن وغريه ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،الطبعة الرابعة عرش1407 ،ه - .سنن أيب داود ،أليب داود السجستاين ،حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد،
املكتبة العرصية.
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تہیین صدقہوہہ خوت یناریےس ہو۔ اوپواالاہتھ پچواےلاہتھےس تہی
ً
العليا
وايلد
،
غىن
خري الصدقة ما اكن عن ظهر
ہو ناہ۔ اور تم میےسہکسی کو حا ہن کہوہ اُنلوگون کوصدقہذ ینےس
خري من ايلد السفىل ،ويلبدأ أحدكم بمن يعول
ِ
ہ
خ
ک
شوعاب رے و اسےکرپپورس ون۔

 .1936احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا”:
تہیین صدقہوہ ہخوتیناری ےس ہو۔اوپواال اہتھ پچ واےل اہتھ ےستہی ہو نا
ہ۔ اور تم می ےس ہ کسی کو حا ہن کہ وہ ان لوگون ےس صدقہ ذ ین یک شوعاب

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ ْ
اهلل عليه وسلم -قال" :خري الصدقة ما اكن عن ظهر
ْ
ُ
وايلد ُ
خري من ايلد ُّ
السفىل ،ويلَبدأ
العليا
ِغىن،
ٌ ِ
ْ ْ ََّ
ُ
َ
َ
أحدكم بِمن يعول" .تقول امرأته :أن ِفق يلع ،وتقول
أم ودله :إىل َمن تَكلُين ،ويقول هل َعبْ ُدهْ :
ُّ
أط ِع ْم ِين
ِ
ْ ْ ْ
واستَع ِمل ِين.

درجة احلديث:

صحيح ,لكن قوهل(( :تقول
ٌ
مدرج من قول أيب
امرأته ))

کرے خو اس ےک رپ ِپورس ہون( ،،کہی اپسا ی ہو کہ) اس یک بوی اس ےس کہن
م
لےگ تم میے اوپ خرح کرو اور ام ولد کےہ کہ چےھ کس ےک انحضار پجھور رہ ہواور
م
اس کا ع الم کےہ چےھ کھ الو اور مچھ ےس کام لو۔

**

حدیث کا ذرج:

هريرة

املعىن اإلمجايل:

بني احلديث أن أفضل الصدقات ما اكن املتصدق به

غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله ,وال حيتاجه لسداد
دين عن نفسه ،وأن الواجب ىلع ُ
المن ِفق أن يبدأ
بنفقات من يعول ،اكلزوجة واألوالد وما ملكت

يمينه ,وأنه ال ينبيغ أن حيبس انلفقة عنهم فيتصدق
ىلع ابلعيدين ،ويرتك األقربني ،ممن يعوهلم وينفق
ْ َ
عليهم .وبني احلديث أنه إن ف ُضل عنده ما يزيد ىلع
نفقة من هم حتت يده ,فإنه يتصدق ىلع األبعدين من

 .1936حدیث:

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس واضح ہو نا ہ کہ ست ےس تہی صدقہ وہ ہ کہ صدقہ کرت واےل
ےک اہل و عنال اس خی ےک محناح ی ہون اور خرح کرت واال مقوض ی ہویی خرح

کرت واےل پ واخت ہ کہ ان لوگون ےس صدقہ وخیاب ذ ین یک شوعاب
کرے خن یک وہ پورس کر ناہ ،،منال ےک طور پ حیےس اس یک بوی اور اس ےک
لرےک اور اس یک ناندنان ہی۔ لہدا اس ےک لن ی مناست تہی ہ کہ ان پ خرح
کن حات واےل اخراحاب کو روےک اور ذور والون پ صدقہ وخیاب کرے اور رسنہ
ذارون کو جھور ذے خن یک پورس اور نان وپققہ یک ذم ذاری اس پ ہ۔

الفقراء واملحتاجني ،ثم بني احلديث فضل اإلنفاق
َّ
بأن َ
المعطي واملنفق يه ُ
يد ُ
العليا ىلع يد اآلخذ ًّ
حسا
ومعىن؛ وذلك بما أنفق من ماهل ،وبذل من إحسانه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري وابن حبان واللفظ هل.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابن حبان وهو يف بلوغ املرام بلفظ مقارب

معاين املفردات:

• عن ظهر غىن  :أي :ما اكن املتصدق به غري حمتاج إيله نلفق ِة عياهل وأهله ,وال حيتاجه لسداد دين عن نفسه.
• ايلد ُ
العليا  :يد ُ
المعطي.
• ايلد ُّ
السفىل  :يد السائِل.
• ويلَبدأْ ُ
أحدكم بِ َمن يَعول  :يلبدأ يف اإلعطاء واإلنفاق بأهل بيته اذلين يُنفق عليهم.
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ْ
• تقول امرأته :أن ْ ِف ْق َ َّ
يلع  :أي تقول هل :أط ِعمين واك ُسين ,ألن ذلك من انلفقة الواجبة عليك ,وذلك حال منعه انلفقة عليها ,أو تقديمه غريها من
قرابته عليها.
َ
• ُّ
أم ودله  :يه األمة اليت تدل من سيدها.
َ َ ُ
كلين  :أي :إىل َمن ترتكين؟
• إىل من ت ِ
َ
• عبْ ُده  :العبد :هو ضد احلر ,وهو اذلي يكون رقيقا ومملواك للحر.
ّ
َ ْ
عين.
• واستع ِملين  :استخدمين يف العمل وإال ِ
فب ِ

فوائد احلديث:
 .1فضل الصدقة ,والرتغيب يف ابلذل واإلنفاق.
 .2فضل ايلد العليا املنفقة أو املحسنة ىلع ايلد السفىل اآلخذة أو السائلة.
 .3أن أفضل الصدقة ما اكن عن سعة وفضل وغىن بعد أن يؤدي ما يلزمه حنو أهله ومن يعول ,ثم جيود بعد ذلك ىلع ابلعيدين.
َّ
أن الواجب ىلع ُ
المن ِفق أن يبدأ بنفقات من يعول ،فال يذهب يلتصدق ىلع ابلعيدين ،ويرتك األقربني ،ممن يعوهلم وينفق عليهم.
.4
 .5وجوب اإلنفاق ىلع من ذكر من الزوجة واململوك.
َّ
َّ
َ
َّ
 .6أن نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع انلفس؛ ذلك أن الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-هن عوان
عندكم"؛ أي :أسريات.
َّ
 .7أن اذلي يعرس بنفقة زوجته عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ ،وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها.

املصادر واملراجع:

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

 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  ,حتقيق :شعيب األرنؤوط  ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :اثلانية - 1414 ،اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبانوتميزي سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه لألبلاين ,دار باوزير للنرش واتلوزيع ،جدة  -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم
ّ
َ
لوغ َ
البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -سبل
السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري للقسطالين املطبعة الكربى األمريية ،الطبعة :السابعة  1323 ،ـه-
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م  -منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية -
الطبعة األوىل  - 1427خمتار الصحاح زين ادلين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنيف الرازي ت :يوسف الشيخ حممد ,املكتبة
العرصية  -ادلار انلموذجية ،الطبعة :اخلامسة 1420 ،ـه -معجم اللغة العربية املعارصة ,د أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عملً،علم
الكتب ,الطبعة :األوىل 1429 ،ه.
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ے
س
می اور میےوالدذوپوناپو َپرہ ا لمی رضی اہلل عنہےک ناسآت،پو
میےوالدتانےسپوجھا کہ ینی صیل اہلل علنہو سلمفض تمار کیےس (پعنی

َ
َ َ
َ َ ُ
دخلت أنا وأيب ىلع أيب برزة األسليم ،فقال َل
أيب :كيف اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ْ ُ َ
يصيل المكتوبة؟

 .1937احلديث:

ک ث)پ ھن تےھ؟

**

َ
(د َخ ُ
لت أنا وأيب
عن أيب املنهال سيار بن سالمة قال:
َ
ىلع أيب بَ َ
رزة األسليم ،فقال هل أيب :كيف اكن انليب
َ ْ
كتُ َ
وبة؟ فقال :اكن
صىل اهلل عليه وسلم يصيل الم
َ َ َ ُ
يُ َص ِّيل َ
اله ِجري -اليت تدعونها األوىلِ -حني تدحض
َ َ
َ
َّ ُ
ُ َ ِّ َ َ
رج ُع أ َح ُدنا إىل َرح ِله يف
َالشمس .ويصيل العرص ثم ي ِ
َّ
َ
مس َح ّيَة ،ونَس ُ
والش ُ
يت ما قال يف
أقىص املدينة
ِ
َ
ِّ
المغرب .واكن ي َ ْستَح ُّ
َ
ب أن يُ َؤخر من ال ِعشاء اليت
ِ
َ َ َّ َ َ
تَ ُ
دعونَها َ
انلوم قبل َها ،واحلديث
الع َت َمة ،واكن يكره
َ َ
َ ُ
ََْ ُ
َ
الغ َ
بَ َ
عرف
ي
ني
ح
اة
د
ة
ال
عدها .واكن ينف ِتل من ص
ِ
ِ
الر ُجل َجل َ
َّ
يسه ،واكن يَ َ
الس ِّتني إىل املائة).
قرأ ِب ِ
ِ

اپو مھال سنار ین س الم ےس روای ث ہ وہ کہن ہی :می اور میے والد ذوپون
ے
س
وپرہ ا لمی رضی اہلل عنہ ےک ناس آت پو میے والد ت ان ےس پوجھا کہ ینی
اپ َ
صیل اہلل علنہ و سلم فض تمار کیےس (پعنی ک ث) پ ھن تےھ؟ پو اتہون ت کہا  :آب
صیل اہلل علنہ و سلم ظرہ خےس تم لوگ تہیل تمار کہن ہو اس وق ث پ ھن تےھ خت سورح
ذھل حا نا ،اور آب صیل اہلل علنہ و سلم عض پ ھن تےھ ترھ ہم می ےس انک آذمی
(تمار پھ کر) مدینہ ےک آخری کوت پ وا قع ا ین گرھ کو لوب آ نا اور سورحیی رہنا،
اور اتہون ت مْعب ےک نارے می خو کہا می (اےس) تھول گنا ،اور کہا کہآب صیل
اہلل علنہ و سلم عساء خےس تم لوگ عمہ کہن ہو نا خی ےس پ ھن کو پسند کرت تےھ ،اور

اس ےس قنل سوت اور اس ےک پ عد گقنگو کرت کو ناپسند فمات تےھ ،اور آب صیل
ن
اہلل علنہ و سلم فرح ےس اس وق ث قارع ہوت خت آذمی ا ین ساتھ ینھن واےل کو
تہچا ین لگنا ،آب صیل اہلل علنہ وسلم اس می ساتھ ےس سو آناب نک پ ھن تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو برزة -ريض اهلل عنه -أوقات الصالة
املكتوبة ،فابتدأ بأنه اكن -صىل اهلل عليه وسلم-

يصىل صالة الظهر ،حني تزول الشمس أي تميل عن
وسط السماء إىل جهة املغرب ،وهذا أول وقتها.

ويصىل العرص ،ثم يرجع أحد املصلني إىل مزنهل يف

أبعد ماكن باملدينة والشمس ما تزال حية ،وهذا أول
وقتها .أما املغرب فقد نيس الراوي ما ورد فيها ،ودلت

انلصوص واإلمجاع ىلع أن دخول وقتها بغروب

الشمس .واكن -صىل اهلل عليه وسلم -يستحب أن
يؤخر العشاء ،ألن وقتها الفاضل هو أن تصىل يف آخر
وقتها املختار ،واكن يكره انلوم قبلها خشية أن

يؤخرها عن وقتها املختار أو يفوت اجلماعة فيها،
وخمافة االستغراق يف انلوم وترك صالة الليل واكن

يكره احلديث بعدها خشية اتلأخر عن صالة
الفجر يف وقتها ،أو عن صالتها مجاعة .كما ينرصف

 .1937حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو َپرہ رضی اہلل عنہ ت فض تمارون ےک اوقاب کا ذکر فمانا ہ۔ اتھون ت
ش
ینانا کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم روالِ مس ےک پ عد ظرہ یک تمار پ ھن تےھ۔ پعنی خت
ے
سورح پح آشمان ےس مْعب یک رطف ما نل ہو حا نا۔ ی ظرہکا اول وق ث ہ۔ اور
ے
عضیک تمار ا پےس وق ث می پ ھن کہ تمار ےس قارع ہوکر کوئ تماری مد ین ےس کاق
ذور پ وا قع ا ین گرھ کو لوب آ نا اور سورح می نیس ناق رہنی۔ ی عض کا اول وق ث
ے
ہ۔ راہ مْعب کا وق ث پو مدکورہ روای ث ےک راوی مْعب کا وق ث تھول گن۔
پ
ش
وب مس ےس شوع ہو نا ہ۔
لنک حیےس کہ چےھ گرر خ کا ہ ،مْعب کا وق ث رع ِ
آب صیل اہلل علنہ و سلم عسا کو ناخی ےس پھنا پسند کرت تےھ؛ کنون کہ عسا کا اقضل

وق ث اےس اس کا آخری محنار وق ث ہ۔ اور آب صیل اہلل علنہ و سلم عسا ےس قنل
ے
سوت کو ناپسند کرت تےھ؛ اس ذر ےس کہ کہی تہی وق ث ےس موخر ی ہوحات،
ے
سوت یک وج ےس جماعت قوب ی ہو حات نا نیند می اسیْعاق یک وج ےس راب یک
ے
تمار ی جھوب حات۔ اورعسا ےک پ عد گقنگو کرت کو ناپسند فمات تےھ کہ کہی تمار ِ
ے
ے
فرح ا ین وق ث ےس موخر ی ہو حات نا جماعت ی جھوب حات۔ اور آب صیل اہلل
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من صالة الفجر ،والرجل يعرف من جلس جبانبه،

مع أنه يقرأ يف صالتها من ستني آية إىل املائة ،مما دل

ىلع أنه اكن يصليها بغلس.

ن
علنہو سلمختفرح یکتمارےسقارع ہوت،پوآذمیا ین ساتھ ینھن واےلکوتہچا ین
لگنا ،ناوخوذنکہ آب اس می ساتھ ےس سو آناب نک پ ھن تےھ۔ ی اس ناب یک
ذلنل ہ کہ آب صیل اہلل علنہ و سلم اےس علس پعنی اندھیے می پ ھن تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو برزة األسليم نضلة بن عبيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• َ
المكتُ َ
وبة  :املفروضة ،.ويه الصلوات اخلمس.
• األوىل  :يه الظهر ،ألنها أول صالة أقامها جربيل للنيب -عليه الصالة والسالم-.
َّ
َْ ُ
الش ُ
مس  :تزول عن وسط السماء إىل جهة الغرب.
• تد َحض
• إىل َرح ِله  :إىل مزنهل.
• يف أقىص املدينة  :أبعدها.
َّ
• َ
اله ِجري  :صالة الظهر؛ ألن اهلجري :شدة احلر عند منتصف انلهار بعد الزوال.
َّ ْ ُ َ َّ ٌ
• والشمس حية  :بيضاء ذات شعاع.
ِّ
• يَستَ ِحب  :يُ َرغب.
• َ
العتَ َمة  :حمركة ،ظلمة الليل حني يغيب الشفق ،ويمىض من الليل ثلثه ،ويراد هنا ،صالة العشاء.
ََْ ُ
َ
• ينف ِتل من َصال ِة الغ َداة  :ينرصف من صالة الصبح.
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ
يسه  :يدري من جيالسه.
عرف الرجل ج ِل
• ِحني ي ِ

فوائد احلديث:
ُّ
 .1تأدب الصغري مع الكبري.
 .2مسارعة املسؤول باجلواب إذا اكن ًعرفا به.
 .3حرص السلف ىلع معرفة السنة من أجل اتباعها.
 .4بيان أول أوقات الصلوات اخلمس ،ويبدأ وقت الصالة اليت بعدها خبروج ما قبلها ،فليس بني وقتيهما وقت فاصل.
 .5بيان أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصليها يف أول وقتها ،عدا العشاء.
 .6األفضل يف العشاء اتلأخري إىل آخر وقتها املختار ،وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخري العشاء بعدم املشقة ىلع املصلني كما تقدم.
 .7كراهة انلوم قبل صالة العشاء ،ئلال يضيع اجلماعة ،أو يوقعها بعد وقتها املختار.
 .8كراهة احلديث بعدها ئلال ينام عن صالة الليل ،أو عن صالة الفجر مجاعة ،لكن كراهة احلديث بعد العشاء ال تنسحب ىلع مذاكرة العلم
انلافع أو االشتغال بمصالح املسلمني.
 .9قوهل( :اليت تدعونها َ
العتَ َمة) ديلل ىلع كراهة تسمية صالة العشاء بالعتمة ،وقد جاء يف صحيح مسلم مرفوًع "ال يغلبنكم األعراب ىلع اسم

صالتكم ،فإنها يف كتاب اهلل العشاء " وورد ما يدل ىلع اجلواز ،فيف الصحيحني عن أيب هريرة مرفوًع " لو تعلمون ما يف العتمة والفجر " ،فانليه
عن هجر االسم الرشيع.
 .10فضيلة تطويل القراءة يف صالة الصبح ،وأن يصليها بغلس.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)6365( :
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ے
رسول اہللﷺمیے ناس پشپفالت ،خت کہ میے ناس انکآذمی
ے
نینھا ہوا تھا۔آبﷺت پوجھا :اے عاپش!ی کونہ؟ میت خوابذنا
ے
ی
ک
ک
ت
کہی میارصاعی تھائہ۔آبﷺتفمانا :اس ناب وذ ھ ھال لنا
ے
پ
ت
ع
ل
ہ
ک
ت
ھ
س
ع
کرو کہ تمھارارصاعی تھائ ون و کناہ؟رصا ت کا ق وکےک سا ھ
ہ (رصاعتوہی م عییہ ،خوکم سنی می ہو)۔

دخل يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

وعندي رجل ،فقال :يا اعئشة ،من هذا؟ قلت:
أيخ من الرضاعة .فقال :يا اعئشة :انظرن من
إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من املجاعة

 .1938احلديث:

**

 .1938حدیث:

ے
ے
عاپش رضی اہلل عہا روای ث کرت ہوت ینان کرئ ہی کہ رسول اہلل ﷺ میے
ے
ناس پشپف الت ،خت کہ میے ناس انک آذمی نینھا ہوا تھا۔ آب ﷺ ت
ے
ے
پوجھا :اے عاپش! ی کون ہ؟ می ت خواب ذنا کہ ی میا رصاعی تھائ ہ۔
ے
ہ
ک
س
آب ﷺ ت فمانا :اس ناب کو ذیکھ تھال لنا کرو کہ تمھارا تھائ ون و کنا
ہ؟۔ رصاعت کا پ علق تھوک ےک ساتھ ہ(رصاعت وہی معیی ہ ،خو کم سنی

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت «دخل يلع رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعندي رجل ،فقال :يا
ًعئشة ،من هذا؟ قلت :أيخ من الرضاعة .فقال :يا

ًعئشة :انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من

املجاعة».

می ہو)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ًعئشة ،فوجد
عندها أخاها من الرضاعة -وهو ال يعلم عنه -فتغري

وجهه صىل اهلل عليه وسلم ،كراهة تللك احلال،
َ
السبب اذلي َّ
َ
وغ ْ َ
غري وجهه،
رية ىلع حمارمه .فعلمت

فأخربته :أنه أخوها من الرضاعة .فقال :يا ًعئشة
َ
ْ
وتثبنت يف الرضاعة ،فإن منها ما ال يسبب
انظرن
املحرمية ،فال بد من رضاعة ينبت عليها اللحم

وتشتد بها العظام ،وذلك أن تكون من املجاعة،
حني يكون الطفل حمتاجا إىل اللْب ،فال يتقوت

بغريه ،فيكون حينئذ اكجلزء من املرضعة ،فيصري
ّ
كأحد أوالدها ،فتثبت املحرمية ،واملحرمية أن

يكون حمرما للمرضعة وًعئلتها ،فال حتتجب عنه،

وخيلو بها ،ويكون حمرمها يف السفر ،وهذا يشمل

املرضعة وزوجها صاحب اللْب ،وأوالدهما وإخوانهما
وآباءهما وأمهاتهما.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ے
ینی ﷺ عاپش رضی اہلل عہا ےک ناس پشپف الت ،پو ذیکھا کہ ان ےک ناس ان کا
ے
رصاعی تھائ نینھا ہوا ہ - ،خےس آب ﷺ تہی حا ین تےھ-۔ اس صورب حال
یک ناپسندندیگ اور اینی مرحم عورپون پ عیب یک وج ےس آب ﷺ کا خرہہ اپور
ے
منعیہو گنا۔ عاپش رضی اہلل عنہ ت آب ﷺ ےک خرہہ اپور ےک منعی ہوت کا
ے
سیت حان کر آب ﷺ کو ینانا کہ وہ ان کا رصاعی تھائ ہ۔ اس پ آب ﷺ
ن
ت فمانا :رصاعت ےک معا مےل می خوب عور اور حقنق کر لنا کرو۔ رصاعت پسا
ن
اوقاب اپسی ہوئ ہ ،خس ےس عورب رمذ یک مرحم تہی ینی۔ رصاعت اپسی ہوئ
حا ہن کہ اس یک وج ےس گوست یندا ہو اور ہدپون کو مضنوظی مےل اور اپسای ث ہی ہو نا
ہ ،خت رصاعت تھوک منات کا کام کرئ ہو ،خت نچ کو ذوذھ یک رصورب ہو
اور وہ کسی اور ےس کو پطور عدا اسی عمال ی کر نا ہو۔ ا پےس می نچہ ذوذھ ن الت وایل
عورب ےک خر یک اور اس ےک کسی اوالذ یک رطح ہوحا نا ہ اور اس ےس مرحمنت یندا
ہوحائ ہ۔ مرحمنت ےس رماذ ی ہ کہ نچہ ذوذھ ن الت وایل عورب اور اس ےک
اہل حای ےک لن مرحم ین حا نا ہ۔ خنانچہ ذوذھ ن الت وایل عورب اس ےس پذہ
ے
م ت
ن
پ
م
ھ
س
ی
ن
ط
س
تہی کرئ۔ ذوذھ نین واال اس ےک ساتھ بہائ ی ی ھ کنا ہ اور ق ی ور
مرحم اس ےک ساتھ حا سکنا ہ۔ اس می ذوذھ ن الت وایل عورب ،اس کا وہ سوہ
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ے
خس یک وج ےس اس کا ذوذھ اپا ہو ،ان یک اوالذ ،ان ےک تھائ اور ان ےک ناب اور
ے
ما نی ست سامل ہی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• دخل يلع  :يف حجريت
• انظرن  :تأملن
• من إخوانكن  :من الرضاع ،وذلك بانلظر يف الرضاع هل هو رضاع صحيح برشطه أم ال ،ولكمة "من" استفهامية مفعول به.
• فإنما الرضاعة  :اليت تثبت بها احلرمة وحتل بها اخللوة.

• من املجاعة  :حبيث يكون الرضيع طفال يسد اللْب جوعته ،ألن معدته ضعيفة يكفيها اللْب وينبت بذلك حلمه.

فوائد احلديث:
 .1غرية الرجل ىلع أهله وحمارمه ،من خمالطة األجانب.
 .2إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه ،فعليه اتلثبت قبل اإلنكار.
 .3اتلثبت من صحة الرضاع املحرم وضبطه.فهناك رضاع ال حيرم ،كأن ال يصادف وقت الرضاع املحرم.
 .4أنه البد أن يكون الرضاع يف وقت احلاجة إىل تغذيته ،فإن الرضاعة من املجاعة.
 .5احلكمة يف كون الرضاع املحرم هو ما اكن من املجاعة أنه حني يتغذى بلبنها حمتاجا إيله ،يشب عليه حلمه ،وتقوى عظامه ،فيكون اكجلزء
منها ،فيصري كودل هلا تغذى يف بطنها ،وصار بضعة منها.

 .6أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته واالحتياط يف ذلك وانلظر فيه.
ُ
 .7أن الرضعة الواحد ال حت ِّر ُم ألنها ال تغين من ٍ
جوع ،وأوىل ما يقدر به الرضاع ما قدرته به الرشيعة وهو ِخس رضعات

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6027( :
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دخلت –يعين -:ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم می رسول اہللﷺےک ناس گنا۔آبﷺوصو کررہ تےھ اور نائآب
وهو يتوضأ ،واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع ےک خرہے اورذارھیےس سین پ تہہراہ تھا۔ میتذیکھا کہآبﷺکیل اور
صدره ،فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق
ناکےک لن الگ الگ نائےلرہ تےھ۔

 .1939احلديث:

عن عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين -
ََ
َ َ ْ ُ َْ
ىلع َّ
انل ِيب -صىل
ت -يع ِىن-:
ريض اهلل عنه -قال :دخل
َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ
اهلل عليه وسلم -وهو يتوضأ والماء ي ِسيل ِمن وج ِه ِه
ََ َ ْ َََُُْ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ َ
ني ال َمض َمض ِة
َو ِحلْيَ ِت ِه ىلع صد ِرهِ فرأيته يف ِصل ب
َ ْ ْ َ
اق.
وا ِ
الس ِتنش ِ

**

عرموین کعتناکعت ین عرموہِمائ رضیاہلل عنہروای ث کرتہی کہمیینیﷺ
ےک ناس گنا۔ آب ﷺ وصو کر رہ تےھ اور نائ آب ےک خرہے اور ذارھی ےس
سین پ تہہ راہ تھا۔ می ت ذیکھا کہ آب ﷺ کیل اور ناک ےک لن الگ الگ نائ
ےل رہ تےھ۔

**

درجة احلديث :إسناده ضعيف

حدی ث کا ذرج :اس حدی ث یک سند صعنف ہ۔

املعىن اإلمجايل:

عن طلحة بن مرصف ،عن أبيه ،عن جده قال:

دخلت –يعين -:ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو

يتوضأ ،واملاء يقطر ،من وجهه وحليته ،فرأيته يفصل

بني املضمضة واالستنشاق ،أي :يأخذ غرفة
للمضمضة ،وغرفة لالستنشاق ،فإذا اكن ثالث

غرفات ،فيكون ستا ثالث للمضمضة وثالث

لالستنشاق ،واحلديث حجة ملن يرى الفصل بني
املضمضة واالستنشاق؛ لكن احلديث ضعيف ال

تقوم به حجة ،واثلابت عن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -أنه لم يكن يفصل بني املضمضة
واالستنشاق ،بل يتمضمض ويستنشق بماء واحد،
أي غرفة نصفها للفم ونصفها لألنف؛ ألن الفم
واألنف يف عضو واحد وهو الوجه ،فال دايع ألخذ
ماء جديد لألنف ،فاثلابت عنه -صىل اهلل عليه

وسلم -اجلمع بني املضمضة واالستنشاق.

 .1939حدیث:

**

اجمایل معنی:

طلچہ این مضف ین والد اور وہ ان ےک ذاذا ےس روای ث کرت ہی ،خن کا ینان
ہ کہ می ینی ﷺ ےک ناس آنا ،خت کہ آب ﷺ وصو فما رہ تےھ اور نائ
ےکقظے آب ےکخرہے اور ذارھیےسینک رہ تےھ۔می ت آب ﷺ
کو ذیکھا کہ آب کیل اور اسنیساق الگ الگ کر رہ تےھ۔ پعنی آب ﷺ انک حلو

نائ کیل ےک لن لین اور انک حلو ناک می نائ ذا لن ےک لن۔ اگر آب ﷺ ت
ے
ہ انک ےک لن نی نی حلو ترھے ،پو کل جےھ حلو ہو حا نی ےگ۔ پعنی نی کیل
ش
ےک لن اور نی ناک می نائ ذا لن ےک لن۔ ی حدی ث اس حص یک ذلنل ہ،
ے
خس یک رات می کیل اور اسنیساق کو الگ الگ کرنا حا ہن۔ لنک ی حدی ث صعنف
ہ ،خو جحت تہی ین سکنی۔ ینی ﷺ ےس خو عمل نای ث ہ ،وہ ی ہ کہ آب
ﷺ کیل اور اسن یساق ےک لن الگ الگ نائ تہی لین تےھ؛ نلکہ انک ہی نائ ےس
کیل اور اسنیساق کر لین۔ پعنی انک حلو ل ین خس ےک آذےھ نائ کو منہ می ذا لن اور
آذےھ کو ناک می؛ کنونکہ منہ اور ناک ذوپون انک ہی عضو پعنی خرہے می ہوت
ے
ہی۔ خنانچہ ناک ےک لن ینا نائ لین یک کوئ رصورب تہی۔ ینی ﷺ ےس خو عمل
نای ث ہ ،وہ انک ہی نائ ےس کیل اور اسنیساق کرنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو اهلمداين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

معاين املفردات:

• يفصل  :الفصل :هو اتلفريق بني شيئني.
ُّ
• املضمضة  :إدارة املاء يف الفم ثم جمه.
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• االستنشاق  :جذب املاء بنفس إىل داخل األنف.

فوائد احلديث:
 .1جواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق؛ يلكون أبلغ يف اإلسباغ واإلنقاء.
املصادر واملراجع:

1-تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،إعتناء عبدالسالم السليمان ،الطبعة األوىل1427 ،ه-2 .توضيح

األحاكم من بلوغ املرام؛ تأيلف عبداهلل البسام ،مكتبة األسدي-مكة املكرمة ،الطبعة اخلامسة1423 ،ه-3 .سنن أيب داود؛ لإلمام أيب داود سليمان بن
األشعث السجستاين ،تعليق عزت ادلًعس وغريه ،دار ابن حزم-بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه-4 .ضعيف سنن أيب داود؛ تأيلف حممد نارص ادلين
األبلاين ،غراس-الكويت ،الطبعة األوىل1423 ،ه-5 .عون املعبود رشح سنن أيب داود؛ للعالمة حممد شمس احلق العظيم آبادي ،حتقيق عبدالرمحن
حممد عثمان ،املكتبة السلفية-املدينة املنورة ،الطبعة اثلانية1388 ،ه-6 .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام؛ تأيلف الشيخ حممد بن صالح
العثيمني ،حتقيق صبيح بن حممد رمضان وغريه ،املكتبة اإلسالمية-القاهرة ،الطبعة األوىل1427 ،ه-7 .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام؛ تأيلف
عبداهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي-ادلمام ،الطبعة األوىل1427 ،ه.

الرقم املوحد)8385( :
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ے
آبﷺےک سا منرعل کاذکرکنا گنا ،پوفمانا :تم میےس کوئ اپسا کنون
ت
کر ناہ؟ اس لن کہ خس ھی حان کو اہلل کو یندا کرناہوہ اےسیندا کرےک ہی

ذكر العزل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
فقال :ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست
نفس خملوقة إال اهلل خالقها

 .1940احلديث:

رہ گا۔

**

ُ
عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه« :-ذ ِك َر َالعزل

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ آب ﷺ ےک سا من رعل کا ذکر
ے
ے
کنا گنا ،پو فمانا :تم می ےس کوئ اپسا کنون کر نا ہ؟ ی تہی فمانا کہ تم می ےس کوئ
ت
اپسا ی کرے۔ اس لن کہ خس ھی حان کو اہلل کو یندا کرنا ہ وہ اےس یندا کر ےک ہی

لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ولم يفعل

ذلك أحدكم؟ -ولم يقل :فال يفعل ذلك

أحدكم؟-؛ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل

رہ گا۔

خالقها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر العزل عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأنه

يفعله بعض الرجال يف نسائهم وإمائهم .فاستفهم
منهم انليب صىل اهلل عليه وسلم عن السبب ابلاعث

ىلع ذلك بصيغة اإلنكار .ثم أخربهم صىل اهلل عليه
وسلم عن قصدهم من هذا العمل باجلواب املقنع

املانع عن فعلهم .وذلك بأن اهلل تعاىل قد قدر املقادير،

فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب اهلل خلقها
وقدر وجودها ،ألنه مقدر األسباب واملسببات .فإذا
أراد خلق انلطفة من ماء الرجل ،رسى من حيث ال

 .1940حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

آب ﷺےک سا من رعلکا ذکر ہوا کہپعصلوگاینی بوپوناورناندپون ےک ساتھ
رعل کرت ہی۔ پو آب ﷺ ت اسیق ِ
ہام ان کاری ےک طور پ ان ےس اس ےک

کرت کا سیت ذرناق ث کنا۔ ترھ آب ﷺ ت اتہی اس کام ےک کرت یک وج
ے ن
ےس ناخی کنا انک اظمینان حس خواب یک س کل می خس می اتہی اس ےس روکا گنا

ہ کہ اہلل ت ہ خی کو اندارے ےس مقر کر ذنا ہ۔ اس لن تمہارے اس رطح
ن
کرت ےس وہ اپسان ُرک تہی سکنا خس یک چلنق اور وخوذ نحسنا اہلل ت لکھ رکھا ہ،
وہ اسناب اور مسیناب کو یندا کرت واال ہ۔ اہلل پ عایل خت کسی آذمی یک منی ےس
پطق کو یندا کرنا حاہ پو السعوری طور پ اس کو اینی مقر حگہ ےل حا نا ہ۔

يشعر ،إىل قراره املكني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :هو أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• العزل  :نزع اذلكر من الفرج إذا قارب اإلنزال ،يلزنل خارجه .
• ل ِ َم يفعل ذلك أحدكم؟  :استفهام بمعىن اإلنكار.

َ
• ولم يقل فال يفعل ذلك  :مراده أنه لم يرصح هلم بانليه وإنما أشار إىل أن األ ْوىل ترك ذلك.
• خملوقة  :مقدرة اخللق أو معلومة اخللق عند اهلل.
• خالقها  :مربزها إىل الوجود.

فوائد احلديث:
 .1إنكار العزل بقصد اتلحرز عن خلق الودل ،ألن فيه اعتمادا ىلع األسباب وحدها.
َ
 .2أنه ما من نفس خملوقة إال وقد قدر اهلل وجودها ،ففيه اإليمان بالق َدر ،وأن ما شاء اهلل اكن ،وما لم يشأ لم يكن .وليس فيه تعطيل لألسباب،
فإنه قدر األشياء وقدر هلا أسبابها ،فال بد من عمل األسباب ،واهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد .فتعطيل األسباب ،وعدم اإليمان بتأثريها ،أو
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االعتماد عليها وحدها ،الكهما مذهب مذموم .واملذهب احلق املختار الوسط ،هو اإليمان بقضاء اهلل وقدره ،وأن لألسباب تأثريا وهو مذهب أهل
السنة ،وبه جتتمع األدلة العقلية وانلقلية .وهلل احلمد.

- .3إحلاق الودل وإن وقع العزل.

 .4كراهة العزل إذا اكن خشية حصول الودل

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6041( :
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میت ینیﷺ کوذیکھا کہ ختآب شچدہفمات پو ا یناہتھونےس تہےل
رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سجد
گ
گ
وضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا نهض رفع يديه قبل ا ین ھینون کو (رمیپ) ر کھن اور خت (شچدےےس) ا تھن پو ھینونےس تہےل
ركبتيه
ا یناہتھون کو (رمیےس) اتھات۔

 .1941احلديث:

**

 .1941حدیث:

ے
وا نل ین جرح  -رضی اہلل عنہ -ےس روای ث ہ وہ ینان کرت ہی کہ" :می ت ینی
گ
ﷺ کو ذیکھا کہ خت آب ﷺ شچدہ کرت پو ا ین اہتھون ےس تہےل ا ین ھینون کو
گ
(رمی پ) ر کھن اور خت (شچدے ےس) ا تھن پو ھینون ےس تہےل ا ین اہتھون کو

ْ
عن وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه -قال« :رأيت انليب
َ َْ
صىل اهلل عليه وسلم -إذا َسجد وضع ُركبَتي ِه قبلَ
ْ َْ
َ
يَديه ،وإذا ن َهض رفع يَديْ ِه قبل ُركبَتي ِه».

(رمی ےس) اتھات۔ "

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

ْ
خيرب وائل بن ُحجر -ريض اهلل عنه -أنه رأى انليب -
َ
صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا هوى للسجود ،فإنه
يُقدم ركبتيه أوال ثم يَضع يَديه ىلع األرض ،وإذا قام
إىل اثلانية أو إىل اثلاثلة أو إىل الرابعة رفع يَديه قبل
َ
ُركبتيه من األرض ،وهو معىن رواية( :إذا ن َهض
َ
َ
ْ َ
ن َهض ىلع ُركبَتيه واعتمد ىلع ف ِخذه) ال يعتمد ىلع

األرض .وإىل هذا احلديث ذهب أكرث العلماء،
ِّ
ِّ
املصيل ُركبتيه قبل َ
فقالواُّ :
يديه عند
السنة أن يُقدم
َ
الهوي إىل ُّ
السجود ،ورغم ضعف احلديث إال أنه
متأيد بفعل عمر -ريض اهلل عنه -وغريه من

الصحابة.

**

اجمایل معنی:

ے
وا نلین جرح-رضی اہللعنہ-ینان کر رہہی کہاتھون تینیﷺکوذیکھا کہخت
گ
آب ﷺ شچدے ےک لن پچ جھکن پو ا ین ھینون کو تہےل رمی پ ر کھن اور ترھ
ت
ا ین اہتھون کو ر کھن اور خت ذوشی نا نیشی نا خو ھی رکعت ےک لن کرھے
ت
گ
ہوت پو ھینون ےس تہےل رمی ےس ا ین اہتھون کو اتھات تےھ۔ اُس حدی ث کا ھی
گ
تہی معنی ہ خس می آنا ہ کہ" :خت آب ﷺ ا تھن پو ا ین ھینون ےک
شہارے ا تھن اور اینی ران پیکنہ کرت تےھ۔" پعنی آب ﷺ رمی کا شہارا تہی

لین تےھ۔اکی علماءاشیحدی ث یکییویکرتہی۔ انےکپقول سیت یہ کہ
ے
گ
تماری شچدے می حات ہوت اہتھون ےس تہےل ا ین ھینون کو رمی پ ر کےھ۔
اگرج ی حدی ث صعنف ہ ناہم اس یک عرم  -رضی اہلل عنہ -اور ذیگر ضچای ےک عمل

ے
ےس نایند ہوئ ہ۔

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

فوائد احلديث:

 .1أن َ
الهوي للسجود يكون ىلع ُّ
الركبتني.
 .2رفع ايلَدين قبل ُّ
الركبتني عند القيام.

املصادر واملراجع:

اإلرشاف ىلع مذاهب العلماء ،تأيلف :أبو بكر حممد بن إبراهيم انليسابوري ،حتقيق :صغري أمحد األنصاري أبو محاد ،انلارش :مكتبة مكة اثلقافية،
رأس اخليمة  -اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة :األوىل 1425 ،ـه 2004 -م .معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب ،انلارش :املطبعة
العلمية ،الطبعة :األوىل 1351ه .سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 :اثلانية1395 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف :أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
1421ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة
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املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم
رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م.
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة

الرقم املوحد)10939( :
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میت ینی اکرمﷺکو ذیکھا ،آبلوگونیکامامت کررہ تےھ اور اپو
ال عاضرضی اہلل عنہیک نینی امامرضی اہلل عہا خو ینیﷺیکصاخیاذیربت

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس

وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت

رضی اہلل عہایک نینی تھی ،آبےک کندےھپ تھی ،ختآبرکوعمی حات
پو اتھی کندےھےس ا نار ذ ین اور خت شچدےےس ا تھن پو ترھ اتہی ا ین

انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع اعتقه ،فإذا ركع
وضعها ،وإذا رفع من السجود أاعدها

 .1942احلديث:

کندےھپپھا لین۔

**

عن أيب قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه ،-قالُ « :
رأيت
َُ َ ْ
َّ
امة بِنت
انليب صىل اهلل عليه وسلم يَ ُؤ ُّم انلاس و أم
َ
ُ
َ
بنت انليب صىل اهلل عليه
أ ِيب الع ِ
اص ويه ابنة زينب ِ
َ
َ
ركع َ
وضعها ،وإذا رفع ِمن
وسلم ىلع ًع ِت ِقه ،فإذا
َ َ
الس ُ
ُّ
أًعدها».
جود

اپو قناذہ اپضاری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ می ت ینی ﷺ کو
ن
ذیکھا ،آب لوگون یک امامت کر رہ تےھ ،اور اپو العاض رضی اہلل عنہ یک ینی امام
ن
رضی اہلل عہا خو ینی ﷺ یک صاخیاذی ربت رضی اہلل عہا یک ینی تھی ،آب ےک
کندےھ پ تھی ،خت آب رکوع می حات پو اتھی کندےھ ےس ا نار ذ ین اور خت
شچدے ےس ا تھن پو ترھ اتہی ا ین کندےھ پ پھا لین۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب صىل اهلل عليه وسلم
اكن يصيل بانلاس وهو حامل أمامة بنت العاص بنت
ابنته زينب ريض اهلل عنها حىت إنه حال ركوعه

وسجوده يضعها فإذا قام محلها وهكذا ،ويدل ذلك

ىلع أنه ال حرج يف محل األطفال حال الصالة.

 .1942حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث شپف اس ناب یک وصاخت کر رہی ہ کہ ینی ﷺ ائ العاض اور اینی
ے
ے
ن
صاخیاذی یک ینی امام کو اتھات ہوت لوگون کو تمار پھا رہ تےھ ،رکوع اور

شچدے یک حال ث می اتہی ا نار ذ ین اور خت کرھے ہو حات پو اتہی اتھا لین اور
اشی رطح کنا کرت تےھ( ،آب ﷺ کا ی ق عل) اس ناب پ ذالل ث کر نا ہ کہ
ے
ہ
ت
خ
حال ِ
ث تمار می نحون کو اتھا لین می کوئ رح ی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو قتادة األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

ُ
• أمامة  :يه :بنت زينب بنت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-ووادل أمامة هو أبو العاص بن الربيع ،وزينب توفيت سنة ( 8من اهلجرة)،
وابنتها أمامة تزوجت بعيل بن أيب طالب ،وقتل عنهاّ ،
ثم تزوجت بعده املغرية ابن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب.

فوائد احلديث:
 .1تواضع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وحسن خلقه ،ورمحته بالكبري والصغري ،فصلوات اهلل وسالمه عليه ،فهو -صىل اهلل عليه وسلم -قدوة يف
َّ
حسن اخللق ،ويف الرأفة ،والرمحة ،واحلنان ،وال سيَّما ىلع الصغار والضعفاء ،كما أن يف احلديث بيان سماحة ويرس الرشيعة.

 .2جواز مثل هذه احلركة يف الصالة فرضا أو نفال ،من اإلمام واملأموم واملنفرد ،ولو بال رضورة إيلها.
ُ
 .3جواز مالمسة ومحل من ختىش جناسته ،تغليبا لألصل ،وهو الطهارة ىلع غلبة الظن ،فايلقني ال يزول بالشك ،فايلقني هو أصل طهارة األشياء،
والشك هو مظنة جناسة ثياب األطفال وأبدانهم ،وأمامة وقت محله هلا بنت ثالث سنني.
ُ
 .4جواز دخول األطفال املساجد إذا لم حيصل منهم أذية للمصلني ،وإشغال هلم عن صالتهم ،وح ِفظوا من توسيخ املسجد وتنجيسه.

 .5ترك مستحبات الصالة عند احلاجة إىل تركها ،فاحلامل هلذه الطفلة لن يتمكن من وضع ايلدين مقبوضتني ىلع الصدر ،وال يتمكن من وضع
الراحتني ىلع الركبتني يف الركوع ،وغري ذلك من فضائل الصالة.
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 .6يف احلديث ديلل ىلع يرس الرشيعة اإلسالمية وسماحتها ،حيث إن العمل القليل ال يبطل الصالة ،وكذا الكثري املتفرق.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم املحقق:
حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل
بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1
1427ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض .تسهيل اإلملام بفقه 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.
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پ
میت نالل رضی اہلل عنہ کو ذیکھا کہوہ ا طحیکرطفن کےل ترھ اذانذی،خت
ے
ے
«جی عیل الضالہ» اور «جی عیل القالح»پ تہنچ پو اینی گرذنذا نی اور نا نی
حایث موریاور خوذ تہی گھوےم۔

رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح
ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح ،لوى عنقه يمينا
وشماال ،ولم يستدر.

 .1943احلديث:

**

 .1943حدیث:

اپوجحنقہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہمیت ن الل کو اذان ذ ین ذیکھا ،وہ گھومرہ تےھ
اینا خرہہ اذرھ اور اذرھ تھی رہ تےھ اور ان یک انگلنان ان ےک ذوپون کاپون می

عن أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -قال :رأيت بالال
ِّ
يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا ،وهاهنا ،وإصبعاه يف
ُ
ُ
أذنيه ،ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف ق َّب ٍة هل
ُ
ََ
محراء -أراه قال :من أدمٍ  -فخرج بالل بني يديه
ب َ
الع َ َ
زن ِة فركزها ب َ
ابل ْط َحا ِء « ،فصىل إيلها رسول اهلل
ِ
ِ
صىل اهلل عليه وسلم ،يمر بني يديه اللكب واحلمار،
وعليه ُحلَّ ٌة محراء» ،كأين أنظر إىل بَ
يق ساقيه ..ويف
ر
ِ ِ
َّ
رواية :رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ

تھی ،رسول اہلل ﷺ ا ین شح جےم می تےھ ،وہ جرمے کا تھا ،ن الل رضی اہلل
عنہ آب ﷺ ےک سا من ےس ییہےل کر ن کےل اور اےس پطچاء (مندان) می گار ذنا۔
ے
ی
ترھ رسول اہللﷺ ت اس یک رطفمنہ کر ےک تمار پھائ۔ اس یے ےک آےگ
ے
ےس کن اور گدےھ گرر رہ تےھ۔ اور آب ﷺ انک شح حاذر تہن ہوت

تےھ ،می گونا آب یک یندلنون یک سقندی ذیکھ راہ ہون۔ اور انک روای ث می ہ کہ
پ
اپوجحنقہ رضی اہلل عنہ ت کہا :می ت ن الل رضی اہلل عنہ کو ذیکھا کہ وہ ا طح یک رطف
ن کےل ترھ اذان ذی ،خت «جی عیل الض الہ» اور «جی عیل الق الح» پ تہنچ پو اینی گرذن
ے
ے
ذا نی اور نا نی حای ث موری اور خوذ تہی گھوےم۔

يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح ،لوى عنقه يمينا

يستدر.
وشماال ،ولم
ِ

**

درجة احلديث :صحيح دون قوهل( :ولم يستدر)

حدیث کا ذرج:

املعىن اإلمجايل:

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نازال يف األبطح يف
أىلع مكة ،فخرج بالل بفضل َو ُضو ِء انليب -صىل اهلل
َّ
ََ
وجعل انلاس يتربكون بهَ ،وأذن بالل.
عليه وسلم،-
قال أبو جحيفة :فجعلت أتتبع فم بالل ،وهو يلتفت

يمينا وشماال عند قوهل "يح ىلع الفالح"؛ ليسمع

انلاس ،حيث إن الصيغتني حث ىلع امليجء إىل
الصالة .ثم ُر ِكزت لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
رمح قصرية؛ تلكون سرتة هل يف صالته ،فصىل الظهر
ركعتني .ثم لم يزل يصىل الرباعية ركعتني حىت رجع

إىل املدينة ،لكونه مسافرا.

**

اجمایل معنی:

ے
پ
ی
ن
ض
م
ن
ط
ن
ت
م
ینی ﷺ ت ناالئ کہ ،چاء ی پاو فمانا ھا۔ خنا چہ الل ر ی اہلل عنہ ی ﷺ
ے
ےک وصو ےک ناق ماندہ نائ کو ےل کر ناہ آت پو لوگ اس ےس پک ث حاصل کرنا

شوع کر ذت اور ن الل رضی اہلل عنہ ت اذان ذی۔ اپو جحنقہ رضی اہلل عنہ ینان
کرتہی کہمین الل رضیاہلل عنہےکمنہکوذیکھنلگاوہ ”جی عیل الضلوہ“ اور ”جی عیل
ے
ے ے ے
الق الح“ کہن ہوت ذا نی نا نی رم رہ تےھ ناکہ ست لوگون کو ی سنائ ذے سےک
کنو نکہ ان ذوپون جملون می تمارےک لن آت یک پعنت ہ۔ ترھ ینی ﷺ ےک
لن انک جھونا سا ییہ گار ذنا گنا ناکہ وہ آب ﷺ یک تمار ےک ذوران سیہ کا کام
ے
ذے۔ ترھ آب ﷺ ت ظرہ یک ذو رکعنی اذا فما نی۔ مساف ہوت یک وج ےس
ے
آب ﷺ خت نک مدینہ واپس تہی آ گن ی ث نک حار رکعت وایل تمار کو ذو
رکعت ہی پ ھن رہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
اتلخريج :أبو ُجحيفة َو ْه ُ
ب بن عبد اهلل ُّ
السوايئ -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ّ
ّ
• رأيت بالال يؤذن  :اكن ذلك يف حجة الوداع ،وانليب -صىل اهلل عليه وسلم -نازل يف األبطح بمكة.
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• ويتبع فاه هاهنا ،وهاهنا  :أي :أتابع ببرصي فمه يمينا وشماال؛ ألنه اكن يتتبع بفيه انلاحيتني.
َْ َُ
• وإصبعاه يف أذنيه  :مثىن إصبع ،واملراد هنا :األن ُملة.

• ولم يستدر  :يقال :دار اليشء يدور دورا ودورانا :حتول وًعد ىلع ما اكن عليه ،فاملراد بها :لم يدر جبملة بدنه ،فاالستدارة ختتلف عن االتلفات.
َ
• هاهنا وهاهنا ( :ها هنا وههنا) أ ْي يَ ِمينا َو ِش َماال
• أراه  :أي أظنه.
ََ
• من أدم  :مجع أديم أي جدل.
• بالعزنة  :عصا أقرص من الرمح هلا سنان وقيل يه احلربة القصرية.
• فركزها  :أي غرزها.

• بابلطحاء  :يعين بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة وهو اذلي يقال هل األبطح.
• حلة محراء  :إزار ورداء.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االتلفات يف احليعلتني يمينا وشماال.
 .2ظاهر احلديث أنه يلتفت يف لك اجلملة (يح ىلع )..ال يف بعضها ،وأما ما يفعله بعض املؤذنني من أنه يقولَّ :
(يح ىلع) ثم يلتفت ،فهذا خالف
السنة.
ْ
ٌ
 .3لالتلفات فائدتان :األوىل :أنه أرفع للصوت وأبلغ يف اإلعالم ،ال سيما يف احليعلتني؛ ألنهما خطاب ونداء ،وغريهما من األلفاظ ِذكر .اثلانية:
ْ
أنه عالمة للمؤذن ،يلعرف من يراه ىلع ُبع ٍد أو من اكن به صمم أنه يؤذن.

 .4مرشوعية وضع اإلصبعني يف األذنني لقوهل( :وإصبعاه يف أذنيه) ألنه أمجع للصوت ،وألنه عالمة ىلع املؤذن.
 .5مرشوعية األذان ،وأنه من شعائر ادلين الظاهرة.

 .6استحباب استقبال القبلة يف األذان.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه 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 للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي ،الرياض .سنن الرتمذي أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم – بريوت .مسند اإلمام أمحد
بن حنبل ,املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ,إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن
َ
َّ
السج ْستاين ،املحققَ :
الرتيك ,انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ,املؤلف :أبو داود سليمان ِّ
شعيب األرنؤوط  -حممد
ِ
اك ِمل قره بليل ,انلارش :دار الرسالة العاملية ,الطبعة :األوىل  1430 ،ـه 2009 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،اثلانية 1405-ه .صحيح أيب داود ,املؤلف :أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين ،األبلاين ،انلارش :مؤسسة غراس
للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي  ،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،دار
الكتب العلمية  -بريوت .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق،
(ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه).
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م
میترسول اہللﷺ کو ا ینذوپون مورونےک اوپی خےصپ سح کرت
ے
ہوتذیکھاہ۔

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع
ظاهر خفيه

 .1944احلديث:

**

عند ین خی عیل رضی اہلل عنہ ےس روای ث کرت ہی کہ عیل رضی اہلل عنہ ت کہا اگر
ے
م
ذین (کا معاملہ) رات اور قناس پ ہو نا ،پو مورے ےک نچےل خےص پ سح کرنا اوپی
م
خےص پ سح کرت ےس تہی ہو نا ،حاال نکہ می ت رسول اہلل ﷺ کو ا ین ذوپون
ے
م
مورون ےک اوپی خےص پ سح کرت ہوت ذیکھا ہ۔

عن عبد خري ،عن يلع -ريض اهلل عنه ،-قال :لو اكن
ِّ
ادلين بالرأي لاكن أسفل اخلُف أوىل باملسح من

أعاله ،وقد «رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
َ
َُْ
يمسح ىلع ظاهر خفي ِه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب يلع -ريض اهلل عنه -أنه لو اكن ادلين يؤخذ
بالعقل دون انلقل ،لاكن أسفل اخلف أوىل باملسح من
أعاله؛ ألن أسفل اخلف يبارش األرض والقاذورات
واألوساخ ،فهو أوىل باملسح من ناحية العقل ولكن

الرشع جاء خبالف ذلك ،فلزم العمل به وترك الرأي

املخالف للنصوص ،وأنه قد رأى انليب صىل اهلل عليه
ِّ
وسلم يمسح أىلع اخلف ،وما فعله انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا
مسح أسفل اخلف باملاء ِّ
تسبب يف محله للنجاسة،
َّ
فجعل املسح أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألن
ظاهر اخلف هو اذلي يُ َرى ،فاكن مسحه أوىل ،ولك
األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة ،لكنها

يف بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب العقول.

 .1944حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
عیل رضی اہلل عنہ خی ذے رہ ہی کہ اگر ذین وجی کو جھور کر عقل اور رات ےس لنا
م
حا نا پو مورون ےک پچ واےل خےص پ سح کرنا اوپی خضہ ےس اَویل ہو نا کنو نکہمورے
م
ےک پچ کا خضہ رمی اور گندگنون ےس م ال ہوا رہنا ہ خنانچہ عقیل طور پ ی سح کا رناذہ

خقدار ہ ،لنک شپعت ت اس ےک ح الف خکم ذنا ہ ،لہدا شپعت پ عمل کرنا
ے
رصوری ہ اور وہ رات اور پظی خو پض ِ
وض شعنہ ےک مچالف ہو اےس پک کرنا
رصوی ہ اور ی کہ آب رضی اہلل عنہ ت ینی ﷺ کو مورون ےک اوپی خضہ پ
ے
م
سح کرت ذیکھا ہ۔ (اگر ذیکھا حات پو) رسول اہلل ﷺ ت خو کنا وہ ذوشے
م
ناخنہ ےس عقل ےک عی مواقق ہ کنو نکہ خت مورون ےک نچےل خضہ کو نائ ےس سح
ے
م
کنا حات پو وہ نچاست ےک لگ حات کا سیت نینا ہ خنانچہ اوپی خضہ پ سح
ے
ے
کرت کا خکم ذنا ناکہ اوپی خضہ می خو گرذ وعنار ہ را نل ہو حات ،اور خو نکہ
م
مورے ےک اوپ واال خضہ ہی پظ آ نا ہ اشی ینا پ مورے ےک اوپ واےل خضہ پ سح
س
ت
کرنا اویل ہ اور شپعت ےک حین ھی اخکام ہی وہ عقل لنم ےک مچالف تہی
ہوت ہی ،لنک پعص صورپون می ی عقل والون پ پوسندہ رہ حائ ہی۔

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

معاين املفردات:

• الرأي  :املراد به َ
العقل وانلظر ،ولكن ِّ
ادلين ليس بالعقل ،بل يثبت بديلل الرشع.

فوائد احلديث:
 .1بيان موضع املسح من اخلف وحنوه وأنه أىلع اخلف.
ُ
وجوب كون املسح ىلع أىلع اخلف ،أما أسفله فال جيزئ مسحه.
.2
َّ ْ
ِّ
 .3ال يرشع مسح أسفل اخلف أو جوانبه؛ ألن ادلين مبناه ىلع انلق ِل عن اهلل تعاىل ،أو عن رسوهل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وليس الرأي هو
ُ
ُ ْ َ
ُ
فالواجب االتباع ،ال االبتداع.
المحك َم فيه،
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ِّ ْ
َّ
َّ
َّ
وربما أصابته انلجاسة ،فاكن أوىل
 .4اذلي يتبادر لذلهن هو أن األوىل باملسح هو أسفل اخلف ،ال أعاله؛ ألن األسفل هو اذلي يبارش األرض،
باإلزالة ،ولكن الواجب ت ُ
قديم َّ
الصحيح ىلع الرأي.
انلقل
ِ
 .5أن ما فعله انليب -صىل اهلل عليه وسلم -موافق للعقل من جهة أخرى؛ ألنه إذا مسح أسفل اخلف باملاء تسبِّب يف محله للنجاسة ،فجعل املسح
َّ
أعاله لزييل ما علق به من غبار؛ ألن ظاهر اخلف هو اذلي يُ َرى ،فاكن مسحه أوىل ،ولك األحاكم الرشعية ال ختالف العقول السليمة ،لكنها يف
بعض األحيان قد ختىف ىلع بعض أصحاب العقول.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مرقاة املفاتيح رشح
مشاكة املصابيح ،تأيلف :يلع بن سلطان القاري ،انلارش :دار الفكر ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي،
حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة
اإللكرتونية.
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ے
ش
اہللاس حصپرجمفمات خست عضےس تہےل حاررکعت تمارپھی۔

رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا.

 .1945احلديث:

**

 .1945حدیث:

عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ ’’اہلل
ے
ش
اس حص پ رجم فمات خس ت عض ےس تہےل حار رکعت تمار پھی‘‘ ۔

عن عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-رحم اهلل امرأ
صىل قبل العرص أربعا».

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضيلة من يصيل أربع ركعات

قبل العرص؛ تنفال ،وذلك بأن دًع هل بالرمحة.

**

اجمایل معنی:

ش
حدی ث شپف می اس حص یک قضنلت کا ینان ہ خو عض ےس تہےل حار رکعت
ے
پطور ِپقل پھنا ہ ناین طور کہ ینیﷺ ت اس ےک لن رجمت یک ذعا فمائ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي أمحد.
اتلخريج :عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َّ
 .1الرتغيب يف صالة أربع ركعات تطوًع قبل صالة العرص ،وأن هذه الصالة من أسباب حصول رمحة اهلل -تعاىل.-
 .2هذه الركعات األربع -قبل العرص -ليست من الرواتب ،وإنما يه من السنن انلوافل ،اليت ليس هلا مرتبة الرواتب يف الفضل واملحافظة.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو
عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل1421ه2001 ،م .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .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
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن 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.
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رسول اہللصیل اہلل علنہو سلمت(رعوہ) اوطاسےک سال نی (ذن)ےک لن
من عہیکرخضتذی اور ترھاسےسمنعفماذنا۔

رخص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اعم
أوطاس ،يف املتعة ثالثا ،ثم نىه عنها

 .1946احلديث:

**

َّ
عن إياس بن سلمة ،عن أبيه ،قالَ « :رخ َص رسول اهلل
ُْ
َ َ َ َ
المت َعة ثالثا ،ثم
اس ،يف
صىل اهلل عليه وسلم ًعم أ ْوط ٍ
َ َ
نىه عنها».

اناس ین سلمہ ا ین والد سلمہ ےس روای ث کرت ہی ،اتھون ت کہا” :رسول اہلل
صیل اہلل علنہ و سلم ت (رعوہ) اوطاس ےک سال نی (ذن) ےک لن من عہ یک
رخضت ذی اور ترھ اس ےس منع فما ذنا۔“

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َسن الشارع انلاكح لقصد االجتماع وادلوام واأللفة
وبناء األرسة ,وذلا اكن لك قصد أو رشط خيالف هذه
احلكمة من انلاكح باطال ,ومن هنا حرم نكاح

املتعة ،وهو أن يزتوج الرجل املرأة إىل أجل ،وقد وقع

الرتخيص فيه سنة غزوة أوطاس ,وذلك يف شوال من

ًعم ثمانية من اهلجرة مدة ثالثة أيام فقط؛ دلايع
الرضورة ,ثم َّ
حرمه انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

حتريما مؤبدا؛ ملا فيه من املفاسد ،من اختالط يف

األنساب؛ واستئجار للفروج ،وجمافاة لذلوق السليم

والطبيعة املستقيمة.

 .1946حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ہم
سارع ت اجماع و یسیگ ،القت و محنت اور حا ندان ینات یک رعض ےس ن کاح کو
مسیون فار ذنا ہ۔ اس لن ہ وہ رعض و شط خو ن کاح یک اس خکمت ےک ح الف
ہو ،ناطل ہ؛ تہی وج ہ کہ ن کاحِ من عہ خرام ہ۔ ن کاح من عہ ی ہ کہ آذمی

عورب ےس انک مقرہ مدب نک ےک لن ساذی کرے۔ اس سلسےل می رعوہ
ے
اوطاس ےک سال رخضت ذی گنی۔ ی سوال آتھ ہرحی می نیس آنا اور رصورب ےک
ے
نحت رصف نی ذن یک احارب ذی گنی۔ ترھ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت ہمیش ےک
ے
لن اےس خرام فار ذے ذنا۔ کنون کہ اس می تہت ےس مقاسد و خراینان نائ حائ
س
ہی۔ من ال پسیون کا اخن الط ،شم گاہون کو کرات پ لینا اور ذ ِ
وق لنم اور طینعت
مسیقنمہ ےک لن اذی ث نایک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

رخص  :أباح.
•
َ
َ
ْ
• ًعم أوطاس  :أي سنة غزوة أوطاس ,وهو واد يف ديار هوازن من أودية الطائف ,قرب حنني ,وقد وقعت يف السنة اليت فتحت فيها مكة.
• املتعة  :انلاكح املؤقت بأمد معلوم ,ويرتفع انلاكح بانقضاء الزمن املؤقت.
• ثالثا  :ثالثة أيام.

فوائد احلديث:
 .1حتريم املتعة ًعم أوطاس ،وذلك يف شوال من ًعم ثمانية من اهلجرة ,بعد إباحتها مدة يسرية.
َّ
 .2يفيد احلديث أنه قد حصل يف املتعة ترخيص مدة ثالثة أيام فقط ًعم أوطاس ،وأنها بعد هذا الرتخيص حرمت حتريما مؤبدا إىل يوم القيامة.
الرخصة يف املتعة اكنت ألجل الرضورة ،ثم ِّ
 .3أن هذه ُ
حرمت حتريما مؤبدا ،وانعقد إمجاع املسلمني ىلع حتريمها حتريما مؤبدا مطلقا ,وال عربة

بمخالفة الروافض ذللك.
َّ .4
حرم الشارع احلكيم هذا انلاكح ،ملا فيه من املفاسد الكثرية ،منها :اختالط األنساب ،واستجارة الفروج بغري نكاح صحيح ,وجمافاته لذلوق
السليم والطبيعة املستقيمة ,وألنه وسيلة وذريعة إىل الزنا.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ُ الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه
وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.
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رسول اہللﷺتعمان ین مطعونرضی اہلل عنہ کو پعی ساذیےکر ندیگ
گرارتیکاحارب تہیذی ،اگرآباتہی اسیکاحاربذےذ ین پو ہم

رد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

عثمان بن مظعون اتلبتل ،ولو أذن َل الختصينا

 .1947احلديث:

خصی ہو حات۔

**

سعد ین ائ وقاض رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت عمان ین
مطعون رضی اہلل عنہ کو پعی ساذی ےک ر ندیگ گرارت یک احارب تہی ذی ،اگر آب
اتہی اس یک احارب ذے ذ ین پو ہم خصی ہو حات۔

عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :رد

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع عثمان بن
َّ ُّ َ
َ َْ
الخت َصينا.
اتلبَتل ،ولو أذن هل
مظعون
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

روى سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه  :أن عثمان

بن مظعون من شدة رغبته يف اإلقبال ىلع العبادة ،أراد
َ
أن يتفرغ هلا ويهجر مالذ احلياة .فاستأذن انليب صىل
اهلل عليه وسلم يف أن ينقطع عن النساء ويقبل ىلع
ّ
طاعة اهلل تعاىل فلم يأذن هل ،ألن ترك مالذ احلياة
ُ
واالنقطاع للعبادة ،من الغلو يف ادلين والرهبانية
املذمومة .وإنما ادلين الصحيح هو القيام بما هلل من
العبادة مع إعطاء انلفس حظها من الطيبات .وذلا

فإن انليب صىل اهلل عليه وسلم لو أذن لعثمان ،التبعه
ُ ّ
المجدين يف العبادة.
كثري من

 .1947حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

سعد ین ائ وقاض رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ عمان ین مطعون رضی اہلل عنہ
ت عناذب می رناذہ رعنت ر کھن یک وج ی عناذب ےک لن ا ین آب کو قارع

کرناحااہاور ذینا یکلدپون ےسا ین آبکوجرھاناحااہ۔پو آبﷺ ےس بوپون ےس
الگ ر ہن یک احارب ما نیگ ،ناکہ اہلل یک عناذب یک رطف منوج ہو ،آب ﷺ ت
احارب ی ذی۔ اس لن کہ ذینا یک خواہساب کو جھور کر عناذب ےک لن ا ین آب

کو قارع کرنا ذین می علو ہ اور رہنابت ہ خس یک شپعت ت مدمت یک ہ۔
ے
ض
حنح ذین ی ہ کہ پقس کو ناک اسناء یک س کل می اس کا خق ذ ین ہوت اہلل پ عایل کا
خق عناذب اذا کرنا ہ۔ اشی وج ےس اگر آب ﷺ عمان رضی اہلل عنہ کو احارب
ذے ذ ین ،پو تہت سارے لوگ خو اہلل یک عناذب کرےک م سقت پذاست کرت
ت
ہی وہ ھی ان یک ایناع کرت۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• اتلبتل  :أصل اتلبتل القطع واإلبانة ،واملراد هنا االنقطاع عن النساء للعبادة.
• ولو أذن هل  :يف ترك انلاكح واتلخيل للعبادة
• الختصينا  :االختصاء قطع اخلصيتني ،وهما األنثيان ،واملراد بلالغنا يف اتلبتل حىت يفيض بنا األمر إىل االختصاء وليس املراد حقيقة االختصاء
ألنه حرام ،وقيل :بل هو ىلع ظاهره واكن ذلك قبل انلىه عن االختصاء ويؤيده استئذان مجاعة من الصحابة انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن االختصاء ،واحلكمة يف املنع إرادة تكثري النسل ليستمر جهاد الكفار ،وإال لو أذن يف ذلك ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل
فيقل املسلمون بانقطاعه ويكرث الكفار ،وذلك خالف املقصود من ابلعثة املحمدية.
 .2انليه عن اخلصاء نيه حتريم يف بين آدم بال خالف.

 .3انليه عن اتلبتل اذلي هو التشديد ىلع انلفس بتجنب انلاكح.
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اإلقدام ىلع ما حتدثه انلفوس من غري سؤال العلماء عنه ،وترك اتلنطع ،وتعايط األمور الشاقة ىلع انلفس ،والتسهيل يف األمر ،وترك
 .4عدم ِ
املشقة وعدم املنع من املالذ خصوصا إذا قصد بها تذكر نعم اهلل -تعاىل -ىلع عبده

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م اإلعالم بفوائد عمدة األحاكم ال بن امللقن املحقق:
عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1417 ،ـه 1997 -م
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سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع انکآذمیترسول اہللﷺےس اسوقث سوال کنا ،ختآبﷺ مییپ
ْ ْ
ََْ ََْ
ال ِمن َربِ :ما ترى يف صالة الليل؟ قال :مثىن مثىن ،پشپففما تےھ کہرابیک تمارےک نارے میآبﷺ کنافمات ہی؟
َّ
فإذا َخ ِ َ
ِش أحدكم الصبح صىل واحدة ،فأوترت آبﷺتفمانا":ذوذورکعت (کرےکپھو) اور ختضح ہوت کا حدسہ
َّ
َل ما صىل
ہو ،پو انکرکعتپھ لو؛وہ تمھاری ساری تمار کو طاق کرذےیگ"۔

 .1948احلديث:

**

ش
عنداہللین عرم رضی اہلل عہماےسروای ثہ ،انک حصتینی کرتم صیل اہللعلنہ
وسلم ےس پوجھا (خت کہ)اس وق ث آب صیل اہلل علنہ وسلم میی پ تےھ کہ راب یک

عن عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما -قال« :سأل
َْ
رب :ما
رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ال ِمن ِ
تَ َرى يف صالة الليل؟ قالَ :مثْ َىن َمثْ َىن ،فإذا َخ ِ َ
يش
َّ
َ َّ
َ َ
ُ
الصبح صىل واحدة فأ ْوت َرت هل ما صىل ،وأنه
أحدكم
َّ
ْ
آخ َر صالتِكم بالليل ِوترا».
اكن يقول :اجعلوا ِ

تمار (پعنی تہچد) پ ھن ےک نارے می آب کنا فمات ہی؟ پو آب صیل اہلل علنہ
وسلم ت فمانا کہ ذو ذو رکعت کر ےک پھ اور خت ضح فی ث ہوت لےگ ،پو انک
رکعت پھ ےل۔ ی انک رکعتییی ساری تمار کو طاق ینا ذے یگ اور آب صیل اہلل

علنہ وسلم فمانا کرت تےھ کہ راب یک آخری تمار وپ کو ینانا کرو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو خيطب
ْ َْ
رب ،عن عدد ركعات صالة الليل ،وكيفيتها,
ىلع ال ِمن ِ
فمن حرصه -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع نفع انلاس،
ونرش العلم فيهم ،أجابه وهو يف ذاك املاكن ،فقال:
ْ
ْ
صالة الليل َمث َىن َمث َىن ،أي يسلم فيها املصيل من لك
ركعتني ،فإذا خيش طلوع الصبح ،صىل ركعة واحدة

فأوترت هل ما صىل قبلها من الليل .ثم أمر انليب -صىل
ْ
بالوتر؛
اهلل عليه وسلم -بأن خيتم العبد صالة الليل ِ
َّ
إشارة منه -عليه الصالة والسالم -بأن خيتم املوفق
حياته باتلوحيد .وهناك صيغ أخرى لكيفية قيام

الليل والوتر.

 .1948حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
آب صیل اہلل علنہ وسلم میی پ پشپف فما تےھ کہ انک حص ت آب ےس راب یک
تمار یک رکعاب یک پ عداذ اور اس یک کنقنت ےک نارے می پوجھا ،لوگون کو پقع تہنچات
اور ان می علم تھن الت ےک خرض و سوق یک وج ےس آب صیل اہلل علنہ وسلم ت

ت
اشی حگہ ھی خواب ذے ذنا اور فمانا :راب یک تمار ذو ذو رکعت ہ۔ پعنی ذو رکعت
ےک پ عد تماری س الم تھی ذے۔ خت ضح صاذق ہوحات کا خوف ہو ،پو انک رکعت
پھ ےل ،خو راب می تہےل پھی یگ تمارون کو وپ ینا ذے یگ۔ ترھ آب صیل اہلل علنہ
وسلم ت خکم ذنا کہ یندہ راب یک تمار کو وپ پ جم کرے۔ اس می ینی ﷺ یک رطف
ےس اس ناب یک رطف اسارہ ہ کہ ناپوقنق یندے یک ر ندیگ کا احینام پوخند پ ہو۔
ے
ت
راب یک تمار اور وپ یک کنقنت ےک نارے می اور ھی صنےع وارذ ہوت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُعمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

ْ
ْ
• َمث َىن َمث َىن  :اثنتني اثنتني بأن يسلم من لك ركعتني.
ْ
ْ
• وهو ىلع ِمن َرب ِ :من َرب مسجده -صىل اهلل عليه وسلم-.
ْ
• ال ِمن َرب  :ماكن مرتفع يف املسجد يصعد إيله اخلطيب أو الواعظ يلخاطب اجلمع
• ما ترى  :ما تقول.
• يف صالة الليل  :يف كيفيتها أو عددها.
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• فإذا َخ ِ َ
يش أحدكم الصبح  :أي خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر.
ْ
• توتر هل ما صىل  :جتعله ِوترا.
ْ
الوتر خاتمة هلا.
• اجعلوا آخر صالتكم بالليل  :أي اجعلوا ِ
• الوتر  :الفرد.

فوائد احلديث:
 .1السنة اليت دل عليها احلديث أن تكون صالة الليل ،ركعتني ركعتني.
 .2أن الوتر يكون آخر صالة الليل ملن وثق من نفسه بالقيام.
 .3أن وقت الوتر ينتيه بطلوع الفجر.
 .4األفضل أن يكون الوتر بعد صالة شفع ,وجيوز االقتصار يف الوتر ىلع ركعة واحدة.
 .5استحباب الوتر ،وأنه من أفضل اتلطوًعت ،لكرثة انلصوص يف األمر به وفضله ،وكون انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يرتكه يف حرض وال
سفر.

 .6أن السنة أن ال تنقص صالة انلافلة عن ركعتني ,ويستثىن من ذلك الوتر.
ْ
 .7جواز سؤال اخلطيب ىلع ال ِمنرب وإجابته.
 .8إجابة السائل ىلع مشهد من انلاس تلعميم الفائدة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م  .تنبيه األفهام للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،األوىل  .1381صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة،
الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن حيىي
انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل .املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة من - 1404
1427ه.

الرقم املوحد)7186( :
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میترا قع ین حد نح رضی اہللعہماےسرمی کو سوت اور حاندیےک عوض
ے
ت
ہ
خ
کرایپذ ینےک نارے می پوجھا ،اتہونت کہا کہ اسمی کوئ رح ی۔

سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب
والورق؟ فقال :ال بأس به

 .1949احلديث:

**

خنظلہ ین قیس اپضاری ےس روای ث ہ کہ می ت را قع ین حد نح رضی اہلل عہما ےس
رمی کو سوت اور حاندی ےک عوض کرای پ ذ ین ےک نارے می پوجھا ،اتہون ت
ے
م
ہ
ت
ل
خ
کہا :اس می کوئ رح ی وگ رسول اہلل ﷺ ےک رمات ی ترہ ےک کنارون اور
نالنون ےک شون پ رمی کرای پ ذ ین تےھ پو پعص اوقاب اس رمی یکیناہی ہوئ
اور ذوشی س المت رہنی اور پعص ذق عہ ی س المت رہنی اور وہ پناذ ہوحائ اور لوگون
ے
می ےس پعص کو نچ ہوت ےک ع الوہ کچھ کرای وصول ی ہو نا اشی وج ےس آب
ے
مع
ی
ض
ﷺ ت اس ےس منع فمانا ،اہن! اگر کرای ےک ندےل کوئ ی اور ما ث سدہ
ے
ہ
ت
خ
خی ہو پو ترھ کوئ رح ی۔

عن حنظلة بن قيس قال :سألت رافع بن خديج عن
كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال :ال بأس به .إنما

اكن انلاس يؤاجرون ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل
َ َ
ََ
اذيَانات ،وأَ ْقبَ
او ِل،
د
اجل
ال
عليه وسلم -بما ىلع الم
ِ
ِ
ِ
وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا ،ويسلم هذا ،ولم
يكن للناس كراء إال هذا؛ وذللك زجر عنه ،فأما

َشء معلوم مضمون؛ فال بأس.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث أهل املدينة
مزارع وبساتني .فاكنوا يؤاجرون األرض بطريقة

جاهلية ،فيعطون األرض لزترع ،ىلع أن هلم جانبا من

الزرع ،وللمزارع ،اجلانب اآلخر ،فربما أثمر هذا،

وتلف ذاك .وقد جيعلون لصاحب األرض ،أطايب

الزرع ،اكذلي ينبت ىلع األنهار واجلداول ،فيهلك

هذا ،ويسلم ذاك ،أو بالعكس .فنهاهم انليب صىل اهلل
عليه وسلم عن هذه املعاملة ،ملا فيها من الغرر

واجلهالة والظلم ،فالبد من العلم بالعوض ،كما البد

من التساوي يف املغنم واملغرم .فإن اكنت جزء منها،
ْ
فيه رشكة مبناها العدل والتساوي يف غن ِم َها
ُ
وغ ْر ِم َها ،وبالنسبة املعلومة اكلربع وانلصف .وإن
اكنت بعوض ،فيه إجارة البد فيها من العلم
بالعوض ،ويه جائزة سواء أكانت باذلهب والفضة،
أم بالطعام مما خيرج من األرض أو من جنسه أو من

جنس آخر ،ألنها إجارة لألرض أو مساقاة أو مزارعة،
ولعموم احلديث [ فأما َشء معلوم مضمون ،فال

بأس به].

 .1949حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

را قع ین حد نح رضی اہلل عنہ ت ذکر کنا کہ ان ےک حاندان واےل مد ین والون می
کھ
ست ےس رناذہ ینی ناری اور ناعنائ کرت تےھ۔ ی حاہلنت ےک رط پق ےک
کھ
مظاپق رمی کو احارہ پ ذ ین تےھ ،رمی ینی ناری کرت ےک لن اس شط پ
ت
ذ ین تےھ کہ انک رطف یک ینداوار ان یک ہوئ ھی اور ذوشی رطف یک کسان یک
ے
پ ہ ت ک
ک
ھ
ہوئ ،ھی انک ےک خےص می ینداوار ہوئ اور ذوشے کا خضہ صا ع و حا نا ھا۔ ی
ج
رمی ےک مالک کو ا ھی ینداوار مل حائ حیےس ترہون اور نالون وایل خگہون یک رمینون یک
ک
ک
ینداوار ،پو ھی ی ینداوار خراب ہوحائ اور ذوشی محقوط رہنی اور ھی اس ےک
پعکس ہو نا تھا۔خنانچہ ینی کرتم ﷺ ت اس می رعر ،خہال ث اور طلم یک وج ےس
ے
اپسی ینائ ےس منع فما ذنا۔ اس لن کہ عوض کا معلوم ہونا رصوری ہ پ عینہ پقع اور
ت
پقضان می ھی پاپی رصوری ہ۔ اگر اس ےک انک خےص کو اخرب پ ذنا حاراہ ہ
ے
پو ی شاک ث ذاری ہوئ خس یک نیناذ پقع اور پقضان می اپضاف اور پاپی کا پقاصہ
ے
ے
کرئ ہ نا ی کہ من عی یناست کا معاملہ ےط نات حیےس خوتھائ نا آذےھ خےص پ پقع
پق
سنم ہو۔ اور اگر رمی عوض ےک ندےل ہو پو ی احارہ ہ۔ اس می عوض کا معلوم
ے
ہونا رصوری ہ۔ ی حاپ ہ خواہ سوت ےک ندےل ہو نا حاندی ےک نا رمی ےس
ہوت وایل ینداوار می ےس کھات ےک ندےل ہو خواہ کھانا اشی قضل یک حیس ےس ہو نا
ذوشی حیس ےس۔ اس لن کہ ی رمی کو احارہ پ ذینا ہ نا ی ذرخنون می مساقاہ
ے
ہ نا ینداوار ےک ندےل رمی ذے کر رمارعت ہ۔ اور (اس ےک حاپ ہوت یک
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انک وج) ی ہ کہ اُس حدی ث می عموم ہ خس می مدکور ہ کہ من عی اور قانلِ
ے
ضمای ث خی ےک ندےل رمی ذ ین می کوئ خرح تہی۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :رافع بن خديج-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• الورق  :الفضة
• يؤاجرون  :يكرون
• املاذيانات  :األنهار الكبار .قال اخلطايب :يه من الكم العجم فصارت دخيال يف الكم العرب.
ْ
• أقبال  :بفتح اهلمزة ،فقاف فباء .ومعناها أوائل
• "اجلداول  :مجع جدول وهو انلهر الصغري
• كراء  :إجيار األرض ملن يصلحها بيشء من غلتها.

فوائد احلديث:
 .1جواز إجارة األرض للزراعة.
 .2أنه البد أن تكون األجرة معلومة ،فال تصح باملجهول.
 .3عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبا أو فضة.
 .4انليه عن إدخال رشوط فاسدة فيها اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع  ،فيه مزارعة
أو إجارة فاسدة ،ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني،
 .5بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالتَ ،كها حمرمة باطلة ،وفيها ظلم ألحد الطرفني ،والرشع إنما جاء بالعدل والقسط واملساواة بني
انلاس ،إلبعاد العداوة وابلغضاء ،وجلب املحبة واملودة.

 .6جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم اكلشطر والربع والسدس مما خيرج من الزرع ،وحتريمه إذا اكن مقابل زرع شجر معني أو أرض معينة.

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح

عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد
صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6039( :
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ے
عنقیث تمہارے لن تہت شیشرمینی فح ہو حا نییگ اور اہللپ عایل
ے
ش
تمہارے لن کاق ہو حات گا۔ لہداکسی حص کو ا ینییون می مسعول ہوت
ے
ےس عاخر تہیآنا حا ہن۔

ستفتح عليكم أرضون ،ويكفيكم اهلل ،فال
يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

 .1950احلديث:

**

عقنہ ین عارم رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی اکرم ﷺ ت فمانا” :عنقی ث
ے
تمہارے لن تہت شی ش رمینی فح ہو حا نی یگ اور اہلل پ عایل تمہارے لن کاق ہو
ے
ش
حات گا۔ لہدا کسی حص کو ا ین ییون می م سعول ہوت ےس عاخر تہی آنا
ے
حا ہن“۔

عن عقبة بن ًعمر -ريض اهلل عنه -سمعت رسول
ْ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقولَ « :ستُفتَ ُح عليكم
َ
َ
أ َر ُضون ،ويكفيكم اهلل ،فال يعجز أحدكم أن
َْ َْ
يله ُو َبأس ُه ِم ِه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث حث املسلم ىلع تعلم الريم ،واتلمرن

 .1950حدیث:

**

عليه ولو يف غري وقت احلاجة إيله؛ ألن ذلك من

أسباب حتقيق انلرص من اهلل ،وحصول الكفاية

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

س
اس حدی ث می مسلماپون کو یی انداری نکھن اور اس یک مسق کرت پ اتھارا گنا
ہ۔ اگرج اس یک رصورب ی تھی ہو۔ اس لن کہ ی اہلل پ عایل یک حای ث ےس خضولِ
مدذ اور مسلماپون ےک لن کقای ث اور ررق ےک خضول کا ذرپ عہ ہ۔

والرزق للمسلمني.

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

معاين املفردات:

• يكفيكم اهلل  :أي احلرب والقتال النتصاركم ىلع معظم األعداء.
• فال يعجز  :فال يقعد وال يضعف.
• أن يلهو بأسهمه  :أن يُشغل وقت فراغه بالريم بها تمرنا.
أرض ،وهذا من البشائر انلبوية اليت حتققت.
• أرضون  :مجع ٍ

فوائد احلديث:
 .1بشارة انليب – صىل اهلل عليه وسلم – بالفتوحات اإلسالمية.
 .2انلدب إىل الريم واتلدرب عليه.
 .3اإلسالم حيث أتباعه ودًعته ىلع اإلعداد واالستعداد يف لك األحوال.
املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت .نزهة املتقني رشح رياض الصاحلني ملجموعة من ابلاحثني ,مؤسسة
الرسالة ,الطبعة الرابعة عرش1407 ,ه  .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني ،لسليم اهلاليل ,دار ابن اجلوزي .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 ،ـهرشح رياض الصاحلني البن عثيمني  ,دار مدار الوطن للنرش ،الرياض ,الطبعة  1426 :ه.

الرقم املوحد)6385( :

253

سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف
س
املغرب بالطور ،فلما بلغ هذه اآلية :أم خلقوا میت ینی کرتم صیل اہللعلنہو لمکو مْعبیکتمار می سورہ الطورپ ھن ہوے
سنا۔ ختآباسآیثپ تہنچ”ام حلقوا من عی شیء ام ہم الچالقون* ام
من غري َشء أم هم اخلالقون ،أم خلقوا
ے
ل
ل
السموات واألرض بل ال يوقنون ،أم عندهم
حلقوا ا سموابواالرض نلال پوقنون* ام عندہم خراینرنک ام ہم ا مسیظون“
ے
خزائن ربك أم هم املسيطرون ،قال :اكد قليب أن
پوفیث تھا کہمیاذل ار حات۔
يطري

 .1951احلديث:

**

م
حیی ین ط عم رضی اہلل عنہ کہن ہی کہمی ت ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم کو مْعب یک
تمار می سورہ الطور پ ھن ہوے سنا۔ خت آب اس آی ث پ تہنچ ”ام حلقوا من عی
ے
ل
شیء ام ہم الچالقون * ام حلقوا ا سمواب واالرض نل ال پوقنون * ام عندہم خراین
ے
ل
رنک ام ہم ا مسیظون“ پو فی ث تھا کہ میا ذل ار حات۔

عن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه -قال :سمعت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف املغرب ُّ
بالطور،
ُ ُ
فلما بلغ هذه اآلية﴿ :أم خ ِلقوا من غري َشء أم هم
َ َُ
اخلالقون ،أم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون،
أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون﴾ .قال :اكد

قليب أن يطري.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث أن جبريا -ريض اهلل عنه -سمع انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف صالة املغرب يفالركعتني األويلني بسورة الطور ،وذلك عندما جاء

لفاكك األرسى بعد بدر ،ثم أسلم بعد ذلك.

 .1951حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ہ کہ حیی رضی اہلل عنہ ت آب صیل اہلل علنہ وسلم کو مْعب یک تہیل
ذو رکعنون می سورہ الطور پ ھن سنا ،ی اس وق ث یک ناب ہ کہ خت ندر ےک پ عد
ے
ے
قندپون کو جرھات ےک آت تےھ ،اس ےک پ عد ی اس الم ےل آت۔

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

معاين املفردات:

َّ
• الطور - :بضم الطاء :-هو لك جبل ممتد ،واملراد هنا :جبل سيناء ،اذلي َكم اهلل عليه موىس -عليه السالم.-

فوائد احلديث:

َّ
ُ
 .1الغالب يف القراءة يف صالة املغرب أنها من قصار املفصل ،لضيق وقتها ،ولكن قد تصىل بطواهل ،فال ختتص بالقصار ،فقد قرأ انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -بسورة {الطور} ،ويه من طوال املفصل.

 .2ورد أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ يف املغرب بسورة {األعراف} ،وقرأ بسورة {الصافات} ،وقرأ بسورة {ادلخان ،وقرأ بسورة {املرسالت} ،وقرأ
بسورة {اتلني} ،وقرأ بسوريت {املعوذتني}؛ ولك هذه أحاديث صحيحة.
َّ
 .3جبري بن مطعم حينما سمع قراءة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -سورة {الطور} اكن اكفرا ،وبلغها وهو مسلم ،وقد قال العلماء :العربة بأداء
ُ َ ْ
الشهادة ال بتحملها ،فمن َّ
حتملها وهو اكفر أو فاسق ،ثم أداها مسلما أو عدال -ق ِبلت شهادته ،والرواية مثل الشهادة.
 .4أنه اكن -عليه الصالة والسالم -يف بعض األحيان يطيل صالة املغرب ،إال أن الغالب ختفيفها.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه.
َ
لوغ َ
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض،
مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد
السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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ے
رسول اہللﷺےسشابکاشکہ ینات حاتکا خکم پوجھا گنا ،پوآبﷺ
تفمانا":تہی"

سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
اخلمر تتخذ خال? قال« :ال»

 .1952احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم ےس پوجھا گنا :کنا
شاب کا شکہ ینانا حا سکنا ہ؟ آب ت فمانا":تہی"۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قالُ :سئل رسول
ُ َّ َ ُ َ ًّ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلمر تتخذ خال?

قال« :ال».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -سئل عن حكم اخلمر إذا
ًّ
عوجلت حىت صارت خال ,وذلك بعد نزول حتريم
اخلمر ,فنىه عن ذلك .وعليه فاخلمرة إذا ُح ّولت إىل
ٍّ
خل بأي طريقة اكنت ,سواء بوضع َشء فيها كخزب

أو بصل أو ِخرية أو حجر وحنو ذلك ,أو بنقلها من
الظل إىل الشمس أو العكس ,أو خبلطها بمادة أخرى
فيه ىلع حتريمها ،وال ينقلها هذا اتلحويل عن
حكمها ،أما إذا ختللت بنفسها من دون عمل أحد

فإنها تطهر بذلك وتباح.

 .1952حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ینا رہ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ےس اس شاب کا خکم
ے
ے
ذرناق ث کنا گنا ،خےس اس وق ث نک رکھا حات کہ وہ شےک مییندنل ہوحات۔ ی

شاب یک خرمت نارل ہوت ےک پ عد یک ناب ہ۔ خنانچہ آب ﷺ ت اس
ت
ےس منع فمانا۔ اشی ےک مظاپق اگر شاب کو کسی ھی رطپقہ ےس شےک مییندنل
ے
ے
کرذناحات؛حاہاسمیروئ،ینار ،حارمہ(اپتم)ناپرھاوراس رطح یککوئ ےس
ے
ذایل حات نا اےس سای ےس ذھوب می الکر رکھا حاے نا اس ےک پعکس ذھوب
ے
ےس سات می الکر رکھا حاے نا اےس اور کسی خی ےک ساتھ م الذنا حات ،ان ساری
صورپون می وہ اینی اصل خرمت پ ناق رہ یگ اور اس پضف ویندنیل ےس اس کا
خکم یندنل تہی ہوگا۔ ناہم اگر کسی ےک عمل ذحل ےک پعی ار خوذ شکہ می یندنل
ے
ہوحات پو اس صورب می وہ ناک اور مناح ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• اخلمر  :ما أسكر سواء اكن من عصري العنب أو من غريهُ ،
وس ِّميت ِخرا؛ ألنها ختامر العقل فتغطيه ,من اتلخمري ,وهو اتلغطية.
ًّ
• تتخذ  :تعالج حىت تصري خال بوضع َشء فيها أو خلطها بغريها.
ًّ
َُ َ
محض من عصري العنب وغريه ولم يُسكر.
• خال  :ما
• ال  :ال :حرف نيف ,أي ال جيوز إمساكها من أجل أن َّ
حتول إىل خل.

فوائد احلديث:

 .1حتريم ختليل اخلمر ,وأنها إذا َّ
حتولت إىل خل بفعل فاعل بقيت ىلع حتريمها ،وال تنقلها اإلزالة عن حكمها.
ْ
ًّ َّ
 .2أن اخلمرإذا ختللت بنفسها بدون ختليل ،بأن انقلبت من كونها ِخرا إىل أن صارت خال ،فإنها تباح؛ وتصري طاهرة.
 .3حتريم رشب اخلمر وجناستها.
ًّ
 .4وجوب إتالف اخلمر ,وعدم جواز إمساكها تلتخذ خال وحنو ذلك.

 .5أن جناسة اخلمر جناسة عينية فال يمكن تطهريها باتلخليل وال بغريه ,إال إذا ختللت من نفسها.
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ًّ
 .6أن الرشيعة إذا حرمت شيئا َّ
حرمت الوسائل املوصلة إيله ,ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -منع من اختاذ اخلمر خال؛ ئلال يستبقيها من أراد
ِّ
فتسول هل نفسه رشبها.
ختليلها,

املصادر واملراجع:

-صحيح مسلم املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت- .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد

بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ,بدون طبعة وبدون تاريخ- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -نيل األوطار ,حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل
بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الشواكين ايلمين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة
للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع –
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م -فتح ذي
الرياض- .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه)- ..بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".
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اہللےکرسولےس سوت اور حاندییکس کل می ملنوایل گریپیخیےک
نارے می پوجھا گنا؟آبﷺتفمانا ،اسیکذوری اور کیےیک پسہی

سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
لقطة اذلهب ،أو الورق؟ فقال :اعرف واكءها
وعفاصها ،ثم عرفها سنة ،فإن لم تُ َ
عرف

کرو۔ ترھ انک سال نک اسیک پسہی کرو ،ترھ اگر تمتاےس خرح کر لنا ،پووہ
ے
ک ت
ت
مہ
ک
تمہارے ناسوذپعت ہویگ۔خت ھی ھی اسکا مالکآت ،ی اذا رنا

فاستنفقها ،وتلكن وديعة عندك فإن جاء
طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله

 .1953احلديث:

پے گا۔

**

رند ین حالد خہنی رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ےس کسی ےک
ے
گرے نا تھوےل ہوت سوت اور حاندی ےک نارے می پوجھا گنا پو آب ﷺ ت

عن زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه« :-سئل
َُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن لق َطة اذلهب،
ْ
الورق؟ فقال :اعرف واك َ َء َها وع َف َ
َ
اص َها ،ثم َع ِّرف َها
ِ
ِ
أو ِ
َسنَة ،فإن لم تُ َ
عرف فاستنفقها ،وتلكن وديعة عندك

فمانا ” :اس ےک بوے اور (ناند ھن یک) رشی یک سناخت کرلو ،ترھ انک سال اس یک
ت
پسہی کرو ،اگر (کچھ ھی) ی حان ناو پو اےس خرح کرلو اور وہ تمہارے ناس امای ث
ے
ے
ت
ہویگ ،اگر کسی ھی ذن اس کا طلت کرت واال آ حات پو اےس اس یک اذاینیگ کر ذو“۔

فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله .وسأهل عن
َ ْ
ضالة اإلبل؟ فقال :ما لك وهلا؟ دع َها فإن معها
َ َ َ َ
ََ َ
اءها ،ت ِر ُد املاء وتأكل الشجر ،حىت
وسق
ِحذا َءها ِ
جيدها َر ُّب َها .وسأهل عن الشاة؟ فقال :خذها؛ فإنما يه

ش
اس حص ت آب ﷺ ےس گم سدہ اوی ث ےک نارے می پوجھا پو آب ﷺ
ت فمانا ” :تمہارا اس ےس کنا واسظہ؟ اس کا خو نا اور م سکیہ اس ےک ساتھہ ،وہ
مالک ےک نا لین نک (خوذ ہی) نائ پ آ نا اور ذرخت کھا نا ہ“۔ اس ت آب

لك ،أو ألخيك ،أو لذلئب».

ﷺ ےس یکری ےک نارے می پوجھا پو آب ﷺ ت فمانا ” :اےس یکر لو ،وہ
ے
تمہاری ہ نا تمہارے تھائ یک ہ نا تھیت یک ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل رجل انليب صىل اهلل عليه وسلم عن حكم املال
الضال عن ربه ،من اذلهب ،و الفضة ،واإلبل،

والغنم .فبني هل صىل اهلل عليه وسلم حكم هذه

األشياء تلكون مثاال ألشباهها ،من األموال الضائعة،

فتأخذ حكمها .فقال عن اذلهب والفضة :اعرف
الرباط اذلي شدت به ،والوًعء اذلي جعلت فيه،
تلمزيها من بني مالك ،وتلخرب بعلمك بها من ادًعها.
فإن طابق وصفه صفاتها ،أعطيه إياها ،وإال تبني لك

عدم صحة دعواه  .وأمره أن يعرفها سنة اكملة بعد
اتلقاطه إياها .ويكون اتلعريف يف جمامع انلاس

اكألسواق  ،وأبواب املساجد .واملجمعات العامة ،ويف
ماكن اتلقاطها .ثم أباح هل -بعد تعريفها سنة ،وعدم
العثور ىلع صاحبها أن يستنفقها ،فإذا جاء صاحبها

 .1953حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
انک حص ت آب ﷺ ےس کسی ےک گم سدہ مال حیےس سونا ،حاندی ،اوی ث اور
یکرپون ےک نارے می ذرناق ث کنا۔ آب ﷺ ت ان تمام خیون کا خکم ینان
ح
فمانا ناکہ ی ان یسی گم سدہ خیون ےک لن منال ین اور اُن کا خکم معلوم ہو۔
سوت اور حاندی ےک نارے می کہا :اس ذوری یک تہچان کرو خس ےس وہ ناندھی
ے
ے
ب ک تھ خ م خ ک
ھ
ل
ک
ہ
ہوئ ہ اور اس وے و ی س ی وہ ی ر ی وئ ہ ناکہما ونےک ذرمنان
تمیی کر سکو ہو اور ا ین علم ےک مظاپق اس ےک مدعی کو ینا سکو خو اس کا ذعوے ذار

ہ۔ اگر مدعی یک ینان کرذہ صقت اس یک صقاب ےک مواقق ہون پو اےس ذے ذو
ے
وری اس ےک ذعوے کا جھونا ہونا تم پ طاہ ہو حات گا۔ آب ﷺ ت خی ملن
م
ےک پ عد کمل انک سال نک اس یک تہچان کروات (پسہی) کا خکم ذنا۔ پسہی لوگون
م
ےک عمومی چموغمی ہویگحیےس نارار،مسچد ےک ذروارے،عام اجماعاب اورملن یک
حگہ می۔ انک سال پسہی اور مالک ےک ی ملن ےک پ عد اس ےک اسی عمال کو ح الل فار
ے
ت
ذے ذنا اور اگر ر ندیگ می کسی ھی وق ث اس کا مالک آ گنا پو اےس وہ لونا ذنا حات۔
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يف أي يوم من أيام ادلهر ،أداها إيله .وأما ضالة اإلبل
وحنوها ،مما يمتنع بنفسه ،فنهاه عن اتلقاطها؛ ألنها

ليست حباجة إىل احلفظ ،فلها من طبيعتها حافظ،

ألن فيها القوة ىلع صيانة نفسها من صغار السباع،
وهلا من أخفافها ما تقطع به املفاوز ،ومن عنقها ما

تتناول به الشجر واملاء ،ومن جوفها ما حتمل به

الغذاء ،فيه حافظة نفسها حىت جيدها ربها اذلي

سيبحث عنها يف ماكن ضياعها .وأما ضالة الغنم

وحنوها من صغار احليوان ،فأمره أن يأخذها حفظا هلا
من اهلالك وافرتاس السباع ،وبعد أخذها يأيت

صاحبها فيأخذها ،أو يميض عليها حول اتلعريف

فتكون لواجدها .

خہان نک گم سدہ اوی ث وعیہ کا پ علق ہ پعنی خو ا ین آب کو سینھال سےک ،اس
ےک لین ےس منع فمانا ،اس لن کہ اس یک خقاظت یک رصورب تہی ،وہ خوذ اینا
مچاقظ ہ۔ اس لن کہ اس می ا ین آب کو جھوت ذرندون ےس نچات یک طاقث
موخوذ ہ ،اس ےک ناون ہ خس ےک ذر پےع وہ ضرحاون کو عنور کرسکنا ہ اور وہ
اینی گرذن ےس ذرخت خرسکنا ہ اور نائ ئ سکنی ہ ،اور اس کا بت تہت ساری
ج
عدا مع کر سکنا ہ۔ مالک ےک ملن نک وہ اینی خقاظت خوذ کرے گا کہ وہ گم سدیگ یک
حگہ می اےس ذھوندے گا۔ خہان نک گم سدہ یکری اور جھوت حاپورون کا پ علق

ہ۔ پو اےس ہ الک ث اور ذرندون یک خی تھار ےس نچات ےک لن اےس خقاظت یک
ے
حارط یکرت کا خکم ذنا ،یکرت ےک پ عد اگر اس کا مالک آ حات پو اےس ذے ذو نا
ے
م
اس یک تہچان کروات کا سال کمل ہوحات پو وہ ملن واےل کا ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :زيد بن خادل اجلهين-ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• لقطة  :املشهور فيها فتح القاف ،واللُّ َق َطة- :بضم الالم وفتح القاف ىلع املشهور -ويه املال الضائع من ِّ
ربه يلتقطه غريه.
• الورق  :بكرس الراء :الفضة
• واكءها  :ما تربط به.
• عفاصها  :الوًعء اذلي جتعل فيه انلفقة ثم يربط عليها.

• عرفها  :أذكرها للناس إذا أخذتها يف أبواب املساجد ،واألسواق وحنو ذلك بأن تقول :من ضاعت هل نفقة  ،أو حنو ذلك وال تذكر شيئا من
الصفات.
• سنة  :متوايلة
• فاستنفقها  :أمر إباحة.

• وتلكن وديعة  :الواو بمعىن أو أي إذا لم يتملكها بقيت عنده ىلع حكم األمانة.
• ادلهر  :الزمن
• عن ضالة اإلبل  :عن حكم ضالة اإلبل
• دعها  :اتركها
• حذاءها  :خفها تقوى به ىلع السري وقطع ابلالد ابلعيدة.

• وسقاءها  :بكرس السني ،هو جوفها اذلي محل كثريا من املاء والطعام.
• ترد املاء  :فترشب منه بال تعب
• وتأكل الشجر  :بسهولة لطوهلا وطول عنقها.
• ربها  :هو صاحبها اذلي ضاعت منه.

• عن الشاة  :عن حكم الشاة الضالة
• فإنما يه لك  :إن أخذتها وعرفتها سنة  ،ولم جتد صاحبها.
• أو ألخيك  :يف ادلين  ،واملراد ملتقط آخر.

• أو لذلئب  :إن تركها ولم يأخذها غريك ألنها ال حتيم نفسها.

فوائد احلديث:
 .1ال جيوز اتلقاط اللقطة إال ملن قدر ىلع تعريفها وأمن نفسه عليها ،ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الرشيع.
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 .2أن يعرف الواجد واكءها ووًعءها وجنسها يلمزيها عن ماهل ويلعرف صفاتها فيخترب من ادىع ضياعها منه ،فذلك من تمام حفظها وأدائها إىل
ربها.
 .3أن يعرفها سنة يف جمامع انلاس كأبواب املساجد واملحافل واألسواق ،ويف ماكن وجدانها ،ألنه ماكن حبث صاحبها ،ويبلغ اجلهات املسؤولة
عنها ،كدوائر الرشطة  .ويف زمننا يكون نشدانها يف الصحف واإلذاًعت واتللفاز ،إذا اكنت لقطة خطرية.

 .4إن لم تعرف يف مدة العام ،جاز هل إنفاقها وبىق مستعدا إلعطاء صاحبها عوضها مثلها ،إن اكنت مثلية ،أو قيمتها إن اكنت متقومة.
 .5إن مىض عليها احلول ولم تعرف ،ملكها ملتقطها ملاك ًّ
قهريا من غري اختيار اكإلرث وإذا جاء صاحبها بعد احلول فله عوضها ،أو يه بعينها
إن اكنت موجودة.

 .6إن جاء صاحبها ولو بعد أمد طويل ووصفها .دفعت إيله .ويكىف وصفها بينة ىلع أنها هل ،فال حيتاج إىل شهود وال إىل يمني ،ألن وصفها هو
بينتها ،فبينة لك َشء حبسبه ،فإن ابلينة ما أبان احلق وأظهره ،ووصفها اكف يف ذلك .وهذه قاعدة ًعمة يف لك األحوال ،اليت يدعيها أحد وال
يكون هل فيها منازع ،فيكتيف بوصفه إياها.
َ ْ
 .7أما ضالة اإلبل وحنوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطريانه ،فال جيوز اتلقاطها ،ألن هلا من طبيعتها وتركيب اهلل إياها ،ما حيفظها ويمنعها.
ْ
لكن إن وجدت يف مهلكة ُردت بقصد اإلنقاذ ،ال اتلقاط.

 .8أما الشاة ،فاألحسن -بعد أخذها -أن يعمل فيها األصلح من أكلها مقدرا قيمتها ،أو بيعها وحفظ ثمنها ،أو إبقائها مدة اتلعريف .وتركها بدون
أخذها ،تعريض هلا للهالك .فإن جاء صاحبها ،رجع بها أو بقيمتها وإن لم يأت فيه ملن وجدها.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6048( :
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ش
سعند ین مسیتےس اس حصےک نارے می پوجھا گنا خسےک ناس اینی بوی
ے
ےک اخراحاب پورا کرتیک طاقثی ہو پو کنا کنا حات؟ ،خنانچہ اتہونت کہا
ے
ے
ک
انذوپونےکذرمنانحدائ راذی حات۔

سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما
ينفق ىلع امرأته ،قال :يفرق بينهما

 .1954احلديث:

**

ش
اپو الر ناذ کہن ہی کہ می تسعند ین مس یت ےس اس حص ےک نارے می پوجھا کہ
ے
خس ےک ناس اینی بوی ےک اخراحاب پورا کرت یک طاق ث ی ہو پو کنا ک ِنا حات؟ ،
ے
ے
پ
ل
ک
خنانچہ اتہون ت کہا کہ اُن ذوپون ےک ذرمنان حدائ را ذی حات۔ ا و ا ر ناذ
تکہا ،می ت کہا سیت ہ؟ پو سعند ین مسیت ت کہا سیت ہ۔

ُ
عن أيب ِّ
سألت سعيد بن املسيب عن
الزناد قال:
َُ ُ
الرجل ،ال ُ
جيد ما يُ ُ
نفق ىلع امرأته ،قال :يف َّرق بينهما.
َّ
ُ َّ
قال أبو ِّ
قلتُ :سنة؟ فقال سعيدُ :سنة.
الزناد:
ليس هل حكم عند العالمة

**

درجة احلديث :األبلاين لكن قال احلافظ ابن
ٌ َ
حجرُ :م ْر َسل ق ِوي

حدیث کا ذرج:

املعىن اإلمجايل:

هذا األثر فيه أن سعيد بن املسيب أحد كبار اتلابعني

ملا سئل عن الرجل اذلي ال جيد ما ينفقه ىلع زوجته
َّ
أفىت بأنه يُفسخ العقد بينهما ,وبني أن ما أفىت به هو

ُسنة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-واملراد
بطلبها؛ ألن احلق هلا ،فأخذ العلماء من هذا األثر أن
للزوجة إذا أعرس زوجها بنفقتها لعدم املال وتعذر

اتلكسب بأي وجه أن يفسخ نكاحها منه ،لكن لو

رضيت حبال زوجها ولم تطالب وصربت ,فال شك أن

هذا أعظم ألجرها وأوىل هلا وأفضل.

 .1954حدیث:

**

اجمایل معنی:

اس اپ می ہ کہ سعند ین مسیت خو کنار ناپ عی می ےس انک ہی خت ان ےس اس
ش
حص ےک نارے می پوجھا گنا کہ خس ےک ناس اینی بوی ےک اخراحاب پورے
ے
ق
کرت یک طاق ث ی ہو پو کنا کنا حات؟ پو اتہون ت قنوی ذنا کہ اس ےک ن کاح کو سح کر
ے
ت
ذنا حات۔ یی ی ھی ینانا کہ تہی سیت ہ۔ اور اس (بوی) ےک (پققہ) طلت
کرت ےس رماذ ی ہ کہ خو نکہ خق اشی ےک ناس ہ ،اشی وج ےس علماء کرام ت
ے
اس ےس انک مسنلہ ن کاال کہ خس ےک ناس اینی بوی ےک اخراحاب پورے کرت یک
طاق ث ی ہو اور کمانا ذسوار ہو گنا ہو پو اس یک بوی کو خق حاصل ہ کہ اس ےس جھن کارا
حاصل کر ےل ،لنک اگر وہ سوہ ےک حال پ راضی ہ اور اس پ صی کرئ ہ پو اس
ے
ق
ض
ہ
ت
ت
پ
خ
ت
ہ
می کوئ سک ی کہ ی ا ر و واب ےک خساب ےس ہت ی اور ا ل ہ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الشافيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابليهيق.
اتلخريج :سعيد بن املسيب -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َُ ُ
• يف َّرق بينهما  :كناية عن الطالق.
ُ َّ
قلتُ :سنة؟  :يريد السائل :هل هذا من سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟
•
• فقال سعيدُ :سنة  :أيُ :سنة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وإذا أضاف اتلابيع أمرا إىل السنة فإنه يكون مرسال ألنه لم َ
يلق رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-وهذا اختيار الشافيع ،واختار بعض العلماء أن يكون املعىن سنة اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم-.

فوائد احلديث:
 .1أن الزوج إذا أعرس عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما.
َّ
َّ
َ
َّ
 .2أن نفقة الزوجة يه أوجب نفقة جتب عليه بعد انلفقة ىلع نفسه؛ ذلك أن الزوجة حبيسة عنده؛ كما قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-هن عوان
عندكم"؛ أي :أسريات.
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َّ
 .3أن اذلي يعرس بنفقة زوجته ،عليه أن يفارقها بطالق أو خلع أو فسخ ،وذلك راجع إىل رغبتها وطلبها.

املصادر واملراجع:

-املسند للشافيع  ,انلارش :دار الكتب العلمية ،بريوت  -سنن سعيد بن منصور حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ,ادلار السلفية  -اهلند ,الطبعة:

األوىل 1403 ،ـه -املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاين حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ,املجلس العليم -اهلند ,الطبعة :اثلانية - 1403 ،السنن
الكربى للبيهيق  ,حتقيق :حممد عبد القادر عطا ,دار الكتب العلمية ،الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه  -نيل األوطار للشواكين ,حتقيق :عصام ادلين
الصبابطي ,دار احلديث ،الطبعة :األوىل 1413 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
ّ
َ
لوغ َ
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه -
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
َ
ُ
غريب,
األوىل  1427 ،ـه 2006م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية -
الطبعة األوىل .1427
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عیل رضی اہلل عنہےس پوجھا گنا کہ کنا آبےک ناسفآنےکعالوہ کچھ اور وجی
ت
ق
ھیہ؟ عیلرضی اہلل عنہت خوابذنا کہ "اس اہللیک سم خست پح کو اگانا
ے
ے
پ
ت
ہ
س
س
اور اپسائ حان کو یندافمانا! میے علم می پو کوئ ا یےس ی واتفآن
ے
ش
ش
یکاس مچھ پوجھےک خو اہللکسی حص کو عنایثفما ناذیناہ اور سوات ان
ض
ناپونےکخو اس حنق می ہی۔

سئل يلع -ريض اهلل عنه :-هل عندكم َشء
من الويح إال ما يف كتاب اهلل؟ قال :ال واذلي
ً
فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،ما أعلمه إال فهما
يعطيه اهلل رجال يف القرآن ،وما يف هذه
الصحيفة

 .1955احلديث:

**

اپو جحنقہ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہمی ت عیل رضی اہلل عنہ ےس پوجھا کہ کنا آب
ت
ےک ناس فآن ےک ع الوہ کچھ اور وجی ھی ہ؟ عیل رضی اہلل عنہ ت خواب ذنا کہ
ے
"اس اہلل یک قسم خس ت پح کو اگانا اوراپسائ حان کو یندا فمانا! میے علممی پو کوئ
ے
ش
اپسی ےس تہی سوات اُس قہ ِم فآن ےک خو اہلل کسی حص کو عنای ث فما نا ذینا ہ
ے
ض
ض
اور سوات ان ناپون ےک خو اس حنق می ہی"۔ می ت پوجھا " :حنق می کنا
ہ؟"۔اتہون تخوابذنا کہ"اسمیذی ثاورقندپون ےسمن علقاخکامہیاور
ے
ی کہ مسلمان کو کاف ےک ندےل قنل تہی کنا حات گا"۔

عن أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -قال :قلت لعيل -

ريض اهلل عنه :-هل عندكم َشء من الويح إال ما
َّ َ َ َ َ
ََ
يف كتاب اهلل؟ قال« :ال واذلي فل َق احلَبة ،وبرأ
َّ َ
َْ
الن ْس َمة ،ما أعلمه إال فه َما يُعطيه اهلل رجال يف
القرآن ،وما يف هذه الصحيفة» ،قلت :وما يف
َ
َ
َ
َُْ
العقل ،و ِفاك ُك األسري ،وأن ال يُقتَل
الصحيفة؟ قال« :
مسلم بكافر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل أبوجحيفة -ريض اهلل عنهًّ -
عليا -ريض اهلل

عنه :-هل خصكم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بعلم أو َشء مكتوب عندكم دون غريكم من

انلاس ،وإنما سأهل أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعة

من الشيعة اكنوا يزعمون أن عند أهل ابليت ال سيما
ًّ
عليا أشياء من الويح خصهم انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -بها لم يطلع غريهم عليها ،وقد سأل ًّ
عليا عن
هذه املسألة غري واحد ،فأجابه يلع -ريض اهلل عنه-

حالفا يمينا اكنت حتلفه العرب ،وهو احللف باهلل

اذلي خلق اإلنسان وشق احلب ،بأنه ليس عندهم

َشء غري الفهم اذلي يؤتيه اهلل عبده ،غري كتاب

كتبه عن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فيه

أحاكم ادليات وختليص أرسى املسلمني من األرس،
وأن ال يقتل مسلم بكافر ،وذلك ألن الاكفر ليس

كفؤا للمسلم يلقتل به ،بل هو دونه.

 .1955حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو جحنقہ رضی اہلل عنہ ت عیل رضی اہلل عنہ ےس پوجھا کہ کنا ینی ﷺ ت آب کو پطور ِ
ے
حاضکوئ اپساعلمنا نرحپذیہخوذوشےلوگون کو یذی ہو؟۔اپوجحنقہرضی اہلل
عنہ ت عیل رضی اہلل عنہ ےس ی سوال اس لن کنا کنو نکہ سیعون ےک انک گروہ کا ی
مس
گمان تھا کہ اہلِ بت اور خضوصاً عیل رضی اہلل عنہ ےک ناس وجی پ نمل کچھ اپسی
ے
ک
ت
س
ھ
ک
خیین ہی خو ینی ﷺ ت پطور ِحاض اتہی کو عنای ث فمائ ی اور ی اور و اس
کا علم تہی۔ عیل رضی اہلل عنہ ےس ی سوال انک ےس رناذہ لوگون ت کنا۔ اس پ عیل
رضی اہلل عنہ ت اتہی انک اپسی قسم کھا کر خواب ذنا خو رعب لوگ کھانا کرت تےھ
کہ اس اہلل یک قسم خس ت اپسان کو یندا فمانا اور پح کو تھار کر اگانا! ان ےک ناس
ے
ش
سوات اس (فآئ ) مچھ پوجھ ےک خو اہلل ا ین یندے کو عنای ث فما ذینا ہ اور
ے
ت
سوات اس پوسنہ ےک کچھ ھی تہی خس می اتہون ت رسول اہلل ﷺ ےس منقول
ک
کچھ نا نی لکھ ر ھی تھی ،خس می ذی ث اور مسلمان قندپون کو قند ےس نچاب ذالت

ےس من علق اخکام مندرح تھی اور ی لکھا ہوا تھا کہ مسلمان کو کاف ےک ندےل می قنل
ے
تہیکناحاتگاکنو نکہکاف مسلمانکاہمنلہتہی ہو ناہ کہاُسےکندےل می اِےس
ے
قنل کرذنا حات نلکہ وہ اِس ےس کم پ ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
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اتلخريج :أبو ُج َ
حيفة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• واذلي فلق احلبة  :وهذا من أيمان العرب ،ومعىن :فلق احلبة :شقها يف األرض حىت تثمر ،فاكن منها حب كثري ،ولك َشء شققته فقد فلقته.
• وبرأ  :خلق.
• النسمة  :اإلنسان وانلفس.
• العقل  :ادلية.

• أو ما يف هذه الصحيفة  :أي الورقة املكتوبة.

• و ِفاكك األسري  :أن فيها حكم ختليص األسري من يد العدو ،والرتغيب يف ذلك.

فوائد احلديث:
 .1أنه ال يقتل مسلم بكافر ،فإن الاكفر غري ماكىفء للمسلم.
 .2مفهومه أن الاكفر يقتل باملسلم وهو إمجاع العلماء؛ ويؤيده ما يف الصحيح" :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قتل يهوديًّا رضخ رأس جارية من
األنصار" ،وألن املسلم أىلع رتبة بإسالمه من الاكفر.

 .3وجوب فك األسري املسلم.

 .4ما امنت اهلل به ىلع أهل السنة من ظهور كذب الرافضة يف دعواهم أن عند أهل ابليت قرآنا سوى هذا املصحف.
 .5أن اهلل يمن ىلع من يشاء من عباده بنعمة الفهم.
 .6جواز اإلقسام بال قسم إذا اكن األمر ًّ
مهما واقتضت املصلحة ذلك.

 .7احتفاظ يلع -ريض اهلل عنه -بالسنة وعنايته بها وكتابته هلا.
 .8حرص أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -ىلع السؤال والعلم.

 .9حتمل العاقلة -وهم عصبة الرجل من اذلكور اذلين يرثونه -لدلية.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،عناية حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري بلدر ادلين العيىن  -دار إحياء الرتاث العريب –
َ َّ
الول ِوي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم
بريوت-بدون تاريخ .ذخرية العقىب يف رشح املجتىب .املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م .فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري -أمحد بن يلع بن حجر العسقالين الشافيع -دار املعرفة -
بريوت،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد ابلايق -قام بإخراجه وصححه وأرشف ىلع طبعه :حمب ادلين اخلطيب -عليه تعليقات العالمة:
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-
انلارش :دار الفلق – الرياض-الطبعة :السابعة 1424 ،ه.
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ے
میت عاپشرضی اہللعہاےس پوجھا کہرسول اہللﷺ(یک بوپون) کا مرہ کینا
(ہو نا) تھا؟ اتہونتخوابذنا کہ اینی بوپونےک لنآبﷺ کا مرہ نارہ
اوقنہ اور انک پَس تھا۔

سئلت اعئشة :كم اكن صداق رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم-؟ قالت« :اكن صداقه ألزواجه
ثنيت عرشة أوقية ونشا»

 .1956احلديث:

**

اپوسلمہ ین عندالرجمن رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،فماتہی کہ می ت رسول
ے
اہلل ﷺ یک اہلنہ( ،ا ُُم المومنی) عاپش رضی اہلل عہا ےس پوجھا :رسول اہلل ﷺ(یک
بوپون) کا مرہ کینا (ہو نا) تھا؟ اتہونت خواب ذنا :اینی بوپون ےک لنآب کا مرہ
نارہ اوقنہ اور انک پَس تھا۔(ترھ) اتہون ت پوجھا :حا ین ہو پس کنا ہ؟ می ت

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ،أنه قال :سألت ًعئشة
ُ
زوج انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-كم اكن َصداق
عليه وسلم-؟ قالت« :اكن
ُ
َ َّ
عرشة أو ِق َّية ونشا» ،قالت:

رسول اهلل -صىل اهلل
َص َداقُ ُه ألزواجه ثِنْ َ ْ
يت
َّ ُّ
«أتدري ما النش؟» قال :قلت :ال ،قالت« :نصف
ُ
ُ
أو ِق َّي ٍة ،فتلك ِخسمائة درهم ،فهذا َص َداق رسول اهلل

کہاتہی۔ اتہون تکہا:آذھااوقنہ،ناینہمہ یکل500ذرہم نینہیاور تہیاینی
بوپون ےک لن رسول اہلل ﷺکا مرہ تھا‘‘۔

-صىل اهلل عليه وسلم -ألزواجه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
موضوع احلديث استحباب ختفيف الصداق ،وأن
ِّ
ذلك هو املرشوع؛ فخري الصداق أيرسه ،وخري النساء

أيرسهن مؤنة ,وفيه أن صداق انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -لزوجاته اغبلا اثنتا عرشة أوقية ونصف

األوقية ،وهو -صىل اهلل عليه وسلم -القدوة الاكملة

يف العادات والعبادات ،واألوقية أربعون درهما،

فيكون ِخسمائة درهم ،وهذا خالف ما يفعله انلاس
ايلوم من املغاالة يف املهور ،واتلفاخر بما يدفعون إىل

املرأة وأويلائها ،سواء أكان الزوج غنيا أم فقريا ،فهو

يريد أن ال ينقص عن غريه يف هذا املجال ،مما أدى

تلأخري الزواج.

 .1956حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث کا موصوع خق مرہ می نحقنف کا اسحناب ہ۔ خق مرہ اگرج مشوع ہ لنک
ے
ت
تہیین خق مرہ وہی ہ خس یک اذاینیگ آسان ہو اور وہ عور نی ھی تہیین ہی خو
تھورے خق مرہ پ رصا مند ہو حائ ہی۔ اس حدی ث می ی ینان کنا حا راہ ہ کہ ینی

کرتم ﷺ ت اینی بوپون کو رناذہ ےس رناذہ سارےھ نارہ اوقنہ خق مرہ ذنا ہ۔
رسول اہللﷺ عاذاب و عناذاب می کامل تموی ہی۔ انک اوقنہ حالیس ذرہم کا ہو نا

ہ ،اس خساب ےس ی سارےھ نا نح سو ذرہم نین ہی۔ ی آح ےک لوگون ےک
نالکل پعکسہخو لمنخورےخق مرہناند ھنہیاورعوربییاس ےک ور ناءکو
خومالوذول ثذ ینہیاس پفرحکرتہی،خواہحاوند رعی ث ہوناامیوہتہیحاہنا
پ
ہ کہ اس معا مےل می وہ کسی ےس چےھ ی رہ اور تہی ساذی می ناخی کا سیت ین
حا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ٌ
• أوقية  :األوقية أربعون درهما ،وهو نقد من الفضة ،وقدره ( )147غراما.
َّ
• نشا  :بفتح انلون ،ثم شني معجمة مشددة ،والنش :نصف األوقية ،أي :عرشون درهما.

فوائد احلديث:

َّ
 .1احلديث فيه أصل مرشوعية الصداق يف انلاكح ،وأنه البد منه ،سواء ِّ
سيم يف العقد أو لم يسم ،فإن سيم فهو ىلع ما اتفق عليه الزوجان ،وإن لم
يسم فللزوجة مهر املثل.

265

ْ
ُ
ُ
بقدرها ،وليس هو َّ
جمرد عوض.
كر ُم بها الرجل زوجته عند دخوهل عليها ،ومقابلته هلا ،جربا خلاطرها ،وإشعارا
 .2الصداق يعد عطية وهدية ،ي ِ

 .3استحباب ختفيف املهور إقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم-.

 .4حرص السلف ىلع العلم ,وذلك ظاهر يف سؤال أيب سلمة لعائشة -ريض اهلل عنها-.
- .5جواز خماطبة الرجل املرأة إذا اكن ملصلحة؛ ألنه خاطب ًعئشة وسأهلا.

 .6أن صوت املرأة ليس بعورة.

 .7أنه ينبيغ للمفيت إذا تكلم مع املستفيت بيشء يظنه جاهال به أن يبينه.
 .8أن من طرق اتلعليم السؤال ألنها سأتله :أتدري ما النش؟

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
صحيح اإلمام مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب – بريوت - .توض ُاألحاكمِ ِمن ب ُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
مكة
السعودية ُالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد
رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
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شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

می عندےکذنرسول اہللﷺےک ساتھ تمار می حارص ہواآبﷺت
خطنہےس تہےل اذاناور نکییےک پعی تمارےس ایندایک ترھ ناللرضی اہلل عنہ کا
ے
شہاراےل کر کرھے ہوتاہللےک پقوی کا خکمذنا اسیک اطاعتپ اتھارا،
ے
لوگون کو پضنحتیکاور اتھی (ذینیک نیناذی ناپونیک) ناذذاہئ کرائ۔

الصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة،
بغري أذان وال إقامة ،ثم قام متوكئا ىلع بالل،
فأمر بتقوى اهلل ،وحث ىلع طاعته ،ووعظ
انلاس وذكرهم

 .1957احلديث:

**

خضب حاپ ین عند اہلل رضی اہلل پ عایل عنہ فمات ہی کہ می عند ےک ذن رسول اہلل
ﷺ ےک ساتھ تمار می حارص ہوا آب ﷺ ت خطن ےس تہےل اذان اور نکیی ےک
ے
پعی تمار ےس ایندا یک ترھ ن الل رضی اہلل عنہ کا شہارا ےل کر کرھے ہو ت اہلل ےک
پقوی کا خکم ذنا اس یک اطاعت پ اتھارا ،لوگون کو پضنحت یک اور اتھی (ذین یک نیناذی
ے
ت
ح
خ
ھ
ن
ت
گ
پ
پ
ع
ناپون یک) ناذ ذاہئ کرائ رھ ل پے ی کہ ور ون ےک ناس آ ن ( و ) ا ی وعظ
خ
و نلقی ( ندکی) یک اور فمانا "صدقہ کرو کنون کہ تم می ےس اکی ہنم کا ایندھن ہی۔
ے
ت
"عورپون ےک ذرمنان ےس انک ھیل سناہیما نل رخسارون وایل عورب ت کرھے
ہوکر پوجھا کہ اہلل ےک رسول ﷺ ! کنون ؟ آب ﷺ ت فمانا’’:اس لن کہ تم

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال:
ُ
شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة
يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلُطبة ،بغري أذان وال
ِّ
إقامة ،ثم قام ُمتَ َوكئا ىلع بالل ،فأمر بتقوى اهلل ،وحث
َ َّ
َ
َ َ
ىلع طاعتهَ ،و َوعظ انلاس وذك َر ُهم ،ثم َمىض حىت أىت
َ َّ
َ َّ ْ
َ َ َ
النساء ،ف َوعظ ُهن وذك َر ُهن ،فقال« :ت َصدق َن ،فإن
ُ
أكرثك َّن َح َط ُ
ب جهنم» ،فقامت امرأة من ِس َط ِة النساء
َ ْ َ ُ ْ َّ
اء اخلَديْ ِن ،فقالت :لم؟ يا رسول اهلل قال:
سفع
َ َّ ُ َّ ُ ْ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
َ
«ألنكن تك ِرثن الشاكة ،وتكفرن الع ِشري» ،قال:
فجعلن يتصدقن من ُحليِّه َّن ،يُلْق َ
ني يف ثوب بالل من
ِ
ِ ِ
َْ
َ
أق ِر َط ِت ِه َّن َوخ َواتِ ِم ِه َّن.

سکوے س کای ثتہت کرئ ہواور ا ینحاوندون یک ناسکری کرئ ہو۔‘‘(راویت)
کہا کہ اس پ وہ عور نی ا ین رپوراب ےس صدقہ کرت لگی وہ ن الل رضی اہلل پ عایل
عنہ ےک کیے می اینی نالنان اور ایگھوتھنان ذا لن لگی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأصحابه صالة
العيد بال أذان هلا وال إقامة ،فلما فرغ من الصالة
خطبهم ،فأمرهم بتقوى اهلل :بفعل األوامر واجتناب

انلوايه ولزوم طاعة اهلل يف الرس والعالنية ،وأن

يتذكروا وعد اهلل ووعيده يلتعظوا بالرهبة والرغبة.
ولكون النساء يف معزل عن الرجال حبيث ال يسمعن

اخلطبة واكن حريصا ىلع الكبري والصغري ،رؤوفا بهم،
َّ
ُ
فوعظهن،
مشفقا عليهم اجته إىل النساء ،ومعه بالل،
َّ
وذكرهنَّ ،
وخصهن بزيادة موعظة َو َب َّ َ
ني هلن أنهن أكرث

أهل انلار ،وأن طريق جناتهن منها الصدقة؛ ألنها
تطىفء غضب الرب .فقامت امرأة جالسة يف َ
وس ِط ِهن
وسأتله عن سبب كونهن أكرث أهل انلار يلتداركن
ذلك برتكه فقال :ألنكن تكرثن الشاكة والالكم

 .1957حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
رسول اہلل ﷺ ت ضچای کو تمار ِ عند پعی اذان اور اقامت ےک پھائ۔خت تمار
ے
ےس قارع ہوت پو ان کو خطنہ ذنا ،اوارم یک نچاآوری ،پواہی ےس احیناب اور طاہ
وناظن ہ حال می اہلل یک اطاعت وفمان پذاری کو الرم یکر کر اس کا پقوی احینار
ے
کرت کا خکم ذنا۔ان کو اہلل پ عایل ےک وعدے وعند ناذ ذالت ناکہ وہ رعنت و رہنت
اور پم و امند ےک ساتھ پضنحت حاصل کرین۔ عورپون کا رمذون ےس الگ ہوت یک

وج ےس وہ خطنہ تہی سن سکنی تھی اور آب ﷺ ہ جھوت پے (یک ہدای ث)
ے
ےک لن خرپص ،پمذلاورم سقق ہوت یکوجےسعورپون یکرطف منوج ہوت
اور خضب ن الل رضی اہلل عنہ آب ﷺ ےک ساتھ تےھ۔ آب ﷺ ت عورپون
ے
کو وعظ و پضنحت یک ،ان کو رمند وعظ کرت ہوت ان ےک لن ی واضح کنا کہان یک کیی
خہ
پ عداذ نمی ہ اور ان یک نچاب کا راسنہ صدقہ ہ کنون کہ ی اہلل پ عایل ےک عضت کو
ے
جم کر نا ہ۔عورپون ےک پح می ےس انک عورب کرھی ہوئ اور اس ت
خہ
اکیی ث ےک نمی ہوت کا سیت پوجھا ناکہ وہ اس ےس نچاب نات کا سامان کر
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املكروه ،وجتحدن اخلري الكثري إذا قرص عليكن

املحسن مرة واحدة .وملا اكن نساء الصحابة -ريض
اهلل عنهمَّ -
سباقات إىل اخلري وإىل االبتعاد عما
يغضب اهلل ،أخذن يتصدقن حبليهن اليت يف أيديهن،

وآذانهن ،من اخلواتم والقروط ،يلقني ذلك يف حجر

بالل ،حمبة يف رضوان اهلل وابتغاء ما عنده.

سکی۔ آبﷺ ت فمانا :تم کیب ےس سکوے س کای ث کرئ ہو ،ناپسند ندہ
ے
ے
م
ت
گقنگو کرئ ہو اور تمہارے حسن یک رطف ےس انک ذق عہ ھی کوئ کمی آ حات پو تم اس
ے
ن ین
ت
یک تہت ساری اجھابون کا ھی ان کار کر ھنی ہو۔ (ترھ کنا تھا) ضچایناب ت خی یک
طلت ،اور اہلل ےک عضت ےس نحن می مساپقت شوع کر ذی۔ا ین اہتھون اور
ے
کاپون می تہن ہوت رپوراب ،ایگوتھنون اور نالنون کا صدقہ کرنا شوع کرذنا اور ی
پ
ساری خیین اہلل یک رصا اور اس یک عمنون ےک خضول ےک لن ن الل رضی اہلل عنہ یک
جھویل می ذا لن لگی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• سفعاء اخلد  :من أصاب خدها لون خيالف لونه األصيل من سواد أو خرضة أو غريهما.
• من سطة النساء  :أي جالسة وسطهن.
• شهدت  :أي حرضت.

• تكرثن الشاكة  :أي تكرثن الشكوى.

• تكفرن العشري  :العشري هو الزوج واملعىن أنكن جتحدن حق الزوج وإحسانه إيلكن لضعف عقولكن.
َّ
• حض  :حث.
• أقراطهن  :مجع قرط وهو ما يعلق يف شحمة األذن عند النساء.

• حليهن  :مجع حيل ويه ما يتخذ للزينة من اذلهب والفضة واألحجار الكريمة.

فوائد احلديث:
 .1أن صالة العيد ال يرشع هلا أذان وال إقامة.
 .2األذان واإلقامة ال يرشًعن لغري الصلوات اخلمس املكتوبة ،فال يرشًعن نلافلة ،وال جنازة ،وال عيد ،وال استسقاء ،وال كسوف.
 .3األمر بتقوى اهلل -تعاىل -واحلث ىلع طاعته واملوعظة واتلذكري يه مقاصد اخلطبة ،وقد عدها بعض الفقهاء من أراكن اخلطبة الواجبة.
 .4أن الصدقة من أسباب دفع العذاب يوم القيامة.
 .5اتلخويف واتلحذير يف انلصح بما يبعث ىلع إزالة العيب أو اذلنب الذلين يتصف بهما اإلنسان.
 .6العناية بذكر ما تشتد احلاجة إيله من املخاطبني وفيه بذل انلصيحة ملن حيتاج إيلها.
 .7حتريم كرثة شاكية الزوج وكفران العشري؛ ألنهما ديلل ىلع كفران انلعمة وألنه جعله سببا دلخول انلار.
 .8يف مبادرة النساء بالصدقة وابلذل ملا لعلهن حيتجن إيله -مع ضيق احلال يف ذلك الزمان -ما يدل ىلع رفيع مقامهن يف ادلين وامتثال أمر
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
 .9جواز تصدق املرأة من ماهلا.

 .10سؤال املستفتني للعالم عن العلم للنساء وغريهم.

 .11مرشوعية الصرب ،وعدم الشاكية إىل املخلوقني.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .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 .إحاكم األحاكم رشح عمدة األحاكم ،البن دقيق العيد ،والطبعة جمهولة.
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ے
ُ
َ َّ
کسیوقثآبﷺتہمی تمار ِخوفپھائ ،انک جماعتآبےک ساتھ
صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ے
ت
صالة اخلوف يف بعض أيامه ،فقامت طائفة معه ،کرھی ہوئ اورذوشیذشمنےکمقا نےل می ھی ،خوآبےک ساتھ تےھوہ
ے
ے
َّ
َ
وطائفة بِإِزاءِ العدو ،فصىل باذلين معه ركعة ،ثم آبﷺےک ساتھ انکرکعتپھ کر حےل گن،ذوشیجماعتآئ آب
ے
ع
ذهبوا ،وجاء اآلخرون ،فصىل بهم ركعة ،وقضت
ن
پ
ج
ت انک رکعت اتہیپھائ۔ذو ون ما ونت(ناق ماندہ) انک انک
الطائفتان ركعة ركعة
رکعت پورییک۔

 .1958احلديث:

**

عنداہلل ین عرم ین الحظاب رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ کسی وق ث
ے
ے
آب ﷺ ت ہمی تمار ِخوف پھائ ،انک جماعت آب ےک ساتھ کرھی ہوئ اور
ت
ذوشی ذشمن ےک مقا نےل می ھی ،خو آب ےک ساتھ تےھ وہ آب ﷺ ےک ساتھ
ے
ے
انک رکعت پھ کر حےل گن ،ذوشی جماعت آئ آب ت انک رکعت اتہی
ے
پھائ۔ پون ذوپون جماعنون ت (ناق ماندہ) انک انک رکعت پوری یک۔

عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
ُ
َّ
قالَ « :صىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

صالة اخلوف يف بعض أيامه ،فقامت طائفة معه،
َّ
وطائفة بِ ِإ َزا ِء العدو ،فصىل باذلين معه ركعة ،ثم
َ َّ
َ َ
ت
ذهبوا ،وجاء اآلخرون ،فصىل بهم ركعة ،وقض ِ
الطائفتان ركعة ركعة».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

صىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صالة اخلوف

بأصحابه يف بعض حروبه مع املرشكني حينما اتلىق
َ
املسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من ش ِّن الغارة

عليهم عند اشتغاهلم بالصالة ،والعدو يف غري القبلة،

فقسم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الصحابة
طائفتني ،طائفة قامت معه يف الصالة ،وطائفة وجاه

العدو ،حيرسون املصلني .فصىل باليت معه ركعة ،ثم

ذهبوا وهم يف صالتهم فوقفوا يف حنر العدو ،وجاءت
الطائفة اليت لم تصل ،فصىل بها ركعة ثم سلم انليب -

صىل اهلل عليه وسلم .-فقامت الطائفة اليت معه

أخريا فقضت الركعة ابلاقية عليها ،ثم ذهبوا

للحراسة ،وقضت الطائفة األوىل الركعة اليت عليها

أيضا ،وهذه صفة من الصفات الواردة لصالة اخلوف،

والقصد منها كما قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما-

( :وانلاس َكهم يف صالة ،ولكن حيرس بعضهم

 .1958حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
مشکی ےک ساتھ مسلماپون یک کسی خنگ می آب ﷺ ت لرائ ےک وق ث ہمی
ے
م
س
م
کہ
م
س
ہ
ع
خ
ک
پ
ت
ل
ت
تمار پھائ۔ ما ون و وف ھا کہ ی مار ی ول وتےس کقاران پذھاوا
ی پول ذین ،ذشمن قنےل یک حایث تہی تھا۔ آب ﷺ ت ضچای کو ذو جماعنون می
ے
پق
سنم کنا ،انک جماعت آب ےک ساتھ تمار ےک لن کرھی ہوئ اور ذوشی ذشمن
ے
خ
ت
ج
ع
ےک سا من تمارپون ےک ترہے ےک لن کرھی ہوئ۔ و ما ت آب ےک سا ھ
ے
ے
ت
ھی آب ت اتہی انک رکعت پھائ ،ترھ ی تمار یک حال ث می حےل گن اور ذشمن
ے
ے
ت تہ ھ ت
خ
ھ
ےک سا من کرھے ہو گن۔ ذوشی جماعت آئ س ت مار ی پ ی ی،
ے
ت
آب تاتہی ھی انکرکعت پھائ اور س المتھیذنا۔خس گروہت آخر میآب
ت
ﷺ ےک ساتھ تمار پھی ھی اس ت ناق رکعاب یک قضا یک اور ترھ ترہہ ےک لن حیل
ے
ت
گنی ،اور تہیل جماعت ت ھی اینی انک رکعت پوری یک۔ ی تمار خوف پ ھن کا انک

رطپقہ ہ۔ اس ےس ُرماذ وہ ہ خو ای ِ
ن عناس رضی اہلل عہما ت ینان فمانا کہ
’’ست لوگ تمار می تےھ ،ناہم پعص لوگ پعص کا ترہہ ذے رہ تےھ‘‘۔ اےس

امام نچاری ت روای ث کنا ہ۔

بعضا) .رواه ابلخاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• صالة اخلوف  :أي الصالة حني تصىل حال اخلوف.
• يف بعض أيامه  :أي غزواته ،ويه غزوة اكنت يف جهة جند.
• طائفة  :مجاعة من اجليش.

