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 اعترف

۔رکایچ اٹون یالعہم ونبر اجہعم اولعلم االالسہیمںیم   ١٩٩٤ ےنیتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح 

ادارے ےس صصخت یف اہقفل ایک۔ دعب  ںیم اس یہ ١٩٩٥۔١٩٩٤سج ےک دعب  ےس درِس اظنیم یک میلعت لمکم یک۔

کت اجہعم دارولعلم رکایچ ےس رمتنیِ ااتفء ایک اور وافیق اردو ویوینریٹس ےس اترخیِ االسم ںیم  ٢٠٠٤۔٢٠٠١  ازاں

۔اسٹیئ رکایچ ںیم ممتہم ےک انبللت رہیض ہیماجہعم االس اصبح  اس وتق یتفم امرٹسز یک ڈرگی احلص یک۔

  رفاضئ ااجنم دے رےہ ںیہ۔

 

  اس ےک العوہ یتفم اصبح واسٹ اپی ےک رگوسپ ںیم رشیع وساالت ےک وجاابت دےتی ںیہ۔

 اور یتفم اصبح یک ویویٹب ےک لنیچ رپ فلتخم وساالت ےک وجاابت اولپڈ ےئیک اجےت ںیہ۔

Mufti Online by Mufti Abdul Baqi 

http://YouTube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi 

 

 یتفم اصبح ےک یلیٹ رگام لنیچ اک کنل

http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi 
 

 ربمن واسٹ اپی اک  یتفم اصبح 

8129000-333-+92 

http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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 شیپ ظفل

ہی اتکب یتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح یک رطف ےس امہ وموضاعت اور ااحدثی یک دصاتق 

ےکوحاےل ےس وکوششں اک ہجیتن ےہ۔  وہ امہ وموضاعت اور ااحدثی وج ہک دوِر احرض ںیم وصخًاص وسلش ڈیمای رپ 

قیقحت یک یئگ ےہ ہک آای وہ حیحص ںیہ ای طلغ۔ وتہج بلط ابت ہی ےہ ہک ارثک اواقت وسلش ڈیمای زابن زِد اعم ںیہ ان یک 

رپ رئیش ےئیک اجےن واےل وموضاعت اور ااحدثی یک بج قیقحت یک اجیت ےہ وت وہ فیعض، ریغ دنتسم اور نم ڑھگت 

  ںیہ۔وہیت ںیہ۔ سج ےس وعام اانلس الیملع ےک ابثع وھجٹ ےک الیھپےن ےک رمبکت وہےت

سہ رشوع ایک اتہک اعم املسمن اور  
سل
سل
اس رضورت وک دمرظِن رےتھک وہےئیتفم اصبح ےن ہی 

وصخًاص املعء رکام اس اتکب ےس اافتسدہ احلص رکںی۔ اس اتکب ںیم یتفم اصبح یک امہ وموضاعت اور 

اس اتکب ںیم وکیئ یطلغ  ااحدثی یک وحاےل ےس یک یئگ قیقحت وک اشلم ایک ایگ ےہ۔ ارگ آپ اابحب ںیم ےس یسک وک

 وت رباہ رہمابین اس یک اشندنیہ رضور رفامںیئ۔ رظن آےئ 
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 1اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 تیم ےک مسج ےس الہنےن وایل ےک اہھت اک ٹمچ اجان

اکی وعرت اک اکی واہعق رثکت ےس ایبن ایک اجات ےہ ہک اکی وعرت اک بج ااقتنل وہا وت اوکس الہنےن واویلں ںیم ےس : وسال

مه اہلل ےک ےنہک رپ اوکس وکڑے امرے ےئگ
ح
 ایک ہی واہعق درتس ےہ؟...اہھت اس تیم ےک مسج ےس ٹمچ ایگ، رھپ اامم امکل ر

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

رقار   وموضع ہی واہعق فلتخم اتکوبں ںیم ذموکر ےہ نکیل نج رضحات ےن اس واےعق یک قیقحت یک ےہ اوہنں ےن اس واےعق وک 

 .دای ےہ

مه اہلل ےن اس واےعق وک لقن رکےک رفامای ہک ہی واہعق ےھجم ھچک اس رطح اھکل وہا الم ےہ،
ح
ےھجم اتگل ےہ ہک ہی راوی اک   العہم انب رجح ر