• بإزاء العدو  :بمحاذاة العدو مقابلة هل حترس اجليش.

• العدو  :من بينك وبينه عداوة ،يطلق ىلع الواحد واجلمع.

• قضت الطائفتان  :أتمت لك واحدة صالتها ،واملراد لك واحدة قضت بعد األخرى ال مجيعا؛ ئلال خيلو اجليش من حراسة ،فقد أتمت الطائفة
األخرية صالتها ثم ذهبت حترس ،ثم جاءت الطائفة األخرى فأتمت صالتها بالركعة ابلاقية.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية صالة اخلوف عند وجود سببها ،حرضا أو سفرا ،ختفيفا ىلع األمة ومعونة هلم ىلع جهاد األعداء ،وأداء للصالة يف مجاعة يف وقتها
املحدد.

 .2مرشوعية اإلتيان بها ىلع هذه الكيفية اليت ذكرت يف احلديث.

 .3أن احلركة الكثرية ملصلحة الصالة ،أو للرضورة ،ال تبطل الصالة.

 .4احلرص الشديد ىلع اإلتيان بالصالة يف وقتها ومع اجلماعة ،فقد سمح بأدائها ىلع هذه الصفة حمافظة ىلع ذلك.
 .5أخذ األهبة ،وشدة احلذر من أعداء ادلين ،اذلين يبغون الغوائل للمسلمني.

 .6وجوب صالة اجلماعة ىلع الرجال سفرا وحرضا يف حال األمن واخلوف.

 .7صالة اجلماعة تدرك بركعة.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة الطبعة -العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد
زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب
– بريوت .تأسيس األحاكم -ألمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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سورہض کا شچدہ کچھ ناکندی شچدونمیےس تہیہ حاال نکہ میت تہان ینی
ے
ﷺ کو شچدہ کرت ہوتذیکھا۔

ص ليس من عزائم السجود ،وقد رأيت انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -يسجد فيها

 .1959احلديث:

**

این عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ سورہ ض کا شچدہ کچھ ناکندی شچدون می
ے
ےس تہی ہ حاال نکہ می ت تہان ینی ﷺ کو شچدہ کرت ہوت ذیکھا۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال« :ص ليس
من َع َزائم ُّ
السجود ،وقد رأيت انليب -صىل اهلل عليه
ِِ
وسلم -يَسجد فيها».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :ص " ليس من َع َزائم ُّ
السجود" يعىن
ِِ

أن سجدة اتلالوة اليت يف سورة ص سنة غري واجبة؛
َ
ألنه لم يرد فيها أمر ىلع تأكيد فعلها ،بل الوارد
َّ
بصيغة اإلخبار؛ بأن داود -عليه الصالة والسالم-
وس َج َدها ُّ
فعلها توبة هلل -تعاىلَ ،-
نبينَا -صىل اهلل
َّ ْ
َ
أن َعم َّ ُ
اَّلل ىلع داود -عليه
عليه وسلم -شكرا؛ لما
ُْ
الصالة والسالم -بالغف َران ،ويدل هل ما رواه النسايئ،
َّ
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال( :سجدها داود توبة،
ْ
ونس ُ
جدها شكرا).

 .1959حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ِے ل
حدی ث "ض " ل یس من َرعَات ِم ا ُسحوذ" کا مظلت ی ہ کہ سورہ ض می خو شچدہ ن الوب
ے
ہ وہ واخت تہی ہ۔ اس لن کہ اس ےک کرت پ کوئ ناکندی خکم وارذ تہی
ہوا ،نلکہ خی ذ ین ےک القاط می اس کا کرنا وارذ ہوا ہ کہ ذاوذ علنہ الس الم ت اہلل
ے
پ عایل ےس پوی کرت ہوت ی شچدہ فمانا تھا ،خت اہلل پ عایل ت ذاوذ علنہ الس الم یک

پویقنول کرےک ان یکمعقب ےکذر پےع ان پ اپ عامفماناپو آب ﷺ ت سکری
ے
ی ت
ھ
ک
ل
ےک طور پ ی شچدہ اذا فمانا۔ سی پسائ یک روا ث ی اس پ ذال ث رئ ہ۔ آب
ﷺ ت فمانا ’’ َشچ َ َدہَا ذَا ُوذُ پَو َیً َوپَسچ ُ ُدہَا ُسک ًرا‘‘ پعنی ”ذاوذ علنہ الس الم ت ی شچدہ پوی
ےک لن کنا تھا اور ہم ی شچدہ (پوی یک قنولنت پ) سکر اذا کرت ےک لن کر رہ
ہی“۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

ُ ِّ
• َع َزائِ ِم  :يه اليت أكد ىلع فعلها.

فوائد احلديث:

 .1استحباب ُّ
السجود يف ص.
َ
 .2أن َ
الم ْسنُونات قد يكون بعضها آكد من بعض.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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اگر اسیظاعتہ پو رمیپ تمارپھووری اسارےےسپھ لو اور شچدے می
رکوعیک پسیترناذہ جھکو۔

صل ىلع األرض إن استطعت ،وإال فأوم إيماء،
واجعل سجودك أخفض من ركوعك

 .1960احلديث:

**

خضب حاپ ین عنداہلل رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ رسول اہلل ﷺ انک رمپص یک
ے
عناذب ےک لن آت پو آب ﷺ ت ذیکھا کہ وہ یکن پ تمار پھ راہ ہ،

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما :-أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -عد مريضا ،فرآه يصيل
َ
َ
ىلع ِو َساد ٍة ،فأخذها ف َر َىم بها ،فأخذ عودا يلُصيل
ِّ
َ
عليه ،فأخذه ف َر َىم به وقالَ « :صل ىلع األرض إن
ْ ْ
َ َ
استطعتَ ،وإال فَأَ ْوم ْ
ئإ َ
يماء ،واج َعل سجودك أخفض
ِ ِ
ِ
ُ
من رك ُوعك».

آبﷺ ت وہیکنہ لنا اور اس کو تھ ینک ذنا ،اس ت لکری یکری ناکہ اس پ تمار
ت
پےھ۔ آب ﷺ ت اس کو ھی لنا اور تھینک ذنا اور فمانا ’’اگر اسیظاعت ہ پو
رمی پ تمار پھو وری اسارے ےس پھ لو اور شچدے می رکوع یک پسیت رناذہ
جھکو۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف كيفية صالة املريض اذلي ال
يستطيع تمكني جبهته من األرض بأن الواجب عليه

الصالة حسب االستطاعة ،واإليماء حال الركوع

والسجود ،وأن يكون سجوده أكرث اَنفاضا من

ركوعه.

 .1960حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اسحدی ثمی رمپص یکتمار یکاذاینیگ یککنقنتینان یکحارہیہ کہاگروہن یسائکو
ک
ت اسیظاعت رمی پ ر ھنی واخت
رمی پ ر کھن پ قدرب تہی رکھنا خو کہ تمار می خ س ِ
ہ پو وہ حال ث رکوع اور شحوذ می اسارے ےس کام ےل خت کہ حال ِ
ث شحوذ می
رکوع یک پسیت جھکاو رناذہ ہونا حا ہن۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق الزبار.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :السنن الكربى للبيهيق.

معاين املفردات:

• وسادة  :بكرس الواو ثم سني مهملة مفتوحة ،ويه املخدة ،ولك ما يوضع حتت الرأس ،واجلمع :وسد.
• فرىم بها  :قذف بها منكرا ىلع صاحبها.
• فأومئ  :املراد باإليماء هنا :خفض الرأس يف حايل الركوع والسجود.

فوائد احلديث:

َّ
َ ُ َ ِّ ُ َّ ُ َ ْ
َّ
اَّلل نفسا إِال ُو ْس َع َها}.
 .1أن للمريض -اذلي ال يستطيع القيام -أن يصيل قاعدا ،قال تعاىل{ :ال يكلف
َّ
َّ
 .2أنه يويمء إيماء ،وجيعل سجوده أخفض من ركوعه؛ يلمزي بني الركنني يف أفعاهل ،وألن السجود رشًع أخفض من الركوع.
َّ
َّ
 .3أنه يكره للمصيل أن يرفع هل َشء يسجد عليه ،وأن هذا من اتللكف ،اذلي لم يأذن اهلل به ،وإنما يصيل اإلنسان حسب استطاعته ،وإذا لم
َّ
يستطع الوصول إىل األرض أومأ يف حالة الركوع ،ويف حالة السجود ،وقد اتىق اهلل ما استطاع.
 .4مرشوعية عيادة املريض ،وإرشاده إىل ما يصلح دينه.
ُ
لق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعيادته أصحابه ،وتفقده أحواهلم ،فيكون يف هذا قدوة للزعماء والرؤساء.
 .5كمال خ ِ
َّ
أن ادلاعية املوفق ال يدع انلصح واإلرشاد يف لك ماكن حيل فيه ،ىلع أيَّة حال يكون فيها ،لكن حبكمةُ ،
وح ْسن ترصف.
.6
ِ

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 .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .تمام املنة يف اتلعليق ىلع فقه السنة،
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نارص ادلين األبلاين ،دار الراية ،ط1409 ، 3ه .كشف األستار عن زوائد الزبار ىلع الكتب الستة ،نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم ،حتقيق :حبيب
الرمحن األعظيم ،مؤسسة الرسالة ط ،1بريوت1399 ،ه.

الرقم املوحد)10952( :
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راب اورذنیکتمارذوذورکعت کرےکپھناہ۔

صالة الليل وانلهار مثىن مثىن

 .1961احلديث:

**

این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہن ہی کہ ینی ﷺ ت فمانا” :راب اور
ذن یک تمار ذو ذو رکعت کر ےک پھنا ہ“۔

عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما ،-عن انليب -صىل اهلل
ْ
ْ
عليه وسلم -قال« :صالة الليل َّ
وانلهار مث َىن مث َىن».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ْ
ْ
معىن احلديث " :صالة الليل وانلَّهار مث َىن مث َىن " هذا
احلديث  :أصله يف الصحيحني :بلفظ ( :صالة الليل
ْ
ْ
َّ
(وانلهار) ويه زيادة
مث َىن مث َىن ) زاد بعض الرواة:

ضعيفة ،وامل عىن :أن من أراد أن يتطوع يف الليل أو
ِّ
َّ
انلهار ،فليُ َسلم من لك ركعتني؛ كما جاء ُمرصحا به
يف صحيح مسلم عن ابن عمر-ريض اهلل عنهما -ملا
ُ ِّ
ْ
ْ
سئل" :ما مث َىن مث َىن؟" قال" :أن تسلم يف لك ركعتني"
وهذا قول أكرث العلماء يف صالة الليل أي :ال جيوز

اتلطوع بأكرث من ركعتني يف صالة الليل ،إال ما اكن
من صالة الوتر ،فله الزيادة ثلبوت ُّ
السنة بذلك  .أما

صالة َّ
انلهار فال بأس بالزيادة ىلع ركعتني واألفضل
ْ
ْ
مث َىن مث َىن.

 .1961حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث کا معنی” :راب اور ذن یک تمار ذو ذو رکعت پھنا ہ“۔ اس حدی ث یک اصل
ضح
نچی می ان القاط ےک ساتھ ہ” :راب یک تمار ذو ذو رکعت ہ“ ،پعص راوپون
ت” ذن (یک تمار)“ کا لقظ رناذہ کن ہی ،خت کہ ی رناذئ صعنف ہ۔ اس کا معنی
ش
ی ہ کہ خو حص راب اور ذن می پقیل تمار اذا کرنا حاہ پو وہ ہذو ذو رکعت پ س الم
ض م
تھیے حیسا کہ حنح سلم می این عرم رضی اہلل عہما ےس رصاخت ےک ساتھ ذکر آنا
م م
ہ ،خت ان ےس پوجھ گنا کہ ” ینی ینی“ کا معنی کنا ہ؟ پو آب رضی اہلل عنہ ت
کہا” :ہ ذو رکعت پ س الم تھی ذے“۔ راب یک تمار ےک من علق تہی اکی علما کا کہنا
ے
ے
ہ ،پعنی راب یک پقیل تمار می ذو ذو رکعت ےس رناذہ پھنا حاپ تہی سوات وپ
ےک ،خو نکہ ی سیت ےس نای ث ہ لہدا اس می ذو ذو رکعنون ےس رناذہ پھ سکن
ے
ے
ہی۔ راہ مسنلہ ذن می پقیل تمار کا پو ذو رکعت ےس رناذہ پ س الم تھیت می کوئ خرح
تہی ہ لنک تہی ذو ذو رکعت کر ےک پھنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود أمحد الرتمذي النسايئ ابن ماجه.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

معاين املفردات:

• صالة الليل  :أي عددها.
• مثىن مثىن  :يسلم من لك ركعتني.

فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1أن صالة الليل َّ
وانلهار مث َىن مث َىن ،والصحيح الليل فقط.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر انلارش :دار احلديث – القاهرة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن
عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف:
أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه  ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .الرشح الكبري ىلع منت املقنع ،تأيلف :عبد الرمحن بن
حممد بن أمحد بن قدامة املقديس ،انلارش :دار الكتاب العريب للنرش واتلوزيع .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،

274

ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُ ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .الرشح املمتع ،تأيلف  :حممد بن صالح العثيمني،
انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة :األوىل1428 - 1422 ،ه.

الرقم املوحد)11260( :
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پس اےلوگو!ی تمار ا ین گرھونمی پھو؛ کنونکہفض تمارےک سوا،اپسانیک
ستےس اقضل تمار ،اسےکگرھ میپھی حاتوایل تمارہ۔

صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة
املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة

 .1962احلديث:

**

َ
َّ
عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -أ َّن َّ
انل َّ
يب َ -صىل
ِ
ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ْ
الم ْسجد م ْن َ
ج َرة يف َ
ري،
ص
ح
اهلل علي ِه وسلم -اختذ ح
ِ ِ ِ
ِ
َِ ٍ
َّ
َ
َ َ َّ َ ُ ُ َّ
اهلل َعليْه َو َسل َم -ف َ
اَّلل َ -ص َّىل ُ
يها يلَ َ
ايل
ِ
ِ
فصىل رسول ِ
ِ
َ َ ٌ ُ ََ
ْ
َ ُ َ َ َ َ ُّ
َح َّىت اجتَ َم َع ِإيلْ ِه ناس ،ث َّم فق ُدوا َص ْوته يلْلة ،فظنوا
َ
ْ
َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ََ ْ َ
ج َعل َبع ُض ُه ْم يَتنحن ُح؛ ِيلَخ ُر َج ِإيلْ ِه ْم،
أنه قد نام ،ف
ت م ْن َصنيع ُ
َف َق َالَ « :ما َز َال ب ُ
ك ْمَ ،حىتَّ
ك ُم َّاذلي َرأَيْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َ ْ ُ ْ
َ
ب َعلَيْ ُ
ب َعلَيْ ُ
ك ْم ماَ
ك ْمَ ،ول َ ْو ُكت َ
ك َت َ
خ ِشيت أن ي
ِ
ُ ُ ُ َ َّ َ ْ َ
ُق ْمتُ ْم بهَ ،ف َصلُّوا أَ ُّي َها َّ ُ
ك ْم ،ف ِإن أف َضل
انلاس ِيف بيوتِ
ِِ
َ
َ ْ َّ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ
ْ
َصال ِة المر ِء ِيف بي ِت ِه ِإال الصالة المكتوبة».

 .1962حدیث:

رند ین نای ث رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم ت مسچد
ے
گ
ج
م
پ
ک
ھ
م
بوی می خنائ ےس ی ر انک رحہ ینا لنا اور (ر ضان یک) را ون ی اس ےک اندر
ے
ت ج
تمار پ ھن لےگ ،ترھ اور لوگ ھی مع ہو گن ،پو انک راب ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم
ے
ے
ش
یک آوار تہی آئ۔ لوگون ت مچھا کہ ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم سو گن ہی۔ اس
ے
لن ان می ےس پعص کھنکھارت لےگ؛ ناکہ آب ناہ پشپف ال نی ،ترھ ینی کرتم
صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا" :می تم لوگون ےک کام ےس واقف ہون ،تہان نک کہ
ے
م
چےھ ذر ہوا کہ کہی تم پ ی تمار (پاو نح) فض ی کر ذی حات اور اگر فض کر ذی
ے
ے
حات پو تم اےس قاتم تہی رکھ سکو ےگ۔ پس اے لوگو! ا ین گرھون می ی تمار پھو
کنونکہ فض تمار ےک سوا اپسان یک ست ےس اقضل تمار اس ےک گرھ می پھی حات
وایل تمار ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه

**

وسلم -اختذ هل حجرة يف أحد زوايا املسجد من

حصري ،والظاهر أنه اكن معتكفا ،واكن يقوم الليل
فيها فسمعه رجال فجاؤوا ُّ
يأتمون به إىل أن اكن بعد
عدة يلال لم يسمعوا صوته؛ فظنوه نائما ،وقاموا
بإصدار بعض األصوات إليقاظه ،فخرج إيلهم -

عليه الصالة والسالم ،-وبني هلم بأنه لم ينم بل
خيش أن يُفرض عليهم قيام الليلَّ ،
وبني هلم أنه إن
فرض لن يستطيعوا القيام به ،كما َّ
ُ
بني هلم أن أفضل
صالة انلافلة هلم يف بيوتهم.

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث ی ینان کرئ ہ کہ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت مسچد ےک انک کوت می
ے
ت
خنائ ےس جرحہ ینالنا تھا ،پظاہ تہی لگنا ہ کہ وہ اعن کاف یک حگہ ھی ،آب صیل اہلل
علنہ وسلم راب کو اس می تمار پ ھن تےھ ،لوگون ت آب یک آوار سنی ،پو آب یک
اقندا کرت لےگ ،کچھ را نی گررت ےک پ عد اتہون ت آب یک آوار تہی سنی ،پو ی
خنال کنا کہ آب سو حےک ہی اور آب کو خگات ےک لن کچھ آوارین ن کا لن لےگ۔
ے
م
آب ان ےک ناس آت اور ان ےس کہا کہمی سونا تہی تھا ،نلکہ چےھ ی ذر تھا کہکہی ی
ے
ے
تمار تم پ فض ی کر ذی حات اور فمانا کہ اگر ی تم پ فض کرذی حات ،پو تم اےس
ے
قاتم تہی کرسکوےگ اور فمانا کہ تمہارے لن ا ین گرھون می پقل تمار پھنا رناذہ
تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• احتجر حجرة  :بالراء؛ أي :اختذ شيئا اكحلجرة ويه الغرفة.
• خبصفة  :أي :من حصري ،فيه منسوجة من سعف انلخل.
• فتتبع إيله رجال  :فتطلبه رجال؛ يلقتدوا به يف صالته.
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• املكتوبة  :املفروضة ،ويه الصلوات اخلمس.

فوائد احلديث:
 .1جواز حجز ماكن يف املسجد لالعتاكف ،واالختصاص به للعبادة والراحة ،إذا اكن هناك حاجة ،واكن ال يضيق باملصلني.
 .2جواز اقتداء املأموم باإلمام ولو اكن اإلمام يف حجرة ال يراه املأموم ،أو اكن أحدهما يف السطح ،واآلخر يف املاكن األسفل ،إذا اكنا مجيعا

باملسجد.
َّ
 .3فيه ديلل ىلع أن احلائل بني اإلمام واملأمومني غري مانع من صحة الصالة واالقتداء ،وقال انلووي :يشرتط لصحة االقتداء علم املأموم بانتقال
اإلمام ،سواء صليا يف املسجد ،أو يف غريه ،أو أحدهما فيه ،واآلخر يف غريه باإلمجاع .اه.
َّ
َّ
أن صالة انلافلة بابليت أفضل؛ تلنوير ابليت بالصالةُ ،
وابلعد عن الرياء والسمعة ،أما املكتوبة فالواجب اإلتيان بها يف املسجد ،إال من عذر،
.4
هذا يف حق الرجال امللكفني.

املصادر واملراجع:

-توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م - .بلوغ املرام

من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م- .
صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد
عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه.

الرقم املوحد)11292( :
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صلوا صالة كذا يف حني كذا ،وصلوا صالة كذا قالن تمار قالنوقثپھا کرو ،قالن تمار قالنوقثپھا کرو اور خت تمار کاوقث
ے
ے
ش
ح
خ
يف حني كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن
ہو حات پو تم میےس کوئ انک ص اذانذےاور ےس ستےسرناذہفآن
أحدكم ،ويلؤمكم أكرثكم قرآنا

 .1963احلديث:

ناذ ہو،وہ امامت کرے۔

**

عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن عمرو بن َس ِلمة ،قال -

 .1963حدیث:

اپوب ،اپوق الی ےس اور اپوق الی عرمو ین سلمہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث کرت ہی؛
اپوب ت کہا کہ مچھ ےس اپوق الی ت کہا :عرمو ین سلمہ رضی اہلل عنہ یک حدمت می

أي أيوب :-قال يل أبو قالبة :أال تلقاه فتسأهل؟ -أي

حارص ہو کر ی قضہ کنون تہی پوجھ لین؟ اپوق الی ت کہا کہ ترھ می ان یک حدمت می
حارص ہوااوران ےس(یواق عہ)پوجھا ،پواتھونتینانا کہحاہلنتمیہماراقنامانک
خسےم پ تھا ،خہان عام راسنہ تھا۔ قا قےل ہمارے فی ث ےس گررت ،پو ہم ان ےس

تسأل عمرو بن سلمة -قال فلقيته فسأتله فقال :كنا
يمر بنا ُّ
بماء ممر انلاس ،واكن ُّ
الركبان فنسأهلم :ما

للناس ،ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون :يزعم أن
ُ
فكنت
اهلل أرسله ،أوىح إيله ،أو :أوىح اهلل بكذا،
ََ
أحفظ ذلك الالكم ،وكأنما يق ُّر يف صدري ،واكنت
ََ
العرب تل َّوم بإسالمهم الفتح ،فيقولون :اتركوه وقومه،

ش
پوجھن کہ لوگون کا کنا خنال ہ؟ اس حص کا کنا معاملہ ہ ؟ (ی اسارہ ینی کرتم ﷺ
یک رطف ہو نا تھا) لوگ ینات کہ وہ کہن ہی کہ اہلل ت اتھی اینا رسول ینا کر تھنچا ہ

اور ان پ وجی نارل کنا ہ نا اہلل ت ان پ ی آی ث ا ناری ہ۔ خنانچہ میقوراً اےس
ناذ کر لینا۔ ان یک نا نی میے ذل پ اپ کرئ تھی۔ اذرھ سارے رعب واےل فح مکہ
ے
پ ا ین اس الم کو موقوف کن ہوت تےھ؛ ان کا کہنا تھا کہ اس ینی کو اور اس یک قوم
ے
(فپس) کو تمین ذو  ،اگر وہ ان پ عال ثآ گن ،پو واق عی وہ شچ ینی ہی۔ خنانچہخت مکہ

فإنه إن ظهر عليهم فهو نيب صادق ،فلما اكنت وقعة
َ ُّ
لك قوم بإسالمهمَ ،
وب َدر أيب قويم
أهل الفتح ،بادر

بإسالمهم ،فلما قدم قال :جئتكم واهلل من عند
ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقا ،فقالَ « :صلوا
َ ُّ
وصلوا صالة كذا يف حني
صالة كذا يف حني كذا،
ِّ
كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم،
ويلَ َّ
ؤمكم أكرثكم قرآنا» .فنظروا فلم يكن أحد
َّ
أكرث قرآنا مين ،ملا كنت أتلىق من ُّ
الركبان ،فقدموين

فح ہو گنا ،پو (رعب یک) قومی اس الم الت می انک ذوشے ےس سیقت کرت
ت
لگی۔ میے والد ت ھی اس الم قنول کرت ےک معا مےل می اینی قوم پ سیقت
ے
یک۔ ترھ خت (مد ین) ےس واپس آت پو (لوگون ےس) کہا :اہلل یک قسم! می انک

شچ ینی ےک ناس ےس آ راہ ہون۔ اتھون ت فمانا ہ’’:ق الن تمار ق الن وق ث
ے
پھا کرو  ،ق الن تمار ق الن وق ث پھا کرو اور خت تمار کا وق ث ہو حات ،پو تم می ےس
ے
ش
کوئانک حصاذان ذے اور خےس ستےسرناذہ فآنناذ ہو،وہامامت کرے‘‘۔
ے
م
ہ
ت
ک
چ
م
لوگون ت عور و خوض کنا ،پو قینےل می کوئ ھ ےس رناذہ فآن ناذ رت واال ی ال؛
کنون کہ می آت حات واےل قاقلون ےس سن کر فآن محند ناذ کر لنا کر نا تھا۔ خنانچہ
م
ت
چےھ لوگون ت امام یناذنا  ،حاالن کہ اس وق ث میی عرم جھ نا ساب سال ھی۔
ت
میے خسم می انک حاذر ھی۔ خت می (اےس ل ینت کر) شچدہ کر نا ،پو جھوئ پ

بني أيديهم ،وأنا ابن ست أو سبع سنني ،واكنت يلع
َ َ َّ
بُ ْردة ،كنت إذا سجدت تقلصت عين ،فقالت امرأة
من اليح :أال ُت َغ ُّطوا عنا ْ
اس َ
ت قارئكم؟ فاشرتوا
ُ
فرحت بيشء فريح بذلك
فقطعوا يل قميصا ،فما
القميص.

حائ۔ خنانچہ قینےل یک انک عورب ت کہا :تم ا ین قاری یک شم گاہ پو تہےل جھنا ذو۔
ے
ف
ف
م
ن
م
خ
ح
آخر اتھون ت کیا خرندا اور میے لن انک منص ینائ۔ ی ینا وس اس ص
ےس ہوا ،اینا کسی اور خی ےس تہی ہو سکا۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدی ث کا ذرج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

َ
قال أيوب السختياين :قال يل أبو قالبة اجلريم :أال

تلىق عمرو بن سلمة فتسأهل عن األحاديث اليت

عنده .قال :فلقيت عمرو بن سلمة فسأتله ،فقال

عمرو بن سلمة :كنا بموضع نزنل به واكن موضع

مرور انلاس ،واكن يمر بنا الراكب فنسأهلم عن انليب

صىل اهلل عليه وسلم -وعن حال العرب معه،فيقولون يزعم أن اهلل أرسله ،وأوىح إيله بكذا مما

سمعوه من القرآن ،فكنت أحفظ ذلك القرآن حفظا
متقنا كأنه يُلصق يف صدري ،واكنت العرب تنتظر
ُ
وال تسلم حىت تفتح مكة ،فيقولون :اتركوه وقومه

قريشا فإنه إن انترص عليهم فهو نيب صادق .فلما
ُ
فتحت مكة أرسع لك قوم بإسالمهم ،وأرسع أيب
فأسلم أول قومه ،وذهب إىل رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -فلما جاء من عنده قال :جئتكم واهلل
من عند انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حقا ،وأخربهم

أنه -صىل اهلل عليه وسلم -قال هلم :صلوا صالة كذا
يف وقت كذا ،وصلوا صالة كذا يف وقت كذا ،وإذا

حرضت الصالة فليؤذن أحدكم ،ويلؤمكم أكرثكم

حفظا للقرآن .فنظروا فلم يكن أحد أكرث حفظا

للقرآن مين ،ملا كنت أتلىق الراكب وأحفظ منهم

القرآن ،فقدموين أصيل بهم واكن عمرى حينئذ ست
أو سبع سنني ،واكن َّ
يلع ثوب قصري كنت إذا سجدت
اجنمع َّ
يلع وانكشف عين ،فقالت امرأة من قويم:

أال تغطوا عنا عورة قارئكم .فاشرتوا يل قميصا فما

فرحت بيشء فريح بذلك القميص .وال يستدل بهذا
احلديث ىلع عدم رشط سرت العورة يف الصالة ألنها

واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم

باحلكم.

**

اجمایل معنی:

اپوب شچینائ کہن ہی :مچھ ےس اپوق الی خرمی ت کہا کہ عرمو ین سلمہ رضی اہلل عنہ یک
حدمت می حارص ہو کر ی قضہ کنون تہی پوجھ لین؟ اپوق الی کہن ہی کہ ترھ می ان یک
حدمت می گنا اور ی (قضہ) ذرناق ث کنا۔ اتھون ت کہا کہ حاہلنت می ہمارا قنام انک
خسمہ پ تھا ،خہان عام راسنہ تھا۔ قا قےل ہمارے فی ث ےس گررت ،پو ہم ان ےس
ش
پوجھن کہ لوگون کا کنا خنال ہ؟ اس حص کا کنا معاملہ ہ؟ ( ی اسارہ ینی کرتم ﷺ
یک رطف ہو نا تھا) لوگ ینات کہ وہ کہن ہی کہ اہلل ت اتھی اینا رسول ینا کر تھنچا ہ

اور ان پوجی ا ناریہنا اہلل ت ان پ یوجی یکہ۔وہ آب ےس سنا ہوا فآن کا
ے
کوئ خضہ سنا ذ ین اور می اےس قوراً اجھی رطح ناذ کر لینا۔ ان یک نا نی میے ذل وک
لگنی تھی۔ اذرھ سارے رعب واےل ابظار می تےھ۔ وہ فح مکہ نک اس الم قنول
کرت ےس گرپ کر رہ تےھ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ینی کو اور اس یک قوم (فپس) کو
ے
آپس می تمین ذو ،اگر وہ ان پ عال ث آ گن پو واق عی وہ شچ ینی ہی۔ خنانچہخت مکہ فح

ہو گنا ،پو ہ قوم ت اس الم الت می حلدی یک۔ میے والد ت اینی قوم می ست
ے
ےس تہےل اس الم قنول کنا۔ خت (مد ین) ےس واپس آت ،پو کہا :اہلل یک قسم! می
انک شچ ینی ےک ناس ےس آ راہ ہون۔ اتھون ت فمانا ہ’’:ق الن تمار ق الن
ے
وق ث پھا کرو ،ق الن تمار ق الن وق ث پھا کرو اور خت تمار کا وق ث ہو حات ،پو تم می
ے
ش
ےس کوئ انک حص اذان ذے اور امامت وہ کرے ،خےس فآن ست ےس رناذہ ناذ
ے
ش
ہو‘‘۔ لوگون ت عور و قکر کنا پو کوئ حص قینےل می مچھ ےس رناذہ فآن ناذ ر کھن واال
تہی م ال۔ کنون کہ می آت حات واےل قاقلون ےس سن کر فآن محند ناذ کر لنا کر نا
م
تھا۔ خنانچہ چےھ لوگون ت امام یناذنا ،حاالن کہ اس وق ث میی عرم جھ نا ساب سال
ت
ت
ھی۔ میے خسم پ انک حاذر ھی۔ خت می (اےس لینت کر) شچدہ کر نا ،پو وہ جھوئ

پ حائ۔ خنانچہ قینےل یک انک عورب ت کہا :تم ا ین قاری یک شم گاہ پو تہےل جھنا
ے
ف
ذو۔ آخر اتھون ت کیا خرندا اور میے لن انک منص ینائ۔ می حینا خوس اس
ف
منص ےس ہوا ،اینا کسی اور خی ےس تہی ہو سکا۔ اس حدی ث ےس تمار می سیعورب
ےک شط ی ہوت یک ذلنل تہی یل حا سکنی؛ کنون کہ ی خقنقت حال کا ینان ہ۔
ممک ہ ی واق عہ اس وق ث نیس آنا ہو خت اتھی سی عورب ےک خکم کا علم ہی ی راہ
ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عمرو بن َس ِلمة
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ماء  :املزنل اذلي يزنل عليه انلاس.
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• ُّ
الركبان  :مجع راكب اإلبل خاصة ،ثم اتسع فيه فأطلق ىلع من ركب دابة.
ََ
• يق ُّر  :يستقر.
ََ
• تل َّوم  :تنتظر.
• ظهر  :انترص.
َ
• بادر  :أرسع.
• بُ ْردة  :كساء أسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه األعراب.
َ َ َّ
• تقلصت  :اجنمعت وانضمت.
• ْ
است  :عورة.

فوائد احلديث:
 .1جواز إمامة الصيب املمزي يف الفريضة.
 .2األحق باإلمامة األكرث حفظا للقرآن.
 .3مرشوعية األذان.
 .4أن القرآن سبب لرفعة اإلنسان ،وعلو مقامه يف ادلنيا واآلخرة.
 .5أن اتلميزي يكون بالسادسة أو السابعة حبسب قوة إدراك الصيب.
املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .عمدة القاري رشح
صحيح ابلخاري ،ملحمود بدر ادلين العيىن ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم ،املؤلف :حممد بن إسماعيل بن صالح بن حممد
الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .إرشاد الساري لرشح صحيح ابلخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر القتييب
املرصي ،انلارش :املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،الطبعة :السابعة 1323 ،ه.

الرقم املوحد)11296( :
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مْعبےس تہےلذورکعنیپھو

صلوا قبل املغرب ركعتني

 .1964احلديث:

**

عن عبد اهلل بن ُم َغ َّفل ُ
الم َز ِّ
ين -ريض اهلل عنهما -قال:
ِ
ِ
ِ
ُّ
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-صلوا قبل
ُّ
املغرب ركعتني» ،ثم قالَ « :صلوا قبل املغرب ركعتني
ملن شاء» ،خشية أن يتخذها انلاس ُسنة.

م
عنداہلل ین عقل رمئ رضی اہلل عہما کہن ہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ت
فمانا’’ :مْعب ےس تہےل ذو رکعنی پھو۔‘‘ ترھ فمانا’’ :خس کا جی حاہمْعب
ےس تہےلذورکعنی پےھ۔‘‘ یاساند پےس ےسفمانا کہلوگاس کو سیت(الرم) ی
ینالی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف احلديث الرشيف احلث ىلع صالة ركعتني قبل

صالة املغرب وذلك بعد أذان املغرب تنفال ملن شاء.

 .1964حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث شپف می مْعب ےس تہےل ذو رکعت پ ھن یک پعنت ہ اور ی مْعب یک
اذان ےک پ عد پقیل طور پ پھنا ہ خس کا جی حا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
ُ
َ
اتلخريج :عبد اهلل بن ُم َغ َّفل المز ِّ
ين -ريض اهلل عنهما-
ِ
ِ
ِ
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• صلوا قبل املغرب  :اجلملة اثلانية مؤكدة للجملة األوىل ،وهذا هو اتلوكيد اللفظي ،اذلي هو تكرير لفظ ،يراد به تثبيت أمر يف نفس السامع.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صالة ركعتني بعد الغروب ،وقبل الصالة ،ولكنهما ليستا من السنن الرواتب املؤكدة.
ُ َ َّ
 .2يستحب عدم املداومة عليها؛ خشية أن يظ َّن أنها سنة راتبة ،فتأخذ حكم الرواتب من الزتامها ،وعدم اتلخلف عنها.
َ ُّ
ََ
وفعل ُهما كما يف
"صلوا قبل املغرب"،
 .3صالة هاتني الركعتني ثبتت عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأقسام السنة اثلالثة ،فقد أمر بها بقوهل:
رواية ابن حبان ،ورأى الصحابة يصلونها َّ
فأقرهم عليها.

 .4قال شيخ اإلسالم :ما ليس براتب ال يلحق بالراتب ،وال تستحق املواظبة عليه؛ ئلال يضايه السنن الراتبة ،فما قبل العرص ،واملغرب ،والعشاء،
من شاء أن يصيل تطوًع فهو حسن ،لكن ال َّ
يتخذ ذلك سنة راتبة.
َّ
 .5قال ابن القيم -رمحه اهلل :-ثبت أنه اكن حيافظ يف ايلوم والليلة ىلع أربعني ركعة :سبع عرشة الفرائض ،واثنيت عرشة راتبة يف حديث أم
حبيبة ،وإحدى عرش صالة الليل ،فاكنت أربعني ركعة.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،ألبو عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص  -انلارش  :دار طوق انلجاة -الطبعة :األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه 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 ، 1ـه2006/م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة
1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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ے
سندنا معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہت ہمی تمارپھائ ،پووہذو رکعنونےک پعد
صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني،
ے
ت
قلنا :سبحان اهلل ،قال :سبحان اهلل ومىض ،فلما کرھے ہو گن۔ ہمت "سچان اہلل" کہا ،پو اتھونت ھی"سچاناہلل" کہا
أتم صالته وسلم ،سجد سجديت السهو ،فلما
اور کرھےرہ۔ خت تمار پوریکریل اور سالم تھی لنا ،پو شہوےکذوشچدے
ے
انرصف ،قال :رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه
کن۔ خت تمارےس قارع ہوت پوکہا :میترسول اہللصیل اہلل علنہوسلم کو
وسلم -يصنع كما صنعت

 .1965احلديث:

ذیکھا کہآبتوپسا ہی کنا تھا حیسا میت کناہ۔

**

ُ ُ ْ َ
َّ َ
بن شعبَة
عن زياد بن عالقة قالَ :صىل بِنا املغرية
ََ َ
فن َهض يف الركعتني ،قلنا :سبحان اهلل ،قال :سبحان
َّ
ْ َ
ََ ََ
َ َ
َ
اهلل َو َمىض ،فل َّما أت َّم َصالت ُه َو َسل َمَ ،س َج َد َسج َد ِيت
رص َف ،قَ َالَ « :رأَيْ ُ
َّ
الس ْهو ،فَلَ َّما انْ َ َ
ت رسول اهلل -صىل
ِ
اهلل عليه وسلم -يَ ْص َن ُع َك َما َص َن ْع ُ
ت».

رناذ ین ع القہ ینان کرت ہی کہ سندنا معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ت ہ می تمار
ے
ے
پھائ ،پو وہ ذو رکعنون ےک پ عد کرھے ہو گن۔ ہم ت "سچان اہلل" کہا ،پو اتھون
ت
ت ھی "سچان اہلل" کہا اور کرھے رہ۔ خت تمار پوری کر یل اور س الم تھی لنا ،پو
ے
شہو ےک ذو شچدے کن۔ خت تمار ےس قارع ہوت ،پو کہا :می ت رسول اہلل صیل
اہلل علنہ وسلم کو ذیکھا کہ آب ت وپسا ہی کنا تھا ،حیسا می ت کنا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث من فعل املغرية بن شعبة -ريض اهلل
عنه -أنه سها يف صالته ،فلم يتشهد وسبح خلفه
انلاس ففطن ،ولكنه أكمل صالته ،وبعد السالم

سجد سجدتني للسهو؛ وعزا فعله ذاك لفعل الرسول

صىل اهلل عليه وسلم .-األصح أن سجود السهويكون قبل السالم؛ حلديث عبد اهلل بن مالك ابن

حبينة ،متفق عليه.

 .1965حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ےک ق عل کو ینان کنا حا راہ ہ کہ وہ (انک
ے
پ
رمینہ) تمار می (کچھ) تھول گن ،ان ےک چےھ موخوذ مقندپون ت "سچان اہلل" کہا،
ے
م
ش
وہ مچھ پو گن ،لنک تمار کمل کر یل اور س الم تھیت ےک پ عد شہو ےک ذو شچدے
ض
کن۔ اور ا ین اس ق عل یک پسیت رسول اہللﷺ ےک ق عل یک رطف یک۔ لنک حنح
ی ہ کہ شچدہ شہو س الم ےس تہےل ہ ،حیسا کہ عنداہلل ین مالک ین نچینہ یک روای ث
می ہ۔ منقق علنہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1احلديث اذلي معنا يدل ىلع أن من سها عن القعود للتشهد األول فقام ،فإن استتم قائما قبل أن يذكره فإنه ال يعود ،لكنه يسجد سجدتني قبل
السالم.
 .2وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائما ،فإنه جيب عليه الرجوع ،واجللوس ،واإلتيان به.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني
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سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن
عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م.
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صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيته
َ
اك
وهو ش ٍ

 .1966احلديث:

رسول اہللﷺتانک رمینہ پمارییکحالث می ا ین گرھ می تمارپھی۔
**

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :صىل رسول اهلل -
َ
اك ،صىل جالسا،
صىل اهلل عليه وسلم -يف بيته وهو ش ٍ
ْ
َ
أن اج ِل ُسوا ،ملا
وصىل وراءه قوم ِقياما ،فأشار إيلهمِ :
ْ َ ََ
َ
ُ َْ
اإلمام ِيلُؤت َّم به :فإذا ركع
رصف قال :إنما ُج ِعل
ان
فاركعوا ،وإذا رفع فارفعوا ،وإذا قال :سمع اهلل ملن
محده فقولوا :ربنا لك احلمد ،وإذا صىل جالسا فصلوا

جلوسا أمجعون».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث صالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

جالسا ملرضه ،وفيه بيان صفة اقتداء املأموم باإلمام،
ومتابعته هل .فقد أرشد انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

املأمومني إىل احلكمة من جعل اإلمام ويه أن يقتدي

به ويتابع ،فال خيتلف عليه بعمل من أعمال الصالة،
َ
وإنما تراىع تنَقالته بنظام فإذا كرب لإلحرام ،فكربوا
أنتم كذلك ،وإذا َركع فاركعوا بعده ،وإذا ذكركم أن
اهلل جميب ملن محده بقوهل" :سمع اهلل ملن محده"

فامحدوه تعاىل بقولكم" :ربنا لك احلمد" ،وإذا سجد

فتابعوه واسجدوا ،وإذا صىل جالسا لعجزه عن القيام؛

-فتحقيقا للمتابعة -صلوا جلوسا ،ولو كنتم ىلع

القيام قادرين .فقد ذكرت ًعئشة أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -اشتىك من املرض فصىل جالسا ،واكن
الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه؛

فصلوا وراءه قياما فأشار إيلهم :أن اجلسوا .فلما

انرصف من الصالة أرشدهم إىل أن اإلمام ال خيالف،
وإنما يوافق؛ تلحقق املتابعة اتلامة واالقتداء الاكمل،

حبيث يصىل املأموم جالسا مع قدرته ىلع القيام

جللوس إمامه العاجز ،وهذا إن ابتدأ بهم الصالة

جالسا صلوا خلفه جلوسا ،وإن ابتدأ بهم اإلمام

**

 .1966حدیث:

ے
ے
عاپش رضی اہلل عہا روای ث کرت ہوت ینان کرئ ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت انک
رمینہ پماری یک حال ث می ا ین گرھ می نینھ کر تمار پھی ،کچھ لوگ آب ﷺ ےک
ے
پ
چےھ کرھے ہو کر تمار پ ھن لےگ پو آب ﷺ ت اتھی اسارہ کنا کہ وہ نینھ حا نی۔
ے
خت آب ﷺ تمار ےس قارع ہوت ،پو فمانا" :امام اس لن یناناحا ناہ کہ اس
ے
ے
ت
یک ییوی یک حات۔ اس لن خت وہ رکوع می حات ،پو تم ھی رکوع می حاو اور
ے
ِ
شِ
ت
خت وہ ش اتھات ،پو تم ھی ش اتھاو اور خت وہ " َمعَ ال َلہ لم َن جَ ِِمَ ُہ" کےہ ،پو تم
ُ
ت
ھ
ت
ک الچَِمُ" کہو اور خت وہ نینھ کر تمار پےھ ،پو تم ھی نینھ کر مار پ و"۔
" َری َنَا لَ َ
ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می پماری یک وج ےس آب ﷺ ےک نینھ کر تمار پ ھن کا ذکر ہ اور
اس ناب کا ینان ہ کہ مقندی کیےس امام یک اقندا اور ایناع کرے۔ ینی ﷺ ت
ے
ل
ہ
مقندپون کو امام من عی کرت یک خکمت یک رطف پوج ذالئ کہ امام اس ن و نا ہ
ے
ت
کہاس یکاقندااورایناع یک حاتاور تمارےک اعمالمیےس کسی ھیعملمی اس یک
ے
من
مچالقت ی یک حات ،نلکہ انک طم اندار می اس یک خرکاب و سکناب کا خنال رکھا
ے
ت
حات۔ خنانچہ خت وہ نکیی نرحتمہ کےہ ،پو تم ھی ا پےس ہی کہو ،خت وہ رکوع کرے،
ِ
شِ
ت
ت
پو اس ےک پ عد تم ھی رکوع کرو ،خت وہ " َمعَ اللَہ لم َن جَ ِِمَ ُہ" کہہ کر مھی ناذ ذاہئ
ُ
ے
ت
شح
ک
کرات کہاہلل پ عایلاس ص یک سیناہ،خواس یکجِمینانکر ناہ ،پو م" َری َنَالَ َ
ے
ت
الچَِمُ" کہہ کر اہلل یک جِم ینان کرو ،خت وہ شچدے می حات ،پو اس یک ایناع می تم ھی
شچدےمی حےلحاواورختامامکرھا ہوتےسقارص ہواورنینھ کرتمار پےھ،پواس
ت
یک ایناع می تم ھی نینھ کر تمار پھو اگرج تم می کرھے ہوت یک قدرب موخوذ ہو۔
ے
کنون کہ عاپش رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی کہ ینی ﷺ رمض می مین ال تےھ۔ خنانچہ
آب ﷺ ت نینھ کر تمار پھی۔ ضچای کرام ت ی سوحا کہ خونکہ اتھی قنام پ قدرب
حاصل ہ ،اس لن ان پ قنام کرنا واخت ہ۔ خنانچہ اتھون ت آب ﷺ ےک
پ
چےھ کرھے ہو کر تمار پھنا شوع کر ذی۔ اس پ ینی ﷺ ت اتھی اسارہ کنا کہ وہ
ے
ے
نینھ حا نی۔ خت آب ﷺ تمار ےس قارع ہو کر واپس رمے ،پو ان یک راہ تمائ
ے
فمائ کہامام یکمچالقتتہی یکحائحا ہن،نلکہاس یکمواققت ہوئحا ہن؛ ناکہاس
یک پوری رطح ےس ایناع اور کامل طور پ اقندا ہو سےک ،ناین طور کہ مقندی قنام یک
قدرب ر کھن ےک ناوخوذ نینھ کر تمار پےھ؛ کنو نکہ اس کا امام نینھا ہوا ہ اور قنام تہی
284

الراتب الصالة قائما ،ثم اعتل يف أثنائها فجلس أتموا

خلفه قياما وجوبا؛ عمال حبديث صالة انليب -صىل
مرض
اهلل عليه وسلم -بأيب بكر وانلاس حني ِ
َ
مرض املوت.

کر سکنا۔ ی اس وق ث ہو گا ،خت کہ امام اتھی تمار پھات کا آعار ہی نینھ کر کرے،
پ
اس صورب می وہ اس ےک چےھ نینھ کر تمار پھی ےگ۔ وہ امام خو مسچد می ہمیش تمار
پھا نا ہ ،وہ اگر کرھے ہو کر لوگون کو تمار پھانا شوع کرے ،لنک ذوران تمار
ے
پ
کسی علت ےک الخق ہوت پ نینھ حات ،پو اس صورب می مقندپون کا اس ےک چےھ
ے
ع
کرھے ہو کر تمار پوری کرنا واخت ہ۔ اس حدی ث پ مل کرت ہوت ،خس می
رمض الموب می ینی ﷺ ےک اپو یکر رضی اہلل عنہ اور لوگون کو تمار پھات کا ذکر

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• شاك  :بوزن قاض ،مريض.
• وإذا رفع  :من الركوع ومن السجود.

• سمع اهلل ملن محده  :أجاب اهلل ادلًعء ملن محده.

• ربنا لك احلمد  :ربنا استجب نلا أو ربنا أطعناك ،لك احلمد ،وبهذا اشتملت هذه اجلملة ىلع معىن ادلًعء ومعىن اخلرب.
• فصلوا جلوسا  :ولو اكنوا قادرين ىلع القيام.

فوائد احلديث:
 .1أنه جيوز ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ما جيوز ىلع البرش من األسقام واألمراض؛ الزدياد قدره رفعة.
 .2جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه.
 .3جواز اإلشارة يف الصالة للحاجة.
 .4وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة وحتريم املسابقة.
 .5حتريم خمالفة اإلمام وبطالن الصالة بها.
 .6أن األفضل يف املتابعة ،أن تقع أعمال املأموم بعد أعمال اإلمام مبارشة .قال الفقهاء :وتكره املساواة واملوافقة يف هذه األعمال.
 .7أن من احلكمة يف جعل اإلمام يف الصالة؛ االقتداء واملتابعة.
َ .8حتَ ُ
تم طاعة القادة ووالة األمر ومراًعة انلظام ،وعدم املخالفة واالنشقاق ىلع الرؤساء.
 .9أن املأموم يقول" :ربنا لك احلمد" بعدما يقول اإلمام" :سمع اهلل ملن محده" ،واملنفرد واإلمام يقول" :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك احلمد".
 .10وجوب متابعة اإلمام ،وأنها مقدمة ىلع غريها من أعمال الصالة؛ فقد أسقط القيام عن املأمومني القادرين عليه ،مع أنه أحد أراكن الصالة،
لك ذلك؛ ألجل كمال االقتداء.

 .11أن اإلمام إذا صىل جالسا -لعجزه عن القيام -صىل خلفه املأمومون جلوسا ولو اكنوا قادرين ىلع القيام؛ حتقيقا للمتابعة واالقتداء.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .عمدة
األحاكم من الكم خري األنام -صىل اهلل عليه وسلم -لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط،
دار اثلقافة العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة ،الطبعة :اثلانية 1408ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه .صحيح ابلخاري ،حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه.
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ے
میت ینیﷺےکساتھ تمارپھی۔آبﷺ ا ینذا نیرطف"السالم
ے
عل
عل
نکمورج ُمہ اہللِوپکای" کہہ کر اور نا نیرطف"السالم نکمورج ُمہ اہلل" کہہ کر

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن
يسلم عن يمينه :السالم عليكم ورَحة اهلل

سالم تھیت تےھ۔

وبراكته ،وعن شماَل :السالم عليكم ورَحة اهلل

 .1967احلديث:

**

ے
ے
وا نل ین جرح رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ می ت ینی
ے
ﷺ ےک ساتھ تمار پھی۔ آب ﷺ ا ین ذا نی رطف "الس الم علنکم ورج ُمہ اہللِ
ے
عل
وپکای" کہہ کر اور نا نی رطف "الس الم نکم ورج ُمہ اہلل" کہہ کر س الم تھیت تےھ۔

َّ

ْ
عن وائل بن ُحج ٍر -ريض اهلل عنه -قال :صليت مع
ِّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن يُسلم عن يَمينه:
َ َ ُ
السالم عليكم ْ َ
« َّ
وب َراكته» ،وعن ِش َماهل:
ورمحة اهلل
السالم عليكم ْ َ
« َّ
ورمحة اهلل».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث يدل ىلع أن املصيل ال خيرج من صالته إال

بتسليمتني عن ايلمني والشمال ،فيقول يف األوىل

«السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته» ،يف اثلانية:
«السالم عليكم ورمحة اهلل» ،وزيادة (براكته)

 .1967حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

یحدی ثاسناب پ ذالل ث کرئہ کہتماریاینیتمارےسذو س المتھی کر ہیقارع
ے
ے
عل
ہو نا ہ ،انک ذا نی رطف اور ذوشا نا نی رطف۔ تہےل می وہ «الس الم نکم
عل
ورجمہ اہلل وپکای» کہنا ہ اور ذوشے می «الس الم نکم ورجمہ اہلل» کہنا ہ۔

تكون أحيانا؛ لورود أحاديث أخرى ليس فيها هذه
الزيادة ،والغالب عدم الزيادة ولكنها جائزة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
ْ
اتلخريج :وائل بن ُحج ٍر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َّ
 .1مرشوعية التسليم من الصالة وهو من أراكنها؛ لفعله -صىل اهلل عليه وسلم -املستمر مع حديث يلع -ريض اهلل عنه -مرفوًع( :حتليلها
َّ
التسليم) .رواه أبو داود وغريه.
 .2استحباب اإلتيان بزيادة و"براكته" ،لكن يف بعض األحيان؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يَداوم عليه ،واألغلب عدم قوهلا.
ّ
َّ
 .3يستحب أن تكون التسليمة األوىل إىل جهة ايلمني واثلانية إىل جهة الشمال.
َ َ َّ
َّ
 .4فيه أنه ال خيرج من الصالة إال بالتسليم ،فلو خرج منها بدون تسليم متعمدا بطلت صالته ،وإن اكن ناسيا يَعود وجيلس إذا تذكر ذلك عن
قُرب ،ثم ي ُ َسلِّم عن يمينه وعن شماهل ثم يسجد َّ
للسهو.
ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .املجموع رشح املهذب
(مع تكملة السبيك واملطييع) ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،انلارش :دار الفكر .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين
انلووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي،
مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه
عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين،
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دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م .صحيح أيب داود ،حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش:
مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل 1423ه2002 ،م.

الرقم املوحد)10945( :

287

پ
پ
میت اپوہپہرضی اہلل عنہےک چےھ تمار اذایک۔آبت" سم اہلل الرجمن
عل ن
ل
الرجم"ےک پعد سورہ قانچہپھی ،تہان نک کہ خت "عی ا معضوب ھموال
ت
ت
الضالی"پ تہنچ ،پوآمی کہا۔ خنانچہ لوگونت ھیآمی کہا اورآبخت ھی

صليت وراء أيب هريرة فقرأ :بسم اهلل الرَحن
الرحيم ،ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ ،غري

املغضوب عليهم وال الضالني ،فقال :آمني ،فقال
انلاس :آمني ،ويقول َكما سجد :اهلل أكرب.

 .1968احلديث:

شچدہ کرت پو اہلل اکی کہن۔

**

َّ
ُ
ُ ْ
المج ِمر قالَ :صليت وراء أيب هريرة فقرأ:
عن ن َعيم

 .1968حدیث:

پ
پ
م
عنم ین چرم ینان کرت ہی کہ می ت اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےک چےھ تمار اذا یک۔
پ
آب ت " سم اہلل الرجمن الرجم" ےک پ عد سورہ قانچہ پھی ،تہان نک کہ خت "عی
ل
عل ن
ت
ا معضوب ھم و ال الضالی" پ تہنچ ،پو آمی کہا۔ خنانچہ لوگون ت ھی آمی کہا اور
ت
آب خت ھی شچدہ کرت "اہلل اکی" کہن۔ خت ذو رکعت ےک پ عد حلےس ےس ا تےھ پو
"اہلل اکی" کہا اور خت س الم تھیا پو کہا :قسم ہ اس ذاب یک ،خس ےک اہتھ می

﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾ ،ثم قرأ بأم القرآن حىت

إذا بلغ ﴿غري املغضوب عليهم وال الضالني﴾ فقال:

«آمني» .فقال انلاس :آمني ،ويقول َكما سجد« :اهلل
َْ
أكرب» ،وإذا قام من اجللوس يف االثنتَني قال« :اهلل
أكرب» ،وإذا سلم قال« :واذلي نفيس بيده ،إين
َ
أل ْشبَ ُه ُ
كم صالة برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-

میی حان ہ ،میی تمار تم می ےس ست ےس رناذہ رسول اہلل ﷺ یک تمار ےک
مسای ہ۔

».

**

درجة احلديث :ضعيف اإلسناد

حدی ث کا ذرج :اس یک سند صعنف ہ۔

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن أبا هريرة -ريض اهلل عنه -اكن جيهر
بالبسملة قبل الفاحتة يف الصالة ،وأنه اكن يكرب
حال سجوده والرفع منه؛ واكن يعزو ذلك القتدائه

بانليب -صىل اهلل عليه وسلم .-واألحاديث األصح
واألكرث فيها عدم اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم،

كحديث أنس -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -وأبا بكر وعمر وعثمان اكنوا يفتتحون
القراءة باحلمد هلل رب العاملني.

**

اجمایل معنی:

حدی ث می اس ناب یک وصاخت ہ کہ اپو ہپہ رضی اہلل عنہ تمارمی قانچہ ےس تہےل
ے
ن
او چی آوار ےس "پسم اہلل" پ ھن تےھ اور ی کہ وہ شچدے می حات ہوت اوراس
ے
ےس ا تھن ہوت نکیی کہن اور فمات کہ وہ اپسا ینی ﷺ یکییوی می کرت ہی۔
ض
اس معا مےل می رناذہ پ حنح احاذی ث "پسم اہلل الرجمن الرجم" کو خرہا ی پ ھن پ
ذالل ث کرئ ہی۔ حیےس کہ اپس رضی اہلل عنہ ےس رموی حدی ث می ہ کہ ینی ﷺ،
اپو یکر ،عرماور عمان رضی اہلل عہم فاءب کا آعار "الچِم ہلل رب العالمی" ےس
کرت تےھ۔

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

فوائد احلديث:
 .1استحباب اجلهر بالبسملة يف أول القراءة يف الصالة أحيانا.
ًّ
 .2استحباب قول" :آمني" لإلمام ،مادا بها صوته.
َّ
 .3اتلأمني هو من طابع ادلًعء؛ أي :خيتم به ادلًعء ،ومعناه" :استجب" ،ويقال اتلأمني بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ ِيلُعلم أنه ليس من القرآن.
 .4مرشوعية تكبري االنتقال من ركن إىل ركن آخر.
 .5فيه حرص الصحابة ىلع االقتداء برسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-.
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املصادر واملراجع:

املجتىب من السنن (السنن الصغرى) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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َ
َ َّ ْ َ
طلقت لغري سنة ،وراجعت لغري سنة ،أشهد ىلع

تمت سیتےک حالفطالقذیہ اور سیتےک حالفرخعتیکہ،
اینی طالق اور رخعتذوپونےک لن گواہ یناو اور ترھ اسرطحی کرنا۔

طالقها ،وىلع رجعتها ،وال تعد

 .1969احلديث:

**

َ
عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -أنه ُس ِئل
ِّ
ََ
ْ ْ
عن الرجل يُطلق امرأته ،ثم يق ُع بها ،ولم يُش ِهد ىلع
َ َّ ْ َ َ ْ َّ
َ ْ َ َ
ري ُسن ٍة،
طالقها ،وال ىلع رج َع ِتها ،فقال" :طلقت ِلغ ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ ْ
ْ
ري ُسن ٍة ،أش ِهد ىلع طالقها ،وىلع َرج َع ِت َها،
وراجعت ِلغ ِ
َ ْ
وال ت ُعد".

ش
عرمانینخضیرضی اہلل عہماےس رمویہ کہان ےساس حصےکنارےمی
ت
پوجھا گنا خو اینی بوی کو ط الق ذے ذے ترھ اس ےک ساتھ ضحنت ھی کر ےل اور اینی
ے
ط الق اور رخعت ےک لن کسی کو گواہ ی ینات ،پو اتہون ت کہا کہ ”تم ت سیت
ےک ح الف ط الق ذی ہ اور سیت ےک ح الف رخوع کنا ہ ،اینی ط الق اور رخعت
ذوپون ےک لن گواہ یناو اور ترھ اس رطح ی کرنا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث سئل عمران بن حصني -ريض اهلل

عنهما -عن رجل طلق امرأته ,ثم جامعها بعد أن
راجعها ,من دون أن يشهد ىلع الطالق وال ىلع

الرجعة ,فأجاب -ريض اهلل عنه -بأن هذا املطلق قد

خالف السنة يف احلالني ,يف طالقها ابتداء حني لم
يشهد ,ويف رجعتها ثانيا حني لم يشهد أيضاَ ,
وأمره
باإلشهاد ىلع طالقها ,وىلع رجعتها ,وأن ال يعود ملثل

هذا العمل.

 .1969حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ہ کہ عرمان ین خضی رضی اہلل عہما ےس اس آذمی ےک نارے
می پوجھا گنا خس ت اینی بوی کو ط الق ذے ذی اور ترھ رخوع ےک پ عد اس ےس
ے
ت
ضحنت ھی کر یل ،ط الق اور رخوع پ کسی کو گواہ ینات پعی ،آب رضی اہلل عنہ ت
خواب ذنا کہ اس ط الق ذ ین واےل ت ذوپون حالنون می سیت یک مچالقت یک ہ،
تہےل پو اس ت ط الق ذ ین وق ث کسی کو گواہ تہی ینانا اور ذوشی رمینہ رخعت ےک
ت
وق ث ھی کسی کو گواہ تہی ینانا ،اور آب ت ط الق و رخعت پ گواہ ینات کا خکم ذنا
اور کہا کہ اس رطح کا عمل ترھ ی ذہانا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه.
اتلخريج :عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• رجعتها  :الرجعة :يه إًعدة مطلقة غري بائن إىل ما اكنت عليه ،بغري عقد.
َ َّ َ َ َ ِّ َ ُ َ ُّ ْ ُ
اتله َمة.
• أشهد ىلع طالقها  :أخرب من يشهد أنك طلقتهاِ ،ئلال يقع الزناع و
• لغري ُسنة  :أي عمله هذا ىلع غري ُسنة.

فوائد احلديث:
 .1إثبات أصل مرشوعية إرجاع الزوجة املطلقة إىل عصمة نكاح زوجها بالرجعة املعتربة.
طالق رجيع ،أما الطالق ابلائن بينونة كربى أو صغرى ،فال تصح الرجعة فيه.
 .2الرجعة البد أن تكون يف
ٍ
َ َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُّ َ ِّ
َّ
 .3أن الرجعة ال يعترب فيها رضا الزوجة ،لعدم ذكرها هنا ،ولقوهل تعاىل{ :وبعوتلهن أحق بِرد ِهن ِيف ذلِك} [ابلقرة ،]228 :أي :يف العدة.
 .4استحباب اإلشهاد ىلع الطالق ،يلحصل اتلوثيق ،وقد أمجع العلماء ىلع أن الطالق جائز ونافذ ،ولو لم حيصل عليه إشهاد.
 .5أن اليشء إذا فات وأمكن تالفيه فإنه يتالىف؛ ألمره باإلشهاد فيما بعد.
املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،حتقيق بشار عواد ،دار الغرب

اإلساليم – بريوت 1998 ،م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -إرواء الغليل يف
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ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة
ّ
َ
لوغ َ
األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م بلوغ املرام من
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
أدلة األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض,
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ،للمغريب .انلارش :دار هجر .الطبعة :األوىل - .حاشية السندي ىلع سنن ابن ماجه،
الطبعة :السابعة  1424 ،ـه-
للسندي .انلارش :دار اجليل  -بريوت ،بدون طبعة - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم –
بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق .انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب
احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت.
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طلق رجل امرأته ثالثا ،فزتوجها رجل ،ثم طلقها انکآذمیت اینی بوی کو نی طالقذےذین ،پو اسےسانکذوشے
آذمیت ساذی کریل ترھ استضحنت کرتےس تہےل اےسطالقذےذی،
قبل أن يدخل بها ،فأراد زوجها األول أن
يزتوجها ،فسئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
اباسےک تہےل حاوندت اسےس ساذی کا اراذہ کنا ،اور رسول اہللﷺ

ےس اسےک نارے می سوال کنا گنا ،ینیﷺتفمانا”:تہی ،تہان نک کہ
ذوشا پعنی سوہ ِ نائ اسکارمہ خکےھ حیسا کہ تہےلترمہ خکھا تھا ‘‘۔

وسلم -عن ذلك ،فقال« :ال ،حىت يذوق اآلخر
من عسيلتها ما ذاق األول»

 .1970احلديث:

**

َ
َّ
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها ،-قالت :طلق رجل امرأته
َّ
ََ
ْ ُ
َْ
ثالثا ،فزت َّوجها رجل ،ثم طلقها قبل أن يَدخل بها،
َ
يزتوجهاُ ،
فَأراد زوجها األول أن َّ
فسئِل رسول اهلل -

 .1970حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہاےس روای ث ہ وہ کہنی ہی کہ انک آذمی ت اینی بوی کو نی
ط الق ذے ذین ،پو اس ےس انک ذوشے آذمی ت ساذی کریل ترھ اس ت

ضحنت کرت ےس تہےل اےس ط الق ذے ذی ،اب اس ےک تہےل حاوند ت اس ےس
ساذی کا اراذہ کنا اور رسول ﷺ ےس اس ےک نارے می سوال کنا گنا ،ینی صیل اہلل
علنہ و سلم ت فمانا” :تہی ،تہان نک کہ ذوشا پعنی سوہ ِ نائ اس کا رمہ خکےھ حیسا

صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك ،فقال« :ال ،حىت
َ
ُ
َ َ
اق َّ
ُ
األول».
اآلخر ِم ْن ُع َسيْل ِتها ما ذ
يَذ َوق

کہ تہےل ت رمہ خکھا تھا‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت امرأة رفاعة القريظ شاكية حاهلا إىل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم ,-فأخربته أنها اكنت زوجا
لرفاعةَّ ،
فبت طالقها باتلطليقة األخرية ،ويه اثلاثلة

من طلقاتها ،وأنها تزوجت بعده عبد الرمحن بن
َّ
الزبِري -بفتح الزاي -فلم يستطع أن يمسها ,فطلقها،
َ
فَأراد زوجها األول أن َّ
يزتوجها ،فسألت انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -عن ذلك ,فمنعه ونىه عنه ،وأخربها
بأنه البد حلل رجوعها إىل رفاعة من أن يطأها زوجها

األخري.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
رقاعہ فظی یک بوی اینی حال ث یک س کای ث ےل کر ینی ﷺ ےک ناس آ نی ،اتہون
ت ینانا کہ وہ رقاعہ یک روخنت می تھی کہ اتہون ت اتہی آخری ط الق ط ِ
الق ینہ
ذےذنا،پعنی نینونط الق ذےذی ،اوراتہون تعندالرجمانین َری ِی ےس ساذی
ت
کریل ،اتہون ت اتہی جھوا ھی تہی اور ط الق ذے ذی ،اب ان ےک تہےل سوہ
ے
ت ان ےس ساذی کرئ حاہی پو اتہون ت اس ےک نارے می ینی ﷺ ےس مسنلہ
ذرناق ث کنا ،آب ﷺ ت منع فمانا اور اس ےس روک ذنا۔ آب ﷺ ت اتہی
ینانا کہ رقاعہ یک حای ث رخوع ےک خوار ےک لن رصوری تھا کہ ذوشے سوہ ت
ان ےس وظی کنا ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• رجل  :هو رفَ َ
اعة القريظ.
ِ
• فزتوجها رجل  :الرجل اثلاين :عبد الرمحن بن َّ
الزبِري القريظ.
َّ
• يَ ْد ُخل َ
بها  :املراد بادلخول هنا ليس َّ
جمرد اخللوة ،وإنما هو الوطء.
تعرف الطعمَّ ،
• يذوق  :يُقال :ذاق يذوق ذوقا :اخترب الطعم ،واذلوق هو احلاسة اليت يتمزي بها خواص األجسام الطعمية ،واألصل يف اذلوق ُّ
ثم كرث
حىت جعل عبارة عن لك جتربة ،ومنه معىن احلديث.
َّ
ُ
اجلماع بذوق العسل.
• عسيلتها  :تصغري عسلة ،واملقصود اجلماع ,تشبيها لذلة ِ
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فوائد احلديث:

ِّ
 .1املطلقة ثالثا ال حيل ملطلقها أن يرجعها حىت تنكح زوجا غريه ،وجيا ِمعها الزوج اثلاين ،ثم يطلقها بغري نية اتلحليل ،وتعتد منه ،قال -تعاىل:-
َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ
ك َح َز ْوجا} [ابلقرة.]230 :
{فإِن طلقها فال ِ
حتل هل ِمن بعد حىت تن ِ
ْ
َّ ْ
َّ
َّ
 .2البُد أن يكون زواج اثلاين زواج رغب ٍة ،لم يقصد به اتلحليل ،أما إن قصد اثلاين بزواجه اتلحليل لألول ،فإن العقد غري صحيح ،بل هو
ٌ
باطل ،ونكاحه ووطؤه َّ
حمرم ،ولم حتل للزوج األول ,كما دلت عليه األحاديث األخرى.
ِّ
َّ
جمبوب -يف فرج املرأة
 .3البُد لصحة ِحل املطلقة للزوج األول ،أن يطأها الزوج اثلاين يف عقد صحيح ,وذلك بإيالج احلشفة -أو قدرها من
ٍ
َّ ْ
املطلَّقة ،مع انتشار وإن لم يزنل ،فال يكيف َّ
جمرد العقد ،وال اخللوة ،وال املبارشة دون الفرج ،وال كون العقد اثلاين باطال أو فاسدا ،بل البُد أن
بعقد صحيح.
يكون
ٍ
َّ
 .4الرشيعة اإلسالمية أمجل الرشائع ،وأقوم بمصالح العباد ،فله أن يعاف زوجته ،فإن تاقت نفسه إيلها وجد السبيل إىل ردها ،فإذا طلقها اثلاثلة
َّ
ثان ،نكاح رغبة ،فإباحتها بعد الزوج اآلخر من أعظم انلعم.
لم يبق هل عليها سبيل ،إال بعد نكاح ٍ
زوج ٍ
 .5استعمال الكناية عن اليشء اذلي يستحيا من ذكره بما يدل عليه ,لقوهلا :قبل أن يدخل بها ,واملراد بادلخول اجلماع.

 .6إذا ترصف اإلنسان ترصفا ىلع خالف الرشع وهو يعتقده صحيحا ,فال عربة بترصفه ,فهذه املرأة ملا طلقت ظنت أن ذلك يبيحها للزوج األول,
فبني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنها ال حتل هل حىت يدخل بها.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ُ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد
العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :
عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج
أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة 1426 ،ه.

الرقم املوحد)58078( :
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ے
ہمیرسول اہللﷺتیسکھاناکہ خت کوئ شحص بت الچ الء میذاحل ہو وپ
ے
ے
نا نی ناونپ اعماذ کرے(ورنذاےل) اورذا نی کو کرھا کرےل۔

علمنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا

دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى ،وينصب
ايلمىن

 .1971احلديث:

**

َّ َ
عن رساقة بن جعشم -ريض اهلل عنه -قالَ :عل َمنا
َ َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل أ َح ُدنا
َْ
وينصب ايلمىن.
اخلالء أن يعتَ ِمد اليرسى،
ِ

 .1971حدیث:

خع
خضب شاقہ ین سم رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ’’:ہمی رسول اہللﷺ ت ی
ے
ے
ش
سکھانا کہ خت کوئ حص بت الچ الء می ذاحل ہو پو نا نی ناون پ اعماذ کرے (ورن
ے
ذاےل) اور ذا نی کو کرھا کر ےل۔‘‘

**

درجة احلديث :منكر

حدی ث کا ذرج :مُنکَر

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث
الرشيف أدب من آداب اخلالء أال وهو :أن يعتمد

اإلنسان حال قضاء احلاجة ىلع رجله اليرسى فيميل
ناحيتها ،ويرفع رجله ايلمىن ،لكنه حديث منكر فال

يرشع العمل بهذا األدب.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ینی کرتم ﷺ بت الچ الء ےک آذاب ینان فما رہ ہی اور وہ ی
ے
ے
ہ کہ حال ث قضات حاخت می ا ین نا نی ناون پ ورن ذاےل اور اس رطف جھکا
ہوا ہو اور ذانان ناون کرھا ر کےھ۔ لنک ی حدی ث منکر ہ اس لن اس پ عمل کرنا
مشوع تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق.
اتلخريج :رساقة بن مالك بن جعشم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اخلالء  :أصله املاكن اخلايل ،فسيم به املاكن املعد لقضاء احلاجة ،خللوه من انلاس ،أو خللوة اإلنسان به.
• يعتمد  :أن يتمايل ىلع رجله اليرسى ،ويميل ىلع جهتها.
• ينصب  :يرفع ،واملراد :أن يرفع رجله ايلمىن حال قضاء احلاجة.

فوائد احلديث:
 .1استحباب نصب الرجل ايلمىن ىلع فرض صحة احلديث ،واتلحامل ىلع الرجل اليرسى أثناء قضاء احلاجة.
 .2الرشيعة املحمدية جاءت بكل ما فيه صالح ،ونهت عن لك رضر ،وأنها لم ترتك شيئا من أمور العبادة إال بينته ،حىت يف هذه احلال ،وجهتهم
إىل ما فيه راحتهم وصحتهم.

 .3قال العلماء :واحلكمة يف ذلك -واهلل أعلم -أنه أسهل خلروج اخلارج؛ ألن املعدة يف اجلانب األيرس ،فإذا اعتمد ىلع رجله اليرسى اكن ذلك
أسهل خلروج اخلارج ،هذا من انلاحية الطبية ،وأما من انلاحية األدبية فإن اليرسى يه اليت تستعمل إلزالة األذى فيعتمد عليها ،وأما ايلمىن فيه
اليت تستعمل لألشياء الطيبة؛ وذللك ال يعتمد عليها حال قضاء احلاجة ترشيفا هلا.

املصادر واملراجع:

تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة،
ّ
املكرمة ،الطبعة:
بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر ابليهيق ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب العلمية ،بريوت ،بلنان،
الطبعة :اثلاثلة1424 ،ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1412ه1992 ،م.

الرقم املوحد)10043( :
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ے
م
رسول اہللﷺت چےھوپ می پ ھنےک لن خند کلمابسکھات۔(خوی
ہی)'' :الل ہم اہدئ فمن ہدیث،وعاقِنِی ِفم َن عاقنَت،وپَولَنِی ِف
م
َ
َ
پ
ل
ن
ت،ونارک
و
َن
َ َ
َ َ َ َ
ََ
قِنِ
َ
ِ
پ
پ
ِ
ق
ق
ش ما قَضَنت ،ا ِن َک صیوالَ ُ
ص
َ
َ
ع
ک،وایالَ نَد ِ ُ
ل مَن
َن
ل
ی
ی
تَ ،و
َ
َ
َ
َ
یل ف َما َاعطَن َ
َ
َ
َ
م
ِ
ت''۔پجمہ’’:اے اہلل! چےھ
ث َریَنَا َوپ َعَالَن َ
َوالَن َ
ث،یَنَا َرک َ
تَ ،والَ پ َْعُمَن عَاذَی َ
ن م
ان لوگون می (سامل کرےک) ہدایثذے جھی پوت ہدایث حسی ،چےھ ان
لوگون می (سامل کرےک) عاقنتعظافما خن کو پوت عاقنتعظایک،اور میی
یگرائفما ان لوگون می(سامل کرےک) خن کا پویگران ینا اور خو پوتذناہ

علمين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َكمات أقوهلن يف الوتر

اس میمیے لن پکث عظافما ،اور خس کا پوت قنضلہفما ذناہاسیک
ے
ے م
چ
ت
ہ
ہ
ق
ق
ل
ن
ک
ک
پ
ن
ن
ی
ح
ض
ض
پائےس ےھ چا،اس ن کہ و ی لہ ر ناہ ،یے الف وئ لہ ی
ش
کنا حا سکنا ،اور پو خسےسذوسنی کرےوہذلنل تہی ہو سکنا اور خسےسذ منی
ے
کرے اےسکوئرعب تہی ذےسکنا۔ اےہمارےرب! پوپکثواال اور
نلندو ناالہ۔‘‘

 .1972احلديث:

**

َّ
عن احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما -قالَ :عل َم ِين
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -كمات أقوهلن يف
ْ َ
اس :يف قنوت الوتر« -:امهلل اهدين
الوتر- ،قال اب ُن ج َّو ٍ
تَ ،وتَ َو َّلين ف َ
يم ْن ًَع َفيْ َ
فيمن هديتَ ،و ًَعفين ف َ
يم ْن
ِ ِ
ِِ ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
رش ما قضي َ
يما أَع َطي َ
ت ،وبارك يل ف َ
تَ َو َّيلْ َ
تَ ،وقِين َّ
ت،
ِ
ِ
َ
ُّ
َّ َ َ ْ
َ َ
َ ُْ َ
ِإنك تق ِيض َوال يقىض َعليْك ،وإنه ال يَ ِذل َم ْن
ت َر َّبنَا َو َت َع َايلْ َ
ار ْك َ
تَ ،و َال يَع ُّز َم ْن ًَع َديْ َ
َو َايلْ َ
تَ ،تبَ َ
ت»..
ِ

 .1972حدیث:

م
خسن ین عیل رضی اہلل عہما ینان کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت چےھ وپ می پ ھن
ے
ےک لن خند کلماب سکھات۔ این عناس کہن ہی کہ اس ےس رماذ وپ یک تمار می
ِِ ِ
ل
پھی حات وایل قنوب ہ۔(خو کہ ی ہی)'' :ا ل ہم اہدئ فمن ہدی ثَ ،وعَاقنی فم َن
ِ َ ِ
عاقَنت ،وپَولَنِی ِفم َن پَولَنت ،ونارک یل ِفما َاعطَنت ،وقِنِی َ َ َ
َک پقصی َوالَ
َ َ
ش مَا قضَن َ
َ َ
ت ،ا ن َ
َ َ َ َ
َ
ِ
پُقص
ت''۔
ث َریَنَا َوپ َعَالَن َ
ک ،وای الَ نَد ِ ُل مَن َوالَن َ
ث،یَنَا َرک َ
تَ ،والَ پ َْعُ مَن عَاذَی َ
َی عَلَن َ
م
پجمہ’’:اے اہلل! چےھ ان لوگون می (سامل کرےک) ہدای ث ذے جھی پو ت
ن م
ہدای ث حسی ،چےھ ان لوگون می(سامل کرےک) عاقنت عظا فما خن کو پو ت عاقنت
عظا یک ،میی یگرائ فما ان لوگون می (سامل کرےک) خن کا پویگران ینا ،اور خو پو

ويف رواية :قال يف آخره :وصىل اهلل ىلع انليب حممد.

ت ذنا ہ اس می میے لن پک ث عظا فما ،اورخس کا پو ت قنضلہ فما ذنا ہ
ے
ے
م
چ
ہ
ق
ق
ل
ن
ک
پ
ک
ن
ن
ی
ح
اس یک پائ ےس ےھ چا ،اس ن کہ و ی ضلہ ر نا ہ ،یے الف وئ ضلہ
تہی کنا حا سکنا ،اور پو خس ےس ذوسنی کرے وہ ذلنل تہی ہو سکنا اور خس ےس پو
ے
ش
ہ
ت
پ
ک
ہ
س
ذ منی کرے اےس کوئ رعب ی ذے کنا۔ اے مارے رب! و پ ث واال اور
ے
نلند و ناال ہ۔‘‘امام پسائ یک روای ث می ہ کہ آب ﷺ ت آخر می کہا:
ل
’’وصیل اہلل عیل ا ینی مچِم‘‘۔ (اور ینی مچِم پ اہلل یک رجمت ہو)۔
**

درجة احلديث :صحيح وزيادة النسايئ ضعيفة

حدیث کا ذرج:
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املعىن اإلمجايل:

تضمن هذا احلديث الرشيف جلمل نفيسة يقوهلا

املسلم حني قيامه لصالة الوتر؛ فيف قوهل( :أقوهلن)
أي أدعو بهن .وأما قوهل( :يف قنوت الوتر) ويف رواية:
يف الوتر .والقنوت يطلق ىلع معان ،واملراد به ههنا
ادلًعء يف صالة الوتر 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 ،كما قال

سليمان{ :وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني}،
قوهل( :وًعفين) أمر من املعافاة اليت يه دفع السوء.

وأما قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-وتولين) أي تول
أمري وأصلحه( .فيمن تويلت) أمورهم وال تكلين

إىل نفيس .وقال املظهر :أمر خماطب من توىل إذا

أحب عبدا وقام حبفظه وحفظ أموره .قوهل( :وبارك)

أي أكرث اخلري( .يل) أي ملنفعيت( .فيما أعطيت) أي

فيما أعطيتين من العمر واملال والعلوم واألعمال.

قوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-وقين) أي احفظين.
(رش ما قضيت) أي رش ما قضيته أي قدرته يل ،أو

رش قضائك .قيل :سؤال الوقاية وطلب احلفظ عما

قضاه اهلل وقدره للعبد مما يسوءه ،إنما هو باعتبار
ظاهر األسباب واآلالت اليت يرتبط بها وقوع
املقضيات ،وجيري فيها املحو واإلثبات فيما ال يزال.

(تقيض) أي تقدر أو حتكم بكل ما أردت( .وال
ُْ َ
يقىض عليك) أي :ال يقع حكم أحد عليك ،فال
معقب حلكمك وال جيب عليك َشء إال ما أوجبته
ُّ
يذل) أي
عليك بمقتىض وعدك( .إنه) أي الشأن (ال ِ
ال يصري ذيلال( .من وايلت) املواالة ضد املعاداة.

وهذا يف مقابلة ال يعز من ًعديت ،كما جاء يف بعض
الروايات ،واملعىن 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 .وخ ِتم احلديث

**

اجمایل معنی:

مسن
ی حدی ث تہت خوپضورب جملون پ مل ہ خن کو مسلمان اینی تمار وپ می قنام یک
حال ث می اذا کر نا ہ۔ان کا ی کہنا’’ :اقولہن‘‘ (می ی کہون) پعنی می ان کلماب

ےک ساتھ ذعا کرون۔ اور ی کہنا کہ’’ :ق قنوب الوپ‘‘ (قنوب وپ می)اور انک
ے
روای ث می ہ’’ :ق الوپ‘‘ (وپ می)۔ قنوب کا کنی معائ پ اط الق ہو نا ہ خت کہ
ل
م
تہان پ تمار وپ می قنام یک انک حضوض حال ث می ذعا کرنا رماذ ہ۔ ’’ا لہم اہدئ‘‘
م
م
اب ہدای ث
(نا اہلل چےھ ہدای ث ذے) پعنی چےھ ہدای ث پ نای ث قدم فما ،نا رمند اسن ِ
عظا فما۔ ’’فمن ہدی ث‘‘ (ان لوگون ےک ساتھ خن کو پو ت ہدای ث ذی) پعنی خن کو
ہدای ث ےس شفار کنا ،نا خن کو پوت ا نیناء اور اولناء می ےس ہدای ث ذنا حیسا کہ
م
سلنمان علنہ الس الم ت فمانا’’:واذحلنی پجمنک ق عناذک الضالچی‘‘ (کہ چےھ اینی

م
رجمت ےس ینک یندون می ذاحل فما)۔ ی قول’’ :وعاقنی‘‘ ( چےھ عاقنت عظا فما)
ے
پعنی اپسی عاقنت کا معاملہ فما خس ےس پائ ذور رہ۔ رسول اہللﷺ کا ی قول کہ:
’’وپولنی‘‘ (پعنی میا یگہنان ہوحا) ےس ُرماذ میے معا مےل کا وایل ین حا اور اس یک
اص الح فما ذے۔ ’’فمن پولنت‘‘ (خن کا پو یگران ینا) پعنی خن ےکمعام الب کا پو
م
وایل ین گنا ہ اور چےھ میے ترھوےس پ ی جھور نا۔ امام مطرہ رجمہ اہلل فمات
ہی :خس ذاب ےس وایل نین یک الچا یک حا رہی ہ ،اُس یک ی یگرائ اشی وق ث ملنی

ہ خت وہ (اہلل) ا ین اُس یندے ےس محنت کرے ،اس یک اور اس ےک
معام الب یک خقاظت کرے۔ ی قول’’ :ونارک‘‘ (اور پک ث ذے) پعنی خی ِکیی۔
م
’’یل’’ (میے لن) پعنی خو میے لن پقع مند ہو۔ ’’فما اعطنت‘‘ (خو پو ت چےھ
م
ت
عظا کنا) پعنی خو کچھ ھی پو ت چےھ عرم ،مال ،علم اور اعمال یک س کل می عنای ث کنا
م
م
ہ۔ آب ﷺ کا ی فمان’’ :وقنی‘‘ ( چےھ نچا ےل) پعنی چےھ محقوط فما ذے۔ ’’ش
ما قضنت‘‘ (اس ش ےس خس کا پوت قنضلہ کر لنا ہ) پعنی خس ش کا پو ت قنضلہ کر
لنا اور اےس میے خق می مقدر کر ذنا ہ ،نا ترھ ییے قنضےل ےس خو ش تہنچ
گا۔اس می اعیاض کنا حا نا ہ کہ اس ذعا می اہلل پ عایل ےک قنضےل اور خو اس ت
ش
یندے ےک لن مقدر کر ذنا ہ خس کو وہ اجھا تہی مچھنا اس ےس نچاو اور نحقظ کا

پقاصا کنا گنا ہ۔ پو اس کا خواب ی ہ کہ ی طاہی اسناب اور آالب ےک اعینار
ےس خو کہ وا قع ہوت واےل قنضلون ےس واپسنہ ہوت ہی اور خس یک وج ےس جم

پ
ہوت اور عارضی طور پ ناق ر ہن کا اعینار کنا حا نا ہ۔ ’’ قصی‘‘ (پو قنضلہ کرے)
پعنی خس کو پو مقدر کر ذے نا ا ین خس اراذے کا خکم ذے ذے۔ ’’وال پُق َ
صی
ے
ے
علنک‘‘ (ییے ح الف کوئ قنضلہ تہی کنا حا سکنا) مظلت ییے ح الف کوئ خکم
ے
خ
خ
حاری تہی کنا حا سکنا ،ی ہیییے خکم کا پچھا کنا حا سکنا ہ۔ نچھ پ کوئ ی وا ت
تہی اہن اگر پو خوذ ا ین وعدے ےک مظاپق ا ین اوپ خس خی کو الرم کر ےل۔ (ای)
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بقوهل( :تباركت) أي تكاثر خريك يف ادلارينَّ .
(ربنا)

أي يا ربنا( .وتعايلت) أي ارتفع عظمتك وظهر

قهرك وقدرتك ىلع من يف الكونني ،وارتفعت عن

مشابهة لك َشء.

(ت سک وہ) پعنی اس یک سان۔ (ال ند ِ ُل) (ذلنل تہی) پعنی وہ ذلنل تہی ہو
ش
سکنا۔(من والنت) (خس کو پو ذوست یناےل) مواالب(ذوسنی) معاذاب (ذ منی)
ے
ے
ش
ہ
ت
س
یک صد ہ۔ ی ’’خس ےس ییی ذ منی ہوحات اےس کوئ رعب ی ذے کنا‘‘
ےس مقا نےل ےک طور پ وارذ ہ ،ح یسا کہ پعص رواناب می موخوذ ہ۔ اس کا معنی
ت
ی ھی ہ کہ خن کو پو ت اینا ذوستینا لنا ہ ان کو آخرب می پو ذلنل تہی کرے
گا۔ نا ترھ مظلقاً وہ ذینا وآخرب ذوپون می(ذل ث ےس ذور رہی ےگ) اور اتھی خو
ے
ے
آرماپس می ذاال گنااور ان پخوذل ثو ااہی ث مسلظ یکگنیپو یطاہی اعینار ےس ہ،
ے
ق
ن
ع
کنون کہ ی آرماپس اہلل اور اس ےک اولناء ےک پذنک ر ت و لندی یک ابہا ہ ،اور
ے
ع
اتہی کا اعینار ہ۔ اشی ینا پ ا نینات کرام لنہم الض الہ و الس الم عحنت و رعیث
ے
آرماپسون می مین ال کن گن خو مسہور ومْعوف ہ (لہدا اس کا ی مظلت تہی کہ
ے
م کم ت
ھ
م
ی
ل
گ
ک
آرماپس ی ذال ر اہلل ت ان یک رعب ی ی یک ی ،اس ن کہ اہلل ا ن پ رندہ
یندون ےک ساتھ اپسا تہی کرسکنا)۔ ترھی حدی ث اس قول ےک ساتھ جم ہوئ ہ
’’ینارک ث‘‘ (پو ناپک ث ہ) پعنی ذینا و آخرب می خی کییییے ناس ہی ہ۔
’’ریَنا‘‘ (ہمارے رب) پعنی اے ہمارے رب! ’’وپ عالنت‘‘ (پو نلند ہ) پعنی پو
ع
اینی عطمت ےک اعینار ےس طنم پ ہ اور کو نی می ر ہن والون پ ییی قدرب
اور قرہ کا ظہور وعلنہ ہ اور پو ہ قسم یک مساتہت ےس ناال پ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود الرتمذي النسايئ ابن ماجه أمحد سنن ادلرايم.
اتلخريج :احلسن بن يلع -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• فيمن هديت  :من انلبيني ،والصديقني ،والشهداء ،والصاحلني ،و"يف" يف هذه الفقرة واليت بعدها بمعىن "مع".
• ًعفين  :احفظين من لك نقص ظاهر ،أو باطن يف ادلنيا واآلخرة ،واجعلين مندرجا فيمن ًعفيت.

• تولين  :حبفظك عن لك خمالفة ،ونظر إىل غريك ،واجعلين مندرجا فيمن تويلت ،واملواالة ضد املعاداة.
َ
• بارك يل  :أنْزل َ َّ
يلع بركتك العظىم ،من الترشيف والكرامة ،وزدين من فضلك.
ِ
• قين  :اجعل يل 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 َشء يف غري اهلل تعاىل.
يذل  :أي :ال يضعف وال يهون من وايلت ،واذلل ضد العز.
• ال ِ
• ال يَ ِعز  :بفتح ايلاء وكرس العني؛ أي :ال ينترص من ًعديت ،فهو ضد اذلل.
• تباركت  :تعاظمت وتزايد برك وإحسانك ،وكرث خريك.
• تعايلت  :تزنها عما ال يليق بك.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية القنوت يف صالة الوتر ،واستحبابه فيها.
 .2استحباب هذا ادلًعء اجلامع خلريي ادلنيا واآلخرة ،واملأثور عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فيكون من أفضل األدعية.
 .3ليس يف احلديث بيان حمل هذا ادلًعء ،ولكن احلاكم يف "املستدرك" ( )188 /3زاد ،فقال" :علمين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف
َّ
وتري إذا رفعت رأيس ،ولم يبق إال السجود".

297

 .4استحب اجلمهور رفع ايلدين حال ادلًعء.
َّ
 .5ظاهر احلديث ديلل ىلع أنه جيوز لإلنسان أن يزيد يف دًعء قنوت الوتر ىلع هذه اللكمات.

 .6إن زاد اإلمام بعض األدعية املأثورة فحسن ،وإن دًع بما يناسب بعض األحوال العارضة ،اكالستغاثة حال اجلدب ،أو ادلًعء بنرصة املسلمني
عند تسلط األعداء ،وحنو ذلك جاز.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيىس
الرتمذي ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد ابلايق وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص الطبعة:
اثلانية 1395 ،ـه1975 -م .سنن ابن ماجه :البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية -
فيصل عيىس ابلايب احلليب .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط ،مؤسسة الرسالة
– بريوت ،الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .صحيح أيب داود لألبلاين( ،ط ،)1مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت،
1423ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.

الرقم املوحد)10936( :
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ً
ُْ
فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور

 .1973احلديث:

م
ترھ چےھ گواہی یناو ،می طلمےک کامپ گواہ تہی نینا۔
**

 .1973حدیث:

ے
پ عمان ین پسی رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ میے والد
م
ت اینا کچھ مال چےھ ہنہ کنا۔ میی والدہ عرمہ بت رواج ت کہا :می ی ث نک

عن انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما -قال :تصدق
يلع أيب ببعض ماهل ،فقالت أيم َع ْم َرة بنت َر َو َ
احة :ال

راضی تہی ہون یگ خت نک کہ تم اہلل ےک رسول ﷺ کو گواہ ی یناو۔ میے والد
ے
ے
م
م
چےھ ےل کر رسول اہلل ﷺ ےک ناس آت ناکہ آب ﷺ کو چےھ کن گن ہنہ
ے
پگواہینا نی۔رسول اہللﷺ ت انےسپوجھا":کناتمت اپساا ین ست نحون

أرىض حىت تشهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-

فانطلق أيب إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
ليُش ِهد ىلع صدقيت فقال هل رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم :-أفعلت هذا بودلك َكهم؟ قال :ال .قال:

ےک ساتھ کنا ہ؟" اتہون ت خواب ذنا :تہی۔ آب ﷺ ت فمانا " :تم لوگ
ے
اہلل ےس ذرو اور ا ین نحون ےک مانی عدل کنا کرو۔" خنانچہ میے والد واپس آت
م
اور وہ ہنہ واپس ےل لنا۔ انک اور حدی ث ےک القاط ی ہی :ترھ چےھ گواہ ی یناو۔ می
طلم پ گواہ تہی نینا۔ انک اور حدی ث ےک القاط ی ہی :ترھ اس پ میے ع الوہ کسی

«اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم ،فرجع أيب ،فرد تلك
ُْ
الصدقة» .ويف لفظ« :فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد
ىلع َج ْو ٍر» .ويف لفظ« :فأشهد ىلع هذا غريي».

اور کو گواہ ینا لو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر انلعمان بن بشري األنصاري :أن أباه خصه
ُ
بصدقة من بعض ماهل فأرادت أمه أن توثقها بشهادة
انليب صىل اهلل عليه وسلم إذ طلبت من أبيه أن يُشهد
انليب صىل اهلل عليه وسلم عليها .فلما أىت به أبوه إىل
انليب صىل اهلل عليه وسلم يلتحمل الشهادة ،قال هل

انليب صىل اهلل عليه وسلم  :أتصدقت مثل هذه

الصدقة ىلع ودلك َكهم ؟ قال :ال .وختصيص بعض
األوالد دون بعض ،أو تفضيل بعضهم ىلع بعض عمل

مناف للتقوى وأنه من اجلور والظلم ،ملا فيه من
َّ
املفاسد ،إذ يسبب قطيعة املفضل عليهم ألبيهم

وابتعادهم عنه ،ويسبب عداوتهم وبغضهم إلخوانهم
املفضلني .ملا اكنت هذه بعض مفاسده قال انليب صىل

اهلل عليه وسلم هل " :اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم
َّ
وال تشهدين ىلع جور وظلم " ووخبه ونفره عن هذا
الفعل بقوهل :أشهد ىلع هذا غريي .فما اكن من بشري
رىض َ
اَّلل عنه إال أن أرجع تلك الصدقة كعادتهم يف
الوقوف عند حدود اهلل تعاىل.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

پ عمان ین پسی اپضاری رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ان ےک والد ت پطور ِحاض
اتہی اینا کچھ مال ذنا۔ ان یک والدہ ی حاہنی تھی کہ ینی ﷺ یکگواہی ےک ذر پےع اس
یک ناکند کرالی خنانچہ ان یک والدہ ت ان ےک والد ےس مظالنہ کنا کہ وہ اس ہنہ سدہ
ے
مال پ ینی ﷺ کو گواہ ینا نی۔ خنانچہ خت ان ےک والد اتہی ےل کر ینی ﷺ یک
ے
ے
حدمت می حارص ہوت ناکہ آب ﷺ اس ےک گواہ ین حا نی پو آبﷺ ت
ان ےس پوجھا :کنا تم ت اس رطح کا ہنہ اینی ساری اوالذ کو کنا ہ؟ اتہون ت
خواب ذنا کہ تہی۔ اوالذ می ےس کچھ کوحاض کر لینا اور ناق کو جھور ذینا نا ترھ اتہی انک

ذوشے پ قضنلت ذینا پقوی ےک مناق روی ہ اور رناذئ اور طلم ہ کنو نکہ اس
ے
می تہت ےس مقاسد مصرم ہی۔ اس یک وج ےس خس اوالذ پ ذوشون کو پجح ذی گنی
پع
ہوئان یک ا ینناب ےس قطع لقی ہوحائہ اوروہ اس ےسذور ہوحات ہیاور
ے
ے
ش
ان ےک خن تھابون کو ان پ پجح ذی گنی ہوئ ہ ان ےس ان یک ذ منی اور پقب
یندا ہو حائ ہ۔ ی کچھ ا پےس مقاسد ہی (خو اس رطح یک ت اپضاق ےس جم لین
ہی)۔ اس وج ےس ینی ﷺ ت ان ےس فمانا :اہلل ےس ذرو اور اینی اوالذ ےک
ے
م
مانی عدل کرو اور چےھ طلم و خور ےک کام پ گواہ ی یناو۔آب ﷺ ت ی کہن ہوت
ے
اس عمل پ ان یک پو پح یک اور اتہی اس ےس پقب ذالئ کہ اس کام پ میے ع الوہ
کسی اور کو گواہ ینا لو۔پسی رضی اہلل عنہ ت لو ین ہی وہ ہنہ سدہ مال واپس ےل لنا
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ے
ع
حیسا کہ ضچای کرام کا رطر مل ہوا کر نا تھا کہ وہ اہلل یک قاتم کرذہ حدوذ یک ناسداری کنا
کرت تےھ۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،وهل ألفاظ عديدة
اتلخريج :انلعمان بن بشري-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

ُْ
• حىت تش ِهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :حىت ختربه أنك أعطيته ذلك ،وغرضها بذلك تثبيت العطية
• تلك الصدقة"  :اليت أعطاها للنعمان

فوائد احلديث:
 .1وجوب العدل بني األوالد ،وحتريم اتلفضيل أو اتلخصيص ،والعدل أن يكون لذلكر مثل حظ األنثيني ،وهذا يف اهلبة وليس يف انلفقة؛ ألن
انلفقة تقدر باحلاجة.

 .2أن تفضيل بعض األوالد ىلع بعض من اجلور والظلم وال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء
 .3وجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين ،حىت يتساووا.

 .4أن األحاكم اليت تقع ىلع خالف الرشع تبطل ،وال تنفذ ،وال يعترب عقدها الصوري ،ألنه ىلع خالف املقتىض الرشيع.
 .5استفصال احلاكم واملفيت عما حيتمل االستفصال لقوهل صىل اهلل عليه وسلم":أفعلت هذا بودلك َكهم
 .6أن اإلشهاد يف عطية األب البنه الصغري يغين عن القبض.

- .7وقال شيخ اإلسالم " ابن تيمية " :واحلديث واآلثار تدل ىلع وجوب العدل ...ثم هنا نوًعن .أ -نوع حيتاجون إيله من انلفقة يف الصحة واملرض

وحنو ذلك ،فالعدل فيه أن يعطى لك واحد ما حيتاج إيله ،وال فرق بني حمتاج قليل أو كثري .ب -ونوع تشرتك حاجتهم إيله ،من عطية ،أو نفقة ،أو
تزويج  .فهذا ال ريب يف حتريم اتلفاضل فيه .وينشأ من بينهما نوع ثالث ،وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة ،مثل أن يقىض عن أحدهم
دينا وجب عليه من أرش جناية ،أو يعطى عنه املهر ،أو يعطيه نفقة الزوجة ،وحنو ذلك ،فيف وجوب إعطاء اآلخر مثل ذلك نظر" ا .ـهمن
االختيارات.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6035( :
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رسول اہللﷺتجرمہرضی اہللعنہیک نینیےک نارے میفمانا کہ:وہ
ت
میے لن حالل تہیہ۔رصاعتیکوجےس ھیوہر سن خرام ہو حات
ے
ن
ی
ن
ہی خو پستیکوجےسخرام ہوت ہی اوروہ میےرصاعی تھائیک ی

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت
َحزة :ال َتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من
النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة

 .1974احلديث:

ہ۔

**

ن
رسول اہلل ﷺ ت جرمہ رضی اہلل عنہ یک ینی ےک نارے می فمانا کہ :وہ میے
ت
لن ح الل تہی ہ۔ رصاعت یک وج ےس ھی وہ ر سن خرام ہو حات ہی خو پ ست
ے
ن
ی
ن
یک وج ےس خرام ہوت ہی اور وہ میے رصاعی تھائ یک ی ہ۔

قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت محزة:
َّ َ
َال َحت ُّل يل َحيْ ُر ُ
اع َما َحيْ ُر ُم من النَّ َ
ِ
ب ويه
س
ض
الر
من
م
َِ ِ
ِ
َّ
ابنة أ ِيخ من الرضاعة
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َرغ َ
ب يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،من انليب صىل
ِ
اهلل عليه وسلم أن يزتوج بنت عمهما محزة .فأخربه

صىل اهلل عليه وسلم أنها ال حتل هل ،ألنها بنت أخيه
من الرضاعة .فإنه صىل اهلل عليه وسلم ،وعمه محزة

رضعا من (ثويبة) وىه موالة أليب هلب ،فصار أخاه

من الرضاعة ،فيكون عم ابنته ،وحيرم بسبب

الرضاع ،ما حيرم مثله من الوالدة.

 .1974حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

عیل ین ائ طال ث رضی اہلل عنہ ت ینی ﷺ ےس ی حااہ کہ آب ﷺ جرمہ رضی اہلل
ن
عنہ یک ینیےک ساتھ ن کاحکرلی خو ان ذوپون ےکجچا تےھ۔ینیﷺ ت اتہیینانا
ے
ن
کہ وہ ان ےک لن ح الل تہی ہ کنو نکہ وہ آب ﷺ ےک رصاعی تھائ یک ینی ہی۔
آب ﷺ اور آب ےک جچا جرمہ رضی اہلل عنہ ذوپون ت پوینہ کا ذوذھ ینا تھا خو اپو
لہت یک آراذ کرذہ ناندی تھی۔ خنانچہ اس رطح ےس آب ﷺ جرمہ ےک رصاعی
ے
ے
ت
ن
ی
ھ
ن
ج
ہ
ع
تھائ اور ان یک ی ےک چا وت۔ اور (قاعدہ ی ہ کہ) رصا ت یک وج ےس ی وہ
تمام ر سن خرام ہو حات ہی خو پ ست یک وج ےس خرام ہوت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• بنت محزة  :أمامة ،وقيل غري ذلك
• حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  :هذه مجلة مبينة لسبب عدم احلل.
• أيخ  :محزة عم انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،أرضعته وإياه ثويبة.

فوائد احلديث:
 .1ما يثبت يف الرضاع من املحرمية ،ومنها حتريم انلاكح.
 .2أنه يثبت فيه مثل ما يثبت يف النسب .فلك امرأة حرمت نسبا ،حرمت من تماثلها رضاًع.
 .3اذلين تنترش فيهم املحرمية من أجل الرضاع ،هم املرتضع وفروعه ،أبناؤه وبناته ونسلهم .أما أصوهل ،من أب ،وأم ،وآبائهم ،فال يدخلون يف

املحرمية .وكذلك حواشيه ،من إخوة وأخوات ،وأعمام ،وعمات ،وأخوال ،وخاالت .لك هؤالء غري داخلني يف حكمه .والرضيع يكون كأحد أوالد
املرضعة ،فتكون أمه ،وصاحب اللْب أباه ،وأوالدهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما -وإن َع ْ
لوا -أجداده ،وأعمامهما :وعماتهما ،وأخواهلما،
وخاالتهما وأعمامه ،وأخواهل ،وإخوانهما وأخواتهما ،أعمامه و عماته ،وأخواهل ،و خاالته.
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املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

الرقم املوحد)6162( :
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قیوررضی اہلل عنہ کہن ہی کہ میترعض کنا :اہللےکرسول! میت اسالم
قنول کر لناہ اورمیے ن کاح میذو تہنی ہی؟آبﷺتفمانا"ان

قال فريوز :قلت :يا رسول اهلل ،إين أسلمت
وَتيت أختان؟ قال« :طلق أيتهما شئت»

 .1975احلديث:

ذوپون میےس خس کو حاہو طالقذےذو۔

**

 .1975حدیث:

ضچاکین قیور رضی اہللعنہ ا ینوالد ےسروای ث کرتہی ،اتھون ت کہا کہمی
ت رعض کنا :اہلل ےک رسول! می ت اس الم قنول کر لنا ہ اور میے ن کاح می

عن الضحاك بن فريوز ،عن أبيه قال :قلت :يا رسول
ِّ
اهلل ،إين أسلمت وحتيت أختان؟ ،قالَ « :طلق أيتَ ُهما

ش َ
ئت».
ِ

ذو تہنی ہی؟ آب ﷺ ت فمانا":ان ذوپون می ےس خس کو حاہو ط الق ذے
ذو"۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

فريوز ادليليم ريض اهلل عنه صحايب من أهل ايلمن

أسلم وعنده زوجتان ،هما أختان ،وقد اكن أهل

اجلاهلية يزتوجون األختني معا ال يرون بذلك بأسا،

فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن خيتار منهما
َّ
واحدة ،تلبىق هل زوجة ،ويطلق األخرى؛ ألنه ال جيوز
اجلمع بني األختني يف اإلسالم.

**

اجمایل معنی:

ن
اہلِ تمن ےس پ علق ر کھن واےل ضچائ رسول ﷺ  ،قیور ذ لمی رضی اہلل عنہ ت
اس الم قنول کنا پو اس وق ث ان یک ذو بونان تھی خوسیگ تہنی تھی اور اہل حاہلنت
ے
ےک اہن ذو تہنون ےس انک ساتھ ن کاح کرت کا رواح تھا ،وہ اس کوکوئ گناہ تہی
شم
چھن تےھ،خنانچہ ینی ﷺ ت اتھی خکم ذنا کہ وہ ان ذوپون می ےس کسی انک کو
احینار کرین ناکہ ان ےک اہن انک بوی رہ اور وہ ذوشی کو ط الق ذے
ے
ذین؛کنو نکہ ذین اس الم می ذو سیگ تہنون کو ن کاح می انک ساتھ رکھنا ،حاپ تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :فريوز ادليليم -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:

َ
ُ
َّ
األخوة بنسب أو رضاعُ ،ح َّرتَ ْني أو َ
أمتَ ْنيْ ،
َّ
أو إحداهما أ َمة ،قبل ادلخول
 .1اتفق املسلمون ىلع أنه ال جيمع بني األختني بعقد نكاح ،سواء اكنت
ِ
أو بعده.
 .2إذا طلق إحداهما فإنه اختيار منه للباقية.
َّ
َّ
 .3اعتبار أنكحة الكفار من أهل الكتاب وغريهم ،وأنها صحيحة ،ولو أسلموا عليها ،وأنها كأنكحة املسلمني ،فيما جيب فيها من أحاكم.
َّ
َّ
اإلسالم بال جتديد عقد.
اإلسالم إال بطالق وحنوه ،فانلاكح يبىق بعد ِ
 .4أن املرأة ال خترج عن عصمة الزوج بعد ِ

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث -املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد
املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت  -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة،
  1423ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة
األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
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األوىل  - -1427منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428سبل السالم رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

الرقم املوحد)58082( :
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استپوجھا کہ کنا می یکرپونےک نارے می تمارپھلون؟آبتفمانا:
ن
اہن!استرمند پوجھا کہ کنا می اوبونےک ینھنےکمقام می تمارپھ لون؟

قال :أصيل يف مرابض الغنم؟ قال :نعم ،قال:
أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال :ال

 .1976احلديث:

آبﷺتفمانا :تہی!

**

حاپ ین شرمہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ انک آذمی ت رسول اہلل ﷺ ےس
سوال کنا :کنا می یکری ےک گوست (کو کھات) ےس وصو کرون؟ آب ﷺ ت

عن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه -أن رجال سأل
َََ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أأتوضأ من حلوم
َ َّ ْ
ت فتوضأْ ،وإن شئْ َ
الغنم؟ قال« :إن شئْ َ
ت فال ت َوضأ »
ِ
ِ
َّ ْ
قال أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال« :نعم فتوضأ من حلوم
ُ
َ
اإلبِل» قال :أ َصيل يف َم َرابِ ِض الغنم؟ قال« :نعم» قال:
أُصيل يف َمبَ
ار ِك اإلبِل؟ قال« :ال».
ِ

فمانا '' :اگر حاہو پو وصو کر لو اور اگر ی حاہو پو ی کرو''۔ اس ت رعض کنا :کنا می
اوی ث ےک گوست (کو کھات) ےس وصو کرون؟ آب ﷺ ت فمانا'':اہن!

اوی ث ےک گوست ( کو کھات) ےس وصو کرو''۔ رعض کنا :می یکرپون ےک نارے
می تمار پھ لون؟ آب ت فمانا" :اہن"۔ اس ت رمند پوجھا کہ کنا می اوبون
ن
ےک ینھن ےک مقام می تمار پھ لون؟ آب ﷺ ت فمانا" :تہی"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن احلديث " :أأتوضأ من حلوم الغنم " هذا استفهام
من الصحايب عن حلوم الغنم ،هل جيب الوضوء من

 .1976حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

م
اس حدی ث کو امام سلم ت روای ث کنا ہ۔

أكلها عند إرادة الصالة أو ما يرشط هل الطهارة ؟ " إن
َ َّ ْ
َ
ت فتوضأ ،وإن شئْ َ
شئ ْ َ
ت فال ت َوضأ " خ َّريه انليب _
ِ
ِ
صىل اهلل عليه وسلم _ بني فعل الوضوء وتركه،
فالكهما جائز" .قال أتوضأ من حلوم اإلبل" أي :هل

جيب الوضوء من أكل حلوم اإلبل عند إرادة الصالة
أو ما يُرشط هل الطهارة ؟ " نعم فتوضأ من حلوم اإلبِل
" أي :جيب عليك الوضوء من حلم اإلبل ولو اكن

املأكول يسريا ،أما اللْب واملرق فال يلزم الوضوء منه؛
الع َرنيِّ َ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يأمر ُ
ألن َّ
ني
ِ
بالوضوء من أبلان اإلبل ،وقد أمرهم ُ ْ
ُ
وتأخري
برشبها،
ُ
ابليان عن وقت احلاجة ال جيوز " .قال :أ َصيل يف
َ
َم َرابِ ِض الغنم؟ " أي :هل جتوز الصالة يف األماكن
اليت تأوي إيلها الغنم؟ "قال« :نعم» " أي :جتوز لك
الصالة يف تلك األماكن لعدم اخلشية منها  " .قال:
ُ
ََ
ار ِك اإلبِل؟ " أي  :هل جتوز يل الصالة يف
أصيل يف مب ِ
األماكن اليت تأوي إيلها اإلبل وتربك فيها؟ " قال:
«ال» " أي  :ال تصل فيها؛ ألنه ال يؤمن من نفورها،
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فيلحق املصيل رضر من صدمة وغريها ،وهذا املعىن
َّ ُ
مأمون من الغنم ملا فيها من ُّ
السكون وقِلة نفورها،
وعدم أذاها .سبل السالم( )99/1فتح ذي اجلالل
واإلكرام( )264/1توضيح األحاكم()305 ، 304/

تسهيل اإلملام()195 ، 192/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه مسلم
اتلخريج :جابر بن سمرة _ ريض اهلل عنه _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

ََ
ََ
اركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها ىلع األرض لالسرتاحة.
• مرابِض  :يه مب ِ
• َمبَارك اإلبل  :هو املوضع اذلي تَ ْ ُ
ربك فيه للرشب والراحة.
ِ

فوائد احلديث:

ْ
َ
 .1إباحة الوضوء بعد أكل حلوم الغنم وال جيب.
ْ
 .2أن أكل حلوم اإلبل ناقض للضوء.

 .3إباحة جتديد الوضوء من حلوم الغنم؛ ألن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ حكم بعدم نقض الوضوء من حلوم الغنم ،وأجاز هل الوضوء ،وهو
جتديد للوضوء ىلع الوضوء.
َ
َ
َ
َ
ارك اإلبل.
 .4إباحته الصالة يف مرابِض الغنم ومنعها يف مب ِ
 .5حرص الصحابة _ ريض اهلل عنهم _ ىلع تعلم العلم.
ْ
 .6إثبات املشيئة للعبد؛ لقوهل _ صىل اهلل عليه وسلم _ ( :إن ِشئت )

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .املنهاج رشح صحيح
مسلم ،تأيلف :حميي ادلين حيىي بن رشف انلووي ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :اثلانية   1392ـه انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف:
جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ُذي
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8399( :
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اتہونتاےس قنل کرذنا ،اہلل اتہی قنل کرے۔ خت اتہی علم تہی تھا پو
قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما
حش
ع
ل
(کسیےس) سوال کنونی کنا؟ کنو نکہال می کا عالح سوال ہی پوہ۔اس ص
شفاء اليع السؤال ،إنما اكن يكفيه أن يتيمم
ے
ے
پ
ويعرص -أو يعصب -ىلع جرحه خرقة ،ثم يمسح ےک لن پو اینا ہی کاق تھا کہوہ مم کرلینا اور ا ینرجمپ کیے کا کوئ یکرا (نا
م
خ
عليها ،ويغسل سائر جسده
ینی) ناندھ کر اسپ سح کرلینا اور پقنہ سم کوذھو لینا

 .1977احلديث:

**

َ
عن جابر -ريض اهلل عنه -قال :خرجنا يف َسفر
َّ
َ َ ُ
فأصاب ُ
رجال ِمنا َح َج ٌر فش َّجه يف رأسه ،ثم احتلم
ُ ْ
خ َصة يف َّ
اتليمم؟
فسأل أصحابه فقال :هل جتدون يل ر
َ
َْ
ْ
ُ
جند لك ُرخ َصة وأنت تق ِدر ىلع املاء
فقالوا :ما ِ
َّ َ ْ
َْ
فلما ق ِدمنَا ىلع انليب -صىل اهلل عليه
فاغت َسل فمات،
َ ُ َ َ
ُ
وسلم -أخرب بذلك فقال« :قتَلوه قتَل ُهم اهلل أال َسألوا
إذ لم يعلموا فإنَّما ِش َفاء ِّ
اليع السؤال ،إنما اكن يَكفيه
ِ
َ
َْ
َ َّ َ ْ
ُ
رحه ِخرقة ،ثم
أن يتيمم ويع ِرص-أو يع ِصب -ىلع ج ِ
يمسح عليهاَ ،
ويغسل سائر جسده».

 .1977حدیث:

حاپ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ ینان کرت ہی کہ :ہم انک سق پ ن کےل پو ہم
ش
می ےس انک حص کو پرھ لگ گنا خس ےس اس ےک ش پ رجم آ گنا۔ ترھ (اشی راب)
شم
اےس اخن الم ہو گنا۔ اس ت ا ین ساتھنون ےس پوجھا :کنا تم چھن ہو کہ میے
پ
لن مم کرت یک رخضت ہ؟ اتہون ت خواب ذنا:خو نکہ تم نائ ےک اسی عمال پ
ے ے
ے
قاذر ہو ،اس لن ہمارے پذنک تمہارے لن کوئ رخضت تہی۔ لہدا اس ت
ے
عسل کر لنا اور اس یک وج ےس اس یک موب وا قع ہو گنی۔ خت ہم ینی ﷺ ےک ناس
ے
ے
آت اور آب ﷺ کو اس یک خی ذی گنی پو آب ﷺ ت فمانا :اتہون ت اےس
قنل کر ذنا ،اہلل اتہی قنل کرے۔ خت اتہی علم تہی تھا پو (کسی ےس) سوال کنون ی
ے
ع
ش
کنا؟ کنو نکہ ال لمی کا ع الح سوال ہی پو ہ۔ اس حص ےک لن پو اینا ہی کاق تھا کہ وہ
ے
م
پ
مم کرلینا اور ا ین رجم پ کیے کا کوئ یکرا (ینی) ناندھ کر اس پ سح کرلینا اور پقنہ
خسم کو ذھو لینا۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن لعیہ

درجة احلديث :حسن لغريه

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر -ريض اهلل عنه -أنهم خرجوا يف سفر،
َ ُ
فأُصيب َر ُجل منهم َ
حبجر فش َّج رأسه ،ثم إنه احتلم
ِ
فسأل أصحابه عن إجزاء اتليمم بدال عن غسل
َ
َْ
ْ
جند لك ُرخ َصة وأنت تق ِد ُر ىلع
العضو" .فقالوا :ما ِ
َْ
املاء فاغت َسل فمات" أي أنه ال جيزئ اتليمم يف هذه
احلال؛ لوجود املاء ،وإنما ُّ
الرخصة يف اتليمم لفاقد
املاء ،وأما مع وجوده فال رخصة لك ،ثم إنه اغتسل
فتأثر ُجرحه باملاء فمات -ريض اهلل عنه .-فلما
قدموا املدينة أخربوا انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ُ َ َ
دًع
بالقصة فأًعبهم بقوهل" :قتَلوه قتَل ُهم اهلل"

عليهم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنهم تسببوا يف
ُ
قتله بفتواهم اخلاطئة " .أال َسألوا إذ لم يعلموا " أي:

اكن الواجب عليهم أن يسألوا وال يترسعوا يف

**

اجمایل معنی:

حاپ رضی اہلل عنہ ینا رہ ہی کہ وہ انک سق پ ن کےل ،پو ان می ےس انک آذمی کو پرھ
لگ گنا خس ےس اس کا ش تھت گنا۔ ترھ اےس اخن الم ہو گنا۔ اس ت ا ین ساتھنون
ےپ
ےس پوجھا کہ کنا عضو کو ذھوت ےک نچات مم کرنا کاق ہ؟ ’’اتہون ت خواب ذنا
ے ے
ے
کہ خو نکہ تم نائ ےک اسی عمال پ قاذر ہو ،اس لن ہمی پو تمہارے لن کوئ رخضت
پ
پظتہی آئ۔ لہدا اس ت عسل کر لنا اور وہ رمگنا۔‘‘ پعنی اس حال می مم کرنا
ے
ش
پ
کقای ث تہی کرے گا کنو نکہ نائ موخوذہ۔ اور مم یک رخضت پو اس حصےک لن
ے
ہ خےس نائ ی مےل۔ لنک خت نائ موخوذ ہ پو تمھارے لن کوئ رخضت تہی۔
ش
ترھ اس حص ت عسل کر لنا اور نائ یک وج ےس اس کا رجم مناپ ہوا اور اس یک موب
ے
ے
وا قع ہو گنی ۔ رضی اہلل عنہ ۔ خت وہ لوگ مدینہ آت پو آب ﷺ کو ی قضہ سنانا ،پو
ے
آب ﷺ ت ان یک مدمت کرت ہوت فمانا’’ :اتہون ت اےس قنل کر ذنا ،اہلل
اتہی قنل کرے۔‘‘ ینی ﷺ ت اتہی ندذعا ذی کنو نکہ وہ ا ین علظ قنوے یک وج
ےساس یک موب کا سیت ین تےھ۔ ’’خت وہ حا ین تہی تےھ پو اتہون ت پوجھ
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الفتوى؛ ملا فيها من إحلاق الرضر بالغري وهو ما قد
اليع السؤال" ُّ
وقع" .فإنَّما ِش َفاء ِّ
اليع :اجلَهل ،واملعىن:
ِ
ِ
لم ْ
َ
َ
لم يسألوا حني لم يعلموا؛ ألن ِشفاء اجلهل السؤال،
ِّ
فإذا اكن اإلنسان جيهل احلكم الرشيع ،فإن الشفاء
من هذا اجلَهل أن يسأل ،وال يفيت بيشء يؤدي إىل
َّ
الرضر أو يلحق اهلالك بانلاس ،ثم بَني هلم ابلين -

صىل اهلل عليه وسلم -احلكم الرشيع يف املسألة
َْ
بقوهل" :إنما اكن يَكفيه أن يَ َّ
ويع ِرص-أو
تيمم
َي ْعصب -ىلع ُجرحه خرقة ،ثم يمسح عليهاَ ،
ويغسل
ِ ِ
ِ
سائر جسده " هذا ما يلزمه ،وهو املوافق ألصول

الرشيعة ،أما إلزامه باالغتسال مع ما يرتتب عليه من
َرضر بدنه أو هالكه أو تأخري برء ،فهذا خمالف
ألصول الرشيعة .وبناء عليه :يُرخص لصاحب
َّ
اجلراحة أو الشجة أن يَغسل سائر جسده باملاء
ِ
َ
ويمسح ىلع ال ِعصابة ويكيف ،أما بالنسبة للتيمم مع
وجود اجلبرية ،فال يرشع؛ ألن إجياب طهارتني لعضو

واحد خمالف لقواعد الرشيعة .وحيمل احلديث -
ُ
واهلل أعلم -ىلع أن ال ِع َصابة زائدة ىلع احلاجة ،ويَشق
ُ
َ
أو يَ ُرض ن ْز ُعها؛ ذلا رشع اتليمم عن الزائد من
ال ِع َصابة ،أو حيمل ىلع أن أعضاء الوضوء اكنت
جرحية ،فتعذر إيصال املاء إيلها ،فعدل إىل اتليمم
بدال عن غسل العضو.

ے
کنون ی لنا‘‘ پعنی ان ےک لن رصوری تھا کہ وہ کسی ےس پوجھ لین اور قنوی ذ ین می
تہ
حلدی ی کرت۔.کنو نکہ اپسا کرت می ذوشے کو پقضان نحن کا اندپش ہو نا ہ
ع
اور تہان ذرخقنقت تہی ہوا ہ۔ ’’ال لمی کا ع الح پو پوجھ لینا ہ۔‘‘ ’’ال عی‘‘ کا معنی
ع
ہ ال لمی ،مقہوم ی ہ کہ خت وہ حا ین ی تےھ پو اتہون ت پوجھ کنون ی لنا۔
ع
کنو نکہ ال لمی کا ع الح پو پوجھ لینا ہ۔ خت اپسان کسی خکم شعی ےس نا واقف ہو پو
اس خہال ث کا ع الح ی ہ کہ وہ پوجھ ےل اور کسی اپسی ناب کا قنوی ی ذے خس ےس
ے
پقضان ہو،نالوگہ الک ث کا س کار ہون۔ ترھآبﷺ ت اس مسنلہ ےکنارےمی
ے
ے
ش
پ
شعی خکم یک وصاخت کرت ہوت فمانا’’ :اس حص ےک لن کاق تھا کہ وہ مم
ے
م
کرلینا اور ا ین رجم پ کیے کا کوئ یکرا نا ینی ناندھ لینا اور ترھ اس پ سح کرلینا اور پقنہ
خسم کو ذھو لینا۔‘‘ پس اس قدر کرنا اس پ الرم تھا اور ی شپعت ےک اصولون ےک
ن
مظاپق ہ۔ الینہ اس پ عسل کو الرم کرنا خت کہ اس ےک ینچ می خسمائ پقضان نا

ہ الک ث نا سقانائ می ناخی ہوئ ہ ،پو ی ناب شپعت ےک اصولون ےک ح الف
ے
ش
ہ۔ اس ینا پ خس حص ےک ندن پ نا ش پ رجم لگا ہو اس ےک لن رخضت ہ کہ
م
وہ ا ین ناق سارے خسم کو نائ ےس ذھو ےل اور ینی پ سح کر ےل۔ اینا کرلینا کاق
ےپ
ہ۔ الینہ ینی ےک ہوت ہوت مم کرنا مشوع تہی ہ ،کنو نکہ انک ہی عضو
ے
ےک لن ذو ظہارب واخت کرنا شپعت ےک قواعد ےک ح الف ہ۔ اور اس حدی ث
ے
م
ت
ے
کواسناب پ چمولکناحاتگا(اور اہللہیتہیحایناہ) کہینیراند اررصورب ھی
ے ے
اور اس کا ا نارنا م سقت کا ناعت نا پقضان ذہ تھا۔ اس لن راند ار رصورب ینی ےک
ے
م
ےپ
لن مم مشوع کنا گنا نا ترھ اےس اس ناب پ چمول کنا حات گا کہ وصو ےک اعضاء
ے
رجم آلوذ تےھ ،خنانچہ ان نک نائ تہی تہنچانا حا سکنا تھا۔ اس لن عضو کو ذھوت
ےپ
ےک نچات مم کو احینار کنا گنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

َّ
َ
الش َّجة :يه اجلُرح يف الرأس والوجه َّ
خاصة.
• ش َّجه :
• ِّ
اليع  :اجلَهل.
ِ
َ
ُّ
َّ
ْ
َ ُّ
َ ْ
ْ
َْ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
• يع ِرص -أو يع ِصب : -العرص هنا هو لف اثلوب مرة بعد مرة .والعصب الشد ،أي :يشد ال ِعصابة ىلع رأسه.
• قتلوه  :تسببوا يف قتله.

فوائد احلديث:
 .1فيه خطورة الفتوى بغري علم ،حيث اكنت سببا يف قتل نفس مسلمة.
 .2يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية املسح ىلع اجلبائر ،سواء اكن ذلك يف الوضوء أو الغسل.
ِّ
 .3الواجب املسح ىلع لك اجلبري ٍة ،وليس ىلع بعضها؛ اكخلفني.
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 .4فيه أن صاحب اخلطأ الواضح غري معذور؛ ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يعذرهم ،بل ًَعبهم بالفتوى بغري علم ،وأحلق بِهم الوعيد بأن
َ
َ
دًع عليهم ،وجعلهم يف اإلثم قتلة هل.
 .5فيه رفق الرشيعة بامللكفني ،وأن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجة،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل،
اتلربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .معالم السنن ،تأيلف :محد بن حممد بن إبراهيم
اخلطايب ،انلارش :املطبعة العلمية ،الطبعة :األوىل  1351ه .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو السعادات املعروف بابن األثري،
انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح .معجم اللغة العربية املعارصة ،تأيلف :د /أمحد
خمتار عبد احلميد عمر ،بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب ،الطبعة :األوىل  1429 ،ـه2008 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام،
تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .فتح ُذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
مكتبة األسدي ،مكة
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح سنن أيب داود ،تأيلف :عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10019( :
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ل
میتآبﷺےک سا من سورہ ا چمپھی،آبتاس می شچدہ تہی

قرأت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانلجم
فلم يسجد فيها

کنا۔

 .1978احلديث:

**

َ
عن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -قال« :قرأت ىلع
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ -
وانلجم فلم يسجد

رند ین نای ث رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ’’می ت آب صیل ﷺ ےک
ل
سا من سورہ ا چم پھی ،آب ت اس می شچدہ تہی کنا‘‘۔

فيها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أن زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -قرأ ىلع انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -سورة َّ
انلجم ،فلما َم َّر بآية السجود
لم يسجد فيها .وترك السجود فيها يف هذه احلالة ال

يدل ىلع تركه مطلقا؛ الحتمال أن يكون السبب يف
الرتك إذ ذاك بليان اجلواز ،وهذا أرجح االحتماالت

وبه جزم الشافيع؛ ألنه لو اكن واجبا ألمره بالسجود

ولو بعد ذلك.

 .1978حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ل
رند ین نای ث رضی اہلل ت آب ﷺ ےک سا من سورہ ا چم پھی ،خت شچدے یک
آی ث پ گررے پو آب ﷺ ت شچدہ تہی کنا۔ تہان پ شچدہ ی کرنا اس ناب پ
ذلنل تہی کہ آب ت مظلقاً شچدہ تہی کنا ،اس لن کہ ممک ہ ی ین ِ
ان خوار ےک

لن ہو۔ ی ست ےس را جح اجمال ہ۔ اشی کو امام ساق عی رجمہ اہلل ت پقی
ےسفمانا ہ۔ اس لن کہ اگر ی واخت ہو نا پو آب اےس کرت کا خکم ذ ین ،اگرج
پ عد می ذ ین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• وانلجم  :سورة انلجم.

فوائد احلديث:

َّ
أن القارئ إذا لم يَسجد ،فإنه ال يسجد ُ
المستمع.
 .1ديلل ىلع
َّ
ْ َ
َ
ِّ
 .2أن سجود اتلالوة مسنون ،وليس بواجب؛ إذ لو اكن واجبا ،ألنكر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -عدم
ُسجوده.
 .3فضيلة زيد بن ثابت -ريض اهلل عنه -حيث استمع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إىل قراءته.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل1422 ،ه .توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م.

الرقم املوحد)11240( :
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ے
ت پق
رسول اہللﷺتہاس خی می سق عہ کا قنضلہفمانا تھا خو ا ھی سنمی ہوئ
ے
ے
ہو۔ لنک خت حدوذ مقر ہو گنی اوررا سن ندلذت گن پو ترھ خ ِ
ق سقعہ ناق

قىض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالشفعة يف
لك ما لم يقسم ،فإذا وقعت احلدود ،ورصفت

تہیرہنا۔

الطرق ،فال شفعة

 .1979احلديث:

**

حاپ ین عنداہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ہ اس خی
ے
ت پق
می سق عہ کا خق ذنا تھا (انک روای ث ےک می قنضلہ فمانا تھا) خو ا ھی سنم ی ہوئ ہو۔
ے
ے
لنک خت حدوذ مقر ہو گنی اور را سن ندل ذت گن پو ترھ خق سق عہ ناق تہی راہ۔

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال( :جعل

ويف لفظ :قىض) انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ُّ ْ
بالشفعة يف لك ما لم يقسم ،فإذا وقعت احلدود،
ُ ِّ َ
ت الطرق؛ فال شفعة).
ورصف ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذه الرشيعة احلكيمة جاءت إلحقاق احلق والعدل
ودفع الرش والرض ،وهلذا فإنه ملا اكنت الرشكة يف

العقارات يكرث رضرها ويمتد رشرها وتشق القسمة
فيها ،أثبت الشارع احلكيم الشفعة للرشيك .بمعىن

أنه إذا باع أحد الرشيكني نصيبه من العقار
املشرتك بينهما ،فللرشيك اذلي لم يبع أخذ انلصيب

من املشرتى بمثل ثمنه ،دفعا لرضره بالرشاكة .هذا

احلق ،ثابت للرشيك ما لم يكن العقار املشرتك قد

قسم وعرفت حدوده ورصفت طرقه .أما بعد معرفة
احلدود وتمزيها بني انلصيبني ،وبعد ترصيف

شوارعها فال شفعة ،لزوال رضر الرشاكة واالختالط
اذلي ثبت من أجله استحقاق انزتاع املبيع من

املشرتي.

 .1979حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی خکنمای شپعت خق و عدال ث کو نای ث کرت اور ش اور پقضان کو ذور کرت ےک
ے
لن آئ ہ۔ اشی وج ےس خت رمینون می شاک ث رصر کا ناعت ین اور
پق
ت شپعت خکمت
شاک ث کا پقضان طول یکرے اور سنم گران گررے ،پو صاخ ِ
وایل ذاب (اہلل) ت خےصذارکو سق عہ کرتکاخکم ذنا۔پعنیختانک شنک مسیک

رمی می ےس اینا خضہ پچ ،پو شپعت شاک ث یک وج ےس ہوت واےل پقضان کو
ذور کرتےک لنذوشےشنک کوخرندار ےس فمت ےکندےلاسکا خضہ لین
پق
کا خق ذینی ہ۔ ی خق شنک کو اس وق ث نک رہنا ہ خت نک رمی سنم ی ہو،

اس یک حدیندی ی ہو اور اس ےک را سن ی ین۔ حدیندی اور ذوشون ےک خضون
ے
ہ
ت
ک
ن
س
ک
می تمیی اور را سن نین ےک پ عد کوئ ق عہ ی۔ و نکہ اب شا ث یک وج ےس وہ
م پ
پقضان جم ہو گنا خس یک وج ذوشے شنک کو خرندار ےس ینع ( چی حات وایل
ےس) ل ین کا خق تھا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• قىض  :حكم.
ُّ ْ
• بالشفعة  :إذا اكن ابليت أو األرض مملوكة ألكرث من شخص فباع أحد الرشاكء نصيبه لطرف جديد فيحق للرشيك أو الرشاكء أن يدفعوا هلذا
الطرف اجلديد ما دفعه ويكون ابليت هلم ،فهذا احلق اسمه الشفعة.
• يف لك ما  :يف لك مشرتك مشاع قابل للقسمة.
• وقعت  :عينت.

• احلدود  :مجع حد ،وهو هنا :ما تتمزي به األمالك بعد القسمة.
• ورصفت الطرق  :بينت مصارف الطرق وشوارعها.
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• فال شفعة  :إذ ال حمل هلا بعد تمزي احلقوق.

فوائد احلديث:
 .1هذا احلديث أصل يف ثبوت الشفعة وهو مستند اإلمجاع عليها.
 .2تكون الشفعة يف العقار املشرتك ،اذلي لم تمزي حدوده ،ولم ترصف طرقه ،لرضر الرشاكة اليت تلحق الرشيك الشفيع.
 .3بهذا يعلم أنها ال تثبت للجار ،لقيام احلدود وتميزيها.
 .4استدل بعضهم باحلديث :ىلع أن الشفعة ال تكون إال يف العقار اذلي تمكن قسمته دون ما ال تمكن قسمته ،أخذا من قوهل " :يف لك ما لم
يقسم " ألن اذلي ال يقبل القسمة ،ال حيتاج إىل نفيه.

 .5تثبت الشفعة إزالة لرضر الرشيك ،وذلا اختصت بالعقارات لطول مدة الرشاكة فيها .وأما غري العقار ،فرضره يسري ،يمكن اتلخلص منه
بوسائل كثرية ،من املقاسمة اليت ال حتتاج إىل َكفة ،أو بابليع وحنو ذلك.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية1392 ،ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6081( :
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ے ے
ینی کرتمﷺتعرم ترھےک لن ہنہ کن گن مکانےک نارے میقنضلہ
ے
فمانا کہ اشی کاہ خسےک لنوہ ہنہ کنا گناہ۔

قىض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
بالعمرى ملن وهبت َل

 .1980احلديث:

**

 .1980حدیث:

حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت عرم ترھ ےک لن
ے
ہنہ کن گن مکان ےک نارے می قنضلہ فمانا کہ وہ اشی کا ہ خس ےک لن وہ ہنہ
ے
ت
ع
ل
کناگناہ۔انک روای ثمی ہ کہخسکوکوئ مکان رم رھےک نذناگنا وہاسکا
ہ اور اس یک اوالذ کا۔ ت سک وہ اشی کا ہ خس ےک لن وہ ہنہ کنا گنا وہ اس
ے
ش
حص یک رطف تہی لونانا حات گا خس ت وہ ذنا ہ کنو نکہ ی اپسا عطنہ ہ خس می
موہوب لہ کا وری حاری ہو خ کا ہ۔ حاپ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ عرم ترھ ےک لن ذنا

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال« :قىض
ُْ
بالعم َرى ملن وهبت
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ
هل» .ويف لفظ« :من أع ِمر عمرى هل ولعقبه؛ فإنها لذلي
أعطيها ،ال ترجع إىل اذلي أعطاها؛ ألنه أعطى عطاء

وقعت فيه املواريث» .وقال جابر« :إنما العمرى اليت

أجازها رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-أن يقول:
"يه لك ولعقبك" ،فأما إذا قال" :يه لك ما عشت"؛

گنا مکان خس ےک نارے می رسول اہلل ﷺ ت احارب ذی کہ ہنہ کرت واال
ے
اپسان کسی ےس کہہ ذے کہ ی خی آب یک اور آب یک اگیل پسل یک ہوگنی ہ اور اگر ی
ے
ش
حص ی کہنا ہ ی رصف آب یک ر ندیگ نک ےک لن ہ آب یک ہوگنی پو وہ خی
ے
م
مالک ےک ناس لوب حات یگ۔ سلم یک انک حدی ث می ہ کہ (ینی ﷺ ت
ے
فمانا) ا ین مال ا ین قنےص می رکھو اےس صا پع ی کرو ،خس ت عرم ترھ ےک لن
مکان ذے ذنا وہ ر ندیگ می اشی کا ہ خےس وہ ذنا گنا اور رمت ےک پ عد اس یک اوالذ کا

فإنها ترجع إىل صاحبها» .ويف لفظ ملسلم« :أمسكوا
ُ
عليكم أموالكم وال تفسدوها ،فإنه من أع ِمر
ُ
عمرى فيه لذلي أع ِمرها :حيا ،وميتا ،ولعقبه».

ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

العمرى  -:ومثلها " الرقىب " نوًعن من اهلبة ،اكنوا
يتعاطونهما يف اجلاهلية ،فاكن الرجل يعطى الرجل

ادلار أو غريها بقوهل :أعمرتك إياها أو أعطيتكها

عمرك أو عمري  .فاكنوا يرقبون موت املوهوب هل،
لريجعوا يف هبتهم .فأقر الرشع اهلبة ،وأبطل الرشط

املعتاد هلا ،وهو الرجوع ،ألن العائد يف هبته ،اكللكب،

يقيئ ثم يعود يف قيئه ،وذلا قىض انليب صىل اهلل عليه
وسلم بالعمرى ملن وهبت هل ولعقبه من بعده .ونبههم
صىل اهلل عليه وسلم إىل حفظ أمواهلم بظنهم عدم

لزوم هذا الرشط وإباحة الرجوع فيها فقال " :أمسكوا

عليكم أموالكم وال تفسدوها ،فإنه من أعمر
عمرى فيه لذلي اع ِم َرها ،حيا وميتا ،ولعقبها " .

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ق
’’عرمی‘‘ ( عرمی) اور اشی یک رطح ’’رقنی‘‘ ہنہ یک ذو سمی ہی ،رمای حاہلنت می
ش
لوگ اس رطح کا ہنہ کنا کرت تےھ ،انک حص ذوشے کو گرھ وعیہ ان القاط می
ن
ذینا حیےس ’’می ت وہ گرھ چےھ عرم ترھ ےک لن ہنہ کنا‘‘ نا ’’می ت تمہاری عرم ترھ نا
اینی عرم ترھ می وہ گرھ آب کو ذے ذنا‘‘۔ لوگ موہوب لہ (خس کو ہنہ کنا گنا ہ۔)
ےک رمت کا ابظار کرت ،ناکہ وہ اینا ہنہ واپس کرذے۔ شپعت ت ہنہ کو
پفار رکھا اور اس یک رموج شط پعنی لونات کو ناطل فار ذنا۔ اس لن کہ ہنہ کو
واپس لین واال کن یک رطح ہ خو ق کر ےک واپس نگلنا ہ۔ اشی وج ےس آب

ﷺ ت عرم ترھ ےک ہنہ کا قنضلہ موہوب لہ اور اس ےک پ عد اس ےک پسماندگان
ے
ےک لن کنا۔ آب ﷺ ت لوگون کو ا ین اموال یک خقاظت کرت یکینینہ فمائ
ے
ناکہ لوگ ا ین گمان می اس شط کو الرم فار ی ذین اور اس خی کو واپس ل ین کو حاپ
ے
خ
ت
ع
ک
حا نی۔خنانچہفمانا ”ا ینمالا ین قنےصمیرکھو اےس صا پع ی رو ،س ت رم رھ
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ےک لن مکان ذے ذنا وہ ر ندیگ می اشی کا رہ گا خےس وہ ذنا گنا ہو اور رمت ےک
ے
پ عد اس یک اوالذ کا ہوحات گا“۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه واللفظ اثلاين :رواه مسلم ( )1625بلفظ " :أيما رجل أعمر رجال عمرى هل  "..أما قوهل" وقال جابر" :فرواه مسلم
ح( .)1625ولفظ " :أمسكوا عليكم :"..رواه مسلم ح(.)1625
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• قىض  :حكم
• بالعمرى  :بضم العني املهملة ،وسكون امليم ،وألف مقصورة .مشتقة من العمر ،وهو احلياة .ويه  :يه تمليك املنافع أو إباحتها مدة العمر.
• أعمر  :بضم أوهل ،وكرس امليم .مبىن للمجهول.
• ملن وهب هل  :بأنها ملن أعطيها
• عمرى  :كأن يقول :عمرتك هذه ادلار مثال
• ولعقبه  :ألوالده
• أجازها"  :أمضاها

فوائد احلديث:
 .1صحة هبة " العمرى " وأنها من منح اجلاهلية ،اليت أقرها اإلسالم وهذبها  ،بمنع الرجوع فيها ،ملا يف الرجوع من ادلناءة والبشاعة.
 .2أنها تكون للموهوب هل ولعقبه ،سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.
 .3أن الرشوط الفاسدة غري الزمة يف العقد ،ولو ظنها العاقد الزمة نافعة هل .لكن قال الفقهاء :ويثبت اخليار يف إمضاء ابليع أورده للمشرتط.
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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6080( :
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میت کہا اے اہللےکرسول! میے خُس ِ
ن سلوککا ستےسرناذہ خقذار
قلت يا رسول اهلل :من أبر؟ قال" :أمك ،ثم أمك،
کونہ؟آبﷺتفمانا:ییی مان ،ترھییی مان ،ترھییی مان ،ترھ
ثم أمك ،ثم أباك ،ثم األقرب ،فاألقرب"
ی
ہ
ن
ت
ل
خ
ت
ی
یا ناب ،رھذرجیذرج و مہارےف ی وگ ی۔

 .1981احلديث:

**

 .1981حدیث:

خ
ترہ ین کنم ا ین والدےس اور وہ ا ین ذاذا ےس روای ث کرت ہی  ،کہن ہی کہ می
ت کہا اے اہلل ےک رسول! میے خُس ِ
ن سلوک کا ست ےس رناذہ خق ذار کون ہ؟

عن بهز بن حكيم ،عن أبيه ،عن جده ،قالُ :
قلت يا
َ
ُ َّ
ُ َّ
ُ َّ
رسول اهللَ :من أبَ ّر؟ قال" :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم
َ
َ
َ
فاألقرب".
األقرب،
أباك ،ثم

آب ﷺ ت فمانا:ییی مان ،ترھییی مان ،ترھییی مان ،ترھییا ناب ،ترھ
ذرج ی ذرج خو تمہارے فینی لوگ ہی۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

ٌّ
احلث ىلع ِّ
بر األقارب واإلحسان إيلهم,
احلديث فيه

وأن األم أحقهم بذلك ,ثم بعدها األب ,ثم األقرب

فاألقرب ,وإنما اكنت األم أحقهم لكرثة تعبها
وشفقتها وخدمتها؛ ألن هلا فضيلة احلمل والرضاع

والرتبية ,ويف احلمل اتلعب ,ثم مشقة الوضع ,قال -
ْ ُ
َََْ ُ ُ
{محلت ُه أ ُّم ُه ك ْرها َو َو َض َعت ُه ك ْرها} وإذا اكنت
تعاىل:-

األم مقدمة ىلع األب فتقديمها ىلع غريه من باب

أوىل ,ومن بر األم واألب اإلنفاق عليهما.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می رسنہ ذارون ےک ساتھ خسن سلوک اور ان ےک ساتھ اخسان کرت پ
اتھارا گناہ ،اور ان ستمی ست ےسرناذہ خق ذارمان کویناناگناہ ترھ اس ےک
پ عد اس کا ناب ہ ترھ اس ےکپ عد خورناذہ فینی ہو ترھ اس ےک پ عد خو رناذہفینی ہو،
ے
لنک ست ےس رناذہ خق ذار مان ہ اس یک وج اس یک اینی اوالذ یکینی کیب ےس
ت
پپسائ اور ن کلنف اتھانا یی حدمت وسققت ہ ،اور اس لن ھی کہ جمل ور
ت
صاعت اور پبت یک قضنلت ھی اشی ےک ساتھ حاض ہ اور جمل می تھکاوب
ت
جم ُ
پ ص جم م سق
پ
م کُرہًا
ہ رھ اس ےک عد و ع ل یک ت ہ ،اہلل عایل ت فماناَ َ { :لَنہ ُا ُ ُ
ج
َو َوصَعَنہ کُرہًا}’’(سورہ اخقاف )15 :اس یک مان ت اےس ن کلنف ھنل کر بت می
ُ
رکھااور پذاست کرےک اےسخنا۔‘‘،اورختمانکاذرجنابےسمقدم ہپواس
ےک ع الوہ ذوشے لوگون پ ندرج اویل مقدم ہو گا ،اور مان ناب ےک ساتھ خُس ِ
ن
ے
ت
سلوک می ےس ی ھی ہ کہ ان پ خرح کنا حات۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
اتلخريج :معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم

معاين املفردات:

َ
• َمن أبَ ّر؟  :من اذلي أحسن إيله وأصله.
ْ
ّ َّ
وصلها أوال.
• قال :أمك  :بِر أمك ِ

• ثم األقرب فاألقرب  :إىل آخر ذوي األرحام.

فوائد احلديث:
 .1بيان فضل الصحابة وحرصهم ىلع تعلم أبواب اخلري والرب.
 .2أن انلاس خيتلفون باألولوية ,فلك ما اكن أقرب إىل اإلنسان فهو أحق بربه.
 .3احلديث فيه تقديم األم ،ثم األب ،ثم األقرب ،فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب.
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 .4حق األم آكد من حق األب بالرب ,ألن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر بالرب بها ثالث مرات.
 .5أن انلفقة من الرب.

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  -سنن الرتمذي ,حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:

اثلانية  1395 ،ـه  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم
آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
ّ
َ
لوغ َ
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ,الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط 1428 1ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني،
املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية  1405ه

الرقم املوحد)58188( :
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میت کہا اے اہللےکرسول! کنا آبکل مکہ می ا ین گرھ اپینےگ؟۔آب
ے
ج
گ
ﷺتفمانا :کنا عقنلت ہمارے لن کوئ رھ ھوراہ؟

قلت يا رسول اهلل ،أتزنل غدا يف دارك بمكة؟
قال :وهل ترك نلا عقيل من رباع؟

 .1982احلديث:

**

اسام ین رند رضی اہلل عنہ ےس رمقوع ًا روای ث ہ کہ ’’ می ت کہا اے اہلل ےک
رسول! کنا آب کل مکہ می ا ین گرھ اپین ےگ؟۔ آب ﷺ ت فمانا :کنا عقنل
ے
ج
م
م
ت
گ
س
س
ت ہمارے لن کوئ رھ ھورا ہ؟ رھ فمانا :کاف لمان کا اور لمان کاف کا
وارب تہی نینا ‘‘۔

عن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :قلت ُيا
رسول اهلل ،أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال :وهل ترك
ُ
نلا عقيل من ِر َب ٍ
اع؟ ثم قال :ال يَ ِرث الاكفر املسلم،

وال املسلم الاكفر

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا جاء انليب صىل اهلل عليه وسلم لفتح مكة سأهل
أسامة بن زيد  :هل سيزنل صبيحة دخوهل فيها داره ؟
فقال صىل اهلل عليه وسلم  :وهل ترك نلا عقيل بن

أيب طالب من رباع نسكنها ؟ وذلك أن أبا طالب تويف
ىلع الرشك ،وخلف أربعة أبناء ،طابلا ،وعقيال،

وجعفر ،وعليا .فجعفر وىلع ،أسلما قبل وفاته ،فلم
يرثاه ،وطالب وعقيل بقيا ىلع دين قومهما فورثاه،

ففقد طالب يف غزوة بدر ،فرجعت ادلور َكها لعقيل
بني حكما ًّ
فباعها .ثم َّ
ًعما يني املسلم والاكفر فقال
":ال يرث املسلم الاكفر ،وال يرث الاكفر املسلم" .ألن

اإلرث مبناه ىلع الصلة والقرىب وانلفع ،ويه منقطعة

ما دام ادلين خمتلفا ألنه الصلة املتينة ،والعروة

الوثىق .فإذا فقدت هذه الصلة ،فقد معها لك َشء

حىت القرابة ،وانقطعت عالقة اتلوارث بني الطرفني،

ألن فصمها أقوى من وصل النسب والقرابة.

 .1982حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
فحِ مکہ ےک مو قع پ خت آب ﷺ آت پو اسام ین رند رضی اہلل عنہ ت پوجھا :کنا
ے
آب مکہ می ذاحل ہو ت ےک پ عد ضح کو ا ین گرھ می حا نی ےگ؟ پو آب ت خواب
ے
ذنا کہ کنا عقنل ین ائ طال ث ت ہمارے لن کوئ گرھ جھورا ہ خس می ہم
پ
رہی؟۔ کنو نکہ اپو طال ث شک یک حال ث می قوب ہوگنا تھا ،اس ت ا ین چےھ حار
نین جھورے۔طال ث ،عقنل ،خعق اور عیل۔ خعق اور عیل پو اپوطال ث یک وقاب ےس
ے
تہےل مسلمان ہو گن تےھ ،اس لن وہ ان ےک وارب تہی ین اور طال ث اور
ے
عقنل اینی قوم والون ےک ذین پ قاتم رہ ،اس لن وہ اپوطال ث ےک وارب
ے
ین۔ ترھ طال ث رعوہ ندر می قوب ہو گن ،پو سارے گرھ عقنل ےک خےص می
ے
آت ،اس ت وہ ست پح ذت۔ ترھ اہلل ےک ینی ﷺ ت مسلمان اور کافون

ےک ذرمنان انک عمومی خکم ینان کنا اور کہا کہ مسلمان کاف کا اور کاف مسلمان کا
وارب تہی ین سکنا۔ اس لن کہ ورای ث یک نیناذ رسنہ ذاری فای ث اور پقع ہ اور
خت ذین محنلف ہون پو ی پ علق ناق تہی رہنا ،اس لن کہ ذین انک مضنوط رسنہ اور
ے
مضنوط کرا ہ۔ لہدا ی پ علق ناق ی راہ پو اس ےک ساتھ ہ خی مققوذ ہوگنی خنی کہ رسنہ
ے
ت
ت
ذاری ھی مققوذ ہوگنی اور حاینی می ورای ث کا پ علق ھی جم ہوگنا۔ اس لن کہ ذین
کا پقاوب پ ست اور رسنہ ذاری ےک پ علق ےس رناذہ قوی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أسامة بن زيد -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• قلت  :وذلك ًعم الفتح قبل دخول انليب صىل اهلل عليه وسلم مكة.
• عقيل  :ابن أيب طالب وعقيل ابن عم انليب صىل اهلل عليه وسلم صحايب ًعلم بالنسب.
• ِر َباع - :بكرس الراء مجع ربع-بفتحها وسكون املوحدة -املزنل املشتمل ىلع بيوت.
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فوائد احلديث:
 .1جواز بيع بيوت مكة ،فقد أقر انليب صىل اهلل عليه وسلم العقد ىلع حاهل .وقد يقال  :إنه لم يتعرض لعقود املرشكني السابقة ،فال يكون يف
احلدث داللة ىلع هذه املسألة.

 .2أن املسلم ال يرث الاكفر ،وال الاكفر يرث املسلم.
َ ِّ
 .3أن اإلسالم هو أقوى الروابط ،وأن اختالف ادلين هو السبب يف حل العالقات والصالت.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6092( :
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ے
ے
قول اعئشة -ريض اهلل عنها :-ملا نزل عذري ،عاپشرضی اہللعہا کا ینانہکہ خت مییپابیکآناب نارل ہو نی پو ینی
ے
قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب ،کرتمﷺمیی پ کرھے ہوت اوراسواق عہ کاذکر کنا اورفآنیکآناب نالوب
ے
فذكر ذاك ،وتال القرآن ،فلما نزل من املنرب ،أمر
فما نی۔ خت مییےس پچ اپےپوآبﷺتذورمذون اور انک
ے
ے
بالرجلني واملرأة فرضبوا حدهم
عوربےکمن علق خکمذنا اور اتہی حد لگائ گنی۔

 .1983احلديث:

**

 .1983حدیث:

ے
ے
عاپش رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی کہ خت میی پاب ےک من علق آینی نارل ہو نی
ے
پو ینی کرتم ﷺ میی پ کرھے ہوت اور اس واق عہ کا ذکر کنا اور فآن یک آینی
ے
ن الوب فما نی ۔ خت میی ےس پچ اپے پو آب ﷺ ت ذو رمذون اور انک
ے ے
عورب ےک من علق خکم ذنا اور اتہی حد لگائ گنی‘‘۔

َ َ ْ
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :ملا ن َزل ُعذ ِري،
ْ ََ َ
قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ال ِمن َرب ،فذك َر
ْ َ
َ َ ََ
َ َ
اك ،وتال -تعين القرآن ،-فلما ن َزل من ال ِمن َرب ،أ َم َر
ذ
َّ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ َّ
ُ
ْ
رضبوا حدهم».
بِالرجل ِ
ني واملرأة ف ِ
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث خترب ًعئشة -ريض اهلل عنها -أنه ملا

نزلت براءتها مما رميت به من اإلفك ،قام انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -خطيبا وأخرب املسلمني بذلك ،وتال

القرآن انلازل بالرباءة ىلع املنرب ،ثم نزل -عليه
ُ
الصالة والسالم ،-فأيت بالرجلني القاذفني :وهما
َّ
حسان بن ثابت ،ومسطح بن أثاثة ،وباملرأة ويه:
محنة بنت جحش ،فأقام عليهم حد القذف -وهو

ثمانون جدلة-؛ ثلبوت كذبهم به.

**

اجمایل معنی:

ے
ے ے
اس حدی ث می عاپش رضی اہلل عہا ینا رہی ہی کہ خت ان پ لگات گن جھوت
ے
الرام ےس پاب یک آناب نارل ہو نی پو رسول اہللﷺ خطنہ ےک لن کرھے
ے
ہوت اور اس ےک من علق مسلماپون کو اط الع ذی اور میی پ آب ﷺ ت فآن یک
ے
ے
ان آناب یک ن الوب فمائ خو پاب ےک لن نارل ہو نی تھی۔ آب ﷺ میی
ےس پچاپےاورتہنان لگات واےلذو رمذونکو الناگنا،ان میےس انک خسان
مس
ین نای ث اور ذوشے طح ین ا نای (رضی اہلل عہما) تےھ اور انک عورب خو کہ
ج
ت
جمنہ بت حس (رضی اہلل عہا) ھی ،ان ےک جھوت نای ث ہوت یک وج ےس ان پ
ے
ے
تہنان یک حد قاتم یک گنی(خوکہ اشی کورے ہ)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ ْ
ِّ
ُ
كم برباءتها يف سورة انلور من قوهل -تعاىل{ :-إ َّن َّ ِ َ َ ُ
اإلف ِك }...
• ملا نزل عذري  :يعين :ملا نزلت براءة الصديقة مما رميت به ،وح ِ
ِ
اذلين جاءوا بِ ِ
اآليات الكريمة.
ُ ْ
• فذكر ذاك  :أي عذ ِري.
َ
• تال  :ق َرأ.
ُ
َّ
• تعين  :أي تريد ،والفاعل ًعئشة -ريض اَّلل عنها-.
َ
ْ َ
ات.
• القرآن  :تعين قوهل -تعاىل( :-إن اذلين جاؤوا باإلفك عصبة منكم) إِىل ِ
آخ ِر اآلي ِ
َّ
• بالرجلني  :هماَّ :
حسان بن ثابت األنصاري ،و ِم ْسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قيص القرَش املطليب ،فهما الذلان خاضا
باإلفك يف ًعئشة- ،ريض اهلل عنها-.

• واملرأة  :يه :محنة بنت جحش بن رئاب ،من بين أسد بن خزيمة ،يه أخت زينب بنت جحش أم املؤمنني ،واكنت حتت مصعب بن عمري -
ريض اهلل عنه ،-فاستشهد عنها يف أحدَّ ،
فزتوجها طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه.
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َّ
• فرضبوا حدهم  :أي :حد املفرتين؛ أي :القاذفني ،وهو ثمانون جدلة.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن القذف :هو الريم بالزنا ،أو اللواط ،وهو من الكبائر.
ً .2عئشة الصديقة وبنت الصديق ابتليت -ريض اهلل عنها -بمن رماها بالفاحشة ،مع صحايب تيق هو صفوان بن ّ
املعطل السليم -ريض اهلل عنه-
َّ ،
فربأها اهلل -تعاىل -من هذه الفرية اليت زادتها نزاهة ورفعة ،حينما نزل برباءتها قرآن يُتىل إىل يوم القيامة من سورة انلور.
ِّ
حده ،ووجوب إقامته ىلع القاذف الاكذب ،وحد القذف ثمانون جدلة إن اكن ًّ
حرا ،وإن اكن القاذف عبدا فأربعون
 .3حتريم القذف ،وثبوت
جدلة.
َّ
 .4يسقط حد القذف بواحدة من أربع( :أ) عفو املقذوف ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ال حيد القاذف ،إال بطلب إمجاًع)( .ب) تصديق
املقذوف للقاذف فيما رماه به( .ج) إقامة ابلينة ىلع صحة القذف( .د) إذا قذف الرجل زوجته والعنها.

املصادر واملراجع:

عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي  -دار الكتب العلمية – بريوت  -الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -منحة العالم يفّ
َ
لوغ َ
رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان  -دار ابن اجلوزي  -ط1428 1ه  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة -
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية

الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -رشح مصابيح السنة لإلمام ابلغوي ،البن امللك  -انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمية .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه2012 -
م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق.
انلارش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية،
صيدا  -بريوت - .سنن الرتمذي ،لإلمام الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص .-
الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية – بريوت  -صحيح وضعيف
سنن ابن ماجة ،للشيخ األبلاين .مصدر الكتاب :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية.

الرقم املوحد)58241( :
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ے
عاپشرضی اہللعہات ینان کنا کہ میت ینی کرتمﷺےس خہاذیک احارب
حاہی پوآبﷺتفمانا کہ’’ تمہارا خہاذ جحہ۔

قول اعئشة :استأذنت انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -يف اجلهاد ،فقال« :جهادكن احلج»

 .1984احلديث:

**

ے
اُم المومنی عاپش رضی اہلل عہا ت ینان کنا کہ می ت ینی کرتم ﷺ ےس خہاذ یک
احارب حاہی پو آب ﷺت فمانا کہ’’ تمہارا خہاذ جح ہ‘‘۔

عن ًعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -قالت:

استأذنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلهاد،

فقال« :جهادكن احلج».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عن ًعئشة أم املؤمنني -ريض اهلل عنها -أنها طلبت
من انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يأذن هلا أن

جتاهد معه طلبا لفضل اجلهاد ،فبني انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن مبارشة اجلهاد وقتال األعداء ليست
مرشوعة يف حق النساء؛ ملا يتصفن به اغبلا من

ورقة القلب ،وعدم حتمل األخطار،
ضعف ابلدنِ ،
وال يمنع ذلك قيامهن بعالج اجلرىح ،وسيق
العطىش ،وحنو ذلك من األعمال .فقد جاء يف
الصحيح من حديث أم عطية -ريض اهلل عنها-

قالت :غزوت مع رسول -صىل اهلل عليه وسلم -سبع

غزوات ،أخلفهم يف رحاهلم ،فأصنع هلم الطعام،
ُ
وأداوي اجلرىح ،وأقوم ىلع املرىض .وقال بأن
جهادهن يكون يف احلج ،و تشبيه احلج والعمرة

باجلهاد جبامع األسفار ،وابلعد عن األوطان ،ومفارقة

األهل ،وخطر األسفار ،وتعب ابلدن ،وبذل األموال.
وأخرج مسلم من حديث أنس «أن أم سليم اختذت

خنجرا يوم حنني وقالت للنيب -صىل اهلل عليه
وسلم :-اختذته إن دنا مين أحد من املرشكني بقرت

بطنه» فهو يدل ىلع جواز القتال وإن اكن فيه ما يدل
ىلع أنها ال تقاتل إال مدافعة ،وليس فيه أنها تقصد

العدو إىل صفه وطلب مبارزته.

 .1984حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اُم المومنی عاپش رضی اہلل عہا فمائ ہی کہ اتہون ت ینی کرتم ﷺ ےس ان یک
ے
ت
معنت می خہاذ یک احارب طلت یک ناکہ وہ ھی خہاذ ےک قضا نل حاصل کر سکی۔ ینی
کرتم ﷺ ت ان کو وصاخت یک کہ پاہ راست خہاذ ،ذشمنون ےک ساتھ ی عورپون

ےک خق می مشوع تہی ہ۔ ان می عال ث حد نک ندئ کرموری ،ذل یک پمی،
ے
م
ح
ہ
خظاب کا سامنا کرت یک چمل ی ہونا یسی صقاب نائ حائ ی۔ اہن ان کا واہن پ
رجمنون ےک ع الح ےک لن  ،یناسون کو نائ ن الت اور اس رطح ےک ذیگر معام الب
ض
ےک لن موخوذ ر ہن یک مماپعت تہی ہ۔ح یسا کہ حنح نچاری می ام عطنہ رضی اہلل
عہا یک حدی ث موخوذ ہ وہ فمائ ہی کہ می ت رسو ل اہللﷺ ےک ساب
پ
ک
رعواب می خضہ لنا۔می ان ےک چےھ ان یک سوارپون کا خنال ر ھنی ،ان ےک لن
ے
ی س ک ت
ی
ھ
پ
ن
ض
کھانا ینائ ،رجمنون کو ذوائ ذ ی اور رم ون یک گہدا ت رئ ی۔آب ﷺ ت
م
فمانا کہ ان کا خہاذ جح می ہ ۔ جح اور عرمہ کو خہاذ ےک ساتھ پسینہ سقون کا چموعہ،
ے
وظن ےس ذوری ،اہل و عنال ےس حدائ ،سق ےک خظاب ،ندئ م سقت اور مال
م
ےک خرح کرت ےک اعینار ےس ہ۔ امام سلم رجمہ اہلل پ عایل ت اپس رضی اہلل
س
عنہ ےس حدی ث ینان یک ہ کہ ام لنم رضی اہلل عہا ت رعوہ خنی ےک مو قع پ جرح
یکرا اور ینی کرتمﷺ ےس کہا کہ می ت اس لن یکرا ہ کہ اگر مشکی می ےس
ے
م
خ
پ
ک
م
ی
کوئ یے ف ث آنا و ی اس کا بت حاک ر ذون یگ۔‘‘ی قنال ےک وار پ
ے
ت
ذالل ث کرئ ہ۔ خو کچھ اس حدی ث می ہ اگر اس کو ھی لنا حات پو ی ذقاعی قنال
پ ذالل ث کر نا ہ۔اس می ی تہی ہ کہ وہ ذشمن یک صقون کا قضد کرے اور ان

ےس مناررب طلت کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.
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معاين املفردات:

• جهادكن  :اجلهاد رشًع :قتال الكفار خاصة؛ إلعالء َكمة اهلل ،واملراد العبادة اليت تعدل اجلهاد يف حق النساء احلج.

فوائد احلديث:
 .1اجلهاد واجب :فهو إما فرض كفاية ،أو فرض عني يف حق الرجال يف بعض احلاالت.
 .2ال جيب اجلهاد ىلع املرأة ،وأن جهادهن احلج.
ْ
 .3فضل احلج والعمرة ،إذ جعل ثوابهما كثواب اجلهاد يف سبيل اهلل -تعاىل-.
َّ
 .4فضيلة ًعئشة -ريض اهلل عنها -ألن رغبتها يف اخلري واألعمال الصاحلة جعلتها تريد منافسة الرجال فيما خصص هلم من أعمال.
َّ
أن اهلل -تبارك وتعاىل -ملا خلق الصنفني من البرشَّ ،
هيأ لك صنف منهما وأعده للعمل اذلي يناسبه ويتحمله ،ملا يف ذلك من املصالح العظيمة.
.5
 .6توزيع األعمال بني خلقه ،فلك منهم يقوم جبانب من األعمال.
َّ
أن الصنف الواحد إذا َّ
ختصص بعمل من األعمال وحده أجاده وأتقنه ،فجاء ىلع املراد.
.7
 .8أن يكون لك صنف مطابلا بما خيصه ،وما ّ
يهء هل من األعمال ،وبهذا اتلوزيع العادل يكون إعمار الكون ،وسري األعمال وجناحها.
َّ
ينف عن ًعئشة تشوفها واشتياقها إِىل فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل ،وإنما دهلا
 .9حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ومجال إجابته ،فهو لم ِ
وي َط ْم ُ
ىلع جهاد من نوع آخر ،يريض طموحها ُ
نئ قلبَها.
ِ

 .10حكمة اإلسالم يف إبعاد املرأة عن مواطن خيىش عليها فيها كمواطن احلرب ،خاصة مع كرثة العدو أواخلوف من فتنتها جلماهلا.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبد اهلل بن
عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل،
 .1428بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق  -الرياض
 -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،ملحمد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)64598( :
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م
قاظمہ بت قیس رضی اہللعہا کای کہنا کہ"نارسول اہلل!میے سوہت چےھ
ے
م
خ
خ
نی طالقیذےذیہی اور چےھیاندپشہ کہ میےاہن کوئ( ور نا قا رو
ے
ش
گ
قاسق حص)ی ھسآت"۔ اسپرسول اہللﷺت اتہی خکمذنا پووہ
ے
م
واہنےس(کسی اور حگہ ) ینقل ہو گنی۔

قول فاطمة بنت قيس :يا رسول اهلل ،زويج
ً
ُ
طلقين ثالثا ،وأخاف أن يقتحم يلع ،قال:
«فأمرها ،فتحولت»

 .1985احلديث:

**

قاظمہ بت قیس رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی کہ می ت رسول اہلل ﷺ ےس کہا کہ "نا
م
م
رسول اہلل! میے سوہ ت چےھ نی ط القی ذے ذی ہی اور چےھ ی اندپش ہ کہ
ے
ے
خ س ش
گ
ھ
ح
خ
س
میے اہن کوئ ( ور نا قا ر و قا ق ص) ی س آت"۔ اس پ ر ول اہلل ﷺ
ے
م
ت اتہی خکم ذنا پو وہ واہن ےس (کسی اور حگہ ) ینقل ہو گنی۔

عن فاطمة بنت قيس ،قالت :قلت :يا رسول اهلل،
زويج َطلَّ َقين ثالثا ،وأخاف أن ُي ْق َت َ
ح َم َ َ َّ
يلع ،قال:
ِ
َ َ َ َ َ َّ َ
ْ
«فأمرها ،فتحولت»
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكرت فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها -للنيب -

صىل اهلل عليه وسلم -أنها ختىش ىلع نفسها إن بقيت
يف املزنل اذلي طلقها فيه زوجها وقت العدة ،فربما

دخل عليها بالقوة فاجر أو سارق وحنوهما ,فأمرها

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تنتقل منه إىل غريه,

مع أنها ما زالت يف عدة الطالق ،للحاجة.

 .1985حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ِ
ذوران عدب اشی گرھ می
قاظمہ بت قیس رضی اہلل عہا ت ینی ﷺ کو ینانا کہ اگر وہ
ے
رہی خس می ان ےک سوہ ت اتہی ط الق ذی ہ پو اتہی اندپش ہ کہ کہی کوئ
ے
گ
قاخر نا خور وعیہ رپذسنی ان ےک اہن ی ھس آت۔ اس پ ینی ﷺ تاتہی خکم
ے
م
ذنا کہ وہ واہن ےس کسی اور حگہ ینقل ہو حا نی حاال نکہ وہ ہنور ط الق یک عدب می تھی
ت
کنو نکہ اس یک رصورب ھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

يلع  :يُدخل عليها بقوة ،واملعىن أنها ختاف أن يَدخل عليها قهرا فاجر ُ
• يُقتَ َ
حم ّ
يفجر بها ،أو سارق يأخذ متاعها ،أو حنو ذلك.
َّ
فتحولت  :فانتقلت من ابليت اذلي ختاف من اإلقامة فيه.
•

فوائد احلديث:

ْ
ْ
َّ
 .1أنه ال جيوز للمرأة أن تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد ،إذا اكنت ختاف ىلع نفسها من أهل الفساد؛ فيجب ىلع ويل أمرها أن يأمرها
باتلحول منه.
ُ
 .2جواز قبول قول املرأة يف كون املزنل مأمونا أو غري مأمون ،وأنها ال تكلف إقامة ابلينة ىلع ذلك.

 .3أنه يبنيغ لإلنسان أن جيتنب أسباب الرش وأن يتقيه؛ ألن رفع اليشء بعد وقوعه أصعب من توقيه قبل وقوعه.
ْ
ْ
َّ
َّ
وإن اكنت ال تزال يف عدة َّ
الطالق ،السيما مع اخلوف ىلع نفسها.
 .4أن املطلقة ابلائن ،هلا أن تتحول من بيت زوجها اذلي أبانها ويه تسكنه،
 .5أن املعتدة إذا حتولت لعذر فإنه ال يلزم أن تتحول إىل ماكن قريب من ماكنها األول ,بل هلا أن تتحول إىل ماكن بعيد.

املصادر واملراجع:

َ
فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
لوغ
يح
ِ
ّ
َ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث
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العريب ,بريوت - .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -رشح سنن النسايئ املسىم «ذخرية العقىب يف
رشح املجتىب» .لألثيويب .دار املعراج ادلويلة للنرش [ ـج - ]5 - 1دار آل بروم للنرش واتلوزيع [ ـج .]40 - 6الطبعة :األوىل.

الرقم املوحد)58165( :

324

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا توضأ أدار

ج
ینیﷺ ختوصو کرت پو اینی کہینونپ ا ھیرطح نائذا لن۔

املاء ىلع مرفقيه

 .1986احلديث:

**

حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ خت وصو کرت پو اینی
ج
کہینون پ ا ھی رطح نائ ذا لن۔

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال :اكن

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا توضأ أدار املاء ىلع
ََْ
ِم ْرفقي ِه.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن من واجبات الوضوء غسل ايلدين
إىل املرفقني ،واتلأكيد ىلع تعميم املرفقني يبني
دخوهلما يف غسل ايلدين.

 .1986حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہ وصو ےک واخناب می ےس انک خی اہتھون کو
کہینون شمنت ذھونا ہ اور کہ ینون کو ذھوت یک ناکند ےس اس ناب یک وصاخت
ت
ہوئ ہ کہ ان ذوپون کا ذھونا ھی اہتھون ےک ذھوت می سامل ہ۔ ی حدی ث
ے
اگرج صعنف ہ ناہم تہت ےس ذال نل اس ناب پ ذالل ث کرت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين وابليهيق.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• أدار املاء  :أجرى املاء ،وعممه ىلع مجيع املرفقني .
• مرفقيه  :تثنية مرفق ،وهو :موصل اذلراع يف العضد.

فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1احلديث ديلل ىلع وجوب غسل املرفقني يف الوضوء؛ ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن يدير املاء ىلع مرفقيه

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،بلنان 1424( ،ه) .سنن ابليهيق الكربى ،أمحد بن احلسني بن يلع
بن موىس أبو بكر ابليهيق،مكتبة دار ابلاز  -مكة املكرمة  ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا  .السلسلة الصحيحة املجدلات الاكملة ،
املؤلف :حممد نارص ادلين األبلاين  .انلارش :مكتبة املعارف – الرياض ,الطبعة األوىل1422( ,ه) .تسهيل اإلملام بفقه 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 للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـهمنحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .الرياض.

الرقم املوحد)8383( :

325

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل من

ینیﷺ حار موا قعپعسلفمانا کرت تےھ؛ خنایثیکوجےس،خ عےمےکذن،
سنگ
ھی لگواتپ اورمنت کو تہالتےک پ عد۔

أربع :من اجلنابة ،ويوم اجلمعة ،ومن احلجامة،
ومن غسل امليت

 .1987احلديث:

**

 .1987حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ حار موا قع پعسل فمانا کرت تےھ؛
سنگ
خنای ث یک وج ےس ،خ عےم ےک ذن ،ھی لگوات پ اور منت کو تہ الت ےک پ عد۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن انليب -صىل
َ
اهلل عليه -وسلم يغتسل من َ
أربع :من اجلَنابة ،ويوم
ُ
حل َجامة ،ومن غ ْسل امليِّت.
اجلمعة ،ومن ا ِ
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

خترب ًعئشة -ريض اهلل عنها -أن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -اكن يغتسل من َ
أربع ،ثم بدأت -ريض
اهلل عنها -بتفصيلها فقالت" :من اجلَنَابة" :أي أنه -
صىل اهلل عليه وسلم -اكن يغتسل من اجلَنَابة،
ٌ
واجب
واحلديث ضعيف ،لكن الغسل من اجلنابة
ّد َّل ىلع ذلك الكتاب ُّ
والسنة وإمجاع العلماء ،من

ذلك قوهل -تعاىل( :-وإن كنتم جنبا فاطهروا)" .ويوم
اجلُمعة" أي أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن
يغتسل لصالة اجلمعة ال لليوم ،ووقته من طلوع

الفجر الصادق إىل اذلهاب إيلها ،واألفضل تأخريه إىل

وقت اخلروج إيلها ،واحلديث ضعيف ،لكن الغسل
من للجمعة مستحبّ ،د َّل ىلع ذلك ُّ
السنة وحيك عليه

اإلمجاع إمجاع العلماء ،ومن ذلك قوهل -صىل اهلل
عليه وسلم( :-غسل اجلمعة واجب ىلع لك حمتلم)

متفق عليه ،واملعىن انه متأكد ،وليس الوجوب
االصطاليح" .ومن احل َ
جامة" تعين بذلك -ريض اهلل
ِ
عنها ،-أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا
احتجم اغتسل بعد احلجامة ،وهذا ال يصح؛ لضعفه،

ويف حديث أنس -ريض اهلل عنه" -أنه -صىل اهلل
عليه وسلم -احتجم وصىل ولم يتوضأ" .ثم َخ َ
تمت -
ُ
ريض اهلل عنها -هذه املوجبات بقوهلا" :ومن غ ْسل
َُ
امليِّت" يعين :أن اإلنسان اذلي يغ ِّسل امليت -وهو من
َْ َ
َْ
يبارش تق ِليبه َودلك ُه ولو حبائل -ال يأمن أن يُصيبه
َشء من رشاش َّ
اتلغسيل ،وقد يكون عليه جناسة

**

اجمایل معنی:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ینان کر رہی ہی کہ ینی ﷺ حار موا قع پ عسل فمانا کرت تےھ۔
ے
پ
ترھ عاپش رضی اہلل عہا ت ان یک قضنل ینان یک۔ "من الحَنَای"۔ پعنی ینی ﷺ
خنای ث یک وج ےس عسل فمانا کرت تےھ۔ ی حدی ث صعنف ہ ،ناہم خنای ث یک
وج ےس عسل کرنا واخت ہ ،خس یک ذلنل کناب و سیت اور علما کا اجماع ہ۔
ک
اہلل پ عایل فما نا ہ( :وان ینم حینًا قاظرہوا)۔ پجمہ :اور اگر تم خنای ث یک حال ث می
ہو۔ پو عسل کرلو۔ "وپوم الچُمعہ" :پعنی ینی ﷺ خ عےم یک تمار ےک لن عسل فمانا
کرت تےھ ی کہ جمےع ےک ذن ےک لن۔ اس کا وق ث ضح صاذق ےک طلوع ہوت
ےس ےل کر خ عےم یک تمار ےک لن حات نک ہ۔ اقضل ی ہ کہ اےس جمےع یک تمار
ے
ےک لن حات ےک وق ث نک موخر کنا حات۔ حدی ث پو صعنف ہ ،لنک خ عےم
ےک لن عسل کرنا مسنحت عمل ہ ،خس پ سیت رسول ﷺ ذلنل ہ اور اس
نارے علما کا اجماع منقول ہ۔ ینیﷺ کا فمان ہ" :جمعہ ےک لن عسل کرنا
ہ نا لع رمذ پ واخت ہ"۔ منقق علنہ۔ تہان رماذ عسل یک ناکند ہ ،اصظ الجی
ے
ِ
واخت رماذ تہی ہ۔ "ومن الچچَام" :اس ےس عاپش رضی اہلل عہا یک رماذ ی ہ
سنگ
کہ ینی ﷺ خت ھی لگوات ،پو اس ےک پ عد عسل فمات تےھ۔ الینہ ی ناب
ذرست تہی؛ کنون کہ حدی ث صعنف ہ اور اپس رضی اہلل عنہ ےس رموی حدی ث
ے
سنگ
می ہ کہ ینی ﷺ ت ھی لگوائ ،ترھ آب ﷺ ت تمار پھی اور وصو ی کنا۔
ے
عاپش رضی اہلل عہا ت عسل ےک واخت ہوت ےک ان اسناب می ےس ست ےس
آخر می عسل منت کو ذکر کنا۔ وہ اپسان خو منت کو عسل ذینا ہ ،پعنی خو اےس پاہ
ے
ے
ن
ہ
ک
ہ
ن
راست الینا نلینا ہ اور ملنا ہ ،اگرج ذرمنان می کوئ ےس ی ون ی حا ل و،
ج
اس پعسلےککچھ یکچھ ھنینپو پہی حاتہی۔پعصاوقابمنت پ نچاستلیگ
ہوئ ہ ،خو اجھل کر عسل ذ ین واےل پ پ حائ ہ۔ خنانچہ منت کو عسل ذ ین
ےک پ عد اس ےک خوذ عسل کرت ےس وہ ان اسنا ےس ناک ہو حا نا ہ ،خن ےک
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فيقع َشء منها ىلع الغاسل ،فاغتساهل بعد تغسيله

للميت فيه ختلص من تلك األشياء اليت قد يتصور

حصوهلا ،واحلديث ضعيف ،والغسل من تغسيل

ے
نارےاجمالہ کہوہاےس لگگنی ہون یگ۔حدی ثصعنف ہاورمنت کوعسل
م
ذ ین ےک پ عد خوذ عسل کرنا سنحت ہ ی کہ واخت۔

امليت مستحب ال واجب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• اجلَنَابة  :اجلماع أو إنزال َ
المين بشهوة.
ِ
• احل َ
ِجامة  :إخراج ادلم من اجلدل بصفة خمصوصة.

فوائد احلديث:

ُ
مرشوعية االغتسال من اجلَنَابة ،ويوم اجلمعة ،ومن احل َ
َّ
ِجامة ،ومن غ ْسل امليِّت.
 .1يف احلديث داللة ىلع

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد
بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .مشاكة املصابيح ،حممد نارص ادلين األبلاين ،نرش :املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة 1985م .سبل السالم ،حممد
بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
األسدي ،مكة
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اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك

ینیﷺ ا ین تمام اوقابمی اہللکاذکر کرتر ہن تےھ

أحيانه

 .1988احلديث:

**

ے
عاپش رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی’’ :ینی ﷺ ا ین تمام اوقاب می اہلل کا ذکر
کرت ر ہن تےھ۔‘‘

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن انليب صىل
ْ
اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك أحيَانِه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث " :اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر
اهلل" جبميع أنواع اذلكر من التسبيح واتلهليل

واتلكبري واتلحميد ومن ذلك قراءة القرآن؛ ألن
ِّ ْ
ْ
القرآن من ِذكر اهلل ،بل هو أفضل أنواع اذلكر " .ىلع
ْ
لك أحيَانِه" أي أن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ اكن
ُ
يذكر اهلل يف مجيع أوقاته ولو اكن حمدثا َح َدثا أصغر
ْ
أو أكرب ،إال أن العلماء استثنوا من ِذكر اهلل تعاىل
قراءة القرآن حال اجلنابة ،فاجلُنُب ليس هل أن يقرأ
َ
ََ
القرآن حال اجل َ َنابة مطلقا ،ال نظرا وال عن ظهر
قَلْب؛ حلديث يلع -ريض اهلل عنه -قال" :اكن َّ
انليب -
صىل اهلل عليه وسلمُ -ي ْقر ُئ َنا القرآن ما لم يَ ُ
كن
ِ
ُجنبا" أمحد وأصحاب السنن األربعة .واختلف
العلماء يف احلائض وانلفساء هل تلحقان باجلُنب؟
واألظهر أنه جتوز هلما القراءة عن ظهر قلب؛ ألنهما

تطول مدتهما ،وليس األمر يف أيديهما اكجلنب.

ويستثىن من جواز قراءة القرآن ىلع أي حال :قراءته

املواطن اليت ال تليق
حال ابلول والغائط واجلماع ويف
ِ
ََ
بعظ َمته ،اكحلمامات ودورات املياه وغري ذلك من
املواضع انلجسة.
ِ

 .1988حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث کا مقہوم":ینی ﷺ اہلل کا ذکر کرت ر ہن تےھ۔" پعنی ہ قسم کا ذکر کرت
ت
پس تہ
تےھ حیےس ینح ،لنل ،نکیی اور نچمند۔ ،اور فآن پھنا ھی اشی می آ نا ہ۔ کنو نکہ
فآن اہلل کا ذکر ہ،نلکہ ی ذکر یک ست ےس اقضل قسم ہ۔ ’’ا ین تمام اوقاب
می‘‘ پعنی ینی ﷺ ا ین تمام اوقابمی اہلل کا ذکر کرت تےھ حاہ آب کو حدب

اصْع نا حدب اکی ہی کنون ی الخق ہو نا،لنک علماء ت خنای ث یک حال ث می فآن
ے
ح ش
مسن
پ ھن کو اہلل ےک ذکر ےس ینی کنا ہ۔ لھدا ینی حص ےک لن حال ث خنای ث می
ے
ت
کسی ھی صورب می فآن پھنا حاپ تہی ہ ،ی پو ذیکھ کر اور ی ہی رنائ۔کنو نکہ عیل
رضی اہلل عنہ ےس رموی حدی ث می ہ کہ’’ :ینی ﷺ ہمی فآن پھ کر سنات
ے
ح
تےھ سوات اس صورب ےک کہ آب ﷺ ینی ہوت۔‘‘ (مسند اجِم و سی ارپ عہ)
وہ عورب خو خنص می ہو اور وہ خو پقاس می ہو اس ےک نارے می علماء ےک مانی
ت
ح
اخن الف ہ کہ آنا ان کا ھی وہی خکم ہو گا خو ینی کا ہ نا تہی؟ اس سلسےل می رناذہ
ے
ے
واضح ناب ی ہ کہ ان ذوپون ےک لن رنائ فآن پھنا حاپ ہ کنو نکہ ان یک مدب
ل
ح ش
منی ہوئ ہ۔اور معاملہ ان ےک اہتھ می ا پےس تہی ہو نا حیےس ینی حص ےک اہتھ می
مسن
ہو نا ہ۔ ہ حال می فآن ناک پ ھن ےس ی حالنی ینی ہی:نیساب ،ناحای
ے
اور جماع کرت ہوت اور اپسی خگہون پ فآن پھنا خو اس یک عطمت ےک سانان
سان ی ہون حیےس عسل حات ،واس روم اور اشی رطح ےک ذیگر ناناک مقاماب۔
م
ل
پ
چموع قناوی ا سنح این نار( )147/10پوضح االخکام( )315/1سہنل االلمام
()201/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم ابلخاري معلقا للفائدة :اتلعليق حذف اإلسناد
اتلخريجً :عئشة _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم

معاين املفردات:

ْ
• لك أحيَانِه  :مجيع أوقاته.

328

فوائد احلديث:

ْ
َ ُ َ
وي َه ِلله ويستغفره...ويقرأ القرآن ما
ذلكر اهلل تعاىل ،فيجوز للمسلم أن ي ُ َسبِّح اهلل تعاىل وحيمده
 .1ال تشرتط الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ِ
لم يكن جنبا لورود ُّ
السنة بذلك.
" .2عموم احلديث يدل ىلع أن للحائض وانلفساء قراءة القرآن لكن من غري ٍّ
مس هل ،بل من وراء حائل اكلقفاز وحنوه".
ْ
ذلكر اهلل تعاىل.
 .3مداومة انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ ِ
 .4معرفة ًعئشة _ ريض اهلل عنها _ بأحوال انليب _ صىل اهلل عليه وسلم_

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .صحيح ابلخاري،
تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـه تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
َ
ّ
ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ُ
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .جمموع فتاوى
ومقاالت ،تأيلف :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،أرشف ىلع مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
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ینیﷺ ختذھوت نا (ی کہا کہ )خت تہات پو انک صاعےسےلکر نا نح مد
نک ( نائ اسی عمالفمات تےھ ) اور ختوصو کرت پو انک مد ( نائ )ےس

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل ،أو اكن

يغتسل ،بالصاع إىل مخسة أمداد ،ويتوضأ باملد

 .1989احلديث:

کرت۔

**

اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ :ینی ﷺ خت ذھوت نا ( ی کہا کہ ) خت
تہات پو انک صاع ےس ےل کر نا نح مد نک ( نائ اسی عمال فمات تےھ ) اور خت

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :اكن انليب صىل اهلل
ْ
َْ
يغتَسلَّ ،
بالصاع إىل ِخسة
عليه وسلم يغسل ،أو اكن
ِ
ُ ِّ
أمدادَ ،
بالمد».
ويتَوضأ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حيدث أنس ريض اهلل عنه فيقول ":اكن انليب  -صىل
اهلل عليه وسلم  -يغتسل بالصاع إىل ِخسة أمداد ":

أي اكن يقتصد يف املاء اذلي يتطهر به ،فغابلا ما اكن

يقترص يف غسله ىلع قدر صاع من املاء ،وهو أربعة
أمداد ،وربما زاد ىلع ذلك ،فاغتسل خبمسة أمداد

ىلع حسب حاجة جسمه .وقوهل " ويتوضأ باملد " وهو

رطل وثلث.

 .1989حدیث:

**

وصو کرت پو انک مُد ( نائ ) ےس کرت۔

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپس رضی اہلل عنہ ینان کر رہ ہی کہ ینی ﷺ انک صاع ےس ےل کر نا نح مد نائ
نک ےس تہانا کرت تےھ۔ پعنی آب ﷺ خس نائ ےس ظہارب حاصل کرت
ے
اےس اعندال ےس اسی عمال کرت تےھ۔ عموماً آب ﷺ عسل فمات ہوت انک

صاع نائ اسی عمال فمات تےھ۔ انک صاع می حار مد ہوت ہی۔ پسا اوقاب اس
ےس رناذہ اسی عمال فمات اور خسم یک رصورب ےک مظاپق نا نح مُد نائ ےس عسل
فمات۔ اپس رضی اہلل کہن ہی کہ ''آب ﷺ انک مد ےس وصو فمات تےھ''۔ مد
1.33رطل کا ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه . -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الصاع  :مكيال معروف ،واملراد به الصاع انلبوي ،ويبلغ وزنه( )480مثقاال من الرب اجليد ،وباللرت( 3لرتات ) .
ُ
كيل رشعية ،ويه ملء كيف اإلنسان املعتدل إذا مألهما ومد يده بهما ،واملد ربع الصاع باتفاق الفقهاء ،ومقداره (  ) 750ملل.
• املد  :وحدة ٍ

فوائد احلديث:
 .1يدل ىلع مرشوعية االقتصاد يف ماء الوضوء والغسل ،وعدم اإلرساف ولو اكن املاء متيرسا.
ّ
ّ
 .2احلديث ديلل ىلع استحباب اتلقليل يف ماء الوضوء ومثله الغسل ،وأن هذا هو هدي انليب صىل اهلل عليه وسلم
 .3ينبيغ لإلنسان أن يكون مقتصدا يف العبادة ،ال يزيد عليها ال كمية وال كيفية.
املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) ُسبل السالم ،للصنعاين( ،د.ط ) ،دار احلديث( ،د.ت) تسهيل اإلملام
للشيخ صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) رشح الشيخ ابن عثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
َّ
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) منار القاري رشح خمترص صحيح
ابلخاري حلمزة حممد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة دار ابليان ،دمشق ،مكتبة املؤيد ،الطائف  ،ط (  1410ـه) .صحيح ابلخاري،
حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)
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اہلِ حاہلنت کا ’ان الء‘سال ناذو سالےک لن ہوا کر نا تھا۔ پ عد اراناہللپ عایلت
ش
اسیک مدبم عی کرذی۔ خنانچہخس حص کا انالء حار ماہےسکم ہواوہانالء شمار

اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني ،ثم
وقَّت ُ
َ
اإليالء ،فمن اكن إيالؤه دون أربعة
اهلل

تہی ہو گا۔

أشهر فليس بإيالء

 .1990احلديث:

**

این عناس رضی اہلل عہما ینان کرت ہی کہ ’’ اہل حاہلنت کا ’ان الء‘ سال نا ذو سال
ےک لن ہوا کر نا تھا۔ پ عد اران اہلل پ عایل ت اس یک مدب معی کر ذی۔ خنانچہ خس
ش
حص کا ’ان الء‘ حارماہ ےس کم ہوا وہ ان الء شمار تہی ہوگا‘‘۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أنه قال«اكن إيالء
أهل اجلاهلية السنة والسنتني ،ثم َو َّق َ
ت اهلل اإليالء
ُ
فمن اكن إيالؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء».
لم أقف هل ىلع حكم عند

درجة احلديث:

**

العالمة األبلاين ،لكن قال

حدیث کا ذرج:

اهليثيم يف جممع الزوائد :رجاهل

رجال الصحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد هذا األثر عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -أن

أهل اجلاهلية -وهم من اكنوا قبل بعثة انليب صىل اهلل
عليه وسلم -يوقعون اإليالء ىلع زوجاتهم بالسنة
والسنتني ،كما أنهم اكنوا يطلقون أكرث من ثالث،
فلكما شارفت العدة ىلع االنتهاء راجعها ثم يطلقها،
وهكذا اكن اإليالء ىلع هذا الوجه فيه مرضة شديدة

ىلع النساء ،فجعل اهلل لألزواج مدة معلومة يعترب
ُ
ويلا ويه أربعة أشهر ،فمن زاد ىلع ذلك
بها الرجل م ِ
فإما أن يطلق وإما أن يرجع إىل امرأته ،وما اكن دون
أربعة أشهر فليس بإيالء ،بل يفعله الزوج مع أهله

تأديبا واستصالحا هلا وال يأخذ حكم اإليالء.

 .1990حدیث:

**

اجمایل معنی:

ے
این عناس رضی اہلل عہما ےس رموی اس اپ ےس ی ناب معلوم ہوئ کہ اہلِ حاہلنت
پعنی ینی ﷺ یک پعنت ےس تہےل ےک لوگ اینی بوپون ےس انک سال نا ذو سال ےک
ت
لن ’ان الء‘ کنا کرت تےھ نالکل ا پےس ہی حیےس وہ ط القی ھی نی ےس رناذہ ذنا کرت
تےھ۔ ترھ خون ہی عدب جم ہوت ےک فی ث آئ پو آذمی اینی بوی ےس رخوع کر
ت
لینا اور ترھ اےس ط الق ذے ذینا۔ ’ان الء‘ ھی اشی رطح تھا اور اس ےس عورپون کو
تہن
تہت رناذہ ن کلنف حنی۔ خنانچہ اہلل پ عایل ت منان بوی ےک لن انک معی مدب
ے
ش
ش
مقر فما ذی پعنی حار ماہ خس می آذمی ’ان الء‘ کرت واال مچھا حات گا ۔ خو حص اس
مدب ےس رناذہ ےک لن ان الء کر نا ہ وہ نا پو ط الق ذے ذے نا ترھ اینی بوی ےس
رخوع کر ےل اور خو حار ماہ ےس کم ےک لن ان الء کر نا ہ اس کا ی ان الء (شعی ) ان الء
تہی ہو گا نلکہ ی وہ ان الء ہو گا خو سوہ اینی بوی یک ناذی ث اور اس یک اص الح ےک لن
کنا کر نا ہ اور اس کا وہ خکم تہی ہو ناخو (شعی و اصظ الجی) ان الء کا ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابليهيق وسعيد بن منصور والطرباين.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
َّ َ
فوق َ
ت اهلل  :من اتلوقيت ،أي َحدد اهلل -تعاىل -وقته.
•
• اجلاهلية  :هم من قبل انلبوة سموا به لكرثة جهاالتهم.

فوائد احلديث:
مول من الرجال أربعة أشهر ،فإذا انقضت جيربه احلاكم ىلع الفيئة أو الطالق.
 .1أن املدة اليت وقتها اهلل للك ٍ
 .2ما اكن عليه اجلاهليون من ظلم وقسوة يف حق الضعيف منهم ،من امرأة أو بنت؛ فاكن من قسوتهم إيالؤهم السنة والسنتني ،فأبطل اإلسالم
ذلك ،وأبىق منه ما قد تدعو احلاجة إيله ،وهو توقيته بأربعة أشهر.
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 .3عناية اهلل -سبحانه -بالنساء ،وأن اإلسالم قد أعطى املرأة ما تستحقه من األحاكم الرشعية.
ٌ
 .4اإليالء فيه تأديب للنساء العاصيات انلازشات ىلع أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر احلاجة وهو أربعة أشهر ،أما ما زاد ىلع ذلك ،فإنه ظلم وقد
َْ
حيمل املرأة ىلع ارتكاب املعصية ،إن لم حي ِمل الزوجني َكيهما.
 .5األثر ديلل ىلع قاعدة َكية يف الرشيعة ،ويه وجوب خمالفة سنن املرشكني والاكفرين.

 .6سماحة هذه الرشيعة وعداتلها ،وتهذيبها العادات اجلاهلية ،إن اكنت قابلة للتهذيب ،أو إبطاهلا إن اكن مفسدة حمضة.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  .1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف
عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ
صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني-
املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427السنن الكربى للبيهيق -املحقق :حممد عبد القادر عطا -دار
الكتب العلمية ،بريوت – بلنان الطبعة :اثلاثلة  1424 ،ـه 2003 -م .سنن سعيد بن منصور أليب عثمان سعيد بن منصور املحقق :حبيب الرمحن
األعظيم-ادلار السلفية – اهلند-الطبعة :األوىل 1403 ،ـه1982-م .جممع الزوائد ومنبع الفوائد /أبو احلسن نور ادلين اهليثيم -املحقق :حسام ادلين
القديس-مكتبة القديس ،القاهرة 1414 :ه 1994 ،م.
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اكن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رسول اہللصیل اہلل علنہوسلمےکرمات می ضچای کرام عساءیک تمار کا تہان نک
َْ
ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خت ِفق رؤوسهم ,ابظار کرت کہ علنہ نیندیک وجےسانےکشج ُھک حات ،ترھوہ ارش ِپووصو
ے
ثم يصلون وال يتوضؤون
کن پعی تمارپ ھن۔

 .1991احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ےک رمات
می ضچای کرام عساء یک تمار کا تہان نک ابظار کرت کہ علنہ نیند یک وج ےس ان ےک
ے
شج ُھک حات ،ترھ وہ ار ش ِپو وصو کن پعی تمار پ ھن۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :اكن
َ
هده
أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ع ِ
ُّ
 ينتظرون العشاء حىت َختْف َق ُر ُء ُوس ُه ْم ,ثم يصلون
ِ
َ َّ َ
وال يتَ َوضئُون.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن الصحابة يف حياة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

ينتظرون صالة العشاء اآلخرة ،وينامون نوما غري

مستغرق ثم يصلون بال وضوء ،ومن فعل فعال ىلع
ُْ
كر عليه الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
عهده ولم ين ِ
فهذا يعترب من اإلقرار ،واإلقرار يعترب أحد وجوه
السنة انلبوية اليت يه عبارة عن قول أو فعل أو

تقرير ،فما يفعل ىلع عهده -صىل اهلل عليه وسلم-
ُ ُّ
ولم ينكره فإنه ي َعد من السنة اتلقريرية؛ ألنه لو اكنت
صالتهم باطلة أو فعلهم هذا غري جائز نلبههم عليه

صىل اهلل عليه وسلم ،-إما لعلمه به ،وإما أن يكونبواسطة الويح إيله به .هذا خبالف ما يفعل بعد وفاته
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ " .-ختْف َق ُر ُء ُوس ُه ْم " أي :تميل
ِ
من َغلبة ُّ
انلعاس .ويف رواية " :حىت إين ألسمع
ألحدهم غطيطا ،ثم يقومون فيصلون وال يتوضئون
ُّ
" ،ويف رواية أخرى  " :يضعون جنوبهم " " ثم يصلون
َ َّ َ
وال يتَ َوضئُون " أي يقومون إىل الصالة من غري أن
حيدثوا وضوءا؛ ألن نومهم لم يكن مستغرقا ،وألنه
لو اكن ناقضا ملا أقرهم -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع

ذلك .وقلنا بذلك مجعا بني األدلة ،فقد ثبت أن انلوم
ناقض للوضوء ،اكلغائط وابلول كما يف قوهل -صىل اهلل

عليه وسلم ( : -ولكن من اغئط وبول ونوم ) وأيضا

قوهل -صىل اهلل عليه وسلم -كما يف حديث يلع -

 .1991حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم یک ر ندیگ میضچای کرام عساء یک تمار کا ابظار کرت کرت
سو حات َپ گرہی نیند ی سوت ،ترھ پعی وصو کن تمار پ ھن۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم
ے
س
ص
ل
ی
ک
ع
ےک رمات می کسی ت کوئ کام کنا اور آب یل اہلل لنہ و م تاس پ ی ی
ے
ت
ش
ق
س
م
ھ
س
ب
پ
فمائ و اےس افار چھا حا نا ہ۔ اور افار ی یت وی کا انک روب ( م)
مس
ہ خو قول ،نا ق عل نا پقپپ نمل ہوئ ہ۔ خنانچہ آب صیل اہلل علنہ وسلم ےک
ے
ے
رمات می خو کام کنا حات اور آب صیل اہلل علنہ وسلم اس پ یکی ی فما نی پو اےس
پقپی سیت (حدی ث) شمار کنا حا نا ہ۔ کنو نکہ اگر ان یک تمار ناطل ہوئ نا ان کا ی
ے
ق عل حاپ ی ہو نا پو آب صیل اہلل علنہ وسلم اتہی اس پمنینہ فمات۔ اس لن کہ نا پو

آب کو اس ےک ناطل ہوت ےک علم ہو نانا ندرپ عہ وجی آب کو ین الذنا حا نا۔ پ ح الف
َن ِ
اسےکخوآب صیل اہللعلنہوسلم یکوقابےکپ عد ہو۔" حق َق ُرءُو ُشہُم"پعنیاویگھ
ےک علن یک وج ےس ان ےک ش ج ُھک حات۔ انک ذوشی روای ث می ہ:
ے
ش
"خنی ائ ال مع الحدہم عطنظا ،تم پقومون قنضلون وال بوصنون" ضچائ فمات ہی کہ
تہان نک کہ می کسی ےک خراپون یک آوار سینا ،ترھ وہ کرھے ہو کر تمار پ ھن اور وصو
َے
م
ب صن
پضع خن تہ ت پض ُل
ک
ُ
ون" کہ
ی رت۔ انک اور روای ث ی ہ " ون و م ،م ون وال َ َو َ َ
ضچای کرام ا ین تہلوون کو (رمی پ) رکھ لین تےھ ،ترھ وصو کن پعی تمار ےک لن
ت
کرھے ہوحات تےھ ،کنو نکہ ان یک نیند گرہی تہی ہوئ ھی ،اور ذوشے اس لن
کہ اگر ان یک نیند ےس وصو پوینا پو آب صیل اہلل علنہ وسلم اتہی اس پ پفار ی ر کھن۔
ے
ے
ذال نل ےک ذرمنان پظینق ذ ین ہوت ہم ت ی ناب کہی ہ۔ کنو نکہ ی ناب
نای ث ہ کہ نیند ےس وصو پوب حا نا ہ حیےس پول وپار ےس پوب حا نا ہ حیسا کہ
ے
ینی صیل اہلل علنہ وسلم کا ارساذ ہ” :ولک من عاپظ وپول وپوم“ (لنک نیساب،
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ريض اهلل عنه( :-العني واكء َّ
السه فمن نام فليتوضأ)

ويف حديث معاوية -ريض اهلل عنه" :-العني واكء
َّ
السه ،فإذا نامت العينان استطلق الواكء " فيف هذه
األدلة إثبات أن انلوم ناقض للوضوء ،ويف حديث
ابلاب وما جاء معه من روايات فيه داللة ىلع أن

انلوم ال ينقض الوضوء .وىلع ذلك :يؤول حديث
ابلاب وكذا رواية " :الغطيط ووضع اجلُنوب" ىلع أن

انلوم لم يكن مستغرقا؛ فقد تسمع ألحدهم غطيطا
وهو يف مبادئ نومه قبل استغراقه ،ووضع اجلَنب ال

يستلزم منه االستغراق ،كما هو ظاهر  ،وبهذا جتتمع
األدلةُ ،
ويعمل بها مجيعا وإذا أمكن اجلمع بني
األدلة ،فهو أوىل من إهدار بعضها .وحاصله :إذا نام

اإلنسان واستغرق يف نومه ،حبيث فقد إدراكه

باللكية ،فهذا يلزمه الوضوء ،وإن لم يكن مستغرقا

فال يلزمه الوضوء ،وإن اكن األوىل واألحوط أن
َ
يتوضأ احتياطا للعبادة .وإن شك هل اكن نومه
مستغرقا أم ال ؟ لم ينتقض وضوؤه؛ ألن األصل بقاء
الطهارة وال يزول ايلقني بالشك .قال شيخ اإلسالم

ابن تيمية -رمحه اهلل " :-وأما انلوم اذلي يشك فيه:
هل حصل معه ريح أم ال؟ فال ينقض الوضوء؛ ألن

الطهارة ثابتة بيقني فال تزول بالشك" .

ناحای اور نیند ےس)۔ اشی رطح آب صیل اہلل علنہ وسلم کا فمان ہ حیساکہ عیل رضی
ے
اہلل عنہ یک روای ث می ہ'' :آیکھ کا کھ ال رہنا ذپ کا یندھن ہ ،لہدا خو سو حات وہ
وصو کر ےل۔'' ییمعاوی رضی اہلل عنہ یک روای ث می ہ کہ'' :آیکھ کا کھ ال رہنا ذپ کا
ے
ی
یندھن ہ ،خت آ کھی سو حائ ہی پو یندھن ذھن ال ہوحا نا ہ۔'' ان ذال نل ےس ی

نای ث ہو نا ہ کہ نیند ےس وصو پوب حا نا ہ۔ خت کہ ناب یک حدی ث اور اس ےک
ساتھ خو ذوشی رواینی ہی ،اس ناب پ ذالل ث کرئ ہی کہ نیند ےس وصو تہی
پوینا۔ خنانچہ اشی ےک نی ِ
س پظ ناب یک حدی ث اور "العطنظ ووصع الحُنوب" (خرات
ے
ت
اور تہلو ر کھن ) وایل روای ث یک ناونل یک حات یگ کہ ی نیند اینی گرہی تہی ھی خس
ے
ے
ش
ےس وصو پوب حا نا ہ۔ کنو نکہ ی ممک ہ کہ کوئ حص اینی ایندائ نیند می خرات
لینا ہو ,اور تہلو ر کھن ےس ی الرم تہی آ نا کہ نیند گرہی ہو ،حیسا کہ ی ناب طاہ ہ۔
ے
اس رطح تمام ذال نل یکچا ہوحات ہی اور ان ست پ عمل ہوحا نا ہ۔ اور خت
ے
ذال نل ےک ذرمنان پظینق ممک ہو ،پو ی پعص رواناب کو جھور ذ ین ےس تہی ہ۔
ے
ے
ح الصہ ک الم ی ہ کہ خت اپسان سو حات اور اس یک نیند اینی گرہی ہو حات کہ وہ
پوری رطح ےس سعور واذراک کوکھو ذے ،پواس ےک لن وصو کرنا الرم ہ۔ اور
اگر نیند گرہی ی ہو پو وصو کرنا الرم تہی ہوگا۔ اگرج احیناطاًعناذب ےک لن تہی اور
ت
محناط روی تہی ہ کہ وہ وصو کرےل۔ اور اگر کسی کو سک ہو کہ آنا اس یک نیند گرہی ھی
نا تہی؟ پو اس کا وصو تہی پوت گا۔ اس لن کہ اصل ظہارب کا ناق رہنا ہ اور
پقی سک ےس جم تہی ہو نا۔ سح االس الم این پمنہ رجمہ اہلل فمات ہی :وہ نیند
ے
خس می سک ہو کہ آنا اس می ہوا حارح ہوئ ہ نا تہی؟ اس ےس وصو تہی پوت
گا۔ اس لن کہ ظہارب (نایک) پقیےک ساتھ نای ث ہ ،اورپقی سک یک وج ےس
م
جم تہی ہو نا۔ چموع قناوی سح االس الم( )394/21سنل الس الم()89 ، 88/1
پ
فح ذی الچ الل واالکرام( )238/1پوضح االخکام ( )283 ، 282/سہنل

االلمام()171 ،170/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود مسلم
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

• َعهده َ :
العهد :الزمن ،يُقال :اكن ذلك ىلع عهد فالن ،أي :ىلع زمانه.
ِ
َّ
• ينتظرون  :يرتقبون حضوره ألداء الصالة.
• َختْ ِف َق  :أي :تَميل من ُّ
انلعاس.

فوائد احلديث:
 .1انلوم اليسري _ غري املستغرق _ ال ينقض الوضوء.
َ ْ
 .2انلوم الكثري ناقض للوضوء؛ ملا َّ
تقرر يف نفس الصحايب الراوي أن َّ
انلوم ناقض للوضوء ،إال هذا القدر اذلي شاهده.
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 .3الطهارة من احل َ َدث رشط لصحة الصالة؛ ألن نيف الوضوء يف هذه احلالة ديلل ىلع وجوبها فيما لو انتقض وضوؤهم.
ِّ
ُ
تأخري صالة العشاء عن أول وقتها؛ فقد جاء يف الصحيحني أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يستحب أن يؤخر العشاء ،ويقول :إنه
استحباب
.4
ََ ْ
ْ َُ
ُ
َّ
لوقتها ،لوال أن أشق ىلع أميت.
 .5حرص الصحابة -ريض اهلل عنهم -ىلع ابلقاء يف املسجد انتظارا للصالة ،وفضل انتظارها؛ فقد جاء يف ابلخاري ( )647ومسلم ( )362من
حديث أيب هريرة؛ أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :ال يزال أحدكم يف صال ٍة ما دامت الصالة حتبسه".
 .6جواز انلعاس والرقود يف املسجدَّ ،
السيما النتظار الصالة.
ِ

 .7فيه أن اإلمام أملك بإقامة الصالة.
َ
َ
َ
 .8فيه أن الصالة اليت تصىل يف هذا الوقت تسىم بصالة العشاء خالفا ملا عليه األعراب من تسميتها بالعتمة.

َّ َ ْ
 .9فيه أن فعل الصحابة يف عهد انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ حجة ،ويؤكد ذلك :حديث أيب سعيد _ ريض اهلل عنه _  " :كنا نع ِزل ىلع عهد
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-والقرآن يزنل لو اكن َشء يُنىه عنه نلَهانا عنه القرآن " متفق عليه

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم  ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سنن أيب داود ،تأيلف:
سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان،
ُ
وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ
  1431ـهسبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ

الرقم املوحد)8394( :
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ع
ل
رسول اہللصیل اہلل علنہوسلم خت عی ا معضوب لن ہموال الضالییک نالوب
فمات پوآمی کہن ،تہان نک کہ اےس تہیلصف می موخوذ لوگون کو سنا ذ ین
تےھ۔

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا تال:

(غري املغضوب عليهم وال الضالني) ،قال :آمني،
حىت يسمع من يليه من الصف األول

 .1992احلديث:

**

 .1992حدیث:

اپورھپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم خت عی
ع
ل
ا معضوب لن ہم وال الضالی یک ن الوب فمات پو آمی کہن ،تہان نک کہ اےس تہیل
صف می موخوذ لوگون کو سنا ذ ین تےھ۔

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

صىل اهلل عليه وسلم -إذا تال( :غري املغضوب عليهم
وال الضالني) ،قال« :آمني» ،حىت يسمع من يليه من

الصف األول.

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

اكن من هديه -عليه الصالة والسالم -إذا فرغ من
قراءة الفاحتة أن يؤمن ويرفع بذلك صوته حىت

يسمعه أصحابه ،واتلأمني مستحب ،واحلديث

ضعيف لكن معناه وارد يف األحاديث الصحيحة

فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -قال" :إذا أمن اإلمام ،فأمنوا ،فإنه من
وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر هل ما تقدم من

ذنبه" وقال ابن شهاب الزهري :واكن رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -يقول :آمني .متفق عليه.

**

اجمایل معنی:

آبعلنہ الض الہ والس المکارطپقہتھا کہخت سورہالقانچہ یکفاءبےسقارع ہوتپو
آمی کہن اور اےس نلند آوار ےس کہن تہان نک کہ اےس ا ین ضچای کو سناذ ین۔
ض
آمی کہنا مسنحت ہ۔ اور ی حدی ث صعنف ہ ،لنک اس کا معنی حنح احاذی ث می
وارذ ہوا ہ۔ خنانچہ اپو رھپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم

ت
تفمانا'':ختامام «آمی» کےہپوتم ھی «آمی»کہو۔کنو نکہخس کا «آمی»کہنا
ے
ن
فسیون ےک آمی کہن ےک ساتھ ہو گنا ،اس ےک چھےل گناہ معاف کر ذت حا نی
ےگ۔'' این شہاب الررھی کہن ہی :اور رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم «آمی» کہن
تےھ۔ منقق علنہ۔

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

معاين املفردات:

• آمني  :اسم فعل للطلب واالتلماس معناه :امهلل استجب ،عند خاتمة الفاحتة لدلًعء اذلي فيها.

فوائد احلديث:

َ َّ
 .1مرشوعية اتلأمني لإلمام بعد قراءة الفاحتة ،وأن ي ُمد بها صوته.
 .2استحباب اجلهر بها يف الصالة اجلهرية.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض -
للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل 1412 ،ـه1992 /م .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية،
القاهرة ،حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه .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.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا
خت موذن فرحیک تہیل اذانذے کر خت ہوحا نا پورسول اہللﷺکرھے ہوت
سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام ،فركع
ہ تھ
اور فرحیک تمارےس تہےلذو رکعنی (سیت فرح) لیک لیک اذا کرتضح صاذقروسن
ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر ،بعد أن
ہو حاتےک پعد ترھذاہنی کروبپلنت حات۔ تہان نک کہ موذن نکیی کہن
يستبني الفجر ،ثم اضطجع ىلع شقه األيمن،
ل
ی
یک اطالع ذ نےک ن آبﷺےک ناسآ نا۔
حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

 .1993احلديث:

**

ے
عاپش رضی اہلل عہا ینان کرئ ہی کہ’’:خت موذن فرح یک تہیل اذان ذے کر خت
ہوحا ناپورسولاہللﷺکرھے ہوتاورفرح یک تمارےس تہےلذو رکعنی (سیتفرح)
ہ تھ
لیک لیک اذا کرت ضح صاذق روسن ہو حات ےک پ عد ،ترھ ذاہنی کروب پ لنت

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت« :اكن رسول اهلل
َ َ
ك َ
ت املؤذن باألوىل من
صىل اهلل عليه وسلم -إذا سصالة الفجر قام ،فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة
ِّ
الفجر ،بعد أن ي َ ْستَ َ
بني الفجر ،ثم اضطجع ىلع ِشق ِه
األيمن ،حىت يأتيه املؤذن لإلقامة».

حات۔ تہان نک کہ موذن نکیی کہن یک اط الع ذ ین ےک لن آبﷺ ےک ناس

آ نا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن إذا أذن املؤذن لصالة الفجر يقوم فيصيل
ركعتني ثم يضطجع ىلع شقه األيمن حىت يأتيه املؤذن

لإلقامة.

 .1993حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ینان ہوا کہ خت موذن فرح یک اذان ذینا پو رسول اہلل ﷺ کرھے
ہوت اور ذو رکعنی( سیت فرح ) اذا کرت ترھ ذاہنی کروب پ لنت حات ۔ تہان
نک کہ موذن اقامت یک اط الع ذ ینےک لن آب ےک ناس آ نا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• اضطجع  :يقال :ضجعت جنيب وأضجعته ،واملعىن وضع جنبه باألرض.
ْ
ّ
• ِشقه األي َمن  :جنبه ،وهو ما حتت إبطه األيمن.

فوائد احلديث:
 .1يدل احلديث ىلع استحباب الضجعة ىلع اجلانب األيمن ،قبيل صالة الصبح.
َّ
َّ
 .2من فوائد االضطجاع ىلع الشق األيمن أن القلب معلق يف اجلانب األيرس ،فإذا نام الرجل ىلع اجلانب األيرس ،استثقل نوما؛ ألنه يكون يف
َّ
دعة واسرتاحة ،فيثقل نومه ،فإذا نام ىلع شقه األيمن ،فإنه يقلق وال يستغرق يف انلوم؛ لقلق القلب.
ّ
ّ
 .3ظاهر احلديث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يضطجع يف بيته ،وعليه فال ترشع يف املسجد ملن صىل راتبة الفجر فيه.

 .4يف هذه االسرتاحة اليسرية راحة واستجمام لصالة الفجر ،واهلل أعلم.
 .5أن األفضل يف صالة انلافلة كونها يف ابليوت.

 .6استحباب اتلخفيف يف سنة الفجر.

 .7إتيان املؤذن إىل اإلمام الراتب وإعالمه حبضور الصالة.
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املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ,حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي .اتلوضيح لرشح اجلامع الصحيح ,ابن امللقن الشافيع ,ت :دار الفالح للبحث
العليم وحتقيق الرتاث ,دار انلوادر ،دمشق – سوريا ,الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .الكواكب ادلراري يف رشح صحيح ابلخاري ,حممد بن يوسف
بن يلع بن سعيد ،شمس ادلين الكرماين ,دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت-بلنان ,طبعة أوىل 1356 :ـه1937 -م .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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ے
ش
ک ت
ھ
ق
رسول اہللﷺ خت’’ مع اہلل لمن جِمہ‘‘ کہن پو ہم میےس وئ یاسو ث
نک اینی نینھ تہی جھکا نا تھا خت نک کہآبﷺشچدہ میی حےل حات۔ ہم

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قال:
سمع اهلل ملن َحده :لم حين أحد منا ظهره حىت

يقع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ساجدا،

ترھآبﷺےکپ عد شچدے میحات تےھ۔

ثم نقع سجودا بعده

 .1994احلديث:

**

خ
عند اہللاین پند طمیاپضاری-رضی اہللعنہ-ےسروای ثہوہینان کرتہی کہ
اتہی پاء  -رضی اہلل عنہ - ،-خو جھوت تہی ہی -ت ینانا کہ رسول اہلل ﷺ خت
ے
ک ت
ش
ی
ن
ہ
ت
ن
ھ
ی
ج
ق
ن
ت
’’ معاہلللمن جِمہ‘‘ کہنپوہممی ےس وئ یاسو ث نکا ی ھ ی ھکا نا ھا

عن عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري -ريض اهلل
َ ُ
وب -قال« :اكن
عنه -قال :حدثين الرباء -وهو غري كذ ٍ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قال :سمع اهلل
َ
حي ِن أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل
ملن محده :لم ٍ
-صىل اهلل عليه وسلم -ساجدا ،ثم نقع سجودا بعده».

خت نک کہ آب ﷺ شچدہ می ی حےل حات۔ ہم ترھ آب ﷺ ےک پ عد شچدے
می حات تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر هذا الصحايب الصدوق ريض اهلل عنه أن انليب
صىل اهلل عليه وسلم اكن يؤم أصحابه يف الصالة
فاكنت أفعال املأمومني تأيت بعد أن يتم فعله ،حبيث
اكن صىل اهلل عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع

وقال" :سمع اهلل ملن محده" رفع أصحابه بعده وإذا

هبط ساجدا ووصل إىل األرض يقعون ساجدين

بعده.

 .1994حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی صدوق ( شچ) ضچائ ینی ﷺ ےک نارے می ینا رہ ہی کہ آب ﷺ تمار می
ا ین ضچای یک امامت کنا کرت تےھ۔ مقندپون ےک اعمال آب ﷺ کا عمل پورا ہو
حات ےک پ عد ہوت تےھ ناین طور کہ آب ﷺ خت رکوع ےس اینا ش منارک
ِ
پ کہ شم
ت
اہلل لم َن ج ِِمَہ‘‘۔ آب ﷺ ےک ضچای آب ﷺ ےک پ عد ا ین
ا ھات و ن ’’ ع ُ
ت
ش اتھات اور خت آب ﷺ شچدے ےک لن پچ حات اور رمی نک ہنح
حات پو ضچای اس ےک پ عد شچدے می حانا کرت تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن يزيد اخلطيم األنصاري -ريض اهلل عنه.
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• الرباء  :بتخفيف الراء :-ابن ًعزب صحايب مشهور.
• وهو غري كذوب  :جرى هذا الالكم ىلع ًعدتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى ،ال ىلع قصد اتلعديل فإن الصحابة َكهم عدول
ال حيتاجون إىل تزكية.
• لم حين  :لم ينث
• سجودا  :مجع ساجد

فوائد احلديث:
 .1صفة متابعة الصحابة للرسول يف الصالة ،وأنهم ال ينتقلون من القيام إىل السجود حىت يسجد.
 .2أنه ينبيغ أن تكون املتابعة هكذا ،فال تتقدم اإلمام ،فإنه حمرم يبطل الصالة ،وال توافقه ،فإنه مكروه ينقص الصالة ،وال تتأخر عنه كثريا ،بل
تليه مبارشة.

 .3يف احلديث ديلل ىلع طول الطمأنينة بعد الركوع.
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املصادر واملراجع:

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

1422ه - .صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قعد

خترسول صیل اہلل علنہوسلم (پسہد می )نینھ کرذعا کرت پو ایناذاناناہتھ اینی
ے
ے
ذا نی رانپ اور ناناناہتھ اینی نا نیرانپر کھن اور اینی شہاذبیکانگیلےس
ے
ے
اسارہ کرت اور اینا ایگوتھا اینیذرمنائ انگیلپر کھناور نا نی گ ُھین کو اینی نا نی
ہ
ھنیلےک اندرےل لین۔

يدعو ،وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن ،ويده
اليرسى ىلع فخذه اليرسى ،وأشار بإصبعه

السبابة ،ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى،
ويلقم كفه اليرسى ركبته

 .1995احلديث:

عن عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما -قال« :اكن
َ
ْ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قعد يَد ُعو،
وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع فخذه ايلُ ْم َىنَ ،
ويده اليُ ْ َ
رسى ىلع
ِ ِ
َ
الس َّبابَةَ ،
ووضع ْإب َهامهَ
وأشار بإ ْصبَعه َّ
فخ ِذه اليُ ْ َ
رسى،
ِِ ِ ِ
ِ
ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ىلع ِإصب ِع ِه الوسطى ،ويل ِقم كفه اليرسى ركبته».

**

خضب عند اہلل ین ریی رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ:رسول اہلل ﷺخت (پسہد
ے
ے
می) نینھ کر ذعا کرت پو اینا ذانان اہتھ اینی ذا نی ران پ اور نانان اہتھ اینی نا نی ران
پ رکھ لین اور اینی شہاذب یک انگیل ےس اسارہ کرت یی اینا ایگوتھا اینی ذرمنائ انگیل
ے
ے ہ
پ ر کھناور نا نی گ ُھین کو اینی نا نی ھنیل ےک اندر ےل ل ین (یکر لین)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
َّ
ْ
وسلم -إذا قعد يَد ُعو" يعين :جلس للتشهد ،يؤيده
َ
حديث ابن عمر -ريض اهلل عنهما( :-اكن إذا ق َعد
رسى ىلع ُر ْكبتَ ِه اليُ ْ َ
للتَّشهد ،وضع يَده اليُ ْ َ
رسى،)..
رواه مسلم .والتَّشهد هو قراءةَّ :
"اتلحيات هلل
والطيباتَّ ،
َّ
السالم عليك أيها َّ
انليب
والصلوات
ورمحة اهلل وبراكتهَّ ،
السالم علينا وىلع عباد اهلل
الصاحلنيُ ،"..
وسيم ُدًعء الشتماهل ىلع ادلًعء؛ فإن

َ
قوهلَ :
"والسالم علينا" دًعء .قوهل:
"السالم عليك"،
"وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع فَخذه ايلُ ْم َىنَ ،
ويده اليُ ْ َ
رسى ىلع
ِ ِ
َّ
َ
َ
فخ ِذه اليُ ْ َ
رسى" ،أي :أنه إذا جلس للتشهد بسط يده
ِ
َ
ُ
ُ
ايلُمىن ىلع ف ِخده ايلمىن واليرسى كذلك؛ واحلكمة
َ
ْ
الركبة أو ىلع ُّ
يف وضعها عند ُ
الركبة أو الف ِخذ َمن ُعها
ُ
َ
من َ
العبث ،ووضع ايلَد ىلع الف ِخذ ال خيالف وضعها
َ
ىلع ُّ
الركبة؛ ألن من الزم وضع ايلَد ىلع الفخذ أن
تصل أطراف األصابع إىل ُّ
الركبة ،ويف رواية وائل ابن
ْ
ُحجر -ريض اهلل عنه -عند النسايئ وغريه أن انليب -
َ
َ َّ
صىل اهلل عليه وسلم" :-وضع كفه اليُرسى ىلع ف ِخذه
َ
َّ
ُ
وركبته اليُرسى ،وجعل َحد ِمرفقه األيمن ىلع ف ِخذه
َّ
ايلُمىن" وقوهل -ريض اهلل عنه" :-وجعل َحد ِمرفقه

 .1995حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ثکامقہوم’’ :کانرسولاہلل-صیلاہلل علنہوسلم-اذاق َعدنَدعُو‘‘(رسول اہللخت
ن
ن
ے
ینھن پو ذعا کرت)پعنی خت پسہد ےک لن ینھن۔ اس یک نایند عنداہلل ین عرم رضی
ت
اہلل عنہ یک حدی ث ےس ھی ہوئ ہ خس می ہ کہ (کان اذا ق َعَد للیَسہد ،وصع نَدہ
ن
م
الی ع
لی
ُشی) رواہ سلم(.کہ خت آبﷺ پسہد ےک لن ینھن پو اینا
ُشی یل ُرکین َ ِہ ا َ
َ
ے
م
س
گ
ک
ل
ھ
نانان اہتھ ا ین نا نی ین پ ر ھن) امام م ت اس یک روای ث یک ہ۔ پسہد می
ل
ی ذعا پھی حائ ہ’’ :الَحناب ہلل والضلواب وال َظیناب ،ال َس الم علنک اتہا ا یَنی

ِ
الم علینا وعیل عناذ ِاہللِ الضالچی‘‘۔اوراس کا نام ذعا اس لن
کای ،ال َس ُ
وپ ُ
ورج ُمہ اہلل َ َ
مس
رکھا گنا ہ کنون کہ ی ذعا پ نمل ہ حیسا کہ آب ےک فمان می ہ "ال َس الم
ل
ل
علنک" " ،وال َس الم علینا"ہ خو کہ ذعا ہ۔ اور "وصع نَدہ ا ُمنَی عیل فَچِدِہ ا ُمنَی ،ونَدہ
ے
ع ف ِ ِ لی
لی
ُشی"(اینا ذانان اہتھ اینی نا نی ران پ ر کھن اورنانان اہتھ اینی
ُشی یل چدہ ا َ
ا َ
ے
ن
نا نی ران پ ر کھن) پعنی خت آبﷺ پسہد ےک لن ینھن پو اینا ذانان اہتھ اینی
ے
ے
ذا نی ران پ تھن ال ل ین اوراشی رطح نانان نا نی ران پ۔ ۔اہتھ کو گھین ےک فی ث نا
گھین پ نا ران پ ر کھن یک خکمت ی ہ کہ قضول خرکنون ےس نچا حا سےک۔ اہتھ کو ران پ
ے
گ
گ
رکھنا ی ھینون پ ر کھن ےک منضاذ تہی کنون کہ خت اہتھ کو ھینون پ رکھا حات گا پو
ے
ے
ے
گ
انگلنون کو ھینون ےک ساتھ م النا حات گا۔ سی پسائ می وا نل ین جرح رضی اہلل عنہ،
رسول اہلل ﷺ ےس روای ث کرت ہی کہ "وصع کَق َہ الی ُشی عیل فَچِدہ و ُرکینہ الی ُشی
ے
ے ہ
ل
وخ عل حَ َد ِرمققہ االتمن عیل فَچِدہ ا ُمنی"(آبﷺ نا نی ھنیل کو اینی نا نی ران اور
ے
ے
گھین پ ر کھن اوراینی ذا نی کہنی کو اینی ذا نی ران پ ر کھن) اور ی کہنا کہ " :وخ عل حَ َد
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ِّ
َ
َّ
األيمن ىلع ف ِخذه ايلُمىن" ،فإذا جعل املصيل حد

مرفقه ىلع فخذه فإنه بال شك أن أطراف األصابع
تصل إىل ُّ
الركبة .قال انلووي -رمحه اهلل" :-قد أمجع

العلماء ىلع استحباب وضعها عند ُّ
الركبة أو ىلع
الركبة ،وبعضهم يقول بعطف أصابعها ىلع ُّ
ُّ
الركبة،
ْ
َ
وهو معىن قوهل" :ويلقم كفه اليُرسى ُركبَتَه" .وقوهل:
"وضع يَده" ُ
المراد َ
بايلد هنا :من أطراف األصابع إىل
َّ
املرفقني ،وظاهر احلديث :سواء اكن ذلك يف التشهد
َ
الس َّبابَة" َّ
"وأشار بإ ْصبَعه َّ
الس َّبابة
األول أو اثلاين .قوهل:
ِِ ِ ِ
َّ
َ
يهْ :
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َّ
األص ِبع اليت تيل اإلبهام ،وسميت بالسبابة؛ ألنه
الس ِّ
ب ،وتسىم أيضا ُ
يُشار بها عند َّ
بالم َسبِّحة؛ ألنه
َ
يُشري بها إىل توحيد اهلل -تعاىل -وتزنيهه ،وهو:
َّ
التَّسبيح ،واإلشارة باإلصبع َّ
الس َّبابة عند التشهد
ُسنة ،ثبت بذلك األحاديث الصحيحة ،والسنة أن
َ
َّ
يشري بها من ِحني قعوده للتشهد إىل أن يَفرغ منه؛

لظاهر حديث ابلاب ،فإن قوهل" :اكن رسول اهلل -صىل
َ
ْ
اهلل عليه وسلم -إذا قعد يَد ُعو ،وضع يَده ايلُ ْم َىن ىلع
فخذه ايلُ ْم َىنَ ،
رسى ىلع فخ ِذه اليُ ْ َ
ويده اليُ ْ َ
رسى،
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َّ
وأشار بِ ِإصب ِع ِه السبابة ."..ويف مسلم -أيضا -من
حديث عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما :-أن
َ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا قعد يف
التَّشهد وضع يَده اليُرسى ىلع ُر ْكبَته اليُ ْ َ
رسى ،ووضع
ِ
ََ
يَده ايلُمىن ىلع ُركبته ايلُمىن ،وعقد ثالثة وِخسني
ْ
وأشار َّ
بالس َّبابة" .ومثله :حديث وائل بن ُحجر -ريض

اهلل عنه -عند أيب داود وفيه  ":ثم جلس فافرتش
ِرجله اليُرسى ،ووضع يَده اليُرسى ىلع فخذه
َ
َ َّ
وحد ِمرفقه األيمن ىلع فخذه ايلَمىن،
اليرسى،
َ َّ
َ َّ َ َ
َ
وق ِبض ثنتني وحلق حلقة ،ورأيته يقول هكذا ،وحلق
رش ْ
والو ْس َطى وأشار َّ
ب ْ ٌ
اإلب َهام ُ
بالس َّبابة" .قال ابن َحجر
ِ
َّ َ
رمحه اهلل" :-من أول جلوسه للتشهد كما دلت عليهِّ
الروايات األخرى" ،وبهذا أفىت الشيخ ابن باز -رمحه
َ
"ووضع ْإب َه َ
امه ىلع ِإ ْصبَ ِع ِه
اهلل -واللجنة ادلائمة .قوهل:
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
الو ْس َطى" يعينَ :حلق باإلبهام والوسطى وأشار
َ
"وأشار بإ ْصبَعه" يعين :يُشري َّ
َّ
بالسبَابة؛
بالس َّبابة .قوهل:
ِِ ِ ِ
وذلك بأن جيعلها قائمة يف مجيع األحوال املتقدمة؛

ے
ے
ل
ِرمققہ االتمن عیل فَچِدہ ا ُمنی" اینی ذا نی کہنی ےک کنارے کو اینی ذا نی ران پ
ر کھن۔خت تماری اینی کہنی ےک کنارے کو اینی ران پ ر کےھ گا پو ال مچالہ انگلنون ےک
تہ
گ
کنارے ھینون نک نچی ےگ۔ امام پووی رجمہ اہلل فمات ہی’’:علماء کا اس
گ
گ
ناب پ اجماع ہ کہ انگلنون کو ھینون پ نا ھینون ےک فی ث ر کھن می اسحناب ہ

گ
اور پعص کہن ہی کہ اس کا عطف انگلنون کو ھینون پ ر کھن پ ہ‘‘ ۔ ت ہی آب
ے
ہ
نل
ﷺ ےک اس قول "و قم کَقہ الی ُشی ُرکیَنَہ" (ا ین نا نی گھین کو اینی ھنیل می
ت
ےل لین) کا معنی ھی ہ۔ اور آب ﷺ ےک فمان" :وصع نَدہ" (ا ین اہتھ کو
ر کھن) می ،اہتھ ےس رماذ انگلنون ےک پورون ےس ےل کر کہینون نک کا خضہ ہ۔

حدی ث ےک طاہ ےس تہی معلوم ہو راہ ہ کہ ی حال ث حاہ تہےل پسہد می ہو
ناذوشے می ہو ذوپون انک رطحہی۔"واسَار نِاِصن َعِ ِہ ال َسنَ َای" (اوراینی سنای انگیل
م
ےک ساتھ اسارہ کنا) ’سنای‘ ےس رماذ وہ انگیل ہ ،خو ایگو تےھ ےک ساتھ نضل ہوئ
ہ۔اس کو سنای اس لن کہا گنا ہ کہ گایل گلوح کرت وق ث اس ےک ذرپ عہ اسارہ
ِ ت
کنا حا نا ہ۔ اس کا نام ’مُ َسنچَہ‘ ھی ہ کنون کہ اس ےک ساتھ اہلل یک پوخند اور اس یک
ض
پس
نایک ینان یک حائ ہ اور ی ینح ہ۔ سنای انگیل ےس حال ث پسہد می اسارہ کرنا حنح
احاذی ث ےس نای ث سدہ سیت ہ۔اور مسیون تہی ہ کہ خت پسہد ےک لن نینھا
ے
ے
حات اس وق ث ےس ےل کر پسہد ےس قارع ہوت نک اسارہ کنا حات۔کنون کہ
حدی ث ےک طاہ ےس تہی معلوم ہو نا ہ۔ اور ی فمان کہ " :کان رسول اہلل _ صیل
سل
ع ص
لمن ع ف ِ ِ لمن
لی
ُشی عیل فچِدِہ
اہلل علنہ و م _ اذا ق َعد نَد ُو ،و ع نَدہ ا ُ َی یل چدہ ا ُ َی ،ونَدہ ا َ
ے
ن
لی
ُشی ،واسَار نِاِصن َعِ ِہ ال َسنَ َای"(رسول اہلل ﷺ خت ینھن پو ذعا کرت ،ذا نی اہتھ کو
ا َ
ے
ے
ے
اینی ذا نی ران پ ر کھن اور نا نی اہتھ کو نا نی ران پ اور سنای انگیل ےس اسارہ
ض م
کرت)۔ اشی رطح حنح سلم می عنداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ
ِص
سل
کان اذا ق َ َعد ق الیَسہد ِوصَعَ نَ َد ُہ الی ُشی عیل ُرکیَنِہ
’’ا َن رس َ
ول اہلل -یل اہلل علنہ و مَ -
لمن ع
ص
الی وجمس
لمن
لی
ی واسا َر
ُشی،و َو عَ نَدہ ا ُ ی یل ُرکینہ ا ُ ی ،وعَ َق َد ن ََ
ا َ
َ
ے
ے
ن
نال َسنَای"(تسک رسول اہللﷺ خت پسہد می ینھن پو ذا نی اہتھ کو ا ین ذا نی
ے
ے
گھین پ ر کھن اور نا نی اہتھ کو نا نی گھین پ اور پین ( )53یک گرہ لگات اور سنای انگیل
ے
ےس اسارہ کرت تےھ)۔ اشی رطح وا نل ین جرح رضی اہلل عنہ ےس س ِ
ی ائ ذاوذ می
روای ث ہ کہ "تم حلس قاقیس رِحلہ الی ُشی ،ووصع نَدہ الی ُشی عیل فچدہ الیشی،
ِ
ح َل پ ِ
پ
تم ع ف َ لَمن قَن ِ نین ح َل
ش
وحَ َد رمققہ اال ن یل چدہ ا ی ،و ص ی و َ ق حَلَقہ ،وراینہ قول ہکدا ،و َ ق ٌّ
ے
ن
االتہَام والوُس َطی واسار نال َسنَای" (ترھ ینھن ،ا ین نا نی ناون کو رمی پ نچھا لین،
ے
ے
ے
ے
ا ین ذا نی اہتھ کو اینی ذا نی ران پ ر کھن اور اینی ذا نی کہنی کو اینی ذا نی ران پ نچھا
م
لین ،ھی یند کر لین اور حلقہ ینا لین۔ می ت ذیکھا کہ اس رطح ےس کہ ایگو تےھ اور
ذرمنائ انگیل ےک ساتھ حلقہ ینا لین اور سنای ےس اسارہ کرت)۔ این جرح رجمہ اہلل
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واحلكمة يف اإلشارة بها إىل أن َ
المعبود -سبحانه

وتعاىل -واحد؛ يلجمع يف توحيده بني القول والفعل

واالعتقاد .ويف حديث ابن عمر مرفوًع يف مسند
ُّ
اإلمام أمحد" :ليه أشد ىلع الشيطان من احلديد".
ُ
َ
ْ
قوهل" :وأشار ِب ِإصبَ ِع ِه" ظاهر احلديث :أنه ال حيركها؛
ألن اإلشارة غري اتلحريك .قوهلُ :
"ويلْقم َك َّفه الْيُ ْ َ
رسى
ِ
ْ
ْ
َ َ ِّ
راحة كفه اليُرسى
ُركبَتَه" أي :يدخل ُركبَته يف
ُّ
َ
ويقبض عليها ،حىت تصري ُركبته اكللقمة يف يده.
واحلال اثلانية :أن يبسط يده اليُرسى ىلع ُركبته من
َ
غري قبض كما يف حديث ابن عمر -ريض اهلل عنه-
يف مسلم" :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن إذا
جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ُركبتيه ...ويده
ْ
اليُرسى ىلع ُركبته باسطها عليها" ،وبناء عليه:

تكون ُسنة وضع ايلدين عند التشهد وردت ىلع
ُّ َّ
السنة ،واألوىل
وجهني ،وبأيهما أخذ فقد أصاب

واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ عمال جبميع

ما ثبت عنه -صىل اهلل عليه وسلم.-

ن
فمات ہی کہ :ی کام آب ﷺ ا ین پسہد می ینھن یک ایندا ےس کرت حیساکہ
مس
کم
پعص ذیگر رواناب می آ نا ہ۔این نار رجمہ اہلل اور یقل قنوی ینی(سعوذی
ت
رعب) کا ھی تہی قنوی ہ۔ آب ﷺ ےک فمان" :ووصَع اتہَ َام عیل اِصن َعِ ِہ
الوُس َطی" (ا ین ایگو تےھ کو اینی ذرمنائ انگیل پ ر کھن) کا مظلت ہ کہ ایگو تےھ اور
ذرمنائ انگیل ےس حلقہ ینات اور سنای انگیل ےس اسارہ کرت۔ ی فمان" :واسَار
نِاِصن َعِ ِہ" (اینی انگیل ےس اسارہ کرت) پعنی اینی سنای انگیل ےکساتھ اسارہ کرت۔
اس کو ہ حال ث می شوع ےس ہی کرھی کر لین تےھ اور اس اسارہ می خکمت ی
ہ کہ اس می اہلل سچای وپ عایل ےک لن اقوال و اق عال اور اعنقاذ ہ انک می اس یک

پوخند یک رطف اسارہ ہ۔ مسند امام اجِم می این عرم رضی اہلل عنہ ےس رمقوعاً ی
ِ
حدی ث نای ث ہ کہ":لَھ َی اس ُد عیل السی ِ
ظان من الچدند ِ" (ی سیظان کو لوہ ےس
ت
ھی رناذہ شحت لگنی ہ)۔ آب ﷺ ےکفمان "واسَار نِاِصن َعِ ِہ" (اینی انگیل ےس
اسارہ کرت ) می حدی ث ےک طاہی القاط ےس معلوم ہو نا ہ کہ انگیل کو خرک ث
تہی ذ ین تےھ خت کہ اسارہ پعی خرک ث ےک تہی ہو نا۔ آب ﷺ ےک فمان
ے ہ
نُل ِق
لی
ُشی ُرکیَنَہ " (ا ین گھین کو نا نی ھنیل ےک پچ لن لین) کا مظلت
"و م کَق َہ ا َ
ے
ہ
ہ کہ آب ﷺ ا ین گھین کو نا نی اہتھ یک ھنیل می ذاحل کر ےک اس کو مضنوظی
ے
ےس تھام لین ناین طور کہ گھینا اہتھ کا لقمہ ین حات۔ ذوشی صورب ی ہ کہ اینا
ض م
ذانان اہتھ ،گھین کو یکرے پعی ،اس پ نچھا لی ،حیسا کہ حنح سلم می این عرم رضی
ل
اہلل عہما یک حدی ث می ہ کہ "ان ا ینی  -صیل اہلل علنہ وسلم  -کان اذا حلس ق الض الہ
وصع ندی عیل ُرکنینہ.ون َد ُہ الی ُشی عیل ُرک ینہ ناسطہا علنہا" کہ ینی کرتمﷺ خت تمار می
ے
ن
ینھن پو ا ین اہتھ کو ا ین گھین پ ر کھن اور نا نی اہتھ کو ا ین گھین پ نچھا لین)۔اس ینا
گ
پ اہتھون کو پسہد یک حال ث می ھینون پ ر کھن ےک خواےل ےس مسیون عمل ذو رطح
ے
ت
ےس نای ثہ۔ اس لن (ان ذوپونصورپون)می ےس خسکو ھیاحینار کناحات
ے
ک
گا سیت پ عمل ہوحات گا۔خت کہ اویل اور اقضل تہی ہ کہ ھی انک رطح ےس کر
ے
ے ک
لنا حات اور ھی ذوشی رطح کر لنا حات اس رطح آبﷺ ےس نای ث سدہ
ے
تمام رطپقون پ عمل ہو حات گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُّ
الزبري -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

الس َّبابَة  :يه ْ
األصبع اليت تَيل ْ
الس ِّ
اإلب َهامُ ،
بالس َّبابة؛ ألنَّه يُشار بها عند َّ
وسميت َّ
• َّ
ب.
ِ

فوائد احلديث:

ُ
َّ
 .1مرشوعية القعود للتشهد يف الصالة.
َ َ
َّ
 .2استحباب وضع ايلَدين أثناء التشهد ىلع الف ِخذين.
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 .3صفة ايلدين أثناء التشهد :فاليرسى يبسطها ىلع فخذه اليرسى ،وأما ايلد ايلمىن فيقبض اخلنرص وابلنرص ،وحيلق الوسط مع اإلبهام ،ويدع
السبابة ىلع وضعها ،مستعدة لإلشارة باتلوحيد والعلو.
َّ
 .4يف احلديث اإلشارة باإلصبع يف التشهد األول واثلاين.
َ
َّ
ْ
باإلص ِبع من أول التشهد إىل آخره.
 .5فيه أن اإلشارة
َ
َّ
القبض ىلع ُّ
الركبة اليُرسى يف التشهد األول اثلاين.
 .6استحباب

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة 1423 :ه .مطالع
األنوار ىلع صحاح اآلثار ،إبراهيم بن يوسف بن أدهم ابن قرقول ،حتقيق :دار الفالح للبحث العليم وحتقيق الرتاث ،انلارش :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،دولة قطر ،الطبعة :األوىل 1433 ،ه2012 ،م .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حميي ادلين انلووي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1392ه .رشح الطييب ىلع مشاكة املصابيح ،رشف ادلين احلسني بن عبد اهلل الطييب ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،انلارش :مكتبة نزار مصطىف ابلاز ،مكة املكرمة ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1417ه1997 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،يلع بن
سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت ،بلنان ،الطبعة :األوىل 1422ه2002 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .الرشح املمتع ىلع
زاد املستقنع ،حممد بن صالح العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428 ،1422ه .فتاوى نور ىلع ادلرب ،عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،مجعها:
حممد بن سعد الشويعر ،قدم هلا :عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد آل الشيخ .فتاوى اللجنة ادلائمة ،املجموعة اثلانية ،مجاعة من العلماء ،مجع
وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ،انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء ،اإلدارة العامة للطبع ،الرياض.
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َْ
خي ُ
طب
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ ََْ
ني وهو قائم ،يفصل بينهما جبلوس
خطبت ِ

 .1996احلديث:

آبﷺکرھے ہوکرذو خطنذ ین اورذوپونےکذرمنان نینھ کروققہ
کرت۔
**

عن عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-

عنداہلل ین عرم ین الحظاب رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ذو خطن
ذ ین اور ذوپون ےک ذرمنان نینھا کرت تےھ۔ اور حاپ رضی اہلل عنہ یک روای ث می

قال« :اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب
خطبتني يقعد بينهما» ويف رواية جلابر  -ريض اهلل
عنه« :-اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -خيْ ُط ُ
ب
ُ ْ ََْ
ني وهو قائم ،يفصل بينهما جبلوس».
خطبت ِ

ہ کہ آب ﷺ کرھے ہوکر ذو خطن ذ ین اور ذوپون ےک ذرمنان نینھ کر وققہ
کرت۔
**

درجة احلديث :صحيح رواية جابر :صحيحة

حدیث کا ذرج:

املعىن اإلمجايل:

يوم اجلمعة جممع كبري شامل ألهل ابلدل َكهم ،وذلا

اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من حكمته خيطب
انلاس يوم اجلمعة خطبتني ،يوجههم فيهما إىل اخلري،

ويزجرهم عن الرش واكن يأيت باخلطبتني وهو قائم ىلع
املنرب؛ يلكون أبلغ يف تعليمهم ووعظهم ،وملا يف القيام
من إظهار قوة اإلسالم وأبهته .فإذا فرغ من اخلطبة

األوىل ،جلس جلسة خفيفة؛ ليسرتيح ،فيفصل

األوىل عن اثلانية ،ثم يقوم فيخطب اثلانية؛ ئلال

 .1996حدیث:

**

اجمایل معنی:

مچ
جمعہ ےک ذن پورے شرہ ےک لوگون کا پا مع ہو نا ہ اس لن کہ آب ﷺ اینی
ے
خکمت ےس لوگون کو اس ذن ذوخطن ذ ین اور ان کو تھ الئ یک رطف منوج کرت اور
ے
ل ک ہ پع
ل
ن
خ
م
ک
ی
ط
ہ
ک
ی
ُپائ ےس ذرات۔ آب ی پ رھے و رذو نذ ن،اس ن کہ رھا ونا م و
وعظ کرت می رناذہ اپ اندار ہو نا ہ۔ کنو نکہ کرھے ہوت می اس الم یک قوب اور
روپق کا اظہار ہو نا ہ۔ آب ﷺ خت تہےل خطن ےس قارع ہوت پو آرام یک

رعض ےس تھورا سا نینھ حات ،پون تہےل خطن کو ذوشے خطن ےسالگ کرذ ین،
ے
ترھ کرھے ہوکر ذوشا خطنہ ذ ین ،ناکہ خطنت تھےک تہی اور سین واال اکنات تہی۔

يتعب اخلطيب ،ويمل السامع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه .حديث جابر بن عبداهلل أخرجه ابليهيق.
اتلخريج :عبد اهلل بن ُعمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• اكن  :تدل ىلع االستمرار.
ْ
ُ
• اخل ُ ْطبَة  :بضم اخلاء خطبة اجلمعة ،أي :املوعظة اليت تلىق فيها ىلع املنرب.
• يفصل بينهما : .يفصل بني اخلطبتني.

فوائد احلديث:
 .1وجوب اخلطبتني يف اجلمعة قبل الصالة ،وأنهما رشطان لصحة صالة اجلمعة ،فلم ينقل أنه -صىل اهلل عليه وسلم -صالها بال خطبة ،ولو اكن
جائزا لفعله ولو مرة بليان اجلواز.

 .2مرشوعية قيام اخلطيب يف اخلطبتني.

 .3مرشوعية اجللوس اليسري بني اخلطبتني؛ للفصل بينهما.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،حتقيق :حممد صبيح حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،مكتبة اتلابعني،
القاهرة ،الطبعة :العارشة 1426ه2006 ،م .تنبيه األفهام رشح عمدة األحاكم ،حممد بن صالح العثيمني ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات ،الطبعة :األوىل
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1426ه2005 ،م .اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم البن باز ،حتقيق :سعيد القحطاين ،مؤسسة عبد العزيز بن باز اخلريية ،الرياض ،الطبعة :األوىل 1435ه.
اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إسماعيل بن حممد األنصاري ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :األوىل 1381ه .خالصة الالكم –فيصل املبارك احلريميل -
الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م .تأسيس األحاكم ،أمحد بن حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،الطبعة :األوىل 1427ه .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.
املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية
1406ه1986 ،م .سنن ادلاريم ،حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين ،دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1412ه2000 ،م.
تهذيب اللغة ،حممد بن أمحد األزهري أبو منصور ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م .إرواء
الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -حممد نارص ادلين األبلاين إرشاف :زهري الشاويش-املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلانية   1405ـه-
1985م.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتحرى

اہللےکرسولﷺسوموار اور جمْعابکارورہ حاضاہمامےسر کھن تےھ

صوم اإلثنني واخلميس

 .1997احلديث:

ُ
َ
هلل -
عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول ا ِ
َ
صىل اهلل عليه وسلمَ -ي َت ّ
اإلثنني
صوم
حرى
ِ
واخلميس.
ِ

**

ے
عاپش رضی اہلل عہا ینان فمائ ہی کہ :اہلل ےک رسول ﷺ سوموار اور جمْعاب کا
رورہ حاض اہمام ےس ر کھن تےھ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب أم املؤمنني ًعئشة -ريض اهلل عنها -عن رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه اكن جيتهد ويتقصد

صوم االثنني واخلميس؛ ألن األعمال تعرض فيهما
َّ
فأحب -صىل اهلل عليه وسلم -أن
ىلع اهلل -تعاىل,-

يُعرض عمله وهو صائم ,وألنه -تعاىل -يغفر فيهما
للك مسلم إال املتشاحنني كما ورد يف األحاديث

األخرى.

 .1997حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا اہلل ےک رسول صیل اہلل علنہ وسلم ےک نارے می خی
ذے رہی ہی کہ سوموار اور جمْعاب ےک رورے کا آب ﷺ پطور حاض اہمام
فمات تےھ۔ کنونکہ ان ذپون می اعمال اہلل ےک اہن ن یس کن حات ہی ،لہدا آب

صیل اہلل علنہ وسلم کو ی پسند تھا کہ آب ےک اعمال اہلل ےک اہن اس حال ث می نیس
ہون کہ آب رورے ےس ہون ،یی اہلل پ عایل ان ذپون می ہ مسلمان کو معاف
کرذینا ہ سواے ان ذو آذمنون ےک خو آپس می پعص وکینہ ر کھن واےل ہون،
حیساکہ ذوشی احاذی ث می اس کا ذکر آنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :رياض الصاحلني.

معاين املفردات:

• يتحرى  :اتلحري القصد واالجتهاد يف الطلب ،والعزم ىلع ختصيص اليشء بالفعل والقول.

فوائد احلديث:
 .1استحباب صيام االثنني واخلميس لعظم فضلهما.
 .2يستحب حتري أوقات اإلجابة والقبول ،وملؤها بالطاعة والعبادة.
املصادر واملراجع:

بهجة انلاظرين ،تأيلف :سليم بن عيد اهلاليل ،انلارش :دار ابن اجلوزي  ،سنة النرش  1418 :ـه1997 -م .كنوز رياض الصاحلني ,جمموعة من ابلاحثني
برئاسة محد بن نارص العمار ،دار كنوز إشبيليا ,السعودية ,الطبعة األوىل1430 ,ه .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر
وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه .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 .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية 1406 ،ـه– 1986م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين
األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -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:
األوىل1356. ،
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لص
رسول اہللﷺصالہ ا چی (تمار ِحاست) حاررکعتپ ھن تےھ اور حینا اہلل
حاہنا رناذہ کرت تےھ

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل
الضىح أربعا ،ويزيد ما شاء اهلل

 .1998احلديث:

**

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ ،وہ کہنی ہی کہ رسول اہلل ﷺ ص الہ الصچی (تمار ِ
حاست) حار رکعت پ ھن تےھ اور حینا اہلل حاہنا رناذہ کرت تےھ۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :اكن رسول اهلل -
ُ ِّ
صيل ُ
الضىح أربعاَ ،
وي ِزيد ما
صىل اهلل عليه وسلم -ي
شاء اهلل.
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث ذكرت ًعئشة -ريض اهلل عنها -أن
ِّ ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل الضىح أربع
َّ
ركعات يُسلم من لك ركعتني ,ثم ذكرت أن انليب -

 .1998حدیث:

**

صىل اهلل عليه وسلم -قد يزيد ىلع أربع ركعات؛ ىلع
ُ
حسب قدرته ونشاطه.

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می عاپش رضی اہلل عہا ت ذکر کنا ہ کہ ینی ﷺ حاست یک تمار حار
رکعت پ ھن اور ہ ذو رکعت پ س الم تھی ذ ین تےھ۔ ترھ اتھون ت ذکر کنا ہ کہ
ت
ینی ﷺ اینی قدرب و خسنی ےک پقدر حار رکعت ےس رناذہ ھی پ ھن تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1فيه إثبات صالة الضىح من فعله -صىل اهلل عليه وسلم.-
ُّ
 .2أن صالة الضىح غري مقيدة بعدد.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .رشح رياض الصاحلني ،تأيلف:
حممد بن صالح العثيمني ،انلارش :دار الوطن للنرش ،الطبعة1426 :ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م.
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اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ

رسول اہللﷺہمیفآن سنات؛ خت کسی شچدےیکآیثےس گررت ،پو
ت
’’اہللاکی‘‘ کہن اور شچدہ کرت اورآبےکساتھ ہم ھی شچدہ کرت

علينا القرآن ،فإذا مر بالسجدة كرب ،وسجد
وسجدنا معه

 .1999احلديث:

**

 .1999حدیث:

عنداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ ’’:رسول اہلل ﷺ
ہمی فآن سنات ،خنانچہ خت کسی شچدے یک آی ث ےس گررت ،پو ‘‘اہلل اکی’’
ت
کہن اور شچدہ کرت اور آب ےک ساتھ ہم ھی شچدہ کرت‘‘۔

عن ابن عمر ،قال« :اكن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يقرأ علينا القرآن ،فإذا مر بالسجدة َّ
كرب،
وسجد وسجدنا معه»

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه
وسلم -اكن يقرأ ىلع أصحابه القرآن ،ولكما مر بآية

فيها سجدة كرب لسجود اتلالوة وسجد وسجد
الصحابة من بعده ،وهو حديث ضعيف ،وبغين عنه

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قرأ سورة انلجم،
فسجد بها فما بيق أحد من القوم إال سجد ،رواه

ابلخاري عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه.-

**

اجمایل معنی:

حدی ث شپف می ینان کنا گنا ہ کہ ینی ﷺ ا ین اضچاب کو فآن سنات
تےھ۔ اس ذرمنان خت خت شچدہ وایل آی ث ےس گررت ،پو شچدہ ن الوب ےک لن
ت
نکیی کہن اور شچدہ کرت تےھ۔ خنانچہ ضچای کرام ھی آب ےک ساتھ شچدہ کرت
تےھ۔ ی حدی ث صعنف ہ۔ لنک ینی ﷺ یک ی حدی ث اس ےس ت ینار کرئ
ے
ن
ہ کہآبﷺ ت سورہ چم یک ن الوبفمائ،پوآب ت شچدہ کنااورتماملوگون
ت
ت ھی شچدہ کنا۔ اےس امام نچاری ت عند اہلل ین م سعوذ رضی اہلل عنہ ےس روای ث
کنا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية سجود اتلالوة.
َّ
 .2أن املستمع يسجد إذا سجد القارئ.
َّ
 .3يدل ىلع أن القارىء إمام للمستمعني يف تلك السجدة.
 .4ال يرشع يف سجود اتلالوة حتريم ،وال حتليل ،وهذا هو السنة املعروفة عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-وعليها ًعمة السلف.
ّ
ّ
 .5ال يرشع رفع ايلدين عند سجود اتلالوة ،فلم يرد عن الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أنه رفع يديه ،وال يشرتط فيه تسليم ،فإنه لم ينقل عن
ّ
ّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنه سلم بعد السجود.

 .6جيوز السجود يف لك وقت حىت أوقات انليه ،ألن السجود ليس بصالة ،واألحاديث الواردة يف انليه خمتصة بالصالة ،إال وقت انليه املغلظ.

 .7إذا سجد للتالوة قال يف سجوده ما يقوهل يف سجود الصالة ،وإن أضاف بعض الوارد فحسن.

املصادر واملراجع:

السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،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
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اجلوزي  .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط ، 1
1427ه2006/م.
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اكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل

رسول اہللﷺکا موذنذپ کر نا اور اقامت تہی کہنا تھا تہان نک کہختوہ
رسول اہللﷺ کوذیکھ لینا کہآبﷺن کل حےک ہییثوہ اقامت کہنا۔

فال يقيم ،حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه.

 .2000احلديث:

**

َ ِّ ُ
عن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال« :اكن ُمؤذن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلَّم ُي ْمه ُل فال يُقيمَّ ،
حىت
ِ
ِ
إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام
َّ
الصالة ِحني يَ َراه».

خضب حاپ ین شرمہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ’’:رسول اہللﷺ کا موذن ذپ کر نا اور
اقامت تہی کہنا تھا تہان نک کہ ختوہ رسول اہللﷺ کو ذیکھ لینا کہ آب ن کل حےک
ہیی ث وہ اقامت کہنا۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن من هل احلق يف حتديد اإلقامة اإلمام؛
ألن املؤذن لم يكن يقيم إال إذا خرج انليب صىل اهلل

عليه وسلم.

 .2000حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ی ینان کنا حا راہ ہ کہامام کو اقامت یک نچدند کا خق حاصل ہ ،کنون
کہ موذن اس وق ث نک اقامت تہی کہنا تھا خت نک کہ ینی ﷺ کو ن کلن ی ذیکھ لیناـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر بن سمرة ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الصالة  :الصالة :اتلعبد هلل تعاىل بأقوال وأفعال معلومة ،مفتتحة باتلكبري ،خمتتمة بالتسليم.

فوائد احلديث:
 .1احلديث يدل ىلع أن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم اكن ال يقيم إال بعد أن يراه.
املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي
انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،حممد عبد الرمحن
بن عبد الرحيم املباركفورى ،دار الكتب العلمية ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط
و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م.
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ے
ےپ
ہ
تہوذی کہن تےھ کہ اگر عوربےس میسییےک لن کوئ چےھےسآت گا پو نچہ
ے
اكنت ايلهود تقول :إذا جامعها من ورائها جاء
ی
ل
ک
ک
ک
خ
پ
خ
ت ےھینگا یندا ہو گا۔ اسپیآیث نارل ہوئ {پساو م رب م قا وا ر م ائ
ک
الودل أحول ،فزنلت{ :نساؤكم حرث لكم فأتوا س
ینم} پعنی”تمہاریبونان تمہاری ھ ینی ہی ،سو ا ین کھنت می آو حدرھےس
حرثكم أىن شئتم}
ہ
حا و“۔

 .2001احلديث:

**

ہ
حاپ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ تہوذی کہن تےھ کہ اگر عورب ےس میسیی ےک
ے
ے
ےپ
لن کوئ چےھ ےس آت گا پو نچہ تھینگا یندا ہو گا۔اس پ ی آی ث نارل ہوئ” :تمہاری
کھ
بونان تمہاری ینی ہی ،سو ا ین کھنت می آو حدرھ ےس حاہو“ [النقہ]223:۔

عن جابر -ريض اهلل عنه -قال" :اكنت ايلهود تقول:
َ ْ َ
إذا َج َ
ام َعها ِمن َو َرائِها جاء الودل أح َول ،فزنلت:
َ ُ َ َّ
ْ
ٌ َ ُ َُْ
ُ ُ
{ن ِ َساؤك ْم َح ْرث لك ْم فأتوا َح ْرثك ْم أىن ِشئتُ ْم}
[ابلقرة."]223 :
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

اكن ايلهود يضيِّقون يف هيئة اجلماع ،من غري استنا ٍد
إىل علم ،واكن األوس واخلزرج يأخذون عنهم أقواهلم
َّ
وأحواهلم؛ ألنهم أهل كتاب ،واكن من مجلة افرتاء
ايلهود قوهلم :إذا أىت الرجل امرأته من دبرها يف قبلها،

اجلماع أحول ،فأنزل اهلل -
اكن الودل املقدر من ذلك ِ
َ ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ
تعاىل{ :-نِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن
ْ
ِشئتُ ْم} [ابلقرة .]223 :تكذيبا هلم ،وبيانا بأن اهلل
أباح ذلك برشط أن يكون يف القبل.

 .2001حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

تہوذ پعی کسی علمی اسیناذ ےک ہین ے ِ
ت جماع ےس من علقینگ پظی کا س کار تےھ اور اوس
وخررح ےک لوگ ان ےک اقوال و اخوال کو ان ےک اہلِ کناب ہوت یک وج ےس لین
ت
تےھ ،تہوذپون یک مچملہ اقیا پذارپون می ےس ان کا ی قول ھی تھا :اگر عورب ےس
ے
ل ک ےپ
ہ
چ
ت
ھ
ن
پ
ہ
پ
میسیی ےک ن وئ ےھ ےس آت گا و چہ ینگا یندا و گا ،و اہلل پ عایل ت ان یک
ے
ے
نکدی ث کرت ہوت اور ی ینان کرت ہوت کہ ی مناح ہ پشظنکہ جماع قُنل
ِے
ے ِ ک ُ خ لَک ُ پ ُ خ یَک ُ َ َ س
ی
ن
ُ
ب م ق َا وا َر م ائ م}
( )vagi naمی ہو ی آی ث نارل فمائ{:پ َس ُاو م َر ٌّ
کھ
[النقہ ]223 :پعنی ”تمہاری بونان تمہاری ینی ہی ،سو ا ین کھنت می آو حدرھ
ےس حاہو۔“ [النقہ]۲۲۳:۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :جابر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• أحول  :احلول أن تميل إحدى احلدقتني إىل األنف ،واألخرى إىل الصدغ.
ُ
• حرث  :يقال :حرث األرض حرثا :أثارها للزراعة ،وهنا شبه نساءهم بموضع احلرث ،تشبيها ملا يلىق يف أرحامهن من انلطف بابلذور.
َ ْ
َ
ْ
لكن ِمن خل ٍف
• جامعها  :أي :يف ف ْرجها
• من ورائها  :أي من جهة دبرها -عجزيتها ,-يف قبلها -أي موضع الودل-.
• فأتوا حرثكم  :واقعوا زوجاتكم يف موضع احلرث ،وهو الفرج.

• أىن شئتم  :من أين شئتم ,واملراد من أي جهة شئتم ,من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار ,إذا اكن ذلك يف القبل.

فوائد احلديث:

ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ
لك َم ع ْن
 .1فيه ديلل ىلع افرتاءات ايلهود ،وأكاذيبهم القديمة واحلديثة ،وحتريفهم لكتب اهلل -تعاىل ،-وتغيريهم َكماته؛ قال -تعاىل{ :-حيرفون ال ِ
ََ
اض ِع ِه} [النساء.]46 :
مو ِ
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ُ
ُ
َّ
َّ
وشلك اكن ،مقبلة أو مدبرة ،قائمة أو جالسة ،ما دام ذلك يف القبُل ،وأن هذا ال دخل هل يف صورة
 .2أن الرجل هل أن جيامع زوجته ىلع أي هيئ ٍة
ٍ
الودل وشلكه ونوعه ،وهذا تكذيب لليهود ،وإبطال لفريتهم.
َّ
َّ
َّ
ًّ
 .3الطب احلديث املبين ىلع اتلجارب الصادقة ،واحلقائق اثلابتة :كذب ايلهود ،وأثبت إعجازا علميا للن ِّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم ،-ولسنته
َّ
املطهرة.
ْ
ٌ َ ُ َ ُ
َ ُ
ُ ُ
 .4حتديد ماكن اجلماع بماكن احلرث اذلي يطلب منه الودل ،وخيرج منه؛ كما قال -تعاىل{ :-ن ِ َساؤك ْم َح ْرث لك ْم فأتوا َح ْرثك ْم} [ابلقرة]223 :
فال جتاوزوا ماكن احلرث إىل املاكن اآلخر.
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َ
 .5فيه الرتغيب باجلماع ،واتلهييج عليه ما دام أنه حرث ،واحلرث يثمر الغلة انلافعة ،وحيصل منه اثلمرة الطيبة ،وكذا اجلماع :فإنه السبب
بكرثة النسل ،وتكثري سواد املسلمني ،وحتقيق مباهاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بأمته األنبياء يوم القيامة.
 .6أن مسألة اجلماع يُرجع فيها إىل الزوج ال إىل الزوجة.
 .7سعة رمحة اهلل -تعاىل -بأن أعطى الزوج شيئا من احلرية يف أن يأيت حرثه من حيث شاء؛ ألن انلاس خيتلفون يف مزاجهم.
 .8اإلشارة إىل حتريم الوطء يف ادلبر؛ ألن ادلبر ليس موضع حرث.

املصادر واملراجع:

الالمع الصبيح برشح اجلامع الصحيح .لشمس ادلين ْالربماوي .انلارش :دار انلوادر ،سوريا .الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م  -فتح ذي اجلالل
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
توضيح األحاكمِ ِمن بلوغ المرام ،للبسام .مكتبة
واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م ِ -
ّ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .سبل
السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث ,بدون طبعة وبدون تاريخ .عون املعبود رشح سنن
أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته ,حممد أرشف بن أمري بن يلع بن حيدر ،أبو عبد الرمحن ،رشف احلق،
الصدييق ،العظيم آبادي ,دار الكتب العلمية – بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـهمنحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح
الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)58097( :
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ے
اپضار میستےسرناذہ کھنت ہمارے تےھ۔ ہم اسشطپرمی ینائپذنا
ے
كنا أكرث األنصار حقال ،وكنا نكري األرض ،کرت تےھ کہ اِن کھینونیکینداوارہماری اور اُن کھینونیک ینداوار اُنیک(ینائ
ىلع أن نلا هذه ،وهلم هذه ،فربما أخرجت هذه ،پ لینوالونیک)۔ پعص اوقاباپسا ہو نا کہیرمی پو ینداوارذےذینی ،لنک
ت
ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك ،فأما بالورق :فلم اسرمیےس کچھ ھی ینداواری ہوئ۔رسول اہللﷺتہمی اپسا کرتےس
ے
ينهنا
منعفماذنا۔ ناہمآبﷺتحاندی(ذراہم)ےک عوض می (رمی ینائپ
ذ ینےس) منع تہیفمانا۔

 .2002احلديث:

**

 .2002حدیث:

ے
را قع ین حد نح رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ اپضار می ست
ے
ت
ک
ےس رناذہ کھنت ہمارے تےھ۔ ہم اس شط پ رمی ینائ پ ذنا رت ےھ کہ ان
ے
ک
ک
ھینون یک ینداوار ہماری اور اُن ھینون یک ینداوار اُن یک (ینائ پ لین والون یک)۔
ت
پعص اوقاب اپسا ہو نا کہ ی رمی پو ینداوار ذے ذینی ،لنک اس رمی ےس کچھ ھی

عن رافع بن خديج -ريض اهلل عنه -قال« :كنا أكرث

األنصار حقال ،وكنا نكري األرض ،ىلع أن نلا هذه،

وهلم هذه ،فربما أخرجت هذه ،ولم خترج هذه فنهانا

عن ذلك ،فأما بالورق :فلم ينهنا».

ینداوار ی ہوئ۔ رسول اہلل ﷺ ت ہمی اپسا کرت ےس منع فما ذنا۔ ناہم آب
ے
ﷺ ت حاندی (ذراہم) ےک عوض می (رمی ینائ پ ذ ین ےس) منع تہی

فمانا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان وتفصيل للمزارعة الصحيحة
والفاسدة فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله اكنوا أكرث
أهل املدينة مزارع وبساتني .فاكنوا يزارعون بطريقة

جاهلية ،فيعطون األرض لزترع ،ىلع أن هلم من

الزرع ما خيرج يف جانب من األرض ،وللمزارع

اجلانب اآلخر ،فربما جاء هذا وتلف ذاك .فنهاهم

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن هذه املعاملة ،ملا

فيها من الغرر واجلهالة ،فالبد من العلم بالعوض،
كما البد من التساوي يف املغنم واملغرم .فإن اكن

املقابل جزءا من اخلارج من األرض فيه مزارعة أو
ُ
ْ
مساقاة ،مبناها العدل والتساوي يف غن ِم َها وغ ْر ِم َها،
بأن يكون للك واحد نسبة معلومة من الربع أو
انلصف وحنو ذلك .وإن اكنت بعوض ،فيه إجارة

البد فيها من العلم بالعوض .وىه جائزة سواء أكانت

باذلهب والفضة ،وهذه إجارة ،أم اكنت بما خيرج من

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ض
پ
ح
ق
ن
ن
ن
ض
ق
ی
ی
پ
ص
ع
حدی ث می رمی ینائ پ ذ ن یک ح اور لظ ور ون یک ل ہ۔ را ع ن حد ح
رضی اہلل عنہ کا ینان ہ کہ مد ین ےک ناسندون می ست ےس رناذہ کھنت اور
ے
ے
ن
م
پ
ناعاب ان ےک حاندان ےک تےھ۔ وہ رمای حاہلنت ےس را ح رط ق پ ر ی ینائ پ

ذنا کرت تےھ۔ وہ کاست کاری یک رعض ےس اس شط پ رمی ذنا کرت تےھ کہ
رمی ےک انک رطف ےک خےص ےس حاصل ہوت وایل ینداوار ان یک ہویگ اور
ذوشی رطف ےس حاصل ہوت وایل یندوار کاست کار یک ہو یگ۔ پعص اوقاب اپسا

ت
ھی ہو نا کہرمیےکاس خےصےسپوینداوار ہوحائ،خت کہذوشے خےص یکینداوار
نلف ہو حائ۔ ینی ﷺ ت اتھی اس اندار می معاملہ کرت ےس منع فما ذنا؛ کنون
کہ اس می ذھوکہ اور خہال ث (عدم رصاخت) ہ۔ عوض کا علم ہونا تہت رصوری

ت
ہ اور اشی رطح پقع اور پقضان ےک مانی ھی پاپی ہوئ حا ہن۔ اگر رمی یک
ے
ے
ق
س
م
پ
ینداوار ےک انک خےص ےک ندےل می اےس ینائ پ ذنا حات ،و اس م ےک معا ےل
کو رمارعت نا مساقاب کہا حا نا ہ۔ ی اپضاف اور پقع و پقضان می پاپی یک نیناذ پ
م
م
ینی معاملہ ہونا حا ہن ،ناین طور کہ ہ انک کو ینداوار یک انک حضوض شح مےل۔ پعنی
ے
ے
ے
خوتھائ نا پضف وعیہ۔ اگررمی کسی عوض ےک ندےل می ینائ پ ذی حات ،پو
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األرض ،وهذه مزارعة؛ لعموم احلديث[ :أما َشء

معلوم مضمون ،فال بأس به].

ق
اےس احارہ کہا حا نا ہ۔ اس سم ےک معا مےل می عوض کا معلوم ہونا رصوری ہوا
ے
کر نا ہ۔ ی حاپ ہ؛ حاہ سوت نا حاندی ےک ندےل ہو ،خےس احارہ کہا حا نا

ہ۔ نا رمی یک ینداوار ےک عوض می ،خےس رمارعت کہا حا نا ہ؛ کنون کہحدی ث کا
ے
پق
عموم اشی کا پقاصا کر نا ہ۔ (ےس معلوم اور ینی ہو ،پو اس می کوئ خرح تہی)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :رافع ابن خديج ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• حقال  :زرًع.
• نكري  :بضم انلون ،من كرى ،أي نؤجر.
• هذه  :القطعة من األرض.

• وهلم  :املراد للعمال ،وإن لم يذكروا قبل ذلك يف احلديث دلاللة السياق.
• فنهانا  :نهانا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن ذلك.
• الورق  :بكرس الراء :الفضة.

فوائد احلديث:
 .1جواز املزارعة جبزء مشاع معلوم ،اكنلصف والربع ،وقد أمجع عليه العلماء.
 .2أنه البد أن تكون األجرة معلومة ،فال تصح باملجهول.
 .3عموم احلديث يفيد أنه ال بأس أن تكون األجرة ذهبا أو فضة أو غريهما ،حىت ولو اكن من جنس ما أخرجته األرض ،أو مما أخرجته بعينه.
 .4انلىه عن إدخال رشوط فاسدة فيها " :ذلك اكشرتاط جانب معني من الزرع وختصيص ما ىلع األنهار وحنوها لصاحب األرض أو الزرع  ،فيه

ْ
مزارعة أو إجارة فاسدة ،ملا فيها من الغرر واجلهالة والظلم ألحد اجلانبني ،جيب أن تكون مبنية ىلع العدالة واملواساة .فإما أن تكون بأجر
معلوم لألرض ،وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما.
َ
 .5بهذا يعلم أن مجيع أنواع الغرر واجلهاالت واملغابلاتَ ،كها حمرمة باطلة ،فيه من القمار وامليرس ،وفيهما ظلم أحد الطرفني .والرشع إنما جاء
بالعدل والقسط واملساواة بني انلاس ،إلبعاد العداوة وابلغضاء ،وجلب املحبة واملودة.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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ہم ینی کرتمﷺےک ساتھ انکسق می تےھ کہ ہمراب ترھ حلن رہ اور خت
رابکاآخریخضہآنا پو ہمتپاوذاال اور مسافےک لن اسوقثےکپاو
ے
ق
ہ
ت
ہ
ت
گ
ک
ہ
ہ
خ
س
ےسرناذہرمعوباور کوئ ی ی وئ( رھ م اسرطح عا ل و ر و ن) کہ
ے
س
ت
ہ
ہ
ک
خ
س
ہمی سورحیک گرمیےک سوا کوئ ی ینداری ر یک۔ تےس ےل یندار وت
ش
واال حص قالن تھا ،ترھ قالن ترھ قالن ،ترھعرم ین خظابرضی اہللعنہ تےھ۔

كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا
َ ْ َْ
َْ َْ
رسينا حىت كنا يف آخر الليلَ ،وقعنا َوقعة ،وال
أ
ْ
َ
َ
َوقعة أحىل عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال ح ُّر
الشمس ،واكن أول من استيقظ فالن ،ثم فالن،
ثم فالن ،ثم عمر بن اخلطاب

 .2003احلديث:

عن عمران بن حصني -ريض اهلل عنهما -قال :كنا
يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا أَ ْ َ
رسيْنا
ْ
َْ ْ
حىت كنا يف آخر الليلَ ،وقعنا َوق َعة ،وال َوق َعة أحىل
عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال َح ُّر الشمس ،واكن
أول من استيقظ فالن ،ثم فالن ،ثم فالن ،ثم عمر

بن اخلطاب ،واكن انليب صىل اهلل عليه وسلم إذا نام
لم يوقظ حىت يكون هو يستيقظ ،ألنا ال ندري ما

حيدث هل يف نومه ،فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب
انلاس واكن رجال جليداَّ ،
فكرب ورفع صوته باتلكبري،
فما زال يكرب ويرفع صوته باتلكبري حىت استيقظ

بصوته انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلما استيقظ

شكوا إيله اذلي أصابهم ،قال« :ال ضري -أو ال يضري-

ارحتلوا» .فارحتل ،فسار غري بعيد ،ثم نزل فدًع
َّ
ُ
َ
بالوضوء ،فتوضأ ،ونو ِد َي بالصالة ،فصىل بانلاس ،فلما
ِّ
انفتل من صالته إذا هو برجل معزتل لم يُ َصل مع
القوم ،قال« :ما منعك يا فالن أن تصيل مع القوم؟».
قال :أصابتين جنابة وال ماء ،قال« :عليك بالصعيد،

فإنه يكفيك» .ثم سار انليب صىل اهلل عليه وسلم،
فاشتىك إيله انلاس من العطش ،فزنل فدًع فالنا،
ودًع َع ِل ًّيا فقال« :اذهبا ،فابتغيا املاء» .فانطلقا ،فتلقيا
امرأة بني مزادتني -أو سطيحتني -من ماء ىلع بعري

أمس هذه
هلا ،فقاال هلا :أين املاء؟ قالت :عهدي باملاء ِ
ُ ُ
َ ََ
الساعة ،ونف ُرنا خلوف .قاال هلا :انطليق .إذا قالت:

إىل أين؟ قاال :إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
َْ
قالت :اذلي يقال هل :الصابئ؟ قاال :هو اذلي تعنني،
فانطليق ،فجاءا بها إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم،
وحدثاه احلديث ،قال :فاستَ ْ َ
زنلوها عن بعريها ،ودًع

**

 .2003حدیث:

خضب عرمان ین خضی  -رضی اہلل عہما -ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ ہم ینی
ﷺ ےک ساتھ انک سق می تےھ ،ہم راب ترھ حلن رہ اور خت راب کا آخری
خضہ آنا پو ہم ت پاو ذاال اور مساف ےک لن اس وق ث ےک پاو ےس رناذہ رمعوب
ے
ہ
ق
ہ
م
م
ہ
ت
ت
گ
ہ
ہ
گ
ک
خ
س
س
اور کوئ ی ی وئ ( رھ م اس رطح عا ل و ر و ن ) کہ ی ورح یک ر ی
ے
ش
ےک سوا کوئ خی یندار ی کر سیک۔ ست ےس تہےل یندار ہوت واال حص ق الن تھا ،ترھ
ق الن ترھ ق الن ،ترھ خضب عرم ین خظاب رضی اہلل عنہ تےھ اور خت ینی کرتم ﷺ
آرام فمات پو ہم آب کو خگات تہی تےھ تہان نک کہ آب خوذ نحوذ یندار ہون
کنون کہ ہمی کچھ معلوم تہی ہو نا کہ آب پ خواب می کنا نارہ وجی آئ ہ۔ خت
یک
خضب عرم حاگ گن اور ی آمدہ آق ث ذ ھی اور وہ انک ندر آذمی تےھ ،وہ رور رور
ےس نکیی کہن لےگ۔ اشی رطح نا آوار نلند ،آب اس وق ث نک نکیی کہن رہ خت

نک کہ ینی کرتم ﷺ ان یک آوار ےس یندار ی ہو گن۔ پو لوگون ت نیس آمدہ
ے
خ
مضینت ےک من علق آب ﷺ ےس س کای ث یک۔ اس پ آب ت فمانا کہ:کوئ رح
تہی۔ سق شوع کرو۔ ترھ آب تھوری ذور حےل ،اس ےک پ عد آب تھرہ گن اور
ے
وصو کا نائ طلت فمانا اور وصو کنا اور اذان کہی گنی۔ترھ آب ﷺ ت لوگون ےک
ے
ش
ساتھ تمار پھی۔ خت آب تمار پھات ےس قارع ہوت پو انک حص پ آب یک پظ
ت
پی خو الگ کنارے پ کرھا ہوا تھا اور اس ت لوگون ےک ساتھ تمار تہی پھی ھی۔
آب ت اس ےس فمانا کہ :اے ق الن! تمہی لوگون ےک ساتھ تمار می شنک
ے
م
ہوتےسکون شیخیتروکا؟۔ استخواب ذنا کہ :چےھعسل یکحاخت ہوگنی
پ
اور نائ موخوذ تہی ہ۔ آب ت فمانا کہ :تم منی ےک ذر پےع( مم) کر ل ین ی
تمہارے لن کاق ہو نا۔۔ ترھ ینی کرتم ﷺ ت سق شوع کنا پو لوگونت یناس
ت
یک س کای ث یک۔ آب تھرہ گن اور ق الن اور خضب عیل رضی اہلل عنہ کو ھی طلت
فمانا۔ ان ذوپون ےس آب ت فمانا کہ حاو نائ ن الس کرو۔ ی ذوپون ن کےل۔ راسنہ
ے
ے
می انک عورب میل خو نائ یک ذو م سکیے ا ین اوی ث پ لن کات ہوت پح می سوار
ت
ہو کر حا رہی ھی۔ اتھون ت اس ےس پوجھا کہ نائ کہان ملنا ہ؟ پو اس ت خواب
ت
ذنا کہ کل اشی وق ث می نائ پ موخوذ ھی ( پعنی نائ اینی ذور ہ کہ کل می اشی وق ث
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انليب صىل اهلل عليه وسلم بإناءَّ ،
ففرغ فيه من أفواه
َ َ
املزادتني -أو سطيحتني -وأ ْوكأ أفواههما وأطلق
َ
الع َز َ
ايل ،ونودي يف انلاس :اسقوا واستقوا ،فسىق َمن
ِ
شاء واستىق َمن شاء ،واكن آخر ذاك أن أعطى اذلي

پ
تہن
ت
واہن ےسنائ ےل کرحیل ھیآح تہان چی ہون)اورہمارےقینلہ ےکرمذ لوگ چےھ
رہ گن ہی۔ اتھون ت اس ےس کہا۔ اجھا ہمارے ساتھ حلو۔ اس ت پوجھا ،کہان
حلون؟ اتھون ت کہا رسول اہلل ﷺ یک حدمت می۔ اس ت کہا ،اجھا وہی خن کو

لوگ صائ کہن ہی۔ اتھون ت کہا ،ی وہی ہ ،خےس تم کہہ رہی ہو۔اجھا اب حلو۔
ے
آخر ی ذوپون خضاب اس عورب کو آب ﷺ یک حدمت منارک می الت۔ اور

أصابته اجلنابة إناء من ماء ،قال« :اذهب فأفرغه
عليك» .ويه قائمة تنظر إىل ما ُي ْف َعل بمائهاُ ،
وايم اهلل
ََ
َ
لقد أقلع عنها ،وإنه يلُخ َّيل إيلنا أنها أشد َمألة منها

سارا واق عہ ینان کنا۔ عرمان ت کہا کہ لوگون ت اےس اوی ث ےس ا نار لنا۔ ترھ ینی
کرتم ﷺ ت انک پین طلت فمانا۔ اور ذوپون م سکیون ےک منہ اس پین می
کھول ذت  ،ترھ ان کا اوپ کا منہ یند کر ذنا۔ اس ےک پ عد پچ کا منہ کھول ذنا اور تمام
ے
ے
ت
ل سکرپون می مناذی کر ذی گنی کہ خوذ ھی سی ہو کر نائ ینی اور ا ین تمام حاپورون
وعیہ کو ن ال لی۔ پس خس ت حااہ نائ ینا اور ن النا (اور ست سی ہو گن) آخر می اس
ش
ت
ت
حص کو ھی انک پین می نائ ذنا خےس عسل یک رصورب ھی۔ آب ت فمانا ،ےل

حني ابتدأ فيها ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم:
ْ
«امجعوا هلا» .فجمعوا هلا من بني َعجوة ودقيقة
وسويقة حىت مجعوا هلا طعاما ،فجعلوها يف ثوب

ومحلوها ىلع بعريها ،ووضعوا اثلوب بني يديها ،قال
َّ
ولكن اهلل هو
هلا« :تعلمني ،ما رزئنا من مائك شيئا،

ت
حاو اور عسل کر لو۔ وہ عورب کرھی ذیکھ رہی ھی کہ اس ےک نائ ےس کنا کنا کام لن
حا رہ ہی اور اہلل یک قسم! خت نائ لنا حانا ان ےس یند ہوا ،پو ہم ذیکھ رہ تےھ کہ
ت
اب م سکیون می نائ تہےل ےس ھی رناذہ موخوذ تھا۔ ترھ ینی کرتم ﷺ ت فمانا کہ
ک
ج
کچھ اس ےک لن (کھات یک خی ) مع کرو۔ لوگون ت اس ےک لن عِمہ قسم یک ھحور
ج
( عحوہ ) آنا اور سیو اکھا کنا تہان نک کہ تہت سارا کھانا اس ےک لن مع ہو گنا۔ پو

اذلي أسقانا» .فأتت أهلها وقد احتبست عنهم ،قالوا:
ما حبسك يا فالنة؟ قالت :العجب ،لقيين رجالن،

فذهبا يب إىل هذا اذلي يقال هل الصابئ ،ففعل كذا
وكذا ،فواهلل إنه ألسحر انلاس من بني هذه وهذه،

وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة ،فرفعتهما إىل

السماء –تعين :السماء واألرض -أو إنه لرسول اهلل
حقا ،فاكن املسلمون بعد ذلك يَ ِغريون ىلع من حوهلا
من املرشكني ،وال يصيبون ِّ ْ
الرصم اذلي يه منه،

اےس لوگون ت انک کیے می رکھا اور عورب کو اوی ث پ سوار کر ےک اس ےک
سا من وہ کیا رکھ ذنا۔ رسول اہلل ﷺ ت اس ےس فمانا کہ تمہی معلوم ہ کہ ہم
ے
ت تمہارے نائ می کوئ کمی تہی یک ہ لنک اہلل پ عایل ت ہمی سیاب کر
ے
ت
ذنا۔ترھ وہ ا ین گرھ آئ ،ذپ کاق ہو حیک ھی اس لن گرھ والون ت پوجھا کہ اے
ے
ے
م
ع
چ
م
م
ہ
ح
ق الئ! کنون اینی ذپ ہوئ؟ اس ت کہا ،انک نت ناب وئ وہ ی کہ ےھ ذو آذ ی ےل
م
ش
اور وہ چےھ اس حص ےک ناس ےل گن خےس لوگ صائ کہن ہی۔ واہن اس رطح کا
واق عہ نیس آنا ،اہلل یک قسم! وہ پو اس ےک اور اس ےک ذرمنان ست ےس پا حاذوگر

فقالت يوما لقومها :ما أرى أن هؤالء القوم
يدعونكم عمدا ،فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها،

فدخلوا يف اإلسالم.

ہ اور اس ت پح یک انگیل اور شہاذب یک انگیل آشمان یک رطف اتھا کر اسارہ کنا۔
ت
اس یک رماذ آشمان اور رمی ےس ھی۔ نا ترھ وہ واق عی اہلل کا رسول ہ۔ اس ےک پ عد

مسلمان اس قینلہ ےک ذور و پذنک ےک مشکی پ جمےل کنا کرت تےھ۔ لنک اس
ے
گرھات کو خس ےس اس عورب کا پ علق تھا کوئ پقضان تہی تہنچات تےھ۔ ی اجھا

پ ناو ذیکھ کر انک ذن اس عورب ت اینی قوم ےس کہا کہ میا خنال ہ کہ ی لوگ
تمہی حان پوجھ کر جھور ذ ین ہی۔ پو کنا تمہی اس الم یک رطف کچھ رعنت ہ؟ قوم
ے
ت عورب یک ناب مان یل اور اس الم ےل آئ۔

**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدی ث کا ذرج :حنح
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املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف مجلة من األحاكم

**

واملعجزات اليت ظهرت للصحابة رضوان اهلل عليهم؛

ذلك ألنهم اكنوا يف سفر وغلبهم انلعاس وخرج وقت
صالة الفجر فما اكن من انليب صىل اهلل عليه وسلم

إال أن أوضح هلم ما جيب عليهم فعله يف مثل هذه
احلال أال وهو املبادرة لقضاء الصالة  .واألمر اآلخر

أنه اكن من بني الصحابة من أصابته جنابة ولم يكن
معهم ماء فأمره انليب صىل اهلل عليه وسلم باتليمم

فظهر أنه يف حال فقد املاء أجزأ اتليمم عن الغسل.
واألمر اثلالث وهو إحدى معجزات انليب صىل اهلل

عليه وسلم أن انلاس شكو إيله العطش وعدم املاء

فأرسل من يبحث عن املاء فلم جيدوا ماء ووجدوا

امرأة معها ماء يف مزادتني هلا فأخذوها للنيب صىل

اهلل عليه وسلم فأخذ من مزادتيها ماء ودًع اهلل تعاىل

حىت فاض املاء وجعل الصحابة يستقون ويسقون

حىت من أصابته جنابة أخذ من املاء ما يغتسل به ثم
أخذت املرأة مزادتيها ويه تقول وكأين بها أمأل من

ذي قبل كما أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر أن

جيمع هلا من الطعام ماكفأة هلا ،مما اكن سببا بعد ذلك

اجمایل معنی:

اس حدی ث می خند ا پےس اخکام اورم عرحاب ینان کن گن ہی خو ضچای ےک سا من
ے
طاہ ہوت تےھ۔ واق عہ پون ہ کہ ضچای کرام انک سق پ تےھ کہ ان پ نیند عال ث آ
ے
گنی اور تمار ِ فرح کا وقث ن کل گنا۔اپسی حالث می رسول اہللﷺ ت ضچای کو خو
ے
ت
ت
خیینائ ھی وہ تہی ھی کہ قضاء تمار کو اذا کرت می حلدی کرئ حا ہن۔ اور ذوشا
ے
معاملہ ی تھا کہ ضچای می ےس کوئ حینی تھی ہو گنا اور ان ےک ناس نائ تھی تہی تھا وپ
پ
رسول اہلل ﷺ ت اس کو مم کا خکم ذنا۔ پو اس ےس ی ینہ ح ال کہ نائ یک عی موخوذیگ
پ
می مم عسل ےس کقای ث کر حا نا ہ۔ نیشا معاملہ :آب ﷺ ےک م عرحاب می
ےس انک م عرحہ تھا ،ہوا ی کہ لوگون ت آبﷺ ےک سا من یناس اور نائ یک عی

موخوذیگ یک س کای ث یک پو آب ﷺ ت لوگون کو نائ ن الس کرت ےک لن تھنچا
ت
لنک اتہی کہی ےس ھی نائ ی م ال۔ اتہی انک عورب میل خس ےک ناس نائ ےک ذو
ے
م سکیے تےھ پو وہ اس کو رسول اہللﷺ ےک ناس ےل آت۔ آبﷺ ت
اس ےس انک م سکیہ یکرا،اوراہلل پ عایل ےس ذعا یک تہان نک کہ نائ تہہ پا،ضچای ت
ت
ت
ت
ش ح
خوذ ھی نائ ینا ،ا ین حاپورون کو ھی ن النا تہان نک کہ خو حص ینی تھا اس ت ھی
نائ لنا اورعسل کنا۔ اس عورب ت اینا م سکیہ یکرا اوری کہن لیگ کہ ی پو و پےس کا
و پےس ہی ترھا ہ حیےس تہےل ترھا ہوا تھا۔ ینی کرتم ﷺ ت اس ےک لن کھات
ت
ت
نین کا سامان اکھا کروا کر پطور مچینای ھی ذنا خس یک وج ےس آےگ حل کر وہ خوذ ھی
ے
ت
مسلمان ہو گنی اور اس کا پورا قینلہ ھی مسلمان ہو گنا۔

يف إسالمها وإسالم قومها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عمران بن حصني بن عبيد اخلزايع -ريض اهلل عنهما. -
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

َْ
• أَ ْ َ ْ
رسنا يلال
رسينا ِ :
• وقعنا وقعة  :نمنا نومة.

َّ
• املزادتني  :ويه الراوية والقربة الكبرية اليت َّ
دل ثالث بينهما تلتسع.
يزتودون بها املاء من املوارد ،وال تكون إال من جدلين ،تزاد جب ٍ
• السطيحة  :يه إداوة تتخذ من جدلين ويه أكرب من القربة.

• وأوكأ  :شد وهو فعل ماض من اإليكاء ،أي شد الواكء ،وهو ما يشد به رأس القربة.
• وأطلق العزايل  :أي فتحها وهو مجع العزالء  ,وهو فم املزادة األسفل.

• اسقوا واستقوا  :لك منهما أمر فاألول من السيق واثلاين من االستقاء والفرق بينهما أن السيق لغريه واالستقاء نلفسه.
• أقلع  :بضم اهلمزة من اإلقالع ،يقال أقلع عن األمر إذا كف عنه.

• أشد مألة  :معناه أنهم يظنون أن ما بيق فيها من املاء أكرث مما اكن أوال.
• من بني عجوة  :العجوة تمر من أجود اتلمر باملدينة.
• ما َر َزئنا  :ما نقصنا.
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• العجب  :مرفوع بفعل مقدر تقديره :حبسين العجب ،وهو األمر اذلي يتعجب منه لغرابته.
• من بني هذه وهذه  :تعين من بني السماء واألرض.
• يغريون  :من اإلاغرة باخليل يف احلرب.

• رصم  :هو أبيات من انلاس جمتمعة واجلمع أرصام.

فوائد احلديث:
1- .1استحباب سلوك األدب مع األكابر كما يف فعل عمر ريض اهلل تعاىل عنه يف إيقاظ انليب صىل اهلل عليه وسلم.
2- .2إظهار اتلأسف لفوات أمر من أمور ادلين.
3- .3ال حرج ىلع من تفوته صالة بال تقصري منه لقوهل :ال ضري.
4- .4أن من أجنب ولم جيد ماء فإنه يتيم لقوهل عليك بالصعيد.
5- .5أن العالم إذا رأى أمرا جممال يسأل فاعله عنه يلوضحه فيوضح العالم هل هو وجه الصواب.
6- .6استحباب املالطفة والرفق يف اإلنكار.
7- .7اإلنكار ىلع ترك الشخص الصالة حبرضة املصلني بغري عذر.
8- .8أن قضاء الفوائت واجب وال يسقط باتلأخري ويأثم بتأخريه بغري عذر.
9- .9أن من حلت به فتنة يف بدل فليخرج منه ويلهرب من الفتنة بدينه كما فعل الشارع بارحتاهل عن بطن الوادي اذلي تشاءم به ألجل
الشيطان.

10- .10استحباب األذان للفائتة.

11- .11جواز اجلماعة يف الصالة الفائتة.

12- .12جواز استعمال أواين املرشكني ما لم يتيقن فيها جناسة.

13- .13اتلحريض ىلع صالة اجلماعة.

14- .14جواز الشكوى من الرًعيا إىل اإلمام عند حلول أمر شديد.
15- .15مرشوعية قضاء الفائت الواجب وأنه ال يسقط باتلأخري.

16- .16فيه من دالئل انلبوة حيث توضؤوا ورشبوا وسقوا واغتسل اجلند مما سقط من العزايل وبقيت املزادتان مملوءتان بربكته صىل اهلل عليه

وسلم.

17- .17طهارة جدل امليتة بادلباغ؛ ألن املزادتني من جلود ذبائح املرشكني ،وذباحئهم ميتة.

18- .18جواز أخذ اإلنسان من ماء غريه اذلي حازه إذا دعت احلاجة إىل ذلك ،ال سيما إذا اكن األخذ ال يرض صاحبه ،فيجوز أن يأخذ ما يدفع
عطشه ولو بالقوة؛ ألنه يدفع عن نفسه العطش ،وال يرض صاحبه.
َّ
َّ
َّ
َّ
19- .19أن املاء اذلي يف جدل امليتة املدبوغ طهور؛ ذلك أن ذبيحة املرشك ميتة حمرمة جنسة ،لكن طهر جدلها ادلباغ اذلي أذهب فضالتها

انلجسة.

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  1422ـه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة
األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي  .صحيح
مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبدابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه /2 .عمدة القاري رشح صحيح
ابلخاري؛ تأيلف بدر ادلين العيين احلنيف-.طبعة إحياء الرتاث العريب -بريوت بدون تاريخ

الرقم املوحد)8367( :
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ے
ہم مْعبیکتمار ینیﷺےک ساتھ اذا کرت اور خت ہم میےس کوئواپس
ت
نلینا پو(ا ھی اینا احاال ناق ہو نا کہ)وہ ا ینییےک گرتیکحگہذیکھ سکنا تھا۔

كنا نصيل املغرب مع انليب -صىل اهلل عليه

وسلم ،-فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله

 .2004احلديث:

**

 .2004حدیث:

ے
را قع ین حد نح اپضاری اوشی رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ
ے
ہم مْعب یک تمار ینی ﷺ ےک ساتھ اذا کرت اور خت ہم می ےس کوئ واپس نلینا وپ
ت
(ا ھی اینا احاال ناق ہو نا کہ) وہ ا ینییےک گرت یک حگہ ذیکھ سکنا تھا۔

َ
عن رافع بن خديج األنصاري األويس -ريض اهلل

عنه -قال :كنا نصيل املغرب مع انليب -صىل اهلل عليه
َْ
وسلم ،-فينرصف أحدنا وإنه َيلُبْ ُ
رص َم َواقِ َع نب ِل ِه.
ِ

**

درجة احلديث :صحيح

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن انليب -صىل اهلل عليه

**

وسلم -اكن كثريا ما يصيل املغرب يف أول وقتها ،فتبني
أنه من السنة ،وادليلل ىلع ذلك أنهم ينهون الصالة،
وال يزال هناك بقية ضوء يرون به موقع سهامهم اليت

يرمونها.

اجمایل معنی:

حدی ث شپفاسناب یک وصاخت کرئ ہ کہینی ﷺ اکیاوقابتمار ِمْعب کو
اس ےک اولِ وق ث می اذا کنا کرت تےھ۔ خنانچہ واضح ہوا کہ تہی سیت ہ۔ اس پ
ت
ذلنل ی ہ کہ ضچای کرام تمار پھ ل ین اور ا ھی نک واہن اینی روسنی ہوئ کہ وہ اس
می ا ینییون ےک گرت یک حگہ ذیکھ لنا کرت تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
َ
اتلخريج :رافع بن خديج األنصاري األويس  -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• نبله  :يه السهام العربية ،ويه مؤنثة ،ال مفرد هلا من لفظها.
َ
• يلُبْرص  :من اإلبصار ،والالم فيه اتلـأكيد.
• مواقع  :مجع موقع ،وهو موضع الوقوع.

فوائد احلديث:
باق.
 .1احلديث ديلل ىلع استحباب تعجيل صالة املغرب يف أول وقتها ،وىلع تقصري القراءة فيها ،حبيث ينرصف منها والضوء ٍ
 .2يمتد وقت املغرب إىل مغيب الشفق األمحر.
 .3املراد بالغروب :هو غروب قرص الشمس مجيعه ،حبيث ال يرى منه َشء ،ونقل اإلمجاع ىلع ذلك.
املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .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 .فتح ذي اجلالل واإلكرام
برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني  -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل 1427ه.

الرقم املوحد)10599( :
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ے
ہم تمارپ ھن اور خونات ہمارے سا منےس گررت تےھ۔ ہمتاسکا ذکر
نچ
رسول اہللﷺےس کنا ،پوآبﷺتفمانا :کچاوےیک ھیل لکریےک
ے
ے
ہ پک ت
ک
ھ
ت
ک
گ
خ
چ
ت
م
منل اگر کوئ ی ھارےآےگ و ،و وئ یآےگےس ررے ،ماری و ھ
پقضانی ہو گا۔

كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك

لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :مثل

مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم ،ثم ال
يرضه ما مر بني يديه

 .2005احلديث:

**

َّ
عن طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :كنا
ِّ
نصيل وادلواب ُّ
تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل
ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ
الرح ِل
صىل اهلل عليه وسلم -فقالِ « :مثل مؤ ِخر ِةتكون بني يدي أحدكم ،ثم ال ُ ُّ
يرضه ما مر بني

طلچہ ین عیند اہلل رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی کہ ہم تمار پ ھن اور
ے
خونات ہمارے سا من ےس گررت تےھ۔ ہم ت اس کا ذکر رسول اہلل ﷺ ےس
ے
نچ
ت
خ
م
کنا ،پو آب ﷺ ت فمانا ‘‘ :کچاوے یک ھیل لکری ےک منل اگر کوئ ی ھارے
ے
ت
آےگ ہو ،پو کوئ ھی آےگ ےس گررے ،تماری کو کچھ پقضان ی ہو گا ’’۔

يديه».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه أنهم اكنوا

يصلون فتمر ادلواب من أمامهم ،فذكروا ذلك لرسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأخربهم أنه مىت ما اكن بني

املصيل واملار أمامه كمؤخرة الرحل فلن يرضه مروره،

ومن فوائد السرتة صيانة الصالة وحفظها ،واالبتعاد
عما ينقصها ،ودرء اإلثم عن املار ،وعدم التسبب

فيما يشق عليه وحيرجه.

 .2005حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

طلچہ ین عینداہلل رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ (ضچای کرام) تمار پ ھن پو (پسا
ے
اوقاب) خونات ان ےک سا من ےس گرر حات۔ اتھون ت اس کا ندکرہ ینی ﷺ
ےس کنا ،پو اہلل ےک ینی ﷺ ت اتھی ینانا کہ تماری اور اس ےک سا من ےس
ے
نچ
پ
ہ
خ
گررت واےل ےک ذرمنان کچاوے ےک ھیل لکری ےک منل کوئ ی و ،و اس کا
ے
گررنا پقضان ذہ تہی ہ۔ سیہ ےک قواند می ےس تمار یک صنای ث و خقاظت ،اےس
پقضان و کمی ےس نچانا ،گررت واےل کو گناہ ےس نچانا اور اس سیت کو ذور کرنا ہ،
خو اےس م سقت و پپسائ می ذاےل۔۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :طلحة بن عبيد اهلل -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ ْ
الرحل  :يه العود اذلي يكون يف آخر الرحل ،يستند إيله الراكب ،ويه حنو ثلِث اذلراع.
• مؤخرة
ُ
• الرحل  :هو ما يوضع ىلع ظهر ابلعري للركوب ،ويسىم :الك ْور.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية السرتة للمصيل؛ ملا تقدم من فوائدها اليت تعود ىلع صيانة الصالة وحفظها ،وىلع االبتعاد عما ينقصها ،وىلع درء اإلثم عن املار ،وعدم
التسبب فيما يشق عليه وحيرجه.

 .2أن تكون بقدر مؤخرة الرحل ،يف طوهلا وعرضها ،إن أمكن.
َّ
 .3أن مرشوعية السرتة تكون يف احلرض والسفر ،ويف الفضاء وابلناء.
َّ
أن املصيل إذا وضع السرتة  ،فإنَّه ال يرض صالته َشء ،وال ينقصها ،وال يبطلها من َّ
مر بني يديه من ورائها.
.4
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة  1423ـه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن
اجلوزي.

الرقم املوحد)10868( :
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ے
ہمپولِ فآنےکرمای میرعلکنا کرت تےھ۔ سقنان کہن ہی کہ اگری کوئ
قانل مماپعت ناب ہوئ پوفآنہمی اسےسمنع کر ذینا۔

كنا نعزل والقرآن يزنل ،قال سفيان :لو اكن
شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن

 .2006احلديث:

**

حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ اتہون ت کہا ’’ ہم پول فآن
ے
ن
پ
م
ع
ےک رمای می رعل کنا کرت تےھ۔‘‘ سقنان کہن ہی کہ اگر ی کوئ قا لِ ما ت ناب
ہوئ پو فآن ہمی اس ےس منع کر ذینا۔

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -قال" :كنا
نعزل والقرآن يزنل" .قال سفيان :لو اكن شيئا ينىه

عنه؛ نلهانا عنه القرآن.

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما :أنهم اكنوا
يعزلون من نسائهم وإمائهم ىلع عهد رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،ويقرهم ىلع ذلك ،ولو لم يكن

مباحا ما أقرهم عليه .فكأنه قيل هل :لعله لم يبلغه

صنيعكم؟ فقال :إذا اكن لم يبلغه فإن اهلل -تبارك

وتعاىل -يعلمه ،والقرآن يزنل ،ولو اكن مما ينىه عنه،
نلَىه عنه َ
القران ،وملا أقرنا عليه املرشع .توفيق بني
انلصوص :حديث جابر يدل ىلع جواز العزل ولكن

وردت أحاديث أخرى يفهم منها عدم جواز العزل
َ
مثل ما رواه مسلم عن ُجذامة بنت وهب قالت:
حرضت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أناس،

فسألوه عن العزل فقال" :ذلك الوأد اخليف" ،فكيف

يمكن اتلوفيق بني هذه انلصوص؟ اجلواب عن
ذلك:

األصل اإلباحة كما يف حديث جابر وأيب

سعيد-ريض اهلل عنهما ،وحديث جذامة حيمل ىلع ما
إذا أراد بالعزل اتلحرز عن الودل ،ويدل هل قوهل " :ذلك

الوأد اخليف "  ،أو يكون العزل مكروها ال حمرما

 .2006حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حاپ ین عند اہلل رضی اہلل عہما ینا رہ ہی کہ وہ لوگ اینی بوپون اور لوندپون ےک
ساتھ رسول اہلل ﷺ ےک ذور می رعل کنا کرت تےھ اور آب ﷺ اتہی اس
ے
ےس منع تہی فمانا کرت تےھ۔ اگر اپسا کرنا حاپ ی ہو نا پو آب ﷺ اتہی اپسا ی
کرت ذ ین۔ گونا کہ ان ےس کہا گنا کہ ہو سکنا ہ کہ آب لوگون ےک اس عمل یک خی
تہن
آب ﷺ نک ی چی ہو؟ (اس وج ےس آب ﷺ ت اس ےس منع ی کنا ہو۔)
تہن
اس پ اتہون ت کہا کہ :اگر ینی ﷺ نک اس ناب یک خی تہی چی پو اہللینارک و
ے
ت
پ عایل پو اےس حاینا تھا۔ فآن ھی نارل ہو راہ تھا۔ اگر ی کوئ ممنوع عمل ہو نا پو فآن
اس ےس منع کر ذینا اور اہلل پ عایل ہمی اس عمل کو حاری ی ر کھن ذینا۔ پضوض ےک
ے
مانی ناہم مواققت کا رطپقہ کار :حاپ رضی اہلل عنہ ےس رموی حدی ث رعل ےک حاپ
ے
ت
ہ
خ
ہوت پ ذالل ث کرئ ہ ناہم اپسی احاذی ث ھی آئ ی ن ےس رعل ےک عدم
ضح م
خوار کا علم ہو نا ہ۔ من ال نح سلم می حدام بت وہت رضی اہلل عہا ےس رموی
ہ کہ وہ کچھ لوگون ےک ساتھ رسولاہلل ﷺ یک حدمت می موخوذ تھی۔ لوگون ت
آب ﷺ ےس رعل ےک خکم ےک نارے می پوجھا۔ آب ﷺ ت فمانا :ی پو
پوسندہ طور پ ر ندہ گار ذینا ہ۔ ان (پظاہ من عارض) پضوض ےک مانی مظاپقت
ے
کیےس یندا یک حات؟ اس کا خواب ی ہ کہ اصل پو تہی ہ کہ رعل یک احارب ہ
حیسا کہ حاپ اور اپو سعند رضی اہلل عہما ےس رموی احاذی ث می آنا ہ۔خت کہ حدام
ے
م
رضی اہلل عہا ےس رموی حدی ث کو اس صورب پ چمول کنا حات گا خت رعل ےس
مقضد نحون ےس اخیار ہو۔ اشی معنی پ آب ﷺ کا ی فمان ذالل ث کر نا ہ کہ ’’ی
ے
پوپوسندہ طورپر ندہگار نا ہ‘‘۔ناترھ یکہاحاتگا کہ رعلکرنامکروہ ہ ی کہخرام
۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما.-
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مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• نعزل  :من العزل :وهو الزنع بعد اإليالج يلزنل املين خارج الفرج.
• والقرآن يزنل  :املراد بذلك  ،وحنن يف زمن الويح.

• نلهانا عنه القرآن  :ألن اهلل ال يقر يف زمن انلبوة املؤمنني ىلع املنيه عنه دون أن يزنل بيانه.

فوائد احلديث:

ّ
 .1أن الصحابة اكنوا يعزلون ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واَّلل سبحانه مطلع ىلع عملهم ،فأقرهم عليه ،وكأن الراوي -سواء أكان
َ
جابرا أم سفيان -أراد بهذا أن العزل موجود يف زمن الترشيع وملا لم يزنل به َشء استدل أنه جائز أقر الشارع عليه عباده ،وقد جاء يف صحيح
(مسلم) أنه بلغه ذلك حيث قال جابر( :فبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلم ينهنا).
 .2أن العزل مباح ،حيث علمه صىل اهلل عليه وسلم وأقرهم عليه ،فإنه ال يقر ىلع باطل ،ورشعه قوهل ،وتقريره.

 .3ال خالف بني العلماء أنه ال يعزل عن الزوجة احلرة إال بإذنها ،ألن اجلماع من حقها وهلا املطابلة به ،وليس اجلماع املعروف إال ما ال يلحقه
عزل
 .4ومن ذلك تعايط احلبوب املانعة من احلمل ،إذا اكن حلاجة ،ومصلحة ،أو إبر تمنع للحاجة ،للمصلحة ،إذا اكنت املرأة مريضة ،أو يرضها احلمل،
أو معها صبية صغار كثريون ،يشق عليها الرتبية ،فرتيد أن تمنع احلمل إىل وقت آخر ،كسنة أو سنتني ،حىت تستطيع أن تريب أوالدها ،أو حىت تربأ
من املرض ،فال بأس بذلك :اكلعزل.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح
رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427اإلفهام يف رشح عمدة األحاكم -عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز-حققه واعتىن به وخرج أحاديثه:
د .سعيد بن يلع بن وهف القحطاين -توزيع مؤسسة اجلرييس

الرقم املوحد)6084( :
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ش ت
اےسی خرندو اور اینا صدقہواپسیلو ،اگرجوہ حص مھیوہ گھورا انکذرہم
ے
می ہی کنونیذے۔ کنونکہ کسی کاپطور ہنہذیگنیےس کوواپس لینا ا پےس ہی
ے
ک
ہ،حیےس کوئق رےکاےس حابےل۔

َْ َ
َ ْ َ َُ
رته ِ ،وال تعد يف صدقتك؛ فإن أعطاكه
ال تش ِ
َْ
َ
َ
َ
َ َ
بِد ِْره ٍم؛ فإن العائ ِد يف هِبتِ ِه اكلعائ ِ ِد يف قيئِ ِه

 .2007احلديث:

**

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قالَ َ « :
محلْ ُ
ت

 .2007حدیث:

عرم ین خظاب رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی کہ می ت اہلل ےک را سن
می (خہاذ ےک لن) انک گھورا کسی کو سواری ےک لن ذنا اور خےس ذنا تھا ،اس ت
اس یکحال ثنالکلہینگارذی۔ اس لنمیا اراذہ ہوا کہمی اےسواپس خرندلون۔
ش
میا خنال تھا کہ وہ حص اےس سسن ذامون می پح ذے گا۔ اس ےک من علق می
ت ینی ﷺ ےس خت پوجھا ،پو آب ﷺ ت فمانا :اےس ی خرندو اور اینا صدقہ
ش ت
واپس ی لو ،اگرج وہ حص مھی وہ گھورا انک ذرہم می ہی کنون ی ذے۔ کنونکہ کسی
ے
ے
کا پطور ہنہ ذی گنی ےس کو واپس لینا ا پےس ہی ہ ،حیےس کوئ ق کر ےک اےس حاب

ىلع فرس يف سبيل اهلل ،فأضاعه اذلي اكن عنده،
ْ
فأردت أن أشرتيه ،وظننت أنه يبيعه بِ ُرخ ٍص ،فسألت
َْ َ
رتهِ ،وال
انليب -صىل اهلل عليه َ وسلم-؟ فقال :ال تش ِ
ْ َ َ
اك ُه بد ْر َهم؛ فإن َ
العائِ َد يف
تعد يف صدقتك؛ فإن أعط
ِِ ٍ
َ
هبَته َ
اكلعائِ ِد يف قيْئِ ِه».
ِ ِِ

ےل۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أًعن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -رجال ىلع
اجلهاد يف سبيل اهلل .فأعطاه فرسا يغزو عليه ،فقرص
الرجل يف نفقة ذلك الفرس ،ولم حيسن القيام عليه،

وأتعبه حىت هزل وضعف .فأراد عمر أن يشرتيه منه

وعلم أنه سيكون رخيصا هلزاهل وضعفه ،فلم يقدم

ىلع رشائه حىت استشار انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

عن ذلك ،فيف نفسه من ذلك َشء ،فنهاه انليب -صىل

اهلل عليه وسلم -عن رشائه ولو بأقل ثمن ،ألن هذا

َشء خرج هلل -تعاىل -فال تتبعه نفسك وال تعلق

به ،وئلال حيابيك املوهوب هل يف ثمنه ،فتكون راجعا

ببعض صدقتك ،وألن هذا خرج منك ،وكفر ذنوبك،

وأخرج منك اخلبائث والفضالت ،فال ينبيغ أن يعود

إيلك ،وهلذا سىم رشاءه عودا يف الصدقة مع أنه

يشرتيه باثلمن ،وشبهه بالعود يف اليقء ،وهو ما خيرج
من ابلطن عن طريق الفم ،والعود فيه أن يأكله بعد

خروجه ،وهذا للتقبيح واتلنفري عن هذا الفعل.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
س
عرم ین خظاب رضی اہلل عنہ ت خہاذ ق ینل اہلل می کسی حص یک معاوی ث کرت
ے
ش
ہوت اےس انک گھورا ذنا؛ ناکہ وہ اس پ نینھ کر لر سےک۔ اس حص ت اس گھورے

پ خرح کرت می کو ناہی پئ اور ا جےھ اندار می اس یک ذیکھ تھال تہی یک اور اس
ےس اینا کام لنا کہ وہ نحنف اور کرمور ہو گنا۔ اس پ عرم رضی اہلل عنہ ت اراذہ کنا کہ ا
س ےس وہ گھورا خرند لی۔ اتھون ت کہ گھورا نحنف اور الرع ہوت یک وج ےس

سسنا می مل حاے گا۔ ناہم ینی ﷺ ےس مسورہ لین ےس تہےل اتھون ت اےس
ے
خرندت یک ناب تہی ح الئ؛ کنو نکہ ان ےک ذل می اس سلسےل می کچھ کھن کا تھا۔ خنانچہ
آبﷺ ت اتھی اےسخرندت ےسمنعفماذنا،اگرجوہکمفمتپہی ملراہ ہو؛
ے ت
کنونکہ ی اہلل یک راہ می ذی گنی ےس ھی۔ (اس لن رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ) اس
ے
پ
ےک چےھ ی لگو اور ی ہی اس ےس کوئ واسظہ رکھو ،ناکہ کہی ی ی ہو کہ خےس وہ گھورا
پطور ہنہ ذنا گنا تھا ،وہ اس یک فمت می تمھارے لن کچھ کمی کر ذے اور اس رطح تم
ے
ا ین ذت گن صدق ےک کچھ خےص کو واپس لین واےل ین حاو۔ خونکہ ی ےس
ے
تمھاری ملکنت ےس ن کل حیک ہ اور اس یک وج ےس تمھارے گناہ معاف ہوت اور
ے
ت
اس ت مھی تہت شی پابون اور گندگنون ےس جھن کارا ذنا ،اس لن مناست تہی
ے
کہ وہ لوب کر ذونارہ تمھارے ناس آت۔ اشی لن ینی ﷺ ت اےس خرندت کو
صدقہ ذے کر واپس لین کا نام ذنا ،حاالنکہ وہ اےس فمت ےک ساتھ خرند رہ تےھ۔
365

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• محلت ىلع فرس  :تربعت بفرس حيمل من يركب عليه ،وذلك ىلع سبيل الصدقة.
• يف سبيل اهلل  :يف اجلهاد.
• فأضاعه اذلي اكن عنده  :لم حيسن القيام به وقرص يف مؤونته وخدمته.
• قيئه  :ما خيرج من بطنه عن طريق فمه.

فوائد احلديث:

ّ
 .1استحباب اإلًعنة ىلع اجلهاد يف سبيل اَّلل ،وأن ذلك من أجل الصدقات ،فقد سماه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -صدقة.

 .2أن عمر تصدق ىلع ذلك املجاهد بالفرس ولم جيعلها وقفا عليه ،أو وقفا يف سبيل اهلل ىلع اجلهاد ،وإال ملا جاز للرجل بيعه.

 .3نيه اإلنسان عن رشاء صدقته ،ألنها خرجت هلل ،فال ينبيغ أن تتعلق بها انلفس ،ورشاؤها ديلل ىلع تعلقه بها ،وئلال حيابيه ابلائع فيعود عليه
َشء من صدقته.

 .4حيرم الرجوع يف الصدقة.

املصادر واملراجع:

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

الرقم املوحد)6073( :
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ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل ،وال
سونا سوتےک ندےلی پحو مگرپاپپاپ ،اوران میےس انک کاذوشےپ
تشفوا بعضها ىلع بعض .وال تبيعوا الورق بالورق
اصاقہی کرو ،اور حاندیےک ندےلحاندیمت پحو مگرپاپپاپ اورانمیےس
إال مثال بمثل .وال تشفوا بعضها ىلع بعض .وال
کسی کو پقدےک ندےل اذھاری پحو۔
تبيعوا منها اغئبا بناجز

 .2008احلديث:

**

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ ”سونا
سوت ےک ندےل ی پحو مگر پاپ پاپ ،ی ہی ان می ےس انک کا ذوشے پ اصاقہ ی
کرو اور حاندی ےک ندےل حاندی مت پحو مگر پاپ پاپ یی ان می ےس کسی کو پقد ےک

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :ال
ْ
ُ ُّ
تبيعوا اذلهب باذلهب إال م ِثال بمثل ،وال ت ِشفوا
الور َق َ
َ
بالو ِر ِق إال مثال
بعضها ىلع بعض .وال تبيعوا ِ
ُ
بمثل .وال تشفوا بعضها ىلع بعض .وال تبيعوا منها

ندےل اذھار ی پحو“۔ذوشی روای ث ےک القاطہی «اال نداً یند ِ» پعنیاہتھذر اہتھ(پقد
ت
ہی پحو)۔ اور انک روای ث ےک القاطہی «اال ور نا پورن ،من ال منل ،سواء پسواء» پعنی

اغئبا بناجز» .ويف لفظ «إال يدا بيد» .ويف لفظ «إال
وزنا بوزن ،مثال بمثل ،سواء بسواء».

ہم ورن ،ہم منل اور پاپ پاپ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف ينىه انليب صىل اهلل عليه
وسلم عن الربا بنوعيه :الفضل ،والنسيئة .فهو ينىه

عن بيع اذلهب باذلهب ،سواء أكانا مرضوبني ،أم
ْ
غري مرضوبني ،إال إذا تماثال وزنا بوزن ،وأن حيصل
اتلقابض فيهما ،يف جملس العقد ،إذ ال جيوز بيع

أحدهما حارضا ،واآلخر اغئبا .كما نىه عن بيع

الفضة بالفضة ،سواء أكانت مرضوبة أم غري

مرضوبة ،إال أن تكون متماثلة وزنا بوزن ،وأن

يتقابضا بمجلس العقد .فال جيوز زيادة أحدهما عن
ُّ
اتلفرق قبل اتلقابض.
اآلخر ،وال

 .2008حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ق
اس حدی ث می آب ﷺ ت سوذ یک ذو سمون پعنی قضل اور پسینہ ذوپون کو خرام
فار ذنا ہ۔ خنانچہ آب ﷺ ت سوت کو سوت ےک ندےل پحن ےس منع فمانا،
ے
خواہ وہ ذ ھےل ہوت ہون نا ی ہون ،ناہم خت ذوپون رطف ےس ورن پاپ ہو اور
م
چلسِ عقدہیمیقنضہ ہو،پو پحسکنہی۔اس لن کہانککوپقد اورذوشے کواذھار
ے
ت
پحنا حاپ تہی۔ اشی رطح آب ت حاندی کو حاندی ےک ندےل پحن ےس ھی منع
ے
فمانا ،خواہ حاندی ذھیل ہوئ ہو نا ی ہو۔ ناہم اگر ذوپون رطف ےس حاندی پاپ ہو اور
ے
ے
ے
م
چلسِ عقد می ذوپون خیون پ قنضہ ہو حات پو حاپ ہ۔ انک رطف ےس رناذئ حاپ
ے
تہی اور ی ہی قنےص ےس تہےل فپقی کا حُدا ہونا حاپ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه والرواية اثلانية عند مسلم  . )1584والرواية اثلاثلة عند مسلم )1584
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• اذلهب  :جبميع أصنافه من مرضوب ومنقوش وجيد ورديء وترب وخالص ومغشوش.
• إال مثال بمثل  :إال متفقا يف الوزن
• وال تشفوا بعضها ىلع بعض"  :ال تفضلوا بعضها ىلع بعض  ،والشف-بالكرس -الزيادة  ،ويطلق ىلع انلقص أيضا.
• الورق  :الفضة مرضوبة أو غري مرضوبة
• "إال مثال بمثل"  :إال متماثلني
• اغئبا  :مؤجال
• بناجز  :حبال
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• وزنا بوزن  :موزونا بموزون
• سواء بسواء  :السواء :هو املثل وانلظري

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع اذلهب باذلهب ،أو الفضة بالفضة ،سواء أكانت مرضوبة ،أم غري مرضوبة ،أم خمتلفة ،ما لم تكن مماثلة بمعيارها الرشيع وهو
الوزن ،وما لم حيصل اتلقابض من الطرفني يف جملس العقد.

 .2انليه عن ذلك يقتيض حتريمه وفساد العقد.

املصادر واملراجع:

َّ
منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه
وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح
عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت( ،د.ت)

الرقم املوحد)6087( :
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ے
ے
ے
کوئ عوربکسی منتپ نیذنےسرناذہ سوگیمنات سواتا ین سوہ
ےکرمتپکہ اسپ حار مہینذسذن نک سوگ کرے اور (ان انام پعنیرمای
ے
ن
گ
ت
ہ
ک
عدب می) عضتےک عالوہی پو کوئر ی یا ن،یشمذاےل اوری
ے
ت
خ
س
ن
ی
ہ
ل
ق
ع
ھ
ق
خوسیو لگات۔ ا ینہ صےس ناک وتو ث ورا سا سظ نا اظقار ا مال

ال َتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث ،إال ىلع زوج:
أربعة أشهر وعرشا ،وال تلبس ثوبا مصبواغ إال
ثوب عصب ،وال تكتحل ،وال تمس طيبا إال
إذا طهرت :نبذة من قسط أو أظفار

 .2009احلديث:

کرے پو قناخت تہی۔

**

ے
ع
ام عطنہ رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا’’ :کوئ ورب
ے
ے
کسی منت پ نی ذن ےس رناذہ سوگ ی منات سوات ا ین سوہ ےک رمت پ کہ
اس پ حار مہین ذس ذن نک سوگ کرے اور (ان انام پعنی رمای عدب می) عضت
ے
ے
ن
خ
س
ن
گ
ت
ہ
ی
خ
ل
ک
ےک ع الوہ ی پو کوئ ر ی یا ن ،ی شم ذاےل اور ی و و لگات۔ ا ینہ ص
ےس ناک ہوت وق ث تھورا سا ق سظ نا اظقار اسی عمال کرے پو قناخت تہی‘‘۔

ُ ُّ
حتد امرأة
عن أم عطية -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :ال ِ
ىلع امليت فوق ثالث ،إال ىلع زوج :أربعة أشهر
َ ْ
َ ْ ُ
ب ،وال
وعرشا ،وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عص ٍ
تكتحل ،وال َت َم ُّس طيبا إال إذا طهرتُ :
نبذة من
ْ ََ
ُ
قسط أو أظفار».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم املرأة
ُ َّ
حتد ىلع ميت فوق ثالث ألن اثلالث اكفية للقيام
أن ِ
حبق القريب واتلفريج عن انلفس احلزينة .ما لم
يكن امليت زوجها ،فال بد من اإلحداد عليه أربعة
ُّ
وتصونا يف أيام
أشهر وعرشا ،قياما حبقه الكبري،
عدته .واإلحداد هو ترك الزينة من الطيب ،والكحل،
واحليل ،واثلياب اجلميلة ،ىلع املرأة املتوَّف عنها زوجها

أو قريبها ،فال تستعمل شيئا من ذلك ،لكن ال جيب

اإلحداد إال ىلع الزوج ،أما غري الزوج فلها أن حتد
عليه ثالثة أيام إن شاءت .أما لبس املحدة اثلياب
املصبوغة لغري الزينة ،فال بأس بها من أي لون اكن.

وكذلك جتعل يف فرجها إذا طهرت قطعة يسرية من

األشياء املزيلة للراحئة الكريهة ،وليست طيبا

مقصودا يف هذا املوضع اذلي ليس حمال للزينة.

 .2009حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ینی ﷺ ت عورب کو کسی منت پ نی ذن ےس رناذہ سوگ کرت
ے
ےس منعفماناکنو نکہ نی ذنفینیرسنہذار ےک خق یک اذاینیگاورعم رذہ ذل ےکعم وک
ذور کرت ےک لن کاق ہی خت کہ رمت واال اس کا سوہ ی ہو۔ الینہ سوہ یک وقاب
پ حار ماہ اور ذس ذن سوگ کرنا رصوری ہ نا کہ اس کا اس پ خو تہت پا خق ہ
اےس پورا کر سےک اوراس یک عدب ےک اناممیا ینآبکومحقوطرکھ سےک۔ "احداذ"
ے
کا معنی ہ عورب خس کا حاوند نا کوئ فینی رسنہ ذار قوب ہو گنا ہو اس کا ربت حیےس
خوسیو ،شم اور خوپضورب کیون ےک اسی عمال کو جھور ذینا۔ خنانچہ وہ ان می ےس
ے
ت
کوئ ھی ےس اسی عمال تہی کرے یگ۔ ناہم سوگ یک فصنت رصف سوہ یک وقاب پ

ہ۔ سوہ ےک ع الوہ کسی اور پ وہ اگر حاہ پو نی ذن سوگ منا سکنی ہ۔ سوگ
کرت وایل عورب یک بت اگر ربت ی ہو پو ترھ وہ رنگ ذار کیے تہن سکنی ہ۔
ے
ے
ت
اس صورب می ا پےس کیے تہ ین می کوئ خرح تہی حاہ ان کا رنگ کوئ ھی ہو۔
اشی رطح وہ اینی شم گاہ می خنص ےس ناک ہوت پ اپسی اسناء می ےس کسی ےس کا
ے
م
جھونا سا یکرا رکھ سکنی ہ خو ندپو کو را نل کرئ ہی۔ اس حگہ پ خو کہ ربت کا چل تہی
ے
ہ خوسیو نداب خوذ مقضوذ تہی (نلکہ اس کا مقضد ندپو کو را نل کرنا ہ۔)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أم عطية -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم
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معاين املفردات:

• ال حتد  :بالرفع ىلع انليف  ،وباجلزم ىلع انليه.
• فوق ثالث  :ثالث يلال بأيامها.

• وال تلبس  :بالرفع ىلع انليف  ،وباجلزم ىلع انليه.
• عصب  :ثياب من ايلمن ،فيها بياض وسواد.

• نبذة  :بضم انلون وسكون ابلاء ،بعدها ذال معجمة .أي قطعة .ويطلق ىلع اليشء اليسري.
• قسط  :بضم القاف وسكون السني املهملة ،نوع من ابلخور
• أظفار  :بفتح اهلمزة( .والقسط) و(األظفار) نوًعن من ابلخور.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن إحداد املرأة ىلع ميت فوق ثالث ،غري زوجها.
 .2إباحة اثلالث فما دون ،تفرجيا عن انلفس.
 .3وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها أربعة أشهر وعرشا ،ما لم تكون حامال فبوضع احلمل.
 .4اإلحداد .معناه :ترك الزينة وما يدعو إىل نكاحها .فعليها أن جتتنب لك حيل ،ولك طيب ،وكحل ،وجتتنب ثياب الزينة.
 .5يباح هلا اثلوب املصبوغ لغري الزينة ،والضابط يف معرفتها العرف.
 .6يباح أن تضع يف فرجها بعد الطهر ،هذا املشابه للطيب ،لقطع الراحئة الكريهة.
 .7جواز لبس ما ليس بمصبوغ ويه اثلياب ابليض.
 .8منع املرأة املحد من الكحل واملجزي لالكتحال عند اخلوف ىلع العني  ،وحيمل انليه يف هذا احلديث ىلع حالة عدم احلاجة.
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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.
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انک ناذو نارذوذھ خو سن ( نین)ےس خرمت کوواخت کرتوایلرصاعت
نایث تہی ہوئ۔

ال َترم املصة واملصتان

 .2010احلديث:

**

ے
ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا فمائ ہی کہ ینی ﷺت فمانا کہ ’’انک نا ذو نار
ذوذھ خو سن ( نین) ےس خرمت کو واخت کرت وایل رصاعت نای ث تہی ہوئ‘‘۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
ْ
َُ ْ
حت ِّر ُم ال َم َّصة َوال َم َّصتَان».
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خترب ًعئشة -ريض اهلل عنها -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -بأن مص الصيب ثلدي امرأة غري أمه
مرة أو مرتني ال يصريه ابنا من الرضاع هلذه املرأة،

والتنترش املحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال
ِّ
املحرم ال حيل
رشوط اتلحريم ،ألن الرضاع
للمرتضع أن يزتوج من املرضعة أو من حمارمها
أوحمارم زوجها اذلي هل اللْب ،وجيوز هل اخللوة بهن،
وأن يكون حمرما هلن يف السفر .وعليه فإن هذا

العدد القليل من الرضعات ال حيصل به اتلحريم يف

باب الرضاع ،وال بد من ِخس رضعات كما يف

حديث ًعئشة اآلخر يف صحيح مسلم ...( :فنسخن

خبمس معلومات).

 .2010حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اُم المومنیعاپش رضی اہللپ عایلعہا ،ینیﷺ ےس یروای ثینانفمائ ہی کہ مان
ےک ع الوہ کسی اور حاپون یک پسنان ےسانک نا ذو رمینہ ذوذھ خو سن ( ن ین) ےس وہ
نچہ ،اس حاپون کا رصاعی نینا تہی ہوگا اور ی اس ےک اور اس حاپون ےک مانی
ے
رصاعی خرمت نای ث ہویگ ،اس یک وج ی ہ کہ تہان خرم ِ
ت رصاعت یک شاپظ
م
کمل تہی ہی کنو نکہ خرمت کو واخت کرت وایل رصاعت یک صورب می رصاعی
ے
نین ےک لن حاپ تہی کہ وہ رصاعی مان نا اس ےس نایث ہوت واےل مچارم نا اس

ےک سوہ ےک مچارم ےس ن کاح کرے خو اس ےک ذوذھ یک ملکنت رکھنا ہ ،اس کا
ے
ے
ے
ت
ان ےک ساتھ حلوب وبہائ می رہنا حاپ ہ اور ی ھی حاپ ہ کہ وہ سق می ان کا
مرحم ین۔ اشی اعینار ےس ذوذھ خو سن یک اینی کم پ عداذ ےس رصاعت ےک ناب می
ض
خرمت نای ث تہی ہوئ اور نا نح رص عاب کا نای ث ہونا رصوری ہ حیسا کہ حنح
ے
م
سلم می ام المومنی عاپش رضی اہلل عہا یک ذوشی حدی ث ۔۔۔ (ذس رمینہ ذوذھ
نین ےس خرمت رصاعت کا خکم میسوح ہوکر نا نح نار ذوذھ نین ےس خرمت رصاعت
کا خکم نارل ہوگنا) ـ ےس ی ناب نای ث ہوئ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ََ
• َ
الم َّصة  :الواحدة من املص ،يقالَّ :
ِّ
املحرمة رشًع مص الطفل اثلدي ثم تركه
مص اللْب رشفه ورشبه رشبا رقيقا ،مع جذب نف ٍس ،وحد الرضعة
باختياره من غري ًعرض.
• ال حترم  :أي ال تمنع الزواج وال يثبت بها اتلحريم حبيث يكون الرجل حمرما للمرأة.

فوائد احلديث:

 .1ا ِّلرضاع املؤثِّر بانتقال نفعه من املرضعة إىل الرضيع هو ما أنزش العظم ،وأنبت اللحمَّ ،
َّ
وأما َّ
واملصتان :فال أثر هلما يف تكوين الطفل؛ ذلا
املصة
ْ
هلن ٌ
يكن َّ
تأثري يف احلكم.
لم
َّ
َّ
َّ
 .2أن املصة واملصتني ال حترمان ،ألنهما يسريتان.
َّ
أن الرضاع الكثري ِّ
حيرم ،لكن ورد يف السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه ِخس رضعات معلومات يشبعن الرضيع.
 .3مفهوم احلديث
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج
وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار
احلديث- .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام  -تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام  -تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي  -مكة املكرمة  -الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان  -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام
للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة  -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل .1427
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ے
عورب ،عوربکا ن کاحی کراتاوری عورب خوذ اینا ن کاح کرے،اس لن
کہ ندکار عوربہی اینا ن کاح خوذ کرئہ۔

ال تزوج املرأة املرأة ،وال تزوج املرأة نفسها ،فإن
الزانية يه اليت تزوج نفسها

 .2011احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم
ے
ت فمانا” :عورب ،عورب کا ن کاح ی کرات اور ی عورب خوذ اینا ن کاح کرے،

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -
َ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم« :-ال تُ ِّ
زو ُج املرأة املرأة ،وال
َّ
ُ
ُ
الزانية يه اليت تُ ُ
زوج َ
املرأة َ
فإن َّ
نفسها».
نفسها،
تزوج

درجة احلديث:

صحيح ،دون اجلملة األخرية

اس لن کہ ندکار عورب ہی اینا ن کاح خوذ کرئ ہ“۔

**

حدیث کا ذرج:

(فإن الزانية)

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع أن املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح
ال نلفسها ،وال لغريها ,وأن انلاكح اذلي ّ
زوجت فيه
ُ
املرأة نفسها هو نكاح باطل ،وأما قوهل ( :فإن الزانية
يه اليت تزوج نفسها) فهو من الكم أيب هريرة -ريض

اهلل عنه ,-ويريد من ذلك أن مبارشة املرأة للعقد من
شأن الزانية فال ينبيغ أن يقع انلاكح إال بويل.

 .2011حدیث:

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ ن کاح می عورب کو والی ث کا خق حاصل
تہی ہ؛ ی ا ین لن اور ی ذوشی کسی عورب ےک لن۔ یی ہ وہ ن کاح خس
می عورب خوذ ساذی کرئ ہ ،ناطل ہ۔ اور ی قول” :اس لن کہ ندکار عورب
ہی اینا ن کاح خوذ کرئ ہ“ ،اپوہپہرضی اہلل عنہ کا ذائ ک الم ہ۔ اس ےس آب یک

رماذ ی ہ کہ عورب کا ار خوذ ن کاح کرنا راینہ یک تہچان ہ۔ خنانچہ پعی ویل ےک ن کاح
تہی ہونا حا ہن۔

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

فوائد احلديث:
 .1دل احلديث ىلع أنه ال نكاح إال بويل.
 .2املرأة ال يثبت هلا والية يف انلاكح.
 .3عدم أهلية املرأة إلنكاحها نفسها.
ّ
رشيع.
 .4فساد انلاكح بدون ويل ،ويعترب نكاحا غري
 .5مراًعة األهلية يف الوالية ,فال يتوىل األمور إال من اكن أهال هلا.
 .6اإلشارة إىل قصور املرأة وأنها إذا اكنت ال يصلح أن تكون ويلة ىلع نفسها يف الزتويج فإنه ال يصح أن تكون ويلة ىلع غريها يف احلكم.

املصادر واملراجع:

َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن,
سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم َِ
دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـه -توض ُ
يح األحاكمِ
ِ
ّ
لوغ َ
ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ُالطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح
بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) - .حاشية السندي ىلع سنن ابن
ماجه ,انلارش :دار اجليل.
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(خور کا)اہتھذسذرہمپ ہی کانا حاسکناہ اور مرہیکمقدار،ذسذرہمےس کم
تہی ہویگ۔

ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم  ,وال يكون
املهر أقل من عرشة دراهم

 .2012احلديث:

**

عن يلع -ريض اهلل عنه -قال« :ال تُقطع ُ
ايلد إال يف
ُ َّ
َ
املهر أقل ِمن عرشة
َعرشة درا ِهم ,وال يكون
َ
درا ِهم».

 .2012حدیث:

عیل رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،اتہون ت کہا کہ " (خور کا) اہتھ ذس ذرہم پ ہی
کانا حاسکنا ہ اور مرہ یک مقدار ،ذس ذرہم ےس کم تہی ہویگ"۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

خيرب ٌّ
يلع -ريض اهلل عنه -أن مقدار قطع ايلد يف
الرسقة عرشة دراهم فما فوق ,وأن املهر ال ينبيغ أن

يكون أقل من عرشة دراهم ,وحتديد أقل املهر
معارض لألحاديث املرفوعة ادلالة ىلع صحة جعل

أي َشء مهرا ,وأن املهر يكون بأي َشء هل قيمة.

**

اجمایل معنی:

ے
عیل رضی اہلل عنہ اس مسنلہ ےس آگ ہی ذے رہ ہی کہ خوری می اہتھ کا ین یک
ت
ے
مقدار ،ذس ذرہم اور اس ےس راند ہ اور پقیناً مرہ یک مقدار ھی ذس ذرہم ےس کم
ے
تہی ہوئ حا ہن ( ،ناہم) اقل پین مرہ یک مقدار کا پ عی کرت یک صورب می ان
ت
رمقوع احاذی ث ےس پ عارض و یکراو ہو نا ہ خو کسی ھی خی کو مرہ مقر کرت یک
ضحت پ ذالل ث کرئ ہی اور ی کہ ہ فمت ر کھن وایل خی مرہ ہوسکنی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ادلارقطين.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية االكتفاء بالقليل من املهر.
 .2أن أقل املهر عرشة دراهم ,وهذا خمالف لألحاديث الصحيحة ادلالة ىلع أن املهر يكون بأي َشء هل قيمة.
 .3أن انلصاب املوجب لقطع يد السارق هو عرشة دراهم ،وال جيب يف أقل من ذلك ،واذلي عليه علماء اللجنة أنها جتب يف ربع دينار من
اذلهب ,أو قيمتها.

املصادر واملراجع:

سنن ادلارقطين ,ت :شعيب االرنؤوط ومجاعة ,مؤسسة الرسالة ،بريوت  -الطبعة :األوىل  1424 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دارُ
ابلدر
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث- .
َ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل  1428ه
اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
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( نچارئ ) قاقلونےسآےگ حاکریم الکرو ( نلکہ ان کو مندی میآتذنا کرو ) کسی
ے
م
یک بعپ بعی کرو اوری ہی (نال ب ِ
ت خرنداری) حصریثپھاتےک لن
ے
ک ش ش
ک
پ
ح
س
ی
ک
پویل لگاو اور وئ رہی ص (ذالل ن ر) یذتہائیکرطفےسی چ اور
( پحنےک لن) اوینینون اور یکرپونےک تھنون میذوذھ کوروک کریرکھو.

ال تلقوا الركبان ،وال يبع بعضكم ىلع بيع

بعض ،وال تناجشوا ،وال يبع حارض بلاد ،وال
ترصوا اإلبل والغنم

 .2013احلديث:

**

 .2013حدیث:

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا (" :نچارئ ) قاقلون
ےس آےگ حاکر ی م الکرو ( نلکہ ان کو مندی می آت ذنا کرو ) کسی یک بع پ بع ی کرو اور
ے
ے
ک ش ش
م
ح
ی ہی (ن ال ب ِ
ت خرنداری) حص ری ث پھات ےک لن پویل لگاو اور وئ رہی ص
(ذالل ین کر) کسی ذتہائ یک رطف ےس ی پچ اور ( پحن ےک لن) اوینینون اور
ے
یکرپون ےک تھنون می ذوذھ کو روک کر ی رکھو .اگر کسی ت(ذھوکہ می آکر ) کوئ اپسا
حاپور خرندلنا پو اےس ذوذھ ذو ہن ےک پ عد ذوپون احیناراب ہی پعنی حاہ پو حاپور کو
ک
رکھ ےل اور ی حاہ پو واپس کرذے اور انک صاع ھحور اس ےک ساتھ ذوذھ ےک

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم« :-ال تَلَ َّق ُوا ُّ
الركبان ،وال يبع بعضكم
ىلع بيع بعض .وال َتنَ َ
اج ُشوا .وال يبع َح ٌ
ارض ِ َبلا ٍد .وال
ِ
َ
َّ َ
تُ َ ُّ
انلظ َرين
رصوا اإلبل والغنم ،ومن ابتاعها فهو خبري
َّ َ
بعد أن حيلبها :إن َر ِضيَ َها أمسكها ،وإن َس ِخ َطها َردها
َو َصاًع من تمر".

ندےل ذے ذے"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ينىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن ِخسة أنواع من
ابليع املحرم ،ملا فيها من األرضار العائدة ىلع ابلائع

أو املشرتي أو غريهما - 1 .فنىه عن تليق القادمني

بليع سلعهم من طعام وحيوان ،فيقصدهم قبل أن

يصلوا إىل السوق ،فيشرتى منهم ،فلجهلهم بالسعر،

ربما غبنهم يف بيعهم ،وحرمهم من بايق رزقهم اذلي

تعبوا فيه -2 .كما نىه أن يبيع أحد ىلع بيع أحد،

ومثله يف الرشاء ىلع رشائه .وذلك بأن يقول يف خيار
املجلس أو الرشط :أعطيك أحسن من هذه السلعة

أو بأرخص من هذا اثلمن ،إن اكن مشرتيا ،أو أشرتيها
منك بأكرث من ثمنها ،إن اكن بائعا ،يلفسخ ابليع،

ويعقد معه .وكذا بعد اخليارين ،نىه عن ذلك ،ملا

يسببه هذا اتلحريش من التشاحن والعداوة
وابلغضاء ؛ وملا فيه من قطع رزق صاحبه -3 .ثم نىه
عن انلجش ،اذلي هو الزيادة يف السلعة لغري قصد

الرشاء ،وإنما نلفع ابلائع بزيادة اثلمن ،أو رضر
املشرتي بإغالء السلعة عليه ونىه عنه ،ملا يرتتب

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ بع یک نا نح خرام صورپون ےسمنع فما رہ ہی کنو نکہ ان ےس فوخت کیندہ
ش
نا خرندار نا ان ےک ع الوہ کسی اور حص کو پقضان ہو نا ہ۔1۔ خو لوگ ا ین سامان
ے
ے
نچارب حیےس اسنات خورذئ اور حاپور پحن ےک لن آ رہ ہون ان ےک مندی نک

ت
ہنحن ےس تہےل ہی ان ےک ناس حا کر ان ےس خرنداری کرت ےسمنع فمانا کنو نکہ ان
ش
کو ری ث کا علم تہی ہو ناہ۔ خنانچہ ممک ہ کہ ی حص فوخت می اتہی ذھوکہ
ے
ذے کر اتہی ان ےک ررق ےس مرحوم کر ذے خس ےک لن اتہون تاینی م سقت
ے
اتھائ ہوئ ہ۔ 2۔ اشی رطح ینی ﷺ ت کسی یک فوخت پ فوخت اور اشی
رطح اس یک خرنداری پ خرنداری کرت ےسمنع فمانا۔ اس یک صورب ی ہ کہ وہ
م
ش
حص خنار ِ چلس نا خنار ِ شط ےک ذوران خرندار کو ی کےہ کہ می تمہی اس سامان
ش
نچارب ےس رناذہ عِمہ سامان اس ےس کم فمت پ ذینا ہون نا ترھ ی ذوشا حص اگر
فوخت کیندہ ہوپواسےس کےہ کہاس یکخوفمتلگحیکہمیاس ےسرناذہمی
ق
ش
تم ےس ی خرند نا ہون اور اپسا کرتےس اس کا مقضد ی ہو کہ وہ حص بع کو سح کرےک
ت
اس ےک ساتھ عقد کر ےل۔ اشی رطح ذوپون قسم یک احینار جم ہو حات ےک پ عد ھی
آب ﷺ ت اپسا کرت ےس منع فمانا ۔ کنو نکہ (فوخت کیندہ نا خرندارکو) اس
رطح ےس اکسانا ناہمی پعص و عداوب اور پقب کا سیت نینا ہاوراس ےس اس
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عليه من الكذب واتلغرير باملشرتين ،ورفع ثمن

السلع عن طريق املكر واخلداع -4 .وكذلك نىه أن

يبيع احلارض للبادي سلعته ألنه يكون حميطا
بسعرها ؛ فال يبىق منه شيئا ينتفع به املشرتون .وانليب

صىل اهلل عليه وسلم يقول " :دعوا انلاس ،يرزق اهلل

بعضهم من بعض"  -5 .انليه عن بيع املرصاة من
بهيمة األنعام ،فيظن املشرتي أن هذا ًعدة هلا

فيشرتيها زائدا يف ثمنها ماال تستحقه ،فيكون قد

غش املشرتي وظلمه .فجعل الشارع هل مدة يتدارك
بها ظالمته  ،ويه اخليار ثالثة أيام هل أن يمسكها،
وهل أن يردها ىلع ابلائع بعد أن يعلم أنها مرصاة .فإن
اكن قد حلب اللْب ردها ورد معها صاع تمر بدال

منه.

ن
ت
آذمی کو اس ےک ررق ےس ھی مرحوم کر ذنا حا نا ہ۔ 3۔ آب ﷺ ت ب ِع حس
ےسمنع فماناخسکامعنی یہ کہ سامان نچاربکوخرندت یک بتےکپعی ہیاس
ے
کا ری ث پھا ذنا حات خس کا مقضوذ فوخت کیندہ کو رناذہ فمت ذال کر اےس پقع تہنچانا نا
ترھ سامان نچارب کا تھاو پھا کر خرندار کو پقضان تہنچانا اور اےس اس ےکخرندت
ے
ےسروکنا ہو۔اس یک مماپعت اس لن ہ کنو نکہ اس می خرندارون ےک ساتھ کدب
ینائ ہوئ ہ اور اتہی ذھوکہ ذنا حا نا ہ اور مکر فی ث ےک ذر پےع ےس سامان
ش
نچارب یک فمت پھا ذی حائ ہ۔ 4۔ اشی رطح آب ﷺ ت شرہی حص کو
ش
ذتہائ حص کا سامان ِنچارب پحن ےس منع فمانا کنو نکہ اس کو اس ےک ری ث کا پوری
ے ے
ے
رطح ےس علم ہو نا ہ اور وہ اس می کوئ گچاپس جھور نا ہی تہی کہ خرندار قاندہ اتھا
سکی۔ خت کہ ینی ﷺ کا فمان ہ :لوگون کو ان ےکحال پ جھور ذو ،اہلل ان می
ےس کچھ کو کچھ ےکذر پےع ررق تہنچا نا ہ۔ 5۔ خوناپون می ےس مضاہ (پعنی اپسا
ے
ے
حاپور خےس پحن ےک لن اس ےک ذوذھ کو کچھ رعےص ےک لن اس ےک تھنون می ہی
ے
ر ہن ذنا حات)یک بع کرت یک مماپعت خس ےس خرندار کو ی لےگ کہ اینا ذوذھ ذینا
اس حاپور کا م عمول ہ اور اس خنال ےس وہ حاپور کو رناذہ فمت پ خرند ےل حاال نکہ وہ
ش
خقنقت می ا ین کا ی ہو۔ اپسا کرت پ وہ حص خرندار کو ذھوکہ ذ ین اور اس پ طلم
ے
ے
کرت کا رمیکت ہو گا۔اشی لن سارع علنہ الس الم ت خرندار ےک لن اینی مدب
من عی کر ذی خس می وہ ا ین ساتھ ہوت وایل نا اپضاق کا ندارک کر سکنا ہ خو کہ
نی ذن کا احینار ہ حاہ وہ اس حاپور کو ا ین ناس رکھ ےل نا ترھ ی ینہ لگن ےک
پ عد کہ وہ مضاہ ہ ،اےس فوخت کیندہ کو واپس کر ذے۔ اگر اس ت ذوذھ ذھو لنا
ک ت
ہو پو حاپور ےک ساتھ ساتھ اس ذوذھ ےک ندےل می انک صاع ھحور ھی ذے ذے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه ،والرواية اثلانية رواها مسلم.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

َ َ َّ
• ال تـلـقوا  :بفتح اتلاء والالم ،وأصله تتلقوا فحذفت تاء املايض ،أي :ال تستقبلوا
• الركبان  :مجع راكب ،ويراد تليق القادمني إىل ابلالد بليع ما معهم
• وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض  :بأن يشرتي شيئا فيدعوه غريه إىل الفسخ يلبيعه خريا منه بأرخص ،ويف معناه الرشاء ىلع الرشاء ،وهو :أن
يدعو ابلائع إىل الفسخ ليشرتيه منه بأكرث.
• وال تناجشوا  :انلجش ،وهو الزيادة يف السلعة ،أي :ال يزد أحدكم يف ثمن سلعة ليس يف نفسه اشرتاؤها يلرض بذلك غريه.

• وال يبع حارض بلاد  :احلارض :هو ابلدلي املقيم ،وابلادي نسبة إىل ابلادية  .واملراد به القادم بليع سلعته بسعر وقتها .سواء أكان بدويا أم حرضيا،
فيقصده احلارض يلبيع هل سلعته بأىلغ من سعرها لو اكنت مع صاحبها .والسمسار هو ابلائع أو املشرتى لغريه.
• وال ترصوا الغنم  :اتلرصية :ربط أخالف انلاقة (أي ثديها) أو غريها  ،وترك حلبها يلجتمع بلنها فيكرث فيظن املشرتي أنها كثرية اللْب فزييد
يف ثمنها ملا يرى من كرثة بلنها
• ابتاعها  :اشرتاها بعد اتلرصية
• خبري انلظرين  :بأفضل الرأيني
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• "إن رضيها"  :إن ريض املرصاة

• أمسكها"  :أبقاها ىلع ملكه وال َشء هل.
• سخطها  :كرهها

فوائد احلديث:
 .1انليه عن تليق القادمني ،بليع سلعتهم ،والرشاء منهم ،قبل أن يصلوا إىل السوق .فانلىه يفيد اتلحريم.
ُْ
 .2احلكمة يف انليه ئلال خي َدعوا ،فيشرتى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثري.
 .3حتريم ابليع ىلع بيع املسلم ،وهو أن يقول ملن اشرتى سلعة بعرشة  :عندى مثلها بتسعة.وحمل اتلحريم يف زمن خيار املجلس أو خيار الرشط،
وكذلك بعد اخليارين ألن فيه رضرا أيضا من تأسيف العاقد ،مما حيمله ىلع حماولة الفسخ ،بانتحال بعض األعذار ،وغري ذلك من املفاسد .ومثل
املسلم يف ذلك ،اذليم وإنما خرج خمرج الغالب .وقد قال ابن عبد الرب :أمجع الفقهاء ىلع أنه ال جيوز دخول املسلم ىلع اذليم يف سومه ،إال
األوزاىع وحده .ومثله الرشاء ىلع رشائه ،كأن يقول ملن باع سلعته بتسعة :عندي فيها عرشة ،يلفسخ العقد مع األول ،ويعقد معه.

 .4مثل ابليع يف اتلحريم ،خطبة انلاكح ىلع اخلاطب قبله .وكذلك الوظائف واألعمال ،اكملقاوالت واإلجارات ،وغري ذلك من العقود ألن املعىن
املوجود يف ابليع -وهو إثارة العداوة وابلغضاء -موجود يف اللك.
َْ
 .5انليه عن بيع احلارض للبادي وصفته أن يق َدم من يريد بيع سلعته من غري أهل ابلدل ،فيتوىل بيعها هل أحد املقيمني يف ابلدل.
 .6احلكمة يف انلىه ،إغالء السلعة ىلع املقيمني إذا باعها عليهم أحد منهم خبالف ما إذا اكنت مع القادم ،فلجهله بالسعر ،ال يستقيص مجيع
قيمتها ،فيحصل بذلك سعة ىلع املشرتين.
َْ
َ
 .7قيد بعض العلماء اتلحريم برشوط ،أهمها أن يقدم ابلادي بليع سلعته ،وأن يكون جاهال بسعر ابلدل ،وأن يكون بانلاس حاجة إيلها.
 .8انلىه عن ترصية اللْب يف رضوع بهيمة األنعام عند ابليع.

 .9حتريم ذلك ملا فيه من اتلدليس واتلغرير باملشرتى ،فهو من الكذب ،وأكل أموال انلاس بابلاطل .وإن اكن قد رصها حلاجته أو لغري قصد ابليع
فذلك جائز ىلع أال يرض باحليوان ،وإال فحرام
 .10أن ابليع صحيح لقوهل " :إن رضيها أمسكها " ولكن هل اخليار بني اإلمساك والرد ،إذا علم باتلرصية ،سواء أعلمه قبل احللب ،أم باحللب.
 .11أن خياره يمتد ثالثة أيام ،منذ علم اتلرصية.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل
البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -اإلملام برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة
السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة-
الطبعة العارشة1426 -ه

الرقم املوحد)5918( :
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ے
بوہ کا ن کاح اسوقث نکی کنا حات خت نک کہ اسےسارم(خکم) حاصل
ے
ے
ی کرلنا حات۔ اور کنواری لریککا ن کاح اسوقث نکی کنا حات خت نک کہ
ے
اسےساحاربیےلیل حات۔ضچای کرامتذرناقث کنا کہ:اے اہلل
ےکرسول!اسیکاحاربکیےس ہویگ؟ آبﷺتفمانا:اسیکاحاربی

ال تنكح األيم حىت تستأمر ،وال تنكح ابلكر

حىت تستأذن .قالوا :يا رسول اهلل ،فكيف إذنها
قال :أن تسكت

ہ کہوہ (احاربطلت کرتپ) حاموسرہ

 .2014احلديث:

**

 .2014حدیث:

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس رمقوعاً روای ث ہ’’:بوہ کا ن کاح اس وق ث نک ی کنا
ے
ے
حاتخت نک کہاسےس ارم(خکم) حاصل یکرلناحات۔ اور کنواریلریک کان کاح
ے
ے
اس وق ث نک ی کنا حات خت نک کہ اس ےس احارب ی ےل یل حات۔ ضچای
کرام ت ذرناق ث کنا کہ :اے اہلل ےک رسول! اس یک احارب کیےس ہو یگ؟ آب

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :ال
ْ
ُ
تنُك َح ُاأليُّم حىت تستأمر ،وال تنكح ابلكر حىت
ُ
تستَأذن .قالوا :يا رسول اهلل ،فكيف إذنها قال :أن
تسكت».

ﷺ ت فمانا :اس یک احارب ی ہ کہ وہ (احارب طلت کرت پ) حاموشی
احینار کرے۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

عقد انلاكح عقد خطري ،يستبيح به الزوج أشد ما
حتافظ عليه املرأة ،هو :بضعها .وتكون بهذا العقد

أسرية عند زوجها ،هلذا جعل هلا الشارع العادل

الرحيم احلكيم أن ختتار رشيك حياتها ،وأن تصطفيه
بنظرها .فيه اليت تريد أن تعارشه ،وىه أعلم بميوهلا
ورغبتها .فلهذا نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم أن
تزوج اثليب حىت يؤخذ أمرها فتأمر .كما نىه عن

تزويج ابلكر حىت تستأذن يف ذلك أيضا فتأذن .وألنه
يغلب احلياء ىلع ابلكر اكتىف منها بما هو أخف من
األمر ،وهو اإلذن ،كما اكتىف بسكوتها ،ديلال ىلع

رضاها.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
عقد ن کاح یک تہت رناذہ اہمنت ہ خس یک وج ےس سوہ ےک لن وہ ےس ح الل ہو
حائ ہ خس یک عورب ست ےس رناذہ خقاظت کرئ ہ پعنی اس یک شم گاہ۔ اس
ے
عقد یک وج ےس وہ ا ین سوہ یک قند می حیل حائ ہ۔ اس لن اس عاذل و رجم اور
خ
کنم سارع ت احارب ذی ہ کہ وہ ا ین شنک خناب کو ذیکھ کر اس کا اپچاب

کرے کنو نکہ اس ےک ساتھ اشی کو ر ندیگ گرارئ ہ اور وہ اینی رع ینون اور خواہساب
کو رناذہ ا جےھ اندار می حاینی ہ۔ اشی وج ےس ینی ﷺ ت نینہ عورب کا رص نح
اندار می خکم ذت ینا اس کا ن کاح کرت ےس منع کنا ہ۔ اشی رطح کنواری لریک
ے
ت
ےس من علق ھی منع فمانا کہ اس یک احارب ےک پعی اس کا ن کاح کنا حات۔ خو نکہ
کنواری لریک پ خنا عال ث ہوئ ہ اس وج ےس اس ےک سلسےل می اس ےک کہن ےس
ت
کم پ خی کاق ہ پعنی اس یک احارب اور اس سلسےل می ھی اس یک حاموشی کاق ہ
خو اس یک رصا یک ذلنل ہوئ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• التنكح  :ال تزوج.
• األيم  :اثليب اليت فارقت زوجها بموت أو طالق

378

• تستأمر  :أصل االستئمار :طلب األمر .فاملعىن ال يعقد عليها إال بعد طلب األمر منها ،وأمرها به.
• تستأذن  :يطلب منها اإلذن
• إذنها  :إذن ابلكر
• أن تسكت  :وذلك ألنها تستيح أن تفصح ،ويستحب إعالمها أن سكوتها إذن.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن نكاح اثليب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد انلىه بصيغة انليف ،يلكون أبلغ ،فيكون انلاكح بدونه باطال.
ُ ْ .2
انليه عن نكاح ابلكر قبل استئذانها ،ومقتىض طلب إذنها أن نكاحها بدونه باطل أيضا.
 .3ابلكر تستأذن لغلبة احلياء عليها ،فال تكون موافقتها بأمر اكثليب.
 .4يكيف يف إذنها السكوت حليائها -اغبلا -عن انلطق ،واألحسن أن جيعل ملوافقتها بالسكوت أجال ،تعلم به أنها بعد انتهاء مدته يعترب سكوتها
إذنا منها وموافقة.

 .5ال يكيف يف استئمار اثليب واستئذان ابلكر جمرد اإلخبار بالزواج ،بل ال بد من تعريفها بالزوج تعريفا تاما ،عن سنه ،ومجاهل ،وماكنته ،ونسبه،
وغناه ،وعمله ،وضد هذه األشياء ،وغري ذلك مما فيه مصلحة هلا ،خربا مطابقا للواقع.

 .6قال شيخ اإلسالم :من اكن هلا ويل من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الويل بإذنها ،وال يفتقر ذلك إىل حاكم باتفاق العلماء .وأما من ال
ويل هلا فإن اكن يف القرية أو املحلة نائب حاكم زوجها ،وهو أمري األعراب ورئيس القرية وإذا اكن فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها .واهلل
أعلم .ومثل ذلك يف زماننا ممثل املراكز اإلسالمية يف ابلالد الاكفرة
 .7األحسن االستشارة يف أمر انلاكح لعظيم خطره وماكنته

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة،
األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه) اإلملام برشح عمدة األحاكم إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381( ،ه) صحيح
ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) .صحيح
مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق(،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت)
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ے
کسی حاملہ عوربےساسوقث نک ضحنتییک حات خت نک کہرحیگی ہو
ے
ے
ت
حات اور عی حاملہےس ھی اسوقث نک ضحنتییکحات خت نک کہ اس
ے
کو انک خنصیآحات۔

ال توطأ حامل حىت تضع ،وال غري ذات َحل
حىت َتيض حيضة

 .2015احلديث:

**

اپو سعند رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ت رعوہ اوطاس می گرقنار
ہوت وایل لوندپون ےک نارے می فمانا" :کسی حاملہ عورب ےس اس وق ث نک
ے
ے
ت
ضحنت ی یک حات خت نک کہ اس یک رحیگ ی ہو حات اور عی حاملہ ےس ھی اس
ے
ے
وق ث نک ضحنت ی یک حات خت نک کہ اس کو انک خنص ی آحات"۔

عن أيب سعيد -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل
ُ َ ُ
َ
ٌ
وطأ َحا ِمل
عليه وسلم -قال يف َسبَايَا أ ْو َطاس« :ال ت
َُْ َ
َ َ
ْ َ
َْ
َ َ َ
حتيض َحيضة».
ات مح ٍل حىت ِ
حىت تضع ،وال غري ذ ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أخرب أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -بأنه يف
أوطاس -ماكن قرب مكة -نىه َّ
انليب -صىل اهلل عليه
ْ
وسلم -أن توطأ املرأة اليت أخذت يف اجلهاد من
َُْ
الكفار حىت تعلم براءة رمحها ،بوضع محلها ،وحىت
تطهر من نفاسها ،وأما الساملة من احلمل فال توطأ

حىت حتيض حيضة ،ألنا ال نعلم براءة رمحها إال

باحليض ،وقيس ىلع املسبية غريها اكملشرتاة
واملتملكة من اإلماء بأي وجه من وجوه اتلملك.

 .2015حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ینان کر رہ ہی کہ مکہ ےک فی ث وا قع اوطاس ےک
ے
مقام پ ینی ﷺ ت خہاذ می کقار ےس گرقنار یک گنی کسی حاملہ عورب ےسی ث نک

مناشب ےس منع فمانا خت نک کہ نچہ خن ذ ین ےک ساتھ اس کا اسییاء رجم ی ہو
ے
ے
حات اور وہ ا ین پقاس ےس ناک ی ہوحات۔ خت کہ وہ عورب خو حاملہ ی ہو اس
ے
ےس اس وق ث نک ہم پسیی تہی یک حات یگ خت نک کہ اےس انک خنص ی آ
ے
حات۔ کنو نکہ ہمی اس ےک بت ےک نچ ےس حایل ہوت کا علم خنص ہی ےک
ے
ت
ذر پےع ہو نا ہ۔ گرقنار سدہ ناندی پ قناس کرت ہوت خرند کرذہ نا کسی ھی اور
ت
رط پق ےس ملکنت می آت وایل ناندی کا ھی تہی خکم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ ُ
• أَ ْو َطاس  :اسم ماكن قرب مكة؛ َّ
ّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هوازن يف ُحنني ،انتىه إيله بعض فلوهلم وجتمعوا فيه ،فبعث يف أثرهم
لما هزم
َ
رسية ،فحصلت معركة ،يه امتداد لغزوة ُحنني يف الزمان واملاكن.
ِ
• َسبَايَا  :ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم يف اجلهاد.

فوائد احلديث:

َّ
ُ
َّ
فتصبح ملك يمني ملن جاءت يف قسمه من
يكن رقيقات بمجرد السيب ،واستيالء املسلمني عليهن،
املسبيات من الكفار يف اجلهاد
 .1النساء
الغنائم.

ِّ
 .2إذا ملك أمة بسيب ،أو رشاء ،أو هبة ،أو إرث ،أو غري ذلك ،لم حيل هل وطؤها قبل استربائها ،ولو اكن من آلت منه إيله صغريا ،أو امرأة ،أو ِعنينا،
أو حنو ذلك.
ْ
ْ
 .3االسترباء هو العلم برباءة الرحم بأحد الطرق اآلتية - :إن اكنت الرقيقة حامال ،فبوضع محلها َكه - .وإن اكنت حتيض ،فاسترباؤها حبيضة
ْ
ّ
فبميض شهر واحد من دخوهلا يف ملكه.
واحدة - .وإن اكنت آيسة ،أو لم حتض،
 .4لك هذه االحتياطات والصيانة حمافظة ىلع األنساب ،وتثبيتا لألعراق؛ ئلال ختتلط املياه ،فيضيع النسب ،وتفقد األصول.
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 .5احلامل الحتيض ،ألنا ال نعلم براءة رمحها إال باحليض؛ فحيضها نادر.

 .6االهتمام بالنسب.

 .7احليضة الواحدة حتصل بها براءة الرحم.

 .8احلامل من النساء جيوز وطؤها إال إذا أصابها رضر فيمنع ،وأما احلديث فهو خاص باململوكة عند االسترباء.

 .9جواز وطء املسبية بعد االسترباء ولو يف دار احلرب لعموم احلديث.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت  .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن ادلاريم
 حتقيق :حسني سليم أسد ادلاراين  -انلارش :دار املغين للنرش واتلوزيع ،اململكة العربية السعودية-الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .توضيح األحاكممن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح
الفوزان ،اعتناء عبد السالم السلمان  ،الرياض ،الطبعة األوىل  .1427 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق
الصنعاين،
وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل ُ
انلارش :دار احلديث .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم  -بريوت،
الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ش
ش
ال صالة ملن ال وضوء َل ،وال وضوء ملن لم يذكر اس حصیکتمار تہی ،خس کاوصو تہی اور اس حص کاوصو تہی ،خستوصو
پ
اسم اهلل تعاىل عليه
ےکشوع می" سم اہلل" تہی کہا۔

 .2016احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت
ش
ش
فمانا":اس حص یک تمار تہی ،خس کا وصو تہی اور اس حص کا وصو تہی ،خس ت
پ
وصو ےک شوع می " سم اہلل" تہی کہا"۔

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
َ
ضوء هل ،وال ُو َ
صالة ِملن ال ُو َ
ضوء ِملن لم
وسلم« :ال
ْ
يَذكر اسم اهلل تعاىل عليه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

خيرب أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف هذا احلديث عن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أنه حكم بعدم
صحة صالة من لم يتوضأ ،كما حكم بعدم صحة

وضوء من لم يذكر اسم اهلل عليه ,فلم يقل :بسم اهلل.
قبل الوضوء ،فاحلديث نص يف وجوب التسمية عند
الوضوء ،ومن تركها عمدا فوضوءه باطل ,ومن توضأ

بدون تسمية ناسيا أو جاهال باحلكم الرشيع
فوضوءه صحيح.

 .2016حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ اس حدی ث می رسول اہلل ﷺ یک اس ناب ےسعلم و آگہی
ذے رہ ہی کہ آب ت ت وصو تمار اذا کرت واےل یک تمار کو ناطل فار ذنا۔
اشی رطح آب ﷺ ت وصو ےس تہےل "پسم اہلل" پےھ پعی کن حات واےل
وصو کو ناطل فار ذنا۔ لہدا اس حدی ث می وصو کرت وق ث "پسم اہلل" کہن ےک
وخوب یک ذلنل ملنی ہ اور ی کہ خس ت حان پوجھ کر پسم اہلل تہی کہا ،اس کا وصو
ناطل ہ۔ الینہ خس ت تھول کر نا شعی خکم ےس ناواققنت یک ینا پ "پسم اہلل"
کےہ پعی وصو کرلنا ،اس کا وصو ذرست ہوگا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• ال صالة  :ال :نليف اجلنس ،واتلقدير :ال صالة صحيحة ،ألن الوضوء رشط الصالة.
• ال وضوء  :ال :نافية للجنس ،وتقديره :ال وضوء صحيح أو اكمل.
• اسم اهلل  :أي التسمية ىلع الوضوء بأن يقول :بسم اهلل.

فوائد احلديث:
 .1الوضوء رشط من رشوط صحة الصالة.
 .2ظاهر احلديث نيف صحة وضوء اذلي لم يذكر اسم اهلل عليه متعمدا.
 .3وجوب التسمية عند الوضوء مع اذلكر ،وسقوطها مع النسيان.
 .4لم يرد يف أذاكر الوضوء َشء صحيح سوى التسمية قبله ،واذلكر اذلي يكون عقب االنتهاء منه ،وهو أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك
وأن حممدا عبده ورسوهل.

املصادر واملراجع:

-سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب- .سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد

احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :د عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتيك( ،ط ،)1مؤسسة الرسالة  1421( ،ـه)- .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ملحمد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش،
(ط ،)2املكتب اإلساليم ،بريوت  1405 ( ،ـه)- .توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه) -تسهيل اإلملام للشيخ
صالح الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) -رشح الشيخ ابن عثيمني ىلع ابللوغ ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة
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اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشالكته للعظيم آبادي
َّ
(ط ،)3دار الكتب العلمية ،بريوت 1415( ،ه) [ج- .]122 /1منحة العالم للشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1427( ،ه) -
فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة
ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض.
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ویل (یک احارب)ےک پعی ن کاح تہیہ

ال نكاح إال بويل

 .2017احلديث:

**

عن أيب موىس األشعري -ريض اهلل عنه -عن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :ال ِنكاح إال بِ َو ِ ّيل».

اپو موشی اسْعی رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:
”ویل ےک پعی ن کاح تہی ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

دل احلديث ىلع اعتبار الويل يف عقد انلاكح وأنه
َّ
رشط لصحته ،فال يصح انلاكح إال بويل ،يتوىل عقد

انلاكح ،ويشرتط يف الويل :اتللكيف ،واذلكورية،

والرشد يف معرفة مصالح انلاكح ،واتفاق ادلين بني
الويل واملوىل عليها ،فمن لم َّ
يتصف بهذه الصفات

فليس أهال للوالية يف عقد انلاكح ،فإن تعرس فويلها
السلطان.

 .2017حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ عقد ِن کاح می ویل کا اعینار ہوگا اور ن کاح یک
ض
ضحت ےک لن ویل کا ہونا شط ہ۔ خنانچہ ویل ےک پعی ن کاح حنح تہی ہوگا۔ ویل
عقد ِن کاح یک پولنت کرے گا۔ الینہ ویل می ی شوط ہوت حاہنی :مکلف ہو ،رمذ
ہو ،مضا لحِ ن کاح ےس نا خی ہو اور ویل و مویل (خس کا وہ ویل ہ) کا ذین می انک ہو۔
ے
پس خو ان صقاب ےس منضف ی ہو ،وہ ن کاح می والی ث کا اہل تہی ہوگا۔ اگر کوئ
ے
م س کل نیس آحات ،پو عورب کا ویل سلظان (حاکم وق ث) ہوگا۔

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

معاين املفردات:

• َ
الو ِ ُّيل  :هو أقرب الرجال إىل املرأة من عصبتها اذلين يرثونها ،اكألب واألخ.
• ال نكاح  :ال نكاح صحيح ومعترب رشًع.

فوائد احلديث:
 .1وجود الويل رشط يف صحة انلاكح.
 .2الويل هو أقرب الرجال إىل املرأة ،فال يزوجها ويل بعيد مع وجود أقرب منه.
ّ
رشيع وجيب فسخه عند احلاكم أو بطالق رشيع.
 .3فساد انلاكح بدون ويل ،ويعترب نكاحا غري
َّ
ٌّ
اإلمام أو نائبه ،فإن السلطان ويل من ال ويل هل.
 .4إذا لم يوجد للمرأة ويل من أقاربها أو موايلها ،فويلها ِ
 .5ال بد أن يكون الويل ذا رشد؛ ألنه ال يمكن أن تتحقق املصلحة للمرأة إال إذا اكن الويل رشيدا.
املصادر واملراجع:

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

  1395ـه  -سنن ابن ماجه املؤلف :ت :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة
َ
ُ
غريب ,ت :يلع بن عبد اهلل الزبن ,دار هجر ,الطبعة :األوىل   1428ـه-
الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام للم ِ
َ
َ
لوغ َ
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل لألبلاين  ,املكتب اإلساليم الطبعة :اثلانية   1405ـه -توض ُ
يح األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام .مكتبة
ِ
ّ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة
األسدي ،مكة
العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل
 - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة
األوىل .1427
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انکراب میذووپ تہی۔

ال وتران يف يللة.

 .2018احلديث:

**

ْ
عن قيس بن طلق ،قال :زارنا طلق بن يلع يف يوم من
َْ
رمضان ،وأمىس عندنا ،وأفطر ،ثم قام بنا الليلة،
َ َ
وأ ْوت َر بنا ،ثم احندر إىل مسجده ،فصىل بأصحابه،
َ
َ َّ
حىت إذا بيق الوتر قد َم رجال ،فقال :أ ْوتِ ْر بأصحابك،

قیس ین طلق ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی :طلق ین عیل رضی اہلل عنہ رمضان می
ے
انک ذن ہمارے اہن آت ،ہمارے ہی تہان سام یک ،اقظار کنا ،ہمی اس راب
ے
ے
ے
ت
تمار پھائ ،وپ ھی پھات ترھ اینی مسچد یک رطف حےل گن ،واہن ا ین ساتھنون کو
ے
ش
ت
ح
ھ
ی
ن
ک
پ
ک
خ
تمار پھائ اور ت وپ ناق رہ گنا ،و انک ص و آےگ ر ذنا اور کہاکہ ا ن سا ون
کو وپ پھاو  ،ت سک می ت رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ےس سنا ہ  ،آب

فإين سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :ال
َْ
ان يف يللة».
ِوتر ِ

فمات تےھ ۔ ” انک راب می ذو وپ تہی ۔“ ( پعنی ذو نار وپ تہی ۔ )

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني نلا الصحايب اجلليل طلق بن يلع -ريض اهلل
عنه -يف احلديث الرشيف من فعله بأنه أوتر أول

الليل بأهله ،ثم صىل بقومه ولم يوتر بل قدم غريه يف

الوتر؛ وذلك ألنه سمع نهيا من انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -بأن يوتر اإلنسان مرتني يف يللة واحدة.

 .2018حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ح
ضچائ لنل طلق ین عیل رضی اہلل عنہ اس حدی ث می ا ین ق عل ےس ی ینان کر رہ
ے
ہی کہ اتھون ت انک ذق عہ راب ےک ایندائ خےص می ا ین اہل حای ےک ساتھ وپ
ے
پھا ،ترھ اینی قوم ےک لوگون کو تمار پھائ ،لنک وپ تہی پھانا ،نلکہ وپ ےک لن کسی
اور کو آےگ کر ذنا۔ اتھون ت اپسا اس لن کنا تھا؛ کنون کہ اتھون ت رسول اہلل
ے
م
م
ﷺ ےس سنا تھا کہ آب ت اس ناب ےس منع فمانا تھا کہ کوئ آذ ی انک راب ی
ذو وپپےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َْ
ان يف يللة  :نيف بمعىن انليه ،فكأنه قال( :ال توتروا مرتني يف يللة).
• ال ِوتر ِ

فوائد احلديث:

َّ
َّ
وأن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -بعد أن أوتر صىل ركعتني ،وأن الشفع بعد الوتر ال ينقضه.
 .1جواز الصالة بعد الوتر،
َّ
ُ
َّ
 .2يدل احلديث ىلع كراهية اإليتار يف الليلة الواحدة مرتني فأكرث؛ ألن تكرير الوتر يف يللة واحدة عبادة لم ترشع ،وال يعبد اهلل -تعاىل -إال بما
رشع.
 .3من أراد أن يصيل مع اإلمام حىت تنتيه صالته؛ حتصيال لفضيلة قوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-من قام مع اإلمام حىت ينرصف ،فكأنما قام
َّ
يلله" ،وأراد أن حيصل ىلع فضيلة الوتر آخر الليل ،فإنه إذا سلم اإلمام قام وأىت بركعة ،تشفع هل صالته مع اإلمام.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،دار الفكر ،حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد .سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :أمحد
حممد شاكر وآخرين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .املجتىب من السنن ( السنن الصغرى ) ،أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
مكتب املطبوًعت اإلسالمية ،حلب ،الطبعة :اثلانية 1406ه1986 ،م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .صحيح
اجلامع الصغري وزيادته ،حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم ،بريوت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة

385

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل
األسدي ،مكة
1428ه1432 ،ه.
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ے
ج
ت
کسی عورب کو اسیک تھو ھی نا اسیک حالہےک ساتھ ن کاح می معی کنا حات۔

ال جيمع بني املرأة وعمتها ،وال بني املرأة وخاتلها

 .2019احلديث:

**

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :ال ُ
جي َم ُع بني

اپو ُہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ کسی عورب کو
ے
ج
ت
اس یک تھو ھی نا اس یک حالہ ےک ساتھ ن کاح می مع ی کنا حات۔

املرأة وعمتها ،وال بني املرأة وخاتلها».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

جاءت هذه الرشيعة املطهرة بكل ما فيه اخلري
والصالح وحاربت لك ما فيه الرضر والفساد ،ومن

ذلك أنها حثت ىلع األلفة واملحبة واملودة ،ونهت عن

اتلباعد ،واتلقاطع ،وابلغضاء .فلما أباح الشارع
تعدد الزوجات ملا قد يدعو إيله من املصالح ،واكن-

اغبلا -مجع الزوجات عند رجل ،يورث بينهن العداوة
َ
الغري ِة ،نىه أن يكون
وابلغضاء ،ملا حيصل من
اتلعدد بني بعض القريبات ،خشية أن تكون

القطيعة بني األقارب .فنىه أن تنكح األخت ىلع

األخت ،وأن تنكح العمة ىلع بنت األخ وابنة األخت
ىلع اخلالة وغريهن ،مما لو قدر إحداهما ذكرا
واألخرى أنىث ،حرم عليه نكاحها يف النسب .فإنه

ال جيوز اجلمع واحلال هذه .وهذا احلديث خيصص
{وأح َّل لكم ما َو َر َ
اء ذ ِلكم}
عموم قوهل تعاىل:
ِ

 .2019حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
خ
م
شپع ِ
پ
ک
ک
خ
ت مطرہہ خی اور تھ الئ ےل ر آئ ہ اور ہ اس ی و ذور کنا س ی قضان
ت
اور قساذ ہو۔ اشی می ےس ی ھی ہکہ اس ت القت ،محنت اور ہِمرذی کرت پ
پع
اتھارا اور انک ذوشے ےس ذوری ،قطع لقی اور پعص ےس منع فمانا۔خت سارع
ے
مض
(اہلل پ عایل) ت پ عدذ ِ ارذواح کو لحنون ےک نیس پظ حاپ فار ذنا  -خو نکہ عام طور پ
ے
انک ےس راند بونان آذمی ےک ناس آپس می عیب یک وج ےس پعص وعداوب کا
ے
ناعت ہوئ ہی خنانچہ قطع پ علقاب کا اندپش ر کھن ہوت ناہم انک ذوشی یک فینی
ج
ر سن ذار عورپون ےک ذرمنان پ عدذ ارذواح (اتہی ن کاح می مع کرت) ےس منع
تھ ی ن
فمانا ہ۔ خنانچہ بوی یک تہن ےس ن کاح کرت ےس منع فمانا ،چی ےک ہوت
ے
ن
ے ت
ہوت تھو ھی ےس ،تھا چی ےک ہوت ہوت حالہ ےس ن کاح کرت ےس منع فمانا،
ے
اس ےک ع الوہ ہ وہ ذو عور نی کہ خن می ےس انک رمذ پضور کرلنا حات اور ذوشی
کو عورب پو پسنی رسیون می انک کا ذوشے ےس ن کاح خرام ہو ،ان کو انک ساتھ
ے
ِ
اور انک وق ث می روخنت می رکھنا حاپ تہی۔ ی حدی ث اہلل پ عایل ےک قول :واح َل
ے
ِ
لکم ما َو َراءَ ذلکم۔ (اور ان عورپون ےک سوا اور عور نی تمہارے لن ح الل یک گنی)
ن
ےک عموم می حضنص یندا کرئ ہ۔

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

معاين املفردات:

• ال جيمع  :الرواية بالرفع ىلع اخلرب ،وإن اكن اخلرب يتضمن انليه .أي :ال جيمع بينهما يف انلاكح(الزواج)
• وعمتها  :أخت أبيها.
• وخاتلها  :أخت أمها.

فوائد احلديث:
 .1ال حيل للرجل أن جيمع بني املرأة وعمتها أو خاتلها ،وال أن تنكح املرأة ىلع عمتها أو خاتلها.
 .2خص العلماء بهذا احلديث عموم قوهل تعاىل " :وأحل لكم ما وراء ذلكم"  ،وهو ديلل ىلع جواز ختصيص عموم القرآن خبرب اآلحاد.
 .3احلكمة يف انليه عن اجلمع بينهما ما يقع بسبب املضارة من اتلباغض واتلنافر فيفيض ذلك إىل قطيعة الرحم.
 .4جواز ختصيص عموم الكتاب خبرب الواحد ،فإن هذا احلديث خمصص لعموم قوهل تعاىل (وأحل لكم ما وراء ذالكم)
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 .5أن السنة تستقل بترشيع األحاكم ولو لم تأت يف القرآن الكريم ،ومن ذلك حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخاتلها.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م
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388

رصاعتےس خرمت اشیوقث نایث ہوئہختوہ(ذوذھ) اییپون کو
ت
تھارذے(پعنیآبون می ہنح کر عدا کا کام کرے) اوریذوذھ جرھاتےس

ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف
اثلدي ،واكن قبل الفطام

 .2020احلديث:

تہےل ہو۔

**

ام سلمہ رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت ارساذ فمانا:
"رصاعت ےس خرمت اشی وق ث نای ث ہوئ ہ خت وہ (ذووذھ) اییپون کوتھار
تہ
ذے (پعنی آبون می نح کر عدا کا کام کرے) اور ی ذوذھ جرھات ےس تہےل ہو"۔

عن أم سلمة قالت :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
الر َض َ
وسلم« :-ال ُ َ
حي ِّر ُم من َّ
اع ِة إال ما َفتَ َق ْاأل ْم َع َ
اء يف
ََْ ْ
ْ
اثلَّد ِي ،واكن قبل ال ِف َطامِ ».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
حيرم من ِّ
احلديث يدل ىلع أنه ال ِّ
الرضاع إال ما وصل
إىل األمعاء َّ
ووسعها ،أما القليل اذلي لم ينفذ إيلها
ويفتقها ويوسعها -فال ِّ
حيرم ،فاكن الرضاع املؤثر يف

حال الصغر قبل الفطام.

 .2020حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ رصف وہی رصاعت ناع ِ
ت خرمت ہوئ ہ
ت
خس می ذوذھ آبون نک ہنح کر اتہی وسیع کر ذے۔ ناق راہ وہ تھورا سا ذوذھ خو
ے
آبون نک ی تہنچ اور ی ہی اتہی کھول نات اور کساذہ کر سےک پو اس رطح یک
رصاعت خرمت کا ناعت تہی ہوئ ۔خنانچہ موپ رصاعت وہی ہوئ ہ خو کرم عرمی
می ذوذھ جرھا لین ےس تہےل تہےل ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

ُ
• ال حي ِّرم  :أي :ال يكون سببا يف اتلحريم.
• الرضاعة  :هو َم ُّص اللْب من اثلدي ،أو ما يف حكم َ
الم ّص ،من رشبه أو حنو ذلك ،مما يوصله إىل اجلوف ،ويتغذى به املولود.
َ
• فتَق األمعاء  :الفتق بمعىن :الشق ،واملراد :ما سلك فيها.
ْ
• األمعاء  :مجع مىع ،بكرس امليم وفتحهاَ :
الم ِص ْري ،واحد ال ِمرصان.
• يف اثلدي  :أي اكئنا يف اثلدي فائضا منه.
• ال ِف َطام  :هو قطع الودل عن الرضاع.

فوائد احلديث:

َّ
 .1أن الرضاع اذلي ينرش احلرمة هو ما تغذى به اجلسم ،واستفاد منه ،وهو ما اكن يف زمن الصغر ،وهو وقت الرضاعة.
 .2حسن بيان الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -حيث يأيت الكمه واضحا بينا وهو أفصح اخللق -صىل اهلل عليه وسلم-.
ّ
ّ
الرضعة الواحدة ال ّ
أن ّ
حترم؛ ألنها ال تغين من جوع.
.3

املصادر واملراجع:

تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعة األوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،للتربيزي ،انلارش :دار الكتب العلمية .سنة النرش 2001 - 1422 :ط  - 1إرواء الغليل
يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م  -سنن الرتمذي ،لإلمام
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الرتمذي .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون .انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب – مرص  .-الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه 1975 -م  -فتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري ،البن حجر العسقالين .انلارش :دار املعرفة  -بريوت1379 ،
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ے
ے
ت
کسی ھی ا پےس مسلمان کا خون تہاناحاپ تہی خوی گواہی ذینا ہو کہ اہللےکسوا کوئ
ے
معنوذ ِپخق تہی اوری کہ مچِمﷺاہللےکرسول ہی ،سوات نی صورپون می
ےس کسی انک صورب می۔

ال حيل دم امرئ مسلم ،يشهد أن ال هلإ إال اهلل،
ً
وأن حممدا رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث

 .2021احلديث:

**

ے
ت
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ "کسی ھی ا پےس
ے
ے
مسلمان کا خون تہاناحاپ تہی خو ی گواہی ذینا ہو کہ اہلل ےک سوا کوئ ذوشا معنوذ ِپخق
ے
تہی اور ی کہ مچِم ﷺ اہلل ےک رسول ہی ،سوات نی صورپون می ےس کسی انک
ن
صورب می :تہیل صورب ی ہ کہ وہ ساذی سدہ ہو اور ر نا کا ارن کاب کر ینےھ۔ا پےس
ے
ش
حص کو سنگسار کنا حات گا۔ ذوشی صورب ی ہ کہ وہ اہلل اور اس ےک رسول
ے
ےس پ عاوب کرے۔(اس خرم یک ناذاس می) اےس قنل کنا حات گانا سویل پ خرھانا
ے
ے
حات گا نا اےس ح الوظن کرذنا حات گا۔ نیشی صورب ی ہ کہ وہ کسی کو قنل
ے
ت
کرذے پو اےس ھی (قضاصاً) قنل کر ذنا حات گا‘‘۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم" :-ال َحي ّل ُ
دم امرئ مسلم ،يشهد
ِ
أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،إال بإحدى
َ َْ ْ
ثالث :رجل َزَن َبعد ِإح َصان ،فإنه يُ ْر َجم ،ورجل
خرج ُحماربا هلل ورسوهل ،فإنه ُي َقتُل ،أو يُصلَّ ُ
ب ،أو
َ
ُ
يُنىف من األرض ،أو يَقتل نفسا ،فيُقتل بها".

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه ادلاللة ىلع حرمة دماء املسلمني اذلين
يشهدون أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،ولم

يظهر منهم ما خيالف الشهادتني من نواقض اإلسالم؛

ألن الشارع احلكيم حرص ىلع حفظ انلفوس
ْ
وأم ِنها ،فجعل هلا من رشعه محاية ووقاية ،ثم إنه
جعل أعظم اذلنوب -بعد اإلرشاك باهلل -قتل انلفس

اليت حرم اهلل -تعاىل -قتلها .وحرم -هنا -قتل املسلم

اذلي أقر بالشهادتني إال أن يرتكب واحدة من
اخلصال اثلالث :األوىل :أن يزين وقد َم ّن اهلل عليه
ّ
باإلحصان ،وأعف فرجه بانلاكح الصحيح .واثلانية:

أن يعمد إىل نفس معصومة ،فيقتلها عدوانا وظلما.
فالعدل واملساواة ملثل هذا ،أن يلىق مثل ما صنع

إرجاًع للحق إىل نصابه وردًع للنفوس ابلاغية عن
العدوان .واثلاثلة :اذلي خرج ىلع املسلمني حماربا

هلل ورسوهل ،بقطع الطريق عليهم وإخافتهم وسلبهم
وإيقاع الفساد فيهم ,فهذا يقتل أو يُصلب أو يُنىف من
األرض ,ليسرتيح انلاس من رشه وبغيه .فهؤالء

 .2021حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ثمی اُن مسلماپونےکخون یک خرمتکااسارہ ہخواسناب یکگواہیذ ین
ے
ہی کہ اہلل ےک سوا کوئ معنوذ پخق تہی اور مچِم ﷺ اہلل ےک رسول ہی اور خن ےس
ت
پواق ِ
ص اس الم می ےس کسی ھی اپسی ناب کا ظہور تہی ہو نا خو شہاذ نی ےک پح الف
خ
ہو۔ کنو نکہ سارع کنم (اہلل پ عایل) ت حان ےک نحقظ کو تہت اہمنت ذی ہ اور اینی
ت
شپعت کو اس کا ناسنان اور مچاقظ ینانا ہ اور اُس ت شک ناہلل ےک پ عد کسی ھی

اپسی حان ےک قنل کو ست ےس پا گناہ فار ذنا ہ خےس قنل کرنا اہلل پ عایل ت خرام
تھرہانا ہو ۔ اس حدی ث می سارع ت ہ اس مسلمان ےک قنل کو خرام فار ذنا خو
ے
شہاذ نی کا افار کر نا ہو سوات اس ےک کہ وہ نی می ےس کسی انک نا ب کا رمیکت

ہو :اول :وہ ر نا کرے خت کہ اہلل پ عایل ت اےس ساذی یک پ عمت ےس پوارا ہو اور
ض
ن
حنح ن کاح ےک ذر پےع اس یک شمگاہ کو عقت حسی ہو۔ ذوم :رناذئ اور طلم کا
ے
ارن کاب کرت ہوت وہ کسی معضوم حان پ ذست ذرار ہو کر اےس قنل کر ذے۔
ش
ت
ا پےس حص ےک خق می عدل و مساواب کا پقاصا تہی ہ کہ اس ےک ساتھ ھی وہی
ے
کچھ ہو خو اس ت کنا ناکہ خق قاتم ہو اور طالم لوگون کو شکسی ےس نار رکھا حا سےک۔
ے
سوم :خو اہلل اور اس ےک رسول ےس پ عاوب کرت ہوت مسلماپون ےک ح الف
لرت ےک لن ن کل پے ناین طور کہ ان پ ذاکہ رئ کرے ،اتہی ذہ ست رذہ
ش
کرے ،ان کا مال ان ےس جھین اور ان می قساذ پنا کرے۔اس رطح ےک حص کو نا
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اثلالثة يقتلون؛ ألن يف قتلهم سالمة األديان

واألبدان واألعراض.

ے
ے
ے
پو قنل کر ذنا حات گا نا سویل پخرھا ذنا حات گا نا ترھ ح ال وظن کر ذنا حات گا نا کہ لوگ
اس ےک ش اور طلم و رناذئ ےس نچاب نا سکی۔ ی وہ نی لوگ ہی جہی قنل کر ذنا
ے
حات گا کنو نکہ ان ےک قنل کرت می ذین و حان اور رعب و ناموس یک س المنی

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا

معاين املفردات:

َّ
َّ
• يشهد  :مجلة (يشهد )..صفة ثانية ،لـ"امرىءٍ" ،جاءت للتوضيح وابليان؛ يلعلم أن املراد باملسلم هو اآليت بالشهادتني ،وأن اإلتيان بهما اكف
للعصمة.
• بإحدى ثالث  :بواحد من أمور ثالث.
ْ
• إِح َصان  :املحصن :هو من وطئ امرأته املسلمة أو اذلمية يف نكاح صحيح ,وهما بالغان ًعقالن حران.
• يُ ْر َجم  :الرجم :هو الريم باحلجارة حىت املوت.
ُ
• حماربا هلل ورسوهل  :املراد :خرج لقطع الطريق ىلع انلاس بأخذ ماهلم أو قتلهم.
• يُصلب  :الصلب :هو أن يمد املعاقَبُ ،
ويربط ىلع خشبة ،ويرفع عليها.
• يُنىف من األرض  :بأن يرشد ،فال يُرتك يأوي إىل بدل؛ حىت تظهر توبته.

فوائد احلديث:
 .1حرص الشارع احلكيم الرحيم ىلع بقاء انلفوس وأمنها ،فجعل هلا من رشعه محاية وصيانة ،فجعل أعظم اذلنوب بعد الرشك قتل انلفس اليت
َ
َّ
حرم اهلل قتلها ،ويف ذلك َح ِفظ َها من االعتداء عليها.
َّ
ِّ
املرشع قتل انلفس املسلمة إال بإحدى هذه اخلصال اثلالث.
 .2لم يبح
َّ
 .3حتريم فعل هذه اخلصال اثلالثة أو بعضها ،وأن من فعل واحدة منها ،استحق عقوبة القتل.

 .4أن عقوبة الزاين املحصن الرجم باحلجارة حىت املوت.
َّ
 .5أن َمن قتل نفسا معصومة عمدا عدوانا ،فهو مستحق للقصاص برشوطه.
َّ
 .6قوهل" :زَن بعد إحصان" مفهومه :أن ابلكر ليس حده الرجم ،فقد جاء أن حده اجلدل ،كما يف اآلية الكريمة.
ورسوهل -صىل َاهلل عليه َ وسلم -يُنلك بهذا انلاكل ,القتل ,والصلب ,وانليف من األرض ,وبيق عقوبة رابعة لم تذكر يف احلديث
 .7أن املحارب هلل
َ
ُ
ولكنها ذكرت يف اآلية{ :أَ ْو ُت َق َّط َع أي ْ
يه ْم َوأ ْر ُجل ُه ْم ِم ْن ِخال ٍف}.
د
ِ ِ

املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة:

اثلانية - 1406 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادة لألبلاين  ,املكتب اإلساليم - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم البن حجر حتقيق :سمري بن أمني الزهريي,
ّ
َ
لوغ َ
دار الفلق  -ط :السابعة  1424 ،ـه -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -عون املعبود
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة :اثلانية 1415 ،ه - -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف:
صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه 2006م  -تيسري العالم رشح عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه
وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة  1426 ،ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح
بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل .1427
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ے
ک
ت
کوئ ھی عورب خو اہلل اورآخربےکذنپاتمانر ھنی ہو اسےک لنکسی
ے
ے
منتپ نیذنےسرناذہ سوگمنانا حاپ تہی ،سوات سوہےککہ اسکا

ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن َتد

ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع زوج :أربعة أشهر
ً
وعرشا

 .2022احلديث:

(سوگ)حارماہذسذنہ۔

**

ُ ُ ِّ َ َ ْ
محي ٌم ألم
عن زينب بنت أيب سلمة قالت :تويف ِ
ُ َْ ََ َ ْ
سحت بذراعيها ،فقالت:
حبيبة ،فدعت بصفر ٍة ،فم
إنما أصنع هذا؛ ألين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل

ربت بت ائ سلمہ کہنی ہی کہ ام خنینہ کا انک فینی رسنہ ذار قوب ہو گنا۔ اتہون ت
ے
ررذ رنگ یک انک خوسیو منگوائ اور اےس ا ین ناروون پ مل لنا اورکہا کہ می ی اس
ے
ے
ک ت
ھ
ع
لن کررہی ہون کنو نکہمی تینی ﷺکو فمات ہوت سنا ہ کہ وئ ی ورب
ک
خو اہلل اور آخرب ےک ذن پ اتمان ر ھنی ہو اس ےک لنکسی منت پ نی ذن ےس
ے
ے
رناذہ سوگ مناناحاپ تہی ،سوات سوہ ےک کہ اس کا (سوگ)حار ماہ ذسذن ہ‘‘۔

عليه وسلم -يقول« :ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم
ُ َّ
حتد ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع زوج:
اآلخر أن ِ

أربعة أشهر وعرشا».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َْ
انليه عن
تويف وادل أم حبيبة واكنت قد سمعت

اإلحداد فوق ثالث إال ىلع زوج ،فأرادت حتقيق

االمتثال ،فدعت بطيب خملوط بصفرة ،فمسحت
ذراعيها ،وبيَّنت سبب تطيبها ،وهو أنها سمعت انليب
صىل اهلل عليه وسلم يقول" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل
وايلوم اآلخر ،أن حتد ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع

زوج أربعة أشهر وعرشا".

 .2022حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ام خنینہ ےک والد وقاب نا گن۔ اتہون ت ینی ﷺ ےس سن رکھا تھا کہ آب ﷺ
ت ماسوا سوہ ےک کسی اور ےک رمت پ نی ذن ےس رناذہ سوگ ےس منع فمانا
ے
ہ۔ اشی خکم یک نچا آوری می اتہون ت انک ررذ رنگ میل خوسیو منگوائ اور اےس
ے
ا ین ناروون پ م َل لنا اورخوسیو لگات کا سیت ینان کرت ہوت کہا کہ اتہون ت
ے
ے
ت
ینی ﷺ کو فمات ہوت سنا ہ کہ ’’:کوئ ھی عورب خو اہلل اور آخرب ےک ذن
ے
ک
پ اتمان ر ھنی ہو اس ےک لنکسی منت پ نی ذن ےس رناذہ سوگ منانا حاپ تہی،
ے
سوات سوہ ےک کہ اس کا (سوگ)حارماہ ذس ذن ہ‘‘۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• محيم  :قريب ،وجاء يف بعض روايات الصحيحني أن املتوَّف أبوها ،أبو سفيان :صخر بن حرب -ريض اهلل عنه.-
• بصفرة  :بضم الصاد وسكون الفاء ،طيب فيه زعفران أو ْ
ورس.
• تؤمن باهلل وايلوم اآلخر  :قيد بهذا الوصف ألن املتصف به هو اذلي ينقاد للرشع.

• أن حتد  :أن ترتك الطيب والزينة ،و"حتد" بضم أوهل وكرس احلاء من أحد ،وجيوز فتح أوهل وضم ثانيه من"حد".
• إال ىلع زوج  :سواء اكنت وفاته قبل ادلخول أو بعده ،فإنها حتد عليه.

فوائد احلديث:
 .1حتريم اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام ،إال املرأة ىلع زوجها.
 .2إباحة اثلالث ىلع غري الزوج ،ختفيفا للمصيبة ،وتروحيا للنفس بإبدائها شيئا من اتلأثر ىلع احلبيب املفارق.
 .3وجوب إحداد املرأة ىلع زوجها املتوَّف ،أربعة أشهر وعرشا وعموم احلديث يفيد وجوبه ىلع لك زوجة ،مسلمة اكنت أو ذمية ،كبرية أو صغرية.
 .4قوهل" :تؤمن باهلل وايلوم األخر" سيق للزجر واتلهديد.
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 .5احلكمة يف حتديد املدة بأربعة أشهر وعرش أنها املدة اليت يتاكمل فيها ختليق اجلنني ،وتنفخ فيه الروح إن اكنت حامال ،و إال فقد برئ رمحها
براءة واضحة ،ال ريبة فيها.

 .6اإلحداد :هو اجتنابها لك ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف انلظر إيلها ،من الزينة والطيب.

 .7ال إحداد ىلع غري الزوجة اكألمة املستودلة؛ تلعلق احلكم بالزوجة.
 .8ال حداد ىلع امرأة املفقود لقوهل" :ىلع ميت".

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م
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ے
ش
کوئ حص ا ینپوشی کو اینیذپوار می لکری گارتےسیروےک۔ ترھ اپوہپہ
ال يمنعن جار جاره :أن يغرز خشبه يف جداره،
رضی اہلل عنہ کہا کرت تےھ کہ کنا نابہکہ می تمہی اسےس منہ تھیت
ثم يقول أبو هريرة :ما يل أراكم عنها
ق
واال نا نا ہون؟اہللیک سم! می پو اےس تمہارے ساپونےکذرمنانذال ہی کر
معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم
پ
ج
ت
ع
ہ
ن
ک
ہ
ھ
ر ون گا ( ی اےس مےس ینان رےک ی ورون گا)۔

 .2023احلديث:

**

ے
ک ش
ح
اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا :وئ ص
ا ین پوشی کو اینی ذپوار می لکری گارت ےس ی روےک۔ ترھ اپوہپہ رضی اہلل عنہ

َ
ّ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ٌ
َ َ َ َّ
يغر َز
اهلل عليه وسلم -قال« :ال يمنعن جار جاره :أن ِ
َ َ ُ
خشبَه يف جداره ،ثم يقول أبو هريرة :ما يل أراكم
عنها ُم ْعرضني؟ واهلل َأل ْر َ ّ
مني َبها بني أكتافكم».
ِ ِ

کہا کرت تےھ کہ کنا ناب ہ کہ می تمہی اس ےس منہ تھیت واال نا نا ہون؟ اہلل یک
قسم! می پو اےس تمہارے ساپون ےک ذرمنان ذال ہی کر رہون گا (پعنی اےس تم ےس
ینان کر ےک ہی جھورون گا)۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

للجار ىلع جاره حقوق جتب مراًعتها ،فقد حث انليب

صىل اهلل عليه وسلم -ىلع صلة اجلار ،وذكر أنجربيل مازال يوصيه به حىت ظن أنه سيورثه من

جاره ،لعظم حقه ،وواجب بره .فلهذا جتب بينهم
َ
العرشة احلسنه ،والسرية احلميدة ،ومراًعة حقوق

اجلرية ،وأن يكف بعضهم عن بعض الرش القويل
والفعيل .ومن حسن اجلوار ومراًعة حقوقه أن يبذل

بعضهم بلعض املنافع اليت ال تعود عليهم بالرضر
الكبري مع نفعها للجار .ومن ذلك أن يريد اجلار أن

يضع خشبة يف جدار جاره ،فإن وجدت حاجة
لصاحب اخلشب ،وليس ىلع صاحب اجلدار رضر

من وضع اخلشب ،فيجب ىلع صاحب اجلدار أن
يأذن هل يف هذا االنتفاع اذلي ليس عليه منه رضر

مع حاجة جاره إيله ،وجيربه احلاكم ىلع ذلك إن لم

يأذن .فإن اكن هناك رضر أو ليس هناك حاجة

فالرضر ال يزال برضر مثله ،واألصل يف حق املسلم
املنع ،فال جيب عليه أن يأذن .وذلا فإن أبا هريرة -

ريض اهلل عنه ،-ملا علم مراد املرشع األعظم من هذه
السنة األكيدة ،استنكر منهم إعراضهم يف العمل بها،
وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها ،فإن للجار حقوقا

 .2023حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ے
ہمسات ےک ا ین ہمسات پ تہت ےس خقوق ہوت ہی خن کا خنال رکھنا رصوری
ے
ہ۔ ینی ﷺ ت ہمسات ےک ساتھ پ علق نچال ر کھن یک پعنت ذی اور فمانا کہ
ے
مس
خیاینل امی اس یک لسل نلقی فمات رہ تہان نک کہ آب ﷺ کو گمان
ے
ہوت لگا کہ وہ عنقی ث ہمسات کو ورای ث می خضہ ذار تھرہا ذین ےگ کنو نکہ اس کا
خق تہت رناذہ ہ اور اس ےک ساتھ اجھا سلوک کرنا واخت ہ۔ اشی وج ےس
رصوری ہ کہ پوسیون ےک مانی اجھا رہن شہن اور اجھا منل خول ہو اور وہ ناہم
انک ذوشے ےک خقوق کا خنال رکھی اور انک ذوشے کو قویل و ق عیل طور پ

ن کلنف تہنچات ےس گرپ کرین۔ ی ناب ہمسای گیی اور ہمسای ےک خقوق کا خنال
ے
ے
ر کھن می آئ ہ کہ پوشی انک ذوشے کو وہ منا قع تہنچا نی خن کا قاندہ ان ےک
پوشی کو تہنحنا ہو اور اس ےس ان کو کچھ پقضان ی ہو نا ہو۔ اتہی می ےس انک ی ہ کہ
ے
ے
کوئ پوشی ا ین ہمسات یک ذپوار پ لکری رکھنا حاہ۔ اگر لکری ر کھن واےل کو اس
ے
ص
پ
ہ
ہ
پ
یکرصورب ہواور ذپوار واےلکولکری ر کھن ےسکوئ قضان ی و نا و واس ورب
ے
ے
می ذپوار واےل کو حا ہن کہ وہ اےس وہ قاندہ اتھات ذے خس ےس اس کو کوئ
ے
ت
پقضان تہی ہو نا ہ خضوصاً خت اس ےک ہمسات کو اس یک رصورب ھی
ہ۔اگر وہ اس یک احارب ی ذے پو خکرمان اےس اپسا کرت پ محنور کرے گا۔ لنک
ے
ے
اگر اس ےس کوئ پقضان ہو نا ہو نا ترھ اس یک کوئ رصورب ی ہو پو ترھ پقضان کو اشی
ے
ے
رطح ےک پقضان ےس را نل تہی کنا حات گا۔ اصل ےک اعینار ےس پو مسلمان کو منع
کرت کا خق ہ۔ خنانچہ اس صورب می اس پ احارب ذینا واخت تہی۔ خو نکہ اپو
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َ
فرضها اَّلل تعاىل جتب مراًعتها والقيام بها .وقد أمجع

العلماء ىلع املنع من وضع خشب اجلار ىلع جدار

جاره مع وجود الرضر إال بإذنه لقوهل -عليه الصالة

والسالم " :-ال رضر وال رضار ".

ع
ہپہ رضی اہلل عنہ اس سیت ےس خس پ تہت رور ذنا گنا ہ سارع ا طم ﷺ یک
ع
رماذ کو حا ین تےھ خنانچہ لوگون یک رطف ےس اس پ مل ےس ارعاض پ ین پ
ھ
ع
اتہون ت ناپسندندیگ کا اظہار کنا اور اتہی ذ میک ذی کہ وہ ان ےس اس پ رصور مل
ے
کروا کر جھورین ےگ۔ ہمسات ےک کچھ خقوق ہی جہی اہلل پ عایل ت فض کنا ہ
اور خن کا خنال کرنا اور پورا کرنا واخت ہ۔ علماء کا اس ناب پ اجماع ہ کہ
ے
ے
ہمسات کا ا ین ہمسات یک ذپوار پ اس یک احارب ےک پعی لکری رکھنا ممنوع ہ
ے
خت کہ اس یک وج ےس کوئ پقضان ہو نا ہو کنو نکہ ینی ﷺ کا فمان ہ :ی کسی کو
پقضان تہنچاو اور ی خوذ پقضان اتھاو۔

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

معاين املفردات:

• اليمنعن  :ال -:ناهية ،والفعل بعدها جمزوم بها.
• جار  :املراد باجلار هنا املالصق والقريب.

• خشبة  :باإلفراد ،وقد روي باجلمع ،واملعىن واحد.

• ثم يقول أبو هريرة  :قائل ذلك هو األعرج ،وهو الراوي عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-.
• عنها  :عن هذه السنة أو عن هذه املقالة.
• ألرمني بها  :ألشيعن هذه املقالة فيكم.

• بني أكتافكم  :باتلاء املثناة الفوقية ،مجع :كتف ،ويروى بانلون " :أكنافكم" مجع كنف ،بمعىن اجلانب.

فوائد احلديث:
ْ
 .1انليه عن منع اجلار أن يضع خشبة ىلع جدار جاره ،إذا لم يكن عليه رضر من وضعها ،واكن يف اجلار حاجة إىل ذلك.
 .2قيد وضع اخلشب بعدم الرضر ىلع صاحب اجلدار ،وحباجة صاحب اخلشب ،ألن اتلرصف يف مال الغري ممنوع إال بإذنه .فال جيوز إال حلاجة من
عليه هل احلق وهو اجلار،كما أنه ال يوضع مع ترضره ألن الرضر ال يزال بالرضر.
ُْ
 .3فهم أبو هريرة -ريض َ
اَّلل عنه -أن اجلار متحتم عليه بَذل ذلك جلاره ،وذللك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة ،لكنه من باب

اتلأكيد ىلع فعلها وعدم تركها.
َّ
َّ
 .4الشارع احلكيم عظم حق اجلار وحث ىلع اإلحسان إيله ،يف مجيع صور الرب واإلحسان وتمكينه من املنافع اليت ال رضر فيها.

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 ًعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.

الرقم املوحد)6094( :
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ش
اہلل پ عایل اس حصیکرطف(رجمتیک پظےس) تہی ذیکےھ گا خو کسیرمذ نا کسی
ہ
عوربیکذپ میضحنت ( میسیی) کرے۔

ال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف دبر

 .2024احلديث:

**

عنداہلل ین عناس رضی اہلل عہما کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا":اہلل پ عایل
ش
اس حص یک رطف (رجمت یک پظ ےس) تہی ذیکےھ گا خو کسی رمذ نا کسی عورب یک ذپ
ہ
می ضحنت ( میسیی) کرے"۔

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-ال ينظر اهلل إىل رجل
ََ
ُ
أىت رجال أو امرأة يف دبُ ٍر».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث يدل ىلع حرمة من أىت رجال حبيث فعل
اللواط وهو إتيانه من دبره ،وكذلك من يأيت امرأة يف

دبرها سواء اكنت زوجته أو غريها ،فعقوبتهما أن اهلل
ال ينظر إيلهما نظر شفقة ورمحة ورأفة ،وذلك

لوقوعهما يف كبرية من كبائر اذلنوب ،وملا يف فعلهما

هذا من املفاسد العظيمة.

 .2024حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می عمل لواظت ےک طور پ کسی رمذ ےک ساتھ ندق عیل کرت واےل یک
خرمت یک ذلنل ہ اور لواظت کا عمل ی ہ کہ رمذ ےک ذپ (شین) می ضحنت یک
ے
ش ت
حات ،اشی رطح اس خرمت می وہ حص ھی ذاحل ہ خو کسی عورب ےک ذپ می
ے
ضحنت کرے ،حاہ وہ اس یک بوی ہو نا کوئ ذوشی عورب ہو ،خنانچہ ان ذوپون
ت
یک شا ی ہویگ کہ اہلل پ عایل ان ذوپون پ اینی سققت ،رجمت اور پمی یک پظ ھی ی
ذاےل گا۔ اس یک وج ی ہ کہ اتھون ت تہت پے گناہ کا ارن کاب کنا ،یی ی کہ
ے
ان یک اس ندق عیل می پے مقاسد نات حات ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي والنسايئ يف السنن الكربى.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال ينظر اهلل  :أي َن َظ َر َر ْ َ
ٌ
َشء.
مح ٍة ورأفة ،وليس املراد انلظر العام؛ ألن اهلل -تعاىل -ال خيىف عليه
َ َ
• أىت رجال  :أي  :ال َط بِ ِه.
• امرأة يف دبر  :جامع امرأته يف دبرها ،وكذلك لو فعل ذلك بامرأة أجنبية لعد ذلك من الزنا.

فوائد احلديث:
 .1إثبات انلظر هلل -تعاىل-؛ ألن نفيه عن هؤالء يدل ىلع ثبوته لغريهم.
َ
ُ
 .2أن إتيان الرجل الرجل -وهو اللواط -من كبائر اذلنوب.
ّ
 .3أن من أىت امرأة يف دبرها فإن اهلل -تعاىل -ال ينظر إيله.
 .4للمرأة حق ىلع الزوج يف الوطء ،والوطء يف دبرها يفوتها حقها ،وال يقيض وطرها ،وال ِّ
حيصل مقصودها.
ٌّ
مرض بالرجل ،وهلذا ينىه عنه عقالء األطباء.
 .5الوطء بادلبر
املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م- .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،
حممد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السليم .دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .حتقيق  :أمحد حممد شاكر وآخرون - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم،
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البن حجر .دار الفلق – الرياض ،الطبعة :السابعة 1424 ،ه - .صحيح اجلامع الصغري وزياداته ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم - .حتفة
األحوذي برشح جامع الرتمذي ،للمباركفورى  .انلارش :دار الكتب العلمية  -بريوت.

الرقم املوحد)58091( :
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ح
کورے کھانا ہوار ناکار ا ین یسی عورب ہیےس ساذی کرے۔

ال ينكح الزاين املجلود إال مثله

 .2025احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ رسول اہلل ﷺت فمانا کہ "کورے کھانا ہوا ر ناکار
ح
ا ین یسی عورب ہی ےس ساذی کرے"۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول اهلل
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم« :ال َينْك ُح َّ
المجلود إال
الزاين
ِ
َْ
مثله».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه بيان نلوع من أنواع األنكحة ابلاطلة,
وهو نكاح الزاين اذلي لم يتب من الزَن؛ وثبت زناه
ُْ
ال جيوز هل أن يزتوج مسلمة عفيفة ,إذ ال يق ِدم ىلع
َّ
ٌ
نكاحه من النساء إال أنىث زانية مثله ،يُناسب حاهل
حاهلا ,وهذا احلكم إذا لم يتب من هذا اذلنب
العظيم ,كما أن الزانية اليت ارتكبت هذه الفاحشة

ال جيوز للمسلم أن يزتوجها ويه غري تائبة من الزَن,

ووصف الزاين باملجلود وصف أغليب؛ ألن الغالب أن
من ثبت زناه جدل ,وإال فاحلكم يشمل الزاين اذلي
لم جيدل ,فإن حصل عقد يف احلالني فهو عقد باطل،

وقال -تعاىل( :-الزاين ال ينكح إال زانية أو مرشكة
والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك).

 .2025حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
اس حدی ث می ناطل و ناحاپ ن کاخون یک انک قسم ینان یک گنی ہ اور ی وہ ن کاح ہ
ے
خس می رائ ،اینی ر ناکاری ےس نای ث ی ہو اور اس کا ر ناکار ہونا نای ث ہو پو ا پےس
ے
ش
حص ےک لن حاپ تہی کہ وہ کسی ناکنار مسلمان حاپون ےس ن کاح کرے کنو نکہ اس

ح
ےس ن کاح ےک لن اشی یسی ر ناکار حاپون ہی آےگ آسکنی ہ اور خن یک حال ث
ک
انک ذوشے ےس مناسیت ر ھنی ہ اور ی خکم اس وق ث حاری ہوگا خت وہ اس
ع
ت
طنم گناہ ےس پوی ی کرے۔ یی ی کہ ندکاری یک رمیکت اس ر ناکار حاپون ےس ھی
ے
ے
ے
ک
ک
ہ
کسیمسلمانکان کاحکرناحاپتہی خور ناکاریےس نای ث ی ہوئ و۔ر ناکار و ورے
کھات واےل ےس منضف کرنا ،علنہ صقت یک یناء پ ہ کنو نکہ اکی تہی ہو نا ہ کہ
ے
ے
خس کا ر ناکار ہونا نای ث ہوحات پو اس کو کورے لگات حات ہی ،وری اس خکم
ے ے
ت
می وہ ر ناکار ھی سامل ہ خس کو کورے تہی لگات گن ہون۔اگر ان ذوپون
ے
حاالب می ن کاح ہوحات پو اپسا ن کاح ناطل ہوگا ،اہلل پ عایل کا فمان ہ ’’ الر َِائ الَ
َب ِکح ا ِ َال رَایِنہ َاو مُش ِ َکہ والر َایِنہ الَ َب ِکحہا ا ِ َال رَان َاو مُشِک ۖ وخر ِم ذلِک عَ َیل المو ِمن ِ
ی‘‘
ُ
ٌّ َ ُ َ َ َ
ًَ
ً َ َُ َُ
ُ َ
(سورہ النور )3:۔(رائ رمذ نرح راینہ نا مشکہ عورب ےک کسی ذوشی عورب ےس
ت
ن کاح تہی کر نا اور ر ناکار عورب ھی نرح رائ نا مشک رمذ ےک کسی اور رمذےس ن کاح
تہی کرئ اور اتمان والون پ ی خرام کرذنا گنا)۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

اقرتف فاحشة الزنا.
• الزاين  :هو من ُ
• املجلود  :هو اذلي أقيم عليه حد الزنا ،حبيث ظهر أمره حىت جدل ,ويدخل يف ذلك لك من ثبت زناه ,ولو لم جيدل.
• إال مثله  :أي إال زانية مثله.

فوائد احلديث:

ُ
 .1حيرم ىلع الرجل أن يزتوج بمن ظهر منها الزنا ,كما حيرم ىلع املرأة أن تزوج بمن ظهر منه الزنا.
 .2إن حصل عقد يف احلالني املتقدمني فهو عقد باطل.
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 .3إذا تاب الزاين أو تابت الزانية صح نكاحهما ,فاحلكم هنا مقيد بعدم اتلوبة.

 .4محاية الرشيعة لألخالق؛ ألن الزاين ال يبايل أن تزين امرأته؛ ألنه هو يزين بنساء انلاس ,والواقع يف اذلنب ال ينكره ىلع غريه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .مسند
اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .صحيح أيب داود – األم,
أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه  2006 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة
األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة
العامة للطبع – الرياض - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل،
  1435ـه 2014 -م.
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ِّ
ال يؤذن إال متوضئ

اذانوہیذے خو ناوصو ہو۔

 .2026احلديث:

**

 .2026حدیث:

وہپہ  -رضی اہلل عنہ -ےس روای ث ہ کہ آب ﷺ ت فمانا” :اذان وہی
اپ ُ
ذے خو ناوصو ہو“۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -أنه قال« :ال يُ َؤ ِّذ ُن إال ُمتَ َو ِّض ٌ
ئ».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أنه يشرتط ىلع املؤذن أن يكون ىلع
طهارة .ولكنه حديث ضعيف ،وال يشرتط للمؤذن أن

يكون طاهرا ،لكن ال شك أن األحسن واألكمل

أن يكون ىلع طهارة؛ ألن األذان من ذكر اهلل -عز
وجل ،-قال -صىل اهلل عليه وسلم" :-أين كرهت أن
أذكر اهلل إال ىلع طهارة" ،رواه أبو داود وأمحد.

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث ینان کرئ ہ کہ موذن ےک لن ظہارب شط ہ۔ ناہم ی حدی ث
صعنف ہ ،موذن ےک لن ناوصو ہونا شط تہی ،ناہم اس می سک تہی کہ تہی و

کامل ی ہ کہ موذن ناوصو ہو ،اس لن کہ اذان اہلل کا ذکر ہ۔ اہلل ےک ینی ﷺ
ے
ت فمانا می ی ناپسند کر نا ہون کہ اہلل کا ذکر نانایک یک حال ث می کنا حات۔(اپوذاوذ
اور اجِم ت اس یک روای ث یک ہ۔)

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

فوائد احلديث:
 .1ظاهر احلديث اشرتاط الطهارة لألذان ،لكن محله العلماء ىلع االستحباب دون الوجوب.
 .2احلكمة يف مرشوعية الطهارة لألذان ثالثة :األول :التصاهل بالصالة .اثلاين :أن األذان عبادة ينبيغ اإلتيان بها ىلع طهارة ،ال سيما العبادة
املتعلقة بالصالة .اثلالث :أنه األذان ذكر هلل -تعاىل-.

 .3إذا اكن األذان ترشع هل الطهارة؛ فيه يف اإلقامة من باب أوىل.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلساليم ،بريوت .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،
حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م.
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
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پ
ساند تم ا ین امامےک چےھ(کچھ) پ ھن ہو؟ ہمترعض کنا :جیاہننارسول
پ
اہلل!ت ہی نابہ۔آبﷺتفمانا۔ (امامےک چےھ) سورہ قانچہےک
عالوہ کچھ متپھا کرو۔ کنو نکہ سورہ قانچہےک پعی تمار تہی ہوئ۔

لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا :نعم هذا

يا رسول اهلل ،قال :ال تفعلوا إال بفاَتة الكتاب
فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها

 .2027احلديث:

**

ُ َّ
عن عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه -قال :كنا
َ َْ
خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف صالة
ََ
الفجر فقرأ رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم،-
َّ َ َ
َّ
ََُ َ ْ
فلما ف َرغ قال« :لعلكم
فثقلت عليه القراءة،
َت ْق َر ُءون خلف إ َمام ُ
كم» قلنا :نعم هذا يا رسول اهلل،
ِ ِ
قال« :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ل َمنْ
ِ
َْ
لم يق َرأ بها».

 .2027حدیث:

عناذہ ین صامت رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہی کہ انک رمینہ ہم رسول اہلل ﷺ
پ
ےک چےھ تمار ِفرح پھ رہ تےھ۔ آب ﷺ ت فاب شوع یک مگر آب ﷺ
ے
م
ےک لن (فآن) پھنا س کل ہو گنا۔ خت آب ﷺ تمار ےس قارع ہو گن پو آب
پ
ﷺ ت فمانا’’:ساند تم ا ین امامےک چےھ (کچھ) پ ھن ہو؟‘‘ہم ت رعض کنا:
پ
جی اہن نا رسول اہلل! تہی ناب ہ۔ آب ﷺ ت فمانا(’’:امام ےک چےھ) سورہ
قانچہ ےک ع الوہ کچھ مت پھا کرو۔ کنو نکہ سورہ قانچہ ےک پعی تمار تہی ہوئ‘‘۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

جاء عن عبادة بن الصامت أنه قال( :كنا خلف انليب

صىل اهلل عليه وسلم -يف صالة الفجر فقرأ،فثقلت) ،أي :عرست عليه القراءة ،فلما فرغ قال:
«لعلكم تقرءون خلف إمامكم» فأجاب الصحابة

ريض اهلل عنهم( :-قلنا :نعم يا رسول اهلل) كأنهعليه السالم عرست عليه القراءة ولم يدر السبب

فسأهلم ،يدل عليه قوهل يف رواية أخرى" :ما يل أنازع
القرآن؟" ،وحيتمل أن سبب اثلقل انلقص انلاشئ عن

عدم اكتفائهم بقراءته ،والاكمل ربما يتأثر بنقص من
وراءه .والسنة أن يقرأ املأموم رسا حبيث يسمع لك
واحد نفسه ،وجتب قراءة الفاحتة يف الصالة ىلع

املنفرد واإلمام واملأموم يف الصالة اجلهرية والرسية

لصحة األدلة ادلالة ىلع ذلك وخصوصها.

ثم

أرشدهم -عليه الصالة والسالم -إىل احلرص ىلع
قراءة الفاحتة ،فقال( :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب)
وحيتمل أن يكون انليه من اجلهر ،وحيتمل أن

يكون من الزيادة ىلع الفاحتة ،وذلك ئلال يتشوش

اإلمام واملصلون.

**

اجمایل معنی:

ل
عناذہ ین صامت رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ(:کنا حلف ا ینی -صیل اہلل علنہ
وسلم -ق ص الہ القرح ققا ،قنقلت)۔ پعنی آب ﷺ ےک لن فاب کرنا م س کل ہو
ے
پ
گنا۔ خت آب ﷺ تمار ےس قارع ہوت پو فمانا :کہ ساند تم ا ین امام ےک چےھ
فاب کرت ہو؟ اس پضچای کرام ت خواب ذنا کہ جی اہن ،نا رسول اہلل!۔ گونا کہ ینی
ت
ﷺ پ ن الوب کرنا م س کل ہو راہ تھا لنک آبﷺ کو اس یک وج معلوم ی ھی اشی
لن آبﷺ ت ضچایےس پوجھا۔ ح یسا کہانکذوشیروای ثمی ہ کہآب
ﷺ ت فمانا :کنا ناب ہ کہ می فآن یک ن الوب می الچھ راہ ہون؟ ہو سکنا ہ
کہ اس پوجھل ین کا سیت اس پقص یک وج ےس ہو خو ان ےک آب ﷺ یک فاب پ

پ
ش
اکنقا ی کرت یک وج ےس یندا ہوا ہو۔ اور کامل حص ا ین چےھ موخوذ لوگون ےک پقص
یک وج ےس مناپ ہو نا ہ۔ سیت ی ہ کہ مقندی حاموشی ےس پےھ ناین طور کہ ہ
ے
ے
کوئ ا ین آب کو سنات۔ تمار می سورہ قانچہ یک فاب ا کنےل تمار پ ھن واےل ،امام
اور مقندی ست پ واخت ہ حاہ تمار شی ہو نا خرہی کنو نکہ پطورحاض سورہ قانچہ
ے
ے
پھنا ذال نل ےس نایث ہ۔ ترھ آب ﷺ ت ضچای کرام کو ہدای ث فمائ کہ وہ
سورہ قانچہ پ ھن کا اہمام کرین'' :رصف سورہ قانچہ پھا کرو''۔ ہو سکنا ہ کہ تہان
ے
مماپعت خرہا پ ھن ےس ہو اور ہو سکنا ہ کہ مماپعت کا پ علق قانچہ ےس راند پ ھن

ےک ساتھ ہو۔ ی خکم اس لن ذنا ناکہ امام اور تماری خضاب پسوپس می ی پین۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.
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اتلخريج :عبادة بن الصامت -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ال صالة  :هذا نيف للصحة ،أي :ال صالة جمزئة.
• ملن لم يقرأ  :أي :لذلي لم يقرأ ،وهذا شامل لإلمام واملأموم واملنفرد.
َّ
• بفاحتة الكتاب  :يه سورة الفاحتة :سميت بذلك ألن القرآن افتتح بها كتابة ويفتتح بها اتلالوة ،والكتاب :القرآن ،سيم به ألنه مكتوب يف
السماء ،ويكتب يف األرض.
• لعلكم تقرءون خلف إمامكم  :املعىن :أتقرأون خلف إمامكم؟

فوائد احلديث:
 .1فضل فاحتة الكتاب ،وأنها أعظم سورة يف القرآن.
َّ
َّ
 .2وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة ،وأنها ركن ال تصح الصالة بدونها ،والصحيح أنها جتب يف لك ركعة؛ حلديث امليسء يف صالته" ،ثم افعل ذلك
يف صالتك َكها".

املصادر واملراجع:

مسند أمحد بن حنبل ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق أبو املعايط انلوريً ،علم الكتب .السنن ،أليب داود سليمان بن األشعث أبو داود
السجستاين األزدي ،دار الفكر ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .مشاكة املصابيح للتربيزي ،حتقيق :حممد نارص ادلين األبلاين( ،ط ،)3املكتب
اإلساليم ،بريوت1985( ،م) .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،للحافظ أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،عبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.
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حاللہ کرتواےلاور کراتواےلذوپونپاہللپ عایلت لعنتیکہ۔

لعن اهلل املحلل واملحلل َل

 .2028احلديث:

**

عیل رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی ﷺ ت فمانا کہ "ح اللہ کرت واےل اور کرات
واےل ذوپون پ اہلل ت لعنت یک ہ۔

عن يلع -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
َ َ َ ُ ُ َ ِّ
ُ َ َّ َ
حلل هل».
حلل ،والم
وسلم -قال« :لعن اهلل الم
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكنت املطلقة ثالثا ال حتل لزوجها األول حىت
ينكحها زوج غريه ,ويطأها ,فإن ابلعض قد يلجأ
للتحايل ىلع األحاكم الرشعية ,فيتفق مع رجل آخر

ىلع أن يزتوج هذه املرأة زواجا صوريا ثم يطلقها,

ليس بقصد الزواج الرشيع ,ولكن بغرض حتليلها
للزوج األول ,وملا يف ذلك من اتلحايل ىلع الرشع,
وخسة انلفس ,وقلة احلمية واملروءةَّ ,
حرم انليب صىل

اهلل عليه وسلم هذا انلاكح ,ودًع ىلع املحلل واملحلل

هل بالطرد واإلبعاد من رمحة اهلل تعاىل.

 .2028حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

نی ط الق سدہ حاپون ا ین تہےل سوہ ےک لن اس وق ث نک ح الل تہی ہوسکنی
ے
ے
خت نک اس مظلقہ حاپون ےس کوئ ذوشا رمذ ن کاح کرت ہوت اس ےک ساتھ
ہ
میسیی ی کرےل ،اس ےک ناوخوذ پعص لوگ شعی اخکام می ناہمی خنلہ ساری کا
ش
شہارا لین ہی اور اپسا حص ذوشے ےک ساتھ ی معاہدہ کر نا ہ کہ وہ اس حاپون
م
ےس مضنوعی و خنلہ پ ینی ن کاح کرے ،ترھ اس کو ط الق ذے  ،اس ےس شعی ن کاح
مقضوذ تہی ہو نا نلکہ ی تہےل سوہ ےک لن اس حاپون کو ح الل کرت یک رعض ےس کنا
ے
حا نا ہ۔ ذراصل اس می شپعت ےک ینی ناہمی خنلہ ساری احینار کرت ،گھینا
ے
ی
ن
ش
ل
پقسائ صقت ،نحوب اور اپسائ اح الق یک کمی نائ حائ ہ ،ا ی ن ی ﷺ ت

اس ن کاح کو خرام فار ذنا اور ح اللہ کرت واےل اور کرات واےل ذوپون پ لعنت
ے
فمائ اور لعنت می اہلل پ عایل یک رجمت ےس ذھن کارے حات اور ذور کن حات کا
مقہوم ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• لعن  :اللعن الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل ,-واملعىن أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يدعو ىلع املحلل واملحلل هل.
ِّ
• املحلل  :هو اذلي يزتوج املرأة املطلقة ثالثا تلحل لزوجها األول بوطئه.
ِّ
َّ
َّ
• املحلل هل  :هو اذلي يُراد إجراء اتلحليل من أجله ،ونكاح اتلحليل أن يزتوج املحلل -بكرس الالم املطلقة -ابلائنة بينونة كربى ،برشط أنه
َّ
َّ
مىت أحلها للزوج األول طلقها.

فوائد احلديث:
 .1حتريم سلوك الطرق اليت فيها حتايل ىلع أحاكم الرشيعة.
 .2حتريم انلاكح اذلي يقصد منه اتلحليل.
ِّ
 .3أن هذا انلاكح باطل؛ ألن انليه يقتيض الفساد ,فال حيصل بناكح املحلل اإلباحة للزوج األول ,وال حيل للمحلل إمساكها بل جيب عليه
فراقها.
َّ
ذنب هو من أشد اذلنوب.
 .4أن هذا الفعل (اتلحليل) من كبائر اذلنوب؛ ألن اللعن ال يكون إال ىلع ٍ
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية  1395 ،ـه
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -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 .صحيح
أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل
ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.
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ینی صیل اہلل علنہو سلمت مضنوعی نال خورتوالنون اور خرواتوالنون اور
گوذتوالنون اور گدواتوالنونپ لعنتیکہ

لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الواصلة
واملستوصلة ،والواشمة واملستوشمة

 .2029احلديث:

**

عنداہلل ین عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم
ت مضنوعی نال خورت والنون اور خروات والنون اور گوذت والنون اور گدوات

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :لعن
ََ
الواصلَ َة ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَ -
والم ْستَ ْو ِصلة،
ِ
َ
والو َ َ ُ ْ َ
َ
وش َمة».
اشمة والمست ِ
ِ

والنون پ لعنت یک ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
بشعر آخر،
احلديث دل ىلع حتريم وصل املرأة شعرها
ٍ
َّ
وكذلك حتريم الوشم ،طلبا للزينة واجلمال ،ألن هذه
األعمال من كبائر اذلنوب؛ ملا فيها من الغش والتشبه

بايلهود ،وكذلك الوشم ملا فيه من تغيري خلق اهلل

تعاىل؛ ألنهم أول من فعل الوصل ،وعليه فالفاعل

هلذه األمور واملفعول به يشملهما اللعن.

 .2029حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ عورب کا ا ین نالون ےک ساتھ ذوشے
نال کا خور نا خرام ہ ا پےس ہی ربت و خوپضورئ ےک لن گوذنا گدوانا خرام ہ اور

ی سارے اعمال کییہ گناہون میےس ہی؛ کنون کہ اس می ذھوکہ اور تہوذ ےک ساتھ
ے
مساتہت نائ حائ ہ ،یی گوذت می اہلل پ عایل یک حلقت کو ندلنا نانا حا نا ہ۔ اس

لن کہ ی (تہوذی) ست ےس ہےل خورا لگات واےل ہی۔ اشی ینا پ ان امور ےک
ارن کاب کرت واےل پعنی قاعل اور مقعول ( خورت وایل اور خوروات وایل)
ذوپون لعنت می سامل ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري.

معاين املفردات:

• لعن  :طرده وأبعده عن اخلري والرمحة.
َ َ
بشعر غريه.
اصلة  :يه املرأة اليت تصل شعرها أو شعر غريها،
• الو ِ
ٍ
• املستوصلة  :يه املرأة اليت تطلب أن يوصل شعرها بشعر غريه.

• الواشمة  :الوشم يكون من غرز اإلبرة يف ابلدن ،وذر َشء عليه ،حىت يزرق أثره ،أو خيرض ،والواشمة يه املرأة اليت تعمل هذا العمل.
• املستوشمة  :يه املرأة اليت تطلب أن يُعمل يف بدنها الوشم.

فوائد احلديث:
 .1حتريم وصل الشعر بشعر آخر ،وأن هذا من كبائر اذلنوب؛ ألن الشارع لعن الواصلة ،واملستوصلة ،واللعن هو الطرد عن رمحة اهلل ،وال يكون
إال يف حق صاحب كبرية.
ُ
 .2حتريم فعل ذلك أو أن يفعل ذلك بشخص آخر.

 .3حتريم تغيري خلق اهلل ألنه تزوير وتدليس.

 .4جواز لعن من لعنه اهلل ورسوهل ىلع سبيل العموم.

 .5يدخل يف الوصل املحرم يف زمننا هذا لبس ابلاروكة ،ويه حمرمة ملا فيها من التشبه بالكفار والغش واتلدليس.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد
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ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة
ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422( ،ه) - .بهجة انلاظرين رشح رياض الصاحلني لسليم اهلاليل ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،ادلمام1415( ،ه) - .منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428

الرقم املوحد)58099( :
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ہمیآبصیل اہلل علنہ وسلمت پولوپارےکوقث قنلہ ُرح ہوتےسروکا
ہ۔ اشیرطحذا ہناہتھےس اسینچا کرت ،نیےسکمپرھونےکاسی عمال
ت
کرت اور گوپ اور ہدیےساسینچا کرتےس ھیروکاہ۔

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط ،أو بول ،أو
أن نستنيج بايلمني ،أو أن نستنيج بأقل من

ثالثة أحجار ،أو أن نستنيج برجيع أو بعظم

 .2030احلديث:

عن سلمان -ريض اهلل عنه ،-قال :قيل هل :قد
َّ ُ َ ُ
َعل َمك ْم ن ِب ُّيكم -صىل اهلل عليه وسلم -لك َشء
َ
َ
اء َة ،قال :فقالَ :
خل َر َ
أجل «لقد ن َهانا أن نستقبل
حىت ا ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ال ِقبْلَة ِلغائِ ٍط ،أو بول ،أو أن نستن ِ َ
يج بايلمني ،أو أن
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ْ
أح َ
جار ،أو أن ن َ ْستَنْ ِ َ
يع
يج بِأقل من ثالثة
يج بِ َر ِج ٍ
نستن ِ
َ َْ
أو بِعظ ٍم».

**

ت
سلمان رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ان ےس کہا گنا کہ تمھارے ینی مھی ہ خی
ے
ت
سکھات ہی ،خنی کہ قضات حاخت کا رطپقہ ھی سکھات ہی۔ سلمان رضی اہلل عنہ
ت فمانا :جی اہن۔ ہمی آب صیل اہلل علنہ وسلم ت پول و پار ےک وق ث قنلہ ُرح
ہوت ےس روکا ہ ،اشی رطح ذا ہن اہتھ ےس اسینچا کرت ،نی ےس کم پرھون
ت
ےک اسی عمال کرت اور گوپ اور ہدی ےس اسینچا کرت ےس ھی روکا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث" :عن سلمان ،قال :قيل هل :قد َعلَّ َم ُ
ك ْم
نَب ُّي ُ
كم -صىل اهلل عليه وسلم -لك َشء حىت
ِ
َّ
َ ََ
خلراءة" .يعين :أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -علم
ا ِ
َ
أصحابه آداب قضاء احلاجة من أول ما يدخل حمل
قضاء احلاجة إىل أن خيرج منه ،ومن ذلك :استقبال

القبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة ،وانليه عن
والعظام" .قالَ :
وبالرجيع َ
َّ
أجل:
االستنجاء بايلمني،
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
لقد ن َهانا أن نستقبل ال ِقبلة ِلغائِ ٍط ،أو بَول" .يعين:
نعم ،نهانا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن نستقبل
اتل َغوط أو َّ
القبلة حال َّ
اتلبول ،فما دام أنه يقيض

حاجته ببول أو اغئط ،فإنه ال يستقبل القبلة وال
َّ
يستدبرها؛ ألنها ِقبْلة املسلمني يف صالتهم وغريها
من العبادات ،ويه أرشف اجلهات ،فال بد من
ُ ِّ
تكريمها وتعظيمها قال -تعاىلَ :-
(و َم ْن ي َعظ ْم
َّ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُ ْ
ُ َ
هل ِعن َد َر ِّب ِه) [احلج" .]30 :أو أن
اَّلل فهو خري
ح ُرم ِ
ات ِ
ن َ ْستَنْ ِ َ
يج بايلَ ِمني" .أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء
بايلمني؛ ألن ايلَد ايلُمىن تستعمل يف األمور الطيبة
املحرتمة املحمودة ،وأما األمور اليت فيها امتهان
كإزالة اخلارج من َّ
السبيلني ،فإنه يكون َ
بايلد
اليُرسى ال ايلَد ايلُمىن .ويف احلديث اآلخر( :وال

 .2030حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث کا مقہوم:سلمان قارشی رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ان ےس پوجھا
عَ َل ن یِ
گنا":قد مَکُم َ ن ُکُم صیل اہلل علنہ وسلم کل شیء خنی ال ِرحاء ََہ" پعنی آب صیل اہلل علنہ
َ
وسلم ا ین ضچای کو بت الچ ال می ذاحل ہوت ےس ےل کر ناہ ن کلن نک ،قضاے

حاخت ےک آذاب سکھ الت ہی۔ اشی می ےس قضاے حاخت ےک وق ث قنےل یک
رطف ُرح اور نینھ کرنا اور ذا ہن اہتھ ،گوپ اور ہدی ےس اسینچا کرت ےس منع کرنا
ے
پَس
ہ۔ "قال :احَل :لقد تَہَانا ان یقنل القِنلَہ ل ِعَاپِظ ،او پ َول" پعنی اہن! ہمی اہلل
ےک رسول صیل اہلل علنہ وسلم ت پول و پار ےک وق ث قنلہ ُرح ہوت ےس منع فمانا
ت
ت
کہ قضاے حاخت ےک وق ث قنےل یک رطف ُرح ھی تہی کرنا حا ہن اور نینھ ھی۔ اس

لن کہ ی تمار وعیہ می مسلماپون کا قنلہ ہ۔ ی ست ےس محیم خہت ہ ،اس یک
ِ
رعب اوریکرتم رصوری ہ۔ اہلل پ عایل کا فمان ہ ( َومَن پُعَطم خ ُ ُرم ِ
اب ال َل ِہ قَہُو َخَ
ی
َ
ٌّ
ل
پَسیَن
ت
لَہ ِعن َد َر ِی) [ا چح" .]30:او ان ِچ َی نالَمِی" پعنی ذا ہن اہتھ ےس اسینچا کرنا ھی
ُ
م
س
ج
م
ی
ل
ہ
م
ن
ح
ک
مم وع ہ۔ اس ن کہ ذاہنا اہتھ نا یہ ،یم اور ا ےھ کا ون ی ا عمال و نا
ے
ہ۔ خن کامون می ذل ث اور پوہی کاتہلو ہو نا ہ،حیےس ناحای صاف کرنا پو ی نا نی
پَم
اہتھ ےک کام ہی۔ ذوشی حدی ث ےک القاط ہی":وال َ َسح من الچ الء پمینہ“ (اور
ے
پَسیَن
ی ذا نی اہتھ ےس اسینچا کرے)۔ "او ان ِچ َی ن ِ َا َق َل من ن الی اجچَار" پعنی نی ےس کم
ے
ت
ت
ص
ک
ھ
ہ
پرھ اسینچا می اسی عمال کرنا ھی ممنوعہ ،اگرج صقائ اس ےس م ےس ی حا ل و
ے
حات۔ اس لن کہ اکی نی ےس کم پرھون ےس نایک حاصل تہی ہوئ ،نی پرھون
یکقند اسوق ث ہختپرھون ےک پ عدنائاسی عمال یکناحاراہ ہو۔اگرپرھون ےک
ت
ت
پ عد نائ کا اسی عمال ھی ہو ،پو نی پرھون ےس کم پ ھی اکنقا کرسکن ہی۔ اس لن کہ
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َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
َََ
يج بِأقل من
يتمسح من اخلالء بيمنيه)" .أو أن نستن ِ
ْ
أح َ
جار" .أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء بأقل
ثالثة
ْ
َ
من ثالثة أحجار ولو حصل اإلنقاء بأقل منها؛ ألن
الغالب أن دون اثلالث ال حيصل بها اإلنقاءَّ ،
ويقيد

هذا َّ
انليه إذا لم يَرد إتباع احلجارة املاء ،أما إذا أراد
َّ
إتباعها باملاء ،فال بأس من االقتصار ىلع أقل من
َّ َ
القصد ُهنا هو ختفيف َّ
انلجاسة
ثالثة أحجار؛ ألن
َ
ْ
َ
ُّ
ْ
ُ
عن املاكن فقط ،ال اتلطهر الاكمل" .أو أن نستن ِ َ
يج
ب َرجيع" .أيضا :مما نهاهم عنه االستنجاء َّ
بالرجيع؛ ألنه
ِ ِ ٍ
َ
َ
َ
اجلن ،كما جاء مرصحا به يف صحيح
علف دواب ِ
اجلن جاءوا إىل انليب -صىل اهلل
مسلم أن وفدا من ِ
َ ْ ُ
عليه وسلم -فسألوه الزاد فقال( :لكم لك عظم ذ ِكر
َ
اسم اهلل عليه ،يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حل ْ َما،
َ
ْ
ولك َب َعرة علف ِ َدلوابِّكم)" .أو بِ َعظ ٍم" .أيضا :مما
نهاهم عنه االستنجاء بالعظام؛ ألنها طعام اجلن،
للحديث السابق حيث قال رسول اهلل -صىل اهلل

مک
اس وق ث تہان پرھون ےس مقضوذ نچاست کا کم کرنا ہ ،مل ظہارب حاصل کرنا
پَسیَن
ت
تہی۔ "اوان ِچ َی ِ َپخِنع"۔ گوپ ےس اسینچا کرنا ھی ممنوع ہ۔ اس لن کہ ی
ضح م
خناب ےک حاپورون یک عدا ہ ،حیسا کہ نح سلم یک روای ث می رصاخت ہ کہ
خناب کا انک وقد آب صیل اہلل علنہ وسلم ےک ناس آنا اور آب ےس کھات کا مظالنہ

کنا۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا":تمھارے لن ہ وہ ہدی ہ ،خس پ اہلل کا
ے
نام لنا گنا ہو اور وہ تمھارے اہتھون می آحات ،اس پ تہےل ےس رناذہ گوست آحا نا
پِع
می
ہ اور ہ نگنی نا لند تمھارے حاپورون کا حارہ ہ"۔ " َاو َطم" ہدپون ےس اسینچا
ت
کرنا ھی شپعت می ممنوع ہ۔ اس لن کہ ی خناب یک خوراک ہ۔ حیےس کہ گرسنہ
حدی ث می ہ کہ اہلل ےک ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا":ان ےس اسینچا ی کنا
ے
کرو؛ کنونکہ یتمھارےخنتھابون یک خوراک ہ"۔اس رطح،حدی ثمی اسناب
یک رصاخت ہ کہ ہدپون ےس اسینچا ی کرت یک خکمت ی ہ کہ اتھی گندہ ی کنا
حاے؛ ناکہ اتھی پطور عدا اسی عمال کرت والون کو ذسواری ی ہو۔ کنون کہ خت
اتھی نچاست صاف کرت ےک لن اسی عمال کنا حاے گا ،ان یک عدا خراب ہو
حاے یگ۔

عليه وسلم( :-فال تستنجوا بهما فإنهما طعام

حلكمة يف
إخوانكم) .فإذا :السنة جاءت مبينة أن ا ِ

ذلك عدم تقذيرها وإفسادها ىلع من يه طعام هلم؛

ألنها إذا استعملت فيها انلجاسة ،فقد أفسد عليهم

طعامهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :سلمان -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
ُ
• اخل َِر َ
اخلارج ،فهو اخلِراء.
اءة  :أدب اتلخيل ،والقعود لقضاء احلَاجة ،وأما نفس احلدث ،وهو
ُ
َ
ُ ْ َْ َ
ُْ َ
َ
َ
خفض من األرض ،موضع قضاء احلَاجةَّ ،
ثم أطلق الغائط ىلع اخلارج المستقذر من اإلنسان؛ كراهة لتسميته
• اغئِط  :الغائِط :هو املاكن المن
ّ
اخلاص.
باسمه
َ َ
َْ َْ
ْ َ ُْ َْ
َّ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
• نستن ِيج  :االستنجاء :إزالة انلجو بِالما ِء واحلجر ،وأكرث ما يستعمل يف ِإزاتلها بِالما ِء.
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ّ
َّ
َّ
َ
جنسة.
• بر ِجيع  :الرجيع :الروث والع ِذرة ،سيم به؛ ألنه رجع عن حاهل األوىل بعد أن اكن طعاما إىل فضالت ِ

فوائد احلديث:
 .1فيه بيان شمول الرشيعة اإلسالمية يف لك ما حيتاج انلاس إيله ،يف حياتهم ايلومية من تعليمهم آداب األكل والرشب واللباس وقضاء احلاجة
حتقيقا؛ لقوهل -تعاىل( :-وأنزنلا إيلك اذلكر تلبني للناس ما نزل إيلهم) [انلحل ]44:وقوهل تعاىل( :ونزنلا عليك الكتاب تبيانا للك َشء)
[انلحل.]89:
 .2حتريم استقبال ال ِقبلة أثناء ابلول أو الغائط؛ لقوهل" :نهانا" واألصل يف انليه اتلحريم.
الم َ
الم َشاعر ُ
 .3جواز استقبال َ
ح َّرمة واستدبارها بابلول والغائط؛ ألن انليه مقيد بال ِقبلة ،وخيرج ما عداها.
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َ
َّ
 .4جواز استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء احلاجة؛ ألن أهل املدينة إذا لم يستقبلوا القبلة فسوف يستقبلون الرشق أو الغرب ،وحينئذ
يكونون مستقبلني :إما للشمس وإما للقمر.
َّ .5
انل ْ ُ
يه عن االستنجاء ،أو االستجمار بايلد ايلمىن؛ تكريما هلا.
ُ
َ
َ
 .6تَفضيل ايلَد ايلُمىن ىلع اليُرسى؛ ألن ايلَد اليُرسى تستخدم إلزالة َّ
انلجاسات والقذارات ،وايلُمىن ملا َعدا ذلك.
َ َّ
َُ
ْ
األح َ
جار ،سواء قلت انلجاسة أم كرثت.
 .7وجوب إزالة انلجاسة باملاء أو
َّ
َّ ْ
ْ ْ
َ
االس ِتج َمار بأقل من ثالثة أحجار؛ ألن أقل من ثالثة أحجار ال ينيق يف الغالب.
انليه عن
.8

 .9قد يفهم تعيني األحجار إلزالة انلجاسة ،فال يقوم غريها مقامها من األخشاب ،أو اخلِرق ،أو املناديل ،وحنو ذلك ،لكن هذا الفهم غري مراد،
َْ
َ
َ
فلك ما حيصل به املقصود من َّ
اتلطهر واإلنقاء ،فإنه جيزئ ،وإنما نص -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع األحجار؛ ألنها الغالب وما اكن كذلك فال
مفهوم هل.
ْ
 .10استحباب قطع االستجمار ىلع وتر ،فإذا حصل اإلنقاء بأربع استحب أن يزيد خامسة وهكذا؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم( :-من استجمر
فليوتر).
َّ َّ َ َ ُ
َّ
ِّ
َّ
دواب اجلنِّ.
َّ ْ ُ
وإما ألنه علف
 .11انليه عن االستجمار بالرجيع؛ ألنه :إما جنسِ ،
انليه عن االستجمار بالعظم؛ سواء اكنت العظام عظام ميتة أو عظام ُم َذ َّاكة؛ ألنه إذا اكنت العظام من حيوانات َميتة ،فيه َجنسةَّ ،
َّ .12
وانل ِجس
ِ
ُ َ َّ
ُ
ِّ
اجلن ،وال حيل إفساد طعامهم.
ال يمكن أن يطهر به ،وإن اكنت من حيوانات مذاكة فيه طعام ِ
َ
 .13حتريم ُ
العدوان ىلع ِّ
َّ
حق الغري؛ نليه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بالرجيع أو العظم.
َ
اجلن.
 .14فيه أن اجلن يأكلون ويرشبون؛ نليه -صىل اهلل عليه وسلم -عن االستنجاء بالعظام؛ ألنه طعام إخواننا من ِ

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .مشارق
األنوار ىلع صحاح اآلثار ،عياض بن موىس ايلحصيب السبيت ،دار النرش :املكتبة العتيقة ودار الرتاث .معجم اللغة العربية املعارصة ،أمحد خمتار
عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب ،الطبعة :األوىل 1429ه2008 ،م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن
عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح
بلوغ املرام ،حممد بن صالح العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة :األوىل 1427ه .منحة العالم
يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد
املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.

الرقم املوحد)10048( :
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ج
میت اراذہ کنا تھا کہ عنلہ (انامرصاعت نا مل می جماع )کرتےسلوگون
لقد هممت أن أنىه عن الغيلة ،فنظرت يف
م
الروم وفارس ،فإذا هم يغيلون أوالدهم ،فال يرض کو منع کرذون ،ترھ چےھ ناذآنا کہروماور قارسےک لوگاپسا کرت ہی اور اس
ے
ً
ت
ت
ہ
ہ
ن
أوالدهم ذلك شيئا
پ
ےس انیک اوالذکو کوئ قضان ی حناہ۔

 .2031احلديث:

**

ُ َ ََ
َ َ ْ ُ
رضت
امة بنت وهب ،أخت عاكشة ،قالت :ح
عن جذ

عکاسہ رضی اہلل عنہ یک تہن  ،حُدام بت وہت رضی اہلل عہا کہنی ہی کہ می کچھ لوگون
ے
ےک ہرماہ ،رسول اہلل ﷺ یک حدمت می حارص ہوئ ،آب ﷺ فما رہ تےھ کہ
ج
"می ت اراذہ کنا تھا کہ عنلہ (ان ِ
ام رصاعت نا مل می جماع )کرت ےسلوگون کو
م
منع کرذون ،ترھ چےھ ناذ آنا کہ روم اور قارس ےک لوگ اپسا کرت ہی اور اس ےس ان
ے
ت
ہ
ہ
ت
ت
ن
ض
پ
ک
ق
یک اوالذ کو کوئ ضان ی حنا ہ۔" رھ چای رام ت آب ﷺ ےس "رعل"

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يف أناس وهو يقول:
ْ َ َََ ُ
«لقد َه َم ْم ُ
ت أن أنىه عن ال ِغيل ِة ،فنظ ْرت يف الروم
ُ َ
وفارس ،فإذا هم يُ ِغيلون أوالدهم ،فال يرض أوالدهم
ْ
ذلك شيئا» ،ثم سألوه عن ال َع ْز ِل؟ فقال رسول اهلل صىل
ْ ْ
اهلل عليه وسلم« :ذلك ال َوأ ُد اخليف» ،زاد عبيد اهلل يف
َ َ َْ ُْ َ
ود ُة ُسئلَ ْ
ت}.
حديثه :عن املقرئ ،ويه{ :و ِإذا الموء
ِ

ےک من علق پوجھا  ،آب ﷺ ت فمانا":وہ پوخقنہ طور پ ر ندہ گار ذینا ہ"۔
عینداہلل ت مقی ےس اینی روای ث می سورہ النکوپ یک آی ثَ "8 :واِذَا المَوءُوذَ ُہ
ے
ے
ے
ل
س
سُنِلَت" (اور خت ر ندہ گاری ہوئ ریک ےس وال کنا حات گا) کا اصاقہ کنا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
أفاد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أراد أن

ينىه الزوج عن قرب زوجته ومجاعها أثناء الرضاع؛
ملا اشتهر عند العرب أنه ّ
يرض بالودل ،ثم رجع عن

ذلك حني حتقق عنده عدم الرضر يف بعض انلاس
كفارس والروم ،ثم سئل عن الزوج اذلي يُزنل َّ
منيه

خارج الفرج َّ
فشبه هذا العمل بعمل أهل اجلاهلية
اذلين اكنوا يدفنون بناتهم َّ
وهن أحياء ،والفرق بني
ّ
العملني أن األول يُعمل خفية ،واثلاين عالنية.

 .2031حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس ی ینہ حلنا ہ کہ ینی ﷺ ت سوہ کو رمای رصاعت می بوی ےک
ہ
فی ث حات اور اس ےس میسیی کرت ےس منع کرذ ین کا اراذہ فمانا کنو نکہ
ت
رعب می ی ناب مسہور ھی کہ یندا ہوت وایل اوالذ کو اس یک وج ےس پقضان تہنحنا

ہ ،ترھ آب ﷺ ت اس اراذہ کو اُس وق ث پک کرذنا خت قارس اور روم حیےس
پعص لوگون می اس کا پقضاندہ ی ہونا ،آب ﷺ ےک پذنک نای ث ہوگنا۔ ترھ
آب ﷺ ےس اُس سوہ ےک نارے می ذرناق ث کنا گنا خو (اپال ےک وق ث) اینی
منی کو بوی یک شمگاہ ےک ناہ حارحکرذینا ہ ،خنانچہ آب ﷺ ت اس عمل کو
ان اہلِ حاہلنت ےک عمل ےس پسینہ ذی خو اینی ینینون کو ر ندہ ذرگور کنا کرت تےھ اور
ذوپون اعمال می فق ی ہ کہ تہ ال عمل خقنہ طور پ اور ذوشا عیل االع الن کنا حا نا

ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جدامة بنت وهب ريض اهلل عنها
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

هم باألمر ًّ
• َه َم ْم ُ
ت َّ :
هما :عزم ىلع القيام به ولم يفعله.
• ال ِغيلة  :جمامعة الرجل امرأته ويه ترضع ،أو ويه حامل.
ٌ
َّ
ٌ
عظيم من انلاس ،بلغوا يف زمانهم الغاية يف الكرثة والقوة.
• الروم  :جيل
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ٌ
ٌ
ٌ
كثرية وشديدة فيما وراء َّ
انلهر من بالد العرب.
• فارس  :أمة عظيمة
• َ
الع ْزل  :هو أن يزنع الرجل ذكره من فرج املرأة ،حىت ال يُزنل فيه؛ دفعا حلصول احلمل.
ْ
ثم همزة ساكنة ،يُقال :وأد الرجل ابنته يئدها وأدا :دفنها َّ
• الوأد  :بفتح الواوَّ ،
حية فيه موءودة.
ِ
ُ
• املوءودة  :يف األصل يه ابلنت اليت تدفن حية حتت الرتابَّ ،
ًّ
شبه عزل احليوان املنوي حينما يتلف قبل أن ينمو ًّ
برشيا بابلنت املوءودة.
نموا

فوائد احلديث:

ّ
يب صىل اهلل عليه وسلم َّ
أن انلَّ ُّ
هم أن ينىه عن الغيلة ،بناء ىلع خرب أطباء زمنه ،وكونه مستكرها عند العرب ،لكنه لم يفعل ال نتفاء الرضر يف
.1
فعله عن الطفل باتلجربة والواقع.
ُ
ُْ
َّ
َّ
ُ
َ
 .2أن العلوم الطبيعية من طب وحنوه تدرك باتلجارب وحتصل بانلتائج.
َّ
َّ
 .3أن أخذ العلوم غري الرشعية من األمم الاكفرة ال يعد ذلك تقليدا هلم ،وركونا إيلهم ،وتشبها بهم؛ فإن هذا العلم من سنن اهلل.
ٌ
َّ
َّ
أن حصول األشياء من خري ٍّ
ورش ،منوطة بأسبابها اليت رتبها اهلل تعاىل عليها.
.4
ٍ
َّ
ٌ
َّ
 .5يدل احلديث ىلع مثل هذه العلوم ادلنيوية؛ اكلغيلة ،وتأبري انلخل ،وأمثال ذلك ،أنها أمور يأيت بها انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع سبيل
االجتهاد وانلظر وليست من قبيل الويح.
ٌ
َّ
 .6حتريم الوأد ،وهو ًعدة جاهلية ،ومعناه :دفن بناتهم وهن أحياء.
ّ
 .7أن هذا ادلين اإلساليم مداره ىلع منع الرضر ،وجلب انلفع.
 .8جواز السؤال عما يُستحيا منه للتفقه يف ادلين.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -صحيح مسلم ,ترقيم حممد فؤاد عبد
ابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت - .عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم ،للعظيم آبادي .دار الكتب العلمية – بريوت.
الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -منحة
العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه.

الرقم املوحد)58100( :

412

ے
ْ
لو يعلم املار بني يدي ال ُم َص ِّيل ماذا عليه من ’’اگر تماریےکآےگےس گررتواےل کو ینہ حل حات کہ اسکا کیناگناہہ
ے
َ َ
َُ
اإلثم؟ لاكن أن ي ِقف أربعني خريا َل من أن يم َّر پووہ اسےک سا منےس گررتےک نچات حالیس نک کرھےر ہن کو ا ین
َ ُ َّ ْ
کہ ہ م
ل تہ شم
ل
ی
چ
چ
ت
ہ
ت
پ
ہ
پ
أربعني
قال
أدري:
ال
:
رض
ن ی ےھ گا۔‘‘ ا و ض (راوی) ن ی :ےھ ناذ ی کہ ا ونتحا س
بني يديه ،قال أبو انل ِ
يوما أو شهرا أو سنة
ذن نا حالیس ماہ نا حالیس سال کہا۔

 .2032احلديث:

**

ُ َْ ُ ْ
احلَارث بْن ِّ
الص َّم ِة األنصاري -ريض
عن أيب جهي ِم بن
ِ
ِ ِ
َ َ ْ ُ َ ِّ
َْ
ُّ
اهلل عنه -مرفوًع« :لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا
َ
عليه من اإلثم؟ لاكن أن يَ ِقف أربعني خريا هل من أن
َ ُ َّ ْ
َ ُ َّ
رض :ال أدري :قال أربعني
يمر بني يديه» ،قال أبو انل ِ
يوما أو شهرا أو سنة.

خ
اپو ہنم ین حارب ین ضمہ اپضاری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ
ے
ت فمانا’’ :اگر تماری ےک آےگ ےس گررت واےل کو ینہ حل حات کہ اس کا کینا
ے
گناہ ہ پو وہ اس ےک سا من ےس گررت ےک نچات حال یس نک کرھے ر ہن کو
م
شم
ا ین لن تہی چےھ گا۔‘‘ اپو پض (راوی) کہن ہی :چےھ ناذ تہی کہ اتہونت حالیس
ذن نا حالیس ماہ ناحالیس سال کہا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

املصيل واقف بني يدي ربه -تعاىل -يناجيه ويناديه،
مر بني يديه يف هذه احلال ّ
فإذا َّ
مار قطع هذه املناجاة
َ
ّ
وشوش عليه عبادته ،ذلا ع ُظم ذنب من تسبب يف
اإلخالل بصالة املصىل ،بمروره .فأخرب الشارع :أنه

لو علم ما اذلي يرتتب ىلع مروره ،من اإلثم واذلنب،
َ َّ
لفضل أن يقف ماكنه أربعني ىلع أن يمر أمام املصىل،
مما يوجب احلذر من ذلك ،واالبتعاد منه ،وقد شك
الراوي يف األربعني :هل يراد بها ايلوم أو الشهر أو

العام؟ ولكن ليس املراد بهذا العدد املذكور احلرص،
َّ ْ
انليه.
وإنما املراد املبالغة يف

 .2032حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

تمار پ ھن واال ا ین رب ےک خضور کرھا ہو کر اس ےس مناحاب کر راہ ہو نا ہ اور
ے
گ
اےس ن کار راہ ہو نا ہ۔ خت اس حال ث می کوئ ررت واال اس ےک آےگ ےس
گرر نا ہ پو وہ مناحاب می اپقظاع یندا کر نا ہ اور تماری یک عناذب می حلل ذالنا
ے ش
ہ۔ اس لن خو حص ا ین گررت یک وج ےس تماری یک تمار می حلل اندار ہو نا
ے
ہ اس کا گناہ تہت پا ہ۔ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ اگر اےس علم ہو حات کہ
ے
اس ےک گررت پ کنا گناہ ہو نا ہ پو وہ تماری ےک آےگ ےس گررت ےک نچات
حالیس نک اینی حگہ پ کرھے ر ہن کو پجح ذے گا۔ اس ےس معلوم ہو نا ہ کہ اس
ے
ے
عمل ےس نحنا حا ہن اور اس ےس گرپ کرنا حا ہن۔ حالیس ےک عدذ ےک نارے می
راوی کو سک ہ کہ آنا اس ےس رماذ ذن ،نا مہین ،نا سال ہی؟ ناہم اس مدکور عدذ
ےس رماذ خض کا مقہوم یندا کرنا تہی ،نلکہ اس ےس رماذ مماپعت یک سدب کا ینان
ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ َْ ُ ْ
ِّ
ْ
َّ
بن احلَا ِر ِث ب ِن الصم ِة األنصاري -ريض اهلل عنه-
اتلخريج :أبو جهي ِم
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• املار  :العابر من ايلمني إىل الشمال أو العكس.
ْ ِّ
• بني يدي ال ُم َصيل  :أمامه من قدميه إىل منتىه سجوده.
َ
• أن يَ ِقف  :أي يبىق واقفا منتظرا فراغ املصيل.
• قال ابو انلرض  :هو سالم بن أمية راوي احلديث.
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فوائد احلديث:

ْ
ْ
 .1حتريم املرور بني يدي املصيل ،إذا لم يكن هل ُسرتة ،أو املرور بينه وبينها إذا اكن هل ُسرتة ،ويقيد حتريم املرور بني يدي املصيل إذا لم يكن هل
سرتة باملسافة اليت بينه وبني موضع سجوده.
 .2وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصيل ،هلذا الوعيد الشديد.
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
 .3أن األوىل للمصيل أن ال يصيل يف طرق انلاس ،ويف األمكنة اليت البد هلم من املرور بها ،ئلال يع ِّرض صالته للنقص ،ويعرض املارة لإلثم.

 .4تعظيم حرمة املصيل واحليلولة بينه وبني قبلته.

 .5يؤخذ منه أن اإلثم املرتتب ىلع املعصية يف اآلخرة وإن قل فهو أعظم من أي مشقة يف ادلنيا مهما اكنت شديدة وفظيعة.
ُّ
اتلحرس واالعرتاض ىلع القدر.
 .6جواز استعمال َكمة لو يف الوعيد ،وانليه عن استعماهلا إنماهو يف

املصادر واملراجع:

تيسري العالم ،للبسام ،انلارش :مكتبة الصحابة ،األمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة العارشة 1426 ،ـه 2006 -م .تنبيه األفهام ،للعثيمني ،طبعة
مكتبة الصحابة ،االمارات ،مكتبة اتلابعني ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1426ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،طبعة دار الفكر،
دمشق ،الطبعة األوىل 1381ه .صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق
انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه .صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تأسيس األحاكم ،ألمحد بن
حيىي انلجيم ،دار املنهاج ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.
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اپوہپہرضی اہلل عنہےسروایثہ کہرسول اہللصیل اہللعلنہوسلمت
م
فمانا”:اگر چےھ اینی امت کو مسقتو ن کلنف می مین ال کرت کا اندپشی ہو نا ،پو
می اتھیہوصوےک ساتھ مسواککرت کا خکمذےذینا“۔ مسند اجِم

لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك
وضوء

 .2033احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:
م
”اگر چےھ اینی امت کو م سقت و ن کلنف می مین ال کرت کا اندپش ی ہو نا ،پو می اتھی ہ
وصو ےک ساتھ مسواک کرت کا خکم ذے ذینا“۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
َ
ْ َُ
ُ َّ َ َ ُ
اهلل عليه وسلم -قال« :ل ْوال أن أش ِّق ىلع أم ِيت أل َم ْرتهم
ِّ
ِّ
واك مع لك ُو ُضوء».
بالس ِ
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف هذا احلديث أنه
ُ
لوال ما خشيَه من حلوق اجلهد واملشقة والشدة بأمته
وأتباعه اذلين آمنوا به :ألمرهم أمر إلزام وفرض بأن
يستاكوا مع لك وضوء ,ولكنه امتنع عن ذلك رمحة

بهم وشفقة عليهم ,ولم جيعله من الفرائض املتحتمة,

وإنما من السنن املستحبة اليت يثاب فاعلها وال

يعاقب تاركها.

 .2033حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می ینی ﷺ ی وصاخت فما رہ ہی کہ اگر آب کو اینی امت اور اہل
اتمان ےک صی آرما محنت و م سقت اور ذسواری ےس ذوحار ہوت کا حدسہ ی ہو نا ،پو
آب اتھی وخوئ طور پ خکم ذ ین کہ وہ ہ وصو ےک ساتھ مسواک کنا کرین ،لنک آب
ے
ت اینی امت پ رجمت و سققت کا خنال ر کھن ہوت وخوئ خکم ےس اخیار فمانا اور
ے
ق
اس عمل کو جمی و ط عی فاپص می سامل تہی کنا؛ لہدا ی ان مسنحت سینون می ےس
ہ ،خن پ عمل کرت واےل کو اخر و پواب ےس پوارا حا نا ہ اور جھورت واال شا
مس
کا نحق تہی ہو نا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مالك والنسايئ يف الكربى وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• لوال ُ :حرف امتناع لوجود ,أي امتناع حصول َشء لوجود َشء يمنع ،واملعىن هنا لوال خوف املشقة ىلع أميت ألمرتهم بالسواك أمرا الزما.
ُ
• أش َّق  :أث ِقل عليهم ,من املشقة ويه الشدة.
ُ
• أ َّميت  :مجاعيت ,واملراد بهم أمة اإلجابة ,وهم من آمن به واتبعه.
• ألمرتهم  :أللزمتهم.

• بالسواك  :باستعمال السواك ,وهو اسم للعود اذلي يستاك به من األراك وغريه.

فوائد احلديث:

ِّ
َّ
ٌ
قريب من ثواب الواجبات.
 .1تأكد استحباب السواك مع لك وضوءٍ ،وأن ثوابه
ُ
َّ
أن ِّ
السواك عند الوضوء -وعند غريه من العبادات من باب أوىل -ليس بواجب ،فقد منعه -صىل اهلل عليه وسلم -من إجيابه ىلع أ َّمته خمافة
.2
مشقتهم.
َّ
َّ
أن اذلي منع األمر بوجوبه هو املشقة ،وذلك خشية عدم القيام بهّ ،
ُ
اإلثم برتكه.
مما يرتتب عليه
.3
ٌ
َّ
مقد ٌم ىلع جلب املصالح"؛ فمفسدة الوقوع باإلثم من ترك الواجبَ ،منَ َعتْ
 .4هذا احلديث العظيم ديلل ىلع القاعدة الرشعية ،ويه" :درء املفاسد
من مصلحة وجوب ِّ
السواك عند لك وضوء.
َّ
َّ
َّ
 .5هذا احلديث الرشيف من أدلة القاعدة الكربى" :املشقة جتلب اتليسري"؛ فخشية املشقة سبب عدم فرضيته.
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َْ ُ
 .6شفقة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع أمته ,فكثري من العبادات الفاضلة يرتك َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فعلها مع أمته ،أو أم َره ْم بها،
َ
خشية فرضها عليها.
َ
َ َ ُ
ُ ُ َّ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ
ك ْم} وقالَ :
{و َما َج َعل َعليْك ْم ِيف
 .7سعة هذه الرشيعة وسماحتها ،ومسايرتها للحالة البرشية الضعيفة؛ قال تعاىل{ :ي ِريد اَّلل أن خيفف عن
ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج}.
ادل ِ
 .8احلكمة يف األمر بالسواك أن يكون املسلم يف حالة كمال انلظافة؛ إلظهار رشف العبادة ,وئلال يؤذي املالئكة واملصلني.

 .9لم يرد يف احلديث موضع االستياك لكن العلماء ذكروا أنه عند املضمضة ملناسبته.
َّ
 .10يدل احلديث ىلع قاعدة أصويلة ،ويه :أن األمر املطلق يفيد الوجوب ،ووجهه :أنه لو اكن األمر يفيد االستحباب ،ملا امتنع -صىل اهلل عليه
َّ
املجر ِد عن قرينة صارفة ،هو الوجوب ،وهو اذلي
األمر
وسلم -من أمرهم بالسواك؛ ولكن ما يقتضيه األمر ،وما يفهمه الصحابة والعلماء من
ِ
منعه من أمرهم بالسواك.
َّ
َّ
 .11أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -هل أن جيتهد يف األحاكم ,ثم إن أقره اهلل تعاىل فاحلكم رشيع بإقرار اهلل ,وإن لم يقره اهلل -تعاىل -ارتفع
احلكم.
 .12استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصالة وعند دخول املساجد.

املصادر واملراجع:

موطأ اإلمام مالك ,مالك بن أنس بن مالك بن ًعمر األصبيح املدين ,صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – بلنانً ,عم النرش  1406 :ـه 1985 -م مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش,
املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام،
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن
انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن
عبد اهلل
ُ
حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح
الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهبلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".

الرقم املوحد)8374( :
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ابتمہارا خرح اسےکذےم تہی۔

ليس لك عليه نفقة

 .2034احلديث:

**

 .2034حدیث:

قاظمہ بت قیس  -رضی اہلل عہا  -ےس روای ث ہ کہ اپو عرمو ین خقص ت اتہی
ط الق ینہ ( نیشی ط الق) ذے ذی ،اور وہ خوذ عی حارص تےھ(،اور انک روای ث می

عن فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها« -أن أبا عمرو
َ َّ َ
ابلتة ،وهو اغئب (ويف رواية" :طلقها
بن حفص طلقها

ہ کہ اتھون ت نی ط القی ذے ذین) ان ےک وکنل ت ان یک رطفےس کچھ خ َو
ے
ے
ت
ق
ھنچ ،پو وہ اس پ ناراض ہو نی ،اس (وکنل) ت کہا  :اہلل یک سم ! تمہارا ہم پ کوئ
ے
ے
خق تہی۔ وہ رسول اہلل ﷺ ےک ناس آ نی ،اور ی ناب آب کو ینائ۔ آب ﷺ
ت فمانا ” :اب تمہارا خرح اس ےک ذےم تہی“۔ اور آب ﷺ ت اتہی خکم

ثالثا") ،فأرسل إيلها وكيله بشعري ،فسخطته .فقال:

واهلل ما لك علينا من َشء .فجاءت رسول اهلل -صىل

اهلل عليه وسلم -فذكرت ذلك هل ،فقال :ليس لك
َ ْ َّ
عليه نفقة (ويف لفظ" :وال سكىن") فأمرها أن تعتَد
َْ َ َ
يف بيت أم رشيك؛ ثم قال :تلك امرأة يغشاها

ذنا کہ وہ ام شنک  -رضی اہلل عہا  -ےک گرھ می عدب گرارین ،ترھ فمانا ” :اس
عورب ےک ناس میے ضچای آت حات ہی ،تم این مکنوم  -رضی اہلل عنہ  -ےک
ت
اہن عدب گرار لو ،وہ نانینا آذمی ہی ،تم ا ین کیے ھی ا نار سکنی ہو۔ تم خت
ے
م
(عدب یک یندس ےس) آراذ ہوحاو پو چےھ ینانا۔“ خت می (عدب ےس) قارع ہوئ ،پو
می ت آب ﷺ ےس ینانا کہ معاوی ین ائ سقنان اور اپوخ ہم رضی اہلل عہم ذوپون
م
ت چےھ ن کاح کا ب عام تھنچا ہ۔ اس پ رسول اہلل ﷺ ت فمانا ” :اپوخہم پو ا ین
ے
ے
ت
کندےھ ےس ال ھی تہی ا نار نا ،اور راہ معاوی پو وہ ابہائ ققی ہ ،اس ےک ناس کوئ
مال تہی ،تم اسام ین رند ےس ن کاح کرلو“۔ می ت اےس ناپسند کنا ،آب ﷺ

أصحايب؛ اعتدي عند ابن أم مكتوم .فإنه رجل أعىم
َ َْ
ت فآ ِذ ِنيين .قالت :فلما
تضعني ثيابك ،فإذا حلل ِ
حللت ذكرت هل :أن معاوية بن أيب سفيان وأبا جهم

خطباين .فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-أما
أبو جهم :فال يَ َض ُع عصاه عن ًعتقه .وأما معاوية:
فصعلوك ال مال هل .انكيح أسامة بن زيد .فكرهته

ثم قال :انكيح أسامة بن زيد .فنكحته ،فجعل اهلل
ْ
واغتَبَ ْط ُ
ت به».
فيه خريا،

ت ترھ فمانا ” :اسام ےس ن کاح کرلو“۔ پو می ت ان ےس ن کاح کرلنا ،اہلل ت اس
می خی ذال ذی اور اس یک وج ےس مچھ پ رسک کنا حات لگا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

بَ َّ
ت أبو عمرو بن حفص طالق زوجته فاطمة بنت
قيس .ويه آخر طلقة هلا منه واملبتوتة ليس هلا نفقة
ىلع زوجها ،ولكنه أرسل إيلها بشعري ،فظنت أن

نفقتها واجبة عليه ما دامت يف العدة ،فاستقلت
الشعري وكرهته ،فأقسم أنه ليس هلا عليه َشء.

فشكته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فأخربها
أنه ليس هلا نفقة عليه وال سكىن ،وأمرها أن تعتد
يف بيت أم رشيك .وملا ذكر صىل اهلل عليه وسلم أن

أم رشيك يكرث ىلع بيتها تردد الصحابة ،أمرها أن
تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجال أعىم ،فال
يبرصها إذا وضعت ثيابها ،وأمرها أن ختربه بانتهاء

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو عرمو ین خقص  -رضی اہلل عنہ  -ت اینی بوی قاظمہ بت قیس -رضی اہلل عہا  -کو
ت
ط ِ
الق ینہ ذی ،ی ان یک رطف ےس اینی بوی کو آخری ط الق ھی۔ اور مینوی (خس
ت
عورب کو سوہ ت ط ِ
الق ینہ ذی ہو) ےک لن سوہ پ پققہ واخت تہی ہو نا ،ترھ ھی
اپوعرمو  -رضی اہلل عنہ  -ت ان ےک لن خ َو تھنچا ،قاظمہ  -رضی اہلل عہا  -کا خنال تھا کہ
عدب ےک ذوران اپو عرمو پ ان کا پققہ واخت ہ ،اس لن اتہون ت اس خ َو کو کم
ے
ے
ش
مچھا اور ناپسند کنا۔ وکنل ت قسم کھائ ہم پ آب کا کوئ خق الرم تہی ہ۔ خنانچہ
اتھون تاس یک س کای ثرسولاہلل ﷺےس یکپو آب ﷺت اتہی ینانا کہاپو
ے
عرمو پ تمہارا ی پو پققہ (خرح) ہ اور ی ہی راہپس یک ذم ذاری ہ ،اور اتہی خکم
ے
ذنا کہ وہ ام شنک ےک گرھ می عدب گرارین۔ خت ینی ﷺ کو ی ناب ناذ آئ کہ ام
شنک ےک تہان پو ضچای کا آنا حانا لگا رہنا ہ پو اتہی این ام مکنوم  -رضی اہلل عنہ
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عدتها .فلما اعتدت خطبها (معاوية) و (أبو جهم)

فاستشارت انليب صىل اهلل عليه وسلم يف ذلك .بما أن
انلصح واجب -ال سيما للمستشري -فإنه لم ي ُ ْ
رش

عليها بواحد منهما؛ ألن أبا جهم شديد ىلع النساء

ومعاوية فقري ليس عنده مال ،وأمرها بناكح أسامة،
َ
فكرهته لكونه َم ْوىل .و لكنها امتثلت أمر انليب صىل
اهلل عليه وسلم ،فقبلته ،فاغتبطت به ،وجعل اهلل فيه

خريا كثريا.

 ےک تہان عدب گرارت کو کہا کنون کہ وہ نانینا ہی ،ان کا ا ین کیے ن کال ر کھنی
کو تہی ذ کھی ےگ ،اور اتہی ی خکم ذنا کہ عدب ےک جم ہوحات پ آب ﷺ کو
خی ذین۔ خت اتھون ت اینی عدب گرار یل پو معاوی اور اور اپو خہم  -رضی اہلل عہما -
ت اتھی ن کاح کا ب عام تھنچا خنانچہ اتھون ت ینی ﷺ ےس اس ےک من علق مسورہ
ے
کنا۔ خون کہ خس ےس مسورہ لنا حات اُےس مسورہ لین ےک خق می خی خواہ ہونا حا ہن
ت
اس لن آب ﷺ ت ذوپون می کسی ےس ھی ساذی کرت کا مسورہ تہی ذنا اس
لن اپوخہم عورپون پ تہت شحت گی تےھ اور معاوی  -رضی اہلل عنہ -ققی تےھ اُن
ےک ناس مال تہی تھا ،اس لن آب ﷺ ت اتھی اسام ےس ن کاح کرت کا
مسورہ ذنا خےس تہیل ذق عہ اتھون ت ناپسند کنا ،اس لن کہ اسام انک آراذ کرذہ ع الم
ے
تےھ ،ناہم اتھون ت ینی ﷺ کا خکم ما ین ہوت اس ر سن کو ناالٓخر منطور کر لنا،
خس یک پک ث ےک نینچہ می (لوگ) ان پ رسک کرت لےگ ،اور اہلل پ عایل ت ان
(ےک ن کاح) می خی ِکیی رکھ ذنا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم تنبيه روى ابلخاري احلديث خمترصا يف"صحيحه" يقول الشيخ أمحد شاكر يف" حتقيقه ىلع إحاكم األحاكم"(ص)591/
برقم( ":)2هذا احلديث لم خيرجه ابلخاري يف صحيحه هكذا ،بل ترجم هل أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق اإلشارة إيلها ( "...)5323أ ه
اتلخريج :فاطمة بنت قيس -ريض اهلل عنها.-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ابلتة  :آخر اتلطليقات اثلالث كما يف رواية مسلم ،وليس املراد أنه طلقها بلفظ" ابلتة".
• فأرسل إيلها وكيله بشعري  :متعة فحسبتها يه انلفقة الواجبة ،و" وكيله" بالرفع فاعل ،ويف رواية ملسلم" :أرسل إىل زويج" أي بواسطة الوكيل.

• فسخطته  :السخط :ضد الرضا ،قال يف (خمتار الصحاح) :أسخطه :أغضبه ،وتسخط عطاءه استقله .فاملراد -هنا -أنها استقلت انلفقة :رأت
أنها قليلة.
• يغشاها أصحايب  :يراد بغشيانهم ،كرثة ترددهم إيلها ،لصالحها وفضلها.
• فآذنيين  :بمد اهلمزة ،أي أعلميين.

• أبو جهم - :مفتوح اجليم ساكن اهلاء -القرَش العدوي ،صحايب.

• فال يضع عصاه عن ًعتقه  :العاتق ما بني العنق واملنكب ،وهو ماكن وضع العصا .وهذا اتلعبري ،كناية عن شدته ىلع النساء ،وكرثة رضبه هلن
ويفرس هذا املعىن روايتا مسلم :األوىل" :وأما أبو جهم فرجل َرضاب للنساء" .واثلانية" :وأبو جهم فيه شدة ىلع النساء".
• فصعلوك  :بضم الصاد :الفقري
• فكرهته  :لشدة سواده ولكونه موىل.

• واغتبطت به  :بفتح اتلاء وابلاء ،من الغبطة  ،ويه تمين مثل حال املغبوط من غري إرادة زواهلا عنه وليست من احلسد املنيه عنه.

فوائد احلديث:
 .1جواز اتلطليق ثالثا إذا اكنت متفرقة متباعدة ،وقوهل" :طلقها ثالثا" ليس معناه ،تكلم بهن دفعة واحدة ،فهذا حمرم غضب منه انليب صىل اهلل
عليه وسلم وقال " :أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟ " .ولكنه -كما قال انلووي" :-اكن قد طلقها قبل هذا اثنتني" .وكما ورد يف بعض ألفاظ
هذا احلديث يف مسلم " أنه طلقها طلقة اكنت بقيت هلا من طالقها".
ًّ
 .2أن املطلقة طالقا باتا ،ليس هلا نفقة وال سكىن يف عدتها ،ما لم تكن حامال.

 .3جواز اتلعريض خبطبة املعتدة ابلائن ،حيث قال " :فإذا حللت فآذنيين".

 .4ذكر الغائب بما يكره ىلع وجه انلصح ،ال يكون حينئذ غيبة حمرمة.

 .5جواز نكاح غري املاكفئ يف النسب ،إذا رضيت به الزوجة واألويلاء فـأسامة اكن مملواك وأعتق وفاطمة قرشية.

418

 .6وجوب انلصح للك أحد ال سيما املستشري ،فمن استشارك فقد ائتمنك ،وأداء األمانة واجب.

 .7تسرت املرأة عن الرجال ،وابتعادها عن أمكنتهم وجمتمعاتهم.

 .8ليس يف أمرها باالعتداد يف بيت ابن أم مكتوم ديلل ىلع جواز نظر املرأة إىل الرجل ،فقد أمرها باالعتداد عند هذا األعىم تلبتعد بذلك عن
ْ ُْ َ
ات يغضضن من أبصار ِهن }.
الرجال ،وال يلزم منه جواز انلظر إيله ،قال اهلل -تعاىل{ :-وقل لِلمؤمن ِ
ُ
الغري إذا لم يعلم باخلاطب ،أو علم أنه لم جيب.
 .9جواز اخلطبة ىلع خطبة
ِ
 .10أن امتثال أمر انليب صىل اهلل عليه وسلم خري وبركة ،سواء أحبه اإلنسان أو ال.

 .11املبالغة يف الالكم ال يعترب كذبا لقوهل ":فال يضع عصاه عن ًعتقه" ،ومن املعلوم أنه يضعها يف حال أكله ونومه.
 .12العمل بالواكلة وشهرتها عندهم.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه،،
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ے
ش
خو حص کسی نلوے می مارا حات( اور قا نلذیکھای گنا ہو ) کہ انیکآپس می
َ ُ
ِّ َّ
ِّ َّ
ے
ے
أو
حبجر،
بينهم
يكون
ا
ي
م
ر
أو
ا،
ي
ِم
ع
يف
ل
ت
من ق
ِ
ِ
سنگناری ہوئ ہو ناذ ندے ناری ہوئ ہو پو اسیکذیث قنلِ خظاوایل ہویگ۔ اور خو
ے
بسوط ،فعقله عقل خطإ ،ومن قتل عمدا فقود
عِماًحان پوجھ کر قنل کنا گنا ہو پو اسمی قا نلیک حانےسقضاضہاور خو کوئ
يديه ،فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل،
ے
ل
س
م
ی
گ
ل
ی
پ
ت
ق
اس( ضاض ن) ی آرےآت و اسپاہللیک،ف ونیکاور مام و ون
واملالئكة وانلاس أمجعني
یک لعنت ہو۔

 .2035احلديث:

**

ش
این عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺت فمانا ”خو حص
ے
ے
کسی نلوے می مارا حات ( اور قا نل ذیکھا ی گنا ہو ) کہ ان یک آپس می سنگناری ہوئ
ے
ہو نا ذ ندے ناری ہوئ ہو پو اس یک ذی ث قنلِ خظا وایل ہو یگ ۔ اور خو عِماً حان پوجھ کر
ے
قنل کنا گنا ہو پو اس می قضاض حان ےک ندےل حان یک ہویگ اور خو کوئ اس (قضاض
ے
لین ) می آرے آت پو اس پ اہلل یک  ،فسیون یک اور تمام لوگون یک لعنت ہو۔

عن ابن عباس ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ َ
ِّ
وسلم« :-من ق ِتل يف ِع ِّم ّيا ،أو ِرميَا يكون بينهم
َ ُْ َُْ
َ َ َ
حبَ َ
ج ٍر ،أو ب ِ َس ْو ٍط ،ف َعقل ُه عقل خطإ ،ومن قتَل ع ْم َدا
َ
ََ
فق َو ُد يَ َديْ ِه ،فمن َحال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل،
واملالئكة وانلاس أمجعني».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ُ
أفاد احلديث أن لك شخص قتل بني قوم اكنوا

يرتامون فيما بينهم أو يف حالة غري مبينة و سبب
اغمض اكلزحام ثم جهل قاتله فإنه جيعل قتله قتل

خطأ وتكون ديته دية خطأ ىلع بيت مال املسلمني،
َ
ومن قتَل -بابلناء للفاعل -عمدا فقود يده أي فعليه
قود نفسه ،أو فحكم قتله قود نفسه ،وعرب بايلد عن
انلفس جمازا ،أو املعىن :فعليه قود عمل يده اذلي هو
القتل ،فأضيف القود إىل ايلد جمازا ،فمن حال بني
القاتل بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله ،بعد
طلبهم ذلك ،فقد عرض نفسه للعنة اهلل فال يقبل

اهلل منه توبة وال فرضا وال نفال لعظيم جرمه.

 .2035حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث ےس ی ینہ حلنا ہ کہ اگر کوئ ناہمی ذھکم ینل ،نا کسی عی منینہ حال ث یک
ے
وج ےس ،نا کسی اور خقنہ سیت حیےس ہحوم وعیہ یک وج ےس مارا حات اور اس ےک
ے
قا نل یک پساندہی ی ہو سےک پو اس کو قنلِ خظا پ محض کنا حات گا اور اس یک قنلِ خظا
ے
وایل ذی ث مسلماپون ےک بت المال ےس اذا یک حات یگ۔ اور خس کو عِماً (قا نل یک
ے
پساندہی ےک ساتھ) قنل کنا گنا ہو پو اس ےک اہتھون کو شا ذی حات یگ۔ پعنی اس کو
ے
حان ےس مار کر قضاض لنا حات گا نا اس ےک قنل کا قنضلہ اس یک حان کو قضاض ینانا
ے
ے
ت
حات گا۔ اہتھ یک پ عیی حان ےس مچاری طور پ یک گنی ہ۔ نا ترھ اس کا ی معنی ھی ہ
کہ اس ےک اہتھ ت خو کام کنا ہ اس یک شا مےل یگ اور وہ قنل ہ ناین معنی قوذ
ے
ش
(شا) یک اصاق ث ند (اہتھ) یک رطف مچاری طور پ یک گنی ہ۔ اور خو حص قا نل اور
ے
شا ےک ذرمنان حا نل ہو خت کہ مقنول ےک ور ناء اس ےس قضاض ےک خواہس مند

ہون پو ماپو اس ت ا ین آب کو اہلل پ عایل یک لعنت ےک لن نیس کر ذنا ہ۔ اس
ق
ش
ےک اس ینح خرم یک وج ےس اہلل پ عایل ا پےس حص یک ی پوی قنول کر نا ہاور ی ہی
ے
اس کا کوئ فض اور پقل قنول کر نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :ابن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• يف ِع ِّم ًّيا  :بكرس عني ،فتشديد ميم ،ومثله "رميا" يف الوزن ،واملعىن :يف حالة غري مبينة ،ال يدرى فيه القاتل ،وال حال قتله ،فوجد بينهم قتيل.
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• أو ر ِّم ًّيا  :أي يف ترامٍ جرى بينهم ُ
فوجد بينهم قتيال.
ِ
• َسوط  :ما يرضب به من جدل؛ سواء اكن مضفورا ،أو ال.
• عصا  :ما يتخذ من خشب وغريه للتوكؤ ،أو الرضب.

• فعقله عقل اخلطأ  :العقل :ادلية ،ومعناه :فديته قدر دية قتل اخلطأ.
َ
• ق َود  :بفتح القاف والواو ،واملعىن :القصاص؛ سيم قودا؛ ألنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه.

• عمدا فقود يديه  :أي فعليه قود نفسه ،أو فحكم قتله قود نفسه ،أو فعليه قود عمل يده اذلي هو القتل.
• فمن حال بينه  :أي بني القاتل.

• وبينه  :أي بني القود بمنع أويلاء املقتول عن قتله ،بعد طلبهم ذلك ،وليس املراد به طلب العفو عن القصاص.

فوائد احلديث:

 .1قتيل ال ِع ِّميّا؛ وهو اذلي يقتل يف زحام ،فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف ،والسيع ،وريم اجلمار ،فهذا ديته من بيت مال املسلمني.

 .2أما القتل بريم حجر ،أو سوط ،أو عصا مما ال يقتل اغبلا ،فهذا شبيه باخلطأ من حيث عدم وجوب القصاص ،وشبيه بالعمد من حيث تغليظ
ادلية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
َّ
 .3أما قتل العمد العدوان فإن فيه القود ،وهو القصاص ،وقد أشار إيله -صىل اهلل عليه وسلم -بقوهل" :ومن قتل عمدا فهو قود".

 .4أن القصاص أو ادلية إذا وجب ،فحالت يد ظاملة عن تنفيذه ،فعىل تلك ايلد احلائلة بني ادلية أو القود ،وبني أويلاء القتيل لعنة اهلل؛ ألنها
منعت أصحاب احلق من حقهم.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث ِّالس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت السنن الصغرى للنسايئ

/أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة-مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية - 1986 – 1406 ،سنن ابن ماجه :ابن
ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب  -منحة العالم يف
رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام-
مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان-
عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية
القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427ذخرية العقىب يف رشح املجتىب.املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس
َ َّ
الول ِوي دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل  1416 /ـه 1996 -م صحيح اجلامع الصغري وزياداته  -األبلاين -
اإلثيويب
دار املكتب اإلساليم.
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421

ش
فآن میےس تمہی کنا ناذہ؟۔اس حصت خوابذنا :سورہ پقہ نا ترھ
اسےکپ عدوایل سورب۔ اسپآبﷺتفمانا :حاو اور اےسحا کر نیس

ما َتفظ من القرآن؟ قال :سورة ابلقرة أو اليت
تليها .قال :فقم فعلمها عرشين آية ،ويه

آینی سکھاذو،ی تمہاری بویہ۔

امرأتك.

 .2036احلديث:

**

 .2036حدیث:

ت
اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس ھی فآن ےک عوض ساذی کر ذ ین ےس من علق اشی رطح
کا قضہ رموی ہ حیسا قضہ شہل ین سعد رضی اہلل عنہ ےس رموی ہ ناہم اس می
ت
اتہون ت ارار اور ایگو ھی کا ذکر تہی کنا۔ آب ﷺ ت فمانا" :فآن می ےس
ش
تمہی کنا ناذ ہ؟"۔ اس حص ت خواب ذنا" :سورہ پقہ نا ترھ اس ےک پ عد وایل

عن أيب هريرة ،حنو قصة سهل بن سعد يف الزتويج
َ
بالقرآن ولم يذكر َ
اإلز َ
ار واخلَات َم ،فقال« :ما حتفظ من
ُ
َ
القرآن؟» قال :سورة ابلقرة أو اليت تليها .قال :فق ْم
ِّ
فعلمها عرشين آية ،ويه امرأتك.

سورب"۔ اس پ آب ﷺ ت فمانا" :حاو اور اےس حا کر نیس آینی سکھا ذو ،ی
تمہاری بوی ہ"۔

**

درجة احلديث :منكر

حدی ث کا ذرج :مُنکَر

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يف قصة املرأة اليت
عرضت نفسها ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
يلزتوجها ،فرغب عنها أن رجال طلب من انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -أن يزوجه إياها ,فسأهل -صىل

اهلل عليه وسلم -عن املقدار اذلي حيفظه من القرآن,
فأجابه الرجل بأنها سورة ابلقرة أو اليت تليها ,فزوجه

انليب -صىل اهلل عليه وسلم -من هذه املرأة ,وجعل
ُ
مهرها أن يعلمها عرشين آية ,والصداق إنما رشع يف
ُ
تنتفع به ،فإذا رضيت
األصل يلكون حقا للمرأة

أفضل املهور وأنف ِعها
بالعلم وادلين ،اكن هذا من
ِ
ِّ
وأجلها.

**

اجمایل معنی:

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ت اس عورب کا قضہ ینان کنا خس ت ا ین آب کو رسول
اہلل ﷺ ےک خضور نیس کنا ناکہ آب ﷺ اس ےس ساذی کر لی لنک آب ﷺ
ل
ت اس می ذ حسنی ی یل۔ اس پ انک آذمی ت ینی ﷺ ےس ذرخواست یک کہ آب
ﷺ اس ےک ساتھ اس یک ساذی کر ذین۔ آب ﷺ ت اس ےس فآن یک اس
ش
ت
مقدار ےک نارے می پوجھا خو اےس رنائ ناذ ھی۔ اس حص ت خواب ذنا کہ اےس
سورہ پقہ نا اس ےک پ عد وایل سورب ناذ ہ۔ ینی ﷺ ت اس عورب ےک ساتھ
اس یک ساذی کر ذی اور اس کا خ ِ
ق مرہ ی مقر کنا کہ وہ اےس نیس آینی سکھا ذے۔
مرہ ذر خقنقت پو عورب ےک خق ےک طور پ مشوع ہ خس ےس وہ پقع اتھات یک
ے
مس
نحق ہ۔ ناہم خت وہ علم و ذین پ راضی ہو حات پو ی اقضل پین ،ست ےس
ن
رناذہ پقع حس اور نلند رمینہ مرہ ہو گا۔

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

معاين املفردات:

• قم  :فعل أمر بالقيام :أي قم أيها املخاطب.
ِّ
• فعلمها  :أي املرأة اليت عرضت نفسها للزواج ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فرغب عنها.

فوائد احلديث:

ُ
ًّ
 .1جواز أن جيعل تعليم القرآن صداقا ،وأنه يصح أن يكون شيئا يسريا جدا ،فيصح بكل ما تراىض عليه الزوجان ،أو من إيله والية العقد.
 .2جواز أخذ األجرة ىلع تعليم القرآن وجعل منفعة احلر صداقا.

 .3أن أقل الصداق غري مقدر.
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ِّ
َ
شأن حامليه ،ال سيما العاملني به.
 .4احلديث فيه إشارة إىل احلض ىلع تعليم القرآن ،و ِعظ ِم ِ
اإلمام ىلع املرأة اليت ال ويل هلا ،إذا أذنت ورغبت يف الزواج.
 .5والية ِ

 .6أنه ينبيغ ذكر الصداق يف العقد ألنه أقطع للزناع ،وأنفع للمرأة.

املصادر واملراجع:

َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري للصنعاين ,ت:
سنن أيب داود  ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِّ
َ
َّ
َّ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
توضي ُح
حممد إسحاق حممد إبراهيم ,مكتبة دار السالم ،ط 1432 ،1 :ـهِ -
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -كشف اللثام رشح عمدة األحاكم للسفاريين ,ت :نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة:
األوىل1428 ،ه - .رياض األفهام يف رشح عمدة األحاكم للفاكهاين ,ت :نور ادلين طالب ,دار انلوادر ،الطبعة :األوىل  1431ـه  -فيض القدير رشح
اجلامع الصغري للمناوي ,املكتبة اتلجارية الكربى  ,الطبعة :األوىل 1356 ،ه - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين ,مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع -
الكويت  ,الطبعة  :األوىل   1423 -ـهفتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد
الرزاق ادلويش.

الرقم املوحد)58064( :
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ما زال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت رسول اہللﷺپاپ فرحیک تمار می قنوبپھا کرت تےھ تہان نک کہذیناےس
ے
يف الفجر حىت فارق ادلنيا
ُرخضت ہو گن۔

 .2037احلديث:

**

 .2037حدیث:

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ پاپ فرح یک تمار می
ے
قنوب پھا کرت تےھ ،تہان نک کہ ذُینا ےس ُرخضت ہو گن۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :ما زال

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت يف الفجر

حىت فارق ادلنيا».

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يدل احلديث الرشيف ىلع أن انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -لم يزل مواظبا ىلع القنوت يف صالة الفجر

حىت توفاه اهلل -تعاىل ،-لكن احلديث ال يصح،
وليس يف معناه ما يثبت ،واملعروف من هديه -عليه

الصالة والسالم -هو القنوت يف انلوازل يف سائر

الصلوات.

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ آب ﷺ پاپ فرح یک تمار می قنوب پ ھن
ض
رہ تہان نک کہ اہلل پ عایل ت آب کو وقاب ذے ذی۔ لنک ی حدی ث حنح تہی
ے
ہ
ت
خ
م
م
ی
ی
ہ اور اس معنی می کوئ نا ث سدہ حد ث و وذ ی۔ آب ﷺ کا ْعوف
رطپقہ تہی ہ کہ آب ﷺ حاذ ناب ےک موقعون پ تمام تمارون می قنوب پ ھن
تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راوي احلديث :رواه أمحد.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :مسند أمحد.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
الصالة قائما ،وهذا معىن (يقنت) هنا.

فوائد احلديث:

ّ
ّ
 .1املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقنت يف صالة الفجر عند احلاجة وانلازلة.
َّ
ٍّ
 .2قال شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،إال أن تزنل باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات ،لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما
ًّ َّ
أن َّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يقنت دائما يف َشء من الصلوات.
يناسب تلك انلازلة ،ومن تدبر السنة علم علما قطعيا

 .3نقل أبو مالك األشجيع عن أبيه أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض
ّ
ّ
ّ
ّ
األحيان ،ألن أباه قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم ،-ولم يسمع
أحدا منهم يقنت يف الفجر بغري سبب ،ولو اكن سنة راتبة نلقل نقال صحيحا.

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .سلسلة األحاديث الضعيفة ،للشيخ األبلاين ،دار املعارف ،الرياض  -اململكة العربية
األسدي ،مكة
السعودية ،الطبعة :األوىل  1412 ،ـه1992 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه.

الرقم املوحد)10933( :
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ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل
ش
”میترسول کرتمﷺےسرناذہ مساتہتوایل تمار قالن حصےک عالوہ
اهلل عليه وسلم من فالن  -فصلينا وراء ذلك
پ
پ
ش
کسیےک چےھ تہیپھی“ ،خنانچہ ہمت اس حصےک چےھ تمارپھی،وہ ظرہیک
اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر ،وخيفف
ل
ہ
تہیلذوپونرکعنی منی کرت تےھ،اورآخریذوپونرکعنی لیک کرت۔
يف األخريني

 .2038احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ ”می ت رسول کرتم ﷺ
پ
ش
ےس رناذہ مساتہت وایل تمار ق الن حص ےک ع الوہ کسی ےک چےھ تہی پھی“ ،خنانچہ
پ
ل
ش
ہم ت اس حص ےک چےھ تمار پھی ،وہ ظرہ یک تہیل ذوپون رکعنی منی کرت تےھ
م
ت ہ
ہ
اور آخری ذوپون رکعنی لیک کرت ،عض ھی لیک کرت اور مْعب می قضار قضل
لس
پ ھن خت کہ عساء می «وا مس وضچااہ» اور اشی رطح یک سور نی پ ھن اور فرح می
ل
ذو منی ذو سور نی پ ھن۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال« :ما صليت وراء
أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من

فالن  -فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل
األويلني من الظهر ،وخيفف يف األخريني ،وخيفف يف
العرص ،ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل ،ويقرأ يف

العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ،ويقرأ يف الصبح

بسورتني طويلتني».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن أحد أئمة املسجد انلبوي اكن شبيه
الصالة بصالة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -واكن

يقتدي به يف اتلطويل يف الركعتني األويلني من الظهر

واتلخفيف يف األخريني ويف العرص أيضا ،والقراءة يف

املغرب بقصار املفصل ويف العشاء بالليل إذا يغىش

ومثيالتها ،واتلطويل يف صالة الصبح.

 .2038حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث ےس معلوم ہو نا ہ کہ مسچد بوی ےک اٗتمہ می ےس انک امام یک تمار
ک ت
رسول کرتم ﷺ یک تمار ےس تہت مساتہت ر ھنی ھی ،اس لن کہ وہ ظرہ یک تہیل ذو
ل
نچ
ہ
رکعنون کو منی کرت تےھ اور ھیل ذو رکعنون کو لیک کرت اور عض یک تمار اس یک مایند
م
پ
ل
پ ھن ،مْعب یک تمار می قضار قضل اور عسا یک تمار می ’’وا لنل اذا عسی‘‘ اور اس
ل
ح
یسی ذیگر سور نی پ ھن خت کہ فرح یکتمار می منی سور نی پھا کرت تےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أخرجه النسايئ وأمحد.
اتلخريج :أبوهريرة  -ريض اهلل عنه -
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• املفصل  :هو من احلجرات إىل آخر القرآن ،سيم مفصال؛ لكرثة فواصله ،ولقرص سوره.

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية هذه الصفة ،من اتلطويل فيما يطول ،واتلخفيف فيما خيفف ،ويف جتزئة القرآن ،والصالة بهذه اتلجزئة.
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
 .2احلكمة يف اتلطويل يف صالة الصبح :أن مالئكة الليل ومالئكة انلهار حيرضونها؛ كما قال تعاىل{ :وقرآن الفج ِر ِإن قرآن الفج ِر اكن

ْ
َّ
َمش ُهودا ([ })78اإلرساء] ،وألنه يقع يف وقت غفلة بانلوم ،فاحتاج إىل اتلطويل؛ يلدرك انلاس الصالة ،وأما تقصري املغرب فلقرص وقتها ،وبيق
َّ
الظهر والعرص والعشاء ىلع األصل ،يف أن الصالة تكون وسطا ،فال ختفف عن مستحبات الصالة ،وال تثقل ىلع العاجزين.
ّ
ّ
ّ
 .3ينبيغ لإلمام أن يتحرى االقتداء بانليب -صىل اهلل عليه وسلم -ويصيل مثل صالته اليت اكن يصليها بأصحابه ،وقد قال -صىل اهلل عليه
ّ
وسلم« :-صلوا كما رأيتموين أصيل» ،وىلع اإلمام أن يرايع حال من خلفه ممن حيتاج إىل اتلخفيف من كبري السن أو ضعيف القوة أو صاحب
احلاجة ،واهلل تعاىل أعلم.
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َّ
 .4هدي انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عدم االقتصار ىلع قصار املفصل يف صالة املغرب ،فاملداومة عليه خالف السنة ،واحلق أن القراءة يف
املغرب تكون بطوال املفصل وقصاره ،وسائر السور ،قال ابن عبد الرب :روي أنه قرأ باألعراف ،والصافات ،وادلخان ،والطور ،وسبح ،واتلني،
واملرسالت ،واكن يقرأ فيها بقصار املفصل ،ولكها آثار صحاح مشهورة.
 .5املفصل ىلع الراجح يبتدىء من سورة احلجرات ،وينتيه بآخر القرآن ،فطوال املفصل من احلجرات إىل سورة انلبأ ،ووسطه من انلبأ إىل
الضىح ،والقصار من الضىح إىل آخر القرآن ،وسيم مفصال؛ لكرثة فواصله.

املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُاألحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ

حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .سنن النسايئ .مكتب املطبوًعت
اإلسالمية  -حلب .الطبعة اثلانية  - .1406 ،منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .صحيح وضعيف
سنن النسايئ ،للشيخ األبلاين .مصدر الكتاب  :برنامج منظومة اتلحقيقات احلديثية  -املجاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة
باإلسكندرية- .مشاكة املصابيح؛ تأيلف حممد بن عبداهلل اتلربيزي ،حتقيق حممد نارص ادلين األبلاين ،املكتب اإلساليم-بريوت ،الطبعة اثلانية،
1399ه.

الرقم املوحد)10918( :
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اپوواقد لینیرضی اہللعنہ کہن ہی کہ ینی اکرمصیل اہلل علنہوسلم خت مدینہ
ے
پشپفالت ،پوواہنےکلوگ (ر ندہ) اوبونےککواہن اور (ر ندہ) یکرپون
یکپھ کا ین تےھ،آبصیل اہلل علنہوسلمتفمانا”:ر ندہ حاپور کا کانا ہوا

ما قطع من ابلهيمة ويه حية فيه ميتة

گوسترمذارہ“۔ سیپمدی

 .2039احلديث:

َ
عن أيب واقد الليِث -ريض اهلل عنه -قال :ق ِدم انليب
َ
َ ْ
صىل اهلل عليه وسلم -املدينة وهم جيُ ُّبون أس ِنمةَْ
َْ
ُ
ويقطعون أيلَات الغنم ،فقال« :ما ق ِطع من
اإلبل،
ْ
َ
َّ
ابله َ
َ
يمة ويه حية فيه ميتة».
ِ

**

ل
اپو واقد ینی رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم خت مدینہ پشپف
ے
الت ،پو واہن ےک لوگ (ر ندہ) اوبون ےک کواہن اور (ر ندہ) یکرپون یک پھ کا ین
تےھ ،آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :ر ندہ حاپور کا کانا ہوا گوست رمذار ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قدم
للمدينة ,واكن أهلها يقطعون أسنمة اإلبل ,وأيلات

الغنم ,فيأكلونها وينتفعون بها ,فنهاهم انليب صىل
اهلل عليه وسلم عن ذلكَّ ,
وبني هلم القاعدة يف هذا
ابلاب ,ويه أن ما قطع من ابلهيمة -بنفسه أو بفعل

فاعل -من سنام بعري ,أو أيلة شاة وحنو ذلك ,حال
حياتها فحكمه حكم ميتة تلك ابلهيمة ,فإن اكن

طاهرا فطاهر ,أو جنسا فنجس ,فيد اآلديم طاهرة,
وأيلة اخلروف جنسة ,ما خرج عن ذلك إال حنو شعر

املأكول وصوفه وريشه ووبره ومسكه وفأرته فإنه

طاهر.

 .2039حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ے
ے
اس حدی ث می ی قواند ینان کن گن ہی کہ ینی ﷺ مدینہ پشپف الت اوراہل
ے
مدینہ ےک پذنک ی رطپقہ را نح تھا کہ وہ (ر ندہ) اوی ث یک کواہن اور (ر ندہ) یکرپون کا
خوپ کاب کر کھات اور ان ےس اسیقاذہ کرت تےھ۔ لہدا آب ﷺ ت اتھی اس
ے
عمل ےس روک ذنا اور اس مسنےل ےک خواےل ےس مسلماپون ےک لن انک قاعدہ کلنہ
ے
ینان فماذنا کہ ر ندہ خوناپون کا خو خضہ کاب لنا حات ،حیےس اوی ث یک کواہن نا یکری کا
خوپ وعیہ ،حاہ آذمی خوذ کات نا کنا ہوا حاصل کرے ،اس کا خکم اس حاپور ےک
رمذار کا خکم ہ؛ اگر اس حاپور کا رمذار طاہ ہ ،پو طاہ ہوگا اور اگر اس حاپور کا
ن
ن
ن
رمذار حس ہ ،پو حس ہوگا۔ خنانچہ آذمی کا اہتھ طاہ ہوگا ،خت کہ میندےھ کا خوپ حس
ے
لل
ت
ہوگا۔ اشی ےس اور ھی مسا نل کا اسرحاح ہو سکنا ہ۔ الینہ ماکول ا چم حاپورون ےک
نال ،ان یک اون ،ان ےک پ ،ان کا روان ،ان کا مسک اور مسک ذان ،ی ساری
خیین طاہ وناک ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وادلاريم وأمحد.
اتلخريج :أبو واقد الليِث -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• جيُ ُّبون  :يقطعون.
• أسنمة  :مجع َسنام ,وهو من ابلعري وانلاقة أىلع ظهرهما.
َْ
• أيلات  :مجع أيلة -بفتح اهلمزة -طرف الشاة املؤخر.

• ابلهيمة  :يه ذوات األربع من اإلبل وابلقر والغنم ,أو لك يح ال يمزي ,وسبب احلديث دال ىلع أن املراد ذات األربع من اإلبل والغنم وابلقر.
َّ
• ويه حية  :أي واحلال أن هذه ابلهيمة يف حال احلياة.
َّ
• ميْتة  :ميْت :بإساكن ايلاء؛ ألنه قد حلقها املوت حقيقة ,واملعىن فهو حرام اكمليتة.
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فوائد احلديث:

ًّ
َ
ْ
َّ
 .1إن ما قطع من بهيمة ُيف حال حياتها ،فهو ك َميْيَ ِتها طهارة أو جناسة ،حال أو حرمة ،فإن قطع من بهيمة األنعام وحنوها مع بقاء حياتها ،فهو
َّ
جنس حرام األكل ،أما لو أب َ
ٌ
طاهر مباح.
ني من سمكة وبقيت حية ،فما أبني فهو
ِ

 .2اعترب العلماء لفظ هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد األحاكم ,يدل ىلع أن ما قطع من ابلهيمة يف حال حياتها حكمه حكم ميتة تلك
ابلهيمة.
 .3جيب ىلع العالم أن يبني احلكم الرشيع ،خاصة إذا رأى خمالفته من انلاس.

 .4حرص انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع ابلالغ وهداية اخللق؛ ألنه بادر -عليه الصالة والسالم -ببيان احلكم الرشيع من حني علم بذلك.
 .5انليه عن تعذيب احليوان؛ ألن قطع َشء منها ويه حية تعذيب هلا ,وقد نىه الرشع عن ذلك.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,تأيلف أيب داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
  1395ـه مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن
ادلاريم ،تأيلف 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 صحيح اجلامع الصغري وزياداته ,حممد نارص ادلين األشقودري األبلاين ,انلارش:
املكتب اإلساليم ,ط  1408 ,3ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
َ
ّ
الطبعة:
املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن
ّ
حممد بن ّ
اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتاج العروس من جواهر القاموسّ ,
حممد بن عبد ّ
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،امللقب بمرتىض،
َّ
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش :دار اهلداية فيض القدير رشح اجلامع الصغري ,زين ادلين حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي القاهري ,
انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ,الطبعة :األوىل 1356 ،مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش:
دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض -
اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م " - .سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث.

الرقم املوحد)8364( :
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ج
ت
خو ھی مسلمانوصو کر ناہ اوروہ ا ھیرطحوصو کر ناہ ،ترھ کرھےہو کر
ے
ل
ک
پ
پ
پوری یکسوئ اور وجےک ساتھذو ر عت تمارپھناہ و اسےک نخنت

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ،ثم يقوم

فيصيل ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إال
وجبت َل اجلنة

 .2040احلديث:

واخت ہوحائہ

**

عقنہ ین عارم رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ہمارے ذےم اوی ث خرات کا کام
ے
تھا ،میی ناری آئ ،پو می سام ےک وق ث ان کو خرا کر واپس النا پو می ت رسول
ے م
اہلل ﷺ کو کرھے ہوکر لوگون کو کچھ ارساذ فمات ہوت نانا ،چےھ آب ﷺ یک ی

عن عقبة بن ًعمر-ريض اهلل عنه ،-قال :اكنت علينا
َ َّ ْ
َ
حتُها َ
ُ
بع ِ ٍّ
فأدركت
يش
رًعية اإلبل فجاءت نوبيت فرو
ُ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قائما حيدث انلاس
فأدركت ُمن قوهل« :ما من مسلم يتوضأ فيُحسن
ُو ُضوءه ،ثم يقوم فيصيل ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه

ج
ت
ناب ( سین کو) میل’’ :خو ھی مسلمانوصو کر نا ہ اور وہ ا ھی رطح وصو کر ناہ ،ترھ
ے
ل
ک
پ
پ
ت
ت
ع
کرھے ہو کر پوری یکسوئ اور وج ےک سا ھ ذو ر ت مار پھنا ہ و اس ےک ن
خنت واخت ہوحائ ہ۔‘‘ عقنہ ین عارم رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ می ت

وج َب ْ
ووجهه ،إال َ
ت هل اجلنة» ،قال فقلت :ما أجود هذه
ُ
فنظرت فإذا
فإذا قائل بني يدي يقول :اليت قبلها أجود

کہا :کنا خوب ناب ہ ی ! پو میے سا من انک کہن واال کہن لگا کہ اس ےس تہےل
ت
وایل ناب اس ےس ھی رناذہ عِمہ ہ۔ می ت ذیکھا پو وہ عرم رضی اہلل عنہ تےھ،
ے
ت
اتہون ت کہا :می ت ذیکھا ہ تم ا ھی آت ہو ،آب ﷺ ت ( اس ےس
ش ت
تہےل) فمانا تھا’’ :تم می ےس خو حص ھی وصو کرے اور ا ین وصو کو پورا کرے نا
ج
خوب ا ھی رطح وصو کرے ،ترھ ی کےہَ ” :اشہَ ُد َان الَ اِلَہ ا ِ َال ال َلہ َو َا َن مُچَِمًا عَن ُد ال َل ِہ
ُ
َ
ے
َو َرسُو ُلہ“ (می گواہی ذینا ہون کہ اہلل ےک سوا کوئ معنوذ پخق تہی اور مچِم ﷺ اس
ُ
ت
ہ
ل
پ
خ
ھ
س
ن
ےک یندے اور اس ےک ر ول ی) ،و اس ےک ن ت ےک آ ون ذروارے
ے
کھول ذت حات ہی ،خس ےس حاہ ذاحل ہوحات۔‘‘

عمر قال :إين قد رأيتك جئت آنفا ،قال" :ما منكم
ُ ُ
سبغ -الوضوء ثم يقول:
من أحد يتوضأ فيبلغ -أو في ِ
أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا عبد اهلل ورسوهل إال
فتُح ْ
ت هل أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من أيها شاء».
ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حييك هذا احلديث ما جاء من اذلكر املستحب عقب
الوضوء :فيف قول عقبة بن ًعمر " :اكنت علينا رًعية

اإلبل فجاءت نوبيت فروحتها بعىش" معىن هذا الالكم

أنهم اكنوا يتناوبون ىلع ريع إبلهم فيجتمع اجلماعة
ويضمون إبلهم بعضها إىل بعض فريًعها لك يوم

واحد منهم؛ يلكون أرفق بهم ،وينرصف ابلاقون يف
َّ ْ
الريع .وأما قوهل" :روحتها
والر ًَعية يه
مصاحلهمِ ،
َ َ َّ ْ
بعيش" أي رددتها إىل مراحها يف آخر انلهار ،وتفرغت
من أمرها ،ثم جئت إىل جملس رسول اهلل صىل اهلل

عليه وسلم .وقوهل صىل اهلل عليه وسلم( :فيصيل
ركعتني مقبل عليهما بقلبه ووجهه) مقبل :أي وهو

 .2040حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می وصو ےک پ عد مسنحت ذکر (ذعا) کا ینان ہ۔ عقنہ ین عارم رضی اہلل
ے
م
پ
عنہ کہنہی’’ :ہمارے ذےماوی ث خراتکاکامتھا،مییناری آئ ،و ی سام
ےک وق ث ان کو خرا کر واپس النا۔‘‘ اس ک الم کا مقہوم ی ہ کہ وہ ا ین اوبون کو

ناری ناری خرانا کرت تےھ۔ پعنی کچھ لوگ مل کر ا ین اوبون کو انک ذوشے ےک
ش
ساتھ اکھا کر لین اور رورای ان می ےس انک حص اتہی خرا نا ناکہ اس می ان ےک
لن آسائ رہ اور ناق لوگ ا ین ذیگر کام تمنا لی۔ تہان ''الرعای'' کا معنی خرانا
پ
ہ۔ عقنہ ین عارم رضی اہلل عنہ کہن ہی" :روجہا عسی" پعنی ذن ےکاحینام پ می
ت اتہی ان ےک نارون نک تہنچانا اور اس کام ےس قارع ہو کر رسول اہلل ﷺ یک
م
چلس می آگنا۔ آب ﷺ کا ی فمان" :پس ذو رکعنی تمار اذا کرے اس رطح کہ
ا ین ذل اور خرہہ ےس پوری پوج کرت واال ہو۔‘‘ ینی ﷺ ت ان ذو القاط می
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مقبل ،وقد مجع صىل اهلل عليه وسلم بهاتني اللفظتني

أنواع اخلضوع واخلشوع؛ ألن اخلضوع يف األعضاء،
واخلشوع بالقلب .ومعىن قول عقبة" :ما أجود هذه

"يعين هذه اللكمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة،
وجودتها من جهات ،منها :أنها سهلة متيرسة يقدر

عليها لك أحد بال مشقة ،ومنها أن أجرها عظيم.
قوهل" :جئت آنفا" أي قريبا وأما قوهل صىل اهلل عليه

وسلم( :فيبلغ أو يسبغ الوضوء) :الرتدد من الراوي

وهما بمعىن واحد ،أي :يتمه ويكمله فيوصله

مواضعه ىلع الوجه املسنون ،عليه يستحب
للمتويضء أن يقول عقب ُو ُضوئه :أشهد أن ال هلإ إال

اهلل وحده ال رشيك هل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل،
وينبيغ أن يُ َض َّم إيله ما جاء يف رواية الرتمذي متصال
بهذا احلديث( :امهلل اجعلين من اتلوابني واجعلين

من املتطهرين) .ويستحب أيضا :أن يضم إيله ما رواه
النسايئ يف كتابه عمل ايلوم والليلة مرفوًع:

(سبحانك امهلل وحبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت،

وحدك ال رشيك لك ،أستغفرك وأتوب إيلك).

خسوع و خضوع یک تمام اقسام کو شمو ذنا ہ۔ کنو نکہ خضوع اعضاء می ہو نا ہ اور
خسوع ذل می۔ عقنہ رضی اہلل عنہ ت کہا" :ما اخوذ ہدہ " (ی کنا ہی عِمہ ہ!) پعنی ی
ے
ے
ناب نا قاندہ نا خوس خیی نا عناذب کنا ہی عِمہ ہ۔ اور اس یک عِمیگ کنی اعینار ےس
ے
ہ خن می ےس انک ی ہ کہ ی تہت شہل اور آسان ہ خےس ہ کوئ ینا کسی
م سقت ےک ش انچام ذے سکنا ہ۔ ذوشا ی کہ اس کا اخر تہت رناذہ ہ۔ عرم
ے
ے
ت ت
رضی اہلل عنہ کا قول" :خنت آپقا" پعنی تم ا ھی ا ھی آت ہو۔ آب ﷺ ت
ق
پ
فمانا " :ینلع او سیع الوصوء" ی پذذ راوی یک رطف ےس ہ (پعنی آب ﷺ
پ
ت"ینلع" نا " سیع" فمانا) ترہ حال ذوپون کا انک ہی معنی ہ پعنی خو اےس پورے
ے
م
اور کمل اندار ےس کرے اور مسیون رط پق ےس اعضاءِ وصو نک نائ کو تہنچات۔
اس حدی ث یک نیناذ پ وصو کرت واےل ےک لن ا ین وصو ےک پ عد ی ذعا پھنا
مسنحت ہ’’ :اشہد ان ال الہ اال اہلل وحدہ ال شنک لہ واشہد ان مچِما عندہ ورسولہ‘‘ اور
مناست ہ کہ اس ذعا ےک ساتھ پمدی شپف یک روای ث می وارذ اشی حدی ث ےس
م
ل
خ
ل خ
م
نضل القاط":ا لہم ا علنی من النوانی وا علنی من ا منطرہین" (اے اہلل! پو چےھ
ے
ت
تہت رناذہ پوی کرت والون اور ناک ر ہن والون می ےس ینا) ھی م ال لن حا نی۔
ے
ے
ت
ت
اشی رطح ی ھی مسنحت ہ کہ ان القاط کو ھی ان ےک ساتھ م ال لنا حات خو امام پسائ
ے
ل
ت اینی کناب "عمل النوم و اللنلہ" می رمقوعاً ذکر کن ہی’’ :سچانک ا لہم ونچِمک
اشہد ان ال الہ اال ای ث ،وحدک ال شنک لک ،اسیعقک واپوب النک‘‘۔

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

معاين املفردات:

• فيسبغ  :اإلسباغ اإلتمام واإلكمال ،وإيصال املاء إىل مجيع العضو من أعضاء الوضوء.
• اجلنة  :دار انلعيم يف اآلخرة ،مجعها جنان.

فوائد احلديث:
 .1فضيلة الوضوء ،وما يعود به ىلع صاحبه من اثلواب اجلزيل.
 .2مرشوعية إسباغ الوضوء وإتمامه ،وصالة ركعتني خبشوع بعده ،وما حيصل به من األجر العظيم.
 .3فضل هذا اذلكر اجلليل ،وأنه سبب السعادة األبدية ،وهو مستحب.
 .4أن إسباغ الوضوء ،واإلتيان بعده بهذا اذلكر ،من أقوى األسباب يف دخول اجلنة.
 .5إثبات ابلعث ،واجلزاء بعد املوت.
 .6إثبات وجود اجلنة وأن أبوابها ثمانية.
 .7يف احلديث ديلل ىلع مرشوعية اجلمع بني الطهارتني ويه :الطهارة من احلدث ،والطهارة من الرشك وسائر ابلدع ،ألن الشهادتني فيها طهارة
من الرشك وابلدع.
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املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
املرام ،تأيلف الشيخ صالح الفوزان ،عناية عبد السالم السليمان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
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فپسےک کچھ لوگرسول اہللﷺےک ناسےسگررے،وہ انک یکری کو
گدےھیکرطح گھسیت کرےل حارہ تےھ۔ پورسول اہللﷺتانےس

َّ
مر ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال

من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار ،فقال هلم

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :لو أخذتم
فمانا” تم اسکا جرما ہی ا نار لین۔“ اتھونت کہا:یرمذارہ۔آبﷺ
إهابها ،قالوا :إنها ميتة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل تفمانا” اےس نائ اورفط(فط کنکر یک مایند انکذرخت ہو نا ہو خوجرما صاف
َ
عليه وسلم :يطهرها املاء والق َرظ
کرت می اسی عمال ہو ناہ) ناککر ذیناہ۔

 .2041احلديث:

**

ُ
َ
عن العايلة بنت ُسبَيع قالت :اكن يل غنم بأ ُح ٍد ،فوقع
فيها املوتَ ،
فد َخلْ ُ
ت ىلع ميمونة زوج انليب -صىل اهلل
َ
فذ َك ْر ُ
ت ذلك هلا ،فقالت يل ميمونة :لو
عليه وسلم،-
َ َ ْ
َ ُّ
َ ََْ ْ
ُ َُ
حيل ذلك؟
ت بها .فقالتَ :أو ِ
أخذ ِت جلودها فانتفع ِ
قالت :نعمَّ ،
مر ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ
رجال من قريش جيُ ُّرون شاة هلم مثل احلمار ،فقال هلم

 .2041حدیث:

س
عالنہ بت ینع ینان کرئ ہی کہ احد یک حای ث میی یکرنان ہوئ تھی ۔ ہوا ی کہ وہ
ے
ے
رمنا شوع ہو گنی پو می ام المومنی مموی رضی اہلل عہا ےک ناس آئ اور ان ےس
ل
اس کا ذکر کنا۔ مموی رضی اہلل عہا ت مچھ ےس کہا  :اگر تم ان ےک جرمے ا نار ینی پو
ت
ے
ان ےسقاندہ اتھاسکنی ھی۔کہنیہی کہمیتپوجھا:کنا یح اللہی؟اتہون تکہا

 :اہن ۔ فپس ےک کچھ لوگ رسول اہلل ﷺ ےک ناس ےس گررے  ،وہ گدےھ یک
گ
رطح انک یکری ھسین حا رہ تےھ۔ پو رسول اہلل ﷺ ت ان ےس فمانا ” تم اس
کا جرما ہی ا نار لین۔“ اتھون ت کہا  :ی رمذار ہ ۔ آب ﷺ ت فمانا ” اےس

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-لو أخذتم
إ َه َ
اب َها» .قالوا :إنها َميْتَة .فقال رسول اهلل -صىل اهلل
ِ
ُ
َ
ِّ
َ
َ
عليه وسلم« :-يطهرها املاء والقرظ».

نائ اور فط ناک کر ذینا ہ۔“ ( فط کنکر یک مایند انک ذرخت ہو نا ہو خو جرما صاف
کرت می اسی عمال ہو نا ہ۔)
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

خترب العايلة بنت ُسبَيع -رمحها اهلل -أنه اكن هلا غنم
وقع فيها املوت بسبب املرض أو غري ذلك ،ثم إنها

ذهبت وأخربت ميمونة -ريض اهلل عنها -فأشارت
عليها باالنتفاع جبلودها .فقالت :وهل جيوز االنتفاع
جبلودها بعد موتها؟ قالت :نعم جيوز ذلك ،ثم إنها

استدلت لقوهلا بقصة مشابهة قد وقعت ،ويه :أن
انليب -صىل اهلل عليه وسلمَّ :-
مر عليه رجال من
َ
َ
قريش جيُ ُّرون شاة هلم ك َج ِّر احلمار إلبعادها
واتلخلص منها ،أو أنها اكحلمار يف ضخامتها .فقال

هلم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-لو انتفعتم به
بدال من أن يرىم .فقالوا :إنها َميْتَة ،وكأنهم ظنوا أن
الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -ال يدري أنها ميتة،

وهم يعرفون أن امليتة حرام جبميع أجزائها نلجاستها.
فأخربهم الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -أن دبَاغها

**

اجمایل معنی:

س
عالنہ بت ینع رجمہا اہلل فمائ ہی کہ ان ےک ناس یکرنان تھی اور وہ کسی رمض
ے
وعیہ یک وج ےس رمنا شوع ہو گنی۔ وہ خضب مموی رضی اہلل عہا ےک ناس
ے
ے
آ نی اور اتہی ینانا پو اتھون ت ان ےک جرمے ےس قاندہ حاصل کرت ےک لن
ے
کہا۔ اتھون ت پوجھا کہ کنا یکری ےک رمت ےک پ عد اس ےک جرمے ےس قاندہ
ے
حاصل کرنا حاپ ہ؟ (خضب مموی رضی اہلل عہا ت )خواب ذنا :اہن۔ ترھ اتھون
ت اینی ناب کا اسندالل اس ےس ملن حلن انک واق عہ ےس کنا اور وہ ی تھا کہ :فپس
گ
ےک کچھ لوگ ینی کرتمﷺ ےک ناس ےس گررے ،وہ انک یکری ھس ین حا رہ
تےھ حیےس کہ گدھا ہو ناکہ اس کو ذور کہی تھینک ذین اور اس ےس ح الضی حاصل کرین
ت
نا ترھ وہ اینی خسامت می گدےھ یک رطح ھی(موئ ناری)۔ پو رسول اہلل ﷺ ت
ے
تھ
ان ےس فمانا ” اس کو ینکن ےک نچات اس ےس پقع حاصل کرلو۔“ اتہون ت کہا
:ی رمذار ہ۔ ان کا خنال تھا کہ ساند رسول اہلل ﷺ کو اس ناب کا علم تہی کہ ی
رمذہ ہ اور ان کو اس ناب کا ینہ تھا کہ رمذار ےک تمام اخراء نچاست یک وج ےس
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َ
باملاء والقرظ جيعل من هذه املادة انلجسة مادة

طاهرة.

خرام ہوت ہی۔رسول اہلل ﷺ ت فمانا ”اس کو نائ اور فط ےس ذناعت ذ ین
ن
ےس حس ماذے جم ہو حات ہی۔“

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :ميمونة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َ
الق َرظ َ :ح ُّ
السلم ،يُ ْدبَغ حبَبِّه جدل امليتة ،واكن ِّ
ب شجر َّ
ادلبَاغ معروفا بالق َرظ عند العرب.
•
ِ
َْ
َ
• اإلهاب  :هو اجلدل قبل دب ِغه.

فوائد احلديث:

َّ
 .1جيوز استعمال جدل امليتة املدبوغ يف ايلابسات واملائعات ،وجيوز لبسه وافرتاشه وغري ذلك من االستعماالت ،كما أنه ذو قيمة مايلة ،فيجوز
بيع وغريه.
اتلرصف فيه بأنواع اتلرصفات من ٍ
َّ
الشاة امليتة يطهر ِّ
بادلبَاغ ،ومثل الشاة غريها من احليوانات احلالل أكلها.
 .2أن جدل
َ
َّ
ُّ
ٌ
َ
 .3جيوز ادلباغ بكل َش ٍء ينشف فضالت اجلدل ،ويطيبه ويزيل عنه انلنت والفساد ،سواء اكن من القرظ ،أو قشور الرمان ،أو غريهما من
املنقيات الطاهرات ،وال يشرتط املاء.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث أبوداود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت .مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم
بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .رشح سنن أيب داود ،عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن العباد ،نسخة اإللكرتونية.
األسدي ،مكة
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ے
ش
مالدار حص کا (فضیک اذاینیگ می) نال منول کرنا طلمہ اور اگر تم میےس
ے
م
ش
کسی کو (فضیکوصویلےک لن) کسی مالدار حصیکرطف ینقل کرذنا حات پو
می
اےس حا ہن کہوہ اس نقیل کو قنول کرےل۔

ُ َ
مطل الغين ظلم ،وإذا أتبع أحدكم ىلع ميلء
فليتبع

 .2042احلديث:

**

ش
اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا’’ :مالدار حص
ے
کا (فض یک اذاینیگ می) نال منول کرنا طلم ہ اور اگر تم می ےس کسی کو (فض یک
ے
م
ش
وصویل ےک لن) کسی مالدار حص یک رطف ینقل کر ذنا حات پو اےس حا ہن کہ وہ اس
می
نقیل کو قنول کر ےل‘‘۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
ُ
ُْ
اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْطل الغين ظلم ،وإذا أت ِب َع
َْ ْ ْ
أحدكم ىلع َم ِيل ٍء فليَتبَع».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الرشيف أدب من آداب املعاملة

احلسنة .فهو -صىل اهلل عليه وسلم -يأمر املدين
حبسن القضاء ،كما يرشد الغريم إىل حسن املطابلة.

فبني -صىل اهلل عليه وسلم -أن الغريم إذا طلب

حقه ،أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة ،فإن تأخري
حقه عند الغين القادر ىلع الوفاء ،ظلم هل ،أنه دون

حقه بال عذر .وهذا الظلم يزول إذا أحال املدين
َْ ْ
الغريم ىلع ميلء يسهل عليه أخذ حقه منه ،فليَقبَل
الغريم احلوالة حينئذ .فيف هذا حسن االقتضاء منه،

وتسهيل الوفاء ،كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بيق

ادلين بذمة املدين املماطل.

 .2042حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث شپف می ا جےھ اندار ےس ناہمی معاملہ کرت ےک آذاب می ےس انک
ے
پع
اذب یک لنم ذی گنی ہ۔ ینی ﷺ فض ذار کوخکم ذے رہ ہی کہ وہ ا جےھ
ے
اندار می فض یک اذاینیگ کرے اور فض خواہ کو نلقی فما رہ ہی کہ وہ ا جےھ اندار
ے
می فض کا مظالنہ کرے۔ ینی ﷺ ت وصاخت فمائ کہ فض خواہ خت فض کا
ے
ے
مظالنہ کرے نا ترھ اسارے کنات نا فینہ ےس معلوم ہو کہ وہ فض یک اذاینیگ حاہ راہ
ے
ش
ہ پو اس صورب می اس مالدار حص کا نال منول کرنا خو فض یک اذاینیگ یک قدرب
ت
ھی رکھنا ہ شا ش اس فض خواہ ےک ساتھ طلم ہ اور ن ال عدر اس یک خق یک
ے
اذاینیگ می آرے آنا ہ۔ ی طلم اس وق ث جم ہو حا نا ہ خت فض ذار ،ا ین
م
فض خواہ کو کسی ا پےس مال ذار آذمی یک رطف ینقل کر ذے خس ےس اینا خق وصول
می
کرنا اس ےک لن آسان ہو۔ اس صورب می فض خواہ کو حا ہن کہ وہ اس نقیل کو
ے
قنول کر ےل۔ ی اس یک رطف ےس خسن پقاصا ہ اور اس می فض یک اذاینیگ می
ت
ت
ھی آسائ ہ اور اس ےک ساتھ ساتھ اس ےس وہ طلم ھی ذور ہو راہ ہ خونال منول
کرت واےل فض ذار ےک ذم فض ناق ر ہن یک وج ےس ہو نا۔

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

معاين املفردات:

• مطل الغين  :تأخري القادر ىلع األداء ما استحق أداؤه بغري عذر.
• ظلم  :حيرم عليه ،والظلم :وضع اليشء يف غري حمله ،واملطل ظلم ألنه وضع املنع موقع القضاء.

• ميلء  :هو امليلء بماهل ،وبدنه ،وقوهل :بماهل :القدرة ىلع الوفاء .وبدنه :إماكن إحضاره بمجلس احلكم .وقوهل :أن ال يكون مماطال.
• فليتبع  :فليقبل اإلحالة؛ ألنه ال يتعذر استيفاء احلق منه عند االمتناع بل يأخذه احلاكم قهرا ويوفيه.
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فوائد احلديث:

ّ
الغىن ،ووجوب وفاء ادلين اذلي عليه لغريمه.
 .1حتريم مطل

 .2اتلحريم خاص بالغين املتمكن من األداء ،أما الفقري ،أو العاجز ليشء من املوانع ،فهو معذور.

 .3حتريم مطابلة املعرس ،ووجوب إنظاره إىل امليرسة؛ ألن حتريم املطل ووجوب الوفاء متعلقان بالغىن القادر .أما املعرس فيحرم اتلضييق عليه؛
ألنه معذور ،و مالحقته بادلين حرام.

 .4يف احلديث حسن القضاء من املدين ،بأن ال يماطل الغريم ،وفيه حسن االقتضاء من الغريم بأن يقبل احلوالة إذا أحاهل املدين ىلع ميلء.
 .5ظاهر احلديث أنه إذا أحال املدين الغريم ىلع ميلء ،وجب عليه قبول احلوالة.

 .6مفهومه أنه ال جيب ىلع املحال قبول احلوالة إذا أحاهل ىلع غري ميلء.

 .7فرس العلماء "امليلء" بأنه ما اجتمع فيه ثالث صفات )1( :أن يكون قادرا ىلع الوفاء ،فليس بفقري )2( .صادقا بوعده ،فليس بمماطل)3( .
يمكن جلبه إىل جملس احلكم ،فال يكون صاحب جاه ،أو يكون أبا للمحال ،فال يسمح القايض هل بمرافعته.

 .8قال العلماء :إن مناسبة اجلمع بني هاتني اجلملتني أنه ملا اكن املطل ظلما من املدين ،طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول احلوالة ىلع من
ال يلحقه منه رضر وهو امليلء.
 .9ظاهر احلديث ،انتقال ادليْن من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه.
 .10اإلرشاد إىل ترك األسباب القاطعة الجتماع القلوب ،ألن ذلك هو احلكمة يف الزجر عن املماطلة.

املصادر واملراجع:

عمدة األحاكم من الكم خري األنام ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار اثلقافة
العربية ،دمشق ،بريوت ،مؤسسة قرطبة1408 ،ه .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م .تيسري العالم رشح
عمدة األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة ،اإلمارات  -مكتبة
اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .صحيح ابلخاري ,حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ,دار طوق انلجاة ترقيم حممد فؤاد عبدابلايق ,ط 1422ه .صحيح
مسلم ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب.

الرقم املوحد)6141( :

435

ش
وہ حص ملعونہ ،خستعوربےساسےکذپ میجماع کنا

ملعون من أىت امرأته يف دبرها

 .2043احلديث:

**

عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ
وسلم« :-ملعون من أىت امرأته يف دبُ ِرها».

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علنہ و سلم ت
ش
فمانا” :وہ حص ملعون ہ ،خس ت عورب ےس اس ےک ذپ می جماع کنا“۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث الوعيد الشديد ملن جيامع زوجته يف

دبرها؛ حيث يرتتب ىلع ذلك الطرد من رمحة اهلل -

تعاىل ،-وهذا ديلل ىلع أنه كبرية من كبائر اذلنوب
فال حيل ملسلم أن يفعله.

 .2043حدیث:

**

اجمایل معنی:

ے
ک
ن
اس حدی ث ےک اندر بوی ےک ذپ می مچامعت ےس من علق سدند وعند آئ ہ؛ ون
کہ اپسا کرت پ اہلل پ عایل یک رجمت ےس ذھن کارے حات یک شا رمی ث ہوئ ہ ی
ے
م
م
س
ہ
ل
حدی ث اس ناب یک ذلنل ہ کہ ی ابہائ پے گنا ون ی ےس ہ اور مان

ےک لن اپسا کرنا ح الل تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود ،والنسايئ يف السنن الكربى ،وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• ملعون  :من اللعن :وهو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل -تعاىل.-
• امرأته  :زوجته.
• من أىت  :من جامع امرأته.

فوائد احلديث:
 .1حتريم إتيان النساء يف أدبارهن.
 .2أن االستمتاع من الزوجة بما دون دبرها من جسدها جائز.
 .3بيان احلكمة العظيمة من حتريم هذا اليشء؛ وذلك ألنه حيصل به مفاسد عظيمة ويه أن اإلنسان يطأ يف ماكن القذر واألذى ،وأن انلطفة اليت
يزنهلا يف دبر امرأته لو أنزهلا يف حملها اذلي أذن اهلل لاكن به إجناب الودل ،وأنه يؤدي حلصول األمراض.

املصادر واملراجع:

نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث ،مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -سبل السالم ،للصنعاين .انلارش :دار احلديث - .توض ُيح
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش :
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه 2001 -م  -سنن أيب داود .املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد .انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت- .
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -فتح
ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،مدار الوطن للنرش  -الطبعة األوىل 2009 - 1430م  -صحيح أيب داود ،للشيخ األبلاين.
انلارش  :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع  ،الكويت .الطبعة  :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م.

الرقم املوحد)58090( :
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ے
ش
ی مسیونہ کہ خت کوئ حص نینہ یک موخوذیگ می کسی ناکرہ (کنواری) کو یناہ
ے
الت ،پو اسےکاہن سابراب نک قنام کرے اور ترھ نارنانمقرکرے
اور اگر کسی نینہ (عی کنواری)ےسساذی کرے ،پواسےکاہن نیراب نک

َ
ابلكر ىلع اثليب :أقام
من السنة إذا تزوج

عندها سبعا ثم قسم .وإذا تزوج اثليب :أقام
عندها ثالثا ثم قسم

 .2044احلديث:

قنام کرے اور ترھ نارنانےط کرے۔

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ ینان کرت ہی کہ ی مسیون ہ کہ
ے
ے
ش
خت کوئ حص نینہ یک موخوذیگ می کسی ناکرہ (کنواری) کو یناہ الت ،پو اس ےک اہن
سابراب نکقنام کرے اورترھنارنانمقر کرے اور اگر کسی نینہ(عیکنواری)

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال« :من السنة
َ
َّ ِّ
إذا تَ َز َّو َج ْ َ
ب :أقام عندها سبعا ثم ق َس َم.
ِ
ابلكر ىلع اثلي ِ
َ
َ
ِّ
َ
َّ
َ
َ
وإذا ت َز َّو َج اثليب :أقام عندها ثالثا ثم قسم» .قال أبو
ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َ
ت :إن أنسا َرف َع ُه إىل انليب -
قالبة ":ولو ِشئت لقل

ےس ساذی کرے ،پو اس ےک اہن نی راب نک قنام کرے اور ترھ نارنان ےط
کرے۔ اپو ق الی کہن ہی کہ اگر می حاہنا پو کہہ سکنا تھا کہ اپس رضی اہلل عنہ ت ی
حدی ث ینی ﷺ ےس پقل یک ہ۔

صىل اهلل عليه وسلم.»-

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من السنة أنه إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب ،أقام عندها

سبعا يؤنسها ،ويزيل وحشتها وخجلها ،لكونها

حديثة عهد بالزواج ،ثم قسم لنسائه بالسوية .وإذا

تزوج اثليب أقام عندها ثالثا ،لكونها أقل حاجة إىل
هذا من األوىل .وهذا احلكم الرشيدَ ،جاء يف هذا
احلديث اذلي هل حكم الرفع ،ألن الرواة إذا قالوا:
من السنة ،فال يقصدون إال سنة انليب -صىل اهلل

عليه وسلم ،-فقال أبو قالبة الراوي عن أنس" :لو

شئت لقلت إن أنسا رفعه"؛ ألنه عندي مرفوع فهو

عندي بلفظ" :من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع.

والرفع واحلديث املرفوع معناه املضاف إىل انليب -

 .2044حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی سیت ہ کہ آذمی اگر کسی نینہ یک موخوذیگ می کسی کنواری ےس ساذی کرے ،پو
اس ےس اپس والقت یندا کرت اور اس ےک خوف و گھیاہت اور شم کو ذور
ے ے
کرت ےک لن ساب راب نک اس ےک ساتھ رہ؛ کنونکہ اس یک ینی ینی ساذی
ے
ہوئ ہوئ ہ۔ اس ےک پ عد ترھ اینی ست بوپون ےک مانی یکسان طور پ نارنان
مقر کرے۔ اگر عی کنواری ےس ساذی کرے ،پو ترھ اس ےک اہن نی راب نک
ے
قنام کرے؛ کنونکہ تہیل یک ی پسیت اےس اس یک کم رصورب ہوئ ہ۔ ی راہ تما ئ
ے
اس حدی ث می آئ ہ ،خو رمقوع حدی ث ےک خکم می ہ؛ کنونکہ راوی خت کہی
کہ "ی سیت ہ" پو اس ےس ان یک رماذ ینی ﷺ یک سیت ہی ہوئ ہ۔ "ر قع" نا
"الچدی ث الرمقوع" ےس رماذ وہ حدی ث ہ خس یک پسیت ینی ﷺ یک رطف ہو۔

صىل اهلل عليه وسلم ،-مثل قول الراوي :قال رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• من السنة  :سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذ ذلك هو املتبادر من قول الصحايب "من السنة".
• إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب  :أي اكنت عنده ثيب فزتوج معها بكرا.
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• لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إىل انليب  :ألنه عندي مرفوع فهو عندي بلفظ" :من السنة" وبلفظ رصيح يف الرفع .الرفع نسبة القول للنيب -صىل
اهلل عليه وسلم ،-مثل قول الراوي :قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -كذا.
• وإذا تزوج اثليب  :أي ىلع بكر قبلها.

فوائد احلديث:
 .1قول الراوي "من السنة كذا" يف حكم املرفوع  ،ألن الظاهر أنه ينرصف إىل سنة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وقد رصح بذلك سالم بن

عبد اهلل بن عمر للزهري ملا سأهل عن قول ابن عمر للحاج  :إن كنت تريد السنة ،هل يريد سنة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقال هل سالم :وهل
يعنون بذلك إال سنته.
 .2إذا تزوج ابلكر ىلع اثليب ،أقام عندها سبعا يؤنسها ،ويزيل وحشتها وخجلها ،لكونها حديثة عهد بالزواج ،ثم قسم لنسائه بالسوية.

 .3إذا تزوج اثليب أقام عندها ثالثا ،لكونها أقل حاجة إىل هذا من األوىل.

املصادر واملراجع:

تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق ،ط ،10مكتبة الصحابة،
اإلمارات  -مكتبة اتلابعني ،القاهرة1426 ،ه .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،إلسماعيل األنصاري ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1381 ،ه .عمدة األحاكم من
الكم خري األنام صىل اهلل عليه وسلم ،لعبد الغين املقديس ،دراسة وحتقيق :حممود األرناؤوط ،مراجعة وتقديم :عبد القادر األرناؤوط ،ط ،2دار
اثلقافة العربية ،دمشق  ،بريوت ،مؤسسة قرطبة 1408 ،ه .صحيح ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري بن نارص انلارص ،ط ،1دار طوق انلجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)1422 ،ه .صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1423 ،ه.
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ے
ش
ت
خت تمہارا پظام (خکومت) انک حصےکذم ہو ترھ کوئ تمہارے انچاذیکال ھی
ے
من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل واحد ،يريد
کو پورت نا تمہاریجماعت کو منیش کرتےک اراذےےسآت پواس کو
أن يشق عصاكم ،أو يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه
ن
ق
ک
ل رذو۔

 .2045احلديث:

**

ے
رعفچہ رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ می ت رسول اہلل ﷺ کو ی فماتہوت سنا کہ
ے
ش
ت
’’ خت تمہارا پظام (خکومت) کسی حص ےک ذم ہو ترھ کوئ تمہارے انچاذ یک ال ھی کو
ے
پورت نا تمہاری جماعت کو منیش کرت ےک اراذے ےس آت پو اس کو قنل کر

عن عرفجة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل
ُ ُ
وأمركم
صىل اهلل عليه وسلم -يقول" :من أتاكمَ ُ َّ َ َ ُ
َ ْ
مجي ٌع ىلع رجل واحد ،يُريد أن يشق عصاكم ،أو
ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُي َف ِّرق مجاعتكم ،فاقتل ُ
وه".

ذو‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

مضمون هذا احلديث يف قتال أهل ابليغ ومن يريد

تفريق َكمة املسلمني بعد اجتماعهم وإذًعنهم
َّ
حلاكم ،وقد أفاد أن املسلمني إذا اجتمعوا ىلع
خليفة واحد ثم جاءهم من يريد أن يعز َل َ
إمامهم
ِ
ُ
اذلي اتفقوا ىلع إمامته وجب عليهم وضع حد هل ولو
بقتله؛ دفعا لرشه وحقنا دلماء املسلمني.

 .2045حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

پس
اس حدی ث می ی ینان کنا گنا ہ کہ مسلماپون کا کسی حاکم کو اجماعی طور پ لنم
ے
کرت ےک پ عد کوئ ناعی گروہ ان ےک مانی پقپق یندا کرت یک کوش کرے وپ
ے
اس ےک ساتھ قنال کنا حات گا۔اس ےس ی ینہ حلنا ہ کہ مسلمان خت کسی انک
ے
ے
م
محن
حلنقہ پ مع ہو حا نی ترھ ان می ےس کوئ انک مسلماپون ےک ذرپ عہ منققہ طور پ ینحت
حلنقہ کو مْعول کرت یک کوش کرے پو اس پ حد الگو کرنا واخت ہو یگ،حاہ اس
کوقنلہی کنون ی کرنا پے ناکہاسےکش کوروکا اور مسلماپونےکخون کا نحقظکنا
حا سےک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :عرفجة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• وأمركم مجيع َ :كمتكم جمتمعة ىلع إمام واحد ،وأنتم يد واحد.
• يشق عصاكم  :أصل العصا االجتماع واالئتالف ،واملراد هنا أنه يريد تفريق مجاعتكم اليت اجتمعت ىلع إمام واحد.
ًّ
حدا ودفعا ل ِ َ ِّ
رشه وتفريقه للكمة املسلمني.
• فاقتلوه  :أي

فوائد احلديث:
 .1وجوب السمع والطاعة لويل أمر املسلمني ،وحتريم اخلروج عليه.
 .2من خرج ىلع إمام قد اجتمعت عليه َكمة املسلمني فإنه جيب قتله مهما اكن اكنت مزنتله رشفا ونسبا.
 .3احلديث يشمل بظاهره ما إذا اكن اخلارج واحدا أو مجاعة فإنهم يقتلون ,لكن اجلماعة إن اكن هلا شوكة ومنعة وخرج أفرادها بتأويل سائغ
فهم بغاة ,أما إن لم يكن هلم تأويل وأرادوا السيطرة ىلع احلكم ,فإن حكمهم حكم قطاع الطريق.

 .4احلث ىلع االجتماع وعدم اتلفرق واالختالف.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم؛ لإلمام مسلم بن احلجاج ،حققه ورقمه حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة
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األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد
السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة-
ُ ُ ْ
بالمظ ِهري  -حتقيق
حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  1427املفاتيح يف رشح املصابيح/احلسني بن حممود بن احلسن املشهور
ودراسة :جلنة خمتصة من املحققني بإرشاف :نور ادلين طالب  -دار انلوادر ،وهو من إصدارات إدارة اثلقافة اإلسالمية  -وزارة األوقاف الكويتية-
الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:
األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس خستطلوعِ آقنابےس تہےل فرحیک انکرکعت نایل پو است تمار ِفرح نایل اور
وبآقنابےس تہےلعضیک انکرکعت نایل پو گونا است عضیک
فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العرص خسترع ِ
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص

 .2046احلديث:

تمار نایل۔

**

خضب اپو ہپہ رضی اہلل عنہ روای ث ہ کہ رسول اہللﷺ ت فمانا’’:خس ت
طلوع آقناب ےس تہےل فرح یک انک رکعت نا یل پو اس ت تمار ِفرح نا یل اور خس ت

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -قالَ «:م ْن أَ ْد َر َك من ُّ
الصبح ركعة قبل
ِ
َ َْ
َ
أن َت ْطلُ َع الشمس فقد أَ ْد َر َك ُّ
الصبح ،ومن أدرك ركعة
َْ
َْ
من العرص قبل أن تغ ُر َب الشمس فقد أد َر َك العرص».

وب آقناب ےس تہےل عض یک انک رکعت نا یل پو گونا اس ت عض یک تمارنا یل۔‘‘
رع ِ

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
بني انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ألمته آخر وقت
صاليت الصبح والعرص ،فأخرب أن من أدرك ركعة،
أي :صىل ورفع من الركوع من صالة الصبح قبل أن

تطلع الشمس ،فيكون بذلك قد أدرك صالة الصبح
أداء؛ لوقوع ركعة يف الوقت ،وكذلك من أدرك ركعة

من صالة العرص قبل أن تغرب الشمس ،فيكون

بذلك قد أدرك صالة العرص أداء؛ لوقوع ركعة يف

الوقت.

 .2046حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می رسول اہلل ﷺ ت اینی امت کو ذو تمارون ،تمار فرح اور عض ےک
ے
آخری وق ث یک پساندہی فمائ ہ۔ آبﷺ ت ی فمانا ہ کہ خس ت انک
رکعت نا یل پعنی خس ت تمار فرح شوع یک اور طلوع آقناب ےس تہےل تہےلرکوع ےس

اتھ گنا پو اس ےک وق ث می انک رکعت کو نا لینا وہ ا پےس ہی ہ حیےس اس ت تمار فرح
ا ین وق ث می اذا یک۔ اشی رطح خس ت رعوب آقناب ےس تہےل تہےل تمار ِعض یک
انک رکعت نا یل پو اس ےک وق ث می انک رکعت کو نا لینا ا پےس ہی ہ حیےس اس ت
عض یک تمار کو ا ین وق ث می اذا یک۔

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

معاين املفردات:

• فقد أدرك الصبح  :أي :أدرك صالة الصبح أداء.

فوائد احلديث:
 .1أن صالة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس ،وأن العرص تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس ،وتكون
الصالة أداء.

 .2أن من أدرك أقل من ركعة ،ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدراك للوقت.
ّ
ّ
 .3بيان أن املراد بقوهل -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث ابن عمرو« :ووقت العرص ما لم تصفر الشمس» ،أن املراد بذلك وقت االختيار ،ال أنه
ّ
آخر وقت العرص؛ إذ لو اكن آخر وقت العرص هو االصفرار لم يكن من صىل ركعة قبل الغروب مدراك هلا ،فيستفاد من هذين احلديثني أن هذه
الصالة هلا وقتان :وقت اختيار ووقت رضورة ،وبهذا جتتمع األحاديث وال تتعارض.

 .4تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس ال جيوز؛ ألن هذا وقت رضورة ،نيه عن الصالة فيه.

املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه2003 ،م .صحيح ابلخاري،
حممد بن إسماعيل ابلخاري اجلعيف ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،دار طوق انلجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :حممد فؤاد عبد ابلايق)،
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الطبعة :األوىل 1422ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .مرًعة املفاتيح
رشح مشاكة املصابيح ،عبيد اهلل بن حممد عبد السالم املباركفوري ،إدارة ابلحوث العلمية وادلعوة واإلفتاء ،اجلامعة السلفية ،بنارس اهلند ،الطبعة:
اثلاثلة 1404ه.
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خستضح (صاذق)ےس تہےلوپتہیپھی پو اسیکوپ تہیہ

من أدركه الصبح ولم يوتر ،فال وتر َل

 .2047احلديث:

**

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس رموی ہ کہ اہلل ےک رسول صیل اہلل علنہ وسلم ت
ارساذ فمانا’’ :خس ت ضح (صاذق) ےس تہےل وپ تہی پھی پو اس یک وپ تہی

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أدركه الصبح ولميوتر؛ فال وتر هل».

ہ۔‘‘

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن صالة الوتر تفوت
باإلصباح أي بطلوع الفجر اثلاين ،وهذا الوقت

االختياري ،أما االضطراري كمن استيقظ متأخرا
فيستمر وقت الفجر هل إىل صالة الصبح؛ لوروده عن

مجع من الصحابة -ريض اهلل عنهم.-

 .2047حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اس حدی ث شپف ےس ینہ حلنا ہ کہ وپ یک تمار کا وق ث ضح ہوت پعنی طلوعِ فرح
نائ ےس جم ہوحا نا ہ ،اوری وپ کا احیناری وق ث ہ ،اوروپیک تمار کا اصظاری
ش
وق ث حیےس ذپ ےس یندار ہوت واےل حص ےک لن پو ی فرح یک تمار نک رہنا ہ،
حیسا کہ ی ضچای کرام یک انک جماعت ےس نای ث ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن خزيمة ،وابن حبان ،واحلاكم.
اتلخريج :أبوسعيد اخلدري-ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
 .1الوتر من صالة الليل ،ولكنه خيتم به صالتها؛ يلوترها ،كما ختتم صالة انلهار بصالة املغرب؛ تلوترها.
َّ
 .2أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر اثلاين ،فإذا طلع الفجر ،فقد فات وقت الوتر ،فمن أوتر بعد طلوع الصبح فال وتر هل.
َّ
 .3وذكر ابن املنذر عن مجاعة من السلف :أن للوتر وقتني :اختياري واضطراري ،فاالختياري ينتيه بطلوع الفجر اثلاين ،واالضطراري ال ينتيه
َّ
إال بصالة الصبح.

َّ
َّ
فإن تاركه َّ
فوت أجره.
 .4ظاهر احلديث :أن الوتر اذلي فات وقته إذا اكن تركه من عمد،

املصادر واملراجع:

صحيح ابن خزيمة ،ملحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السليم انليسابوري ،املكتب اإلساليم  -بريوت  1970 - 1390 ،صحيح ابن حبان برتتيب
ابن بلبان ،تأيلف حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط :اثلانية .1993 – 1414 ،املستدرك ىلع
الصحيحني ،حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم انليسابوري ،دار الكتب العلمية  -بريوت الطبعة األوىل ،1990 - 1411 ،حتقيق  :مصطىف عبد
القادر عطا .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .إرواء الغليل يف ختريج
أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين،املكتب اإلساليم – بريوت ،ط .اثلانية .1985 – 1405-
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خےس کسی خییک بع سلم کرئ ہو وہاےس مقرہ پمات اور مقرہ ورناور من عینہ
مدب نکےک لنروک کر ر کےھ۔

من أسلف يف َشء فليسلف يف كيل معلوم،
ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم

 .2048احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :قدم

رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املدينة ،وهم
يُسلفون يف اثلمار :السنة والسنتني واثلالث ،فقال:
ََ
«من أسلف يف َشء فليُسلف يف كيل معلوم ،ووزن

کرئ ہو وہ اےس مقرہ پمات اور مقرہ ورن اور من عینہ مدب نک ےک لن روک کر
ر کےھ۔

معلوم ،إىل أجل معلوم».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

قدم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -للمدينة مهاجرا

من مكة كما هو معلوم ،فوجد أهل املدينة -ألنهم

أهل زروع وثمار -يسلفون ،وذلك بأن يقدموا اثلمن

ويؤجلوا املثمن -املسلم فيه -من اثلمار ،مدة سنة ،أو
سنتني ،أو ثالث سنني ،أو أقل أو أكرث ألن هذه املدد

للتمثيل ،فأقرهم -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع هذه
املعاملة ولم جيعلها من باب بيع ما ليس عند ابلائع

املفيض إىل الغرر؛ ألن السلف متعلق باذلمم ال

األعيان ،ولكن بني -صىل اهلل عليه وسلم -هلم يف
املعاملة أحاكما تبعدهم عن املنازًعت واملخاصمات

اليت ربما جيرها طول املدة يف األجل فقال :من أسلف
يف َشء فليضبط قدره بمكياهل أو مزيانه املعلومني،

ولريبطه بأجل معلوم ،حىت إذا عرف قدره وأجله

انقطعت اخلصومة واملشاجرة ،واستوَّف لك منهما

حقه بسالم.

 .2048حدیث:

ے
ے
عند اہللین عناس رضیاہلل عہماروای ثکرت ہوتینان کرت ہی کہ مدینہ آت
پو آب ﷺ ت ذیکھا کہ اہلِ مدینہ تھلون می انک ،ذو اور نی سالون ےک لن بع
سلف (بع سلم) کرت ہی۔ اس پ آب ﷺ ت فمانا :خےس کسی خی یک بع سلم

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ینی ﷺ ہرحب کر ےک مدینہ پشپف الت پو آب ﷺ ت ذیکھا کہ مدینہ ےک
ک
ناسندے خو ھنینون اور ناعاب ےک مالک تےھ بع سلم کنا کرت تےھ ناین طور کہ وہ
ے
فمت کو تہےل ہی اذا کر ذنا کرت تےھ اور تھلون یک اذا نیگ کو انک سال نا ذو سال نا نی
سال نک موخر ر کھن۔ ینی ﷺ ت اتہی اس معا مےل یک احارب ذی اور اےس بع
ے
یک اس قسم می ےس تہی گرذانا خس می نا پع اپسی ےس فوخت کر نا ہ خو اس ےک
ناس تہی ہوئ اور خو رعر نک ےل حائ ہ۔ کنو نیک بع سلم کا پ علق ذم ےک ساتھ
ہو نا ہ ی کہ اسناء ےک ساتھ۔ ناہم ینی ﷺ ت اس معا مےل ےک کچھ اخکاماب یک
ے
ج
پ
ع
ہ
ھ
ن
خ
گ
وصاخت فما ذی خو لوگون کو ان لرائ رون ےس چات ی و ص اوقاب مدب

ےک لمنا ہوت یک وج ےس یندا ہو حات ہی۔ آب ﷺ ت فمانا :خو کسی ےس می
ے
بع سلم کرے اےس حا ہن کہ وہ شعی طور پ مْعوف کنل اور ورن ےک آالب ےک
ذر پےع اس یک مقدار کا پوری رطح پ عی کرے اور اےس انک مقرہ مدب نک ر کےھ
ے
ناکہ اس یک مقدار اور مدب معلوم ہوت یک وج ےس لرائ جھگرا کا اجمال ی رہ اور
خرندار اینا خق پوری رطح ےس وصول کر ےل۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• املدينة  :مدينة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم.-
• يسلفون - :بضم أوهل -من أسلف ،وهو عقد يسلم فيه املشرتي اثلمن نقدا ،وحيصل ىلع السلعة مؤجلة أو مقسطة ،تسىم سلما وتسىم سلفا،
وسيم سلما لتسليم رأس املال يف املجلس ،وسلفا :تلقديمه ،مثاهل :أن تعطي مزارًع ألف ريال ىلع أن يعطيك بعد ستة أشهر مائة كيلو من اتلمر،
مع بيان نوعه.
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َ
• يف كيل معلوم  :إذا اكن املسلم فيه مكيال.
َ
• ووزن معلوم  :إذا اكن املسلم فيه موزونا والواو بمعىن أو.

فوائد احلديث:
 .1يشرتط يف السلم ما يشرتط يف ابليع ،ألنه أحد أنواعه .فالبد أن يكون العقد من جائز اتلرصف ،مالك للمعقود عليه ،أو مأذون هل فيه ،والبد
فيه من الرضا ،وأن يكون املسلم فيه مما يصح بيعه ،والبد فيه من القدرة عليه وقت حلوهل ،وأن يكون اثلمن واملثمن معلومني.

 .2يزيد السلم ىلع رشوط ابليع رشوطا ترجع إىل زيادة ضبطه وحتريره ،ئلال تفيض املعاملة إىل الشجار واملخاصمة  ،ونأخذ أهم هذه الرشوط من
ْ ُ
احلديث اذلي معنا :الرشط األول :أن يبني قدر املسلم فيه بمكياهل أو مزيانه الرشعيني ،إن اكن مكيال أو موزونا ،أو بذرعه ،إن اكن مما يُذ َرع ،أو
ُ
ّ
بِ َعدهِ إن اكن مما ي َعد ،وال خيتلف املعدود بالكرب أو الصغر أو غريهما ،اختالفا ظاهرا.
ُّ
 .3الرشط اثلاين اذلي دل عليه احلديث أن يكون مؤجال ،والبد يف األجل أن يكون معلوما ،فال يصح حاال ،وال إىل أجل جمهول.
َْ
َ
ْ
وأجل مثمنه.
 .4الرشط اثلالث أن يقبض اثلمن بمجلس العقد ،وهذا مأخوذ من قوهل" :فليُ ْس ِلف" ألن السلف هو ابليع ،اذلي ُعجل ثمنه
ِ
 .5الرشط الرابع أن يسلم يف اذلمة ال يف األعيان ،وهذا هو اذلي َ
سوغ العقد ،وإن اكن وفاؤه من َشء غري موجود عند ابلائع ،وإنما يستوَّف من
ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد .وبهذا تبني أن السلم لم يتناوهل انلىه يف قوهل" :وال تبع ما ليس عندك" وأن العقد عليه وفق القياس.

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 ،دارًعلم الكتب ،الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري- ،مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق- ،مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،ه.
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ے
ے
خسآذمی کو تمار می النی ہوحات،یکسی تھوبپے ،منہ ترھ کرق ہو حات نا
ے
ے
من أصابه يقء أو راعف أو قلس أو مذي،
مدین کلآت،پو اےس حا ہن کہ لوبحات،وصو کرے اور ترھ اینی تماریک ینا
فلينرصف ،فليتوضأ ثم يلنب ىلع صالته ،وهو يف
ت
کرے۔ (خہانےس تمار جھوری ھی،وہیےسشوع کرے) پشےط کہ
ذلك ال يتلكم
م
ک
ک
ذرمنان یوہ المی رے۔

 .2049احلديث:

**

 .2049حدیث:

ے
عاپش رضی اہلل عہا ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا" :خس آذمی کو
ے
ے
ے
تمار می النی ہوحات ،یکسی تھوب پے ،منہ ترھ کر ق ہوحات نا مدی ن کل آت
ے
پو اےس حا ہن کہ لوب حات ،وصو کرے اور ترھ اینی تمار یک ینا کرے۔ (خہان ےس
ت
تمار جھوری ھی ،وہی ےس شوع کرے) پشےط کہ ذرمنان می وہ ک الم ی
کرے"۔

عن ًعئشة -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :من َ
أصابه َ ْ
يق ٌء
أو ُر ًَعف أو قَلَ ٌس أو َم ْذي ،فَلْيَنْ َ
رصف ،فليتوضأ ثم
ِ
َْ
ْب ىلع صالته ،وهو يف ذلك ال يتلكم».
ِيل ِ

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

ُ
معىن احلديث  ":أن من أصيب يف صالته بهذه
األشياء املذكورة يف احلديث" َفلْيَنْ َ
رصف ،فليتوضأ "
ِ
أي خيرج من صالته النتقاض طهارته  ،ثم يتوضأ
َْ
ْب ىلع صالته " واملعىن :إذا ًعد إىل
جديد " .ثم ِيل ِ
َ
الصالة أت َّم صالته من حيث قطعها وال يلزمه أن
يُعيدها من أوهلا " .وهو يف ذلك ال يتلكم " يعىن  :أثناء
خروجه وذهابه للوضوء ورجوعه إىل الصالة ال يتلكم.
َّ
وهذا رشط للبناء ،فإن أخل به فسدت صالته ،ولزمه
إًعدتها من أوهلا .لكن هذا احلديث قد ضعفه
العلماء من وجهني :األولَّ :
السنَد ،فقد ضعفه مجع
َّ
َّ
وادلارقطين
من العلماء منهم  :الشافيع وأمحد

وغريهم ،ومن املعارصين األبلاين .اثلاين :املنت :حيث
تقرر أن هذه األشياء اليت يف احلديث من نواقض
ُ
الوضوء ،ثم أجزي بناء آخرها ىلع أوهلا ،وال شك أن
هذا خمالف ألصول الرشيعة ،ومما يدل ىلع ذلك ما

ثبت من حديث طلق بن يلع _ ريض اهلل عنه _ عن
َ
انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _  ":إذا ف َسا أحدكم
ْ
يف الصالة ،فلينرصف ،فليتوضأ ،ويلُ ِع ِد الصالة " رواه
أبو داود وغريه وهذا احلديث نص يف املسألة ،فإذا
انتقض وضوء املصيل خبارج من السبيلني ،اكلفسا أو

**

اجمایل معنی:

ے
حدی ث کا مقہوم :پعنی خےس تمار می وہ اسنا الخق ہوحا نی ،خن کا حدی ث می ذکر آنا
ے
ے
ہ ،اےس حا ہن کہ وہ نلت آت اور ین شے ےس وصو کرے۔ پعنی ظہارب
ے
ے
جم ہوحات یک وج ےس اینی تمار کو جھور کر ناہ آ حات اور ین شے ےس وصو
ِ
کرے۔ " تم لن ِ
َی عیل ص الی "۔ پعنی خت ذونارہ تمار یک رطف لوت ،پو خہان ےس
ت
تمار پوری ھی ،وہی ےس شوع کرے اور اس پ ی الرم تہی ہ کہ وہ ایندا ےس
ے
تمار کو ذونارہ لونات۔ "وہو ق ذلک ال ب کلم "۔ پعنی تمار ےس ن کلن ،وصو ےک لن
ے
ک
حات اور تمار می ذونارہ لوب آت ےک ذوران وہ کوئ ناب ی رے۔ ی ینا یک
ے
ے ے
شط ہ۔ اگر ی شط ی نائ گنی ،پو تمار قاسد ہوحات یگ اور اس پ اےس ایندا ےس
ذونارہ لونانا واخت ہو گا۔ ناہم اس حدی ث کو علما ت ذو وخواہب یک ینا پ صعنف فار

ذنا ہ ،خو ی ہی :اول :علما ےک انک گروہ ت اس حدی ث یک سند کو صعنف فار ذنا
ہ ،خن می امام ساق عی ،امام اجِم اور ذار قطنی وعیہ یی معارص علما می ےس ع الم
ت
النائ ت ساملہی۔ذوم:میےک اعینارےس ھی ی حدی ثصعنف ہ؛ کنونکہاس
حدی ث می ی ینانا گنا ہ کہ اس می مدکور اسنا ےس وصو پوب حا نا ہ ،ترھ ت مار ےک
ے
آخری خےص یک شوع واےل خےص پ ینا کو حاپ فار ذنا گنا ،خت کہن ال سک و سنہ ی اصول
ے
شپعت ےک مچالف ہ۔ اس ےک ذال نل می ےس طلق ین عیل رضی اہلل عنہ ےس
ت
رموی حدی ث ھی ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا" :خت تم می ےس کسی یک ذوران تمار
ے
ہواحارح ہوحات،پوواپس ہوحاے ،وصوکرے اور اینیتمار کااعاذہ کرے"۔ اس
ے
حدی ث کو اپوذاوذ اور ذیگر مچد نی ت روای ث کنا ہ۔ ی حدی ث اس مسنےل می پص
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الرضاط أو املذي أو غري ذلك مما هو خارج من

السبيلني لزمه اخلروج من الصالة ،ثم يستأنف

صالته بعد أن يتم طهارته.

توضيح األحاكم(/1

 )300تسهيل اإلملام( )189/1فتح ذي اجلالل
واإلكرام()262/1

ک
یک خنینت ر ھنی ہ۔ خت تماری کا وصو ذوپون شم گاہون ےس کچھ ن کلن یک وج ےس
ے
ت
پوب حات ،حیےس ھسیک ،گور نا مدی وعیہ ،پو اس پ الرم ہ کہ وہ تمار پور ذے اور
پ
ذونارہ وصو کرےک تمار کا اعاذہ کرے۔ پوضح االخکام( )300 /1سہنل

االلمام( )189/1فح ذی الچ الل واالکرام()262/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه
اتلخريجً :عئشة _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام

معاين املفردات:

َ
َ
ْ
است ْفراغ ما يف َ
• َْ
الم ِعدة عن طريق الفم.
يقء  :اليقءِ :
َ
• ُر ًَعف  :دم خيرج من األنف بسبب ن ِزيف يصيبه ألسباب معروفة عند األطباء.
ََ
ِّ
َ
َ
• قلس  :اليقء اذلي ال يزيد عن ِملء الفم أو دونه.
ََ ُ
• َم ْذي  :ماء رقيق لَزج خيرج عند ُ
المالعبة أو تذكر اجلماعة من قوة الشهوة.
ِ

فوائد احلديث:

َ
َ
والقلس َ
اليقء ُّ
والم ِذي من نواقض الوضوء.
والر ًَعف
 .1فيه أن

ابلنَاء ىلع ما مىض من صالته بعد أن يتوضأ ،برشط عدم الالكم ،لكن
 .2فيه أن من انتقض وضوؤه بما سبق لزمه اخلروج من الصالة وهل ِ
احلديث ضعيف كما سبق.
 .3فيه أن الالكم من ُمبطالت الصالة.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .صحيح اجلامع الصغري
وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد
اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة
َ
ّ
فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني،
األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة.
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ً
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو
ً
تمرا فقد استحل

 .2050احلديث:

ک
م
خستکسی عورب کو مرہ می ھی ترھ سیو نا ھحورذےذنا ،پو است(اس
عورب کو ا ین لن) حالل کر لنا
**

 .2050حدیث:

حاپ ین عنداہلل رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا:
ک
م
”خستکسیعوربکومرہمی ھی ترھ سیونا ھحورذےذنا،پواست (اسعورب

عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما -أن انليب -
صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من أعطى يف َصداق
َ َ َّ
َ
َ َ َّ ْ
حل».
لء كفي ِه َس ِويقا أو تمرا فقد است
امرأة ِم

کو ا ین لن) ح الل کر لنا“۔
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

َّ
ًّ
أساسيا يف
احلديث يدل ىلع أن الصداق ليس ركنا
عقد انلاكح ،وليس ِعوضا مقصودا ذلاته ،وإنما هو

تكرمة رمزية ،يقدمها الزوج لزوجته كهدية أو

ِحنلة؛ قدرا هلا ،وجربا خلاطرها .ذلا جاز أن تكون
ُ َ َّ
هذه األشياء اليسرية صداقا ،وتقدم مهرا ،إذا لم
ِّ
َّ
يوجد ما هو أىلغ منها .ويدل ىلع أن الشارع يرغب

يف الزواج واإلقدام عليه ،وأن ال يمنع منه الفقر؛ ئلال
يكون املهر َحجر عرثة يف سبيل طريق هذا العقد
اخلريي اذلي حيصل به إعفاف اجلنسني ،وحصول

اذلرية ،وحتقيق مباهاة انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
بتكثري سواد أمته يف ادلنيا؛ يلكونوا َّ
قوة يف وجه

عدوهم ،ويف القيامة حينما يبايه بكرثتهم األنبياء

-عليهم الصالة والسالم.-

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ عقد ِن کاح می مرہ نیناذی رکن تہی ہ اور
ے
ی ہی مقضوذ نالداب عوض ہ؛ نلکہ ی ع المنی رعب افائ ہ ،خےس سوہ اینی بوی
ن
ےک لن پطور ہدی نا حسس نیس کر نا ہ ،اس یک قدر سناشی اور ذل ذہی ےک لن۔
ف
ت
اشی لن ان م عمویل اسنا کو ھی ،ان ےس منی خی میش ی ہوت یک صوربمی،مرہ ینانا
ے
ت
اور پطور مرہ نیس کرنا حاپ ہ۔ ی حدی ث اس ناب یک ھی ذلنل ہ کہ سارع ساذی
کرت یک پعنت ذینا ہ اور اس ےک لنقق و محناجی ما پع تہی ہ؛ ناکہ مرہ اس
منارک عقد یک راہ می پی رکاوب ی ین ،خس ےک ذر پےع ذو حیسون کو ناک ناری
ے
م
س
ہ
ک
ی
م
حاصل ہوئ ہ ،پسیل افاپس وئ ہ ،اور ذینا ی اس ا ت یک یب ےک ت

ینی صیل اہلل علنہ و سلم کو فرح و منااہب کامو قع فاہم ہو نا ہ۔ مسلماپون کو ذشمن ےک
مقا نےل می قوب حاصل ہویگ اور قنامت ےک ذن آب ا نینا پ اینی امینون یک کیب
ےک سلسےل می فرح کرین ےگ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد.
اتلخريج :جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• سويقا  :بفتح السني ،وكرس الواو ،ثم ياء ساكنة ،ثم قاف ،هو اتلمر وادلقيق املخلوط باألقِط والسمن ،يعجن بعضه ببعض اكلعصيدة.
َّ
• استحل  :اختذه حالال ،واحلالل ضد احلرام ،واملعىن حل هل فرجها.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
َّ
 .1أنه البد من الصداق ،ولو يسريا ،إذا لم يوجد الصداق الاكيف؛ فإن استحالل بضع املرأة ال يكون إال بمهر.
 .2أنه يصح أن يكون املهر من غري ادلراهم وادلنانري.

 .3عدم اعتبار حتديد الصداق بقدر معني.
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املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,ت :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية - .ضعيف أيب داود  -األم لألبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل 1423 ،ه- .ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م - .كشف اللثام رشح عمدة األحاكم
ُ
ابلدر اتلمام رشح بلوغ املرام ,احلسني بن
للسفاريين ,ت :نور ادلين طالب ,وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت ،الطبعة :األوىل 1428 ،ه.
َ
ّ
غريب ,املحقق :يلع بن عبد اهلل الزبن ,انلارش :دار هجر ,الطبعة :األوىل   1424ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة
حممد بن سعيد الاليع ،املعروف بالم ِ
األحاكم ,أبو الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ,حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهري ,دار الفلق – الرياض ,الطبعة:
الطبعة :األوىل 1421 ،ـه-
السابعة 1424 ،ه .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالةُ ،
2001م .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط،1
املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه.
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خست ظرہےس تہےل اور ظرہےک پعد حار رکعنیپ ھنیک نایندییک،اہللاسپ
خ
ہنمیکآگ خرام کرذے گا۔

من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع
بعدها حرمه اهلل ىلع انلار

 .2051احلديث:

**

َ
عن أم حبيبة -ريض اهلل عنها -مرفوًع« :من َحافظ
ىلع أربع َركعات قبل الظهر وأربع بعدها َح َّر َمه اهلل

ام خنینہ  -رضی اہلل عنہ  -ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا" :خس ت
خ
ظرہ ےس تہےل اور ظرہ ےک پ عد حار رکعنی پ ھن یک نایندی یک ،اہلل اس پ ہنم یک آگ

ىلع َّ
انلار».

خرام کر ذے گا۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ
معىن حديث " :من َحافظ ىلع أربع َركعات قبل
َ
الظهر" يعين :ثابر وواظب ىلع أربع ركعات قبل

الظهر" .وأربع بعدها" أي :وواظب ىلع أربع بعد
َّ
الظهرَ .
"ح َّر َمه اهلل ىلع َّ
انلار" هذا جزاؤه ،وهو
صالة
َّ
أن اهلل -تعاىل -يمنعه من دخول َّ
انلار ،ويف رواية
َ
انلار" ،ويف أخرى "لم َت َم َّسه َّ
"ح َّرم اهلل حلَمه ىلع َّ
انلار".

فحديث أم حبيبة -ريض اهلل عنها -فيه حتريم َّ
انلار
َ
فال تَمسه َّ
انلار وال تقربه إذا حافظ املرء ىلع أربع

قبل الظهر ،وأربع بعدها منعه اهلل بفضله من دخول

انلار.

 .2051حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

حدی ث کا مقہوم" :من حَاق َظ عیل ار پع َرکعاب قنل الطرہ"۔ پعنی خو ظرہ ےس تہےل
ت
نایندی ےک ساتھ ہمیش حار رکعنی پھنا راہ۔ "وار پع پ عداہ"۔ پعنی تمار ظرہ ےک پ عد ھی
حار رکعت ہمیش پھنا راہ۔ "خ َ َر َم اہلل عیل النَار"۔ پعنی ی اس کا ندلہ ہ کہ اہلل پ عایل
خ
ہنم می اس کا ذاحلہ روک ذے گا۔ انک ذوشی روای ث می ہ کہ" :اہلل اس
خ
ےک گوست کو ہنم یک آگ پ خرام کر ذے گا"۔ انک اور روای ث می ہ کہ" :اےس
ے
خ
ہنم یک آگ تہی جھوت یگ۔" ام خنینہ  -رضی اہلل عہا  -ےس رموی حدی ث می آگ
ے
ش
ےک خرام کر ذت حات کا ینان ہ۔ خنانچہ آگ ی پو اس حص کو جھوت یگ اور ی
ے
ہی اس ےک فی ث حات یگ۔ خت یندہ تمار ظرہ ےس تہےل حار رکعت اور اس ےک پ عد
خ
حار رکعت کو نایندی ےک ساتھ پےھ پو اہلل پ عایل ا ین قضل ےک ساتھ اےس ہنم می
حات ےس روک ےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وأمحد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه.
اتلخريج :أم حبيبة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :مسند اإلمام أمحد.

معاين املفردات:

َ
َ
• َحافظ  :ثابر وواظب.

فوائد احلديث:

ُّ
الظهر واألربع بعدها ،فمن َحافظ عليهاَّ ،
حرمه اهلل -تعاىل -ىلع َّ
انلار.
 .1فضل األربع قبل
َّ
ُ
أن هذه َّ
الرواتب ليست واجبة ،وإنما يه مستحبة.
.2

 .3الرواتب القبلية -أي قبل الفريضة-؛ هلا حكم منها تهيئة نفس املصيل للعبادة قبل ادلخول يف الفريضة ،وأما ابلعدية فمن حكمها جرب خلل
الفرائض.
 .4للرواتب فوائد عظيمة ،من زيادة احلسنات ،وتكفري السيئات ،ورفع ادلرجات.

املصادر واملراجع:

سنن ا لرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن
الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه.
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سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن
يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن
إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م.
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
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خسآذمی کویذر ہو کہوہرابےکآخری خضہ می تہی اتھ سےک گا پو اےس حا ہن
من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوَل ،کہوہشوعرابہی میوپپھےل اور خسآذمی کواس نابیک تمنا ہو کہراب
ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ,فإن ےکآخری خضہ می قنام کرے پو اےس حا ہن کہوہرابےکآخریخضہ میوپ
صالة آخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل
پےھ کنو نکہرابےکآخری خضہیکتمار میف سن حارص ہوت ہی اوری اس
ےک لن اقضلہ۔

 .2052احلديث:

**

حاپ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینیﷺ ت فمانا” :خس آذمی کو ی ذر ہو کہ وہ
راب ےک آخری خضہ می تہی اتھ سےک گا پو اےس حا ہن کہ وہ شوع راب ہیمی وِپ

عن جابر-ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صىل
آخ ِر
اهلل عليه وسلم« :-من خاف أن ال يقوم من ِ
الليل فليوتر أوهل ،ومن َط ِم َع أن يقوم آخره فليوتر آخر

پھ ےل اور خس آذمی کو اس ناب یک تمنا ہو کہ راب ےک آخری خضہ می قنام کرے پو
اےس حا ہن کہ وہ راب ےک آخری خضہ می وپ پےھ کنو نکہ راب ےک آخری خضہ یک
تمار می ف سن حارص ہوت ہی اور یاس ےک لن اقضل ہ“۔

الليل ,فإن صالة آخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث جواز صالة الوتر يف أول الليل،

ويكون اجلواز أوىل يف حق من خيش أال يقوم آخر

الليل ،كما بني أفضلية صالته يف آخر الليل وذلك

لكونها مشهودة من املالئكة.

 .2052حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث ےس وِپ یک تمار کو راب ےک اول خضہ می پھ لین کا خوار معلوم ہو نا ہ
ش
اور ی خوار اس حص ےک خق می ندرج اَویل ہ خےس اس ناب کا خوف ہو کہ وہ راب

ےک آخری خضہ می یندار ہو کر وپ تہی پھ سےک گا ،اشی رطح راب ےک آخری خضہ
ے
می یندار ہو کر وپ پ ھن یک قضنلت ینان یک گنی ہ ،کنو نکہ اس وق ث ف سن حارص
ہوت ہی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :جابر بن عبداهلل -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :صحيح مسلم.

معاين املفردات:

• طمع  :أمل ورجا.
َّ
• مشهودة  :أي حترضها املالئكة ,وألن اهلل تعاىل يزنل آخر الليل ،فينادي خلقه وجييب سؤاهلم.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن الوتر جيوز يف أول الليل ويف آخره ،فوقته من صالة العشاء إىل طلوع الفجر اثلاين ،ومن لك الليل أوتر انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
 .2أن تأخري الوتر إىل آخر الليل أفضل ملن قوي ىلع القيام ،وطمع يف أن يستيقظ قبل الفجر.
َّ
 .3أن من خيىش أال يقوم آخر الليل؛ يرشع هل الوتر قبل أن ينام ,ويكون يف حقه أفضل.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ
د .صالح بن فوزان الفوزان ،اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان ،ط  1427، 1ـه2006-م .توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة1423 ،ه.

الرقم املوحد)11278( :
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ش
خس حص کو اس نابےسخوشیومشب ہو کہ اےسرسول اہللصیل اہللعلنہ
ے
وسلمےکوصو کارطپقہ م علوم ہو حات پو (حانےل کہ)وہ ت ہیہ۔

من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم -فهو هذا

 .2053احلديث:

**

 .2053حدیث:

ے
عند خی کہن ہی کہ عیل رضی اہلل عنہ ہمارے اہن پشپف الت۔ آب تمار پھ حےک
ت
تےھ(،ترھ ھی) وصو کا نائ منگوانا ،پو ہم لوگون ت (آپس می) کہا :آب نائ منگوا کر

َّ
ْ ْ
خريقال :أتانا يلع -ريض اهلل عنه -وقد صىل
عن عب ِد ٍ
َّ
بطهور ،فقلنا ما يصنع َّ
فدًع َ
بالطهور وقد صىل ما
ُ
ْ َ
يُريد ،إال يلعلِّ َمنا ،فأيت بإناء فيه ماء َ
وط ْست ،فأف َرغ
ِ
ََ ْ َ َ
من اإلناء ىلع يمينه ،فغسل يديه ثالثا ،ثم تمضمض
ِّ
ُ
ْ
واستَنْ َرث ثالثاَ ،
فم ْض َمض ونَ َ َ
رث من الكف اذلي يأخذ

کنا کرین ےگ ،خت کہ آب تمار پھ حےک ہی ؟ ساند آب ہمی وصو کا رطپقہ سکھانا
حا ہن ہون ےگ! خی نائ ترھا ہوا انک پین اور انک ظ ست النا گنا۔ آب ت پین

ےس ا ین ذا ہن اہتھ پ نائ ذاال اور ذوپون اہتھون کو نی نار ذھونا۔ ترھ کیل یک اور نی
رمینہ ناک جھاری؛ آب کیل کرت ترھ اشی حلو ےس آذھا نائ ناک می ذال کر اےس

ِفيه ،ثم غسل وجهه ثالثا ،ثم غسل يده ايلمىن ثالثا،
ِّ
الشمال ثالثا ،ثم جعل يده يف اإلناء َ
فمس َح
وغسل يده

جھارت۔ ترھ اینا خرہہ نی نار ذھونا۔ ترھ ذانان اور نانان اہتھ نی نی نار ذھونا۔ ترھ
م
اینا اہتھ پین می ذاال اورا ین ش کا انک رمینہ سح کنا۔ اس ےک پ عد اینا ذانان یی ترھ
ش
نانان یی نی نی نار ذھونا۔ ترھ فمانا " :خس حص کو اس ناب ےس خوشی و مشب
ے
ہو کہ اےس رسول اہلل ﷺ ےک وصو کا رطپقہ معلوم ہوحات ،پو (حان ےل کہ) وہ تہی

برأسه َّ
مرة واحدة ،ثم غسل رجله ايلمىن ثالثا،
ِ
َْ
ْ َ
ُ
َ
ْ
َّ
ُ
ورجله الشمال ثالثا .ثم قال« :من رسه أن يعلم وضوء
ِ
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فهو هذا».

ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث بطوهل بني صفة وضوء انليب -صىل اهلل
عليه وسلم ,-يذكر فيه عبد خري ،أن عليا -ريض اهلل

عنه -أتاهم بعدما صىل ,فدًع بماء ,فاستغربوا طلبه
ّ
هذا لكونه قد صىل ,ثم عرفوا أنه أراد أن يعلمهم

صفة وضوء انليب -صىل اهلل عليه وسلم ,-فجاؤوه
بماء يف إناء ,فصب من اإلناء ىلع يمينه فغسل يديه

ثالث مرات ,ثم تمضمض واستنرث ثالث مرات,

يمضمض ويستنرث من نفس الكف اذلي يأخذ منه

املاء ,ثم غسل وجهه ثالث مرات ,وحدود الوجه من
منابت شعر الرأس املعتاد إىل اذلقن مع ظاهر اللحية،
ومن األذن إىل األذن ،ثم يغسل يده ايلمىن إىل

املرفقني ثالث مرات ,ثم اليرسى كذلك ,واملرفقان

داخالن يف الغسل ،ثم مسح رأسه مرة واحدة ,ثم
غسل رجله ايلُمىن ثالث مرات ،ثم رجله اليرسى
ثالث مرات ،ثم ذكر أن هذا هو ُوضوء رسول اهلل -
َّ
َ َّ َّ ُ َ
اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم.-
صىل

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس پوری حدی ث می ینی ﷺ ےک وصو کا رطپقہ ینان کنا گنا ہ۔ عند خی اس ناب
کا ندکرہ فما رہ ہی کہ عیل رضی اہلل عنہ تمار اذا کر لین ےک پ عد ہمارے اہن پشپف
ے
الت اور نائ منگوانا۔ حارصین کو ی ارم عحنت لگا کہ تمار پھ لین ےک ناوخوذ آب نائ
ے
طلت فمارہ ہی۔ ترھ وہ خوذ حان گن کہ آب رضی اہلل عنہ اتھی ینی ﷺ ےک
وصو رطپقہ سکھانا حا ہن ہی۔خنانچہ اتھون ت عیل رضی اہلل عنہ کو نائ ےس ترھا پین
ے
ے
الکر ذنا۔ اتھون ت ا ین ذا نی اہتھ پ پین ےس نائ اند نلن ہوت اس کو نی رمینہ
ت
ذھونا۔ ترھ نی رمینہ کیل یک اور ناک جھاری۔ انک حلو نائ ہی ےس کیل یک اور ناک ھی
جھاری۔ ترھ نی رمینہ اینا خرہہ ذھونا۔ خرہے ےک حدوذ می ش ےک نالون ےک آعار
ےس ےل کر ذارھی ےک طاہی خےص ےک ساتھ تھوری نک اور انک کان ےس

ذوشے کان نک کا خضہ آ نا ہ۔ ترھ نی نی رمینہ اینا ذانان اور نانان اہتھ
کہینون نک ذھونا۔ ذوپون اہتھون ےک ذھوت می کہینان سامل ہی۔ ترھ انک رمینہ
م
ا ین ش کا سح فمانا۔ ترھ اینا ذانان اور نانان ناون نی نی رمینہ ذھونا۔ پ عد اران
عیل رضی اہلل عنہ ت فمانا کہ رسول اہلل ﷺ کا وصو اپسا ہی ہوا کر نا تھا۔
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :يلع بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
اسم للماء َّ
• َطهور  :بفتح الطاء ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
ُ
• َط ْست  :إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه يُستعمل للغسيل.
ْ
َ ْ َ
أن جيعل املاء يف فمه ،ويديره َّ
ثم يمجه.
• ت َمض َمض  :املضمضة:
ْ ََْ
استنرث  :االستنثار :إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق.
•

فوائد احلديث:
 .1حرص الصحابة ىلع نرش العلم وتبليغ أحاكم ادلين.
 .2اتلعليم بالفعل ,والوصف بالفعل أرسع إدرااك ,وأدق تصويرا ,وأرسخ يف انلفس ,ويستفاد من ذلك أنه ينبيغ للمعلم أن يسلك أقرب الطرق
إليصال املعلومات إىل أذهان الطالب.

 .3جواز االستعانة يف إحضار ماء الوضوء.

 .4مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
 .5سنية غسل الكفني ثالث مرات يف بداية الوضوء.

 .6أن الواجب يف مسح الرأس مرة واحدة ال يزيد عليها ,ومرشوعية اتلثليث يف بقية األعضاء املغسولة.
َّ
ٌ
َّ
َ
 .7احلكمة يف مسح الرأس َّ
مرة واحدة ،وكونه ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل
َّ
الر َّب َّ
َّ
َّ
احلكمة َّ
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح مسحا وال يغسل ،وأن مسحه مرة واحدة فال يكرر ،هو اتليسري ىلع األمة؛ فإن الرأس
َّ
ب املاء عليه وتكريرهُ ،ر َّبما َّ
فص ُّ
موطن الشعرَ ،
سبب أذيَّة ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل
مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .سنن ابن ماجه ,حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ,انلارش :دار إحياء الكتب
العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .معجم اللغة العربية املعارصة ،لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر بمساعدة فريق عمل ،انلارشً :علم الكتب،
ّ
حممد بن ّ
الطبعة :األوىل  1429 ،ـه 2008 -م .تاج العروس من جواهر القاموسّ ,
امللقب بمرتىض َّ
الزبيدي ,جمموعة من املحققني ,انلارش:
حممد احلسيين،
ّ
دار
اهلداية توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعةُ :
َ
اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء
بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن
اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة:
األوىل 2006 ،1427 ،م.

الرقم املوحد)8375( :
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ے
خست اذان کو سنا اور (ناجماعت) تمارےک لن تہیآنا پو اسیک تمارتہی،
ے
ے
خ
ہ
سواتاسےککہ کوئ عدرال ق و۔

من سمع انلداء فلم يأته فال صالة َل إال من
عذر

 .2054احلديث:

**

این عناس  -رضی اہلل عہما  -ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا" :خس ت
ے
ے
اذان کو سنا اور (ناجماعت) تمار ےک لن تہی آنا پو اس یک تمار تہی ،سوات اس
ے
خ
ہ
ےک کہ کوئ عدر ال ق و۔"

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل
َ
اهلل عليه وسلم -قال« :من س ِمع انلِّداء فلم يَأتِه؛ فال
ْ
صالة هل إال من ُعذر».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يدعو هذا احلديث إىل العناية بصالة اجلماعة
واالهتمام بها اغية االهتمام ،فقد ّ
بني انليب -صىل اهلل
عليه وسلم -أن من اكن بماكن حبيث يسمع األذان
َّ
لصالة اجلماعة ،فإنه جيب عليه احلضور ،فإن لم
َّ َّ
حيرض فصالته صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال أنها
جمزئة لذلمة ،مع اإلثم اذلي محله املتخلف عن
اجلماعة بال عذر ،وأما من اكن ختلفه ُ
بعذر رشيع،
كمرض أو مطر أو خوف ىلع نفس أو مال أو ودل وما

أشبه ذلك ،فال َشء عليه.

 .2054حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اسحدی ثمی اسناب یک پعنت ہ کہناجماعتتمار پپوجذیحاتاوراس کا
ے
ے
ے
ش
ابہائ رناذہ اہمام کنا حات۔ ینی ﷺ ت وصاخت فمائ کہ خو حص کسی اپسی حگہ
ے
ے
ل
پ
ج
ع
ہو کہناجماعت تمار ےک لن ذی گنی اذان اےس سنائ ذے و اس ےک ن نا ما ت
ے
تمار ےک لن آنا واخت ہ۔ اگر وہ تہی آت گا پو اس یک تمار ناقص اور کم پواب
ے
وایل ہویگ ناہم اس ےک ذم واخت االذاء فض پورا ہو حات گا اور اس ےک ساتھ
ے
پ
ش
ت
ساتھ ن ال عدر تمار ناجماعت ےس چےھ رہ حات کا گناہ ھی اس پ آت گا۔ راہ وہ حص خو
کسی شعی عدرحیےس پماری ،نارس نا حان و مال نا نحون ےک خوف نا اس رطح یک کسی
ے
ت
ہ
ت
اور وج یک ینا پ ی ہنح سےک پو اس پ کوئ گناہ ی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابن ماجه.
اتلخريج :ابن عباس  -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• انلِّ َداء  :األذان.
• العذر  :العذر :احلجة اليت يعتذر بها ،وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه ،فيقال :معذور؛ أي :غري ملوم فيما صنع.
َّ َّ
• فال صالة  :فال صالة :أي ال صالة اكملة ،فصالة املنفرد بال عذر صالة ناقصة ،قليلة اثلواب ،إال أنها جمزئة لذلمة.

فوائد احلديث:

ًّ
عينيا.
 .1أن صالة اجلماعة واجبة وجوبا

 .2أن وجوب صالة اجلماعة يف حق من سمع انلِّداء ،أما من ال يسمعه ُبلعد مسافة فال جتب عليه.
 .3وجوب صالة اجلماعة يف املسجد؛ لقوهل( :من س ِمع انلِّ َداء فلم يَأتِه) فدل ىلع أن الواجب احلضور للمسجد؛ ملبيا دايع اهلل.

 .4أن صالة اجلماعة تسقط باألعذار ،اكخلوف واملرض واملطر.

املصادر واملراجع:

سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430ه .مشاكة
املصابيح  -حممد بن عبد اهلل اخلطيب اتلربيزي -املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم – بريوت-الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم،
حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
مكتبة األسدي ،مكة
اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
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ُ
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .بلوغ املرام من أدلة
األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م.
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ش
خ
خو حص سونا نا حاندیےکپین می ین ،گوناوہ ا ین بت می ہنمیکآگ

من رشب يف إناء من ذهب أو فضة ،فإنما جيرجر
يف بطنه نارا من جهنم

 .2055احلديث:

عت عت ا نار ناہ۔

**

ام سلمہرضیاہللعھاےسروای ث ہ،فمائہی کہرسولاہللﷺ تفمانا":خو
ش
حص سونا نا حاندی (ےک پین) ےس ین" انک اور روای ث ےک القاط ہی":وہ
ش
خ
حص خو سونا نا حاندی ےک پین می کھا نا نا نینا ہو ،گونا وہ ا ین بت می ہنم یک آگ

عن أم سلمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل
َّ
َ ْ َ
رش َب ويف رواية« :إن
صىل اهلل عليه وسلم« :-من َِ ُ
أكل أو ي َ َ
ذهب أو فض ٍة ،فإنما
رشب» يف إنا ٍء من
اذلي ي
ٍ
ُ
َّ
جيَ ْر ِج ُر يف بطنه نارا ِمن جهنم».

عت عت ا نار نا ہ۔"

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

احلديث فيه الوعيد الشديد ملن استعمل أواين اذلهب
والفضة اليت صنعت منهما أو ُطليت أو ِّ
زينت بهما,
ِ
َّ
ْ
َ
ُ
وأن من ارتكب هذه املعصية َسيُسمع لوقوع عذاب
ٌ
َّ
جهنم يف جوفه صوت مرعب منكر؛ ملا يف ذلك من
التشبه بالكفار ,واخليالء وكرس قلوب الفقراء؛ وألن

اإلسالم يصون املسلم عن االحنالل والرتف ,ومن
ِ
احلكم يف حتريم استعماهلما -أيضا -كونهما نقدين

إىل زمن قريب؛ فاختاذهما واستعماهلما أواين أو حتفا
ٌ
َ ٌّ
وحنو ذلك ،هو شل للحركة اتلجارية ،وتعطيل لقيم
احلاجات والرضورات ،بدون وجود مصلحة راجحة.

وهذا انليه -يف احلديث -عن استعماهلما يف األكل
َّ
والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة ،إال ما أذن فيه
الرشع كح ِّ
يل املرأة.

 .2055حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے ے
اس حدی ث می ان افاذ کو شحت وعند سنائ گنی ہ ،خو سونا اور حاندی ےسینار کرذہ
مل
نا سونا اور حاندی ےس مع سدہ نا ان ذوپون ےس پنی سدہ پین اسی عمال کرت ہی۔
ش
خ
اسگناہےکرمیکت حصکواسےک بتمی ہنمکاعدابوارذ ہوت یک وج ےس
ے
ے
ع
م
م
ن
ک
ن
ک
ذراوئ اور ناگوار آوار سنائ حات یگ؛ ون کہ ی ل کافون اور یون یک پقایل
ت
اور ققا و محناخون یک ذل سکنی ےک میاذف ہ۔ یی اس لن ھی کہ اس الم ،یندہ
م
ت
سلم کو اح الق گراوب اور عیس پسنی ےس نچا نا ہ۔ خرمت یک انک خکمت ی ھی
ہ کہ پقدی مال ےک طور پ رمای فی ث نک سونا حاندی کا حل رہنا آنا ہ؛ لہدا

اتھی پیین اور نحقون وعیہ ےک طور پ اینانا اور اسی عمال کرنا انک رطح ےس
نچارئ شگرمنون کو مقلوح ینا ذینا اور حاحاب و رصورناب یک قدر و فمت کو ناکارہ ینا
ے
تہل ت
ہ
ت
ھ
ذینا ہ۔ خت کہ ان ےک اینات اور اسی عمال کرت می کوئ مقاذ کا و ی ی

ہ۔ ان پبون می کھات اور نین پ اس حدی ث یک مماپعت ،ہ قسم یک منقعت کو
ے
سامل ہ ،سوات اس ےک خس یک شپعت ت احارب ذی ہو ،حیےس عورپون ےک
رپوراب۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أم سلمة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ُ
ُ
• جيَ ْر ِجر  :من اجلرجرة ,أصلها صوت وقوع املاء يف جوف ابلعري ,واملراد هنا صوت جرع اإلنسان للماء؛ شبه نزول العذاب يف بطن الشارب يف إناء
اذلهب أو الفضة بهذا الصوت املخيف.
• إناء  :اإلناء :الوًعء ,ويكون من احلديد وانلحاس واخلزف واخلشب واجللود ،وغري ذلك.
• جهنم  :اسم من أسماء انلار ويه مستقر عذاب الاكفرين والعصاة.

فوائد احلديث:
 .1أن استعمال أواين اذلهب والفضة يف األكل والرشب حمرم ومن كبائر اذلنوب؛ ملا يف ذلك من الوعيد الشديد.
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َّ
َّ .2
انليه عن استعماهلما يف األكل والرشب يعم استعماهلما ألي منفعة ،إال ما أذن فيه كح ِّ
يل املرأة.
ٌ
معلوم من ِّ
انلار يوم القيامة ،وهو ٌ
 .3إثبات اجلزاء يف اآلخرة ،وإثبات عذاب َّ
ادلين بالرضورة.
أمر واجب االعتقاد
َّ
َّ
أن اجلزاء يكون موافقا للعمل؛ فهذا اذلي أتبع نفسه هواها َّ
َّ
سيتجرع عذاب جهنم ،يف تلك املواضع من بدنه اليت
وتمتع بالرشب بإناء الفضة
.4
ُّ
تمتعت واستذلت باملعصية يف ادلنيا؛ وهكذا فاجلزاء من جنس العمل.
 .5انليه يف احلديث ًعم يف اإلناء اخلالص من اذلهب والفضة ,واإلناء املخلوط بهما اكملطيل واملموه بهما وحنو ذلك.

 .6احلديث يشمل الرجال والنساء باتلحريم ,فال جيوز للمرأة أن تتخذ األواين من اذلهب والفضة ،كما ال جيوز ذلك للرجل.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،تأيلف :حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق :حممد زهري انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة الطبعة :األوىل 1422 ،ـهصحيح مسلم
املحقق :حممد فؤاد عبد ابلايق  -انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,د ط ,دت .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تطريز رياض الصاحلني ,فيصل بن عبد العزيز بن
الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي ,املحقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ,دار العاصمة للنرش واتلوزيع ،الرياض ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي
  2002م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،ُ
اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل ,اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ,مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق
ادلويش ,انلارش :رئاسة إدارة ابلحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارة العامة للطبع – الرياض .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن
صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع،
الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م".
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ے
ش
خس حص کو اینی تمار می سک ہوحات پووہ سالم تھیتےک پعدذوشچدے
کرےل

من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما
يسلم

 .2056احلديث:

**

 .2056حدیث:

عنداہلل ین خعق رضی اہلل عہما کہن ہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ت فمانا:
ے
ش
’’خس حص کو اینی تمار می سک ہوحات پو وہ س الم تھیت ےک پ عد ذو شچدے

عن عبد اهلل بن جعفر-ريض اهلل عنهما ،-أن رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :من شك يف صالته
فليسجد سجدتني بعدما يسلم».

کرےل۔‘‘
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث أن من شك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو
انلقص؛ فعليه أن يسجد سجدتني بعدما يسلم،

واحلديث ضعيف ،واذلي صح أنه إذا شك وبىن ىلع
ما يغلب ىلع ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السالم ،وإذا

سلم عن نقص ثم تذكر واتم الصالة فإنه يسجد أيضا

بعد السالم ،وما عدا ذينك فقبل السالم.

**

اجمایل معنی:

ے
ش
حدی ث می اس ناب کا ینان ہ کہخس حص کو تمار می رناذئ نا کمی کا سک ہو حات
اس پ واخت ہ کہ وہ ذو شچدے س الم تھیت ےک پ عد کرے۔ ی حدی ث صعنف
ے
ض
ہ الینہ خو حنح ہ وہ ی کہ خت سک ہو حات اور وہ ظن عال ث پ عمل کرے پو وہ
اپسی صورب می س الم تھیت ےک پ عد شچدہ شہو کرے گا اور خت کمی یک صورب می
ے
ت
س الم تھیے اور ترھ ناذ آت اور تمار پوری کرے پو اس صورب می ھی س الم
تھیت ےک پ عد شچدہ شہو کرے گا اور خو ان ذوپون صورپون ےک ع الوہ ہو اس می
س الم تھیت ےس قنل شچدہ شہو کرے گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن جعفر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

فوائد احلديث:
َّ
 .1أن الشك يف الصالة بالزيادة فيها ،أو انلقص منها من أسباب سجود السهو.
َّ
َّ
 .2فمن شك يف صالته ،فال يدري أصىل -مثال -ثالثا أو اثنتني؟ أو شك هل أىت بالركن ،أو لم يأت به؟ فليطرح الشك ويلْب ىلع ايلقني ،ويلأت
َّ
بما شك فيه ،وليسجد سجديت السهو قبل السالم.

 .3غلبة الظن أرفع من الشك ،فإذا اكن عنده غلبة ظن فليعمل به ،ويلكن عنده بمزنلة ايلقني.
َّ
َّ
َّ
 .4قال املوفق بن قدامة :أن الشكوك إذا كرثت ال تعترب ،وال يلتفت إيلها ،وأن طريق اخلالص منها قوة اإلرادة والعزيمة.

 .5احلديث ديلل ىلع أن سجود السهو للشك يكون بعد السالم ،وقد ورد ما يعارض ذلك أن السجود للشك قبل السالم إن بىن ىلع ايلقني،
وبعده إن بىن ىلع اغلب ظنه ،واألمر يف ذلك واسع واللك جائز ،لكن املذكور هو األفضل.

املصادر واملراجع:

سنن النسايئ ،مكتب املطبوًعت اإلسالمية  -حلب ،الطبعة اثلانية1406 ،ه - .سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود حتقيق  :حممد حميي ادلين عبد احلميد،ّ
َ
لوغ َ
انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت - .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه2003 -
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م- .
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه - .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،انلارش :مؤسسة الرسالة
الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م - .تسهيل االملام ،للشيخ الفوزان ،طبعة الرسالة ،الطبعة األوىل  2006 – 1427م - .ضعيف أيب داود ،للشيخ األبلاين،
انلارش :مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ،الطبعة :األوىل   1423 ،ـه 2002 -م.
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خست حاستیک نارہرکعنیپھی ،اہللاسےک لن خنت می سوت کا
ے
م
انک چل پ عمیفمات گا۔

من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل َل
قرصا من ذهب يف اجلنة

 .2057احلديث:

**

 .2057حدیث:

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا” :خس
م
ت حاست یک نارہ رکعنی پھی ،اہلل اس ےک لن خنت می سوت کا انک چل
ے
پ عمی فمات گا“۔

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول
َّ َّ
الضىح ثِنْ َ ْ
يت
اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-من صىل
َ
َ
َّ
عرشة ركعة بَىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة».
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان لفضل صالة الضىح وعظيم
أجر من حافظ عليها ,فقد أخرب انليب -صىل اهلل
َّ
عليه وسلم -أن من صىل اثنيت عرشة ركعة يف وقت
َّ
الضىح ،جازاه اهلل تعاىل بأن يبين هل بيتا عظيما من

ذهب يف اجلنة ,وهذا من رمحة اهلل تعاىل بعباده،
ْ
ووقت الضىح :ما بَني ارتفاع الشمس مقدار ُرمح
ُ
إىل قبيل زوال الشمس ،وتقدر بعرش دقائق تقريبا.

**

اجمایل معنی:

ش
اس حدی ث می حاست یک تمار یک قضنلت اور خو حص اس یک خقاظت کر نا ہ اس
ے
ع
ےک لن اخر ِ طنم یک قضنلت کا ینان ہ ،ینی ﷺ ت ینانا کہ خو کوئ حاست ےک
وق ث می نارہ رکعت تمار پےھ گا ،اہللپ عایل اس ےک لن خنت می سوت کا انک پا
ے
گرھ ینات گا اور ی اہلل یک رطف ےس اس ےک یندون پ رجمت یک وج ےس ہ۔
حاست کا وق ث :سورح ےک انک ییے ےک پاپ نلند ہوت ےس ےل کر اُس ےک
روال ےس کچھ تہےل نک رہنا ہ اور طلوع آقناب ےک پ عد اس کا انک ییے ےک
پاپ نلند ہوتکا اندارہ پقینا ذس منت لگاناحا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي ،وابن ماجه.
اتلخريج :أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

فوائد احلديث:

ُّ
 .1فضل صالة الضىح.
 .2أن من حافظ ىلع صالة الضىح بهذا العدد بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة.
َّ
 .3أن اجلنة مشتملة ىلع القصور.
 .4أن أكرث صالة الضىح اثنا عرشة ركعة.

املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .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 .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة:
ّ
املكرمة الطبعة:
اثلاثلة1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_
 2006م.

الرقم املوحد)11284( :

461

ے
ے
ے
ت
خو منت کو تہالت اےسحا ہن کہ خوذ ھی تہات اور خو خنارہ کو اتھاتاےس
حا ہن کہوصو کرےل۔

من غسل امليت فليغتسل ،ومن َحله فليتوضأ

 .2058احلديث:

**

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا:
ے
ے
ے
ت
"خو منت کو تہ الت ،اےس حا ہن کہ خوذ ھی تہات اور خو خنارہ کو اتھات ،اےس
حا ہن کہ وصو کر ےل۔"

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن رسول اهلل صىل
ْ َْ ْ
اهلل عليه وسلم قالَ « :م ْن َغ َّسل ِّ
امليـت فليَغتسل،
َ ْ َ َ َ ْ َّ ْ
محله فليَتَوضأ».
ومن
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يفيد احلديث يف اجلملة األوىل منه أن من قام
بتغسيل ميت ,سواء اكن امليت صغريا أو كبريا ،ذكرا
ُ
َ
أو أنىث ,حبيث بارش تغسيله بيده أو اكن بينهما حائل،
ُ
كخرقة اكنت ىلع يده أو قفاز :يستحب هل الغسل

املعروف املشابه لغسل اجلنابة .ويف اجلملة اثلانية
َُ
ويف َّرس
أفاد احلديث األمر بالوضوء من محل امليت,
الوضوء هنا بغسل ايلدين فقط ،أو بأن يكون أمره -

صىل اهلل عليه وسلم -متجها ملن أراد أن حيمل امليت
ُ
حىت يكون مستعدا للصالة عليه ,ولم حيمل
احلديث هنا ىلع ظاهره لعدم وجود أحد من أهل

العلم يقول بوجوب الوضوء من محل امليت.

 .2058حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ش
اس حدی ث کا تہ ال جملہ ی ینائ ہ کہ خو حص کسی منت کو عسل ذے؛ حاہ منت
کسی جھوت یک ہو نا پے یک ،رمذ یک ہو نا عورب یک اور حاہ پاہ راست ا ین اہتھ
ے
ے
ح
ح
ی
ن
ی
ک
ہ
ک
ت
ےس عسل ذے نا ذوپون ےک ذرمنان کوئ آر و ،ےس اہ ھ پ وئ یے کا رھا نا
ذسنای ہو ،اس ےک لن مسنحت ہ کہ وہ خنای ث حیسا مْعوف عسل کرےل۔
حدی ث ےک ذوشے جمےل می منت کو اتھات یک صورب می وصو کاخکم ذنا حاراہ
ے
م
ہ اور تہان وصو یک پقسی و پوضح حص ذوپون اہتھون کو ذھو لین ےس یک گنی ہ۔
ت
اپسا ھی ہو سکنا ہ کہ آب ےک خکم ےس مقضوذ وہ لوگ ہون ،خو منت کو اتھات
ےک خوااہن ہون؛ ناکہ وہ اس یک تمار خنارہ اذا کرت ےک لنینار رہی۔ خنال رہ
م
ت
کہ اس حدی ث کو اس ےک طاہ پ چمول تہی کنا حاسکنا؛ کنون کہ کسی ھی اہل علم یک
حای ث ےس منت کو اتھات یک صورب می وصو ےک واخت ہوت کا قنوی موخوذ تہی

ہ۔

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

معاين املفردات:

• فليتوضأ  :قيل :أي من أراد محله فليتوضأ الوضوء الرشيع املعروف يلكون متهيئا للصالة عليه ،وقيل :فليغسل يديه.

فوائد احلديث:

ُ
الغ ْسل ىلع من َّ
غسل ميتا َكه أو بعضه.
 .1استحباب
َ
ْ
 .2مرشوعية الوضوء ملن أراد محل امليت؛ يلكون مستعدا للصالة عليه.
 .3مرشوعية تغسيل األموات ،وهو فرض ىلع الكفاية.

 .4وجوب الوضوء للصالة ىلع امليت.

 .5مرشوعية االستعداد للعبادة قبل أن يبارشها اإلنسان.
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املصادر واملراجع:

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

  1395ـه  -مسند اإلمام أمحد ،تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل،
  1421ـه -سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا - .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.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م -توضيح األحاكم ِمنّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -فتح ذي
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق صبيح رمضان وآخر( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص،
(1427ه) -سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه-إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ے
ش
خو حص ا ین مالیکخقاظت می قنل ہو حاتوہ شہندہ۔ اور خو ا ین گرھ
ے ت
والونیکخقاظت نا خون ناذینےکذقاع می قنل ہو حاتوہ ھیشہندہ۔

من قتل دون ماَل فهو شهيد ،ومن قتل دون
أهله ،أو دون دمه ،أو دون دينه فهو شهيد

 .2059احلديث:

**

ش
سعند ین رند رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی کرتم ﷺ ت فمانا ”خو حص
ے
ا ین مال یک خقاظت می قنل ہو حات وہ شہند ہ ۔ اور خو ا ین گرھ والون یک
ے ت
خقاظت نا خون نا ذین ےک ذقاع می قنل ہو حات وہ ھی شہند ہ ‘‘۔

عن سعيد بن زيد ،عن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ٌ
ُ َ ُ
ُ َ ُ
َ
اهل فهو شهيد ،ومن ق ِتل دون
قال« :من ق ِتل دون م ِ ِ
ْ
َ ٌ
ُ َ َ
ُ
أه ِل ِه ،أو دون د ِم ِه ،أو دون ِديْ ِن ِه فهو شهيد».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
تعرض هل ٌ
أن من ّ
لص أو اغصب ٌوحاول
أفاد احلديث
ْ َ
أخذ ماهل منه غصبا قوة واقتدارا بغري حق رشيع،
ُ َ
ّ
فإن عليه أن يقاتله دفاًع عن ماهل ،فإن ق ِتل يف ادلفاع

 .2059حدیث:

**

عن ماهل فهو شهيد يف حكم اهلل -تعاىل -وثوابه،

وليس القصد أنه كشهيد املعركة ال يغسل ،وكذلك
ُ
من قتل دفاًع عن نفسه ،أو دفاًع عن عرضه ممن أراد

بامرأته وحمارمه سوءا مما حرمه اهلل فدافع عنهم فله

عند اهلل -تعاىل -أجر الشهداء ،وهذا احلديث أصل
عند الفقهاء فيما يسىم دفع الصائل وهو املعتدي.

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ش
ش
حدی ث ےس یمسیقاذ ہو ناہکہاگر کسی حصکوخور،لییےنا ا پےس حصکاسامناہو
خو اس ےس اس کا مال پعی شعی خق ےک قوب و احینار ےک ساتھ لینا نا عضت کرنا
ے
ش
حاہنا ہو پو اس حص پ رصوری ہ کہ وہ ا ین مال ےک ذقاع می اس ےس لرائ
کرے۔ اگر وہ ا ین مال ےک ذقاع می مارا حا نا ہ پو اہلل پ عایل ےک خکم ےک مظاپق

اس یک موب کا پواب شہند یک موب یک رطح ہ۔ لنک اس کا مظلت ی تہی کہ وہ
ے
اس شہند یک رطح ہ خو مندان خنگ می ہو نا ہ ،خس کو عسل تہی ذنا حات گا۔
ے
ے
اشی رطح خو اینی حان یک خقاظت کرت ہوت مارا گنا ،نا رعب کا ذقاع کرت ہوت
ے
ت
خ
ک
ک
مارا گنا خو اس یک بوی نا کسی ھی مرحم ےک ساتھ پائ کا اراذہ ر ھنا ہ س و اہلل پ عایل
ے
ے
ش
ت خرام فار ذنا ہ خنانچہ وہ حص ان یک رطف ےس ذقاع کرت ہوت مارا حات
پو اس کا اخر اہلل پ عایل ےک اہن شہند ےک اخر حیسا ہو گا۔ ققہاء ےک پذنک ی حدی ث
ک
طالم جملہ آور کا ذقاع کرت ےک سلسےل می نیناذی خنینت ر ھنی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وأمحد.
اتلخريج :سعيد بن زيد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• دون ماهل  :قتل ألجل حفظه هل.
• ومن قتل دون أهله  :أي يف ادلفع عن بضع امرأته أو قريبته.

• أو دون دمه ،أو دون دينه  :أي يف نرصة دين اهلل -تعاىل -واذلب عنه ويف قتال املرتدين عن ادلين.

• فهو شهيد  :إن قتله من جاءه يلأخذ ماهل بغري حق أو يلنال من عرضه أو دينه فدافعه حىت قتل فله حكم الشهداء يف اآلخرة يف اإلثابة.

فوائد احلديث:
 .1اجلاين هو املعتدي ىلع نفس ،أو طرف ،أو عرض ،أو مال ،فمن اعتدى ىلع َشء من ذلك ،فللمعتدي عليه ادلفع عن ذلك بأسهل ما يغلب ىلع
ظنه دفعه به ،فإن لم يندفع إال بالقتل ،فال ضمان ىلع املدافع.

 .2مرشوعية ادلفاع عن املال؛ ألن املقتول دفاًع عن ماهل لم ينل مرتبة الشهادة ،إال ألن قتاهل دون ماهل قتال مرشوع.

 .3أما الشهادة اليت ناهلا فيه مرتبة الشهداء ،اذلين قتلوا ظلما دون حقوقهم ،ويه من جنس الشهادة اليت قتل صاحبها وهو يقاتل؛ تلكون َكمة
اهلل يه العليا.
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املصادر واملراجع:

منار القاري رشح خمترص صحيح ابلخاري تأيلف -محزة حممد قاسم مكتبة دار ابليان ،دمشق  -اجلمهورية العربية السورية ،مكتبة املؤيد ،الطائف
َّ
َّ ُ َ ْ ُ َ
ري حممد بن إسماعيل الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز ادلين ،املعروف كأسالفه
 اململكة العربية السعودية   1410ـه 1990 -م  -اتلنوير رشح اجلا ِمع الص ِغ ِحممد إسحاق َّ
باألمري املحقق :دَّ .
حممد إبراهيم مكتبة دار السالم ،الرياض -الطبعة :األوىل  1432 ،ـه 2011 -م - .سنن أيب داود  -سليمان بن األشعث
ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية - .السنن الصغرى للنسايئ /أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح أبو
غدة-مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية - 1986 – 1406 ،عرصية ،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،
  1395ـه 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 ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك
مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م  -منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل
 - 1428توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -تسهيل
اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام:تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان  -مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  -فتح ذي اجلالل
واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - .1427سبل
السالم /حممد بن إسماعيل الصنعاين - ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ .صحيح اجلامع الصغري وزياداته :األبلاين  -دار املكتب اإلساليم.
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خست ا ین عالم کو قنل کنا ہم اےس قنل کرینےگ ،اور خستا ین عالم
ےک ناککان کانا ہم اسےک ناککان کابذینےگ

من قتل عبده قتلناه ،ومن جدع عبده جدعناه

 .2060احلديث:

**

 .2060حدیث:

شرمہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا” :خس ت ا ین ع الم کو
قنل کنا ہم اےس قنل کرین ےگ ،اور خس ت ا ین ع الم ےک ناک کان کانا ہم اس

عن سمرة -ريض اهلل عنه -أن انليب -صىل اهلل عليه
َ َ
وسل-م قال« :من قتل عبده قتلناه ،ومن َجدع عبده
َ َْ
َجدعن ُاه».

ےک ناک کان کاب ذین ےگ“۔
**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث -إن َّ
صح -أن القصاص يثبت يف انلفس
نفس ظلما
ويثبت يف األطراف ،فمن تعدى ىلع ٍ
عمدا عدوانا قتل بها ولواكن عبده اململوك ،ومن

تعدى ىلع عضو شخص فأتلفه أخذ به وأتلف عضوه
َّ
قصاصا ،إال أن مجهور العلماء ىلع أنه ال قصاص بني
العبد واحلر ،ذلك لعدم املاكفأة بينهما ولضعف هذا

احلديث.

**

اجمایل معنی:

ے
ی حدی ث ـ پش ِط ضحت ـ اس ناب کا قاندہ ذینی ہ کہ قضاض حان اور اعضاءِ خسم می
ش
نای ث ہو نا ہ ،پس خس ت کسی حان پعنی اپسان کو حان پوجھ کر ذ منی ےس قنل
ے
ت
کرذنا پو ندےل می اےس ھی قنل کنا حات گا مقنول خواہ اس کا ع الم ہی کنون ی ہو ،اور
ش
خس ت کسی حص ےک کسی عضو پ طلم ذھانا اور اےس نلف کر ذاال پو اس پ اس کا
ے
مواحدہ ہو گا اور قضاض می اس ےک عضو کو نلف کنا حات گا ،مگر جمہور ِعلماء ےک
پذنک ع الم و آراذ ےک مانی قضاض تہی ہ ذوپون ےک مانی ِ
عدم مساواب اور
اس حدی ث ےک صعنف ہوت یک وج ےس۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبوداود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد وادلاريم.
اتلخريج :سمرة بن جندب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• جدع  :اجلدع :هو قطع األنف ،أو األذن ،أو الشفة ،وهو باألنف أخص.

فوائد احلديث:

َّ
 .1إثبات القصاص يف اجلنايات ،وأن من قتل عمدا ،أو من أتلف طرفا أو عضوا من إنسان؛ كأنفه ،أو خصيته عمدا اقتص منه بمثل ذلك
الطرف.
 .2ثبوت القصاص بني السيد وعبده؛ لكن نفاه اجلمهور لضعف احلديث ولعدم اتلاكفؤ بني احلر والعبد.

 .3ثبوت القصاص يف األطراف.

 .4عدل اإلسالم يف القصاص.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود  -املؤلف سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد :املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .سنن الرتمذي -
املؤلف 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 -املؤلف ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد
عبد ابلايق -دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيىس ابلايب احلليب .السنن الصغرى للنسايئ -املؤلف أمحد بن شعيب  ،النسايئ -حتقيق :عبد الفتاح
أبو غدة-مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب -الطبعة :اثلانية .1986 – 1406 ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل املحقق :شعيب األرنؤوط ً -عدل 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
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العربية السعودية الطبعة :األوىل  1412 ،ـه 2000 -م .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام :تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –
الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام :تأيلف الشيخ صالح الفوزان -عناية عبد السالم السليمان -
مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل  .فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان
وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  .1427سبل السالم  -املؤلف حممد بن إسماعيل الصنعاين ،دار احلديث -بدون طبعة وبدون تاريخ .ذخرية العقىب يف
َ َّ
الول ِوي،دار املعراج ادلويلة للنرش و دار آل بروم للنرش واتلوزيع الطبعة :األوىل1416 /
رشح املجتىب -املؤلف :حممد بن يلع بن آدم بن موىس اإلثيويب
 ـه 1996 -م .ضعيف سنن الرتمذي -املؤلف حممد نارص ادلين األبلاين  -أرشف ىلع طباعته واتلعليق عليه :زهري الشاويش -املكتب االساليم –
بريوت -الطبعة :األوىل  1411 ،ـه 1991 -م.
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خستکسی مومن کوحان پوجھ کرقنل کنا اےس مقنولےکوارپونےکخواےل
ے
کنا حات گا ،اگروہ حاہی پو اےس قنل کرذین اورحاہی پو اسےسذیث لی،
ذیثیکمقدار نیس خقہ ،نیس حدعہ اور حالیس حلقہہ اور خسخیپوارب

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إىل أويلاء املقتول،

فإن شاءوا قتلوا ،وإن شاءوا أخذوا ادلية ،ويه

ثالثون حقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خلفة،

مضالحت کرلیوہ انےک لنہ۔

وما صاحلوا عليه فهو هلم

 .2061احلديث:

**

 .2061حدیث:

عرمو ین سعنت ا ین ناب ےس اور وہ ا ین ذاذا ےس روای ث کرت ہی کہ رسول اہلل
ﷺ ت فمانا کہ ’’خس ت کسی مومن کوحان پوجھ کرقنل کنا اےس مقنول ےک
ے
وارپون ےک خواےل کنا حات گا ،اگروہ حاہی پو اےس قنل کرذین اور حاہی پو اس

عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قالَ « :م ْن قتَل مؤ ِمنا
َ
َْ
ْ
ْ
ِّ ُ
المقتول ،فإن شاءوا قتَلوا ،وإن
متعمدا دفِ َع إىل أويلاء
َّ
شاءوا أَ َخذوا ِّ
ادليَة ،ويه ثالثون ِحقة ،وثالثون
َ
َ
َ َ
َجذ َعة ،وأ ْربعون خ ِلفة ،وما صاحلوا عليه فهو هلم،
َْ
َ ْ
العقل».
وذلك لتش ِديد

ےس ذی ث لی ،ذی ث یک مقدار نیس خقہ ،نیس حدعہ اور حالیس حلقہ ہ اور خس خی پ
ش
وارب مضالحت کرلی وہ ان ےک لن ہ اور ی ذی ث ےک سلسلہ می حنی یک وج

ےس ہ‘‘۔
**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث يبني األحاكم املرتتبة ىلع قتل املؤمن

عمد ,وقد وضح أن أويلاء املقتول من ورثته باخليار

بني أن يطابلوا بالقصاص فيقتله احلاكم جزاء من
جنس عمله ,وبني أن يرضوا بادلية املذكورة يف

احلديث ,ويه ثالثون حقة وثالثون جذعة وثالثون

ناقة حامال يف بطونها أوالدها ,كما جاء يف احلديث

أن ألويلاء املقتول أن يأخذوا ما زاد ىلع ذلك مما
تصاحلوا عليه ,ثم َّ
بني أن هذه ادلية -ويه دية القتل
العمد -دية مغلظة مشددة ملا فيها من العمد,
والقصد إىل القتل.

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث ان اخکام کو ینان کر رہی ہ خو کسی مومن کو عِماً قنل کرت یک وج ےس الگو
ے
ہوت ہی۔اس می ی وصاخت یک گنی ہ کہ مقنول ےک ور ناء کو ی احینار حاصل
ہ کہ وہ قضاض کا مظالنہ کرین پو حاکم اس کو قنل کرے گا اور ی اس ےک عمل یک

ت
حیس ےک خساب ےس اس یک شا ہو یگ۔ تہان ی ھی ینان کنا گنا ہ کہ اگر وہ حدی ث
ے
می مدکور ذی ث پ راضی ہو حا نی (پو اس ےک مظاپق قنضلہ ہو گا)اور وہ ذی ث نیس
خقہ ،نیس حدعہ اور نیس حاملہ او نینان ہون یگ کہ خن ےک نینون می نچ موخوذ ہون۔
ت
ے
اشی رطح حدی ث می ی ھی آنا ہ کہاگر مقنول ےک ور ناء اس ےس راند کسی خی ےک
ے
ساتھ مضالحت پ راضی ہون پو ےل سکن ہی۔ اس حدی ث می خو ذی ث ینان یک گنی
ے
ہ (قنل عِم یک ذی ث) ی ابہائ شحت ذی ث ہ کنو نکہ اس می قنل یک بت اور
اراذہ نانا حا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :سنن الرتمذي.

معاين املفردات:

• متعمدا  :العمد عكس اخلطأ ,والعمد يف باب القتل أن يقصد من يعلمه ًّ
آدميا معصوما فيقتله بما يغلب ىلع الظن قتله به.
• أويلاء املقتول  :ورثته.
• فإن شاءوا قتلوا  :قتلوه بدل قتيلهم.

• أخذوا ادلية  :دية املقتول ,وادلية :املال املدفوع إىل املجين عليه أو إىل ويله بسبب اجلناية.
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َّ
• ح َّق ٌة  :يه من اإلبل ما دخلت يف السنة الرابعةِّ ،
سميت بذلك؛ ألنها استحقت الركوب واحلمل والوطء.
ِ
َّ
• جذعة  :يه من انلوق ما دخلت يف السنة اخلامسة ،سميت بذلك؛ ألنها أسقطت مقدم أسنانها.
َ
• خ ِلفة  :احلامل من انلوق.
• وما صاحلوا عليه  :أي :من غري ما ذكر ،أو يف تعيني زمان العطاء وماكنه.
• فهو هلم  :املصالح عليه جائز للمصاحلني أو ثابت ألويلاء املقتول.

• ذلك تشديد العقل  :أي :القسم املذكور من العقل هو قسم غليظ ,والعقل ادلية ,وسميت بذلك ألن القاتل جيمعها ويعقلها بفناء أويلاء املقتول
يلتقبلوها منه فسميت عقال.

فوائد احلديث:
 .1جواز الصلح يف ادلماء ىلع أكرث من ادلية أو أقل.
َّ
َّ
َّ
 .2أن األصل يف ادلية يه اإلبل ،وأن األجناس ابلاقية يه أبدال؛ ذلك أن اإلبل يه اليت يدخلها اتلغليظ واتلخفيف.
 .3حرمة قتل انلفس املعصومة وتشديد الرشيعة يف ذلك.
 .4أن أويلاء املقتول خمريون بني أن يطابلوا بالقصاص من القاتل املتعمد ,وبني أن يأخذوا ادلية.
َ
َّ
 .5أن دية القتل العمد دية مغلظة ,ويه :ثالثون ِحقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خ ِلفة يف بطونها أوالدها.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا –
بريوت - .سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة:
اثلانية  1395 ،ـه -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- .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل،
ّ
املكرمة الطبعة:
 1421ـه2001 -م- .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م -تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه2006
م -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- .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة:
ّ
ُ
َ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
األوىل 1422 ،ـه2002 -مَّ - .
اتليسري ,حممد بن إسماعيل الصنعاين املعروف باألمري ,حققه حم َّمد ُصبْيح بن َح َسن َحالقَ ,مكتَبَة
اتلحبري
ْ
الرشد ،الرياض  -اململكة ال َع َر َّ
ُّ
بية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م- .الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ومعه بلوغ
األماين من أرسار الفتح الرباين ,أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ابلنا الساًعيت ,دار إحياء الرتاث العريب ,الطبعة :اثلانية- .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه -نيل األوطار ،للشواكين .انلارش :دار احلديث،
مرص .الطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م  -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،للشيخ األبلاين .انلارش :املكتب اإلساليم – بريوت .الطبعة:
اثلانية   1405ـه1985 -م.
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ے
خست ا ین مملوک(عالم نا ناندی)پ ت ہمت لگائ حاال نکہوہ اس ت ہمتےس
ے ے
پی تھا پو اےسقنامتےکذنکورے لگات حا نیےگ اِالیکہوہو پےس ہیراہ
ہو حیےس است کہا تھا۔

من قذف مملوكه ،وهو بريء مما قال ،جدل يوم
القيامة ،إال أن يكون كما قال

 .2062احلديث:

**

 .2062حدیث:

ے
اپوہپہ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ می ت اپو القاشم ﷺ کو فمات ہوت
ے
سنا کہ "خس ت ا ین مملوک (ع الم نا ناندی) پ تہمت لگائ حاال نکہ وہ اس تہمت ےس
ے ے
پی تھا پو اےس قنامت ےک ذن کورے لگات حا نی ےگ اِال ی کہ وہ و پےس ہی راہ ہو
حیےس اس ت کہا تھا"۔

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت أبا
ََ َ
القاسم -صىل اهلل عليه وسلم -يقول« :من قذف
َ ُْ َ
وك ُه ،وهو بَر ٌ
يء مما قال ُج ِدل يوم القيامة إال أن
ممل
ِ
يكون كما قال».
**

درجة احلديث :صحيح

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

املعىن اإلمجايل:

َ
ُ
السيد مملوكه فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛
إذا قذف
َّ
َّ
ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه ،وما دام أنه
َّ
سيلحقه العذاب يف اآلخرة ،وحيد ذللك ،فإنه ال حيد

**

يف ادلنيا ،وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع من
ُ َ ُّ
حيد السيد ألنه ال يقذف مملوكه إال عن
العلماء .وال
يقني وغلبة ظن اغبلا؛ ألن قيمته ستزنل مع القذف

ويف هذا رضر عليه .ويف هذا احلديث ختصيص لقوهل

تعاىل( :-واذلين يرمون املحصنات ثم لم يأتوا بأربعةشهداء فاجدلوهم ثمانني جدلة).

اجمایل معنی:

ے
خت آقا ا ین مملوک پ تہمت لگا ذے پو ذینا می اس پ حد ناقد تہی یک حات یگ کنو نکہ
ے
ے
ش
حدوذ یک شا نی اس حص ےک لن کقارہ ہوئ ہی خس پ وہ ناقد یک حا نی اور اس
ش
حصکوخو نکہآخربمی عداب ہوگااوراس تہمت لگات یکوج ےس اس پ حدحاری
ے
یک حات یگ اس لن ذینا می اس پ حد ناقد تہی یک حائ۔ ذینا می اس پ حدےک حاری
ے
ی کن حات ےک نارے می علماء کا اجماع ہ۔ آقا پ حد اس لن تہی لگائ حائ
کنو نکہ وہ عام طور پ ا ین مملوک پ تہمت رصف اشی وق ث لگا نا ہ خت اےس پقی
ے
اور عال ث گمان ہو حات کنو نکہ تہمت لگات یک وج ےس مملوک یک فمت کم ہو حائ
ہ اور اس می اشی کا پقضان ہو ناہ۔ اس حدی ث می اہلل پ عایل ےک اس فمان یک
ن
اب تُم لَم ناپُوا ن َارپ ع ِہ ُشہداءَ ق َاحلِدوہُم تَما ن ِ
حضنص ہ کہ ’’ َوا َلدِین َپمُون ال ُمح َضن َ ِ
ی
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ت
ہ
ہ
م
پ
ع
ل
خ
م
حَل َد ًہ‘‘ (النور)4 :۔ پجمہ’’:اور و وگ ناک ذا ن ور ون پ ت لگات ی اور
ترھ حار گواہ تہی الت پو اتہی اشی ذُرے مارو‘‘ ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبوهريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :صحيح ابلخاري وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

ََ َ
• قذف  :القذف هو الريم بوطء يوجب احلد ىلع املقذوف.
• مملوكه  :هو العبد أو األمة اليت يملكها السيد بسبب رشيع صحيح كجهاد.

فوائد احلديث:

َّ
َّ
 .1إذا قذف السيد مملوكه ،فال يقام عليه احلد يف ادلنيا؛ ذلك أن احلدود كفارات ملن أقيمت عليه ،وما دام أنه سيلحقه العذاب يف اآلخرة ،وحيد
َّ
َّ
ذللك ،فإنه ديلل ىلع أنه ال حيد يف ادلنيا ،وعدم إقامة احلد عليه يف ادلنيا إمجاع العلماء.
 .2حيرم ىلع السيد أن يقذف مملوكه ،وهو اكذب عليه يف ذلك.

 .3يف احلديث صيانة لألعراض ولو اكنوا أرقاء.
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 .4ثبوت امللكية للبرش إذا اكن بسبب صحيح ،وهو إمجاع.
 .5أن اجلزاء كما يكون يف ادلنيا يكون يف األخرة
 .6إثبات يوم القيامة.

 .7ال حد ىلع السيد إذا اكن األمر كما قال.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة  :األوىل 1422ه .صحيح مسلم بن احلجاج ،املحقق :حممد
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق:
فؤاد عبد ابلايق ،انلارشُ :
صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه .توضيح األحاكم من بلوغ املرام  ،عبد اهلل بن عبد
الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة  ،منحة العالم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل.1428 ،
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي-انلارش :دار الفلق – الرياض-
الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم ،حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث .املوسوعة الفقهية الكويتية-صادر عن :وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية  -الكويت الطبعة :من  1427 - 1404ه.األجزاء  :23 - 1الطبعة اثلانية ،دارالسالسل  -الكويت ..األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل،
مطابع دار الصفوة – مرص..-األجزاء  :45 - 39الطبعة اثلانية ،طبع الوزارة.
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ش
خس حصتہفضتمارےک پ عدآیث الکرشیپھی ،اس کو خنتمیذاحل
ے
ت
ہ
ک
ہوتےسموبےکسوا اور کوئخیرو نوایل ی۔

من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم
يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت

 .2063احلديث:

**

ش
اپو امام رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا'' :خس حص
ت ہ فض تمار ےک پ عد آی ث الکرشی پھی ،اس کو خنت می ذاحل ہوت ےس
ے
ق
م
ہ
ت
ک
ہ
خ
ی
موب ےک سوا اور کوئ ی رو ن وایل ی۔'' اور انک روا ث ی” :و ل و اہلل
ت
احد“ (پعنی ''قل ہو اہلل احد '' ھی پےھ) ےک لقظ کا اصاقہ ہ۔

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

صىل اهلل عليه وسلم« :-من قرأ آية الكريس يف دبر
لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال أن

يموت» .ويف رواية« :وقل هو اهلل أحد».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف فضل قراءة آية الكريس ،ويه
َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُّ ُ َ
وم ال
يف سورة ابلقرة{ :اَّلل ال إِهل إِال هو اليح القي
ْ
َْ
ْ
الس َ
هل َما يف َّ
تَأ ُخ ُذ ُه سنَ ٌة َو َال نَ ْو ٌم َ ُ
َ
ات َو َما ِيف األر ِض
او
م
ِ
ِ
ِ
َم ْن َذا َّاذلي ي َ ْش َف ُع عنْ َد ُه إ َّال بإ ْذنه َي ْعلَ ُم َما بَ ْ َ
ني أَيْديهمْ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َْ ُ ْ ََ ُ ُ َ َ
يش ٍء ِم ْن ِعلْ ِم ِه إ َّال ب َما َشاءَ
ْ
وما خلفهم وال ِ
ِ ِ
حييطون ب ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
اوات َواأل ْر َض َوال يئُ ُ
َ ُ ْ ُّ ُ َّ َ
ود ُه ِحف ُظ ُه َما
َو ِسع كر ِسيه السم َ ِ
ْ
يل الْ َعظ ُ
َو ُه َو ال َع ُّ
يم} [ابلقرة ]255 :دبر لك صالة،
ِ
ِ

 .2063حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ی حدی ث ہ فض تمار ےک پ عد آی ث الکرشی پ ھن یک قضنلت ینان کرئ ہ۔
آی ث الکرشی سورہ النقہ می ہ{ :ال َلہ الَ اِلَہ ا ِ َال ہُو َالچ َ ُی القَن ُ
وم الَ َنا ُحدُ ُہ ِسن َ ٌّہ َوالَ پَو ٌّم لَہ مَا
ُ
ُ
ُ َ
ِ حَل
ض مَن ذَا َالدِی پ َسقَعُ ِعند ُہ ا ِ َال نِاِذ ِیِپ َع َل ُم ما َن
ِق ال َسما َو ِ
اب َومَا ِق االَر ِ
ی َاندِتہم َومَا ق َہُم َوالَ
َ
َ
َ َ
ے خِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
پ
ِ
َ
ق
نُحن ُطون سیء من علمِ ِہ ا ِ َال ت ِما سَاءَ َوسعَ کُرسنُہ ال َسما َو ِ
اب َواالَر َض َوالَ َبُوذُ ُہ ط ُہ َما َوہُو َ
ُ َ
َ
َ
ل ع لع َ ِ
ط
ن
ق
م
ل
ن
ض
ھ
ن
خ
ا َ ِ ُیل ا ُم} [ا قہ ]255 :اس یک لت ی ہ کہ اس کا پ ن واال نت ی
ے
ذاحل ہوگا نا رمت ہی خنت می ذاحل ہو حات گا۔

والفضل هو دخول اجلنة أو أن دخول اجلنة يكون

إن مات من ساعته تلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه النسايئ ،والرواية األخرى أخرجها الطرباين.
اتلخريج :أبو أمامة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• الكريس  :قد جاءت األحاديث أنه موضع القدمني للرب -تبارك وتعاىل.-
• اآلية  :العالمة الظاهرة ،وتطلق ىلع طائفة حروف من القرآن ،علم باتلوقيف انقطاعها عما قبلها ،وعما بعدها من الالكم.

فوائد احلديث:
 .1فضل هذه اآلية العظيمة؛ ملا اشتملت عليه من األسماء احلسىن ،والصفات العىل ،والوحدانية ،واحلياة الاكملة ،والقيومية ادلائمة ،والعلم
الواسع ،وامللكوت املحيط ،والقدرة العظيمة ،والسلطان القويم ،واإلرادة انلافذة.

 .2املراد بادلبر هنا ما بعد السالم؛ ألن ما قبل السالم ليس حمال للقرآن ،وإنما حمله القيام ،فهذه قرينة ىلع أن املراد ما بعد السالم.

 .3استحباب قراءة تلك اآلية العظيمة ،وهذه السورة الرشيفة بعد لك صالة مفروضة؛ يلكتمل بهما ذكره لربه ،ويرفع بهما ما نقص من صالته،
ويلجدد إيمانه لك يوم ِخس مرات ،بتالوة أسماء اهلل احلسىن ،وصفاته العىل.
َّ
َّ
َّ
من نعيم اجلنة ،كما أن عذاب القرب جزء من عذاب انلار؛ لقوهل
 .4إثبات اجلزاء األخروي ،وأن أوهل نعيم القرب ،أو عذابه ،وأن نعيم القرب جزء
َّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ًّ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ
اب ( })46سورة اغفر.
تعاىل{ :انلار يعرضون عليها غدوا وع ِشيا ويوم تقوم الساعة أد ِخلوا آل فِرعون أشد العذ ِ
َّ
َ ُ َْ ُ َ
ان األعمال الصاحلة سبب دلخول اجلنة ،كما قال تعاىلَ :
{ج َزاء بِ َما اكنوا يع َملون ( })17سورة السجدة.
.5
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املصادر واملراجع:

ّ
َ
لوغ َ
توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر،
الم َرام ،للبسام ،مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل 1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل
الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 1ه .سلسلة األحاديث الصحيحة ،حممد نارص ادلين األبلاين ،دار املعارف1415 ،ه .السنن الكربى ،لإلمام النسايئ،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه 2001 -م .املعجم الكبري ،للطرباين ،املحقق :محدي بن عبد املجيد السليف ،دار النرش :مكتبة ابن
تيمية  -القاهرة.
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ے
خو ا ینآلہیناسل کو جھوت پو اےس حا ہن کہوہوصو کرے۔

من مس ذكره فليتوضأ

 .2064احلديث:

**

َ َ
عن عروة قال :دخلت ىلع مروان بن احلكم فذك ْرنا
ما يكون منه الوضوء ،فقال مروان :ومن َم ِّس
َّ َ
اذلكر؟ فقال عروة :ما علمت ذلك ،فقال مروان:
أخربتين ب ُ ْ َ
رسة بنت صفوان ،أنها سمعت رسول اهلل
َ َ
صىل اهلل عليه وسلم يقولَ « :م ْن َم َّس ذك َره فليتوضأ».

رعوہینریی رضیاہلل عنہےس روای ثہ کہمیرموانین خکمےکناسآنا۔خن
ے
وخواہب یک ینا پ وصو پوب حا نا ہ ان ےک نارے می ہمارے مانی گقنگو ہوئ۔
ت
رموان ت پوجھا کہ کنا آلہ یناسل کو جھوت ےس ھی وصو پوب حا نا ہ؟۔ رعوہ
م
رضی اہلل عنہ ت خواب ذنا کہ چےھ اس ےک نارے می کچھ علم تہی ہ۔ اس پ
م
رموان ت کہا کہ چےھ پُشہ بت صقوان رضی اہلل عہا ت ینانا کہ اتہون ت ینی
ے
ے
ﷺ کو فمات ہوت سنا کہ خو ا ین آلہیناسل کو جھوت پو اےس حا ہن کہ وہ وصو
کرے۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

معىن احلديث :خيرب عروة -رمحه اهلل -أنه دخل ىلع
مروان بن احلكم واكن أمريا ىلع املدينة يف ذلك
َ َ
الوقت " فذك ْرنا ما يكون منه الوضوء " أي تذاكرنا

وحبثنا يف نواقض الوضوء واألشياء اليت ينتقض بها
َّ َ
الوضوء  .فقال مروان " :و ِم ْن َم ِّس اذلكر "  ،يعين :ومما
َّ َ
حيصل به نقض الوضوءَ ،م ّس اذلكر فقال عروة" :ما
علمت ذلك" ،يعين :ما أعلم ديلال ،وليس عندي

علم يف ذلك عن رسول اهلل _ صىل اهلل عليه وسلم _
رسة بنْ ُ
 .فقال مروان :حدثتين ب ُ ْ َ
ت صفوان _ ريض اهلل
ِ
عنها _ أن انليب _ صىل اهلل عليه وسلم _ قالَ ( :م ْن
َم َّس َذ َك َره فليتوضأ ) ويف رواية الرتمذي  " :فال َ
يص ِل
َّ َ
حىت يتوضأ " وهذه الرواية ٌ
نص يف أن َم َّس اذلكر
ٌ
ناقض للوضوء سواء اكن لشهوة أو لغري شهوة وسواء
قصد مسه أو لم يقصد ،لكن برشط أن حيصل
َ
الم ُّس مبارشة ،أي من غري حائل بينهما ،أما إذا اكن
من وراء حائل فال يؤثر َم ُّسه؛ لعدم وجود حقيقة

املس؛ ألن َ
ِّ
الم َّس هو مبارشة العضو العضو؛ يدل
ْ َ
ذللك ما رواه النسايئ وغريه  " :إذا أفىض أحدكم
َ
ْ
بيده إىل ف ْر ِجه وليس بينها ِسرت وال حائل فليتوضأ ".

سبل السالم ( )97/1فتح ذي اجلالل واإلكرام

( )261 ، 260/1توضيح األحاكم()298/1

 .2064حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
حدی ثکامقہوم :رعوہ رضیاہلل عنہینارہہی کہوہرموان ینخکم ےکناس گن
خو اس وق ث مدینہ کا گورپ تھا۔ " قدَکَر نا ما یکون منہ الوصوء "۔ پعنی ہمارے مانی ان
ناپوناوراسناء ےکنارےمی گقنگواور نحتحلن کیلخن یک وجےس وصوءپوبحا نا

ِ
ہ۔ رموان ت کہا کہ " ومن مَ ِ
س الدَکَر "۔ پعنی خن خیون یک وج ےس وصو پوب
ت
حا نا ہ ان می ےس انک آلہ یناسل کو جھونا ھی ہ۔ رعوہ رضی اہلل عنہ ت
م
خواب ذنا کہ "ما علمت ذلک"۔ پعنی چےھ اس یک ذلنل کا علم تہی ہ اور ی ہی اس
ے
سلسےل می رسول اہلل ﷺ ےس رموی کوئ حدی ث میے ناس ہ۔ اس پ رموان
م
ت کہا کہ چےھ پ ُ
شہ بت صقوان ت خی ذی ہ کہ ینی ﷺ ت فمانا "خو ا ین
َ
ے
آلہ یناسل کو جھوت اےس حا ہن کہ وہ ذونارہ وصو کرے‘‘۔ پمدی شپف یک
روای ث می ہ کہ "وہ اس وق ث نک تمار ی پےھ خت نک کہ وہ وصوء ی
ک
کرےل‘‘۔ ی روای ث پو اس ناب یک ھیل وصاخت ہ کہ آلہیناسل کو جھوت ےس
ے
وصو پوب حا نا ہ حاہ شہوب ےک ساتھ جھوا حات نا ترھ پعی شہوب ےک ساتھ
ش
اور حاہ اس حص ت جھوت کا اراذہ کنا ہو نا اراذہ ی کنا ہو۔ ناہم اس سلسےل می
ے
ے
شط ی ہ کہ ی جھونا پاہ راست ہو اور ذرمنان می کوئ ےس حا نل ی ہو۔ اگر
ے
ے
ے
ذرمنان می کوئ ےس حا نل ہو پو ترھ جھوت ےس کوئ اپ تہی پ نا کنو نکہ اب

ذرخقنقت مس ہوا ہی تہی ہ۔ کنو نکہ مس کرت ےس رماذ ی ہ کہ انک عضو پاہ
ے
راست ذوشے عضو ےک ساتھ لےگ۔ اس پ پسائ یک روای ث کرذہ ی حدی ث ذالل ث
ے
کرئ ہ " اذا اق َ
صی احدکم یندہ ایل َف ِج ولیس نینہا ِسی وال حا نل قلینوصا " (پعنی خت تم
ے
ے
ی
م
ن
ک
ک
ت
می ےس کوئ ا ی شمگاہ و اس رطح ےس اہ ھ لگا ےل کہ ذرمنان ی وئ پذہ نا آر ی
474

ہو پو اےس حا ہن کہ وہ وصوء کرے‘‘)۔ سنل الس الم ( )97/1فح ذی الچ الل
واالکرام ( )261 ، 260/1پوضح االخکام()298/1۔
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه
اتلخريج :برسة بنت صفوان _ ريض اهلل عنها _
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

فوائد احلديث:

َ َّ َّ
اذلكر ينقض الوضوء ،سواء اكن بشهوة أو بغري شهوة وسواء حصل َ
الم ُّس بقصد أو بغري قصد.
 .1فيه أن مس
 .2فيه حرص عروة ومروان ىلع حتصيل العلم

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .صحيح أيب داود –
األم -حممد نارص ادلين ،األبلاين (املتوَّف1420 :ه) مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ
َ
ّ
فتح ذي اجلالل
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة املكرمة الطبعة :اخلا ِمسة  1423 ،ـه 2003 -م ُ
واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت
عرفة .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ
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ے
ے
ے
خووپپےھ پعی سوحات ،نا اےسپھنا تھول حات پو خت اےس ناذ آت اس

من نام عن وتره ،أو نسيه ،فليصله إذا ذكره

وقث اےسپھےل۔

 .2065احلديث:

**

 .2065حدیث:

اپو سعند حدری رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا کہ ’’خو وِپ
ے
ے
ے
پےھ پعی سوحات ،نا اےس پھنا تھول حات پو خت اےس ناذ آت اس وق ث اےس

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -مرفوًع« :من
َ ْ ِّ
نام عن وتره ،أو نسيه ،فليُ َصله إذا ذكره».

پھ ےل‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

من نام عن وتره حىت أصبح ،أو نسيه فإنه يصليه بعد

طلوع الفجر ،أداء ال قضاء ،فيبني احلديث الرشيف

جواز صالة الوتر ولو بعد طلوع الفجر اثلاين ملن

نسيه أو نام عنه؛ ألنه معذور رشًع.

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ے
ے
ش
خو حص وپ پےھ پعی سو حات تہان نک کہ ضح ہو حات ،نا اےس تھول حات پو وہ
اےس طلوعِ فرح ےک پ عد پھ ےل۔ ی اس یک رطف ےس اذا ہو یگ ی کہ قضا۔ حدی ث
ے
ش
شپف می اس ناب کا ینان ہ کہ خو حص وپ پھنا تھول حات نا ترھ اتہی پےھ
ے
ے
ے
پعی سو حات پو اس ےک لن حاپ ہ کہ وہ (خت اےس ناذ آت نا خت وہ یندار ہو)
ے
ن
ط
ف
ہ
ک
ک
ن
ہ
ن
ل
ن
پ
پ
تمار وپ پھ ےل اگرج ی اذای یگ رح نائ ےک وع ےک عد ی ون ی و و کہ ا سا
ش
حص شعاً معدور ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبوسعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

فوائد احلديث:
 .1أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حىت طلع الصبح اثلاين ،أو نسيه فلم يذكره حىت طلع الفجر فإنه يصليه ،ولو بعد طلوع الصبح اثلاين.
 .2ال تعارض بني هذا احلديث وحديث" :من أدرك الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل" ،فهذا يف حق اذلاكر واملستيقظ ،فإن وقت الوتر عنده ينتيه

بطلوع الفجر اثلاين؛ خبالف حديث ابلاب ،فهو يف ِّ
حق انلائم والغافل ،فإن هذا هو وقت الصالة يف حقه.
ّ
ّ
 .3إذا فات الوتر فإنه ال يقضيه يف انلهار ىلع صفته وترا ،بل يشفعه بركعة ،لفعله -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقد اكن وتره إحدى عرشة ركعة ،فإذا
غلبه نوم أو وجع صىل بانلهار ثنيت عرشة ركعة ،وهكذا يفعل من ًعدته أن يصيل تسعا فيصيل بانلهار عرشا ،ومن اكن يصيل بالليل سبعا فيصيل
بانلهار ثماين ركعات ،وهذا هو األظهر ،فإن حديث أيب سعيد جممل ،وحديث ًعئشة مفرس هل.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط،
انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل   1421 ،ـه 2001 -م ,سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيىس ابلايب احلليب .صحيح اجلامع الصغري وزيادته ،لألبلاين ،ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه 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 ، 1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة  ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي.
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ے
نزلت هذه اآلية يف أهل قباء :فيه رجال حيبون
ن
ب
ح
ن
ط
یآیث اہلِ قناےک نارے می نارل ہوئ(:قنہ رحال ونان رہواواہلل
أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين ،فسأهلم رسول
نحت المطرہین) انےسرسول اہللﷺتاسےکمنعلق پوجھا پو اتھونت
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقالوا :إنا نتبع
ت
ینانا کہ ہم ظہاربےک لنذھنلونےک ساتھ نائ کا ھی اسی عمال کرتہی۔
احلجارة املاء

 .2066احلديث:

**

َ َ
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -قال :نزلت هذه
َ ٌ ُ َ َ ْ َ َّ
اآلية يف أهل ُق َب َ
حي ُّبون أن يتَ َطه ُروا
اءِ { :في ِه ِرجال ِ
َ َ
َ َّ ُ ُ ُّ ُ ِّ
الم َّطه ِرين} [اتلوبة ،]108/ف َسأ ُلهم رسول
حيب
واَّلل ِ
َّ ُ ْ
َ
ُ
حلجارة
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقالواِ :إنا نت ِبع ا ِ
َ
املاء.

 .2066حدیث:

خضب عنداہلل ین عناس رضی اہلل عنہ فمات ہی کہ ی آی ث اہلِ قنا ےک نارے
ے
می نارل ہوئ{:قِن ِہ رِحال نُحِنُون َان َبَطرہوا وال َلہ نُح ِ
ت الم ُ َط ِرہِین}
َ ٌّ
َ َُ َ ُ ُ
َ
(النوی’’)108:اس می ا پےس آذمی ہی کہ وہ خوب ناک ہوت کو پسند کرت ہی،
اور اہلل پ عایل خوب ناک ہوت والون کو پسند کر نا ہ‘‘ اُن ےس رسول اہلل ﷺ ت
اس ےک من علق پوجھا پو اتھون ت ینانا کہ ہم ظہارب ےک لن ذھنلون ےک ساتھ نائ
ت
کا ھی اسی عمال کرت ہی۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف إحدى مناقب أهل قباء ،ويه
أنهم حيبون اتلطهر بشهادة القرآن هلم ،وأنهم حني
سئلوا عن السبب أخربوا بأنهم حال دخوهلم اخلالء

يستجمرون باحلجارة ،ثم يستنجون بعده باملاء؛ وذلك
أدىع لكمال إنقاء املخرج .واحلديث ضعيف ،وليس
يف اجلمع بني االستنجاء واالستجمار ديلل صحيح،

لكنه جائز؛ ألن األصل اجلواز وال يوجد ما يمنع من

ذلك.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اہلِ قنا ےک مناق ث می ےس انک خوئ ی ینان یک حا رہی ہ کہ وہ
ے
صقائ پسند لوگ تےھ خس یک گواہی فآن ذے راہ ہ۔ خت ان ےس اس کا سیت
پوجھا گنا پو اتھون ت ینانا کہ خت وہ بت الچ الء ےک لن حات ہی پو اسینچاء ےک

لن تہےل ذھنےل اسی عمال کرت ہی ترھ اس ےک پ عد نائ ےس اسینچاء کرت ہی اور ان
ج
کا خنال ہ کہ اس رطح نچاست ےک ن کلن یک حگہ کو ا ھی رطح صاف کنا حا سکنا ہ۔
ی حدی ث صعنف ہ ،ذھنلون اور نائ ذوپون کو انک ساتھ اسینچاء ےک لن اسی عمال
ے
کرت یک ذرست ذلنل تہی ہ لنک ی حاپ ہ۔کنون کہ اصل خوار ہ اور اس
ے
ن
ل
ہ
ت
ےس مماپعت یک کوئ ذ ل ی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

معاين املفردات:

• قباء  :اسم ملاكن قرب املدينة انلبوية.
• نتبع احلجارة املاء  :يزنهون أدبارهم باحلجارة من الغائط ،ثم يغسلونها باملاء؛ يلحصل كمال اإلنقاء.

فوائد احلديث:
 .1فضل مسجد قباء.
 .2احلديث ديلل ىلع أن إزالة انلجاسة من حمل اخلارج بتخفيفها باحلجارة ،ثم إتباعها املاء هو أكمل اتلطهر؛ يلحصل كمال اإلنقاء.
 .3االقتصار ىلع املاء وحده أفضل من االقتصار ىلع احلجارة وحدها؛ ألنه يطهر املحل.
 .4جواز االقتصار ىلع احلجارة وحدها ،ال فرق يف ذلك بني وجود املاء وعدمه ،وال بني احلارض واملسافر والصحيح واملريض.
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املصادر واملراجع:

كشف األستار عن زوائد الزبار ،نور ادلين يلع بن أيب بكر اهليثيم ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظيم ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل
1399ه1979 ،م .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة:
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه،
اثلانية 1405ه1985 ،م .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
2003م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .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.
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رسول اہللصیل اہلل علنہو سلمت کم عقل عورپونےسذوذھ نالت کامظالنہ
کرتےسمنع کناہ؛ کنون کہذوذھ می مساتہت ہوئہ۔

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللنب يشبه

 .2067احلديث:

**

ُ
َ َ
عن زياد السهيم ،قال« :نىه َر ُسول اهلل -صىل اهلل
ُْ َْ َ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ
احل َ ْم َق ُ
ْب يُش ِبه».
اء؛ فإن الل
عليه وسلم -أن تسرتضع
لم أجد حكما هلذا احلديث عند

ش
رناذ ہمی رجمہ اہلل ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ و سلم ت
کم عقل عورپون ےس ذوذھ ن الت کا مظالنہ کرت ےس منع کنا ہ؛ کنون کہ ذوذھ می
مساتہت ہوئ ہ۔

**

درجة احلديث :الشيخ األبلاين ،وهو مرسل،
واملرسل ضعيف

حدیث کا ذرج:

املعىن اإلمجايل:

يدل هذا احلديث ىلع أنه ال ينبيغ أن يُطلب من املرأة
ُ
قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية أن ترضع الطفل؛ ألن

حليبها ربما أفىض إىل الرضيع فرسى إيله وأخذ من

محقها وقلة عقلها.

 .2067حدیث:

**

اجمایل معنی:

ی حدی ث اس ناب پ ذالل ث کرئ ہ کہ ت وقوف ،کم عقل اور ت پضیب
عورب ےس نچ کو ذوذھ تہی ن الت کا مظالنہ تہی کرنا حا ہن؛ کنون کہ اس کا ذوذھ
ت
پسا اوقاب سی خوار نک ہنح کر اس پ اپ اندار ہو نا ہ اور نچہ اس عورب یک ت
وقوق و کم عقیل کو قنول کرلینا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود يف املراسيل وابليهيق.
اتلخريج :زياد السهيم -رمحه اهلل-
مصدر منت احلديث :مراسيل أيب داود وهو يف بلوغ املرام خمترصا.

معاين املفردات:

ُ َ
ُ َ
• ت ْسرتضع  :ي ْطلب منها تلكون مرضعة للطفل الرضيع
َ
• احل َ ْمقاء  :قليلة العقل ،ضعيفة ابلصرية
• فإن اللْب يشبه  :أي :إن املرأة إذا أرضعت غالما فإنه يزنع إىل أخالقها فيشبهها.

فوائد احلديث:

 .1أن الرضاع الكثري يف هذه السن املبكرة هل ٌ
دور ٌ
كبري يف تنشئة الطفل ،وبناء جسمه ،فهذا الغذاء يتحول بإذن اهلل إىل طاقات خمتلفة يف اجلسم،
ومنها الطاقة العقلية والفكرية.
ُ ُ
َ
 .2أنه ال ينبيغ أن نسرتضع من بها عيب خليق أو خليق يمكن أن يؤثر ىلع الطفل.
 .3أنه يدل ىلع العناية باللْب اذلي يَ ْر َض ُعه الطفل ،وأن يكون من امرأة سليمة من مجيع انلوايح.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان .دار ابن اجلوزي .ط1428 1ه  -تسهيل االملام ،للشيخ صالح الفوزان .طبعة الرسالة .الطبعةاألوىل  2006 – 1427م  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توضيحُ
ِ
ّ
َ
لوغ َ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -املراسيل ،أليب داود .املحقق :شعيب األرناؤوط.
انلارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت .الطبعة :األوىل.1408 ،
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن
رسول اہللﷺتاس نابےسمنعفمانا کہآذمی تھلدار ذرختےک پچ اور
ے
يتخىل الرجل َتت شجرة مثمرة ،ونىه أن يتخىل
حاریوساری ترہےک کنارےپ نینھ کرقضات حاخت کرے۔
ىلع ضفة نهر جار

 .2068احلديث:

**

 .2068حدیث:

این عرم رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ’’رسول اہلل ﷺ ت اس ناب ےس منع
فمانا کہ آذمی تھلدار ذرخت ےک پچ اور حاری و ساری ترہ ےک کنارے پ نینھ کر
ے
قضات حاخت کرے‘‘۔

عن ابن عمر -ريض اهلل عنه -قال« :نىه رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -أن َيتَ َخ َّىل َّ
الرجل حتت شجرة
َ َ َّ
ْ
َ َّ َ
ُمث ِم َر ٍة ،ونىه أن يتَخىل ىلع ضف ِة نهر َجار».
**

درجة احلديث :ضعيف جدا

حدی ث کا ذرج :صعنف حداً (ی حدی ث تہت صعنف ہ)۔

املعىن اإلمجايل:

معىن حديث ":نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
ْ
أن َيتَ َخ َّىل َّ
الرجل حتت شجرة ُمث ِم َر ٍة" .يعين :ال جيوز

لإلنسان أن يقيض حاجته ببول أو اغئط حتت

األشجار اليت هلا ثمار ينتفع منها إما باألكل أو غريه
ِّ
من أوجه االنتفاع؛ ألن فعله هذا يقذرها ىلع انلاس،
وألنها َّ
ربما سقطت منها بعض اثلِّمار فتتلوث
بانلجاساتُ ،
ور َّبما ت َ َ َّ
رشبت األشجار من هذه
َّ
َ
َ
َّ
انلجاسات ،فأثر ذلك ىلع ثمرها ،وباتلايل حي ِرم انلاس
َ
من االنتفاع بها .أما األشجار اليت ث َمرها ال يُنتفع به
َ
أو ال ثمرة هلا  ،فال مانع من قضاء احلاجة حتتها؛ ألن

فعله هذا ال يرتتب عليه إرضار بانلاس ،إال إذا اكن
هلا ِظل يُنتفع به ،فال جيوز قضاء احلاجة حتتها؛ ألن
َ َ َّ
َّ َ
فيها نفع للناس" .ونىه أن يتَخىل ىلع َضف ِة نهر َجار".
يعين  :نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يقيض
اإلنسان حاجته ببول أو اغئط ىلع َض َّف ِة َّ
انلهر؛ ألنه
من مرافق انلاس اليت يَردون إيلها ،ومثله َّ
السوايق
ِ
َّ
واجلَريات اليت جيري فيها املاء إىل املزارع أو السوايق
واجلَوايب اليت جيتمع فيها املاء .هذا احلديث ضعيف،

لكن حتريم قضاء احلاجة يف أماكن انتفاع انلاس

مستفاد من أدلة صحيحة ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل

عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -قال:
«اتقوا اللعانني» قالوا :وما اللعانان يا رسول اهلل؟ قال:
«اذلي يتخىل يف طريق انلاس ،أو يف ظلهم» .رواه

**

اجمایل معنی:

ے
حدی ث کا مقہوم" :رسول اہلل ﷺ ت تھل ذار ذرخت ےک پچ قضات حاخت
ے
ےس منع فمانا ہ‘‘۔ پعنی آذمی ےک لن حاپ تہی کہ وہ ان تھل ذار ذرخنون ےک
ے
پچ نینھ کر قضات حاخت پعنی پول و پار کرے خن کا تھل کھانا حا نا ہو نا ترھ ان ےس
ذیگر رطپقون ےس پقع اتھانا حا نا ہو۔ کنو نکہ اس ےک اس عمل ےس لوگ ان ذرخنون
ے
ےسگھنکھات لگی ےگاور ہوسکناہ کہکچھتھل گر کر انگندگنون ےس ملحا نی نا
ے
ترھ ی نچاسنی ان ذرخنون می شای ث کر حا نی اور اس ےس ان ےک تھل مناپ ہون
ے
اور نینح ًنا اس کا ی عمل لوگون کو ان ےس قاندہ اتھات ےس مرحوم کر ذے۔ ناق رہ

وہ ذرخت خن ےک تھلون ےس پقع تہی اتھانا حا نا نا ترھ ان کو تھل لگنا ہی تہی پو ان
ے
ےک پچ قضات حاخت یک مماپعت تہی۔ کنو نکہ اس ےک اس ق عل ےس لوگون کو
ے
ے
کوئپقضانتہی ہو ناماسوااسےک کہ ی سایذار ہوناور ان ےک سایےس لوگقاندہ
ے
ے
ت
اتھات ہون۔ اس صورب می ان ےک پچ ھی قضات حاخت کرنا حاپ تہی کنو نکہ
ے
اس می لوگون کا قاندہ ہ۔ "اور ینی ﷺ ت حاری و ساری ترہ ےک کنارے پ
ے
قضات حاخت ےس منع فمانا۔" پعنی ینی ﷺ ت اس ناب ےس منع فمانا کہاپسان
ے
ترہ ےک کنارے پ قضات حاخت کرے کنو نکہ ترہ لوگون یک رصورن ِ
اب ر ندیگ می ےس
ہ خس پ وہ آت حات ہی۔ تہی خکم نالون اور جھوئ نالنون کا ہ خن می نائ
ج
ک
تہہ کر ھینون یک رطف حا نا ہو نا ان ندپون اور ناالپون کا ہ خن می نائ مع ہو نا ہو۔
ے
ی حدی ث صعنف ہ۔ لنک ان خگہون پ قضات حاخت کرت یک خرمت خن ےس
ض ے
ت
ے
لوگ قاندہ اتھات ہون ذیگر حنح ذال نل ےس ھی معلوم ہوئ ہ۔ اپو ہپہ رضی اہلل
عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت فمانا :ذو لعنت کا سیت نین وایل
ناپون ےس نحو۔ لوگون ت کہا کہ نا رسول اہلل! ذو لعنت کا سیت نین وایل خیین کون

مسلم (( )226 /1ح.)269
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شی ہی؟ آب ﷺ ت فمانا’’:خو لوگون ےک را سن نا ترھ ان ےک سات یک
ے
م
خگہون پ قضات حاخت کر نا ہ‘‘۔ سلم (( )226 /1حدی ث)269:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الطرباين يف املعجم األوسط.
اتلخريج :ابن عمر -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
َ َ َّ
• يتَخىل  :املراد باتلخيل :قضاء احلَاجة.
َ
ْ
• ُمث ِم َر ٍة  :أي :هلا ثمر يُنتفع به.
َ َ
• َض َّف ِة  :أي :جانب َّ
وحافته.
انلهر

فوائد احلديث:

ِّ
َّ
ُّ َ
ُ ْ
ُ .1
اتلغوط ،ف َعدل به إىل غريه مما ال يستقبح.
الم ْستَقبَحة؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-يتخىل" واتلخيل :يُراد به
ابلعد عن األلفاظ
َ
اتلغوط ،حتت األشجار ُ
ُّ
ُ
المنتفع بها ،ويدخل فيه لك ما فيه نفع للناس.
حتريم ابلول أو
.2
َّ ُ
َّ
َّ
ُ
ُّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ
فيصل إىل فرو ِعها
 .3احرتام األطعمة واألرشبة ،فال جيوز إهانتها بانلجاسات ،وال تقذير أصول الشجر بانلجاسة؛ ألنه يتحلل فتمتصه جذورهاِ ،
ُ
َّ
ْ َ
جاسة ولو استحالَ ْ
بانلجاسةَّ ،
فتتغذى َّ
ت فيه مكروهة ُم ْستَقذرة.
وانل
وثمارها؛
ِ
ِّ
ُ
ًّ َّ َّ َ ْ
َّ
ْ
َّ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
كنة اليت جيب بعدهم عنها.
 .4شمول الرشيعة؛ فإنها لم ترتك خريا إال دعت إيله ،وال رشا إال حذرت منه ،حىت يف أمور اتلخيل فقد بينت هلم األم ِ
ِّ
 .5رًعية الرشيعة اإلسالمية حلفظ حقوق انلاس؛ ذللك َمنَعت من اتلخيل فيما هلم فيه َحق.

املصادر واملراجع:

ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .ضعيف اجلامع
توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الصغري وزيادته ،تأيلف :حممد نارص ادلين األبلاين ،أرشف ىلع طبعه :زهري الشاويش .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة 1423ه2003 ،م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان بن عبد اهلل
البسام ،مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.
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رسول اہللﷺتحاندییکحاندی اور سوتیک سوتےکساتھ خرندو
فوختےسمنعفمانا ماسوا اسےککہذوپونپاپشاپ ہون اورہمی احارب

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
الفضة بالفضة ،واذلهب باذلهب ،إال سواء

ذی کہ ہم حاندی کو سوتےک ندےل می حیےس حاہی اور سوت کو حاندیےک
ندےل می حیےس حاہی خرند سکن ہی۔

بسواء ،وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب ،كيف
شئنا ،ونشرتي اذلهب بالفضة كيف شئنا

 .2069احلديث:

**

ے
اپو یکرہ رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ'' رسول اہلل ﷺ ت
حاندی یک حاندی اور سوت یک سوت ےک ساتھ خرند و فوخت ےس منع فمانا ماسوا اس
ےک کہذوپون پاپ شاپ ہوناورہ میاحارب ذی کہہمحاندیکو سوت ےکندےل

عن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال« :نىه رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم -عن الفضة بالفضة ،واذلهبباذلهب ،إال َس َواء َ
بسواءٍ ،وأمرنا أن نشرتي الفضة
باذلهب ،كيف شئنا .ونشرتي اذلهب بالفضة كيف

می حیےس حاہی اور سوت کو حاندی ےک ندےل می حیےس حاہی خرند سکن ہی۔ وہ کہن
ہی کہ انک آذمی ت سوال کنا کہ :پقد ی پقد؟ پو اتہون ت خواب ذنا کہ :می ت

شئنا ،قال :فسأهل رجل فقال :يدا بيد؟ فقال :هكذا

سمعت».

ا پےس ہی سنا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ملا اكن بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة،
متفاضال ربا ،نىه عنه ما لم يكونا متساويني ،وزنا

بوزن أما بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،فال
بأس به ،وإن اكنا متفاضلني ،ىلع أنه البد يف صحة
ذلك من اتلقابض يف جملس العقد ،وإال اكن ربا
النسيئة املحرم ،ألنه ملا اختلف اجلنس جاز
اتلفاضل ،وبىق رشط اتلقابض ،لعلة الربا اجلامعة

بينهما.

 .2069حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

خون کہ سوت یک سوتاورحاندی یک حاندیےک ساتھرناذئےک ساتھخرند و فوخت
سوذ ہوئ ہ اس لن ینی ﷺ ت اس ےس منع فمانا اِال ی کہ ذوپون کا ورن پاپ ی
ے
ہو (ذرین صورب ذوپون کا یناذلہ حاپ ہ)۔ ناہم سوت یک حاندی اور حاندی یک
ے
سوت ےک ندےل می خرند و فوخت می کوئ خرح تہی اگرج ی (ورن می) رناذہ ہی
ض
کنون ی ہون۔ ناہم اس خرند و فوخت ےک حنح ہوت ےک لن رصوری ہ کہ
ے
ے
م
ے
چلس عقد ہی می ذوپون ارطاف کا قنضہ ہو حات پضورب ذیگر ی رنا الیسینہ ین حات
ے
گاخو کہخرامہ کنو نکہ حیس ےکمحنلف ہوت یکوجےسمقدارمی رناذئ پوحاپ ہ
م
ناہم ( چلس عقد ہی می) ناہمی طور پ قنضہ می لین یک شط ہنور ناق ہ کنو نکہ ذوپون
ے
می رنا یک علت نائحائ ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
َُ
اتلخريج :أبو بكرة نفيع بن احلارث اثلقيف -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• عن الفضة بالفضة  :عن بيع الفضة بالفضة.
• واذلهب باذلهب  :وعن بيع اذلهب باذلهب.
• إال سواء بسواء  :متساويني.

• كيف شئنا  :بالنسبة إىل اتلفاضل والتساوي ال إىل احللول واتلأجيل ،فيجوز أن يبيع دينار ذهب بعرشة دراهم فضة ،وال يشرتط التساوي،
ولكن يشرتط اتلقابض؛ حلديث" :فإذا اختلفت األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا اكن يدا بيد".
• قال  :عبد الرمحن بن أيب بكرة راوي احلديث عن أبيه.
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فوائد احلديث:
 .1حتريم بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،متفاضلني ،الجتماع اثلمن واملثمن ،يف جنس واحد من األجناس الربوية.
 .2إباحة بيع اذلهب باذلهب ،والفضة بالفضة ،برشطني :األول :اتلماثل منهما ،فال يزيد أحدهما ىلع اآلخر .واثلاين :اتلقابض يف جملس العقد
بينهما .وما يقال يف اذلهب والفضة ،يقال يف جنس واحد من األجناس الربوية ،حينما يباع بعضه ببعض ،اكلرب بالشعري.

 .3جواز بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب متفاضلني ْ،لكون لك واحد منهما من جنس غر جنس اآلخر ،وإنما يشرتط اتلقابض .وكذا يقال
يف لك جنس بيع بغري جنسه من األجناس الربوية ،فال بأس من اتلفاضل بينهما .ولكن يشرتط اتلقابض عند انفاق العلة.

 .4البد يف بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،من اتلقابض بينهما يف جملس العقد .فإن تفرقا قبل القبض ،بطل العقد ،الجتماعهما يف العلة
الربوية .وكذا لك جنسني اتفقا يف العلة الربوية ،ويه الكيل يف األشياء املطعومة ،أو الوزن يف األشياء املطعومة ،فالبد من اتلقابض بينهما يف
جملس العقد.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه- .اإلملام برشح عمدة األحاكم،
للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة اثلانية 1392ه- .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن
حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة ،الطبعة العارشة1426 ،هأ.
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ک
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
رسول اہللﷺترماینہےسمنعفمانا۔ پعنی ناعےک تھلون کو اگروہ ھحور ہی
ے
املزابنة :أن يبيع ثمر حائطه إن اكن خنال :بتمر
ک
پو خسک ھحورےک ندےل می ناب کر پچا حات۔ اور اگر ایگور ہی پو اےسخسک
ے
كيال ،وإن اكن كرما :أن يبيعه بزبيب كيال ،أو
ک
ایگورےک ندےل ناب کر پچا حاتاور اگروہ ھینیہ پو ناب کر علہےک ندےل
اكن زراع :أن يبيعه بكيل طعام ،نىه عن ذلك
ے
ت ق
س
م
ن
ل
م
ی
پ
ی چا حات۔آبتان مام مےک ی ذ نےس عفماناہ۔
َكه

 .2070احلديث:

**

عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما -قال« :نىه
ُ َ
الم َز َابن ِة :أن
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن
َ
َ
َْ
يبيع ث َم َر َحائِ ِط ِه إن اكن َنال :بتَ ْم ٍر كيْال ،وإن اكن
َ
َ
ك ْرما :أن يبيعه بزبيب كيْال ،أو اكن َز ْرًع :أن يبيعه
َ
بكيْ ِل طعام ،نىه عن ذلك َكه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

نىه انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عن املزابنة ،اليت
يه بيع املعلوم باملجهول من جنسه ،ملا يف هذا ابليع

من الرضر ،وملا فيه من اجلهالة بتساوي املبيعني
املفضية إىل الربا وقد ُرضبت هلا أمثلة توضحها

وتبينها .وذلك ،كأن يبيع ثمر بستانه إن اكن َنال،
بتمر كيال ،وإن اكن عنبا أن يبيعه بزبيب كيال ،أو

إن اكن زرًع أن يبيعه بكيل طعام من جنسه ،نىه
عن ذلك َكه ،ملا فيه من املفاسد ،واألرضار.

 .2070حدیث:

ے
عند اہلل ین عرم رضی اہلل عہما روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ رسول اہلل
ک
ﷺ ت ’’ب ِع رماینہ‘‘ ےس منع فمانا۔ پعنی ناع ےک تھلون کو اگر وہ ھحور ہی پو
ے
ک
خسک ھحور ےک ندےل می ناب کر پچا حات۔اور اگر ایگور ہی پو اےس خسک ایگور
ے
کھ
ےک ندےل ناب کر پچا حات اور اگر وہ ینی ہ پو ناب کر علہ ےک ندےل می پچا
ے
حات۔ آب ﷺ ت ان تمام قسم ےک لی ذین ےس منع فمانا ہ۔

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت ’بع رماینہ‘ ےس منع فمانا۔ بع رماینہ ےس رماذ معلوم مقدار وایل ےس
یک محہول مقدار وایل ےس ےس فوخت ہ۔ اس یک مماپعت اس لن ہ کنو نکہ اس

می رصر ہو نا ہ اور اس می ذوپون فوخت کرذہ اسناء یک مقدار می خہال ث ہوئ
ے
ے
ن
ہ خو رنا کا سیت ینی ہ۔اس یک کنی منالی ذی گنی ہی خو اس یک وصاخت کرئ
ے
ے
ک
تھ ک گ ک
ہ من ک ش
ھ
ھ
ح
ی
ح
ہ
پ
پ
ہ
ح
خ
ی۔ الً وئ ص ا ن ناع ےک ل و ا ر وہ ور و و اےس وئ وئ سک ور
کس
ےک عوض می پح ذے اور اگر ایگور ہو پو اےس ناب کر مس ےک ندےل پح ذے اور
کھ
اگر ینی ہو پو اےس ناب کر اشی حیس یک خوراک ےس پح ذے۔ آب ﷺ ت ان
تمام قسم یک بوع کو ان می پوسندہ مقاسد اور پقضاناب یک وج ےس منع فمانا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• املزابنة  :من الزبن وهو :ادلفع ،وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه وما ذكر يف احلديث هلا أمثلة.
• ثمر  :بفتح اثلاء وامليم :الرطب.

• كيال  :الكيل تقدير احلجم ،وذكر الكيل ليس بقيد يف هذه الصورة ،وإنما هو صورة املبايعة اليت وقعت حينئذ.
• كرما - :بفتح الاكف وسكون الراء :-شجر العنب ،واملراد منه هنا نفس العنب.
• حائطه  :احلائط :البستان.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن املزابنة.
 .2تعريفها بهذه الصور ،اليت توضح أصلها.
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 .3أن بيوًعتها فاسدة؛ ألن انليه يقتيض الفساد.

 .4حكمة انليه عنها ،ما فيها من املخاطرة والقمار؛ ألنها بيع معلوم بمجهول ،وملا فيها من بيع انلوعني الربويني املجهولني؛ ألنه البد يف صحة
بيعهما من العلم بالتساوي ،فأما مع اجلهل بتساويهما ،فهو مظنة الربا ،فيحرم.

 .5حتريم بيع الرطب باتلمر ،لعدم العلم بالتساوي ولو حترى يف تساويهما ،بل يدل ىلع حتريم بيع لك نوعني ربويني ،جهل تساويهما إما لكونهما
اختلفا يف الرطوبة ،أو ايلبوسة ،و إما لكون أحدهما ًّ
حبا واآلخر طحينا ،أو أحدهما مطبوخا واآلخر نيئا ،أو غري ذلك مما ال يعلم معه التساوي
بينهما.
 .6جواز تسمية العنب كرما ،وحديث انليه عن تسميته بذلك للتزنيه والكراهة.

 .7مراًعة جتنب الربا ولو ىلع وجه بعيد؛ ألنه حرم بيع الرطب باتلمر ،والزبيب بالعنب ،وكذلك الزرع باحلب.

املصادر واملراجع:

اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري ،مطبعة السعادة ،الطبعة اثلانية 1392ه .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،لعبد اهلل البسام،
حتقيق حممد صبيح حسن حالق ،مكتبة الصحابة ،الشارقة ،الطبعة العارشة 1426ه ،ولم أستطع أن أهتدي للطبعة اليت حييل عليها ابلاحث ولكن
تأكدت من صحة املعلومات من خالل هذه الطبعة .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم ،لفيصل بن عبد العزيز املبارك ،الطبعة :اثلانية 1412 ،ـه-
1992م .صحيح ابلخاري ،نرش :دار طوق انلجاة( ،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد ابلايق) ،الطبعة :األوىل1422 ،ه .صحيح مسلم،
حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
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نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع
َ ً
اذلهب بالورق دينا

 .2071احلديث:

رسول اہللﷺتسوتےک ندےل حاندی اُذھار پحنےسروکاہ۔
**

اپوالمنہال کہن ہی کہ می ت بع رصف ےک نارے می پاء ین عارب اور رند ین
ارفم رضی اہلل عہما ےس پوجھا پو ان می ےس ہ انک ت تہی کہا کہ وہ مچھ ےس رناذہ

عن أيب املنهال قال« :سألت الرباء بن ًعزب ،وزيد بن
أرقم ،عن َّ ْ
الرص ِف؟ فلك واحد يقول :هذا خري مين.
والكهما يقول :نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-
َ ََْ
بالو ِر ِق دينا».
عن بيع اذلهب

تہی ہی (اس لن ان ےس پوجھ لو)۔ ان ذوپون ہی کا کہنا تھا کہ رسول اہلل ﷺ ت
سوت ےک ندےل حاندی اُذھار پحن ےس روکا ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سأل أبو املنهال ،الرباء بن ًعزب ،وزيد ين أرقم ،عن
حكم الرصف ،اذلي هو بيع األثمان بعضها ببعض.

فمن ورعهما -رىض اهلل عنهما ،-أخذا يتدافعان
الفتوى ،وحيتقر لك واحد منهما نفسه جبانب

صاحبه .ولكنهما اتفقا ىلع حفظهما :أن انليب -صىل
َ
اهلل عليه وسلم -نىه عن بيع اذلهب بالفضة دينا،
الجتماعهما يف علة الربا ،فحينئذ البد فيهما من

اتلقابض يف جملس العقد ،وإال ملا صح الرصف ،وصار
ربا بالنسيئة .تنبيه :الربا معاملة مايلة حمرمة،

وتنقسم إىل قسمني :األول ربا ادليون ،ويه أن يزيد

يف مقدار ادلين اثلابت مسبقا مقابلة الزيادة يف

األجل ،واثلاين ربا ابليوع ،ويه الزيادة أو اتلأجيل يف
أصناف معينة ،تسىم األصناف الربوية ،مثل اذلهب

باذلهب والرب بالرب.

 .2071حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

اپو المنہال ت پاء ین عارب اور رند ین ارفم رضی اہلل عہما ےس بع رصف کا خکم
ذرناق ث کنا۔ بع رصف ےس رماذ تمن (سونا ،حاندی) کو انک ذوشے ےک ساتھ
پحنا ہ۔ ا ین پقوی یک ینا پ ان (ذوپون ضچای) می ےس ہ انک قنوی کو ذوشے
ے
یک رطف رپق کرت لگا (کہ اس ےس پوجھ لنا حات۔) اور ان می ےس ہ انک ا ین
ش
ت
سا ھی ےک مقا نےل می ا ین آب کو کم پ مچھ راہ تھا۔ ناہم ی حدی ث ذوپون ہی کو ناذ
ت
ھی کہ ’’ رسول اہلل ﷺ ت سوت ےک ندےل حاندی اذھار پحن ےس روکا ہ۔
ے
م
کنو نکہ ان می عل ِ
ت رنا نائ حائ ہ۔ خنانچہ اس صورب می رصوری ہ کہ چلسِ
ے
ے
عقد ہی می ان پ قنضہ کنا حات وری بع رصف ذرست تہی ہو یگ اور ی رنا الیسینہ ین
ے
ق
حات یگ۔ پوب’ :رنا‘ لی ذین یک انک خرام صورب ہ خس یک ذو سمی ہی:

اول :رنا الدپون۔ اس ےس رماذ ی ہ کہ فض یک تہےل ےس موخوذ مقدارمی فض یک
ے
ے
ن
ل
م
ی
ن
ک
ھ
اذای یگ یک مدب ی پ وپی یک وج ےس اصاقہ رذنا حات۔ ذوم :رنا ا وع :اس
ے
ےس رماذ کچھ اسناء می پھوپی کرنا نا ترھ ان یک اذاینیگ می ناخی کرنا ہ۔ ان اسناء کو
رپوی اسناء کہا حا نا ہ من الً سوت یک سوت ےک ندےل می بع اور گندم یک گندم ےک
ندےل می بع۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
ُ
َ
بن أرقم -ريض اهلل عنهم-
اتلخريج :الرباء بن
ٍ
ًعزب ،وزيد ِ
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• الرصف  :بيع ادلراهم باذلهب أو عكسه.
• الورق  :الفضة.

فوائد احلديث:
 .1انليه عن بيع اذلهب بالفضة ،أو الفضة باذلهب ،مع تأجيلهما أو تأجيل أحدهما ،فالبد من اتلقابض يف جملس العقد.
 .2صحة بيع أحد انلقدين باآلخر مع اتلقابض يف جملس العقد ،ألنه رصف.
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 .3ما اكن عليه السلف -رىض اهلل عنهم -من الورع ،وتفضيل بعضهم بعضا.

 .4استظهار العالم يف الفتيا بنظريه يف العلم.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،تأيلف عبد اهلل الفوزان ،طبعة دار ابن اجلوزي -الطبعة األوىل - 1428 -توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،تأيلف عبد اهلل البسام ،مكتبة
األسدي -مكة املكرمة -الطبعة اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م - .اإلملام برشح عمدة األحاكم ،للشيخ إسماعيل األنصاري -مطبعة السعادة -الطبعة
اثلانية1392 ،ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة  -الطبعة
العارشة.1426 -
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یییا نابہ،اوریییی مانہ ،انمیےس خس کااہتھ حاہیکرےل۔

هذا أبوك ،وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت

 .2072احلديث:

**

ُ
عن أيب ميمونة سلىم موىل من أهل املدينة رجل

س
اپو مموی لمی خو مدینہ ےک آراذ کرذہ ع المون می ےس ہی ،شچ آذمی ہی کہن ہی کہ
ذرین ایناء کہ می اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےکساتھ نینھا ہوا تھا قارس یک ر ہن وایل انک
ے
عورب آئ ،اس ےک ساتھ اس کا نینا تھا  ،اور اس ےک سوہ ت اےس ط الق ذے
ت
ذی ھی ،اس عورب ت قارشی می اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس نا نی کی وہ کہہ رہی
ت
ھی  ،اے اپوہپہ رضی اہلل عنہ میا سوہ میے نین کو ےل حانا حاہنا ہ ،پو

ِصدق ،قال :بينما أنا جالس مع أيب هريرة ،جاءته
َّ
فاد َع َياه ،وقد طلَّ َقها ُ
امرأة فار َس ّية معها ٌ
زوجها،
ابن هلا
ِ
ََ َ
فقالت :يا أبا هريرة ،ورطنت هل بالفارسية ،زويج
ْ
يريد أن يذهب بابين ،فقال أبو هريرة :استَ ِهما عليه
ُ ُّ
َ
ور َط َن هلا بذلك ،فجاء زوجها ،فقالَ :من حياقين يف

اپوہپہ رضی اہلل عنہ ت کہا :فعہ ذالو۔ اس کا سوہ آنا  ،اور کہن لگا میے ن ین
ےک نارے می کون جھگر نا ہ؟ اپوہپہ رضی اہلل عنہ ت کہا کہ نا اہلل ی می تہی
ے
کہنامگرمیرسولاہلل ےکناسنینھاتھاپوانکعورب آب ےکناسآئ کہا اے اہلل
ےک رسول میا سوہ میے نین کو ےل حانا حاہنا ہ حاال نکہ وہ مچھ کو پقع ذینا ہ،
م
اپو عینہ ےک کنوین ےس چےھ نائ ن ال نا ہ ،آب ت فمانا کہ فعہ ذالو ،اس ےک سوہ
ت کہا کہ کون میے نین ےک نارے می جھگر نا ہ؟ پو رسول ت فمانا ’’یییا

ودلي ،فقال أبو هريرة :امهلل إين ال أقول هذا إال أين

سمعت امرأة جاءت إىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم ،-وأنا قاعد عنده ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن

زويج يريد أن يذهب بابين ،وقد سقاين من بِرئ أيب
ِعنَبَة ،وقد نفعين ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
ُ ُّ
وسلمْ -
استَ ِهما عليه ،فقال زوجها :من حيَاق ِين يف
ودلي؟ فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم« :-هذا
ُ ْ
بيد أيِّهما ِشئت» ،فأخذ بيد
أبوك ،وهذه أمك فخذ ِ
ِّ
أمه ،فانطلقت به.

ناب ہ اور ی ییی مان ہ ،ان می ےس خس کا اہتھ حاہ یکر ےل‘‘ اس ت
ے
اینی مان کا اہتھ یکر لنا ،خنانچہ اےس ےل کر وہ حیل گنی۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يف هذا احلديث بيان وجوب حتقيق مصالح الطفل؛
وذلك أن هذه املرأة قد فارقت زوجها وبيق معها

الطفل ،وكأنه قد صار منها مانع يمنع استمرار الطفل

يف حضانتها مع حاجتها هل ،وهو أيضا حيتاج إىل

رًعيتها وحفظها مع عدم قدرة الوادل عل فعل ذلك،

فأخرب حينئذ أبو هريرة بما سمعه من انليب -صىل
َّ
اهلل عليه وسلم -يف حق مثل هذه املرأة ،فإن احلضانة
والية يقصد بها تربية الطفل ،والقيام بمصاحله،

فالصيب قبل سن اتلميزي يكون عند أمه ،ما لم
َّ
تزتوج ،فإذا بلغ سن اتلميزي ،واستقل ببعض شئونه،
فحينئذ
وصار يستغين بنفسه يف كثري من األمور
ٍ
يستوي حق األم واألب يف حضانته؛ فيخري بني أبيه
وأمه ،فأيُهما ذهب إيله أخذه.

 .2072حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اس حدی ث می نچ ےک مقاذاب کا خنال کرت کا ینان ہ اور اپسا اس وج ےس کہ
اس عورب کو اس ےک سوہ ت ط الق ذے ذی ،اور اس کا نینا اس ےک ساتھ راہ،
اس عورب یک حاخت ےک نا وخوذ اس کا سوہ اس ےک نین کو ےل حانا حاہنا تھا اور
ت
اس یک پورس اور ذیکھ تھال می رکاوب ین راہ تھا ،حاال نکہ و ہ نچہ ھی ناب یک عدم
قدرب یک ینا پ اس مان یک خقاظت ویگرائ کا رصورب مند تھا ،پو اس وق ث اپوہپہ
ح
رضی اہلل عنہ ت خی ذنا ،خو ینی ﷺ ےس سنا تھا ،اشی یسی عورب ےک خق ےک
نارےمی ،کنو نکہ پورس اپسیذمذاریہ خس ےک ذرپ عہ نچ یک پورس اوراس

ےک مقاذاب کا خنال کنا حا نا ہ ،نچہ س ِ
ن تمی ےس تہےل اینی مان ےک ناس رہ گا،
ے
ت
خت نک کہ اس یک مان ساذی ی کر ےل ،خت سن تمی کو ہنح حات اور ا ین پعص
ے
ے
معام الب می خوذ محنار ہو حات ،پعنی تہت سارے معام الب می خوذ محنار ہو حات،
اس وق ث مان اور ناب اس یک پورس می پاپ ےک خق ذار ہون ےگ ،اپسی صورب
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ے
می اس نچ کو احینار ذنا حات گا ،ان می ےس خس کسی ےک ناس حانا حاہ وہ اےس

ےل گا۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود

معاين املفردات:

فار َسيّة  :بكرس الراء ,أي :عجمية.
• امرأة ِ
ٌّ
َّ
َّ َ
• فادعيَاه  :أي :فادىع لك منهما االبن.
• َ
ور َطنَت هل بالفارسية  :الرطانة بفتح الراء وكرسها ،والرتاطن :الكم ال يفهمه اجلمهور ،وإنما هو مواضعة بني اثنني أو مجاعة ،والعرب ختص بها
اغبلا الكم العجم .واملعىن :أنها تكلمت هل بالفارسية.
• ْ
استَ ِهما عليه  :أي :ىلع االبن واملعىن اقرتيع أنت وأبوه.
ُ ُّ
• من حياقين  :من ينازعين؟
• سقاين من بِرئ أيب ِعنَبَة  :أي أنها أظهرت حاجتها إىل الودل ،ولعل حممل احلديث تعدي مدة احلضانة مع ظهور حاجة األم إىل الودل واستغناء
األب عنه مع إرادته إصالح الودل.

فوائد احلديث:
 .1أن الصيب بعد استغنائه بنفسه خيري بني األم واألب.
 .2أنه إذا تنازع األب واألم يف ابن هلما اكن الواجب هو ختيريه فمن اختاره ذهب به ،وهو اختيار اللجنة ادلائمة.
 .3أن القرعة طريق رشعية عند تساوي األمرين وأنه جيوز الرجوع إيلها كما جيوز الرجوع إىل اتلخيري.
 .4أن املديع يمكنه إبداء األسباب املوجبة لكونه حمقا.
ِّ
 .5أن اتلميزي ال يشرتط هل سن؛ ألنه هنا ُعلق بفهم الطفل واختياره.
 .6جواز تكلم املرأة مع من ليس من حمارمها للحاجة بدون خضوع.
املصادر واملراجع:

-سنن أيب داود  ,حتقيق :حممد ميح ادلين ,املكتبة العرصية  - .سنن الرتمذي ,حتقيق:حممد فؤاد عبد ابلايق  ,مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب الطبعة:

اثلانية  1395 ،ـه  -سنن للنسايئ ,حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية الطبعة :اثلانية - 1406 ،سنن ابن ماجه املؤلف :حتقيق:
حممد فؤاد عبد ابلايق ,دار إحياء الكتب العربية  -مسند أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط .انلارش  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :األوىل   1421 ،ـه  -صحيح
أيب داود  -األم لألبلاين  ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الطبعة :األوىل  1423 ،ـه  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -نيل األوطار للشواكين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث،
الطبعة :األوىل 1413 ،ـه  -سبل السالم للصنعاين ،نرش :دار احلديث - .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح للقاري  ,دار الفكر ،بريوت  ,الطبعة:
ّ
َ
لوغ َ
األوىل 1422 ،ـه  -توض ُ
حاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة.الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح األ
ِ
بلوغ املرام ،للشيخ ابن عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل  - 1427عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي دار الكتب العلمية -
بريوت ,الطبعة :اثلانية  1415 ،ـه -انلهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ,املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه -حتقيق :طاهر أمحد الزاوى وحممود
حممد الطنايح فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش -
منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل .1428
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ج
ی اوریپاپہی ،پعنی ھنگیل اور ایگوتھا

هذه وهذه سواء ،يعين اخلنرص واإلبهام

 .2073احلديث:

**

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهما -عن انليب -صىل
ٌ
سواء» .يعين:
اهلل عليه وسلم -قال« :هذه وهذه
ْْ َ َ ْ
اإل ْب َهام.
ِ
اخلنرص و ِ

عنداہلل ین عناس رضی اہلل عہما ےس روای ث ہ کہ ینی صیل اہلل علنہ و سلم ت
ج
فمانا” :ی اور ی (ذی ث می) پاپ ہی“ پعنی ھنگیل اور ایگوتھا۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ايلدان فيهما عرشة أصابع ،لك أصبع إذا قطعها اجلاين
ففيها ُعرش ادلية من اإلبل ،ال فرق بينها يف ذلك،
فاخلنرص الصغري اذلي يف طرف الكف ،واإلبهام
الكبري اذلي عليه االعتماد يف القبض ،وابلطش وغري

ذلك ،الكهما ىلع حد سواء يف قدر ادلية ،وجمموع

األصابع العرشة يف ايلدين فيها ادلية اكملة.

والرجالن مثل ايلدين واألصابع ،وإن اختلفت ،فلك
واحد منها يؤدي دورا ال يقوم به األصبع اآلخر،

ولكن ديتها سواء ،واهلل حكيم خبري.

 .2073حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ذوپون اہتھون می ذس انگلنان ہوئ ہی۔ کسی یک انگیل کو اگر کوئ مرحم کاب ذے ،پو
اس یک ذی ث کامل ذی ث کا ذسوان خضہ (ذس اوی ث) ہ۔ اس سلسےل می انگلنون
ے
ج
ہ
ےک ذرمنان کوئ فق تہی ہ۔ پس جھوئ ھنگیل خو ھنیل ےک پ عل می ہوئ ہ
م
اور ایگوتھا خس کا ھی ناند ھن اور یکرت وعیہ می اہم کرذار ہو نا ہ ،ذوپون
م
ذی ث یک مقدار می پاپ ہی اور ذوپون اہتھون یک چموعی ذسون انگلنون پ کامل ذیث

(سو اوی ث) اذا کرئ ہویگ۔ اور ذوپون یی ،ذوپون اہتھون اور انگلنون یک رطح ہی۔
گرج ان می اخن الف نانا حا نا ہ۔ خنانچہ ہ انگیل کا اینا الگ کرذار ہ ،خو ذوشی
خ
ےس اذا تہی ہو سکنا۔ لنک ست یک ذی ث پاپ ہ۔ شح مح اہلل کنم و حیی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه ابلخاري.
اتلخريج :عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ْ
• اخلِن ِرص  :هو أصغر األصابع.
• اإلبهام  :اإلصبع الغليظة الكبرية اخلامسة من أصابع ايلد ِّ
والرجل.

َّ
• سواء - :بفتح السني وضمها ممدودة وتقرص -وهو املثل وانلظري ،واملعىن :أن دية لك واحدة ،من األصابع واحدة.

فوائد احلديث:
 .1األصابع َكها سواء يف ادلية.
 .2ال يقال ادلية ىلع قدر انلفع؛ فاهلل حكيم خبري.
ََ
دل يف ادلية.
 .3ادليات ال جمال فيها للتقويم فالشيخ الكبري اكلشاب اجل ِ
 .4توحيد ادلية يف األصابع من حكمة الشارع؛ محاية للمسلم من اتلعدي ،وقطعا للزناع واخلالف لو اكنت ادليات خمتلفة.
املصادر واملراجع:

نلجاة ،الطبعة :األوىل 1422ه .فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ
صحيح ابلخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق ا ُ
املرام،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،املكتبة اإلسالمية ،القاهرة،الطبعة األوىل 1427 ،ه.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام  ،مكتبة األسدي ،مكة ،الطبعة اخلامسة .1423 ،بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد
بن يلع بن حجر العسقالين -حتقيق وختريج وتعليق :سمري بن أمني الزهريي  -انلارش :دار الفلق  -الرياض  -الطبعة :السابعة 1424 ،ه .سبل السالم،
حممد بن إسماعيل الصنعاين ،انلارش :دار احلديث.
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ش
عنداہللینعرمو ین ال عاضرضی اہللعہما کہن ہی کہ انک حص رسولاہللصیل
اہلل علنہوسلمیکحدمت میآنا اوررعضکنا :اے اہللےکرسول!وصو کس
ے
رطح کنا حات؟آبصیل اہللعلنہوسلمت انکپین می نائ منگوانا اور ا ین
ہ
ذوپون ھنلنون کو نیرمینہذھونا۔ ترھ خرہہ نی رمینہذھونا۔ ترھذوپوناہتھ
ے
م
(کہینون شمنت) نی رمینہذھوت۔ ترھشکا سح کنا اور شہاذبیکذوپون
انگلنون کو ا ینذوپونکاپون میذاحل کنا اور ا ینذوپون ایگوتھونےس ا ین
م
ذوپونکاپونےکطاہی خےصپ سح کنا اور شہاذبیکذوپون انگلنونےس ا ین

هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد
أساء وظلم

م
ذوپونکاپونےکاندروئ خےص کا سح کنا۔ ترھ ا ینذوپون ناون نی نیرمینہ
ے
ش
ذھوت۔ ترھفمانا”:وصو (کارطپقہ) اشیرطحہ؛ لہدا خس حصتاس
ے
ےس کچھراند کنا نا کمییک،استپاکنا ،اور طلم کنا“ ،نافمانا”:طلم کنا اورپا
کنا“۔ سی اپو ذاوذ

 .2074احلديث:

**

ش
عنداہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عہما کہن ہی کہ انک حص رسول اہلل صیل اہلل
علنہ وسلم یک حدمت می آنا اور رعض کنا :اے اہلل ےک رسول! وصو کس رطح کنا
ے
حات؟ پو آب صیل اہلل علنہ وسلم ت انک پین می نائ منگوانا اور ا ین ذوپون

عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما :-أن رجال
ََ
َّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال« :يا رسول اهلل،
أىت
َّ
َ
كيف ُّ
الطهور فدًع بماء يف إناء فغ َسل كفيْه ثالثا ،ثم
َ
َغ َسل َ
وجهه ثالثا ،ثم غ َسل ذراعيْه ثالثا ،ثم مسح
ُ
َّ َّ َ ْ
ب َرأْسه فأَ ْدخل إ َ
احتني يف أذنيْه ،ومسح
صبعيْه السب
ِ
ِ
ُ
َّ َّ َ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
باطن أذنيه،
ِبإبهاميه ىلع ظا ِهر أذنيه ،وبالسباحتني ِ
ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا» ،ثم قال« :هكذا الوضوء
َ َ
ْ َ َ َ َ
ََ
َ
َ
ساء وظلم -أو ظلم
فم ْن زاد ىلع هذا أو نق َص فقد أ
َ
وأ َساء.»-

درجة احلديث:

صحيح ،غري قوهل " :أو نقص "

ہ
ھنلنون کو نی رمینہ ذھونا۔ ترھ خرہہ نی رمینہ ذھونا۔ ترھ ذوپون اہتھ (کہینون
ے
م
شمنت) نی رمینہ ذھوت۔ ترھ ش کا سح کنا اور شہاذب یک ذوپون انگلنون کو ا ین
ذوپون کاپون می ذاحل کنا اور ا ین ذوپون ایگوتھون ےس ا ین ذوپون کاپون ےک

م
طاہی خےص کا سح کنا اور شہاذب یک ذوپون انگلنون ےس ا ین ذوپون کاپون ےک
ے
م
اندروئ خےص کا سح کنا۔ ترھ ا ین ذوپون ناون نی نی رمینہ ذھوت۔ ترھ فمانا:
ش
ے
”وصو (کا رطپقہ) اشی رطح ہ؛ لہداخس حص ت اس ےس کچھ راند کنا نا کمی یک ،اس
ت پا کنا اور طلم کنا“ ،نا فمانا” :طلمکنا اور پا کنا“۔
**

حدیث کا ذرج:

فهو شاذ

املعىن اإلمجايل:

يذكر عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما -يف هذا
احلديث أن رجال سأل انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
عن صفة الوضوء ,فمن كمال تعليمه -صىل اهلل عليه

وسلم -أراد أن يبني ذلك تطبيقا وفعال يلكون أبلغ

يف اتلعليم وابليان ,فدًع بإناء من ماء فغسل كفيه

ثالث مرات ,ثم غسل وجهه ثالث مرات ,ثم كذلك

 .2074حدیث:

**

اجمایل معنی:

عنداہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل عھما اس حدی ث می ذکر کر رہ ہی کہ ینی کرتم
ش
ﷺ ےس انک حص ت وصو کا رطپقہ ذرناق ث کنا اور معلم کامل ہوت یک خنینت
پع
ع
ےس آب ﷺ ت وصو کا رطپقہ میل طور پ ینان کنا؛ ناکہ لنم کا عمل موپ پین
اندار می انچام نا سےک۔ خنانچہ آب ﷺ ت نائ کا پین منگوانا اور تہونحون نک
ے
ا ین ذوپون اہتھ ذھوت۔ ترھ نی رمینہ اینا خرہہ ذھونا۔ ترھ اشی رطح ا ین اہتھ
491

فعل مع ذراعيه ,ثم مسح رأسه ,وأدخل أنامل إصبعيه

السبابتني يف أذنيه فمسح صماخيهما ,ومسح بإبهاميه
َّ
ظاهرهما ,ثم غسل رجليه ثالث مرات ,ثم بني أن

هذا هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه -ويف الرواية
ُّ ّ
السنة،
الشاذة :أو نقص -فقد أساء يف األدب ،برتكه
واتلأدب بآداب الرشع ،وظلم نفسه بما نقصها من

اثلواب برتداد املرات يف الوضوء .وقيل :إن اإلساءة

ترجع إىل الزيادة ،والظلم يرجع إىل انلقصان؛
ُ
واستشلك كونه ظاملا يف انلقصان ،وقد ورد يف

األحاديث األخرى الوضوء مرة مرة ،ومرتني مرتني،

واجلواب :أن هذه الزيادة شاذة ,وال تصح.

ے
م
کہینون شمنت ذھوت۔ ترھ ا ین ش کا سح کنا اور اینی ایگ ست شہاذب ےک پورون
م
کو ا ین ذوپون کاپون می ذاحل کنا اور ان ےک وسطی خےص کا سح کنا اور ا ین
م
ایگوتھون ےس کاپون ےک طاہی خےص کا سح کنا۔ ترھ نی رمینہ ا ین ذوپون ناون
ے
ے
ذھوت۔ اس ےک پ عد وصاخت فمائ کہ وصو کا تہی شعی رطپقہ ہ۔ لہدا خس ت
اس مشوع رط پق می رناذئ یک ،اس ت سیت کو جھور کر اور شعی آذاب ےس
روگرذائ کرےک ت اذئ یک اور اعضاے وصو کو رناذہنار ذھو کر ا ین پواب می کمی کر

ےک ،ا ین اوپ طلم کنا۔ انک قول ی ہ کہ "پا کرت" کا پ علق رناذئ ےس اور
"طلم" کا پ علق کمی ےس ہ۔ لنک کمی یک صورب می طالم فار ذت حات پ اس کال
ہوسکنا ہ؛ کنونکہ پعص ذیگر احاذی ث می انک انک ،ذو ذو رمینہ ذھوت ےک ساتھ
ے
ت
وصو کرت یک رواناب ھی وارذ ہوئ ہی۔ اس کا خواب ی ہ کہ احاذی ث می وارذ ی
ض
رناذئ ساذ (صعنف احاذی ث یک انک قسم) ہ اور حنح تہی ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والنسايئ وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهما-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

ِّ
اسم للماء َّ
• ُّ
الطهور  :بضم الطاء للفعل وهو الوضوء ,وبفتحها ٌ
املطهر لغريه.
الطاهر بذاته
• إصبعيه  :تثنية إصبع ،واإلصبع أحد أطراف الكف أو القدم ،مجعه أصابع ،واملراد هنا أطراف الكف ،واملراد األنملة ،رأس اإلصبع ،من باب
ِّ
إطالق اللك ىلع اجلزء.
سباحة ،يه اإلصبع اليت بني اإلبهام والوسطىُ ،س ِّميَ ْ
• السباحتني  :تثنية َّ
ت بذلك؛ ألنَّه ي ُ َ
شار بها عند تسبيح اهلل -تعاىل ،-واملراد األنملة منها,
ِ
وتسىم أيضا السبابة لإلشارة بها عند السب.
َُُ
• ظاهر أذنيْه  :أعالهما ،واجلزء الظاهر منهما.
• أذنيه  :تثنية أذن ،عضو السمع يف اإلنسان واحليوان مؤنثة ،واجلمع آذان.
َْ َْ
ِّ
اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع ايلد والرجل ،ويه ذات أنملتني.
• إِبهامي ِه  :تثنية اإلبهام ،واإلبهام يه ِ

فوائد احلديث:
 .1مرشوعية الوضوء ىلع الصفة الواردة يف هذا احلديث.
َّ
ٌ
َّ
َّ
َّ
َ
أن مسح الرأس َّ
مرة واحدة ،وأن املسح ال يُك َّرر ،كما يكرر الغسل؛ ألن املسح أخف من الغسل ،خمفف يف كيفيته ويف كميته ،ولعل
.2

َّ
الر َّب َّ
إن َّ
انية يف اتلخفيف يف الرأس ،من كونه يمسح مسحا وال يغسل وأن مسحه َّ
احلكمة َّ
الرأس
مرة واحدة فال يكرر :هو اتليسري ىلع األمة؛ ف
َّ
َّ
ُّ
َ
َّ
َّ
ُ
موطن الشعر ،فصب املاء عليه وتكريره ربما سبب أذية ومرضا ،فخفف اهلل -تعاىل -عن عباده.
 .3مرشوعية مسح األذنني يف الوضوء وأنهما ال يغسالن؛ ألنهما تابعان للرأس.

 .4كيفية مسح األذنني بأن يدخل اإلنسان السبابتني يف صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
 .5عدم مرشوعية تكرار مسح األذنني؛ ألنهما تابعان للرأس يف املسح وعدد مرات املسح.

 .6احلكمة يف ختصيص األذنني باملسح ،هو كمال طهارتهما من ظاهرهما وباطنهما ،ويستخرج منهما اذلنوب اليت اكتسبتها ،كما خترج اذلنوب
َّ
َّ
َّ
فإن األذنني أداتا َّ
حسية بمسحهما باملاء ،وطهارة معنوية من اذلنوب.
فيطهران طهارة
حاسة السمع،
من سائر أعضاء الوضوء؛
ُّ ّ
 .7أن الوضوء املبني يف احلديث هو الوضوء الرشيع فمن زاد عليه فقد أساء يف األدب ،برتكه السنة ،واتلأدب بآداب الرشع ،وظلم نفسه بما
نقصها من اثلواب برتداد املرات يف الوضوء.
 .8مرشوعية اتلعليم بالفعل.
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املصادر واملراجع:

ِّ
بنالس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن
سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .مسند اإلمام
أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -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 .صحيح أيب داود –
األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح األحاكم ِمن بلوغ
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م سبل السالم رشح
املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن
بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزانُ ،
صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـهعون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه
حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أيب داود 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 ،ـهرشح سنن أيب داود ,أبو حممد حممود بن أمحد الغيتاىب احلنىف بدر ادلين العيىن,
املحقق :أبو املنذر خادل بن إبراهيم املرصي ,مكتبة الرشد  -الرياض ,الطبعة :األوىل  1420 ،ـه 1999-م.

الرقم املوحد)8376( :
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ے
کنا ینیﷺ حاستیک تمارپ ھن تےھ؟ اتھونت کہا :تہی ،سواتاسےک
کہ ختآبسقےسآت

هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل

الضىح؟ قالت :ال ،إال أن ييجء من مغيبه

 .2075احلديث:

**

ُ

َ
عن عبد اهلل بن شقيق ،قال :قلت لعائشة :هل اكن
ِّ ُّ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يُصيل الض َىح؟ قالت:
َ
َ
يبه».
«ال ،إال أن ي ِيجء من م ِغ ِ

ےک کہ خت آب سق ےس آت‘‘۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

سئلت ًعئشة -ريض اهلل عنها -يف هذا احلديث عن
ُّ
صالته -صىل اهلل عليه وسلم -للضىح ،هل اكن
ِّ
يصليها أم ال؟ فأجابت بأنه -صىل اهلل عليه وسلم-
ِّ ُّ
لم يكن يصيل الضىح إال يف حال رجوعه من َسفره,

 .2075حدیث:

ے
عنداہلل ین سقنق ےس روای ث ہ ،وہ کہن ہی :می تعاپش رضی اہلل عہا ےس
ے
پوجھا کہ کنا ینی ﷺ حاست یک تمار پ ھن تےھ؟ اتھون ت کہا" :تہی ،سوات اس

**

وهذا يدل ىلع أنه -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن
َّ
يواظب ىلع صالة الضىح ،بل يصليها يف أحوال دون

أحوال ،وعدم مواظبته عليها اكنت خشية منه أن
ُ
ُ
تفرض ىلع أ َّمته ,كما دلت عليه األحاديث األخرى،
وجيوز للمسلم أن يواظب عليها ألحاديث أخرى

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
اس حدی ث می عاپش رضی اہلل عہا ےس حاست یک تمار ےس من علق سوال کنا گنا کہ آنا
آب ﷺ ت اےس پھا ہ نا تہی؟ اتھون ت خواب ذنا کہ آب ﷺ ت
ے
حاست یک تمار تہی پھی ہ ،سوات اس ےک کہ آب سق ےس واپس آت۔ ی
اس ناب یک ذلنل ہ کہ ینی ﷺ حاست یک تمار مداومت ےس تہی پ ھن تےھ؛ نلکہ
ت
ک
ک
ھی پ ھن تےھ اور ھی تہی پ ھن تےھ۔ ہمیش ی پ ھن یک وج ی ھی کہ آب ﷺ
ے
کو خوف تھا کہ کہی ی آب یک امت پ فض ی کرذی حات۔ حیسا کہ اس ناب پ
ذیگراحاذی ث ذالل ث کرئ ہی۔ الینہ ذوشی احاذی ث یک نیناذ پ انک مسلمان ےک
ے
ت
لن اےس ہمیش پھنا ھی حاپ ہ۔

أيضا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريجً :عئشة -ريض اهلل عنها-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

َ
يبه  :من َسفره.
• م ِغ ِ

فوائد احلديث:

ُ
ُّ
 .1أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يكن يواظب ىلع صالة الضىح ,وحيمل ذلك ىلع أنه شغل عنها ,أو خاف أن تفرض ىلع أمته ,مجعا بني
األحاديث.
 .2استفتاء ًعئشة -ريض اهلل عنها-؛ ألنها أعلم النساء بأحواهل ابليتية -صىل اهلل عليه وسلم-.
َّ
 .3أنه -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل الضىح إذا قدم من سفر.

 .4جواز استفتاء الرجل للمرأة ومرشوعية أخذه العلم عنها.

املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،تأيلف :مسلم بن احلجاج انليسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق انلارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت .سبل السالم رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام،
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ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه
تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م.
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خ
وہ اشیےک سمےکگوست کا انک یکرا ہی پوہ۔

هل هو إال مضغة منه

 .2076احلديث:

**

عن طلق بن يلع -ريض اهلل عنه -قالَ :ق ِد ْمنَا ىلع نَ ِّ
يب
ِ
َ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فجاء َر ُجل كأنه بَدوي،
َ َ
يب اهلل ،ما ترى يف َم ِّس َّ
فقال :يا نَ َّ
الرجل ذكره بعد ما
ِ
ْ ٌَ
يتوضأ؟ فقال« :هل هو إال ُمضغة منه» ،أو قال« :
ْ ٌ
بَض َعة منه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َ َ
معىن احلديث " :ما ترى يف َم ِّس َّ
الرجل ذكره بعد ما
يتوضأ " يعين ما اذلي أوجبه الرشع فيما إذا َم َّس
َ َ
َّ
الر ُجل ذكره بعد الوضوء  ،هل عليه َشء؟ ويف رواية
َ َ
َ
عند أمحد َّ " :
الر ُجل ي َم ُّس ذك َره يف الصالة عليه
ْ ٌَ
ْ
الوضوء؟ قال" :ال إنما هو ِمنك " " هل هو إال ُمضغة
ْ ٌ
َّ
منه أو قال :بَض َعة منه " أي  :أن اذلكر كسائر أعضاء
ْ َ
اجل َ َسد ،فإذا َم َّس املتوضئ يَده أو ِرجله أو أنفه أو
َّ َ َ
َ
مس ذك َره،
رأسه لم ينتقض وضوؤه بذلك ،كذلك إذا

وهذا احلديث إما منسوخ أو حممول ىلع مس اذلكر

من وراء حائل ،أما مبارشة اذلكر بايلد فينقض

الوضوء؛ ألحاديث أخرى ..سبل السالم ( )96/1فتح

ذي اجلالل واإلكرام( )259/1تسهيل اإلملام()185/1

 .2076حدیث:

ے
طلق ین عیل رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ ہم اہلل ےک ینی
ے
ش
ﷺ ےک ناس آت۔ اشی ذرمنان انک حص آنا ،خو حلن ےس ندوی لگ راہ تھا۔

**

اس ت سوال کنا کہ اے اہلل ےک ینی! آذمی اگر وصو کرت ےک پ عد ا ین آلہیناسل
کو جھو ےل ،پو اس ےک نارے آب کنا فمات ہی؟۔ آب ﷺ ت فمانا" :وہ
خ
اسےک سم ےکگوستکاانکیکرا ہیپوہ"۔ناترھآب ﷺت "مُض ع َ ٌّہمنہ"
ے
ے
یک نچات " پَض عَ ٌّہ منہ" ےک القاط ارساذ فمات۔
ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

مقہوم حدی ث" :ما پی ق مَسِ ال َرحل َذکَرہ پ عد ما بوصا"۔ پعنی وصو کرت ےک پ عد اگر
ے
ش
آذمیا ین آلہیناسلکوجھوےل،پو اس سلسےلمیارروتشپعت اس حص پکنا
واخت ہو نا ہ؟ مسند اجِم یک انک روای ث می ہ کہ آذمی تمار می ا ین ذکر کو جھو

لیناہ،کنااس پذونارہوصو کرناواختہ؟ آبﷺ تفمانا":تہی!اسکا
آلہ یناسل اس ےک خسم ہی کا انک خضہ ہ"۔ "ہل ہو اال مُض ع َ ٌّہ منہ او قال:پَض عَ ٌّہ
منہ"۔ پعنی آلہ یناسل خسم ےک تمام اعضا یک مایند ہ۔ خت وصو کرت واال ا ین
اہتھ ،ا ین ناون ،ناک نا ش کو جھو نا ہ ،پو اس کا وصو تہی پوینا ،نالکل ا پےس ہی اگر
وہ ا ین آلہیناسل کو جھوےل ،پو اس کا وصو تہی پوت گا۔ ی حدی ث نا پو میسوح ہ
م
پ
نا ترھ اس صورب پ چمول ہ ،خت آلہ یناسل کو کسی پذے ےک چےھ ےس جھوا
ے
حات۔ پاہ راست آلہ یناسل کو جھوت ےس وصو پوب حا نا ہ؛ کنونکہ ذوشی
احاذی ث ےس تہی نای ث ہو نا ہ۔ سنل الس الم ( )96/1فح ذی الچ الل
پ
واالکرام( )259/1سہنل االلمام()185/1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وأمحد والرتمذي والنسايئ.
اتلخريج :طلق بن يلع -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

بالم ِّس هناَ :
الرجل  :املراد َ
• يف َم ِّس َّ
الم ُّس بايلَد مبارشة أي من غري حائل.
ْ ٌَ
ُ ْ َ
المضغة  :ال ِق ْطعة من اللحم.
• ُمضغة منه :
ْ ٌ
َ ْ
ابلض َعة :ال ِق ْط َعة من اللحم.
• بَض َعة منه :

فوائد احلديث:

َّ َّ
مس اذلكر ال ينقض الوضوء ،ولكن احلديث منسوخ أو حممول ىلع املس من وراء حائل.
 .1فيه أن
َ
ُْ َ ْ
َ
َ
 .2جواز السؤال عما يستحيا منه إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
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َّ
ْ ٌ
َ
ُ .3حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -حيث ذكر احلُكم بِ ِعلته ،وذلك يف قوهل  " :إنما هو بَض َعة منه".

 .4فيه إثبات القياس وهو أحد أدلة الرتجيح عند العلماء.
 .5حرص ذلك الصحايب ىلع إصالح عبادته.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .مسند اإلمام أمحد،
تأيلف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :انلارش :مؤسسة الرسالة  ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .السنن الكربى ،تأيلف:
أمحد بن شعيب النسايئ ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،انلارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،ه .سنن ابن ماجه ،تأيلف :حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وغريه ،انلارش :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل1430 ،ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي،
حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة1985 ،م .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن إسماعيل بن
صالح الصنعاين ،انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن
البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .فتح ذي ُاجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام ،تأيلف :حممد بن صالح بن حممد
العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .انلهاية يف غريب احلديث واألثر ،تأيلف :جمد ادلين أبو
السعادات املعروف بابن األثري ،انلارش :املكتبة العلمية  -بريوت 1399 ،ـه1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطنايح.

الرقم املوحد)8396( :
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شمندر کا نائ ناک کرتواال اوراسکارمذہ حاللہ

هو الطهور ماؤه احلل ميتته

 .2077احلديث:

**

اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ انک آذمی ت ینی ﷺ ےس سوال کنا:
"نا رسول اہلل! ہم شمندری سق پ حات ہی اور ہمارے ساتھ تھورا سا نائ ہو نا
ہ۔ اگرہم اس ےس وصوء کر لی پو یناےس رہ حات ہی۔ کنا ہم شمندر ےک نائ ےس

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :سأل رجل انليب
صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنا نركب
ابلحر ،وحنمل معنا القليل من املاء ،فإن توضأنا به

عطشنا ،أفنتوضأ بماء ابلحر؟ فقال رسول اهلل صىل
ْ ُّ ْ َ ُ
اهلل عليه وسلم« :هو َّ
الط ُه ُ
احلل َميتتُه ».
ور ماؤه ِ

وصوء کر لنا کرین؟"۔ آب ﷺ ت فمانا":شمندر کا نائ ناک کرتواال اور اس کا

رمذہ ح الل ہ"۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني الرسول صىل اهلل عليه وسلم طهورية ماء ابلحر
وجواز اتلطهر منه ،وحل ما مات فيه من دوابه

اكلسمك وغريه  .منحة العالم ( - ،) 28 / 1توضيح

األحاكم ( ) 116 / 1

 .2077حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

رسول اہلل ﷺ شمندی نائ ےک ناک ہوت ،اس ےس ناکییگ حاصل کرت ےک
مچ
خوار اور اس ےک رمذار حاپور ےک ح الل ہوت یک وصاخت فما رہ ہی حیےس ھیل
وعیہ۔ مچہ الع الم (-)28 /1پوضح االخکام۔ ()116 / 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسايئ ومالك وادلاريم وأمحد .
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه. -
مصدر منت احلديث :أول حديث من بلوغ املرام

معاين املفردات:

• َّ
الطهور : .صيغة مبالغة ،أي :طاهر مطهر .
• احلل  : .احلالل.

• ميتته : .ما لم تلحقه اذلاكة الرشعية ،واملراد هنا ما مات فيه من دوابه ،مما ال يعيش فيه ،ال ما مات فيه مطلقا.

فوائد احلديث:
 .1أن ماء ابلحر طاهر مطهر.
 .2أن ميتة حيوان ابلحر حالل ،واملراد بميتته :ما مات فيه من دوابه مما ال يعيش إال فيه.
 .3جواز إجابة السائل بأكرث مما سأل تتميما للفائدة.
 .4أن املاء إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه بيشء طاهر ،فهو باق ىلع طهوريته ما دام ماء باقيا ىلع حقيقته ،ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو
برودته وحنوها.

 .5ماء ابلحر يرفع احلدث األكرب واألصغر ،ويزيل انلجاسة الطارئة ىلع طاهر ،من بدن ،أو ثوب ،أو بقعة ،أو غري ذلك.

املصادر واملراجع:

-منحة العالم يف رشح بلوغ املرام:تأيلف عبد اهلل الفوزان-طبعة دار ابن اجلوزي-الطبعة األوىل  - 1428فتح ذي اجلالل واإلكرام برشح بلوغ

املرام للشيخ ابن عثيمني -املكتبة اإلسالمية القاهرة -حتقيق صبيح رمضان وأم إرساء بيويم -الطبعة األوىل  - -1427توضيح األحاكم رشح بلوغ
املرام:تأيلف عبد اهلل البسام -مكتبة األسدي –مكة املكرمة –الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل:
حممد نارص ادلين األبلاين -املكتب اإلساليم  -بريوت الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م

الرقم املوحد)8355( :
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ے
انکذتہائ ضچائ رسول اہللصیل اہللعلنہوسلمیکحدمت می حارص ہوت اور کہا
کہ نارسول اہلل! میآبےساہلل کاواسظہذے کر کہنا ہونکہآبہمارے
ذرمنان کناب اہللےک مظاپق قنضلہکر ذین۔ذوشےفپقت خو اسےس
ے
ش
رناذہ مچھذار تھا ،کہا کہ جیاہن! کناباہللےکمظاپق ہی ہماراقنضلہفما ین،
م
اور چےھ (اینامقدم نیس کرتیک)احاربذ نحن۔آبصیل اہللعلنہوسلمت
فمانا کہ نیس کر۔ است ینان کرناشوع کنا کہ میا نینا انصاختےک تہان
م
رمذور تھا۔ ترھوہ انیک بویےکساتھر نا کا ارن کاب کر نینھا۔ خت چےھم علوم
ے
ہوا کہ (ر نایکشا می)میے لرےک کو سنگسارکرذنا حات گا ،پو میت اس
ےک ندےل می سو یکرنان اور انک ناندیذےذی۔ ترھ اہل علمےساسےک

َ َ َّ َ ْ
َ
َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ
اب اهلل،
ت
ك
ب
ا
م
واذلِي نف ِِس بِي ِده ِ ألق ِضني بينك ِ ِ ِ
َ ُْ َ
ََ ْ
ْ َ ُ ْ َ َ ٌّ َ َ ْ
دل مِائ ٍة
ال َو ِيلدة َوالغن ُم َرد عليك َوىلع ابنِك ج
ْ َ ْ َ
نارے میذرناقث کنا ،پو ینہ حال کہ میے لرےک کو (عی ساذیسدہ ہوتیک
ْ ُ َ َُْ ُ
ُ
ََْ ُ َ
يب اعمٍ َ .واغد يا أنيس -ل َِرج ٍل مِن أسل َم-
وتغ ِر
ے ے
َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
وجےسر نایکشا می)سو کورے لگات حا نیےگ اور انک سالےک لنشرہ
ىلع امرأة ِ هذا ،فإِن اعرتفت فارمجها
ے
ے
ص
ج
ندر کرذنا حات گا۔ الینہ اسیکبوی ر م کرذی حاتیگ۔رسول اہلل یل اہلل
ق
علنہوسلمتفمانا”:اسذابیک سم ،خسےکاہتھ میمیی حانہ! می
ت
تمھارا قنضلہ کناباہلل ہیےک مظاپق کرون گا۔ ناندی اور یکرنان مھیواپس
ے ے
ل
ملییگ اور تمھارے نین کو سو کورے لگات حا نیےگ اور انک سالےک ن
ے
ش
حال وظن کنا حات گا۔ اجھا ،سیو ا نیس! (قینلہ بو اسلمےک انک حص) تم اس
ت
عوربےک تہان حاو ،اگروہ ھی (ر نا کا) افار کرےل ،پو اےسرجم کرذو۔ لہدا
ے
ت
ا نیسرضی اہلل عنہ اسعوربےکتہان گن اور است افار ھی کر لنا؛ لہدا
رسول اہللصیل اہلل علنہوسلمےک خکمےساس حاپون کو سنگسار کرذنا گنا۔

 .2078احلديث:

عن أيب هريرة ،وزيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل

عنهما ،-أنهما قاال« :إن رجال من األعراب أىت رسول
َُْ
صىل اهلل عليه وسلم -فقال :يا رسول اهلل ,أنش ُد َكْ
َ
َ
قضيت بيننا بكتاب اهلل .فقال اخلَص ُم اآلخر
اهلل إال
ْ
ْ
َْ ْ
وهو أفقه منه :-نعم ,فاق ِض بيننا بكتاب اهلل ,وأذنَّ
يل .فقال انليب -صىل اهلل عليه وسلم :-قل .فقال :إن
ُ
ُ
خربت
ابين اكن َع ِسيفا ىلع هذا فزَن بامرأته ,وإين أ
َّ ْ َ ْ
فاف َت َديْ ُ
ت منه بمائة شاة َ
وو ِيل َد ٍة,
أن ىلع ابين الرجم,
َْ
ُ
ُ
فسألت أهل العلم فأخربوين أنما ىلع ابين جدل مائة
َّ
َ
َّ ْ
وت ْغر ُ
الرج َم .فقال رسول
يب ًعم ,وأن ىلع امرأة هذا
ِ
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-واذلي نفيس بيده

**

 .2078حدیث:

اپو ہپہ اور رند ین حالد خہنی رضی اہلل عہما ت ینان کنا کہ انک ذتہائ ضچائ رسول
ے
اہلل صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت می حارص ہوت اور کہا کہ نا رسول اہلل! می آب ےس

اہلل کا واسظہ ذے کر کہنا ہون کہ آب ہمارے ذرمنان کناب اہلل ےک مظاپق قنضلہ کر
ش
ذین۔ ذوشے فپق ت خو اس ےس رناذہ مچھ ذار تھا ،کہا کہ جی اہن! کناب اہلل
ے
م
ےک مظاپق ہی ہمارا قنضلہ فما ین ،اور چےھ (اینا مقدم نیس کرت یک) احارب
ذ نحن۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا کہ نیس کر۔ اس ت ینان کرنا شوع کنا کہ
میا نینا ان صاخت ےک تہان رمذور تھا۔ ترھ وہ ان یک بوی ےک ساتھ ر نا کا ارن کاب
ے
م
کر نینھا۔ خت چےھ معلوم ہوا کہ (ر نا یک شا می) میے لرےک کو سنگسارکر ذنا حات
گا ،پو می ت اس ےک ندےل می سو یکرنان اور انک ناندی ذے ذی۔ ترھ اہل علم

ےس اس ےک نارے می ذرناق ث کنا ،پو ینہ ح ال کہ میے لرےک کو (عی ساذی سدہ
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َ
ٌّ
َ َُ
ألقْض َ َّ
الو ِيلدة والغنم َرد
ني بينكما بكتاب اهلل,
ِ
ْ
ْ
َ
وت ْغر ُ
يب ًعم .واغ ُد يا
عليك ،وىلع ابنك َج ُدل مائة
ِ
َ ْ َ
َُْ
ْ
أني ُس -لرجل ِمن أسلم -ىلع امرأة هذا ,فإن اعرتفت
ْ َ
ُْْ ََ َ
فارمج َها ,فغدا عليها فاعرتفت ,فأ َم َر بها رسول اهلل -
ُ َ ْ
مجت».
صىل اهلل عليه وسلم -فر ِ

ے ے
ہوت یک وج ےس ر نا یک شا می) سو کورے لگات حا نی ےگ اور انک سال ےک
ے
ے
لن شرہ ندر کر ذنا حات گا۔ الینہ اس یک بوی رجم کر ذی حات یگ۔ رسول اہلل صیل
ق
اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :اس ذاب یک سم ،خس ےک اہتھ می میی حان ہ! می
ت
تمھارا قنضلہ کناب اہلل ہی ےک مظاپق کرون گا۔ ناندی اور یکرنان مھی واپس ملی یگ
ے ے
اور تمھارے نین کو سو کورے لگات حا نی ےگ اور انک سال ےک لن ح ال وظن کنا
ے
ش
حات گا۔ اجھا ،سیو ا ن یس! (قینلہ بو اسلم ےک انک حص) تم اس عورب ےک تہان

ت
حاو۔ اگر وہ ھی (ر نا کا) افار کر ےل ،پواےس رجم کر ذو۔ خنانچہ ا نیس رضی اہلل عنہ اس
ے
ت
عورب ےک تہان گن اور اس ت افار ھی کر لنا۔ لہدا رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم
ےک خکم ےس اس حاپون کو سنگسار کرذنا گنا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد احلديث أن رجال اكن أجريا عند آخر فزَن
بامرأته ,وسمع وادل الزاين أن لك من زَن فعليه الرجم,

فافتدى من زوج املرأة بمائة شاة وأمة ,ثم سأل بعض
أهل العلم فأخربوه أنه ليس ىلع ابنه الرجم ,بل الرجم

ىلع املرأة ،وىلع ابنه جدل مائة وتغريب ًعم ،فذللك

ذهب زوج الزانية ووادل الزاين إىل رسول اهلل -صىل
اهلل عليه وسلم -يلقيض بينهم بكتاب اهلل ،فرد
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -املائة شاة واألمة
ىلع وادل الزاين ,وأخربه أن ىلع ابنه جدل مائة وتغريب
ًعم؛ ألنه بكر لم يزتوج ،وأمر باتلأكد من الزانية,

فاعرتفت باجلريمة فرمجها؛ ألنها حمصنة أي مزتوجة.

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
ی حدی ث ینا رہی ہ کہ انک حص ت کسی ےک اہن رمذوری یک اور صاخت حای یک
ک ت
بوی ےک ساتھ ر نا کا ارن کاب کر نینھا۔ رائ ےک والد ت ی ناب سن ر ھی ھی کہ ہ

رائ یک شا رجم (سنگسار کرنا) ہ؛ لہدا اس ت حاپون ےک سوہ کو سو یکرنان اور
انک ناندی قدی می ذے ذی۔ ترھ پعص اہل علم ےس ذرناق ث کرت پ اتھی ینہ ح ال

کہ ان ےک نین پ تہی ،نلکہ اس حاپون پ رجم یک شا ناقد ہویگ اور ان ےک نین کو سو
ے ے
کورے لگات حا نی ےگ اور انک سال ےک لن اس کو ح ال وظنی یک ر ندیگ گدارئ
ش
ہویگ۔ لہدا راینہ حاپون کا سوہ اور رائ حص ےک والد ،ذوپون رسول اہلل ﷺ یک
ے
حدمت می حارص ہوت کہ آب ﷺ ان ےک مانی کناب اہلل ےک مظاپق قنضلہ
ے
صاذر فما نی۔ آب ﷺ ت رائ ےک والد یک سو یکرنان اور ناندی واپس کرت کا
ے ے
خکم ذنا اور اتھی اس ناب ےس مظلع فمانا کہ ان ےک نین کو سو کورے لگات حا نی
ے
ےگ اور انک سال ےک لن شرہ ندر کرذنا حات گا؛ کنونکہ وہ ناحال عی ساذی سدہ تھا
ے
ے
ت
اور راینہ حاپون ےکینی خکم ذنا کہ اس ےس ھی اس ارم کا بقن حاصل کرلنا حات کہ
اس ت اس ندکاری کا ارن کاب کنا ہ۔ لہدا افار خرم ےک پ عد اس حاپون کو سنگسار
کرذنا گنا؛ کنون کہ وہ ساذی سدہ تھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه -زيد بن خادل اجلهين -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم.

معاين املفردات:

• أَن ْ ُش ُد َك َ
اهلل  :أسألك باهلل.
• َعسيفا  :العسيف هو األجري ،مشتق من العسف ،وهو اجلور.
• قضيْ َ
ت  :حكمت.
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ٌّ
• َرد  :مردودة.
ُ ْ
• اغ ُد  :اذهب.

فوائد احلديث:
 .1جفاء األعراب ،بلعدهم عن العلم واألحاكم واآلداب ،حيث ناشد من ال ينطق عن اهلوى أن ال حيكم إال بكتاب اهلل -تعاىل-.
 .2حسن خلق انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث لم يعنفه ىلع سوء أدبه معه.
 .3أن حد الزاين املحصن ،الرجم باحلجارة حىت يموت ،واملحصن :هو من جامع يف نكاح صحيح ،وهو حر ملكف.
 .4أن حد الزاين اذلي لم حيصن مائة جدلة وتغريب ًعم.
 .5أنه ال جيوز أخذ العوض تلعطيل احلدود ،وإن أخذت فهو من أكل األموال بابلاطل.
َّ
 .6أن من أقدم ىلع حمرم ،جهال أو نسيانا ،ال يؤدب ،بل يُعلم ،فهذا افتدى احلد عن ابنه بمائة شاة وويلدة ،ظانا إباحته وفائدته ،فلم يكن من
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إال أن أعلمه باحلكم ،ورد عليه شياهه وويلدته.
 .7أنه جيوز اتلوكيل يف إثبات احلدود واستيفائها.

 .8أن احلدود مرجعها اإلمام األعظم أو نائبه ،وال جيوز ألحد استيفاؤها غريهم.

 .9احلكمة يف رجم املحصن وجدل غري املحصن ،أن األول قد تمت عليه انلعمة بالزوجة ،فإقدامه ىلع الزنا يعد ديلال ىلع أن الرش متأصل يف
نفسه ،وأن عالجه عن تركه صعب ،وأنه ليس هل عذر يف اإلقدام عليه ،وأما غري املحصن فلعل دايع الشهوة غلبه ىلع ذلك ،فخفف عنه احلد،
مراًعة حلاهل وعذره.
 .10حسن األدب مع أهل الفضل والعلم والكبار ،وأن ذلك من الفقه.

املصادر واملراجع:

-صحيح ابلخاري .دار طوق انلجاة ط 1422ه - .صحيح مسلم .ط دار إحياء الرتاث العريب .حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق -تيسري العالم رشح عمدة

األحاكم للبسام ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه :حممد صبيح بن حسن حالق( ،ط ،)10مكتبة الصحابة ،األمارات  -مكتبة
اتلابعني ،القاهرة  1426 ( ،ـه)- .اإلملام برشح عمدة األحاكم السماعيل األنصاري.ط مكتبة السعادة ،الطبعة اثلانية- .تأسيس األحاكم للنجيم .ط
دار املنهاج 1427ه

الرقم املوحد)6760( :
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َّ
َوضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة

میترعوہ بوکےک مو قعپ ینیﷺ کووصو کرانا۔آبﷺتمورون
ت م
ت
ےک اوپ ھی سح کنا اور پچ ھی۔

تبوك ،مسح أىلع اخلفني وأسفلهما

 .2079احلديث:

**

َّ ْ ُ
عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قالَ « :وضأت
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوكَ ،م َس َح
َ َ
أىلع اخلفني وأسفل ُه َما».

 .2079حدیث:

معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ ،وہ ینان کرت ہی کہ :می ت رعوہ
ت م
بوک ےک مو قع پ ینی ﷺ کو وصو کرانا۔ آب ﷺ ت مورون ےک اوپ ھی سح کنا
ت
اور پچ ھی۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

ينقل املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -يف هذا
َّ
(وض ُ
أت انليب -
احلديث أنه يف غزوة تبوك قال:

صىل اهلل عليه وسلم )-أي :سكبت الوضوء ىلع يديه.

قوهل -ريض اهلل عنه( :-فمسح أىلع اخلف وأسفله)
فيه بيان حمل املسح ىلع اخلف وأنه أعاله وأسفله،

لكن احلديث فيه ضعف ،واملسح ىلع ظاهر اخلف
وباطنه لم يثبت فيه حديث مرفوع صحيح ،وقد

ثبت عن يلع واملغرية -ريض اهلل عنهما -مرفوًع

بإسناد جيد مسح اخلفني ىلع ظاهرهما فقط.

فالراجح أن حمل املسح هو أىلع اخلف دون أسفله.

**

اجمایل معنی:

معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ اس حدی ث می ینا رہ ہی کہ وہ رعوہ بوک می تےھ۔
ل
ب ا ینی -صیل اہلل علنہ وسلم  )-پعنی می وصو ےک نائ کو آب ﷺ
کہن ہی( :وصَا ُ
فم
ےک اہتھون پ اندنل راہ تھا۔ معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ کہن ہی ( :سح اعیل الحف

م
واسقلہ)۔ اس می مورے پ سح کرت یک حگہ کا ینان ہ اور اس ناب یک وصاخت
م
ت
ت
ہ کہ مورے پ سح اوپ ھی کنا حا نا ہ اور پچ ھی۔ ناہم اس حدی ث می صعف
ض
ت م
ت
ہ۔ مورے ےک اوپ ھی سح کرنا اور پچ ھی ،ی کسی حنح رمقوع حدی ث ےس
نای ث تہی ہ۔ ناہم عیل رضی اہلل عنہ اور معیہ رضی اہلل عنہ ےس رمقوعا ذرست
م
اسناذ ےک ساتھ رموی حدی ث می آنا ہ کہ سح رصف مورون ےک اوپی خضہ پ کنا
ے
م
حات گا۔ خنانچہ را جح تہی ہ کہ سح یک حگہ مورے کا اوپ واال خضہ ہ ی کہ پچ
واال۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه و النسايئ ومالك وأمحد.
اتلخريج :املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• اخلفني  :تثنية خف ،وهو ما يلبس يف الرجل من جدل ساتر للكعبني ،وقد يسرت ما فوقهما ،مجعه :خفاف ،وأخفاف.

فوائد احلديث:
 .1هذا أحد أدلة جواز املسح ىلع اخلفني.
 .2اشرتاط كمال الطهارة جلواز املسح ىلع اخلفني ،فلو غسل إحدى رجليه ،ثم أدخلها اخلف ،قبل غسل األخرى ،لم جيزئ املسح.
 .3من رشوط املسح ىلع اخلفني أن يكون اخلف ساترا ملحل العضو املفروض ،وهذا مأخوذ من مسىم اخلف.
 .4الوضوء أمام انلاس ال ينايف اآلداب العامة ،ال سيما مع األصحاب واملستخدمني األتباع.
 .5ترشف املغرية بن شعبة خبدمة انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-مع كونه من أكرب بيت يف قبيلة ثقيف.
 .6جواز إًعنة املتوىضء ىلع وضوئه بتقريب املاء أو الصب عليه وحنو ذلك.
 .7يف احلديث بيان حمل املسح وهو أىلع اخلف وأسفله ،وهذه الرواية ضعيفة ،والصحيح املسح ىلع أىلع اخلف فقط.
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املصادر واملراجع:

توضيح األحاكم للشيخ البسام ،ط ،5مكتبة األسدي ،مكة املكرمة1423( ،ه)ُ .سبل السالم ،للصنعاين ،دار احلديث .تسهيل اإلملام للشيخ صالح
الفوزان ،بعناية :عبدالسالم السليمان( ،ط1427( ،)1ه) .سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْ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 ،البن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد
القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب
األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل  1421 ،ـه 2001 -م .سنن أيب داود ،سليمان
بن األشعث ،املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت .السنن الكربى للنسايئ ،حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد
املنعم شليب ،أرشف عليه :شعيب األرناءوط مؤسسة الرسالة ،بريوت الطبعة :األوىل   1421ـه 2001 -م .مشاكة املصابيح ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب
العمري ،أبو عبد اهلل ،ويل ادلين ،اتلربيزي املحقق :حممد نارص ادلين األبلاين املكتب اإلساليم  -بريوت -الطبعة :اثلاثلة1985،
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يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل -صىل اے انا حان!آبت پورسول اہللﷺ،اپویکررضی اہلل عنہ،عرمرضی اہلل
پ
اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع عنہ،عمانرضی اہلل اور تہان کوقہ می عیلرضی اہللعنہےک چےھ پقینا نا نح سال
هاهنا بالكوفةً ،
حنوا من مخس سنني ،فاكنوا
نک تمارپھیہ۔ کناوہ لوگ فرحیکتمار می قنوبپھا کرت تےھ؟۔ اتھون
ے
يقنتون يف الفجر؟ فقال :أي بين حمدث
ت خوابذنا کہ میے نین!ی (ذین می) انک ینی انچاذ کرذہےسہ۔

 .2080احلديث:

**

ے
ش
اپو مالک ا ح عی سعد ین طارق رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہوت ینان کرت ہی کہ
می ت ا ین انا حان ےس پوجھا کہ اے انا حان! آب ت پو رسول اہلل ﷺ ،اپویکر
پ
 ،عرم  ،عمان اور تہان کوقہ می عیل رضی اہلل عہم ےک چےھ پقیناً نا نح سال نک تمار

عن أيب مالك األشجيع سعد بن طارق -ريض اهلل

عنه -قال :قلت أليب :يا أبت إنك قد صليت خلف
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر

وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة ،حنوا من ِخس سنني،
َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ٌ
َْ َ
ين حم َدث.
«فاكنوا يقنُتُون يف الفجر؟» فقال :أي ب

پھی ہ۔ کنا وہ لوگ فرح یک تمار می قنوب پھا کرت تےھ؟ اتھون ت خواب ذنا کہ
ے
میے نین! ی (ذین می) انک ینی انچاذ کرذہ ناب ہ۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف أن القنوت يف صالة الفجر إن
لم يكن بسبب نازلة معينة فهو بدعة حمدثة .قال
َّ
شيخ اإلسالم :ال يقنت يف غري الوتر ،اال أن تزنل
ٍّ
باملسلمني نازلة ،فيقنت لك مصل يف مجيع الصلوات،
لكنه يف الفجر واملغرب آكد بما يناسب تلك انلازلة،
ًّ َّ
أن َّ
انليب -صىل اهلل
ومن تدبر السنة ،علم علما قطعيا

عليه وسلم -لم يقنت دائما يف َشء من الصلوات.

 .2080حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث شپف می اس ناب کا ینان ہ کہ تمار ِفرح می کسی حاض ناگہائ مضینت
ے
ےک پعی ذعات قنوب پھنا ندعت ہ۔ سح االس الم این پمنہ رجمہ اہلل فمات ہی
ے
ے
کہ وپ ےکع الوہ آب ﷺ کسی تمار می ذعات قنوب تہی پھا کرت تےھ سوات
ے
ے
م
ض
م
ص
ی
ت
ت
ن
اس ےک کہ مسلماپون پ کوئ ت آ حات۔ اس ورب ی مام ماری ساری
ت
تمارون می قنوب پھا کرت تےھ پطور ِ حاض فرح اور مْعب یک تمار می ،خو ھی
ش
ت
صورب اس مضینت ےک مناست ہوئ ھی۔ خو حص سیت می عور و قکر کرے گا
ے
ے
ے
ق
اےس ط عی طور پ معلوم ہوحات گا کہ ینی ﷺ ت تمارون می ذاتمی طور پ ذعات
قنوب تہی پھی۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد.
اتلخريج :طارق بن أشيم وادل أيب مالك سعد -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

معان منها :دوام الطاعة ،وطول القيام ،والسكوت ،وادلًعء ،وهو أشهرها .وعند الفقهاء :القنوت :ادلًعء يف
• القنوت  :يف اللغة يطلق ىلع عدة
ٍ
الصالة قائما ،وهذا معىن (قنت) هنا.
ٌ
ٌ
• حمدث  :أي :أمر خمرتع ومبتدع يف ادلين ،لم يرد يف الرشع.
• أي بين  :منادى بـ (أي) ،واألصل أنها نلداء ابلعيد ،لكن قد يزنل القريب مزنلة ابلعيد؛ لإلشعار بأنه رفيع القدر ذو ماكنة ًعيلة.

فوائد احلديث:
 .1احلديث فيه ديلل ىلع أن االستمرار يف القنوت يف صالة الفجر حمدث وليس بمرشوع ،وإنما يفعل ذلك عند احلاجة يف بعض األحيان؛ ألن أباه
ّ
ّ
ّ
ّ
قد صىل خلف انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ابن عرش سنني ،وصىل وراء اخللفاء الراشدين -ريض اهلل عنهم -ولم يسمع أحدا منهم يقنت يف
الفجر بغري سبب ،ولو اكن سنة راتبة لاكنت اهلمم وادلوايع متوفرة ىلع نقله ،ولم يرتكه الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-وال سيما اخللفاء الراشدون
اذلين يؤمون انلاس ،فمثل ذلك ال خيىف.
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 .2استحباب القنوت يف الفرائض إذا نزل باملسلمني نازلة.
ّ
ّ
 .3املتتبع للسنة جيد أن أكرث األحاديث تدل ىلع أنه صىل اهلل عليه وسلم اكن يقنت عند احلاجة ،وانلازلة يف صالة الفجر.

املصادر واملراجع:

-سنن الرتمذي ،حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد ابلايق ،وإبراهيم عطوة عوض ،رشكة مكتبة ومطبعة

مصطىف ابلايب احلليب ،مرص ،الطبعة :اثلانية1395 ،ه1975 ،م - .سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار
إحياء الكتب العربية ،فيصل عيىس ابلايب احلليب - .مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط و
ًعدل مرشد ،وآخرون ،حتت إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421ه2001 ،م - .منحة العالم يف رشح بلوغ
املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه - .توضيح األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام،
مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م - .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،أمحد بن يلع بن حجر العسقالين ،دار القبس للنرش
واتلوزيع ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 1435ه 2014 ،م - .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد نارص ادلين
األبلاين ،إرشاف :زهري الشاويش ،املكتب اإلساليم ،بريوت ،الطبعة :اثلانية 1405ه1985 ،م.
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ینی یناصہےک لوگو! اپوہندےس تم (اینی نحنونیک) ساذی کرو اور (انیکنحنون
ےس ساذی کرتےک لن) تم اتہی ن کاح کا ب عامذو۔

يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله

 .2081احلديث:

**

ْ
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-أن أبا ِهندَ ،ح َج َم
ُ
انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف ايلَافوخ ،فقال انليب
َ ََ َ َ َْ ُ َ
حوا أبَا
ك
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا ب ِين بياضة ،أن ِْ َ ْ ُ َ
ْ
حوا إيلْ ِه» وقال« :وإن اكن يف َشء ِم َّما
ك
ِهن ٍد ،وان ِ
ٌ َ
َ
تَ َد ُ
حلجامة».
اوون به خري فا ِ

 .2081حدیث:

اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ اپوہند ت ینی اکرم ﷺ ےک ش یک نالو می نچھنا
لگانا پو آب ت فمانا":ینی یناصہ ےک لوگو! اپوہند ےس تم (اینی نحنون یک) ساذی کرو
اور (ان یک نحنون ےس ساذی کرت ےک لن) تم اتہی ن کاح کا ب عام ذو" اور فمانا "
اگر تمہاری ذواون می ےس کسی می خیہ پو وہ نچھنا لگات ہی می ہ "۔

**

حدی ث کا ذرج :خ َ َسن

درجة احلديث :حسن

املعىن اإلمجايل:

هذا احلديث فيه أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم-

احتجم عند أيب هند -ريض اهلل عنه -يف رأسه ,وهو

يدل ىلع عدم اعتبار الكفاءة ال يف النسب ،وال يف
َّ
أن َّ
انل َّ
يب -صىل اهلل عليه وسلم -أمر
املهنة؛ وذلك
إحدى قبائل األنصار ،وهم القبيلة القحطانية
األزدية العربية أن يُنك ُ
حوا أبا هند ،وأن خيطبوا إيله
ِ
بناته ,وهو من موايل بين بياضة املذكورين ،واكن مع
مسه من الرق َّ
ما َّ
حجاما ،واحلجامة عند العرب
صناعة دنيئة ,فلم يعترب الكفاءة يف النسب أو املهنة,
وتدل انلصوص األخر ىلع اعتبار الكفاءة يف ادلين

واخللق .ثم ذكر أن احلجامة من خري ما يتداوى به

املرء.

**

اجمایل معنی:

اس حدی ث می اس ناب کا ذکر ہ کہ ینی ﷺ ت اپوہند رضی اہلل عنہ ےک اہن
ا ین ش می نچھنا لگوانا ،ی اس ناب یک ذلنل ہ کہ (ن کاح ےک لن) خست و پ ست
اور نیےس می کقو (پاپی) کا اعینار تہی ہ ،کنو نکہ ینی ﷺ ت انک اپضاری قینلہ
ل
(رعب کا ارذی فحظائ ا یسل قینلہ) کو خکم ذنا کہ وہ اپوہند ےس (اینی نحنون یک) ساذی
کرین اور ان یک نحنون ےس ساذی کرت ےک لن اتہی ن کاح کا ب عام ذین اور اپوہند
ینی یناصہ ےک آراذ کرذہ ع المون می ےس تےھ اور وہ ع المی یک وج ےس الخق اندا و
مضینت ےک ساتھ نیش ےک اعینار ےس جچام (نچھنا لگات کا کام کرت) تےھ اور
رعب ےک پذنک نچھنا لگانا تہت خقی و گھینا نیش منضور تھا ،خنانچہ آب ﷺ ت
خ ستوپ ستنانیشمیکقوو پاپیکا اعینار یکنا اورذیگر پضوضمی ی ذلنلملنی ہ
ے
م
کہ ذینداری اور ا جےھ اح الق می کقو کو لحوط رکھا حات۔ ترھ آب ﷺ ت فمانا کہ
اپسان ےک ع الح معالچہ می ست ےس تہی ع الح ،نچھنا لگانا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود.
اتلخريج :أبو هريرة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :سنن أيب داود.

معاين املفردات:

• بين بياضة  :بنو بياضة بن ًعمر :بطن من بطون اخلزرج ،إحدى قبيليت األنصار ،أصلهم من األزد من قحطان.
• أنكحوا ِّ :
زوجوه بناتكم.
ِ
َ
َّ
َ
َّ
• أبا هند  :أبو هند موىل فروة بن عمرو ابليايض ،واسمه عبد اهلل ،واكن حجاما حجم انليب -صىل اهلل عليه وسلم-.
انكحوا إيله  :أي اخطبوا إيله بناته ,وال خترجوه منكم بسبب مهنة احلجامة.
•
ِ
• احلجامة  :مص وإخراج ادلم ألجل العالج.

• ايلافوخ  :ماكن اتلقاء عظم مقدم الرأس ومؤخره.

فوائد احلديث:
 .1عدم اعتبار الكفاءة للناكح يف النسب أو املهنة ،وأن الكفاءة املعتربة إنما تكون يف ادلين واخللق.
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 .2جواز إنكاح احلجام والزتوج من بناته.

 .3احلجامة من خري ما يتداوى به املريض.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -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 ،ـهتوضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ
بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن
املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل
ُ
حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة ،ط ،1املكتبة اإلسالمية ،مرص1427 ،ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  - 1431بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار
القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م فتاوى اللجنة ادلائمة  -املجموعة األوىل : -اللجنة
ادلائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق ادلويش
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اےمیے نین! تمارےکذوراناِذرھ اُذرھذیکھنےسپہی کرو کنو نکہتمار می
اِذرھ اُذرھذیکھنا ہالکث کا سیتہ۔ پس اگر ذیکھنارصوریہی ہو پو پقل تمار

يا بين ،إياك واالتلفات يف الصالة ،فإن االتلفات
يف الصالة هلكة ،فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال

می ذیکھ لوفض می تہی۔

يف الفريضة

 .2082احلديث:

**

 .2082حدیث:

اپس رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ رسول اہلل ﷺ ت مچھ ےس فمانا’’ :اے
میے نین! تمار ےک ذوران اِذرھ اُذرھ ذیکھن ےس پہی کرو ،کنو نکہ تمار می اِذرھ

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال يل رسول اهلل -
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :-يا بُ َ َّ
ينِ ،إيَّاك واال ِتلفات يف
َ َ َ
َ
الصالة ،فإن اال ِتلفات يف الصالة هلكة ،فإن اكن ال
َ
بُ َّد فيف َّ
اتل َط ُّو ِع ال يف الفريضة».

اُذرھ ذیکھنا ہ الک ث ہ۔ پس اگر ذیکھنا رصوری ہی ہو پو پقل تمار می ذیکھ لو فض
می تہی‘‘۔

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أنسا -ريض اهلل
َ
َ
عنه -من اال ِتلفات يف الصالة ،وأخربه أن اال ِتلفات
يف الصالة هالك؛ ألنه طاعة للشيطان ،وهو سبب
َ
اهلالك ،والصالة مع اال ِتلفات تستحيل من الكمال
إىل َّ
انلقص ،وقد يصل به األمر إىل أن خيرج من
َ
الصالة بال أجر ،وأما إذا اكن ال بد من االتلفات وال
َ
ْ
حميد عنه ،فليكن يف صالة اتلطوع؛ ألن أمر صالة
َ
اتلطوع أخف من صالة الفريضة.

**

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت اپس رضی اہلل عنہ کو تمار می اِذرھ اُذرھ ذیکھن ےس منع فمانا اور اتہی
ینانا کہ تمار می اِذرھ اُذرھ ذیکھنا ہ الک ث کا ناعت ہ کنو نکہ ی سیظان یک اطاعت ہ
خو کہ ہ الک ث کا سیت ہ۔ اور تمار می اِذرھ اُذرھ ذیکھن ےس ی کامل تہی رہنی نلکہ

ت
ناقص ہو حائ ہ اور پعص اوقاب ی ھی ہو نا ہ کہ تماری تمار ےس اس حال می
ے
ِ
ہ
ہ
ت
ی
ہ
ک
گ
خ
م
قارع ہو نا ہ کہ اےس کوئ ا ر ی لنا۔ اور ا ر اذرھ اُذرھ ذ ھنا ی و اور اس ےک
پعی حارہ ی ہو پو ترھ پقل تمار می اپسا کر لینا حا ہن کنو نکہ پقل تمار کا معاملہ فض تمار

ےس ذرا ہلکا ہو نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه الرتمذي.
اتلخريج :أنس -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َ
َّ
• اال ِتلفات َ :رصف الوجه إىل ِجهة ايلَمني أو الشمال.
َ َ َ َ
• هلكة  :هالك.
• إياك  :بمعىن احذر.

• ال بد  :أي ال مفر وال حميد

فوائد احلديث:

َ
َّ .1
اتلحذير من اال ِتلفات يف الصالة ،وحتريمه يف الفريضة.
َّ
َ
َ
َ
 .2ي ُ َ
باستدارة مجيع َ
ابلدن عن ال ِقبْلة أو استدبارها؛ فإنه يبطل الصالة.
كره اال ِتلفات يف الصالة إال حلاجة ،ما لم يكن اال ِتلفات
َّ
 .3الصلوات املكتوبات ُّ
أهم الصلوات ،وجيب أن تكون العناية واالهتمام بهن أكرث ،وذلا فإن وقوع االتلفات يف الصالة انلافلة أخف منه يف
الفريضة ،وهكذا سائر األمور املكروهة يف الصالة ،فوقوعها يف انلافلة أخف وأسهل من الفريضة.

 .4رمحة انليب صىل اهلل عليه وسلم بالصبيان وشفقته عليهم ,ويظهر ذلك يف قوهل ألنس :يا بين.
 .5حسن تعليم انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وتلطفه باملتعلم.
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املصادر واملراجع:

سنن الرتمذي ،تأيلف :حممد بن عيىس الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر وغريه  ،انلارش :رشكة مكتبة ومطبعة مصطىف ابلايب احلليب ،الطبعة :اثلانية،
1395ه .مشاكة املصابيح ،تأيلف :حممد بن عبد اهلل ،اتلربيزي ،حتقيق  :حممد نارص ادلين األبلاين ،انلارش :املكتب اإلساليم ،الطبعة :اثلاثلة،
1985م .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل  1427 ،ـه_  2006م .املغين  ،تأيلف:
أبو حممد موفق ادلين ،الشهري بابن قدامة املقديس ،انلارش :مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة كشاف القناع عن منت اإلقناع ،تأيلف :منصور بن
يونس بن صالح ادلين ابلهويت احلنبيل ،انلارش :دار الكتب العلمية .سبل السالم رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :حممد بن إسماعيل بن صالح الصنعاين،
انلارش :دار احلديث الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش:
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :
مكتبة األسدي ،مكة
دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ 1431ه.

الرقم املوحد)10879( :

509

م
اےاہللےکرسول! کنا می مورونپ سح کرون؟آبصیل اہللعلنہوسلمت
يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال« :نعم» قال :فمانا’’:اہن‘‘ ،ائت کہا :انکذن نک؟آبصیل اہلل علنہوسلمتفمانا:
يوما؟ قال« :نعم» ،قال :ويومني؟ قال« :نعم»،
’’اہن‘‘ ،ائت کہا :اورذوذن نک؟آبصیل اہلل علنہوسلمتفمانا:
قال :وثالثة؟ قال« :نعم ،وما شئت»
’’اہن‘‘ ،ائت کہا:اور نیذن نک؟آبصیل اہلل علنہوسلمتفمانا:
‘‘اہن،اور حینذن تم حاہو

 .2083احلديث:

**

ُ
عن أ َ ِّ
يب بن ِع َمارة -ريض اهلل عنه -أنه قال :يا رسول
اهلل أمسح ىلع اخلُفني؟ قال« :نعم» قال :يوما؟ قال:

 .2083حدیث:

ا َُئ ین عمارہ رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ کہ اتہون ت اسیقسار کنا :اے اہلل ےک
م
رسول! کنا می مورون پ سح کرون؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘ ،ائ
ت کہا :انک ذن نک؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘ ،ائ ت کہا:

«نعم» ،قال :ويومني؟ قال« :نعم» ،قال :وثالثة؟ قال:
«نعم ،وما شئْ َ
ت ».
ِ

اور ذو ذن نک؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘ ،ائ ت کہا:اور نی
ذن نک؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا‘‘ :اہن،اور حین ذن تم حاہو۔‘‘

**

درجة احلديث :ضعيف

حدی ث کا ذرج :صعنف

املعىن اإلمجايل:

ُ
خيرب أ َ ّ
يب بن ِعمارة -ريض اهلل عنه -أنه َسأل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -عن حكم املسح ىلع اخلفني
 ،فأجاز هل ذلك  .ثم سأهل عن مدة املسح ،فأجاز هل

انليب -صىل اهلل عليه وسلم يوما أو يومني أو ثالثة
أو ما شاء .لكن هذا احلديث ضعفه أكرث العلماء،

وعليه فال حجة فيه واحلجة فيما صح عنه -صىل اهلل

عليه وسلم -من مسح املقيم يوما ويللة واملسافر

ثالثا بليايلها.

**

اجمایل معنی:

ا َُئ ین عمارہ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ اتہون ت ینی صیل اہلل علنہ وسلم ےس
م
م
مورون پ سح ےک پ علق ےس ذرناق ث کنا پو آب صیل اہلل علنہ وسلم ت اتہی سح
م
کرت یک احارب ذی۔ترھ اتہون ت ینی صیل اہلل علنہ وسلم ےس مورون پ سح یک
م
مدب ےک پ علق ےس ذرناق ث کنا پو ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت اتہی انک ذن نک سح
م
م
کرت یک احارب ذی نا ذو ذن نک سح کرت یک احارب ذی نا نی ذن نک سح
کرت یکاحاربذینا یفمانا:تمحیناحاہو۔لنکاسحدی ثکو اکیعلمات صعنف
فار ذنا ہ اور اس ناےط ی حدی ث ذلنل تہی ین سکنی ،ذلنل پو ینی صیل اہلل علنہ و
ض
م
سلم ےس نای ث حنح حدی ث ین سکنی ہ اور وہ ی کہ قنم انک ذن اور انک راب
م
نک سح کرسکنا ہ اور مساف نی ذن اور نی راب نک۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه أبو داود وابن ماجه.
ُ
اتلخريج :أ َ ّ
يب بن ِع َمارة -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• يوما؟  :هل أمسح مدة يوم؟

فوائد احلديث:
توقيت يف املسح ىلع اخلفني ،سواء اكن ذلك يف السفر أو احلرض؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وما شئت" لكن تقدم أن احلديث ال
 .1أنه ال
ِ
يثبت ،وإذا اكن كذلك فإنه ال حجة فيه.

510

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ،تأيلف :سليمان بن األشعث ِّ
الس ِج ْستاين ،حتقيق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ،انلارش :املكتبة العرصية ،صيدا .سنن ابن ماجه،
تأيلف :حممد بن يزيد القزويين ،حتقيق :حممد فؤاد عبد ابلايق ،انلارش :انلارش :دار إحياء الكتب العربية .ضعيف أيب داود – األم ،تأيلف :حممد نارص
ادلين األبلاين ،دار النرش :مؤسسة غراس للنرش و اتلوزيع – الكويت ،الطبعة  :األوىل1423 - ،ه .توضيح األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -مُ .فتح ذي اجلالل واإلكرام ،رشح بلوغ املرام،
عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
تأيلف :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،انلارش :املكتبة اإلسالمية ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ  1431ه.

الرقم املوحد)8393( :

511

نا رسول اہلل! میت انک عوربےس ساذی کریلہ۔آبﷺت
يا رسول اهلل تزوجت امرأة ،فقال :ما أصدقتها؟
گ
پوجھا :پوتاےس پطور مرہ کناذناہ؟ اتہونت خوابذنا :انک ھیلےک ہم
قال :وزن نواة من ذهب قال :بارك اهلل لك ،أولم
ورن سونا۔آبﷺتفمانا:اہلل تمہیپکثذےولمہ کرو اگرج انک
ولو بشاة
ہ
ی
ک
ہ
ن
ک
ری یےس ونی و۔

 .2084احلديث:

**

اپس ین مالک رضی اہلل عنہ روای ث کرت ہی کہ رسول اہلل ﷺ ت عند الرجمن
ین عوف رضی اہلل کو ذیکھا کہ ان پ رعقائ رنگ خرھا ہوا ہ۔ آب ﷺ ت
فمانا :تمہی کنا ہوا؟ اتہون ت خواب ذنا کہ اہلل ےک رسول! می ت انک عورب

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -

صىل اهلل عليه وسلم -رأى عبد الرمحن بن عوف،
َ ْ َ
وعليه ردع َُزعف َران .فقال انليب -صىل اهلل عليه
ْ
وسلمَ « :-مهيَ ْم؟ فقال :يا رسول اهلل تزوجت امرأة،
ُ
فقال :ما أصدقتها؟ قالَ :و ْزن نواة من ذهب قال :بارك
َ
اهلل لك ،أ ْول ِ ْم ولو بشاة».

ےس ساذی کر یل ہ۔ آب ﷺ ت پوجھا :پو ت اےس پطور مرہ کنا ذنا ہ؟
گ
اتہون ت خواب ذنا :انک ھیل ےک ہم ورن سونا۔ آب ﷺ ت فمانا کہ اہلل
تمہی پک ث ذے ولمہ کرو اگرج انک یکری ہی ےس کنون ی ہو۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

رأى انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع (عبد الرمحن بن

عوف) شيئا من أ ثر الزعفران ،واكن األوىل بالرجال
أن يتطيبوا بما يظهر رحيه ،وخييف أثره .فسأهل-

بإنكار -عن هذا اذلي عليه .فأخربه أنه حديث
عهد بزواج ،و قد أصابه من زوجه ،فرخص هل يف
ذلك .وملا اكن صىل اهلل عليه وسلم َح ِفيا بهم ،عطوفا
عليهم ،يتفقد أحواهلم يلقرهم ىلع احلسن منها،
وينهاهم عن القبيح ،سأهل عن صداقه هلا .فقال :ما

يعادل وزن نواة من ذهب .فدًع هل صىل اهلل عليه
وسلم بالربكة ،وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.

 .2084حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ینی ﷺ ت عند الرجمن ین عوف رضی اہلل عنہ پ کچھ رعقان کا پسان لگا ذیکھا۔
ج
خت کہ رمذون ےک لن وہ خوسیو ا ھی ہوئ ہ خس یک مہک پو خوب تھنےل لنک اس
م
کا پسان حقی رہ( ،خت کہ رعقان می ی خوئ تہی ہوئ اور وہ عورپون یک خوسیو
مائ حائ ہ)۔آب ﷺ ت ناپسندندیگ ےک اندار می ان پ لےگ اس رعقائ
رنگ ےک پسان ےک نارے می ذرناق ث کنا پو اتہون ت آب ﷺ کو ینانا کہ ان یک
ے
ے ے
ن
ب
ینی ینی ساذی ہوئ ہ اور ان پ ی رنگ ان یک وی ےس لگ گنا ہ۔خنا چہ اس پ

آب ﷺ اتہی رخضت ذے ذی۔ خو نکہ آب ﷺ ضچای پ تہت سققت اور
مرہنائ فمانا کرت تےھ اس لن آبﷺ ان ےک اخوال پ پظ رکھا کرت تےھ
ج
ناکہ اتہی ا ھی حال ث پ ناق ر ہن ذین اور پی حال ث ےس اتہی منع کرین۔ آب
ے
ﷺ ت ان ےس اینی بوی کو ذت گن مرہ ےک نارے می پوجھا۔ اتہون ت
ک
گ
خوابذنا کہاتہونت ھحور یک انک ھیل پاپ سونا پطورمرہ ذناہ۔ اس پ آب ﷺ
ے
ت ان ےک لن پک ث یک ذعا فمائ اور اتہی اینی ساذی یک وج ےس ولمہ کرت کا
خکم ذنا اگرج انک یکری ہی ےس ہو۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :أنس بن مالك ريض اهلل عنه
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• ردع  :هو أثر الطيب يف اجلسد
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• مهيم  :بفتح امليم ،وسكون اهلاء ،بعدها ياء مفتوحة ،ثم ميم ساكنة ،اسم فعل أمر بمعىن (أخربين) عند ابن مالك .وقال اخلطايبَ" :كمة يمانية،
معناها :مالك وما شأنك؟ وكأنه أنكر عليه الصفرة اليت عليه ،والطيب اذلي يظهر أثره ،فيليق بالنساء ،فلما علم أنه أصابه من زوجهَ ،رخص هل
• ما أصدقتها  :السؤال ب"ما" يقتيض علمه بوجود أصل الصداق ،ألنه لم يقل هل أصدقتها.
• وزن نواة من ذهب  :معيار لذلهب معروف دليهم .قالوا :إنه وزن ِخسة دراهم.
• أولم  :اختذ ويلمة ،ويه الطعام اذلي يصنع عند العرس.
• ولو  :لو هنا للتقليل ال لالمتناع.

فوائد احلديث:
 .1كراهة اتلطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب ،للرجال.
 .2تفقد الوايل والقائد ألصحابه ،وسؤاهل عن أحواهلم وأعماهلم ،.اليت تعنيه وتعنيهم.
 .3استحباب ختفيف الصداق .فهذا عبد الرمحن بن عوف ،لم يصدق زوجته إال وزن ِخسة دراهم من ذهب.
 .4اإلشارة إىل أصل الصداق يف انلاكح ،بناء ىلع مقتىض الرشع و العادة.
 .5ادلًعء للمزتوج بالربكة .وقد ورد ادلًعء للمزتوج بهذا ادلًعء "بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكما خبري".
 .6مرشوعية الويلمة من الزوج ،وأن ال تقل عن شاة إذا اكن من ذوى اليسار .قال ابن دقيق العيد :الويلمة :الطعام املتخذ ألجل العرس ،وهو من
املطلوبات رشًع ولعل من فوائده إشهار انلاكح باجتماع انلاس للويلمة.

 .7أن يدىع إيلها أقارب الزوجني ،واجلريان ،والفقراء ،وأهل اخلري يلحصل اتلعارف واتلآلف ،والربكة ،وأن جيتنب الرسف ،واملباهاة ،واخليالء
 .8قال شيخ اإلسالم :أمجع العلماء ىلع جواز عقد انلاكح بدون فرض الصداق ،وتستحق مهر املثل إذا دخل بها بإمجاعهم.
 .9كراهة تكثري املهور واملغاالة فيها بقصد الرياء والسمعة وإذا حتمله حقيقة اكن فيه تكليف اإلنسان ما ال يطيق وهو منكر رشًع

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه.

الرقم املوحد)6032( :
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م
م
اےاہللےکرسولﷺ! چےھ حیی می اپسیرمی میلہ کہ اسحیسا مال چےھ
م
ک
ھی تہی مال اور میےپذنکوہستےس محنوبخیہ۔آب چےھ اس
نارے می کنا خکمذ ین ہیآبﷺتفمانا کہ اگر تم حاہو پو اصل رمی

يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا خبيرب ،لم أصب

ماال قط هو أنفس عندي منه ،فما تأمرين به؟
فقال :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت بها

 .2085احلديث:

ا ین ناسروکرکھو اور اسیک ینداوار صدقہ کرذو۔

**

عند اہلل ین عرم رضی اہلل پ عایل عہما ےس روای ث ہ کہ عرم رضی اہلل پ عایل عنہ کو حیی
می رمی میل پو وہ ینی ﷺ ےک ناس اس ےک نارے می مسورہ کرت ےک لن
ے
م
حارص ہوت اوررعض کنا :اے اہلل ےک رسول ﷺ! چےھ حیی می اپسی رمی میل
م ک
ہ کہ اس حیسا مال چےھ ھی تہی م ال اور میے پذنک وہ ست ےس محنوب خی
م
ہ۔آب ﷺ چےھ اس نارے می کنا خکم فمات ہی؟ آب ﷺ ت فمانا:

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما -قال« :قد
أصاب عمر أرضا خبيرب .فأىت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -يستأمره فيها .فقال :يا رسول اهلل ،إين أصبت
َ
أرضا خبيرب ،لم أُص ْ
ب ماال ق ُّط هو أنفس عندي منه،
ِ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
فما تأمرين به؟ فقال :إن ِشئت حبست أصلها،
وتصدقت بها .قال :فتصدق بها ،غري أنه ال يُباع

’’اگر تم حاہو پو اصل رمی ا ین ناس روک رکھو اور اس یک ینداوار صدقہ کرذو‘‘ ۔ عرم
رضی اہلل پ عایل عنہ ت اےس اس شط پ وقف کنا کہ اس یک ملکنت ی فوخت یک
ے
ے
ے
حات ی خرندی حات اور ی میاب ین اور ی ہنہ یک حات۔ فمات ہی کہ عرم
رضیاہلل پ عایلعنہ ت اےس ققا اوررسنہذارون اور ع المآراذ کرتمی اور اہلل ےک
مین
را سن می اور مسافون می ،مہماپون می صدقہ کرذنا اور خو اس کا طم ہو وہ اس می
ے
ے
ے
ے
ہ
ت
خ
ےس ینیک ےک ساتھ (حاپ ترھ) کھات نا ا ین ذوسیون کو کھ الت پو کوئ رح ی ،
ج
لنک اس ےس مال مع ی کرے۔ اور انک ذوشے لقظ می (عی منا نل) ہ۔

أصلها ،وال يوهب ،وال يورث .قال :فتصدق عمر يف

الفقراء ،ويف القرىب ،ويف الرقاب ،ويف سبيل اهلل ،وابن

السبيل ،والضيف .ال جناح ىلع من ويلها أن يأكل
منها باملعروف ،أو يطعم صديقا ،غري ُمتَ َم ِّو ٍل فيه»،
ِّ
ويف لفظ« :غري ُمتَأث ٍل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أصاب عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه أرضا خبيرب،
قدرها مائة سهم ،يه أىلغ أمواهل عنده ،لطيبها

وجودتها :وقد اكنوا -رىض اهلل عنهم -يتسابقون إىل
ابلاقيات الصاحلات ،فجاء ريض َ
اَّلل عنه إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم طمعا يف الرب املذكور يف قوهل
ُْ ُ
ُ َ
َ ْ ََ
َ
حتبون }
الرب حىت تن ِفقوا ِمما ِ
تعاىل{ :لن تنالوا ِ

يستشريه يف صفة الصدقة بها لوجه اهلل تعاىل  .فأشار

عليه بأحسن طرق الصدقات ،وذلك بأن حيبس
أصلها ويقفه ،ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فال

يترصف به ببيع ،أو إهداء ،أو إرث أو غري ذلك من

أنواع اتلرصفات ،اليت من شأنها أن تنقل امللك  ،أو

تكون سببا يف نقله ،ويصدق بها يف الفقراء

 .2085حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ت
عرم رضی اہلل عنہ کو حیی می رمی میل ،اس یک مقدار سو شہم ( خےص) ھی۔ ی آب ےک
ت
مال می ےس ست ےس مہنگا مال تھا ،اس لن کہ ی تہت عِمہ رمی ھی۔ عرم رضی اہلل
ِ
ی خَنًی ُبققُوا مِ ًما
عنہ بکنون می آےگ پ ھن تےھ۔ فآن کرتم یک آی ث {لَنیَنَالوا ال ِ
ً ے
ے
ُنحِن
ون } ےک ن ی ِ
س پظ ینیک یک ال لح کرت ہوت آب ﷺ ےک ناس آت ناکہ اس
َ
م
ی
م
ل
ک
ک
س
کو اہلل یک رصا ےک ن صدقہ رت ےک نارے ی ورہ ر ن۔ آب ﷺ ت
صدقہ کرت کا ست ےس اجھا مسورہ ذنا پعنی اصل رمی کو ناس رکھ کر اس یک ینداوار کو
ے
صدقہ کرذو۔ عرم رضی اہلل عنہ ت اپسا ہی کنا ،وہ رمی وقف ہوگنی ،اس کو ی پچا حا
ے
سکناتھا ،یہدیکناحاسکناتھااور یہی اسمیورای ثناکوئ اور اپساپضف ہوسکناتھا
م
خس یک وج ےس اس یک ملکنت کسی اور یک رطف ینقل ہو نا ابقالِ ملکنت کا سیت
م
ین۔ اس کو ققیون و سکینون ،رعپ و اقارب ،ع الم کو جرھات ،خن پ ذی ث
ے
واخت ہو ان یک رطف ےس ذی ث یک اذاینیگ ےک لن ،اہلل ےک ذین یک مدذ اور ذین یک
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َُ
واملساكني ،ويف األقارب واألرحام ،وأن يفك منها

الرقاب بالعتق من الرق ،أو بتسليم ادليات عن
املستوجبني ،وأن يساعد بها املجاهدين يف سبيل اهلل
إلعالء َكمته ونرص دينه ،وأن يطعم املسافر اذلي
انقطعت به نفقته يف غري بدله ،ويطعم منها الضيف

أيضا ،فإكرام الضيف من اإليمان باهلل تعاىل .بما أنها
يف حاجة إىل من يقوم عليها ويتعاهدها بالري

واإلصالح ،مع رفع احلرج واإلثم عمن ويلها أن
يأكل منها باملعروف ،فيأكل ما حيتاجه ،ويطعم منها
صديقا غري متخذ منها ماال زائدا عن حاجته ،فيه

لم جتعل إال لإلنفاق يف طرق اخلري واإلحسان ،ال

للتمول والرثاء .تنبيه :الوقف أن يتصدق املسلم بمال
هل ًعئد ىلع جهة من جهات اخلري ،فيُرصف العائد ىلع
تلك اجلهة ويبىق أصل املال ،مثاهل أن يقف مزرعة

شنلندی ےک لن لرت واےل مچاہدین ےک پ عاون ےک لن ،وہ مساف خو ا ین شرہ
ےس ذور ہو اور اس کا راذ ِراہ جم ہو گنا ہو یی مہماپون کو کھ الت ےک لن وقف کرذنا۔
ت
مہمان کا اکرام کرنا اہلل پ عایل پ اتمان کا خضہ ہ۔ ی رصوب مند یک رصورب کو ھی
ے
پورا کر نا ہ اور ینیک اور تھ الئ ےک کام یک یگرائ تھی ہ اور ساتھ ساتھ ِ
مالک رمی
ت
ےس خرح اور گناہ کو ذور کرنا ہ کہ وہ ا جےھ رط پق ےس خوذ ھی اینی رصورب ےک
ت
مظاپق اس ےس کھا سکنا ہ اور اس ذوست کو ھی کھ ال سکنا ہ خس ےک ناس
رصورب ےسرناذہمال ی ہو۔ یخیاوراخسان ےکرا سن می مالکاخرح کرناہ۔
ج
ی کہ مال مع کرےک مالدار ہونا مقضوذ ہو۔ینینہ :وقف ی ہ کہ مسلمان ا ین مال کو
ے
صدقہ کرےک اس یک ینداوار کو تھ الئ ےک خس کام می حاہ اسی عمال کرسکنا ہ،
ے
ینداوار کو اشی مضف می خرح کرےک اصل مال کو ناق رکھا حات گا۔ اس یک منال ی
کھ
ہ ینی ققا پ وقف کرذے ،پو تھل اور یندا ہوت وایل قضل ققا کو ذے ذی
ے
کھ
حات یگ اور ینی ان ےک ناس ناق رہ یگ۔

ىلع الفقراء ،فاثلمار والزروع اليت تنتجها هذه
املزرعة تعطى للفقراء وتبىق املزرعة حمبوسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه
اتلخريج :عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهما
مصدر منت احلديث :عمدة األحاكم

معاين املفردات:

• أصاب  :وجد وملك وحاز.
• أرضا خبيرب  :بالد شمايل املدينة تبعد عنها 160كم ال تزال ًعمرة باملزارع والساكن ،واكنت مسكنا لليهود حىت فتحها انليب صىل اهلل عليه
َ
وسلم ًعم سبع فأقرهم ىلع فالحتها حىت أجالهم عمر يف خالفته .وأرض عمر هذه ،اسمها " تمغ " بفتح فسكون اشرتاها من أرض خيرب.
• يستأمره  :يستشريه يف اتلرصف بها.

• أنفس منه  :يعين أجود منه ،وانلفيس :اليشء الكريم اجليد.

• حبست  :بتشديد ابلاء للمبالغة
• وتصدقت بها  :بمنفعتها  ،لرواية عبد اهلل بن عمر :احبس أصلها وسبل ثمرتها
• وَّف القرىب  :قرىب عمر أي قرابته ريض اهلل عنه
• ويف سبيل اهلل  :اجلهاد ،ومنهم من أدخل فيه احلج.
• وابن السبيل  :املسافر؛ ألنه يف الغالب يف ذلك الوقت يكون حمتاجا.
• ال جناح  :ال حرج وال إثم.

• باملعروف  :بالقدر اذلي جرت به العادة
• غري متمول فيه  :غري متخذ ماال واملراد أنه ال يتملك شيئا من رقابها املتمول :اختاذ املال أخذا أكرث من حاجته
• متأثل  :اختاذ أصل املال ومجعه حىت كأنه قديم عنده
• ويف الرقاب  :ويف فك الرقاب بأن يشرتى من غلتها رقاب فيعتقون

فوائد احلديث:
 .1يؤخذ من قوهل" :إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" معىن الوقف اذلي هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.
 .2يفيد أيضا أنه ال جيوز نقل امللك يف الوقف  ،وال اتلرصف اذلي يسبب نقل امللك ،ويبىق حسب رشط الواقف هل.
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 .3ماكن الوقف ،وأنه العني اليت تبىق بعد االنتفاع بها ،فأما ما يذهب باالنتفاع به ،فهو صدقة ،وليس هل موضوع الوقف وال حكمه.

 .4مرصف الوقف الرشيع يكون يف وجوه الرب واإلحسان العام أو اخلاص ،كقرابة اإلنسان .وفك الرقاب ،واجلهاد يف سبيل اهلل ،والضيف،
والفقراء ،واملساكني وبناء املدارس واملالئج واملستشفيات وحنو ذلك.
 .5يؤخذ من احلديث صحة رشط الواقف الرشوط اليت ال تنايف عقد الوقف وهدفه ،واليت ليس فيها إثم وال ظلم.

 .6يفيد احلديث جواز أكل ناظر الوقف منه باملعروف حبيث يأكل قدر كفايته وحاجته.

 .7فيه فضيلة الوقف ،وأنه من الصدقات اجلارية واإلحسان املستمر.

 .8أن األفضل أن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعا يف فضل اهلل وإحسانه اذلي جعله لذلين ينفقون مما حيبون.

 .9مشاورة ذوي الفضل ،وهم أهل ادلين والعلم ،وأهل اخلربة يف لك باب حيسنونه.

 .10أن الواجب ىلع املستشار أن ينصح بما يراه األفضل واألحسن ،فادلين انلصيحة.

 .11فضيلة اإلحسان والرب بذوي األرحام ،فإن الصدقة عليهم ،صدقة وصلة.

 .12يؤخذ من احلديث أن الرشوط يف الوقف البد أن تكون صحيحة ىلع وفق أحاكم الرشع ؛ فال تكون مما خيالف مقتىض الوقف من الرب
واإلحسان ،ومن العدل وابلعد عن اجلور والظلم.
 .13ما اكن عليه أكابر السلف من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل.

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 ًعلم الكتب-الرياض ،الطبعة األوىل1417 ،ه - .اإلملام
برشح عمدة األحاكم للشيخ إسماعيل األنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة اثلانية 1392ه - .تيسري العالم رشح عمدة األحاكم-عبد اهلل البسام-حتقيق
حممد صبيح حسن حالق -مكتبة الصحابة -الشارقة -الطبعة العارشة1426 -ه - .خالصة الالكم رشح عمدة األحاكم -فيصل بن عبد العزيز بن
فيصل ابن محد املبارك احلريميل انلجدي (املتوَّف1376 :ه) -الطبعة :اثلانية  1412 ،ـه 1992 -م

الرقم املوحد)6031( :
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ے
اےاہللےکرسول !آبیکاسرمذےک نارے می کنا راتہ خوبوی
ےس (مناشبےکوقث ایناذکر) حلدی ہناذے(ناہ ن کالذے) ،اور اندر
منیی ن کاےل؟رسول اہللﷺتفمانا’’:نائ،رصف نائےسہ۔‘‘

يا رسول اهلل ،أرأيت الرجل يعجل عن امرأته

ولم يمن ،ماذا عليه؟ قال رسول اهلل -صىل اهلل
عليه وسلم :-إنما املاء من املاء

 .2086احلديث:

**

عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قالَ :خ َر ْج ُ
ت

خضب اپو سعند حدری  -رضی اہلل عنہ  -فمات ہی کہ می ذوسینہ ےک ذن رسول اہلل
ﷺ ےکساتھ قناء گنا  ،خت ہم بو سالم ےک مچےل می تہنچ پو رسول اہلل ﷺ عینان -

مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يوم االثنني إىل
َ ُ َّ
قباء ِإذا كنا ِيف بَ ِين َسال ِ ٍم وقف رسول اهلل -صىل اهلل
َْ َ َ َ
رص َخ به ،فَ َخ َر َج َ ُ
جي ُّر
عليه وسلم -ىلع باب ِعتبان ف َ ِ ِ
إزاره ،فقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم:-
«أَ ْع َ
الر ُج َل» فقال عتبان :يا رسول اهلل ،أَ َرأَيْ َ
جلْنَا َّ
ت
َّ ُ َ ُ ْ َ ُ
ُ
جل عن امرأته ولم ي ْم ِن ،ماذا عليه؟ قال
الرجل يع
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-إ َّن َما َ
اء ِمنَ
الم ُ
ِ

رضی اہلل عنہ  -ےک ذروارے پ رک گن اور اےس آوار ذی پو وہ اینا تہیند
ے
گ
ھسنینہوت ن کےل۔ رسول اہلل ﷺ ت فمانا’’:ہم ت اس آذمی کو حلدی می

ذال ذنا۔‘‘ عینان  -رضی اہلل عنہ  -ت کہا :اے اہلل ےک رسول ! آب یک اس رمذ
ے
ے
ےک نارے می کنا رات ہ خو بوی ےس حلدی ہنا ذنا حات  ،حاال نکہ اس ت منی
خ
حارح ی یک ہو؟ رسول اہلل ﷺ ت فمانا’’:نائ (منی) ،رصف ( قنقی) نائ ےس

ہ۔‘‘

املا ِء».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

أفاد حديث أيب سعيد اخلدري هذا أن االغتسال إنما
يكون من اإلنزال ،فاملاء األول املعروف ،واثلاين

املين ،واحلديث دال بمفهوم احلرص ىلع أنه ال غسل

إال من اإلنزال ،وال غسل من جماوزة اخلتان اخلتان،

لكنه منسوخ ،والغسل واجب من اجلماع ولو لم

حيصل إنزال؛ حلديث( :إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب

الغسل).

 .2086حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

اپو سعند حدری  -رضی اہلل عنہ  -یک حدی ث ےس ی معلوم ہوا کہ عسل کا پ علق اپال ےک
ساتھ ہ اور تہےل نائ ےس رماذ مْعوف نائ ہ خت کہ ذوشے نائ ےس رماذ منی
ہ۔ اور حدی ث خض ےک مقہوم ےک ذرپ عہ اس ناب پ ذالل ث کر رہی ہ کہ عسل
رصف اپال ےک ساتھ ہ ،شم گاہ کا شم گاہ ےس ملن پ عسل تہی لنک ی خکم
ت
میسوح ہ۔ اورجماع ےس عسل واخت ہوحا نا ہ حاہ اپال ی ھی ہو حیساکہ
خ ل
م
لنق ل
ت ا عس ُل)کہ خت ذوپون شم گاہ مل
حدی ث ی ہ (اذا ا ی ا حنانان ققد و َ
ے
حا نی پو عسل واخت ہو حا نا ہ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

• املاء من املاء  :املاء األول :املراد به :ماء االغتسال ،واثلاين :املراد به :املين انلازل دفقا بذلة.

فوائد احلديث:
 .1يف احلديث أسلوب من أسايلب القرص عند ابلالغيني ،وطريقه (إنما) ،ومعناه :أن االغتسال مقصور ىلع اإلنزال ،لكنه منسوخ كما تقدم.
 .2االغتسال هو إفاضة املاء ىلع عموم اجلسم ،وأمجعوا ىلع مرشوعية ادللك ،ولكنه ىلع الصحيح ال جيب.
 .3وجوب الغسل من إنزال املين ولو اكن نائما.
 .4جيب االغتسال من خروج املين بذلة ،أما إذا جامع يف انلوم ولم خيرج منه َشء (االحتالم) ،فال اغتسال عليه.
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املصادر واملراجع:

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة1423 :ه .توضيح
األحاكم رشح بلوغ املرام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة املكرمة ،الطبعة اخلا ِم َسة1423 ،ه 2003 ،م .منحة العالم يف رشح
بلوغ املرام ،عبد اهلل صالح الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :األوىل 1428ه1432 ،ه .تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،صالح بن فوزان
بن عبد اهلل الفوزان ،اعتىن بإخراجه عبدالسالم بن عبد اهلل السليمان ،الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1427ه2006 ،م.

الرقم املوحد)10040( :
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ش
يا عبد اهلل ،ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل ،اے عنداہلل!تم قالن حصیکرطحی ہونا،وہراب کو قنام کر نا تھا ،ترھ است
فرتك قيام الليل
(اکناکر) رابکا قنام جھورذنا

 .2087احلديث:

**

عند اہلل ین عَرمو ین عاض رضی اہلل عہما ےس رموی ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ
ش
وسلم ت مچھ ےس فمانا’’ :اے عنداہلل! تم ق الن حص یک رطح ی ہونا ،وہ راب کو
قنام کر نا تھا ،ترھ اس ت (اکناکر) راب کا قنام جھور ذنا۔‘‘

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

قال :قال يل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يا
عبد اهلل ،ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل ،فرتك

قيام الليل».

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

حذر انليب -صىل اهلل عليه وسلم -عبد اهلل بن عمرو
أن يرتك صالة الليل كما فعل فالن من انلاس ،ولم
يُذكر اسمه سرتا عليه .وينبيغ للمسلم أن حيذر من
التشدد يف العبادة وتكليفه انلفس ما ال تطيق من
الطاًعت ،ومن َف َع َل ذلك غلبه ِّ
ادلين لكرثة األعمال
والطاًعت ،فيكون آخر أمره العجز واالنقطاع ،ألن
اهلل تعاىل أوجب ىلع عباده وظائف من الطاًعت يف

وقت دون وقت ،تيسريا ورمحة ،وألن اإلنسان إذا

أخذ بالقصد دام عمله ،وتمكن من أداء احلقوق
ِّ
ِّ
َكهاِّ ،
وحق األهل
وحق انلفس،
حق اهلل تعاىل،
ّ
واألصحاب برفق وسهولة ،وقد قال انليب -صىل اهلل
ّ
عليه وسلم« :-إن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن

قل»[( ،])804فينبيغ لإلنسان أن يكون هل ورد
بالليل قدر استطاعته.

 .2087حدیث:

**

ضح
حدی ث کا ذرج :نح

اجمایل معنی:

ے
ینی صیل اہلل علنہ وسلم ت عنداہلل ین عرمو کو راب یک تمار جھور ت پ ینینہ فمائ
ہ ،خس رطح کہ لوگون می ےس ق الن ت جھور ذنا تھا۔ اور آب ﷺ ت اس کا
ے
نام اس پ پذہ ذا لن ہوت تہی ذکر کنا۔ انک مسلمان کو حا ہن کہ عناذب می پسدذ
اور ا ین آب کو اپسی عناذاب کا مکلف (نایند) ینات ےس نچ جہی وہ کرت یک
طاق ث تہی رکھنا ،اور خو شحص اپسا کرے گا پو کی ِ
ب اعمال و عناذاب یک وج ےس
ے
ے
ذین اس پ عال ث ہوحات گا ،اور آخر کار وہ عاخر و ت پس ہوحات گا اور اےس جھور
ن
ینےھ گا۔ اشی وج ےس اہلل پ عایل ت ا ین یندون پ آسائ ورجمت ےک لن عناذپون
کو گاہ نگاہ فض کنا ہ۔ اور اس لن کہ اگر اپسان عناذپون می منای روی
ہم
احینار کرے گا پو اس ےک عمل می یسیگ پفار رہ یگ اور وہ اہلل کا خق ،خوذ کا خق،

اہل و عنال اور رققاء کا خق آسائ و شہول ث ےک ساتھ اذا کر سےک گا۔ اہلل ےک رسول
صیل اہلل علنہ وسلم ت ارساذ فمانا‘‘ :تمام اعمالمی اہلل کو وہی عمل پسندہ خس کو
لگا نار اور ہمیش کنا حاے گر ج وہ تھورا ہی کنون ی ہو۔‘‘ []804۔ لہدا اپسان کو
حا ہن کہ اینی اسیظاعت ےک مظاپق راب می کچھ ی کچھ عناذب کرے۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :متفق عليه.
اتلخريج :عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

َّ
• مثل فالن  :لم يدر من هو ،والظاهر أن اإلبهام من أحد الرواة؛ لقصد السرت عليه ،والقصد هو تنفري عبد اهلل من الغفلة ،وترغيبه بقيام الليل.
• من الليل  :املراد :يف جزء من أجزائه.

فوائد احلديث:

 .1فضيلة قيام الليل ،وأنَّه ال ينبيغ تركه؛ ملا فيه من الفضل العظيم ،فصالة الليل أفضل من صالة انلهار؛ ملا فيها من الرسيةُ ،
وابلعد عن الرياء.
 .2قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر ،فانلافلة بني املغرب والعشاء من قيامِ الليل ،وأفضل صالة الليل ثلث الليل بعد نصفه.
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 .3قال شيخ اإلسالم :الصالة إذا قام من الليل أفضل من القراءة يف غري صالة ،نص ىلع ذلك أئمة اإلسالم؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم":-اعلموا
َّ
ُ
[رواه ابن ماجه) ،] (277لكن إن حصل هل نشاط ،وتدبر ،وتفهم للقراءة دون الصالة ،فاألفضل يف حقه ما اكن أنفع
أن خري أعمالكم الصالة"

هل.

 .4استحباب ادلوام ىلع ما اعتاده املرء من أعمال اخلري والطاعة من غري تفريط ،وأنه ال ينبيغ لإلنسان قطع العبادة؛ ألن هذا قد يشعر بالزهد
فيها والرغبة منها.
 .5طلب السرت ىلع املسلم ،حيث أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -لم يسم الرجل اذلي ذمه.

املصادر واملراجع:

صحيح ابلخاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري ،حتقيق حممد زهري بن نارص انلارص ،انلارش :دار طوق انلجاة ،الطبعة األوىل 1422ه.
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،رشحه الشيخ د .صالح بن فوزان الفوزان اعتىن بإخراجه :عبد السالم السليمان،ط  1427 ،1ـه2006 -م.
توضيح األحاكم من بلوغ املرام ،لعبداهلل بن عبد الرمحن البسام ،مكتبة األسدي ،مكة ،ط اخلامسة 1423ه .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام،
تأيلف :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،ط 1427 ،1ه ،دار ابن اجلوزي ،الرياض.

الرقم املوحد)11270( :
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ذ ینواےلکااہتھپپ ہو ناہ۔ خرح کرتےکم عا مےل می ا ین اہلو عنال
ے
يد املعطي العليا ،وابدأ بمن تعول :أمك ،وأباك،
ت
خ
گ
ل
ےس اینداء کرو پعنی ا ین مان ناب،تہن ،تھائ اور رھ اُن و ونےس و
وأختك ،وأخاك ،ثم أدناك ،أدناك
ہ
ت
ی
مہارےف ثپ ون۔

 .2088احلديث:

**

ے
طارق مچارئ رضی اہلل عنہ ینان کرت ہی کہ ہم مدینہ آت پوآب ﷺ میی پ
کرھے ہو کر لوگون کو خطنہ ذے رہ تےھ اور فما رہ تےھ کہ "ذ ین واےل کا اہتھ
پپ ہو نا ہ۔ خرح کرت ےک معا مےل می ا ین اہل و عنال ےس اینداء کرو پعنی
ے
ا ین مان ناب ،تہن تھائ اور ترھ اُن لوگون ےسخو ذرج ی ذرج تمہارے فی ث پ
ہون"۔

َ َْ
ُ َ
حار ِّ
يب ،قال :ق ِدمنا املدينة فإذا رسول
عن طارق الم ِ ِ
َْ َْ
خي ُط ُ
َ ٌ
ب
رب
اهلل -صىل اهلل عليه ْوسلم -ق ْائِم ْ ىلع ال ِم ْن ِ
َ ُ
ْ
َ
انل َ
َّ
اس وهو يقول" :يَ ُد ال ُمع ِطي ال ُعليَاَ ،وابْدأ بِ َم ْن ت ُعول
َ
َ
َ
َ
ُ
َْ َ
ُ َّ َ
اك أ ْدنَ َ
اكُ ،ث َّم أ ْدنَ َ
ك وأ َخ َ
ك وأبَ َ
اك".
اك ،وأخت
 :أم
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

َّ
احلديث يدل ىلع أنه ينبيغ لإلنسان أن تكون يده

عليا حبيث يكون منفقا حمسنا ىلع قدر حاهل
واستطاعته ،ال أن يكون آخذا سائال؛ ألن ابلذل

واإلنفاق جيعل ايلد عليا ،كذلك عليه أن يبدأ

باإلنفاق ىلع أقاربه وأرحامه ويواسيهم بما يستطيع،
َ َّ
وأن يبدأ باألهم فاألهم ،فيبدأ باألم؛ ألنها مقدمة يف
ابلدء ىلع األب ،واألخت مقدمة ىلع األخ ،وهكذا

يرايع األقرب فاألقرب من أقاربه إذا لم يكن

عندهم ما يكفيهم.

 .2088حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
ہ
ہ
ک
ک
ت
پ
حدی ث اس ناب یک رطف رہمائ رئ ہ کہ ا سان و حا ن کہ اس کا اہ ھ اوپ ی
رہ ناین طور کہ وہ ا ین حاالب اور اسیظاعت ےک پقدر خرح کرت اور اخسان
کرتواال ین ی کہ لین اور ما یگن واال۔کنو نکہ رصف و خرح کرنا اہتھ کو ناالپ کر ذینا
ہ۔ اشی رطح اپسان کو حا ہن کہ وہ خرح کرت می ا ین رعپ و اقارب اور رجمی
ے
ت
رسنہ ذارون ےس ایندا کرے اور حیےس ھی ہو سکنا ہو ان یک ذلحوئ کرے اور اس سلسےل
می اہم پین رسنہ ذاری ےس آعار کرے۔ خنانچہ مان ےس شوع کرے کنو نکہ وہ
ے
اینداےک لچاط ےس ناب پ مقدم ہ اور تہن تھائ پ مقدم ہ۔ اشی رطح اس ےک
رسنہ ذارون می ےس خو اس ےک فی ث پین ہی ان ےک ناس اگر پقدر ِکقای ث مال ی
ہو پو وہ ان کا خنال ر کےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه النسايئ.
اتلخريج :طارق املحاريب -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام من أدلة األحاكم.

معاين املفردات:

• يد املعطي العليا  :ايلد املنفقة أىلع وأفضل.
• وابدأ بمن تعول  :ابتدىء باإلنفاق ىلع َمن جيب عليك نفقته.
َّ
• أمك وأباك  :الزمهم باإلنفاق عليهم.
• أدناك أدناك  :أقربك ،فأقربك.

• قدمنا املدينة  :ويه مدينة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-.
• املنرب  :عبارة عن ّ
ُ
اخلطيب من إمام وغريه ليسمعه ويراه انلاس.
منصة ،أو مرقاة يصعد عليها
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فوائد احلديث:

 .1يف احلديث بيان فضل املنفق واملتصدق ،وأن يده يه العليا ًّ
حسا ومعىن؛ فاملنفق يده ًعيلة ىلع يد اآلخذ يف القبض ،ويه ًعيلة عليها يف رشفها
ِ
وفضلها ،وإحسانها.

 .2جتب ابلداءة يف انلفقات الواجبة بانلفس ،ثم الزوجة ،ثم الفروع ،ثم األصول ،ثم املمايلك.
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ
َ
آت ذا القرىب حقه}
 .3احلديث فيه تقديم األم ،ثم األب ،ثم اإلخوان ،ثم األقرب ،فاألقرب ىلع حسب درجاتهم يف اإلرث والقرب؛ قال -تعاىل{ :-و ِ
[اإلرساء ،]26 :فلك قريب هل ىلع قريبه حق ،واحلقوق متفاوتة.
َ
وحواش غىن امل ِنفق وفقر املنفق عليه ،ويف احلواَش ما تقدم من إرث املن ِفق منهم بفرض ،أو
 .4يشرتط لوجوب نفقة القريب من أصول ،وفروع،
ٍ
ُْ َ َ
َ ََ َْ
ار ِث ِمثل ذلِك} [ابلقرة.]233 :
تعصيب؛ قال -تعاىل{ :-وىلع الو ِ
 .5مرشوعية القيام ىلع املنرب عند اخلطبة.
 .6أنه ينبيغ لإلنسان أن يتجنب السؤال واألخذ بقدر اإلماكن.

 .7جواز استعمال السجع إذا اكن حبسب الطبيعة والفطرة.

املصادر واملراجع:

منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ،1ه  -فتح ذي اجلالل واالكرام برشح بلوغ املرام ،للشيخ ابنّ
َ
لوغ َ
عثيمني ،املكتبة اإلسالمية  -الطبعة األوىل 2006 - 1427م  -توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
ّ
املكرمة .الطبعة:
الم َرام ،للبسام .مكتَبة األسدي ،مكة
يح
ِ
اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م  -بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:

األوىل  1435 ،ـه 2014 -م  -سنن النسايئ .مكتب املطبوًعت اإلسالمية  -حلب  -الطبعة اثلانية  - 1406 ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته لألبلاين،
ط ،3املكتب اإلساليم ،بريوت1408 ،ه - .تنوير احلوالك رشح موطأ مالك ،للسيويط .انلارش :املكتبة اتلجارية الكربى  -مرص ً -عم النرش- 1389 :
 1969ه.

الرقم املوحد)58181( :
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ش
اپو مح رضی اہلل عنہےسروایثہ،وہ کہن ہی کہ می ینی اکرمصیل اہلل علنہ
وسلمیکحدمت کر نا تھا۔ ختآبصیل اہللعلنہوسلم عسل کرنا حا ہن ،پو مچھ
ےسفمات”:تم اینی نینھ میی حایث کرذو“ ،خنانچہ می خرہہ تھی کر اینی نینھ

آبصیل اہللعلنہوسلمیک حایث کرےکآبپآر کنرہنا۔(انک رمینہ) خسن
نا خسیرضی اہللع ہما کوآبصیل اہلل علنہوسلمیکحدمت میالنا گنا ،پو اتھون
تآبصیل اہلل علنہوسلمےک سین پ نیساب کرذنا۔ می اےسذھوتےک

يغسل من بول اجلارية ،ويرش من بول الغالم

لنپھا ،پوآبصیل اہللعلنہوسلمتفمانا”:لریک کا نیسابذھونا حا ناہ
اور لرےکےک نیسابپ نائ جرھکا حا ناہ“۔ سی اپوذاوذ

 .2089احلديث:

**

 .2089حدیث:

ش
اپو مح رضی اہلل عنہ ےس روای ث ہ وہ کہن ہی کہ می ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم یک
حدمت کر نا تھا۔ خت آب صیل اہلل علنہ وسلم عسل کرنا حا ہن ،پو مچھ ےس

ْ
عن أيب َّ
الس ْمح قال :كنت أخ ُدم انليب -صىل اهلل عليه
ِّ َ َ
وسلم ،-فاكن إذا أراد أن يغتسل قالَ « :ولين قفاك».
ِّ َ َ َ َ
ُ
َ
اي فأ ْس ُرته به ،فأ ِ َ
يت حبسن أو حسني -ريض
فأويله قف
َ
ُ
فجئت أغسله فقال:
اهلل عنهما -ف َبال ىلع صدره
ُ
وي َر ُّش م ْن ْ
َ
غس ُل م ْن ْ
اجلاريةُ ،
ُ
بول الغالم».
بول
ِ
«ي َ ِ

فمات”:تم اینی نینھ میی حایث کر ذو“ ،خنانچہ می خرہہ تھی کر اینی نینھ آب صیل
ے
اہلل علنہ وسلم یک حایث کر ےک آب پ آر کن رہنا۔ (انک رمینہ) خسن نا خسی رضی
اہلل عہما کو آب صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت می النا گنا ،پو اتھون ت آب صیل اہلل

علنہوسلمےک سین پنیسابکرذنا۔ می اےسذھوتےک لنپھا،پو آب صیلاہلل
علنہ وسلم ت فمانا” :لریک کا نیساب ذھونا حا نا ہ اور لرےک ےک نیساب پ نائ
جرھکا حا نا ہ“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يذكر أبو السمح -ريض اهلل عنه -أنه اكن خيدم انليب
صىل اهلل عليه وسلم ,-وأنه -عليه الصالةوالسالم -ربما أراد أن يغتسل فيطلب من أيب السمح
أن يويله ظهره ,فاكن يسرت انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب -صىل
اهلل عليه وسلم -فيسرته عن انلاس وعن نفسه ,ثم

ذكر حادثة وقعت هل مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
 ,حيث أيت باحلسن أو احلسني فبال ىلع ثياب انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -من جهة صدره ,فأراد أبو
السمح أن يغسلهَّ ,
فبني هل انليب -صىل اهلل عليه

وسلم -أن بول الرضيع اذلي لم يأكل الطعام يكيف
ّ
يف تطهريه -إن أصاب اثلوب -أن يُرش باملاء رشا يعم

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ش
اپو مح رضی اہلل عنہ اس حدی ث می اس ناب کا ندکرہ کر رہ ہی کہ وہ ینی ﷺ یک
ش
ک
حدمت می راہ کرت تےھ اور خت ھی آب ﷺ عسل کا اراذہ فمات ،پو اپو مح کو
ے
ش
ہدای ث ذ ین کہ وہ اینی نینھ آب ﷺ یک حایث کر ےک کرھے ہوحا نی اور اپو مح
ا ینخسم ےکذر پےعینیﷺکوپونآرمی ےلکر کرھے ہوحات کہ ان یکپ ست
ینی ﷺ ےس فی ث ہوئ۔ اس رطح آب ﷺ کا لوگون ےساور خوذ ےس سی
فمات۔ اتھون ت انک وا قےع کا ذکر کناہ ،خو ان یک موخوذیگ می ینی ﷺ ےک

ساتھ نیس آنا کہ آب یک حدمت می خسن نا خسی رضی اہلل عھما کو النا گنا اور اتھون
ش
ت آب ےک سین یک حایث ےک کیے پ نیساب کرذنا۔ لنک خت اپو مح رضی اہلل
ے
عنہ ت اس کو ذھونا حااہ ،پو آب ﷺ ت ان ےس اس مسنےل یک نای ث وصاخت
ے
فمائ کہ ناحال کھاناکھانا شوع ی کرت واےل ذوذھ نین نچ ےک نیساب یک نایک
ے
ےک لن (اگر وہ کیون کو لگ حات) پس اینا کاق ہ کہ خہان نیساب لگا ہو ،اس پ
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ماكن ابلول ,وال جيب غسله ,خبالف بول اجلارية

فالواجب غسل اثلوب منه ,ولو اكنت رضيعة ,ومما

ذكره أهل العلم من وجوه الفرق بني الصيب والصبية:

 كرثة محل الرجال والنساء للطفل اذلكر ،فتعمابللوى ببوهل فيشق غسله - .أن بوهل خيرج بقوة

وشدة دفع ،فينترش وتكرث اإلصابة منه ،فيشق غسل

ما أصابه َكه ،خبالف بول األنىث - .أن بول األنىث

أخبث وأننت من بول اذلكر ،وسببه حرارة اذلكر،

ورطوبة األنىث ،فاحلرارة ختفف من ننت ابلول،
َ
حلك ِم
وتذيب منها ما حيصل مع الرطوبة .هذه من ا ِ
اليت َّ
تلمسها العلماء للفرق بني بول الغالم وبني بول
ْ
َّ
َ
صح ْ
َّ
ت ،فيه ِحك ٌم معقولة؛ ألنها
اجلارية ،فإن
ْ
ْ
فروق واضحة ،وإن لم تصح فاحلكمة يه ُحك ُم اهلل
َّ
َّ
َّ
تعاىل؛ فإننا نعلم يقينا أن رشع اهلل هو احلكمة؛ فان
َّ
ِّ ُ
يفرق بني شيئني متماثلني يف الظاهر ،إال
الرشع ال
َّ
واحلكمة تقتيض اتلفريق ،وال جيمع بينهما إال
َّ
َّ
واحلكمة تقتيض اجلمع؛ ألن أحاكم اهلل ال تكون إال
َْ
وفق املصلحة؛ ولكن قد تظهر وقد ال تظهر.

ے
نائ کا جرھکاو کرذنا حات۔ اےس ذھونا واخت تہی۔ اس ےک پعکس لریک ےک
ن
نیساب کو کیون ےس ذھونا واخت ہ؛ حاہ وہ ذوذھ ینی ہی کنون ی ہو۔ لرکا اور
ے
ے
لریک ےک مانی کن گن فق یک وخواہب ےک ینی اہل علم ےک ذکر کرذہ اقوال می
ے
ےس کچھ ی ہی .1 :پینہ اوالذ کو رمذ اور خوا نی یکیب اتھات ترھت ہی ،خس یک
ینا پ اس ےک نیساب یک وج ےس ہوت وایل م سقت تہت عام ہوئ ہ اور اس

رطح اےس ذھونا ذسواری کا ناعت ہ۔  .2اس کا نیساب انک ہی حگہ اکھا تہی
گر نا ،نلکہ اذرھ اذرھ یکرھ حا نا ہ اور ن یساب لیگ ہ حگہ کا ذھونا م سقت کا ناعت ہو نا
ہ۔ اس ےک پعکس لریک ےک نیساب کا معاملہ اپسا تہی ہ۔  .3لرےک ےک
نیساب ےک نالمقانل ،لریک ےک نیساب می گندیگ اور ندپو کا عنض رناذہ نانا حا نا ہ؛
کنون کہ نچ ےک ن یساب می خرارب اور لریک ےک نیساب می تمی رناذہ ہوئ ہ۔

لہدا خرارب  ،نیساب یک ندپو ےک اپاب یک سدب کو گھناذینی ہ اور نیساب ےس اس
نچ
خی کو لنل کرذینی ہ ،خو رطوی ث ےک ساتھ موخوذ ہوئ ہ۔

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

معاين املفردات:

• فأويله قفاي  :أي أنه اكن يسرت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -جبسمه حبيث جيعل ظهره مما ييل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فيسرته عن انلاس
وعن نفسه.
• قفاك  :القفا مؤخر العنق.
• فبال ىلع صدره  :يعين :بال ىلع موضع يف الصدر من اثلياب.
َّ
الفتية من النساء ،واملراد هنا :الطفلة الصغرية يف زمن الرضاع.
• اجلارية  :اجلاريه:

• يغسل  :أي كما يغسل من بول الكبريات ,فحكم بوهلا كحكم بول الكبريات ,بأن يُغمر اثلوب باملاء حىت يزنل عنه.
• يرش  :الرش هو انلضح ،وهو دون الصب؛ بل يكاثر اثلوب باملاء ماكثرة ال تبلغ جريان املاء وتقاطره.
ُ
• الغالم  :هو االبن الصغري من الوالدة َّ
حىت ابللوغ ،واملراد به هنا اذلي يكون يف زمن الرضاع.

فوائد احلديث:
 .1أن بول ابلنت جنس كغريه من انلجاسات ،ولو اكنت يف سن الرضاع ,فيغسل منه اثلوب وغريه إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر انلجاسات.
ُّ
 .2بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة :جنس؛ ولكن جناسته أخف جناسة من بول ابلنت.
ُ
ُّ
 .3يكيف يف تطهري ما أصابه بول الغالم اذلي لم يأكل الطعام لشهوة :رشه باملاء فقط ،دون غسله.
َّ
َّ
باق ىلع األصل.
 .4أن األصل يف أحاكم الغالم واجلارية أنهما سواء؛ فتفريق السنة بينهما يف ابلول ديلل ىلع أن ما عداهما ٍ
َ
َ
رغ َ
ب عند أهله من اجلارية؛ فيكرث محله وتكرث إصابة حامله ببوهل ،فمن باب اتليسري خفف
 .5أن املشقة جتلب اتليسري ,فلما اكن الغالم ًعدة أ
يف غسل جناسة بوهل.
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 .6أن العذرة (وهو الغائط) من الغالم واجلارية ىلع حد سواء؛ ألن اتلفريق إنما اكن يف ابلول فقط ,فتبىق العذرة ىلع ما يه عليه.

املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت .السنن
الصغرى للنسايئ "املجتىب" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،نرش :مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ،الطبعة :اثلانية1406 ،ه – 1986م .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.
صحيح أيب داود – األم ,أبو عبد الرمحن حممد نارص ادلين األبلاين ,مؤسسة غراس للنرش واتلوزيع ،الكويت ,الطبعة :األوىل  1423 ،ـه 2002 -م توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م فتح ذي اجلالل
تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان،
ُ
واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة اإلسالمية،
مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـهـ   1431ـه
ّ
ُ
َ
َ
إليضاح َم َعاين َّ
َّ
اتليسري ,حممد بن إسماعيل الكحالين ثم الصنعاين ،أبو إبراهيم ,حققه حم َّمد ُصبْيح بن َح َسن َحالق أبو مصعبَ ,مكتَبَة
اتلحبري
ْ
َّ
َ
ُّ
َ
الرشد ،الرياض  -اململكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل  1433 ،ـه 2012 -م .حاشية السندي ىلع سنن النسايئ (مطبوع مع السنن) ,حممد بن عبد
اهلادي اتلتوي ،أبو احلسن ،نور ادلين السندي ,مكتب املطبوًعت اإلسالمية – حلب ,الطبعة :اثلانية1986 – 1406 ،م .مرقاة املفاتيح رشح مشاكة
املصابيح ،لعيل بن سلطان املال اهلروي القاري ،انلارش :دار الفكر ،بريوت – بلنان ،الطبعة :األوىل 1422 ،ـه2002 -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
بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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اپوہپہرضی اہلل عنہ کہن ہی کہ خولہ بت پسار رضی اہللعہا ،ینی اکرمصیل اہلل
ے
علنہوسلمےک ناسآ نی اور اتھونترعض کنا :اےاہللےکرسول!
ے
ک ے ک تہ ش م م
خ
ن
چ
میے ناس سوات انک کیےےک وئ اور یا ی ،ا ی ی ےھ ص آ نا
ہ ،می کنا کرون؟آبصیل اہللعلنہوسلمتفمانا”:خت تم ناک ہو حاو(
ے
خنص رکحات) پو اےسذھوذالو،ترھ اسمی تمارپھو“،اسپخولہرضی اہلل
ے
عہاتذرناقث کنا :اگر خونرا نلی ہو پو؟آبصیل اہللعلنہوسلمتفمانا:
ت
”خون کوذھو لینا تمھارے لن کاقہ،اس کا اپ(ذھنہ) مھی پقضان تہی
ے
تہنچات گا“۔ سی ائذاوذ

يكفيك غسل ادلم ،وال يرضك أثره

 .2090احلديث:

**

َ
خولة َ
بنت يسار
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه :-أن
َ
ت انليب -صىل اهلل عليه وسلم-
ريض اهلل عنها -أت َِ
ٌ
رسول اهلل إنه ليس يل إال ٌ
ثوب واحد وأنا
فقالت :يا
ْ
ْ
أَح ُ
ُ
ُ
يض فيه فكيف أصنع؟ قال« :إذا َطه ْر ِت فاغ ِس ِلي ِه،
ِ
َ ِّ
َ
ْ
ُ
َّ
رج ادلم؟ قال:
ثم صيل فيه» .فقالت :فإن لم خي ِ
ُ ُّ َ َ
َ ْ
كفيك َغ ْس ُل َّ
يرض ِك أث ُره».
ادلمِ  ،وال
«ي ِ ِ

اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ خولہ بت پسار رضی اہلل عہا ،ینی اکرم صیل اہلل علنہ
ے
وسلم ےک ناس آ نی اور اتھون ت رعض کنا :اے اہلل ےک رسول! میے ناس
ے
ک ے ک تہ ش م م
خ
ن
چ
م
سوات انک کیے ےک وئ اور یا ی ،ا ی ی ےھ ص آ نا ہ ،ی کنا
ے
کرون؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :خت تم ناک ہو حاو( خنص رک حات)،
پو اےس ذھو ذالو ،ترھ اس می تمار پھو“ ،اس پ خولہ رضی اہلل عہا ت ذرناق ث کنا:
ے
اگر خون را نل ی ہو پو؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :خون کو ذھو لینا تمھارے
ے
ت
لن کاق ہ ،اس کا اپ (ذھنہ) مھی پقضان تہی تہنچات گا“۔

**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

ذكر أبو هريرة -ريض اهلل عنه يف هذ احلديث أن
خولة بنت يسار -ريض اهلل عنها -جاءت إىل انليب -

صىل اهلل عليه وسلم -تسأهل ,فذكرت أنها ال تملك
إال ثوبا واحدا ,وقد يصيبه َشء من دم احليض إذا
جاءتها العادة ,فماذا تصنع؟ فأمرها انليب -صىل اهلل

عليه وسلم -أن تغسله باملاء إذا جاءها الطهر ,ثم
تصيل فيه ,فذكرت أن لون ادلم بعد احلَ ِّ
ت والقرص
والغسل -اليت ذكرت يف األحاديث األخرى -قد يبىق,
َّ
فبني هلا أن املاء يكيف يف طهارة اثلوب ,وأن اللون
اذلي يبىق بعد االجتهاد وبذل الوسع يف الطهارة ال

يرض.

 .2090حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

ے
اپوہپہ رضی اہلل عنہ ت اس حدی ث می ی ناب ذکر فمائ کہ خولہ بت پسار رضی
ے
ے
اہلل عھا ،ینی ﷺ یک حدمت می مسنلہ ذرناق ث کرت حارص ہو نی اور ینانا کہ ان
ے
ےک ناس انک کیے ےک ع الوہ کوئ اور کیا تہی ہ اور عاذب ےک مظاپق خت
ک
ھی خنص کا خون آ نا ہ ،پو کچھ خون اس می لگ حا نا ہ ،اپسی صورب می کنا
کرون یگ؟ خنانچہ آب ﷺ ت اتھی اس ناب کا خکم ذنا کہ خت وہ خنص ےس ناک
ے
ہوحا نی ،پو اس کیے کو نائ ےس ذھولی اور ترھ اس می تمار اذا کرلی۔ اتھون
ے
ت رمند ذرناق ث کرت ہوت کہا کہ کرھ خن ،نائ ےس رگرت اور نائ ےسذھوت
ت ک
(ذوشی احاذی ث می اتھون ت ان نی خیون کا ذکر کنا ہ) ےک پ عد ھی ھی
ک
ھی خون کا رنگ ناق رہ حا نا ہ۔ آب ﷺ ت اتھی ینانا کہ کیے یک نایک ےک
لن نائ کاق ہ اور نایک حاصل کرت می محنت اور خنی المقدور کوش ےک پ عد
ے
ناق رہ حات واےلخون ےک رنگ می کوئ خرح تہی۔

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

معاين املفردات:

• ال يرضك  :ال ينقص من طهارة ثوبك.
ْ
• فإن لم خيرج  :لم يذهب أثره بعد حتِّه وقرصه ونضحه.
بقية لون ادلم بعد احل َ ِّ
وبقية اليشء ،وهو هناَّ :
• أثره  :األثر :العالمةَّ ،
ت والقرص والغسل.

فوائد احلديث:
 .1وجوب غسل دم احليض من ثوب املرأة وبدنها.
 .2أن املاء يكيف يف إزالة جناسة دم احليض.
َُّ
َّ
 .3أن اثلَّ َ
وب وحنوه إذا غسل من دم احليض ،ثم بيق أثر لونه يف اثلوب أو ابلدن ،أنه ال يرض يف كمال اتلطهر ،وال يرض يف صحة الصالة وحنوها.
ٌّ
معفو عنه.
 .4سماحة هذه الرشيعة ويرسها؛ فاملسلم يتيق اهلل قدر استطاعته ،وما زاد عن ذلك فهو
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
باق ىلع طهارته األصلية.
 .5أن بدن احلائض وعرقها طاهران ،فإنها لم تؤمر بغسل َش ٍء إال ما أصابه ادلم ،وأما ابلدن وبقية اثلوب ،فهو ٍ
ِّ
ْ
املصيل ىلع أكمل هيئة ،وأحسن زينة؛ حني مناجاة ِّ
ربه -تبارك وتعاىل-.
 .6احلكمة من الطهارة واالبتعاد عن انلجاسات هو أن يكون
 .7ما اكن عليه الصحابة من زهد يف ادلنيا وعدم تكلف يف املعيشة ,وأن الواحد منهم يصيل يف اثلوب اذلي ال يملك غريه.
املصادر واملراجع:

سنن أيب داود ,املؤلف أبو داود سليمان بن األشعث األزدي ِّ
الس ِج ْستاين ,املحقق :حممد حميي ادلين عبد احلميد ,املكتبة العرصية ،صيدا – بريوت.
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ً -عدل مرشد ،وآخرون ،نرش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،ـه2001 -م .إرواء الغليل يف
ختريج أحاديث منار السبيل ,حممد نارص ادلين األبلاين ,إرشاف :زهري الشاويش ,املكتب اإلساليم – بريوت ,الطبعة :اثلانية   1405ـه1985 -م .توضيح
ّ
املكرمة الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م
األحاكم ِمن بلوغ املرام ،تأيلف :عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح البسام ،انلارش :مكتبة األسدي ،مكة
نيل األوطار ,حممد بن يلع بن حممد بن عبد اهلل الشواكين ,حتقيق :عصام ادلين الصبابطي ,دار احلديث ،مرص ,ا ُلطبعة :األوىل 1413 ،ـه1993 -م .فتح
ذي اجلالل واإلكرام رشح بلوغ املرام ملحمد بن صالح بن حممد العثيمني ،حتقيق :صبيح بن حممد رمضان ،وأم إرساء بنت عرفة( ،ط ،)1املكتبة
اإلسالمية ،مرص1427( ،ه) .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،تأيلف  :عبد اهلل بن صالح الفوزان ،انلارش  :دار ابن اجلوزي الطبعة  :األوىل   1427 ،ـه
ـ   1431ـهتسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام ،تأيلف :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الطبعة :األوىل 1427 ،ه _  2006م بلوغ املرام من
أدلة األحاكم ،البن حجر .دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م.
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لوگونیکامامتوہ کرے خو اہللیک کناب (فآن) کا ستےسرناذہ علم ر کھن
واالہو۔

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل

 .2091احلديث:

**

اپو م سعوذ اپضاری  -رضی اہلل عنہ -ےس روای ث ہ وہ ینان کرت ہی کہ رسول اہلل
ﷺ ت فمانا " :لوگون یک امامت وہ کرے خو اہلل یک کناب (فآن) کا ست ےس
رناذہ علم ر کھن واالہو ،اگر لوگ فآن ےک علم می پاپ ہون پو خو ست ےس رناذہ

عن أيب مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه -قال :قال
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم« :-يَ ُؤ ُّم القوم أقرؤهم
لكتاب اهلل ،فإن اكنوا يف القراءة سواء ،فأعلمهم

ت
سیت کا حا ین واال ہو وہ امامت کرے ،اور اگر وہ سیت ےک علم می ھی پاپ ہون پو
ت
خس ت ست ےس تہےل ہرحب یک ہو وہ امامت کرے ،اگر وہ ہرحب می ھی پاپ
ے
ش
ش
ہون پو خس ت اس الم کو تہےل قنول کنا وہ امامت کرے۔ کوئ حص کسی اور حص
ے
ےک ذاپہ اقندار می اس یک امامت ی کرے اور ی کسی آذمی ےک گرھمی اس یک
ن
م
حضوض حگہ پ اس یک احارب ےک پعی ینےھ۔''

بالسنة ،فإن اكنوا يف السنة سواء ،فأقدمهم هجرة ،فإن
ْ
َّ
اكنوا يف اهلجرة سواء ،فأقدمهم ِسلما ،وال يَ ُؤم َّن
الرجل الرجل يف سلطانه ،وال يقعد يف بيته ىلع
َ ْ
تك ِر َم ِت ِه إال بإذنه».
**

درجة احلديث :صحيح

املعىن اإلمجايل:

يبني احلديث الرشيف عدة أمور :أوهلا :األحق
باإلمامة وهو األحفظ للقرآن ،لكن ال بد أن

يكون ًعملا بأحاكم صالته؛ إذ ليس للجاهل بأحاكم

الصالة أن يؤم انلاس ،فإن استووا يف احلفظ ،فاألعلم
بالسنة فإن تساووا يف ذلك ،فأوهلم هجرة فإن تساوو

يف ذلك ،فأوهلم إسالما .ثانيها :أال يتقدم الضيف ىلع

صاحب ابليت يف اإلمامة إال إن أذن هل ،فصاحب
ابليت أوىل بها من الضيف .ثاثلها :أال يقعد الضيف

ىلع فراش صاحب املزنل اخلاص به إال بإذنه.

 .2091حدیث:

**

ض
حدی ث کا ذرج :حنح

اجمایل معنی:

حدی ث شپف می من عدذ امور کا ینان ہ :اول :امامت کا خق ذار وہ ہ خےس
ش
فآن رناذہ ناذ ہو ناہم رصوری ہ کہ وہ تمار ےک اخکام کو حاینا ہو کنون کہ خو حص
ے
تمارےکاخکام ےسواقف ی ہواسےک لنحاپتہی کہوہلوگون یکامامتکرے۔
ے
ش
اگر فآن ےک خقظ می لوگ پاپ ہون پو وہ حص امامت کرات خو سیت کا رناذہ علم
ت
ر کھن واال ہو۔ اور اگر اس می ھی وہ پاپ ہون پو ان می ےس خس ت تہےل ہرحب یک
ت
ہو وہ امام ین اور اگر اس می ھی وہ پاپہون پو خس ت اس الم تہےل قنول کنا ہو وہ
ت بت یک امامت ےک لن مہمان آےگ ی
امامت ےک لن کرھا ہو۔ ذوم :صاخ ِ
پےھ اِال ی کہ میناناےس احارب ذے ذے۔ کنو نکہ گرھ واال امامت کا م ہمان ےس
رناذہ خق ذار ہ۔ سوم :مہمان گرھ واےل ےک حاض پسی پ اس یک احارب ےک پعی
ن
ی ینےھ۔

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راوي احلديث :رواه مسلم.
اتلخريج :أبو مسعود األنصاري -ريض اهلل عنه-
مصدر منت احلديث :بلوغ املرام.

معاين املفردات:

الزانيَ ُة َال َينْ ُ َ َّ َ
• يؤم القوم أقرؤهم  :إخبار بمعىن األمر ،كما يف قوهل تعاىلَ :
ان} [انلور.]3 :
ِ
{و َّ ِ
كحها ِإال ز ٍ
ْ
• ِهج َرة  :اهلجرة :يه االنتقال من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،وال يزال حكمها با ِق ًّيا.
ْ
• ِسلما  :أي :إسالما.
• ُسلطانه  :املراد به :واليته ،سواء اكنت والية ًعمة ،أو والية خاصة.
• تكرمته  :املراد به :الفراش ،وحنوه مما يبسط ،ويفرش لصاحب املزنل ،وخيتص به.
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فوائد احلديث:
 .1استحباب والية اإلمامة لألفضل فاألفضل ،والفضل هو بالعلم الرشيع والعمل به.
َّ
َّ
الواليات ،فال يُقدم َفيها ويوىل عليها ،إال من هو أهل هلا ،واجتمع فيه الرشطان العظيمان:
 .2الواجب أن يكون هذا درسا للمسلمني يف عموم
ْ

َّ
ري َمن ْ
ذل املسلمون وفقدوا عزهمَّ ،
استَأ َج ْر َت الْ َقو ُّي ْاألم ُ
األمانة فيه ،والقوة عليه ،كما قال تعاىل{ :إ َّن َخ ْ َ
وعمهم
ني ([ })26القصص ،]26 :وما
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الفساد ،إال برتك هذه األمانة وإضاعتها ،فقد جاء يف ُصحيح َ ابلخاري أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قال" :إذا ضيعت األمانة ،فانتظر الساعة،
ْ
فقال أعرايب :كيف يا رسول اهلل! إضاعتها؟ قال :إذا أ ْس ِن َد األمر إىل غري أهله".
َّ
 .3تكون اإلمامة ملن هو أكرث حفظا لكتاب اهلل -تعاىل-؛ ألن كتاب اهلل تعاىل أساس العلوم انلافعة ،فمن اكن فيه أعلم اكن من غريه أفضل،
فالعربة بمن هو أعلم بكتاب اهلل وفقهه ،ويشرتط معرفته لفقه الصالة.

 .4املراد بقوهل" :أقرؤهم لكتاب اهلل" هو أكرثهم حفظا للقرآن ،واذلي يوضحه احلديث" :ويلؤمكم أكرثكم قرآنا" [رواه ابلخاري [4302
َّ
 .5فإن استويا يف القراءة ،فأعلمهم بسنة نبيه َّ
حممد -صىل اهلل عليه وسلم-؛ فإن السنة املطهرة يه الويح اثلاين ،ويه املصدر اثلاين للترشيع.
ٌ
 .6فإن استويا يف العلم بالقرآن وحفظه ،والعلم بالسنة وحفظها ،فأقدمهم هجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،فإن لم تكن هجرة فأقدمهم
توبة وهجرة َّ
عما نىه اهلل عنه ،وأقربهم امتثاال ملا أمر اهلل تعاىل به.
َّ
ًّ
أن من قدم سنه ُ
قدم إسالمه ،وكرثت أعماهل الصاحلة.
 .7ويف رواية" :فأقدمهم سنا"؛ ذلك

 .8هذا الرتتيب ينبيغ مالحظته عندما حيرض مجاعة يلصلوا ،أو عند إرادة تويلة اإلمامة ألحد املساجد ،أما إذا اكن للمسجد إمام راتب فهو
َّ
املقدم ،ولو حرض أفضل منه؛ لقوهل -صىل اهلل عليه وسلم" :-وال َّ
يؤم َّن الرجل يف سلطانه".

املصادر واملراجع:

َ
لوغ َ
صحيح مسلم ,تأيلف :مسلم بن حجاج انليسابوري ,حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ,دار إحياء الرتاث العريب .توض ُ
األحاكمِ ِمن بُ ُ
الم َرام ،للبسام،
يح
ِ
ّ
ّ
املكرمة ،الطبعة :اخلا ِم َسة  1423 ،ـه 2003 -م .بلوغ املرام من أدلة األحاكم ،البن حجر ،دار القبس للنرش واتلوزيع ،الرياض،
مكتَبة األسدي ،مكة
اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل  1435 ،ـه 2014 -م .منحة العالم يف رشح بلوغ املرام ،لعبد اهلل الفوزان ،دار ابن اجلوزي ،ط1428 ، 1ه.

الرقم املوحد)11297( :
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ے
ے
ش
ن
خت تم می ےس کو ئ حص تمار پےھ اور اےس ی ینہ ی حےل کہ آنا اس ت رناذہ پھی ہ نا کم پو ینےھ ہوت یک حالث می ذو شچدے کر ےل۔ ترھ اگر اس ےک ناس سیظانآت
اوراس ےس کےہ (پعنیذلمیوسوسہذاےل)کہییاوصوپوب گناہپواسےس کےہ:پوجھوناہنرحاسےککہ وہاینی ناکےسپوسویگھےل ناا ینکانےسآوارسنےل۔
40................... ................................ ................................ ................................ ................................
إذا صىل أحدكم ،فليجعل تلقاء وجهه شيئا ،فإن لم جيد ،فلينصب عصا ،فإن لم جيد ،فليخط خطا ،ثم ال يرضه ما مر بني يديه 42...............
ے
ے
ے
کھ
ت
ت
خت تم می ےس کوئ تمار پ ھن لےگ پو ا ین سا من کوئ خی رکھ ےل ۔ اگر کچھ ی مےل پو کوئ ال ھی کرھی کر ےل ۔ اگر اس ےک ناس عضا ( ال ھی ) ی ہو پو لکی ہی ینح ےل ۔ ترھ اس
ت
ےکآےگےس خو ھی گررےاےسپقضان یہو گا۔ 42....................................... ................................ ................................
إذا فسا أحدكم يف الصالة فلينرصف ،ويلتوضأ ،ويلعد الصالة 44................. ................................ ................................
ے
ے
خت تممی ےس کسییک ذوران تمار ہوا حارحہوحات،پو وہ (تمارپورکر) نلتآت ،وصوکرےاورذونارہ تمارپےھ۔ 44............. ................................

إذا قام أحدكم يصيل ،فإنه يسرته إذا اكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإذا لم يكن بني يديه مثل آخرة الرحل ،فإنه يقطع صالته احلمار ،واملرأة،

واللكب األسود 46.................................... ................................ ................................ ................................
ے
ے
ن
نچ
خت تم می ےس کوئ تمار پ ھن ےک لن کرھا ہوا اور اس ےک سا من اویث ےک کچاوے ےک چھےل خےص یک لکری ےک پاپ کوئ خی ہو پو وہ پطور ِسیہ کاق ہ اوراگر کچاوہ یک ھیل
ے
لکری ےکمنلکوئ خی ی ہوپواسیک تمارکو گدھاعورباور سناہکناپورذ ینہی۔ 46............ ................................ ................................
إذا قدم العشاء ،فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب ،وال تعجلوا عن عشائكم 48............................. ................................
ے
خت سامکاکھاناحارص ہوحاتپومْعبیک تمار ےس تہےلکھاناکھا لواورایناکھاناجھورکر تماریک رطف حلدیمتکرو۔ 48............... ................................
إذا قرأتم :احلمد هلل فاقرءوا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،إنها أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع املثاين ،وبسم اهلل الرمحن الرحيم إحداها 50..............
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ت
خت تم الچِم ہلل (سورہ قانچہ) پھو پو پسم اہلل الرجمن الرجم ھی پھو کنون کہ ی (سورہ قانچہ) ام القآن،ام الکناب اور سیع منائ ہ اور پسم اہلل الرجمن الرجم اس یک انک آیث
ہ۔ 50............. ................................ ................................ ................................ ................................
إذا اكن املاء قلتني لم حيمل اخلبث 51................ ................................ ................................ ................................
”خت نائیک مقدار ذوقلہ ہو،پو وہ گندیگکو اپاندار تہی ہوتذیناہ“ (پعنیاےسذ قعکر ذیناہ)۔ 51............................. ................................
إذا اكن واسعا فخالف بني طرفيه ،وإذا اكن ضيقا فاشدده ىلع حقوك 53............ ................................ ................................

ختکیاکساذہ ہوپواس ےک ذوپونکنارونکوانک ذوشے ےکمچالفکندھون پذاللواور ختکیاینگ ہوپواےساینیکرم پ ناندھ لو 53..............................

إذا مضت أربعة أشهر :يوقف حىت يطلق ،وال يقع عليه الطالق حىت يطلق 55..................................... ................................
ے
ے
(ان الکرتےکپ عد) خت حارمہین گدرحا نی،پوان الکرت واےلکو روک ذناحاتگا ،تہان نک کہ وہ ط القذےذے۔ 55............ ................................
َ َّ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ َّ
َّ
حد َب ْعدي ،وإنما أُحلَّ ْ
أل َحد َاك َن َقبْيلَ ،وال َ ُّ َ َ
َُ
َّ َ ْ َ َ َّ َ
ََ َ
ت يل
حتل
ِ
إن اهلل -ع َّز َوجل -قد حبس عن مكة ال ِفيل ،وسلط عليها رسوهل واملؤمنني ،و ِإنها لم ِ
ِ
حتل أل ٍ ِ
ٍ
ِ
َّ
وإنها ساعيت هذ ِه حرام 56.......................................... ................................ ................................
ساعة من ٍ
نهارِ ،
ت
اہلل رعوحلتمکہکو اہ ھی(ساہِتمناپہےک لسکر)ےسروکذنا،اورواہنےکناسندون پا ین رسولاورمومنونکومسلظکرذنا۔ییپو مچھےس تہےلکسیےک لنح الل تھا،اور
یمیےپ عد کسی (یک ذرانداری) ےک لنح الل ہو گا۔ یذنےک تھورے ےسوقثےک لنمیمیے لن ح الل ہوااوراس وقث وہ تہےلیک رطح خرام ہ۔ 56.......

إن العينني واكء السه ،فإذا نامت العينان استطلق الواكء 58.......................... ................................ ................................
ے
ذوپونآیکھیشینکایندھنہی خت وہ(ذوپونآیکھی)سوحا نیپو یندھنذھن الپ حا نا ہ۔ 58.............................. ................................
َّ
إن اهلل أعطى لك ذي حق حقه ،وال وصية لوارث ،والودل للفراش ،وللعاهر احل َ َ
جر ،ومن ادىع إىل غري أبيه أو انتىم إىل غري موايله رغبة عنهم فعليه

لعنة اهلل ،ال يقبل اهلل منه رصفا وال عدال 60....................................... ................................ ................................

عرموینحارج رضی اہللعنہ ےس روایثہکہ ینیاکرم صیلاہلل علنہ وسلماینیاو نینی پسوار ہوکر خطنہ ذے رہ تےھ،اس وقثمیاسیک گرذنےک پچ تھا ،وہ خگایل کر رہی
ت
ھی اور اسکا لعاب میےکاندھون ےک ذرمنان تہہ راہ تھا۔ آب صیل اہلل علنہ وسلم فما رہ تےھ” :اہلل پ عایل ت ہ خق ذار کا خقذے ذناہ؛ کسی وارب ےک لن وصنت
ے
ش
مس
حاپ تہی۔ لرکا (ولد الر نا)پسی واےل یک رطف میسوب ہو گا اور ر ناکار ،رجم کا نحق ہوگا۔ خو حص ا ین ناب ےک ع الوہ کسی اور یک رطف (ا ین نین ہوت یک )پسیت کرے نا
ے
ش
ش
(ع الم) ا ین آراذ کرت والون ےک ع الوہ کسی اور یک رطف ا ین آب کو میسوب کرے؛ اتھی ناپسند کرت ہوت،پو ا پےس حص پ اہلل پ عایل یک لعنت ہ۔ اہلل پ عایل ا پےس حص
ے
یک یپقیل عناذب قنول فماتگااور یفض“۔سی پمدی 60................................ ................................ ................................
إن املاء ال جينب 63.................................. ................................ ................................ ................................

نائ حُینیتہی ہو نا 63................................... ................................ ................................ ................................
إن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن يستنىج بروث أو عظم ،وقال :إنهما ال تطهران64........................... ................................ .

ینی ﷺت گوپاورہدیےساسینچاکرتےسمنعکنااور فمانا کہان ےسظہاربحاصل تہی ہوئ۔ 64........................... ................................

إن أحق الرشوط أن توفوا به :ما استحللتم به الفروج 66........................... ................................ ................................
مس
وہ شطی خن ےکذرپ عہ تم تعورپونیک شمگاہونکوح اللکناہ،پورییک حاتیک ست ےس رناذہ نحقہی۔ 66.............. ................................

إن أخا صداء هو أذن ،ومن أذن فهو يقيم 68........................................ ................................ ................................
ش
ت
ت
’صداء‘قینےل ےک حصتاذان ذی ھی ،خواذانذےاقامت ھی وہی کےہ گا۔ 68............. ................................ ................................

إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتيغ به وجه اهلل إال ازددت به درجة ورفعة ،ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام ،ويرض بك آخرون 70...........
ے
ت
ت
پقیناً تہان رہ کر ھی اگر تم کوئ ینک عمل کرو ےگ ،اہلل یک رصا یک بت ےس ،پو اس ےس تمھارے ذرج نلند ہون ےگ اور ساند ا ھی تم ر ندہ رہو ےگ اور تہت ےس لوگون
ے
(مسلماپون) کو تم ےسقاندہ تہنچ گااور تہنون(کقار ورم ندین )کوپقضان 70...................... ................................ ................................
إنكم تسريون عشيتكم ويللتكم ،وتأتون املاء إن شاء اهلل غدا 74.............. ................................ ................................
ت
تماینی (پوری)ساماور (پوری)راب حلن رہو ےگپوان ساءاہللکل نک نائ پ ہنححاوےگ۔ 74.................................. ................................
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إنما الوضوء ىلع من نام مضطجعا 79................ ................................ ................................ ................................
ش
وصواس حصپ واخت ہو نا ہ خو خت لنتکر سو ناہ 79.................................. ................................ ................................

إنما الوالء ملن أعتق 80.............................. ................................ ................................ ................................
خق ’وِالء‘ اےسحاصل ہوگا خوآراذکرے۔ 80.............. ................................ ................................ ................................

إنه لو حدث يف الصالة َشء نلبأتكم به ،ولكن إنما أنا برش مثلكم ،أنىس كم ا تنسون ،فإذا نسيت فذكروين ،وإذا شك أحدكم يف صالته،

فليتحر الصواب فليتم عليه ،ثم ليسلم ،ثم يسجد سجدتني 83..................... ................................ ................................
ے
ت
اگر تمارمیکوئ ینا خکم نارل ہوا ہو ناپومی تمہی تہےل ہیینا خ کا ہو نا لنکمیپو تمہارےہیحیسا انکاپسان ہون،خس رطح تم تھو لنہومی ھی تھولحا نا ہون۔اس لن خت
ے
م
می تھول حانا کرون پو تم چےھ ناذ ذِال ذنا کرو اور اگر کسی کو تمار می سک ہو حاتپو سوح کر ذرست کنا ہ،اُےس معلوم کرے اور اشی ےکمظاپق تمار پوری کرے ترھ س الم تھی کر
(شہوےک )ذو شچدےکر ےل۔ 83........................ ................................ ................................ ................................

إنها لرؤيا حق إن شاء اهلل ،فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت ،فليؤذن به ،فإنه أندى صوتا منك 85................. ................................
ے
’’ان ساء اہلل ی خواب شچا ہ‘‘( ،ترھ فمانا) ’’تم ن الل ےک ساتھ اتھ کر حاپو اور خو کلماب تم ت خواب می ذیکےھ ہی وہ اتہی ینات حاو ناکہ اس ےک مظاپق وہ اذان ذین کنو نکہ

انیک آوار تم ےس نلند ہ“۔ 85......................... ................................ ................................ ................................
إنها ليست بنجس ،إنها من الطوافني عليكم والطوافات 88....................... ................................ ................................

”ی ناناک تہیہ ،ی پو تمہارےناسیکیبآتحات والوناورآتحات والنونمی ےسہ“۔ 88...................... ................................
ُ ِّ
ُْ ُ
ْ ُ ُ
َ ُْ ُ
َ ُ ُ
وجدت ُموهما فاقتُلوهما 90..........................................
إين كنت أ َم ْرتك ْم أن حت ِرقوا فالنا وفالنا ،وإن انلَّار ال ي َعذ ُب بها إال اهلل ،فإن
می ت تمہی خکم ذنا تھا کہق النق النکو ح الذینا۔ لنکآگیک شاپو رصفاہللپ عایل ہی ذے گا۔اس لن اگر تمانکو ناوپواتہی قنلکر ذینا 90............................

إياكم وادلخول ىلع النساء .فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل ،أرأيت احلمو؟ قال :احلمو املوت 92............. ................................
ے
ش
عورپون ےک ناس حات ےساحینابکرو۔انکاپضاری حص ت سوالکنا :نا رسولاہلل! سوہ ےک فینی رسنہ ذار (تھائ،جچا راذ وعیہ) ےک نارےمیآبکنا فماتہی؟

آب ﷺ تفماناکہ سوہکافینی رسنہ ذارپوموب ہ۔ 92............................... ................................ ................................
ْ
َ
َ ْ
َ ُّ ُ
كم َخلَ َف اخل َ َ
َ
َ
ارج 94......................................... ................................
أي
ارج يف أه ِله وماهل خبري اكن هل ِمثل نِص ِف أجر اخل ِ
ِ
ے
پ
ش
تممی ےس خو حص خہاذ پحات واےلےکاہل حایاوراس ےکمالمی تھ الئےکساتھاسیک حا سینی کرےگااسکو خہاذمیحاتواےلکاپضفاخر مےل گا۔ 94........
َ
أبرصوها ،فإن جاءت به أبيض سبطا ق ِيضء العينني فهو هلالل بن أمية ،وإن جاءت به أكحل جعدا محش الساقني فهو لرشيك ابن سحماء 96....
ے
ے
گ
اسعورب پپظ رکھو۔اگر وہ گورا خنا ،سندےھ نالوناورشجیما نل ذھنیلآیکھون واالنچا حینی ہپو وہہ الل ینامنہکا ہوگااوراگر وہشمنیآیکھون ،ھنگرھناےل نالوناورینیل
یندلنون واال نچہ حینیہپو وہ شنکین شمچاءکا ہوگا۔ 96.................................... ................................ ................................
أتريدين أن ترجيع إىل رفاعة؟ ال ،حىت تذويق عسيلته ،ويذوق عسيلتك 98........................................ ................................

کنا تم رقاعہ ےکناس واپسحاناحاہنی ہو؟تہی ،تماس وقث نکاس ےک ناستہیحاسکنی ،خت نک تماسکارمہ ی خکھ لواور وہ تمھارارمہ ی خکھےل۔ 98..............

أتصيل املرأة يف درع وِخار ليس عليها إزار ،قال :إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها 100 .................... ................................
ف
ف
ل
ک
کنا عورب منص اور ذو ین ےک ساتھ تمار پھ سکنی ہ خت کہ اس ت ارار ی تہن ر ھی ہو؟ آب ﷺ ت فمانا ’’اگر منص اینی منی ہو کہ اس ت اس عورب ےک قدمون کو
ذھایث رکھا ہو (پوپھ سکنی ہ‘‘)۔ 100 ................ ................................ ................................ ................................
أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -رجل أعىم ،فقال :يا رسول اهلل ،إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد ،فسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن

يرخص هل فيصيل يف بيته ،فرخص هل ،فلما وىل دًعه ،فقال :هل تسمع انلداء بالصالة؟ قال :نعم ،قال :فأجب 102 ...................................
ے
ے
م
ش
ش
ینی صیلاہلل علنہ وسلمیک حدمت میانک نانینا حص حارص ہوااورپوجھا :اےاہلل ےک رسول!میےساتھکوئ حص تہی خو چےھمسچد نک ےل حا سےک،پوکنامیے لن گرھمی

تمار پ ھنیک رخضت ہ؟آب ﷺتان ےس ذرناقثکنا :کنا تماذانیکآوار سین ہو؟اتہون تکہا:جی اہن،پوآب ﷺتفمانا” :پو (موذنیکن کار پ) لینک کہو“۔
102 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
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أحلت لكم ميتتان ودمان ،فأما امليتتان :فاحلوت واجلراد ،وأما ادلمان :فالكبد والطحال 104 ..................... ................................
ے ے
ے
مچ
تمہارے لنذورمذاراور ذو قسم ےک خونح الل کن گنہی۔ رہذورمذارپو وہ ھیلاور ندیہی ،خت کہ ذو قسمےک خون خگراور نیلہی۔ 104 ......................
أسبغ الوضوء ،وخلل بني األصابع ،وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما 106 ................................... ................................
م
ج
وصو کملکناکرو،انگلنونمیح اللکرواور ناکمی نائا ھی رطح تہنچاو،اال ی کہ تم رورے ذار ہو۔ 106 ............................ ................................

أسلمت امرأة ىلع عهد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فزتوجت ،فجاء زوجها إىل انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فقال :يا رسول اهلل إين قد كنت

أسلمت 109 ......................................... ................................ ................................ ................................
ے
ت
رسولاہلل ﷺ ےک رماتمیانکعوربمسلمان ہو گنی اوراستن کاح ھیکر لنا،اس ےکپ عداسکا(تہ ال)سوہ رسولاہلل ﷺےک ناسآنااور کہن لگا:اہلل ےکرسول!

میاس الم ےلآناتھا۔ 109 ............................. ................................ ................................ ................................
أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم ألجوركم ،أو أعظم لألجر 111 ......................... ................................ ................................
ع
ع
فرح ےکساتھضحکروکنون کہ ی تمہارےاخر ےک لن تہت طنمہ۔ نااخر ےکاعینارےس تہت طنمہ۔ 111 ................... ................................
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أفضل الصيام ،بعد رمضان ،شهر اهلل املحرم ،وأفضل الصالة ،بعد الفريضة ،صالة الليل 113 ..................... ................................

رمضان ےکپ عد ستےساقضل رورےاہلل ےکمہین مرحمےک رورےہی اورفض تمارون ےکپ عد ستےساقضل رابیک تمار(ت ہچد)ہ۔ 113 ....................
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المالئِكة 115 ............................... ................................
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار ،وصلت عليكم
ے
ے
”تمھارےناس رورے ذاراقظارکناکرین ،ینک لوگ تمھاراکھاناکھا نی اور ف سن تمھارے لنذعا نیکرین“۔ 115 ................ ................................

أال إن لك مأثرة اكنت يف اجلاهلية من دم أو مال تذكر وتدىع حتت قديم ،إال ما اكن من سقاية احلاج ،وسدانة ابليت 117 .........................
ے
خون ومالےسمن علقحاہلنتیک تمامقانل ذکرو یناناقدارمیے ناون نےلہی سواتحاخنونکو نائ ن التاورحایکعنہیک ذرنائےک۔ 117 ...........................

ألم تري أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ،فقال :إن بعض هذه األقدام ملن بعض 119 ..........................................
ے
ت ت
تمہی معلوم ہ ،مرحر (انک قناقہ سناس) ت ا ھی ا ھی رند ین حاری اور اسام ین رند کو (حاذر اورےھ لین ہوت) ذیکھا پو کہا کہ ی ناون انک ذوشے ےس پ علق ر کھن ہی۔
(پعنیانکاانک ذوشے ےکساتھگرہاپسنیپ علق ہ۔) 119 .............................. ................................ ................................

أما هذا فقد عىص أبا القاسم -صىل اهلل عليه وسلم121 .......................... ................................ ................................ -
ش
اس حص تاپوالقاشم صیلاہلل علنہ وسلمیک نافمائیک ہ۔ 121 ........................... ................................ ................................
ٌ
جرح أن ال يستقيد حىت تربأ جراحته ،فإذا برئت جراحته استقاد 122 ..........................
أمر رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من اكن به
ے
ے
ے
ت
رسول اہلل ﷺ ت خکم ذنا کہ خس کو ھی کوئ رجم آت پو وہ اس وقث نک قضاض ی ےل خت نک اس کا رجم تھنک تہی ہو حا نا۔ خت رجم تھنک ہو حات پو اینا ندلہ ےل
ےل۔ 122 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
أمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض 124 ............. ................................ ................................ ................................

پپہ رضی اہلل عہاکو خکم ذنا گنا کہ وہاینی عدب نی خنصپوریکرے۔ 124 .................... ................................ ................................

أن ابن عمر اكن يضع يديه قبل ركبتيه ،وقال :اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يفعل ذلك125 .............. ................................ .
ے
ت
اینعرمرضیاہللع ہما(تمارمیشچدےمیحاتہوت)ا یناہتھونکوا ینگھینونےس تہےل(رمیپ)ر کھن تےھاورفماتکہرسولاہللﷺ ھیا پےسہیکناکرت تےھ۔
125 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم, -إذا اكن يف وتر من صالته لم ينهض حىت يستوي قاعدا 126 ...................... ................................
خت ینی ﷺاینی تماریکطاق رکعتمی ہوتپواس وقث نککرھے ی ہوت خت نک سندےھ نینھی حات۔ 126 ............. ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -احتجم فصىل ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل حمامجه 127 ........................... ................................
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ے
ن
ن
ینی ﷺ ت چھن لگوات ےک پ عد تمار پھیاور آب ﷺ ت ین شے ےس وصو تہی فمانا اور چھن لگن یک خگہون کو ذھوت ےس رناذہ آب ﷺ ت کچھ اور تہی کنا۔
127 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -استخلف ابن أم مكتوم يؤم انلاس وهو أعىم 129 ................................ ................................
ے
ینیکرتم ﷺتای ِ
ناُممکنوم رضیاہللعنہکواینا نایثمقرکنا تھا ،وہ لوگونیکامامتکرت تےھ،حاال نکہ وہ نانینا تےھ۔ 129 ......................................
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أيت برجل قد رشب اخلمر ،فجدله جبريدتني حنو أربعني 131 ....................... ................................
ے
ک
ش
ک ت
ینیکرتم ﷺیک حدمتمیانک ا پےس حصکوحارصکنا گنا خست شابئ ر ھی ھی،آب ﷺتاےس ھحوریک تہنی ےس لگ تھگ حالیس رصنی لگا نی۔ 131 ........
أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -توضأ ،فمسح بناصيته ،وىلع العمامة واخلفني 133 ................................. ................................
م
ینی ﷺتوصوکنااوراینی نیسائ ،عماماور ذوپونمورون پ سح فمانا۔ 133 ................ ................................ ................................
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ے
ک
رسولاہلل ﷺ ت حیی والونےس ھحوراورعلہیکپضف ینداوار ےک ندےل(ینائکا)معاملہکنا۔ 134 .............................. ................................
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ینی ﷺ رکوعکرت وقثاینیانگلنانکساذہکر لیناور شچدہکرت وقثاینیانگلنان شمنت لناکرت تےھ۔ 136 ................. ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن ال يقنت إال إذا دًع لقوم ،أو دًع ىلع قوم 137 ................................ ................................
ینیﷺ خت کسی قومےک خقمیذعانا کسیےک لن ند ذعاکرت،پواس صوربمی قنوب پ ھن ،وری تہی پ ھن تےھ۔ 137 .......................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يصيل ركعتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر 139 .............................. ................................
ہ
ینیکرتم ﷺ فرح ہوت ےکپ عدذو لیک رکعنی (سیتفرح) پ ھن۔ 139 ....................... ................................ ................................
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ے
ینی ﷺمموی -رضی اہلل عہا -ےک (عسل ےس) نچ ہوت نائےسعسلکر لناکرت تےھ۔ 141 ............................... ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -اكن يقرأ يف الظهر يف األويلني بأم الكتاب ،وسورتني ،ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسمعنا اآلية 142 .....
ت
ک ک
ینی کرتم ﷺ ظرہ یک تہیل ذو رکعنون می سورہ قانچہ اور ذو رمند سور نی پ ھن تےھ اور آخری ذو رکعاب می رصف سورہ قانچہ پ ھن۔ ھی ھی ہمی انک آیث سنا ھی ذنا کرت
تےھ۔ 142 ........... ................................ ................................ ................................ ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -كره الصالة نصف انلهار إال يوم اجلمعة ،وقال :إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة 144 ..............................
ے
ے
ے
خ
ینی ﷺ ت تھنک ذوترہ ےک وقث تمار پ ھن کو ناپسند کنا ہ سوات جمعہ ےک ذن ےک اور آب ﷺ ت فمانا ہ کہ ہنم سوات جمعہ ےک ذن ےک ہ رور ترھکائ حائ
ہ۔ 144 ........... ................................ ................................ ................................ ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن نكاح املتعة يوم خيرب ،وعن حلوم احلمر األهلية 145 .................... ................................
ینیکرتم ﷺت حیی ےکذنن کاحِ من عہاور نالنو گدھونکا گوستکھات ےسمنع فمانا۔ 145 ................................... ................................

أن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وأبا بكر وعمر اكنوا يفتتحون الصالة بـ احلمد هلل رب العاملني 147 ............. ................................
ینیکرتم ﷺ،اپو یکراور عرمرضیاہلل ع ہما تمار ’’الچِمہلل ربالعالمی‘‘ےک ساتھشوعکرت تےھ۔ 147 ........................ ................................
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيت بثلِث مد فجعل يدلك ذراعه 149 ................ ................................ ................................
ے
ینیﷺیک حدمتمیذو تہائمد نائ نیسکناگناپوآب ﷺ ت(ذھوتےک لن)ا ین ناروکوملناشوعکر ذنا 149 .............. ................................
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل بعض نسائه ،ثم خرج إىل الصالة ولم يتوضأ 150 ................................ ................................
ے
ینیصیلاہلل علنہ وسلم تاینی کسی بویکوپوسہ ذنا ،ترھ تمار ےک لن ن کل گناوروصو تہیکنا 150 ................................ ................................
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ىلع عهد انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرها انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن تعتد حبيضة 152 .....

ینی ﷺےکذورمی نایثینقیس رضیاہللعنہیک بوی تا ین سوہےسحلع ےل لناپو ینی ﷺتاتہیانک خنصعدب گرارتکا خکم ذنا۔ 152 ................
أن أبا هريرة قرأ هلم :إذا السماء انشقت فسجد فيها ،فلما انرصف أخربهم أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -سجد فيها 154 ..................
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خضباپوہپہ  -رضی اہلل عنہ  -ت ان ےک سا من سورہ (اذاالسماءاپ سقت) پھیاوراس می شچدہکنا  ،ترھ خت س الم تھیاپواتھی ینانا کہ رسولاہلل ﷺ تاس سوربمی
شچدہکنا تھا۔ 154 ...................................... ................................ ................................ ................................
أن أم ورقة بنت عبد اهلل بن احلارث األنصاري ،واكنت قد مجعت القرآن ،واكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد أمرها أن تؤم أهل دارها 156 ....

ام ورقہ بتعند اہلل ین حارباپضاری -رضیاہلل عہا -ت فآن ناککو خقظکنا تھااورآب ﷺتاتہی خکم ذنا تھاکہ وہا ین گرھوالونیکامامتکرین۔ 156 ........
أن تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت -وال ترضب الوجه ،وال تقبح ،وال تهجر إال يف ابليت 157 ...........................

ت
ت
ی کہ خت تمکھاوپواےس ھیکھ الو ،خت تہنو ناپون فمانا کہ "خت تم کماوپواےس ھی تہناو  ،خرہے پ یمارو ،پا تھ الی کہواور گرھ ےکع الوہ کسیاور حگہاس ےس ع الحدیگاحیناریکرو۔
157 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن جارية بكرا أتت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -فذكرت أن أباها زوجها ويه اكرهة ،فخريها انليب -صىل اهلل عليه وسلم159 ................ -
ے
انککنواری لریکینیﷺےکناسآئاوراستیینانکناکہاسےکنابتاسکان کاحکرذناہ خےسوہ ناپسندکرئہخناجینیکرتمﷺتاےساحینارذےذنا۔
159 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أن رجال أىت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -قد ظاهر من امرأته ،فوقع عليها 161 .................................... ................................
ینی ﷺےک ناسانکآذمیآنا،اس تاینی بویےس ’ ِظہار‘ کر رکھا تھااور ترھاس ےکساتھجماعکر نینھا۔ 161 ................. ................................

أن رجال من بين عدي قتل فجعل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ديته اثين عرش ألفا 163 .......................... ................................
ے
ش
بو عدیےک انک حصکو قنلکر ذنا گنا،پو رسولاہلل ﷺ تاسیک ذیث نارہہار تھرہائ۔ 163................................ ................................

أن رجال رىم امرأته ،وانتىف من ودلها يف زمن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فأمرهما رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فتالعنا ،كما قال اهلل

تعاىل ،ثم قىض بالودل للمرأة ،وفرق بني املتالعنني 165 .............................. ................................ ................................
ش
انک حص ت ینی کرتم ﷺ ےک رمای می اینی بوی پ ر نا کا الرام لگانا اور اس ےک نچہ کو اینا نچہ ما ین ےس ان کار کر ذنا پو ینی کرتم ﷺ ت ذوپون کو خکم ذنا پو ان ذوپون ت
لعانکنا،حیساکہ رسولاہلل ﷺ ت فمانا تھا۔ ترھآب ﷺ ت نینکا قنضلہعورب ےک خقمیکنااورذوپون لعانکرت والونےک ذرمنانعلنچدیگکرا ذی۔ 165 .......
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -تزوجها وهو حالل 167 ....................... ................................ ................................

رسولاہلل ﷺ تان ےسساذییکپوآباس وقثح الل تےھ۔ 167 ..................... ................................ ................................

أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص يف بيع العرايا ،يف ِخسة أوسق أو دون ِخسة أوسق 169 ............... ................................
ے
ک
رسولاہلل ﷺتب ِع رعانامیاحارب و رخضتعنایثفماذی( ،ناینصورب کہ نارہ ھحورونکو خسکےکعوضاندارےےس فوختکر لناحات) خت کہی نا نح وسقیک

مقدار ےس کم ہون ،نا ترھ نا نحوسق ہون۔ 169 ............. ................................ ................................ ................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رخص لصاحب العرية :أن يبيعها خبرصها 171 ............................... ................................

ترعیکواسیکاحاربذی کہاینارعی اس ےکاندارے ےسپاپمنوےےک ندےلمی پح ذاےل۔ 171 ..................................
رسولاہلل ﷺ تصاخ ِ
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رد ابنته زينب ىلع أيب العاص بن الربيع بناكح جديد 173 ................... ................................
ے
ت
رسولاہلل ﷺ تاینی نینی ربت رضیاہلل عہاکواپوالعاض ین ربعرضیاہللعنہ ےک ناس ینن کاحےک ساتھ ھنحذنا۔ 173 .......................................
أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -نىه عن ثمن اللكب ،ومهر ابليغ ،وحلوان الاكهن 175 ....................... ................................
ے
رسولاہلل ﷺ ت کنیک فمت،قاخشیکاخرباورکاہنیک کمائےسمنع فماناہ۔ 175 ..................................... ................................

أن ًعئشة اكنت تكره أن جيعل يده يف خارصته ،وتقول :إن ايلهود تفعله 177 ...................................... ................................
ے
ے
عاپش رضی اہلل عہااس نابکو ناپسندکرئ تھی کہ حال ِ
ث تمارمی ا یناہتھکوکوکھ پ رکھاحات ۔وہ فمائ تھیکہاپسا تہوذی کرتہی۔ 177 ............................
أن ًّ
عليا قال :تزوجت فاطمة -ريض اهلل عنها ،-فقلت :يا رسول اهلل ،ابن يب ،قال« :أعطها شيئا» قلت :ما عندي من َشء .قال« :فأين درعك

احلطمية؟» 178 ...................................... ................................ ................................ ................................
ے
م
عیلرضیاہللعنہتکہامیتقاظمہرضیاہللعہاےسساذییکپومیترسولاہللﷺےسرعضکنا چےھملنکامو قععنایثفما نی۔آبتفمانا"اےسکچھ(نحقہ)ذو"،
خ
ت
می تکہامیےناسپو کچھ ھیتہیہ!آب ت فمانا"تمہاری طمی ررہکہانہ؟"۔ 178 ............................... ................................
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أن غيالن بن سلمة اثلقيف أسلم وهل عرش نسوة يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ،فأمره انليب -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتخري أربعا منهن 180 .........
ے
پ
ت
عن الن ین سلمہ ققی تاس الم قنولکنااورحاہلنتمیان یک ذس بونان تھی ،وہ ست ھیان ےک ساتھاس الم ےلآ نی،پو ینیاکرمﷺ تاتہی خکم ذنا کہ وہانمیےس
م
کسی حارکو ینحتکر لی۔ 180 ............................ ................................ ................................ ................................
أن يف الكتاب اذلي كتبه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم :أن ال يمس القرآن إال طاهر 182 ........................................
ے
رسولاہلل ﷺ ت عرمو ین خرم رضیاہللعنہ ےک لن خومکنوب نرحپمانا تھااسمی تھاکہ :فآنکو رصف طاہ ہی جھوت 182 ....................................
أن قدح انليب -صىل اهلل عليه وسلم -انكرس ،فاختذ ماكن الشعب سلسلة من فضة 184 ......................... ................................
ے
ینی ﷺکا ینالہپوب گنا۔اس پآب ﷺتپوئ ہوئ حگہ پحاندی کا نار لگاکراےس خور ذنا۔ 184 .............................. ................................
أنت إمامهم ،واقتد بأضعفهم ،واختذ مؤذنا ال يأخذ ىلع أذانه أجرا 185 ............. ................................ ................................

تمان ےکامام ہو،پو تمان ےک کرمورپین لوگونیک رعایثکرنا،اوراپساموذنمقرکرنا خواذان پاخرب یےل۔ 185 .............. ................................
أول الوقت رضوان اهلل ،ووسط الوقت رمحة اهلل ،وآخر الوقت عفو اهلل 187 ........................................ ................................

تمارکااول وقثاہللپ عایلیک رصاکاہ ،ذرمنایوقثاسیک رجمتکااورآخری وقثاس ےک ذرگررکاہ۔ 187 .................. ................................

أوئلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ،أو الرجل الصالح ،بنوا ىلع قربه مسجدا ،وصوروا فيه تلك الصور ،أوئلك رشار اخللق عند اهلل 189 .......
ے
م
وہا پےس لوگ تےھ کہاگراُنمی ےسکوئ ینکیندہ (نا یفماناکہ) ینکآذمیرم حا ناپواسیک قی پمسچد یناتاوراسمی یث ر کھن۔ی لوگاہلل ےک پذنکساری چلوقابےس

ندپینہی۔ 189 ..................................... ................................ ................................ ................................

أوه ،أوه ،عني الربا ،عني الربا ،ال تفعل ،ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع اتلمر ببيع آخر ،ثم اشرت به 191 ........... ................................
ک
ج ک
پویپوی یپو عیسوذہ ،یپوپ عینہ سوذہ۔اپسا یکناکروالینہ (ا ھی ھحور) خرندتکااراذہ ہوپو (رذی) ھحور پحکر (اسیک فمتےس) عِمہ خرندلناکرو۔ 191 ..............
أيما امرأة زوجها َو ِيلّان فيه لألول منهما ،وأيما رجل باع بيعا من رجلني فهو لألول منهما 193 .................... ................................

ش
خت ذو ویل کسی عورب کا ن کاح کرذین پو وہ ان می ےس تہےل واےل ےک لن ہویگ۔ اور خت کسی حص ت انک خی کا ذو آذمنون ےس سوذا کرذنا ہو پو وہ تہےل خرندار یک ہویگ۔
193 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
أيما امرأة نكحت بغري إذن موايلها ،فناكحها باطل 195 ........................... ................................ ................................
خوعوربا ین ویلیک احاربےکپعی ن کاحکرے،اسکان کاح ناطلہ۔ 195 .............. ................................ ................................
أيما عبد تزوج بغري إذن موايله ،فهو ًعهر 197 ..................................... ................................ ................................

خو ع الما ینمالکیک احاربےکپعین کاحکر ےل ،وہ رائہ 197 ......................... ................................ ................................
آىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -من نسائهَ ،و َح َّر َم ،فجعل احلرام حالال ،وجعل يف ايلمني كفارة 199 .........................................
ے
رسولاہلل صیلاہلل علنہ و سلم تاینی بوپونےس ان ال کنااور خرامکرلنا۔ ترھآب ت خرام (یک ہوئ خی)کو ح اللکر لنااور قسمکاکقارہاذاکنا 199 ...........................

بعث رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -رسية ،فأصابهم الربد فلما قدموا ىلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أمرهم أن يمسحوا ىلع العصائب

والتساخني 201 ..................................... ................................ ................................ ................................
ے
رسول اہلل ﷺ ت انک شی تھنچا پو ان لوگون کو شذی ت آلنا۔ خت ی لوگ رسول اہلل ﷺ ےک ناس واپس آت پو آب ﷺ ت اتہی خکم ذنا کہ وہ اینی یگرپون اور
م
مورون پ سحکرلناکرین۔ 201 .......................... ................................ ................................ ................................

بىل فجدي َنلك ،فإنك عىس أن تصديق ،أو تفعيل معروفا 203 .................... ................................ ................................
ے
ک
ِ
ذوران عدب)اینی ھحورون کا تھل پورتکا اراذہ کنا پو انک آذمی ت اتہی ناہ ن کلن
حاپ ین عند اہلل رضی اہلل ع ہما ےس روایث ہ کہ میی حالہ کو ط الق ذی گنی ،اتہون ت (
ے
ے
ک
پ ذاینا،پو وہینیﷺےک ناسآ نی،آبﷺ ت فمانا” :کنونتہی ،تماینی ھحورونکا تھلپورو،ممک ہکہ تم (اسےس)صدقہکرو ناکوئاور اجھاکامکرو“۔ 203 ..
حتته ،ثم تقرصه باملاء ،وتنضحه ،وتصيل فيه 205 .................................... ................................ ................................
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ے
اشما بت اپو یکر صدپق رضی اہلل عھا کہنی ہی کہ انک عورب ت رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت می حارص ہو کررعض کنا کہ نا رسول اہلل! ذرا ی ینا نی کہ ہم می ےس کسی کو
ے
کیے می خنص آ حات ،پو وہ کنا کرے؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا (" :تہےل) اےس کرھج ،ترھ نائ ےس رگرے اور نائ ےس ذھو ذاےل اور اشی کیے می تمار پھ
ض
ےل"۔ حنحالچاری 205 ............................... ................................ ................................ ................................

تفضل صالة اجلميع صالة أحدكم وحده ،خبمس وعرشين جزءا ،وجتتمع مالئكة الليل ومالئكة انلهار يف صالة الفجر 207 ................
ن
ش
ت
ناجماعت تمارا کنےل حصیک تمارےس چیسذرجاقضلہ۔اور فرحیک تمارمیذناور راب ےکف سن ھیموخوذ ہوتہی۔ 207 ...................................
ثمن اللكب خبيث ،ومهر ابليغ خبيث ،وكسب احلجام خبيث 209 ................. ................................ ................................
ے
ن
” کنیک فمنت حینتہ،قاخشیک مرہ (خرجی) حینتہاور چھن لگات واےلیک کمائ حینت ہ“۔ 209 ........................ ................................
جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 210 .......................... ................................ ................................

مشکیےکساتھاینیحان،مالاور رنانےک ذر پےع خہاذکرو۔ 210 .......................... ................................ ................................

جعل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ثالثة أيام ويلايلهن للمسافر ،ويوما ويللة للمقيم212 .................... ................................ .
ے
م
م
رسولاہلل ﷺ تمسافےک لن (مورون پ سحکرتیکمدب) نی ذناور نی را نیاور قنم ےک لنانک ذناورانک رابمقر فمائہ 212 ................
ْ
مجع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بني املغرب والعشاء ب َ
ـج ْمع ،للك واحدة منهما إقامة ،ولم ي ُ َسبِّ ْح بينهما ،وال ىلع إث ِر واحدة منهما214 .......... .
ِ
ج
ینیصیلاہلل علنہوسلم ت مع(رمذلقہ)میمْعباورعساء (یک تمار)کوانک ساتھ پھی،انمی ےسہانک ےک لن الگالگاقامت کہی،اوریانذوپون ےکذرمناناوری
ے
ہیان ےکپ عدکوئ پقل پھی۔ 214 ...................... ................................ ................................ ................................
حديث رافع بن سنان يف ختيري الصيب بني أبويه عند الفراق باإلسالم 216 .......................................... ................................
ے
پوجِاس الممان نابےکمانیحدائ ہوتےکمو قع پ نچکواحینارذ ین ےکنارےمی را قع ینسنان رضیاہللعنہیک حدی ث۔ 216 ..................................
َّ
حديث ُسبيعة األسلمية يف ال ِعدة 218 ............... ................................ ................................ ................................

عدبےک نارےمی ُسین عہاسلمنہ رضیاہلل عہایک حدیث 218 ............................... ................................ ................................
َ
ّ َ
َ َ
خطبنا انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يوم األضىح بعد الصالة ،فقال :من صىل صالتنا َون َسك نسكنَا فقد أصاب النسك ،ومن نسك قبل الصالة فال

نسك هل 221 ......................................... ................................ ................................ ................................
ے
ش
ض
ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم ت عند اال چی یک تمار ےک پ عد ہمی خطنہ ذ ین ہوت فمانا” :خس حص ت ہماری تمار یک رطح تمار پھی اور ہماری فنائ یک رطح فنائ یک ،اس یک
ے
ض ے
فنائ حنح ہوئ؛ لنک خس ت تمار ےس تہےلفنائیک،اسیک فنائ تہی ہوئ“۔ پاء ینعارب رضی اہللعنہ ےکماموناپو پذہ ین ینار ترعضکنا کہاےاہلل ےکرسول!می

ت اینی یکری یک فنائ تمار ےس تہےل کر ذی۔ می ت سوحا کہ ی کھات ن ینکا ذن ہ،میی یکری اگر گرھکا تہ ال ذ پچہ ین پو رناذہ اجھا ہو۔ اس خنال ےس می ت یکری ذ نح کر
ے
م
ت
ذی اور تمار می آت ےس تہےل ہی اس کا گوست ھی کھا لنا۔ اس پ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا کہ ترھ تمھاری یکری حص گوست یک یکری ہوئ۔ اپوپذہ ین ینار ت رعض
ے
م
ت
کناکہمیےناسانکسالکایکریکانچہہاوروہ چےھذویکرپونےس ھیرناذہرعپہ۔کنااسےسمییفنائہوحاتیگ؟آبصیلاہللعلنہوسلمتفماناکہاہن!لنک
تمھارےپ عد کسییک فنائاس عرم ےک نچےسکاق ی ہویگ۔ 221 ............................ ................................ ................................
خري الصحابة أربعة ،وخري الرسايا أربعمائة ،وخري اجليوش أربعة آالف ،ولن يغلب اثنا عرش ألفا من قلة 224 .....................................
م
ت
تہیینسا ھیحارہی ،تہیین قوجیذسنہحارسوکاہ ،تہیین قوححارہاریک ہاور نارہہاریک قوح حصپ عداذیک کمییک وج ےسمعلوب تہی ہویگ 224 ..................
خري الصدقة ما اكن عن ظهر غىن ،وايلد العليا خري من ايلد السفىل ،ويلبدأ أحدكم بمن يعول 225 ............. ................................

تہیین صدقہ وہ ہ خو تیناری ےس ہو۔اوپ واال اہتھ پچ واےلاہتھ ےستہی ہو ناہ۔اور تممی ےسہ کسیکو حا ہن کہ وہاُن لوگونکو صدقہ ذ ین ےسشوعابکرے خو
اس ےک رپ ِپورس ہون۔ 225 ......................... ................................ ................................ ................................
َ ْ
َ
َد َخ ُ
كتُ َ
ىلع أيب بَ َ
وبة؟ 227 ...................................
رزة األسليم ،فقال هل أيب :كيف اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الم
لت أنا وأيب

ے
س
میاورمیے والدذوپوناپو َپرہا لمی رضی اہللعنہ ےک ناسآت،پومیے والدتان ےسپوجھا کہ ینی صیلاہلل علنہ و سلمفض تمار کیےس (پعنیکث) پ ھن تےھ؟ 227 .
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دخل يلع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وعندي رجل ،فقال :يا ًعئشة ،من هذا؟ قلت :أيخ من الرضاعة .فقال :يا ًعئشة :انظرن من إخوانكن؟

فإنما الرضاعة من املجاعة 230 ..................... ................................ ................................ ................................
ے
ے
رسول اہلل ﷺ میے ناس پشپف الت ،خت کہ میے ناس انک آذمی نینھا ہوا تھا۔ آب ﷺ ت پوجھا :اے عاپش! ی کون ہ؟ می ت خواب ذنا کہ ی میا رصاعی
ے
ے
تھائ ہ۔ آب ﷺ ت فمانا :اس ناب کو ذیکھ تھال لنا کرو کہ تمھارا رصاعی تھائ کون ہو سکنا ہ؟ رصاعت کا پ علق تھوک ےک ساتھ ہ (رصاعت وہی معیی ہ ،خو کم
سنیمی ہو)۔ 230 ..................................... ................................ ................................ ................................

دخلت –يعين -:ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم وهو يتوضأ ،واملاء يسيل من وجهه وحليته ىلع صدره ،فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاق232

می رسولاہلل ﷺ ےکناسگنا۔آبﷺ وصوکررہ تےھاورنائ آبےک خرہےاور ذارھی ےس سین پتہہ راہ تھا۔میتذیکھا کہآبﷺکیلاور ناکےک لنالگ
الگ نائ ےل رہ تےھ۔ 232 .......................... ................................ ................................ ................................
ذكر العزل لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :ولم يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس خملوقة إال اهلل خالقها 234 .......................
ے
ت
آب ﷺ ےکسا منرعلکا ذکرکناگنا،پوفمانا :تممی ےسکوئاپساکنونکر نا ہ؟اس لن کہ خس ھیحانکواہللکو ینداکرنا ہوہاےس ینداکر ےک ہیرہ گا۔ 234 ....

رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ،وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه 236 .........................................

می ت ینی ﷺ کو ذیکھا کہ خت آب شچدہ فمات پو ا ین اہتھون ےس تہےل ا ین گھینون کو (رمی پ) ر کھن اور خت (شچدے ےس) ا تھن پو گھینون ےس تہےل ا ین اہتھون کو
(رمیےس)اتھات۔ 236 ............................. ................................ ................................ ................................

رأيت انليب صىل اهلل عليه وسلم يؤم انلاس وأمامة بنت أيب العاص ويه ابنة زينب بنت انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع ًعتقه ،فإذا ركع وضعها،

وإذا رفع من السجود أًعدها 238 .................... ................................ ................................ ................................

می ت ینی اکرم ﷺ کو ذیکھا ،آب لوگون یک امامت کر رہ تےھ اور اپو العاض رضی اہلل عنہ یک نینی امام رضی اہلل عہا خو ینی ﷺ یک صاخیاذی ربت رضی اہلل عہا یک نینی
تھی،آبےککندےھ پ تھی ،ختآب رکوعمی حاتپواتھی کندےھےسا نارذ یناور خت شچدے ےسا تھنپو ترھاتہیا ینکندےھ پپھا لین۔ 238 ...........

رأيت بالال خرج إىل األبطح فأذن فلما بلغ يح ىلع الصالة ،يح ىلع الفالح ،لوى عنقه يمينا وشماال ،ولم يستدر240 ............................ .
ے
ے
پ
می ت ن الل رضی اہلل عنہ کو ذیکھا کہ وہ ا طح یک رطف ن کےل ترھ اذان ذی ،خت «جی عیل الض الہ» اور «جی عیل الق الح» پ تہنچ پو اینی گرذن ذا نی اور نا نی حایث موری اور خوذ تہی
گھوےم۔ 240 ........................................ ................................ ................................ ................................

رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمسح ىلع ظاهر خفيه 242 .................. ................................ ................................
ے
م
می ت رسولاہلل ﷺکوا ینذوپونمورون ےکاوپی خےص پ سحکرت ہوتذیکھاہ۔ 242 .............................. ................................
رحم اهلل امرأ صىل قبل العرص أربعا244 ........... ................................ ................................ ................................ .
ے
ش
اہللاس حص پ رجم فمات خستعضےس تہےلحار رکعت تمار پھی۔ 244 ................. ................................ ................................

رخص رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمً -عم أوطاس ،يف املتعة ثالثا ،ثم نىه عنها 245 ............................ ................................
رسولاہلل صیلاہلل علنہ و سلم ت(رعوہ)اوطاس ےکسال نی (ذن)ےک لنمن عہیک رخضت ذی اور ترھاس ےسمنع فما ذنا۔ 245 ...................................

رد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع عثمان بن مظعون اتلبتل ،ولو أذن هل الختصينا 247..................... ................................

رسولاہلل ﷺ ت عمانینمطعون رضیاہللعنہکو پعی ساذی ےک ر ندیگ گرارتیکاحارب تہیذی،اگرآباتہی اسیکاحاربذےذ ینپو ہم خصی ہو حات۔247
َّ
سأل رجل انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وهو ىلع ال ْ ِمنْ َرب :ما ترى يف صالة الليل؟ قالَ :مثْ َىن َمثْ َىن ،فإذا َخ ِ َ
يش أحدكم الصبح صىل واحدة ،فأوترت
ِ
َّ
هل ما صىل 249 ....................................... ................................ ................................ ................................

انک آذمی ت رسول اہلل ﷺ ےس اس وقث سوال کنا ،خت آب ﷺ میی پ پشپف فما تےھ کہ راب یک تمار ےک نارے می آب ﷺ کنا فمات ہی؟ آب ﷺ ت
فمانا":ذوذو رکعت (کر ےکپھو)اور ختضح ہوتکا حدسہ ہو،پوانک رکعت پھ لو؛ وہ تمھاریساری تمارکو طاقکرذےیگ"۔ 249 .................................

سألت رافع بن خديج عن كراء األرض باذلهب والورق؟ فقال :ال بأس به 251 ..................................... ................................
ے
می ت را قع ینحد نح رضیاہلل ع ہما ےس رمیکو سوتاورحاندی ےک عوضکرایپذ ین ےک نارےمی پوجھا،اتہون تکہا کہاسمیکوئ خرح تہی۔ 251 ...........
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ستفتح عليكم أرضون ،ويكفيكم اهلل ،فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه 253 ............................... ................................
ے
ے
ے
ش
عنقیث تمہارے لنتہتشیش رمینی فح ہو حا نییگاوراہللپ عایل تمہارے لنکاق ہو حاتگا۔لہدا کسی حصکوا ینییونمیم سعول ہوتےس عاخر تہی آناحا ہن۔
253 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
سمعت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ يف املغرب بالطور ،فلما بلغ هذه اآلية :أم خلقوا من غري َشء أم هم اخلالقون ،أم خلقوا السموات واألرض
بل ال يوقنون ،أم عندهم خزائن ربك أم هم املسيطرون ،قال :اكد قليب أن يطري 254 ............................... ................................

ل
می ت ینی کرتم صیل اہلل علنہ وسلم کو مْعب یک تمار می سورہ الطور پ ھن ہوے سنا۔ خت آب اس آیث پ تہنچ ”ام حلقوا من عی شیء ام ہم الچالقون * ام حلقوا ا سمواب
ے
ے
ل
واالرض نلالپوقنون * امعندہم خراین رنک ام ہما مسیظون“پو فیث تھا کہمیاذلار حات۔ 254 ............................ ................................
سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن اخلمر تتخذ خال? قال« :ال» 256 ....................................... ................................
ے
رسولاہلل ﷺ ےس شابکاشکہ یناتحاتکا خکمپوجھا گنا،پوآب ﷺت فمانا":تہی" 256 .......................... ................................
سئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن لقطة اذلهب ،أو الورق؟ فقال :اعرف واكءها وعفاصها ،ثم عرفها سنة ،فإن لم تُ َ
عرف فاستنفقها ،وتلكن
وديعة عندك فإن جاء طابلها يوما من ادلهر؛ فأدها إيله 258 ........................ ................................ ................................

اہلل ےک رسولےسسوتاورحاندییک س کلمیملنوایل گریپیخیےک نارےمیپوجھاگنا؟آبﷺت فمانا،اسیکذوریاورکیےیکپسہیکرو۔ ترھانکسال نک
ے
ک ت
اسیکپسہی کرو ،ترھاگر تم تاےس خرحکر لنا،پو وہ تمہارے ناسوذپعت ہویگ۔ خت ھی ھیاسکامالکآت ،تمہی اذاکرناپےگا۔ 258 .........................
سئل سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفق ىلع امرأته ،قال :يفرق بينهما 261 ............................... ................................
ے
ش
سعند ین مسیت ےس اس حص ےک نارے می پوجھا گنا خس ےک ناس اینی بوی ےک اخراحاب پورا کرت یک طاقث ی ہو پو کنا کنا حات؟  ،خنانچہ اتہون ت کہا ان ذوپون ےک
ے
ے
ذرمنانحدائکرا ذی حات۔ 261 ....................... ................................ ................................ ................................
سئل يلع -ريض اهلل عنه :-هل عندكم َشء من الويح إال ما يف كتاب اهلل؟ قال :ال واذلي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،ما أعلمه إال فهما يعطيه اهلل

رجال يف القرآن ،وما يف هذه الصحيفة 263 ......................................... ................................ ................................
ت
عیل رضی اہللعنہ ےسپوجھاگناکہ کناآبےک ناس فآنےکع الوہ کچھاور وجی ھیہ؟عیلرضیاہللعنہ ت خواب ذنا کہ"اساہللیک قسم خست پحکواگانااوراپسائحانکو یندا
ے
ے
ے
ش
ض
ش
فمانا!میے علممی پوکوئاپسی ےس تہیسوات فآنیک اس مچھپوجھےک خواہلل کسی حصکوعنایث فما ناذیناہاورسواتان ناپون ےک خواس حنقمیہی۔ 263

سئلت ًعئشة :كم اكن صداق رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ قالت« :اكن صداقه ألزواجه ثنيت عرشة أوقية ونشا» 265 .....................
ے
می ت عاپش رضی اہلل عہا ےس پوجھا کہ رسول اہلل ﷺ(یک بوپون) کا مرہ کینا (ہو نا) تھا؟ اتہون ت خواب ذنا کہ اینی بوپون ےک لن آب ﷺ کا مرہ نارہ اوقنہ اور انک پَس
تھا۔ 265 ............ ................................ ................................ ................................ ................................

شهدت مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الصالة يوم العيد ،فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ،بغري أذان وال إقامة ،ثم قام متوكئا ىلع بالل ،فأمر بتقوى

اهلل ،وحث ىلع طاعته ،ووعظ انلاس وذكرهم 267 .................................. ................................ ................................

می عند ےک ذن رسول اہلل ﷺ ےک ساتھ تمار می حارص ہوا آب ﷺ ت خطنہ ےس تہےل اذان اور نکیی ےک پعی تمار ےس ایندا یک ترھ ن الل رضی اہلل عنہ کا شہارا ےل کر کرھے
ے
ے
پ
ہوتاہلل ےکپقویکا خکم ذنااسیکاطاعت پاتھارا ،لوگونکو ضنحتیک اوراتھی (ذینیک نیناذیناپونیک) ناذ ذاہئکرائ۔ 267 ......................................
ُ
َّ
َّ
َصىل بنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -صالة اخلوف يف بعض أيامه ،فقامت طائفة معه ،وطائفة بِ ِإ َزا ِء العدو ،فصىل باذلين معه ركعة ،ثم ذهبوا،
وجاء اآلخرون ،فصىل بهم ركعة ،وقضت الطائفتان ركعة ركعة 269 ................ ................................ ................................
ے
ے
ت
کسی وقث آب ﷺ ت ہمی تمار ِخوف پھائ ،انک جماعت آب ےک ساتھ کرھی ہوئ اور ذوشی ذشمن ےک مقا نےل می ھی ،خو آب ےک ساتھ تےھ وہ آب ﷺ ےک
ے
ے
ے
ساتھانک رکعت پھکر حےل گن،ذوشیجماعتآئآب تانک رکعتاتہی پھائ۔ ذوپونجماعنونت (ناق ماندہ)انکانک رکعتپورییک۔ 269 .............
ص ليس من عزائم السجود ،وقد رأيت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يسجد فيها 271 ............................. ................................
ے
سورہضکا شچدہ کچھ ناکندی شچدونمی ےستہی ہحاال نکہمی ت تہانینی ﷺکو شچدہکرت ہوتذیکھا۔ 271 ................. ................................
صل ىلع األرض إن استطعت ،وإال فأوم إيماء ،واجعل سجودك أخفض من ركوعك 272 ........................... ................................

اگراسیظاعت ہپو رمی پ تمارپھو وریاسارے ےسپھ لواور شچدےمی رکوعیکپسیت رناذہجھکو۔ 272 ....................... ................................
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صلوا أيها انلاس يف بيوتكم؛ فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة 276 ............................... ................................

پساے لوگو! ی تمارا ین گرھونمیپھو؛کنونکہ فض تمار ےکسوا،اپسانیک ستےساقضل تمار،اسےک گرھمی پھیحاتوایل تمارہ۔ 276 ......................

صلوا صالة كذا يف حني كذا ،وصلوا صالة كذا يف حني كذا ،فإذا حرضت الصالة فليؤذن أحدكم ،ويلؤمكم أكرثكم قرآنا 278 ...............
ے
ے
ش
ق الن تمارق الن وقثپھاکرو ،ق الن تمارق النوقث پھاکرواور خت تمارکاوقث ہوحاتپو تممی ےسکوئانک حصاذانذےاور خےس ستےس رناذہ فآن ناذ ہو،وہامامت

کرے۔ 278 ......................................... ................................ ................................ ................................
صلوا قبل املغرب ركعتني 281 ...................... ................................ ................................ ................................

مْعب ےس تہےلذو رکعنیپھو 281 ..................... ................................ ................................ ................................

صىل بنا املغرية بن شعبة فنهض يف الركعتني ،قلنا :سبحان اهلل ،قال :سبحان اهلل ومىض ،فلما أتم صالته وسلم ،سجد سجديت السهو ،فلما انرصف،

قال :رأيت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصنع كما صنعت 282 ............... ................................ ................................
ے
ے
ت
سندنا معیہ ین سعنہ رضی اہلل عنہ ت ہمی تمار پھائ ،پو وہ ذو رکعنون ےک پ عد کرھے ہو گن۔ ہم ت "سچان اہلل" کہا ،پو اتھون ت ھی "سچان اہلل" کہا اور کرھے رہ۔
ے
خت تمار پوری کر یل اور س الم تھی لنا ،پو شہو ےک ذو شچدے کن۔ خت تمار ےس قارع ہوت پو کہا :می ت رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم کو ذیکھا کہ آب ت وپسا ہی کنا تھا حیسا

می تکناہ۔ 282 ................................. ................................ ................................ ................................
َ
اك 284 ....................... ................................ ................................
صىل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بيته وهو ش ٍ
رسولاہلل ﷺ تانکرمینہ پمارییک حالثمیا ین گرھمی تمار پھی۔ 284 ............... ................................ ................................

صليت مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فاكن يسلم عن يمينه :السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته ،وعن شماهل :السالم عليكم ورمحة اهلل 286
ے
ے
عل
عل
میتینیﷺےکساتھتمارپھی۔آبﷺا ینذا نیرطف"الس الم نکمورج ُمہاہللِوپکای"کہہکراورنا نیرطف"الس الم نکمورج ُمہاہلل"کہہکرس المتھیت تےھ۔
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صليت وراء أيب هريرة فقرأ :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ثم قرأ بأم القرآن حىت إذا بلغ ،غري املغضوب عليهم وال الضالني ،فقال :آمني ،فقال انلاس:

آمني ،ويقول َكما سجد :اهلل أكرب288 ............. ................................ ................................ ................................ .
ل
علن
پ
می ت اپو ہپہ رضی اہلل عنہ ےک چےھ تمار اذا یک۔ آب ت "پسم اہلل الرجمن الرجم" ےک پ عد سورہ قانچہ پھی ،تہان نک کہ خت "عی ا معضوب ھم و ال الضالی" پ تہنچ ،پو
ت
ت
آمی کہا۔ خنانچہ لوگونت ھیآمیکہااورآب خت ھی شچدہکرتپواہللاکی کہن۔ 288 ........................................ ................................
َ
َطلَّ ْق َ
وراجعت لغري سنة ،أشهد ىلع طالقها ،وىلع رجعتها ،وال تعد 290 ................................ ................................
ت لغري سنة،
تم ت سیتےکح الف ط القذیہاور سیت ےک ح الف رخعتیک ہ،اینی ط القاوررخعت ذوپون ےک لن گواہیناواور ترھاس رطح یکرنا۔ 290 ..................

طلق رجل امرأته ثالثا ،فزتوجها رجل ،ثم طلقها قبل أن يدخل بها ،فأراد زوجها األول أن يزتوجها ،فسئل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن

ذلك ،فقال« :ال ،حىت يذوق اآلخر من عسيلتها ما ذاق األول» 292 ................. ................................ ................................

انکآذمی تاینی بویکو نی ط القذےذین،پواس ےسانک ذوشےآذمی تساذیکریل ترھاس ت ضحنتکرتےس تہےلاےس ط القذےذی،اباسےک تہےل
حاوند ت اس ےس ساذی کا اراذہ کنا ،اور رسول اہلل ﷺ ےس اس ےک نارے می سوال کنا گنا ،ینی ﷺ ت فمانا” :تہی ،تہان نک کہ ذوشا پعنی سوہ ِ نائ اس کا رمہ خکےھ
حیسا کہ تہےلترمہ خکھا تھا ‘‘۔ 292 ...................... ................................ ................................ ................................

علمنا رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا دخل أحدنا اخلالء أن يعتمد اليرسى ،وينصب ايلمىن 294 ........... ................................
ے
ے
ے
ش
ہمی رسولاہللﷺت یسکھانا کہ ختکوئ حص بتالچ الءمی ذاحل ہوپو نا نی ناونپاعماذکرے(ورنذاےل) اور ذا نیکوکرھا کر ےل۔ 294 .....................
علمين رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ -كمات أقوهلن يف الوتر 295 ............... ................................ ................................
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ے
ِِ
ل َ ِ ِف
ق ِ ِ ِف
ف
ِ
للہ
مچ
تَ ،وقنی
ت ،ونارک یل ف َما َاعطَن َ
تَ ،وپَو َ نی م َن پَوَلَن َ
رسول اہللﷺ ت ےھ وپ می پ ھن ےک لن خند کلماب سکھات۔(خو ی ہی)'' :ا م اہدئ من ہدیثَ ،وعَا نی م َن عَاقنَ َ
م
َ َ
ِ
ت،ا ِن پَق ِص پُقص
ت''۔ پجمہ’’:اےاہلل! چےھ ان لوگونمی (ساملکرےک)ہدایثذے
َ
ث َریَنَا َوپ َعَالَن َ
ک ،وایالَ نَد ِ ُلمَن َوالَن َ
شمَا قضَن َ
ث،ی َنَا َرک َ
تَ ،والَ پ َْعُمَن عَاذَی َ
َک ی َوالَ َی عَلَن َ
َ
ن
م
ح
جھیپوتہدایث سی ،چےھان لوگونمی(ساملکرےک)عاقنتعظافما خنکوپو تعاقنتعظایک،اورمیییگرائ فماان لوگونمی(ساملکرےک) خنکاپویگرانینااورخو
ے
ے م
پو ت ذناہاسمیمیے لنپکثعظا فما،اور خسکاپو تقنضلہ فماذناہاسیکپائ ےس چےھ نچا،اس لنکہپو ہی قنضلہکر ناہ،ییےح الفکوئ قنضلہ تہیکناحا
ے
ش
سکنا،اورپو خس ےسذوسنیکرے وہ ذلنل تہی ہو سکنااور خسےس ذ منی کرےاےسکوئ رعب تہیذےسکنا۔اے ہمارے رب!پو پکث واالاور نلند و ناال ہ۔‘‘ 295
ُْ
فال تشهدين إذا؛ فإين ال أشهد ىلع جور 299 ......................................... ................................ ................................
م
ترھ چےھ گواہ ییناو،می طلم ےککام پ گواہ تہی نینا۔ 299 .................................... ................................ ................................
قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف بنت محزة :ال حتل يل ،حيرم من الرضاع :ما حيرم من النسب ،ويه ابنة أيخ من الرضاعة 301 ...........
ت
رسولاہلل ﷺ تجرمہرضیاہللعنہیک نینی ےک نارےمی فمانا کہ :وہمیے لنح الل تہیہ۔ رصاعتیک وج ےس ھی وہر سن خرام ہو حاتہی خوپ ستیک وجےس
ے
خرام ہوتہیاور وہمیے رصاعی تھائیک نینی ہ۔ 301 ................................ ................................ ................................
قال فريوز :قلت :يا رسول اهلل ،إين أسلمت وحتيت أختان؟ قال« :طلق أيتهما شئت» 303 ............................ ................................

قیور رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ می ت رعض کنا :اہلل ےک رسول! می ت اس الم قنول کر لنا ہ اور میے ن کاح می ذو تہنی ہی؟ آب ﷺ ت فمانا "ان ذوپون می ےس
خسکو حاہو ط القذے ذو۔ 303 ......................... ................................ ................................ ................................

قال :أصيل يف مرابض الغنم؟ قال :نعم ،قال :أصيل يف مبارك اإلبل؟ قال :ال 305 ..................................... ................................
ن
اس ت پوجھا کہ کنا می یکرپون ےک نارےمی تمار پھ لون؟آب ت فمانا :اہن! اس ت رمند پوجھا کہ کنا می اوبون ےک ینھن ےک مقام می تمار پھ لون؟آب ﷺت
فمانا :تہی! 305 ..................................... ................................ ................................ ................................

قتلوه قتلهم اهلل أال سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء اليع السؤال ،إنما اكن يكفيه أن يتيمم ويعرص -أو يعصب -ىلع جرحه خرقة ،ثم يمسح عليها،

ويغسل سائر جسده 307 ............................ ................................ ................................ ................................
ے
ش
ع
اتہون تاےس قنلکر ذنا،اہللاتہی قنلکرے۔ ختاتہی علم تہی تھاپو (کسی ےس)سوالکنون یکنا؟کنو نکہ ال لمی کا ع الح سوال ہیپو ہ۔اس حص ےک لنپواینا ہی کاق
ے
م
پ
تھا کہ وہ ممکرلینااورا ین رجم پکیےکاکوئ یکرا (ناینی)ناندھکراس پ سحکرلینااورپقنہ خسمکو ذھو لینا 307 ...................... ................................

قرأت ىلع انليب -صىل اهلل عليه وسلم -وانلجم فلم يسجد فيها 310 ................ ................................ ................................
ل
می تآب ﷺےکسا من سورہا چم پھی،آبتاسمی شچدہ تہیکنا۔ 310 ........... ................................ ................................

قىض انليب -صىل اهلل عليه وسلم -بالشفعة يف لك ما لم يقسم ،فإذا وقعت احلدود ،ورصفت الطرق ،فال شفعة 311 ................................
ے
ے
ے
پق
رسولاہلل ﷺ تہاس خیمی سق عہکا قنضلہ فمانا تھا خواتھی سنم ی ہوئ ہو۔ لنکخت حدوذمقر ہو گنی اور را سن ندلذت گنپو ترھ خ ِ
ق سق عہ ناق تہی رہنا۔ 311 ....
قىض رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -بالعمرى ملن وهبت هل 313 ................. ................................ ................................
ے
ے ے
ینیکرتم ﷺت عرم ترھےک لن ہنہ کن گنمکان ےک نارےمی قنضلہ فمانا کہاشیکا ہخس ےک لنوہ ہنہکنا گناہ۔ 313 ...................................
قلت يا رسول اهلل :من أبر؟ قال" :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أباك ،ثم األقرب ،فاألقرب" 315 ....................... ................................

می ت کہااے اہلل ےک رسول! میے خُس ِ
ن سلوک کا ستےس رناذہ خق ذار کون ہ؟آب ﷺ ت فمانا:ییی مان ،ترھیییمان ،ترھیییمان ،ترھییا ناب ،ترھ ذرج
ی ذرج خو تمہارےفینی لوگہی۔ 315 .................. ................................ ................................ ................................

قلت يا رسول اهلل ،أتزنل غدا يف دارك بمكة؟ قال :وهل ترك نلا عقيل من رباع؟ 317 .............................. ................................
ے
می تکہااےاہلل ےک رسول!کناآبکلمکہمیا ین گرھاپینےگ؟۔آبﷺت فمانا :کناعقنلت ہمارے لنکوئگرھجھورا ہ؟ 317 ...................

قول ًعئشة -ريض اهلل عنها :-ملا نزل عذري ،قام انليب -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع املنرب ،فذكر ذاك ،وتال القرآن ،فلما نزل من املنرب ،أمر بالرجلني
واملرأة فرضبوا حدهم 319 ........................... ................................ ................................ ................................
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ے
ے
ے
ے
عاپش رضی اہلل عہا کا ینان ہ کہ خت میی پاب یک آناب نارل ہو نی پو ینی کرتم ﷺمیی پ کرھے ہوت اور اس واق عہ کا ذکر کنا اور فآن یک آناب ن الوب فما نی ۔ خت
ے ے
میی ےس پچاپےپوآب ﷺتذورمذوناورانکعورب ےکمن علق خکم ذنااوراتہی حد لگائگنی۔ 319 ..................... ................................
قول ًعئشة :استأذنت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف اجلهاد ،فقال« :جهادكن احلج» 321 ........................ ................................
ے
عاپش رضی اہلل عہاتینانکنا کہمی تینیکرتم ﷺ ےس خہاذیک احاربحاہیپوآبﷺت فمانا کہ ’’ تمہارا خہاذ جح ہ۔ 321 .................................
قول فاطمة بنت قيس :يا رسول اهلل ،زويج طلقين ثالثا ،وأخاف أن يُقتحم يلع ،قال« :فأمرها ،فتحولت» 323 .....................................
ے
م
م
ش
گ
قاظمہ بت قیس رضی اہلل عہا کا ی کہنا کہ "نا رسول اہلل! میے سوہ ت چےھ نی ط القی ذے ذی ہی اور چےھ ی اندپش ہ کہ میے اہن کوئ (خور نا قاخر و قاسق حص) ی ھس
ے
ے
م
آت"۔اس پ رسول اہلل ﷺ تاتہی خکم ذناپو وہ واہن ےس(کسی اورحگہ ) ینقل ہو گنی۔ 323 ............................... ................................
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -إذا توضأ أدار املاء ىلع مرفقيه 325 ............... ................................ ................................
ج
ینی ﷺ ختوصوکرتپواینیکہینون پا ھی رطح نائ ذا لن۔ 325 ......................... ................................ ................................
اكن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يغتسل من أربع :من اجلنابة ،ويوم اجلمعة ،ومن احلجامة ،ومن غسل امليت 326 ................................
سنگ
ینی ﷺحارموا قع پعسل فماناکرت تےھ؛خنایثیک وجےس ،خ عےمےک ذن ،ھی لگوات پاورمنتکو تہ الت ےکپ عد۔ 326 .....................................
اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يذكر اهلل ىلع لك أحيانه 328 ........................ ................................ ................................

ینی ﷺا ین تماماوقابمیاہللکا ذکرکرت ر ہن تےھ 328 .............................. ................................ ................................

اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يغسل ،أو اكن يغتسل ،بالصاع إىل ِخسة أمداد ،ويتوضأ باملد 330 ................. ................................
ینی ﷺ ختذھوتنا (ی کہا کہ ) ختتہاتپوانک صاعےس ےلکر نا نحمد نک ( نائاسی عمال فمات تےھ ) اور ختوصوکرتپوانکمد ( نائ ) ےسکرت۔ 330 ......
َّ
وقت ُ
َ
اإليالء ،فمن اكن إيالؤه دون أربعة أشهر فليس بإيالء 331 .................................
اهلل
اكن إيالء أهل اجلاهلية السنة والسنتني ،ثم

ش
اہلِ حاہلنت کا ’ان الء‘ سال نا ذو سال ےک لن ہوا کر نا تھا۔ پ عد اران اہلل پ عایل ت اس یک مدب معی کر ذی۔ خنانچہ خس حص کا ان الء حار ماہ ےس کم ہوا وہ ان الء شمار تہی ہو گا۔
331 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َْ
اكن أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ىلع عهده ينتظرون العشاء حىت خت ِفق رؤوسهم ,ثم يصلون وال يتوضؤون 333 ....................
ے
رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ےک رمات می ضچای کرام عساء یک تمار کا تہان نک ابظار کرت کہ علنہ نیند یک وج ےس ان ےک شج ُھک حات ،ترھ وہ ار ش ِپو وصو کن پعی تمار
پ ھن۔ 333 ......................................... ................................ ................................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا تال( :غري املغضوب عليهم وال الضالني) ،قال :آمني ،حىت يسمع من يليه من الصف األول 336 ........
ع
ل
رسولاہلل صیلاہلل علنہ وسلم ختعیا معضوب لن ہم والالضالییک ن الوب فماتپوآمی کہن ،تہان نک کہاےس تہیل صفمیموخوذ لوگونکو سناذ ین تےھ۔ 336 ........

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام ،فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر ،بعد أن يستبني

الفجر ،ثم اضطجع ىلع شقه األيمن ،حىت يأتيه املؤذن لإلقامة 337 ................. ................................ ................................
ہ تھ
خت موذن فرح یک تہیل اذان ذے کر خت ہوحا نا پو رسول اہلل ﷺ کرھے ہوت اور فرح یک تمار ےس تہےل ذو رکعنی (سیت فرح) لیک لیک اذا کرت ضح صاذق روسن ہو حاتےک

پ عد ترھ ذاہنیکروب پ لنتحات۔ تہان نک کہموذن نکیی کہنیک اط العذ ینےک لنآبﷺ ےکناسآ نا۔ 337 ............. ................................

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قال :سمع اهلل ملن محده :لم حين أحد منا ظهره حىت يقع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -ساجدا ،ثم نقع

سجودا بعده 339 .................................... ................................ ................................ ................................
ے
ت
ش
رسول اہلل ﷺ خت ’’ مع اہلل لمن جِمہ‘‘ کہن پو ہم می ےس کوئ ھی اس وقث نک اینی نینھ تہی جھکا نا تھا خت نک کہ آب ﷺ شچدہ می ی حےل حات۔ ہم ترھ آب ﷺ
ےکپ عد شچدےمیحات تےھ۔ 339 .................... ................................ ................................ ................................

اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -إذا قعد يدعو ،وضع يده ايلمىن ىلع فخذه ايلمىن ،ويده اليرسى ىلع فخذه اليرسى ،وأشار بإصبعه السبابة،

ووضع إبهامه ىلع إصبعه الوسطى ،ويلقم كفه اليرسى ركبته 341 .................. ................................ ................................
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ے
ے
خت رسول صیلاہلل علنہ وسلم (پسہدمی )نینھکر ذعاکرتپواینا ذانان اہتھاینیذا نی ران پ اور نانان اہتھاینی نا نی ران پ ر کھناوراینی شہاذبیکانگیل ےساسارہکرتاوراینا
ے
ے ہ
ایگوتھااینی ذرمنائ انگیل پ ر کھناور نا نی گ ُھینکواینی نا نی ھنیل ےکاندر ےل لین۔ 341 ........................................ ................................
َْ ُ ْ ََْ
ني وهو قائم ،يفصل بينهما جبلوس 345 ........................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -خيطب خطبت ِ
آب ﷺ کرھے ہوکر ذو خطنذ یناورذوپون ےک ذرمنان نینھکر وققہکرت۔ 345 ........... ................................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يتحرى صوم اإلثنني واخلميس 347 ......................................... ................................

اہلل ےک رسول ﷺ سومواراورجمْعابکا رورہ حاضاہمامےس ر کھن تےھ 347 ............... ................................ ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يصيل الضىح أربعا ،ويزيد ما شاء اهلل 348 .................................. ................................
لص
رسولاہلل ﷺ ص الہ ا چی (تمار ِحاست)حاررکعت پ ھن تےھاور حینااہلل حاہنا رناذہکرت تےھ 348 ............................. ................................
اكن رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقرأ علينا القرآن ،فإذا مر بالسجدة كرب ،وسجد وسجدنا معه 349 .........................................

ت
رسولاہلل ﷺ ہمی فآنسنات؛ خت کسی شچدےیکآیث ےسگررت،پو ’’اہلل اکی‘‘ کہناور شچدہکرتاورآب ےکساتھ ہم ھی شچدہکرت 349 .................
اكن مؤذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يمهل فال يقيم ،حىت إذا رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قد خرج أقام الصالة حني يراه351 ...... .

رسولاہللﷺ کاموذنذپکر نااوراقامت تہیکہنا تھا تہان نک کہ خت وہ رسولاہللﷺکو ذیکھ لینا کہآب ﷺ ن کل حےکہییث وہاقامتکہنا۔ 351 ...............

اكنت ايلهود تقول :إذا جامعها من ورائها جاء الودل أحول ،فزنلت{ :نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم} 352 ............................
ے
ے
ے
س
ےپ
ہ
تہوذی کہن تےھ کہ اگر عورب ےس میسیی ےک لن کوئ چےھ ےس آت گا پو نچہ تھینگا یندا ہو گا۔ اس پ ی آیث نارل ہوئ {پساوکم خرب لکم قاپوا خریکم ائ ینم} پعنی ”تمہاری
ک
بونان تمہاری ھینیہی،سوا ینکھنتمیآو حدرھےسحاہو“۔ 352 ......................... ................................ ................................

كنا أكرث األنصار حقال ،وكنا نكري األرض ،ىلع أن نلا هذه ،وهلم هذه ،فربما أخرجت هذه ،ولم خترج هذه فنهانا عن ذلك ،فأما بالورق :فلم ينهنا
354 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
ے
ے
اپضارمی ست ےس رناذہ کھنت ہمارے تےھ۔ ہماس شط پ رمی ینائ پ ذناکرت تےھکہاِنکھینون یک ینداوار ہماری اوراُنکھینون یک ینداواراُنیک (ینائ پ لین والونیک)۔

ت
پعص اوقاب اپسا ہو نا کہ ی رمی پو ینداوار ذے ذینی ،لنک اس رمی ےس کچھ ھی ینداوار ی ہوئ۔ رسول اہلل ﷺ ت ہمی اپسا کرت ےس منع فما ذنا۔ ناہم آب ﷺ ت
ے
حاندی(ذراہم)ےکعوضمی (رمیینائپ ذ ینےس)منع تہی فمانا۔ 354 ................. ................................ ................................
رسيْنا حىت كنا يف آخر الليلَ ،و َق ْعنا َو ْق َعة ،وال َو ْق َعة أحىل عند املسافر منها ،فما أيقظنا إال َ
كنا يف سفر مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ،وإنا أَ ْ َ
ح ُّر
الشمس ،واكن أول من استيقظ فالن ،ثم فالن ،ثم فالن ،ثم عمر بن اخلطاب 356 ................................. ................................

ہم ینی کرتم ﷺ ےک ساتھ انک سق می تےھ کہ ہم راب ترھ حلن رہ اور خت راب کا آخری خضہ آنا پو ہم ت پاو ذاال اور مساف ےک لن اس وقث ےک پاو ےس رناذہ
ے
ے
ش
رمعوباورکوئخیتہیہوئ(ترھہماس رطحعاقلہوکرسو گن)کہہمیسورحیکگرمی ےکسواکوئخیینداریکرسیک۔ستےس تہےلیندارہوتواال حصق النتھا،ترھق الن
ترھق الن ،ترھ عرم ین خظاب رضیاہللعنہ تےھ۔ 356 ........................................ ................................ ................................

كنا نصيل املغرب مع انليب -صىل اهلل عليه وسلم ،-فينرصف أحدنا وإنه يلبرص مواقع نبله 360 .................... ................................
ے
ت
ہممْعبیک تمار ینی ﷺےک ساتھاذاکرتاور خت ہممی ےسکوئ واپس نلیناپو (ا ھیاینااحاال ناق ہو نا کہ) وہا ینیی ےکگرتیک حگہذیکھسکنا تھا۔ 360 .............

كنا نصيل وادلواب تمر بني أيدينا فذكرنا ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فقال :مثل مؤخرة الرحل تكون بني يدي أحدكم ،ثم ال يرضه

ما مر بني يديه 361 ................................. ................................ ................................ ................................
ے
ے
نچ
ہم تمار پ ھن اور خونات ہمارے سا من ےس گررت تےھ۔ ہم ت اس کا ذکر رسول اہلل ﷺ ےس کنا ،پو آب ﷺ ت فمانا  :کچاوے یک ھیل لکری ےک منل اگر کوئ خی
ے
ت
تمھارےآےگ ہو،پوکوئ ھیآےگےس گررے ،تماری کو کچھپقضانی ہو گا۔ 361 ............. ................................ ................................
كنا نعزل والقرآن يزنل ،قال سفيان :لو اكن شيئا ينىه عنه؛ نلهانا عنه القرآن 363 ................................. ................................
ے
ہم پولِ فآنےک رمایمیرعلکناکرت تےھ۔ سقنان کہنہی کہاگر یکوئقانلمماپعت ناب ہوئپو فآن ہمی اسےسمنعکر ذینا۔ 363 ..........................
َ ْ َ َ
َ
َْ َ
العائ َد يف هبَته َ
اك ُه بد ْر َهم؛ فإن َ
اكلعائِ ِد يف قيْ ِئ ِه 365 ....................... ................................
رت ِه ،وال تعد يف صدقتك؛ فإن أعط
ِ ِِ
ِ
ِِ ٍ
ال تش ِ
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ے
ے
ش ت
اےس ی خرندو اور اینا صدقہ واپس ی لو ،اگرج وہ حص مھی وہ گھورا انک ذرہم می ہی کنون ی ذے۔ کنونکہ کسی کاپطور ہنہ ذی گنی ےس کو واپس لینا ا پےس ہی ہ ،حیےس کوئ ق کر
ےکاےسحابےل۔ 365 ............................. ................................ ................................ ................................

ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل ،وال تشفوا بعضها ىلع بعض .وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال بمثل .وال تشفوا بعضها ىلع بعض .وال تبيعوا

منها اغئبا بناجز 367 ................................ ................................ ................................ ................................

سونا سوت ےک ندےل ی پحو مگر پاپ پاپ ،اور ان می ےس انک کا ذوشے پ اصاقہ ی کرو ،اور حاندی ےک ندےل حاندی مت پحو مگر پاپ پاپ اور ان می ےس کسی کو پقد ےک

ندےلاذھار ی پحو۔ 367 ................................ ................................ ................................ ................................

ال حتد امرأة ىلع امليت فوق ثالث ،إال ىلع زوج :أربعة أشهر وعرشا ،وال تلبس ثوبا مصبواغ إال ثوب عصب ،وال تكتحل ،وال تمس طيبا إال إذا

طهرت :نبذة من قسط أو أظفار 369 ................ ................................ ................................ ................................
ے
ے
ے
کوئعورب کسیمنت پ نی ذن ےس رناذہسوگ یمنات سواتا ین سوہےکرمت پ کہاس پ حار مہین ذسذن نک سوگکرےاور (انانامپعنی رمای عدبمی) عضت
ے
ے
ےک ع الوہیپوکوئ ر نگی کیا تہن ،ی شمذاےلاور ی خوسیو لگات۔الینہ خنصےس ناکہوت وقث تھوراسا ق سظنااظقاراسی عمالکرےپو قناخت تہی۔ 369 ...........
ال حترم املصة واملصتان 371 ........................ ................................ ................................ ................................

انک نا ذو نارذوذھ خو سن ( نین) ےس خرمتکو واختکرت وایل رصاعت نایث تہی ہوئ۔ 371 ................................ ................................
ال تزوج املرأة املرأة ،وال تزوج املرأة نفسها ،فإن الزانية يه اليت تزوج نفسها 373 .................................. ................................
ے
عورب،عوربکان کاح یکراتاور یعورب خوذاینان کاحکرے،اس لنکہ ندکارعورب ہیاینان کاح خوذکرئہ۔ 373 .........................................
ال تقطع ايلد إال يف عرشة دراهم  ,وال يكون املهر أقل من عرشة دراهم 374 ...................................... ................................

(خورکا) اہتھ ذسذرہم پ ہیکاناحاسکنا ہاور مرہیکمقدار ،ذس ذرہم ےس کمتہی ہویگ۔ 374 .................................... ................................

ال تلقوا الركبان ،وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض ،وال تناجشوا ،وال يبع حارض بلاد ،وال ترصوا اإلبل والغنم 375 ..................................
ے
ے
م
( نچارئ ) قاقلون ےس آےگ حاکر ی م الکرو ( نلکہ ان کو مندی می آت ذنا کرو ) کسی یک بع پ بع ی کرو اور ی ہی (ن ال ب ِ
ت خرنداری) حص ریث پھات ےک لن پویل لگاو اور کوئ
ش
شرہی حص(ذاللینکر) کسیذتہائیک رطف ےسی پچاور ( پحن ےک لن)اوینینوناور یکرپون ےکتھنونمیذوذھکو روککر یرکھو375 .......................... .
ال تنكح األيم حىت تستأمر ،وال تنكح ابلكر حىت تستأذن .قالوا :يا رسول اهلل ،فكيف إذنها قال :أن تسكت 378 ..................................
ے
ے
ے
بوہکان کاحاس وقث نک یکناحات خت نک کہاس ےسارم (خکم) حاصلیکرلناحات۔اورکنواری لریک کان کاحاس وقث نک یکناحات خت نک کہاس ےساحاربی
ے
ےل یل حات۔ ضچای کرام ت ذرناقث کنا کہ :اے اہلل ےک رسول! اس یک احارب کیےس ہویگ؟ آب ﷺ ت فمانا :اس یک احارب ی ہ کہ وہ (احارب طلت کرت پ)
حاموسرہ 378 ..................................... ................................ ................................ ................................

ال توطأ حامل حىت تضع ،وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة 380 ............... ................................ ................................
ے
ے
ے
ت
کسی حاملہ عورب ےس اس وقث نک ضحنت ی یک حات خت نک کہ رحیگ ی ہو حات اور عی حاملہ ےس ھی اس وقث نک ضحنت ی یک حات خت نک کہ اس کو انک خنص ی
ے
آحات۔ 380 ........................................ ................................ ................................ ................................

ال صالة ملن ال وضوء هل ،وال وضوء ملن لم يذكر اسم اهلل تعاىل عليه 382 ........... ................................ ................................
ش
ش
اس حصیک تمار تہی ،خسکاوصوتہیاوراس حصکاوصو تہی ،خستوصوےکشوعمی "پسماہلل" تہیکہا۔ 382 ............ ................................
ال نكاح إال بويل 384 .............................. ................................ ................................ ................................
ویل (یکاحارب)ےکپعین کاح تہیہ 384 ............. ................................ ................................ ................................
ال وتران يف يللة385 ............................... ................................ ................................ ................................ .

انک رابمی ذو وپتہی۔ 385 ......................... ................................ ................................ ................................
ال جيمع بني املرأة وعمتها ،وال بني املرأة وخاتلها 387 ............................... ................................ ................................
ے
ج
ت
کسیعوربکواسیک تھو ھی نااسیک حالہ ےکساتھن کاحمی مع یکناحات۔ 387 .............. ................................ ................................
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ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف اثلدي ،واكن قبل الفطام 389 ........... ................................ ................................
ت
رصاعت ےس خرمتاشی وقث نایث ہوئہخت وہ(ذوذھ)اییپونکو تھارذے (پعنیآبونمی ہنحکر عداکاکامکرے)اوریذوذھجرھات ےس تہےل ہو۔ 389 ......

ال حيل دم امرئ مسلم ،يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،إال بإحدى ثالث 391 ...................... ................................
ے
ے
ے
ت
کسی ھی ا پےس مسلمان کا خون تہاناحاپ تہی خو ی گواہی ذینا ہو کہ اہلل ےک سوا کوئ معنوذ ِپخق تہی اور ی کہ مچِم ﷺ اہلل ےک رسول ہی ،سوات نی صورپون می ےس کسی انک
صوربمی۔ 391 ..................................... ................................ ................................ ................................

ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن حتد ىلع ميت فوق ثالث ،إال ىلع زوج :أربعة أشهر وعرشا 393 .........................................
ے
ے
ے
ک
ت
کوئ ھی عورب خو اہلل اور آخرب ےک ذن پ اتمان ر ھنی ہو اس ےک لنکسی منت پ نی ذن ےس رناذہ سوگ منانا حاپ تہی ،سوات سوہ ےک کہ اس کا (سوگ)حارماہ ذس ذن
ہ۔ 393 ........... ................................ ................................ ................................ ................................

ال يمنعن جار جاره :أن يغرز خشبه يف جداره ،ثم يقول أبو هريرة :ما يل أراكم عنها معرضني؟ واهلل ألرمني بها بني أكتافكم 395 .............
ے
ش
کوئ حص ا ین پوشی کو اینی ذپوار می لکری گارت ےس ی روےک۔ ترھ اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہا کرت تےھ کہ کنا ناب ہ کہ می تمہیاس ےس منہ تھیت واال نا نا ہون؟ اہلل
یک قسم!می پواےس تمہارے ساپونےک ذرمنان ذال ہیکر رہون گا(پعنی اےس تمےس ینانکر ےک ہیجھورون گا)۔ 395 ............. ................................
ال ينظر اهلل إىل رجل أىت رجال أو امرأة يف دبر 397 .................................. ................................ ................................
ش
ہ
اہللپ عایلاس حصیک رطف (رجمتیکپظ ےس)تہیذیکےھ گا خو کسیرمذ نا کسیعوربیکذپمی ضحنت( میسیی)کرے۔ 397 .......................................
ال ينكح الزاين املجلود إال مثله 399 ................ ................................ ................................ ................................
ح
کورےکھانا ہوا ر ناکارا ین یسیعورب ہیےسساذیکرے۔ 399 ......................... ................................ ................................
ِّ
ال يؤذن إال متوضئ 401 ............................. ................................ ................................ ................................
اذان وہیذے خو ناوصو ہو۔ 401 ........................ ................................ ................................ ................................

لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا :نعم هذا يا رسول اهلل ،قال :ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن لم يقرأ بها 402 ..................
پ
پ
ساندتما ینامامےک چےھ(کچھ)پ ھنہو؟ ہمترعضکنا:جیاہننارسولاہلل!ت ہینابہ۔آبﷺتفمانا۔(امامےک چےھ)سورہقانچہےکع الوہکچھمتپھاکرو۔

کنو نکہ سورہقانچہ ےکپعی تمار تہی ہوئ۔ 402 .............. ................................ ................................ ................................
لعن اهلل املحلل واملحلل هل 404 ..................... ................................ ................................ ................................
ح اللہکرت واےلاورکرات واےلذوپونپاہللپ عایل ت لعنتیک ہ۔ 404 ................ ................................ ................................

لعن انليب -صىل اهلل عليه وسلم -الواصلة واملستوصلة ،والواشمة واملستوشمة 406 ................................. ................................
ینیصیلاہلل علنہ و سلم تمضنوعی نال خورت والنوناور خروات والنوناور گوذت والنوناور گدوات والنونپ لعنتیکہ 406 ...................................
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط ،أو بول ،أو أن نستنيج بايلمني ،أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار ،أو أن نستنيج برجيع أو بعظم 408 ......

ہمیآب صیلاہلل علنہ وسلم تپول و پار ےک وقث قنلہ ُرح ہوت ےس روکا ہ۔اشی رطح ذا ہن اہتھ ےساسینچاکرت ،نی ےس کم پرھون ےکاسی عمالکرتاور گوپاور
ت
ہدی ےساسینچاکرتےس ھی روکاہ۔ 408 ............. ................................ ................................ ................................
لقد هممت أن أنىه عن الغيلة ،فنظرت يف الروم وفارس ،فإذا هم يغيلون أوالدهم ،فال يرض أوالدهم ذلك شيئا 411 ..............................
م
می ت اراذہ کنا تھا کہ عنلہ (انام رصاعت ناجمل می جماع )کرت ےس لوگون کو منع کرذون ،ترھ چےھ ناذ آنا کہ روم اور قارس ےک لوگ اپسا کرت ہی اور اس ےس ان یک اوالذ کو
ے
کوئپقضان تہی تہنحناہ۔ 411 ........................ ................................ ................................ ................................
ْ ُ َ ِّ
َ َ
َ ُ َّ ْ
َ ُ َّ
رض :ال أدري :قال أربعني يوما أو
لو يعلم املار بني يدي المصيل ماذا عليه من اإلثم؟ لاكن أن ي ِقف أربعني خريا هل من أن يمر بني يديه ،قال أبو انل ِ
شهرا أو سنة 413 .................................... ................................ ................................ ................................
ے
ے
شم
’’اگر تماری ےکآےگ ےس گررت واےل کو ینہ حل حات کہ اس کا کینا گناہ ہ پو وہ اس ےک سا من ےس گررت ےک نچات حالیس نک کرھے ر ہن کو ا ین لن تہی چےھ
م
گا۔‘‘اپوپض (راوی) کہنہی :چےھناذتہیکہاتہون تحالیسذننا حالیسماہناحالیسسال کہا۔ 413............................. ................................
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لوال أن أشق ىلع أميت ألمرتهم بالسواك مع لك وضوء 415 .......................... ................................ ................................
م
اپوہپہ رضی اہلل عنہ ےس روایث ہ کہ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :اگر چےھ اینی امت کو م سقت و ن کلنف می مین ال کرت کا اندپش ی ہو نا ،پو می اتھی ہ وصو ےک
ساتھمسواککرتکا خکمذےذینا“۔مسنداجِم 415 ........................................ ................................ ................................
ليس لك عليه نفقة 417 ............................ ................................ ................................ ................................

اب تمہارا خرحاس ےکذےمتہی۔ 417 ................ ................................ ................................ ................................
ُ
َمن ق ِتل يف ِع ِّم َّيا ،أو ِر ِّم َّيا يكون بينهم حبجر ،أو بسوط ،فعقله عقل خطإ ،ومن قتل عمدا فقود يديه ،فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهلل ،واملالئكة

وانلاس أمجعني 420 ................................. ................................ ................................ ................................
ے
ے
ے
ش
خو حصکسینلوےمیماراحات(اورقا نلذیکھایگناہو)کہانیکآپسمیسنگناریہوئہوناذ ندےناریہوئہوپواسیکذیثقنلِ خظاوایلہویگ۔اورخوعِم ًاحانپوجھکرقنل
ے
ے
کنا گنا ہوپواسمی قا نلیک حانےس قضاضہاور خوکوئاس ( قضاض ل ین )میآرےآتپواس پاہللیک  ،فسیونیک اور تمام لوگونیک لعنت ہو ۔ 420 ...............
ما حتفظ من القرآن؟ قال :سورة ابلقرة أو اليت تليها .قال :فقم فعلمها عرشين آية ،ويه امرأتك422 .............. ................................ .
ش
فآن می ےس تمہی کنا ناذ ہ؟۔ اس حص ت خواب ذنا :سورہ پقہ نا ترھ اس ےک پ عد وایل سورب۔ اس پ آب ﷺ ت فمانا :حاو اور اےس حا کر نیس آینی سکھا ذو ،ی

تمہاریبویہ۔ 422 ............................... ................................ ................................ ................................

ما زال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقنت يف الفجر حىت فارق ادلنيا 424 ..................................... ................................
ے
رسولاہلل ﷺ پاپ فرحیک تمارمی قنوب پھاکرت تےھ تہان نک کہذیناےس ُرخضت ہو گن۔ 424 ............................... ................................
ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من فالن  -فصلينا وراء ذلك اإلنسان واكن يطيل األويلني من الظهر ،وخيفف يف

األخريني 425 ....................................... ................................ ................................ ................................
پ
پ
ش
ش
”می ترسولکرتم ﷺےس رناذہمساتہت وایل تمارق الن حصےکع الوہکسی ےک چےھ تہیپھی“ ،خنانچہ ہمتاس حصےک چےھ تمارپھی ،وہظرہیک تہیلذوپون رکعنی
ل
ہ
منی کرت تےھ،اورآخری ذوپون رکعنی لیککرت۔ 425 .................................. ................................ ................................

ما قطع من ابلهيمة ويه حية فيه ميتة 427 ......................................... ................................ ................................
ے
اپو واقد لینی رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم خت مدینہ پشپف الت ،پو واہن ےک لوگ (ر ندہ) اوبون ےک کواہن اور (ر ندہ) یکرپون یک پھ کا ین تےھ ،آب
صیلاہلل علنہ وسلم تفمانا” :ر ندہحاپورکاکانا ہوا گوسترمذار ہ“۔سی پمدی 427 .......................................... ................................
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ،ثم يقوم فيصيل ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إال وجبت هل اجلنة 429 ..................................
ے
ج
ت
خو ھی مسلمان وصو کر نا ہ اور وہ ا ھی رطح وصو کر نا ہ ،ترھ کرھے ہو کر پوری یکسوئ اور پوج ےک ساتھ ذو رکعت تمار پھنا ہ پو اس ےک لن خنت واخت ہوحائ ہ
429 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
َّ
مر ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجال من قريش جيرون شاة هلم مثل احلمار ،فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :لو أخذتم إهابها ،قالوا:
َ
إنها ميتة ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :يطهرها املاء والق َرظ 432 .......................................... ................................
فپس ےک کچھ لوگ رسولاہلل ﷺ ےک ناس ےس گررے ،وہانک یکری کو گدےھیک رطح گھسیتکر ےل حارہ تےھ۔پو رسولاہلل ﷺ تان ےس فمانا ” تماسکاجرما ہی

ا نار لین ۔ “ اتھون ت کہا  :ی رمذار ہ ۔ آب ﷺ ت فمانا ” اےس نائ اور فط( فطکنکر یک مایند انک ذرخت ہو نا ہو خو جرما صاف کرت می اسی عمال ہو نا ہ) ناک کر ذینا
ہ۔ 432 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
مطل الغين ظلم ،وإذا أُ َ
تبع أحدكم ىلع ميلء فليتبع 434 .......................... ................................ ................................

ے
ے
م
ش
ش
مالدار حصکا(فضیک اذاینیگمی) نالمنولکرنا طلم ہاوراگر تممیےس کسیکو(فضیک وصویلےک لن)کسی مالدار حصیکرطف ینقلکرذناحاتپواےسحا ہنکہوہاس
می
نقیلکو قنولکر ےل۔ 434 .............................. ................................ ................................ ................................
ملعون من أىت امرأته يف دبرها 436 .................. ................................ ................................ ................................
ش
وہ حصملعونہ،خس تعورب ےساس ےکذپمیجماعکنا 436 ....................... ................................ ................................
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َ
ابلكر ىلع اثليب :أقام عندها سبعا ثم قسم .وإذا تزوج اثليب :أقام عندها ثالثا ثم قسم 437 ..................................
من السنة إذا تزوج
ے
ے
ش
ی مسیون ہ کہ خت کوئ حص نینہ یک موخوذیگ می کسی ناکرہ (کنواری) کو ینا ہ الت ،پو اس ےک اہن ساب راب نک قنام کرے اور ترھ نارنان مقر کرے اور اگر کسی نینہ (عی

کنواری) ےسساذی کرے،پواس ےکاہن نی راب نک قنامکرےاور ترھ نارنان ےطکرے۔ 437 ............................ ................................
من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل واحد ،يريد أن يشق عصاكم ،أو يفرق مجاعتكم ،فاقتلوه 439 ............... ................................
ے
ے
ش
ت
خت تمہاراپظام (خکومت)انک حص ےکذم ہو ترھکوئ تمہارےانچاذیکال ھیکوپورتنا تمہاری جماعتکومنیشکرتےکاراذے ےسآتپواسکو قنلکر ذو۔ 439 .
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،ومن أدرك ركعة من العرص قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العرص 441 ......

وب آقناب ےس تہےل عض یک انک رکعت نا یل پو گونا اس ت عض یک تمار نا یل۔
خس ت طلوعِ آقناب ےس تہےل فرح یک انک رکعت نا یل پو اس ت تمار ِفرح نا یل اور خس ت رع ِ
441 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
من أدركه الصبح ولم يوتر ،فال وتر هل 443 .......................................... ................................ ................................

خس تضح (صاذق) ےس تہےلوپ تہیپھیپواسیک وپ تہیہ 443 ...................... ................................ ................................
من أسلف يف َشء فليسلف يف كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم 444 .................................... ................................
خےس کسی خییک بع سلمکرئ ہو وہاےسمقرہ پماتاورمقرہ ورناورمن عینہمدب نک ےک لن روککر ر کےھ۔ 444 ............... ................................

من أصابه يقء أو رًعف أو قلس أو مذي ،فلينرصف ،فليتوضأ ثم يلْب ىلع صالته ،وهو يف ذلك ال يتلكم 446 .....................................
ے
ے
ے
ے
خسآذمیکو تمارمیالنی ہوحات ،یکسی تھوب پے،منہ ترھ کر ق ہو حات نامدین کلآت،پواےس حا ہن کہ لوب حات ،وصوکرےاور ترھاینی تماریک یناکرے۔ (خہان
ت
ےس تمارجھوری ھی،وہی ےسشوعکرے)پشےطکہ ذرمنانمیوہک الم یکرے۔ 446 .................................... ................................
من أعطى يف صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل 448 ............... ................................ ................................
ک
م
خس ت کسی عوربکو مرہمی ھی ترھسیو نا ھحور ذے ذنا،پواس ت (اسعوربکوا ین لن) ح اللکر لنا 448 .................... ................................
من حافظ ىلع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل ىلع انلار 450 ....................................... ................................
خ
خس تظرہےس تہےلاورظرہ ےکپ عد حار رکعنی پ ھنیک نایندییک،اہللاس پ ہنمیکآگخرامکر ذے گا۔ 450 .................... ................................
من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوهل ،ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ,فإن صالة آخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل 452 .......

خسآذمیکو ی ذر ہو کہ وہ رابےکآخری خضہمی تہی اتھ سےک گاپواےس حا ہن کہ وہ شوع راب ہیمی وپ پھےلاور خسآذمیکو اس نابیک تمنا ہو کہ راب ےکآخری خضہ
می قنامکرےپواےسحا ہن کہ وہ رابےکآخری خضہمی وپ پےھکنو نکہ رابےکآخری خضہیک تمارمی ف سن حارص ہوتہیاوریاس ےک لناقضلہ۔ 452 ....
من رسه أن يعلم وضوء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -فهو هذا 454 ............. ................................ ................................
ے
ش
خس حصکواس نابےس خوشیومشب ہوکہاےس رسولاہلل صیلاہلل علنہ وسلم ےکوصوکا رطپقہمعلوم ہو حاتپو (حان ےلکہ)وہت ہیہ۔ 454 ......................
من سمع انلداء فلم يأته فال صالة هل إال من عذر 456 .............................. ................................ ................................
ے
ے
ے
خس تاذانکو سنااور (ناجماعت)تمارےک لن تہیآناپواسیک تمار تہی،سواتاسےک کہکوئ عدرالخق ہو ۔ 456 .............. ................................
من رشب يف إناء من ذهب أو فضة ،فإنما جيرجر يف بطنه نارا من جهنم 458 ....................................... ................................
ش
خ
خو حص سوناناحاندی ےکپینمی ین ،گوناوہا ین بتمی ہنمیک آگعتعتا نار نا ہ۔ 458 ............................ ................................
من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما يسلم 460 ............................. ................................ ................................
ے
ش
خس حصکواینی تمارمی سک ہوحاتپو وہس الم تھیتےکپ عد ذو شچدےکرےل 460 ........................................ ................................
من صىل الضىح ثنيت عرشة ركعة بىن اهلل هل قرصا من ذهب يف اجلنة 461 .......................................... ................................
ے
م
خس تحاستیک نارہ رکعنیپھی،اہللاس ےک لن خنتمیسوتکاانک چلپ عمی فمات گا۔ 461 ......................... ................................
من غسل امليت فليغتسل ،ومن محله فليتوضأ 462 ................................. ................................ ................................
ے
ے
ے
ت
خومنتکو تہ التاےسحا ہن کہ خوذ ھیتہاتاور خو خنارہکواتھاتاےسحا ہن کہوصوکر ےل۔ 462 ............................. ................................
من قتل دون ماهل فهو شهيد ،ومن قتل دون أهله ،أو دون دمه ،أو دون دينه فهو شهيد 464 ........................ ................................
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ے
ش
ے ت
خو حصا ینمالیک خقاظتمی قنل ہوحات وہشہندہ ۔اور خوا ین گرھ والونیک خقاظت نا خون ناذینےک ذقاعمی قنل ہوحات وہ ھی شہندہ۔ 464 .............
من قتل عبده قتلناه ،ومن جدع عبده جدعناه 466 ................................ ................................ ................................

خس تا ین ع المکو قنلکنا ہماےس قنلکرین ےگ،اور خستا ینع الم ےک ناککانکانا ہماس ےک ناککانکابذینےگ 466 ...............................

من قتل مؤمنا مت عمدا دفع إىل أويلاء املقتول ،فإن شاءوا قتلوا ،وإن شاءوا أخذوا ادلية ،ويه ثالثون حقة ،وثالثون جذعة ،وأربعون خلفة ،وما

صاحلوا عليه فهو هلم 468 ........................... ................................ ................................ ................................
ے
خس ت کسی مومن کوحان پوجھ کرقنل کنا اےس مقنول ےک وارپون ےک خواےل کنا حات گا ،اگروہ حاہی پو اےس قنل کرذین اورحاہی پو اس ےس ذیث لی ،ذیث یک مقدار نیس
خقہ ،نیس حدعہاور حالیسحلقہ ہاور خسخی پ واربمضالحتکرلی وہان ےک لنہ۔ 468 ................................ ................................

من قذف مملوكه ،وهو بريء مما قال ،جدل يوم القيامة ،إال أن يكون كما قال 470 .................................. ................................
ے
ے ے
خس تا ینمملوک (ع الم نا ناندی) پ تہمت لگائ حاال نکہ وہاس ت ہمت ےسپی تھاپواےس قنامتےک ذنکورے لگات حا نیےگاِال ی کہ وہ و پےس ہی راہ ہو حیےساس تکہا
تھا۔ 470 ............ ................................ ................................ ................................ ................................
من قرأ آية الكريس يف دبر لك صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول اجلنة إال إال أن يموت 472 ....................... ................................
ے
ش
خس حصتہ فضتمارےکپ عدآیثالکرشی پھی،اسکو خنتمی ذاحل ہوت ےسموب ےکسوااورکوئ خی رو کن وایل تہی۔ 472 .............................

من مس ذكره فليتوضأ 474 ......................... ................................ ................................ ................................
ے
خوا ینآلہیناسلکوجھوتپواےسحا ہن کہ وہ وصوکرے۔ 474 ............................ ................................ ................................

من نام عن وتره ،أو نسيه ،فليصله إذا ذكره 476 .................................... ................................ ................................
ے
ے
ے
خو وپپےھپعیسوحات ،نااےس پھنا تھولحاتپو ختاےس ناذآتاس وقثاےسپھےل۔ 476 ........................... ................................

نزلت هذه اآلية يف أهل قباء :فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل حيب املطهرين ،فسأهلم رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-؟ فقالوا :إنا نتبع احلجارة

املاء 477 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
ے
یآی ثاہلِ قنا ےک نارےمی نارل ہوئ(:قنہ رحال نحنونان بطرہوا واہلل نحت المطرہین)ان ےس رسولاہلل ﷺ تاس ےکمن علقپوجھاپواتھون ت ینانا کہ ہمظہارب
ت
ےک لن ذھنلونےکساتھ نائکا ھیاسی عمالکرتہی۔ 477 .............................. ................................ ................................
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن تسرتضع احلمقاء؛ فإن اللْب يشبه 479 ................................... ................................

رسولاہلل صیلاہلل علنہ و سلم ت کمعقلعورپون ےسذوذھ ن التکامظالنہکرتےسمنعکنا ہ؛کنون کہ ذوذھمی مساتہت ہوئہ۔ 479 ..........................
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -أن يتخىل الرجل حتت شجرة مثمرة ،ونىه أن يتخىل ىلع ضفة نهر جار 480 ................................
ے
رسولاہلل ﷺ تاس ناب ےسمنع فماناکہآذمی تھلدار ذرخت ےک پچاور حاری وساری ترہ ےککنارے پ نینھکر قضاتحاختکرے۔ 480 ......................

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن الفضة بالفضة ،واذلهب باذلهب ،إال سواء بسواء ،وأمرنا أن نشرتي الفضة باذلهب ،كيف شئنا ،ونشرتي
اذلهب بالفضة كيف شئنا 482 ..................... ................................ ................................ ................................

رسول اہلل ﷺ ت حاندی یک حاندی اور سوت یک سوت ےک ساتھ خرند و فوخت ےس منع فمانا ماسوا اس ےک کہ ذوپون پاپ شاپ ہون اور ہمی احارب ذی کہ ہم حاندی کو
سوتےک ندےلمیح یےسحاہیاورسوتکو حاندی ےک ندےلمیحیےسحاہی خرندسکنہی۔ 482 ................................ ................................

نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن املزابنة :أن يبيع ثمر حائطه إن اكن َنال :بتمر كيال ،وإن اكن كرما :أن يبيعه بزبيب كيال ،أو اكن زرًع:

أن يبيعه بكيل طعام ،نىه عن ذلك َكه 484 ....................................... ................................ ................................
ے
ک
ک
رسول اہلل ﷺ ت رماینہ ےس منع فمانا۔ پعنی ناع ےک تھلون کو اگر وہ ھحور ہی پو خسک ھحور ےک ندےل می ناب کر پچا حات۔ اور اگر ایگور ہی پو اےس خسک ایگور ےک ندےل
ے
ے
ک
نابکر پچا حاتاوراگر وہ ھینی ہپو نابکر علہ ےک ندےلمی پچاحات۔آبتانتمام قسم ےک لیذینےسمنع فماناہ۔ 484 .............................
َ
نىه رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -عن بيع اذلهب بالورق دينا 486 ............. ................................ ................................
رسولاہلل ﷺ تسوت ےک ندےلحاندیاُذھار پحن ےس روکاہ۔ 486 .................. ................................ ................................
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هذا أبوك ،وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت 488 ..................................... ................................ ................................
یییا نابہ،اور ییییمانہ،انمی ےسخسکا اہتھحاہیکرےل۔ 488 ............. ................................ ................................
هذه وهذه سواء ،يعين اخلنرص واإلبهام 490 ......................................... ................................ ................................
ج
یاور ی پاپہی،پعنی ھنگیلاورایگوتھا 490 ............... ................................ ................................ ................................

هكذا الوضوء فمن زاد ىلع هذا أو نقص فقد أساء وظلم 491 ....................... ................................ ................................
ے
ش
عنداہلل ین عرمو ین العاض رضی اہلل ع ہما کہن ہی کہ انک حص رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت می آنا اور رعض کنا:اے اہلل ےک رسول! وصو کس رطح کنا حات؟آب
ے
ہ
صیلاہللعلنہوسلمتانکپینمینائمنگوانااورا ینذوپون ھنلنونکو نیرمینہذھونا۔ترھخرہہ نیرمینہذھونا۔ترھذوپوناہتھ(کہینونشمنت) نیرمینہذھوت۔ترھش

م
م
کا سح کنا اور شہاذب یک ذوپون انگلنون کو ا ین ذوپون کاپون می ذاحل کنا اور ا ین ذوپون ایگوتھون ےس ا ین ذوپون کاپون ےک طاہی خےص پ سح کنا اور شہاذب یک ذوپون
ے
ش
م
انگلنون ےس ا ین ذوپون کاپون ےک اندروئ خےص کا سح کنا۔ ترھ ا ین ذوپون ناون نی نی رمینہ ذھوت۔ ترھ فمانا” :وصو (کا رطپقہ) اشی رطح ہ؛ لہدا خس حص ت اس
ے
ےس کچھ راندکنا نا کمییک،اس ت پاکنا،اور طلمکنا“ ،نافمانا”:طلمکنااور پاکنا“۔ سیاپوذاوذ 491 ................................ ................................
هل اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصيل الضىح؟ قالت :ال ،إال أن ييجء من مغيبه 494........................... ................................
ے
کنا ینیﷺحاستیک تمارپ ھن تےھ ؟اتھون تکہا :تہی،سواتاس ےک کہ ختآبسق ےسآت 494 .................... ................................
هل هو إال مضغة منه 496 .......................... ................................ ................................ ................................

وہاشی ےک خسم ےک گوستکاانک یکرا ہیپو ہ۔ 496 .................................... ................................ ................................
هو الطهور ماؤه احلل ميتته 498 ..................... ................................ ................................ ................................

شمندرکا نائ ناککرتواالاوراسکارمذہ ح اللہ 498 .................................... ................................ ................................
َ َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ
ْ
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ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ٌّ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َّ َ ْ
َُْ
ك َما ب َ
ىلع ابْنك َج ْ ُدل مائَة َو َت ْغر ُ
يب ًَعمٍ َ .واغ ُد يَا أني ُس -ل ِ َر ُج ٍل ِم ْن أ ْسل َمَ -ىلع
اب اهلل ،الو ِيلدة والغنم رد عليك و
ذلي نف ِيس ِبيَ ِد ِه ألق ِضني بين
وا ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
كت ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ََْ ْ ُْ
ْ َ
ارمجْ َها 499 ................ ................................ ................................ ................................
ام َرأ ِة هذا ،فإِن اعرتفت ف
ے
انکذتہائضچائرسولاہللصیلاہللعلنہوسلمیکحدمتمیحارصہوتاورکہاکہنارسولاہلل!می آبےساہللکاواسظہذےکرکہناہونکہآبہمارےذرمنانکناباہللےک

ے
م
ش
مظاپق قنضلہ کر ذین۔ ذوشے فپق ت خو اس ےس رناذہ مچھ ذار تھا ،کہا کہ جی اہن! کناب اہلل ےک مظاپق ہی ہمارا قنضلہ فما ین ،اور چےھ (اینا مقدم نیس کرت یک) احارب
ذ نحن۔آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا کہ نیس کر۔ اس ت ینان کرنا شوع کنا کہ میا نینا ان صاخت ےک تہانرمذور تھا۔ ترھ وہ انیک بوی ےک ساتھ ر ناکا ارن کاب کر نینھا۔

ے
م
خت چےھمعلومہواکہ(ر نایکشامی)میےلرےککوسنگسارکرذناحاتگا،پومیتاس ےکندےلمیسویکرناناورانکناندیذےذی۔ترھاہلعلمےساسےکنارے
ے
ے ے
می ذرناقث کنا ،پو ینہ ح ال کہ میے لرےک کو (عی ساذی سدہ ہوت یک وج ےس ر نا یک شا می)سو کورے لگات حا نی ےگ اور انک سال ےک لن شرہ ندر کر ذنا حات گا۔ الینہ
ے
اس یک بوی رجم کر ذی حات یگ۔ رسول اہلل صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :اس ذاب یک قسم ،خس ےک اہتھ می میی حان ہ! می تمھارا قنضلہ کناب اہلل ہی ےک مظاپق کرون
ے
ے ے
ت
گا۔ ناندیاور یکرنان مھی واپسملییگ اور تمھارے نینکو سوکورے لگات حا نی ےگ اور انک سال ےک لن ح ال وظنکنا حات گا۔اجھا ،سیوا نیس! (قینلہ بواسلم ےکانک
ے
ش
ت
ت
حص) تم اس عورب ےک تہان حاو ،اگر وہ ھی (ر نا کا) افار کر ےل ،پو اےس رجم کر ذو۔ لہدا ا نیس رضی اہلل عنہ اس عورب ےک تہان گن اور اس ت افار ھی کر لنا؛ لہدا رسول
اہلل صیلاہلل علنہ وسلم ےک خکم ےساسحاپونکو سنگسارکرذنا گنا۔ 499 ......................... ................................ ................................

َّ
َوضأت انليب -صىل اهلل عليه وسلم -يف غزوة تبوك ،مسح أىلع اخلفني وأسفلهما 502 .............................. ................................
ت م
ت
می ترعوہ بوکےکمو قع پینیﷺکو وصوکرانا۔آب ﷺتمورونےکاوپ ھی سحکنااور پچ ھی۔ 502 ................ ................................

يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -وأيب بكر وعمر وعثمان ويلع هاهنا بالكوفة ،حنوا من ِخس سنني ،فاكنوا يقنتون

يف الفجر؟ فقال :أي بين حمدث 504 ................. ................................ ................................ ................................
پ
اے انا حان! آب ت پو رسول اہلل ﷺ ،اپویکر رضی اہلل عنہ ،عرمرضی اہلل عنہ ،عمان رضی اہلل اور تہان کوقہ می عیل رضی اہلل عنہ ےک چےھ پقینا نا نح سال نک تمار پھی
ے
ہ۔کنا وہ لوگ فرحیک تمارمی قنوبپھاکرت تےھ؟۔اتھون ت خواب ذناکہمیے نین! ی (ذینمی)انکینیانچاذکرذہےس ہ۔ 504 ...........................
يا بين بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إيله 506 .................................. ................................ ................................
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ینییناصہ ےک لوگو!اپوہند ےس تم (اینی نحنونیک) ساذیکرواور (انیک نحنونےسساذیکرت ےک لن) تماتہین کاحکا بعامذو۔ 506 ...............................
يا بين ،إياك واالتلفات يف الصالة ،فإن االتلفات يف الصالة هلكة ،فإن اكن ال بد فيف اتلطوع ال يف الفريضة 508 ..................................

اے میے نین! تمار ےک ذوران اِذرھ اُذرھ ذیکھن ےس پہی کرو کنو نکہ تمار می اِذرھ اُذرھ ذیکھنا ہ الکث کا سیت ہ۔ پس اگر ذیکھنا رصوری ہی ہو پو پقل تمار می ذیکھ لو فض

می تہی۔ 508 ....................................... ................................ ................................ ................................

يا رسول اهلل أمسح ىلع اخلفني؟ قال« :نعم» قال :يوما؟ قال« :نعم» ،قال :ويومني؟ قال« :نعم» ،قال :وثالثة؟ قال« :نعم ،وما شئت» 510 ..............
م
اے اہلل ےک رسول! کنا می مورون پ سح کرون؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘ ،ائ ت کہا :انک ذن نک؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘ ،ائ ت
کہا:اور ذوذن نک؟آب صیلاہلل علنہوسلم ت فمانا’’ :اہن‘‘،ائ تکہا:اور نی ذن نک؟آب صیلاہلل علنہ وسلم ت فمانا‘‘ :اہن،اور حینذن تم حاہو 510 .........
يا رسول اهلل تزوجت امرأة ،فقال :ما أصدقتها؟ قال :وزن نواة من ذهب قال :بارك اهلل لك ،أولم ولو بشاة 512 ......................................
گ
نارسولاہلل!میتانکعوربےسساذیکریلہ۔آبﷺتپوجھا:پوتاےسپطورمرہکناذناہ؟اتہونتخوابذنا:انک ھیلےکہمورنسونا۔آبﷺ
ت فمانا:اہلل تمہی پکثذے ولمہکرواگرجانک یکری ہیےسکنون ی ہو۔ 512 ............ ................................ ................................

يا رسول اهلل ،إين أصبت أرضا خبيرب ،لم أصب ماال قط هو أنفس عندي منه ،فما تأمرين به؟ فقال :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت بها 514 ..
م
م
م ک
اےاہلل ےکرسول ﷺ! چےھحییمیاپسی رمیمیل ہکہاس حیسامال چےھ ھی تہیم الاورمیےپذنک وہ ستےسمحنوبخیہ۔آب چےھاسنارےمیکنا خکمذ ین

ہیآب ﷺ تفماناکہاگر تم حاہوپواصل رمی ا ین ناسروک رکھواوراسیک ینداوار صدقہکرذو۔ 514 ......................... ................................

يا رسول اهلل ،أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ،ماذا عليه؟ قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-إنما املاء من املاء 517 ..................
ے
اےاہللےک رسول!آبیکاسرمذےک نارےمیکنا راتہ خو بویےس (مناشبےکوقثایناذکر)حلدی ہناذے(ناہن کالذے)،اوراندرمنیین کاےل؟ رسول

اہلل ﷺ ت فمانا’’:نائ ،رصف نائ ےسہ۔‘‘ 517 ................................... ................................ ................................
يا عبد اهلل ،ال تكن مثل فالن اكن يقوم الليل ،فرتك قيام الليل 519 ............... ................................ ................................
ش
اےعنداہلل! تمق الن حصیک رطح ی ہونا،وہ رابکو قنامکر نا تھا ،ترھاس ت (اکناکر)رابکا قنامجھور ذنا 519 ................... ................................

يد املعطي العليا ،وابدأ بمن تعول :أمك ،وأباك ،وأختك ،وأخاك ،ثم أدناك ،أدناك 521 ............................. ................................
ے
ذ ین واےلکااہتھپپ ہو ناہ۔ خرحکرتےکمعا مےلمی ا یناہل وعنالےساینداءکروپعنیا ینمان ناب،تہن ،تھائاور ترھاُنلوگونےس خو تمہارےفیثپ ہون۔
521 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
يغسل من بول اجلارية ،ويرش من بول الغالم 523 .................................. ................................ ................................
ش
اپو مح رضی اہلل عنہ ےس روایث ہ ،وہ کہن ہی کہ می ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم یک حدمت کر نا تھا۔ خت آب صیل اہلل علنہ وسلم عسل کرنا حا ہن ،پو مچھ ےس فمات” :تم
اینی نینھمییحایثکرذو“ ،خنانچہمی خرہہتھیکراینی نینھآب صیل اہللعلنہ وسلمیکحایثکر ےکآبپآر کن رہنا۔ (انکرمینہ) خسن نا خسیرضیاہلل ع ہماکوآبصیل اہلل
علنہ وسلم یک حدمت می النا گنا ،پو اتھون ت آب صیل اہلل علنہ وسلم ےک سین پ نیساب کر ذنا۔ می اےس ذھوت ےک لن پھا ،پو آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :لریک کا

نیسابذھوناحا ناہاور لرےکےک نیسابپ نائجرھکا حا ناہ“۔سیاپو ذاوذ 523 ........... ................................ ................................

يكفيك غسل ادلم ،وال يرضك أثره 526 ............ ................................ ................................ ................................
ے
ے
اپوہپہ رضی اہلل عنہ کہن ہی کہ خولہ بت پسار رضی اہلل عہا ،ینی اکرم صیل اہلل علنہ وسلم ےک ناس آ نی اور اتھون ت رعض کنا :اے اہلل ےک رسول! میے ناس سوات
ے
ے
م
انککیےےککوئاورکیاتہی،اشیمی چےھخنصآ ناہ،میکناکرون؟آبصیلاہلل علنہوسلمتفمانا”:ختتمناکہوحاو(خنصرکحات)پواےسذھوذالو،ترھاس
ے
می تمار پھو“ ،اس پ خولہ رضی اہلل عہا ت ذرناقث کنا :اگر خون را نل ی ہو پو؟ آب صیل اہلل علنہ وسلم ت فمانا” :خون کو ذھو لینا تمھارے لن کاق ہ ،اس کا اپ (ذھنہ)
ے
ت
مھیپقضانتہیتہنچاتگا“۔ سیائ ذاوذ 526 .......................................... ................................ ................................

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل 528 ................... ................................ ................................ ................................

لوگونیک امامت وہکرے خواہللیک کناب (فآن)کا ستےس رناذہ علم ر کھن واالہو۔ 528 ....................................... ................................
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