 .وخد ےس انبای ایگ واہعق وہ

وجدت له حكاية )يشبه أن يكون من وضعه( قرأت بخط الحافظ قطب الدين الحلبي ما 
عمر بن محمد بن سعيد وجدت بخط عمي بكر بن محمد  نصه وسيدي أبي عبدالرحمن بن

بن سعيد ثنا يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقالني امأل قال ثنا إبراهيم بن عقبة حدثني 
المسيب بن عبدالكريم الخثعمي حدثتني أمةالعزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك 

قالت: ما علمتك إال زانية أو قالت: غسلنا امرأة بالمدينة فضربت امرأة يدها علی عجيزتها ف
مابونة فالتزقت يدها بعجيزتها فأخبروه مالكا؛ فقال: هذه المرأة تطلب حدها فاجتمع الناس 
فأمر مالك أن تضرب الحد فضربت تسعة وسبعين سوطا ولم تنتزع اليد فلما ضربت تمام 

 ...الثمانين انتزعت اليد وصلی على المرأة ودفنت

 :اس واےعق یک دنسی تیثیح

 .ےہ  وقعیب نب ااحسق االقسعلین اس واےعق اک امہ راوی وج اس واےعق وک وھکلاےن واال ےہ وہ
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 .اس راوی ےک قلعتم اامم ذیبہ رفامےت ںیہ ہک ہی وھجاٹ راوی ےہ . ١

اب،  يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد بن حجر القرشي أبوالحسن العسقالني،   وهو كذَّ
 )9260، ت/5/176 )ميزان االعتدال:كما وصفه بذلك الذهبي. 

 .احظف انب رجح ےن یھب اس وک وھجاٹ رقار دای ےہ . ٢

( حديثاً، فقال بعده: وهذا من أباطيل 8631وأورد له الحافظ رحمه اهلل في اللسان )ت/
 .واهلل أعلم يعقوب، إشارة منه أنه من َوْضِعِه...

 .اسلن ازیملان ںیم اھکل ےہ ہک ہی راوی وھجاٹ ےہ . ٣

يعقوب بن إسحاق )بن إبراهيم بن يزيد بن حجر بن محمد المعروف بابن حجر( العسقالني:  
 .كذاب

 الخہص الکم

ذہلا اس واہعق وک ایبن رکان ای اس وک   ہی واہعق یسک حیحص دنس ےس وقنمل ںیہن ےہ اور ااکرب دحمنیث ےن یھب اس یک تحص اک ااکنر ایک ےہ،

 .الیھپان درتس ںیہن ےہ

 

 املع ابوصلابواہلل 
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 2اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع اک اٹٹ اک ابلس اننہپ

ه ےن اٹٹ اک ابلس انہپ وت ان رپ اہلل اعتیل یک رطف : وسال

 

اکی وہشمر واہعق ایبن ایک اجات ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل عی

 ایک ہی واہعق درتس ےہ؟... وہ ھجم ےس رایض ےہ ای ںیہن ےس السم آای اور اہک ایگ ہک اوبرکب ےس وپوھچ ہک

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 .ذموکرہ واہعق ارگہچ اکیف وہشمر ےہ نکیل ہی رواتی دنس ےک احلظ ےس درتس ںیہن

اامم ذیبہ ےن "زیمان االدتعال" ںیم اس واےعق ےک راوی االعلء نب رمعو ایفنحل اوکلیف ےک ذترکے ںیم اس رواتی وک لقن 

 .رکےک اس واےعق رپ وھجاٹ وہےن اک مکح اگلای اور اس راوی وک یھب رتموک رقار دای ےہ

(: عمر بن حفص السياري حدثنا العالء بن 5/128وفي "ميزان اإلعتدال" للحافظ الذهبي )
عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن آدم بن علي عن ابن عمر قال بينما النبي صلى 

س وعنده أبوبكر عليه عباء قد خللها على صدره بخالل إذ نزل جبرائيل اهلل عليه وسلم جال
فأقرأه من اهلل السالم وقال: مالي أرى أبابكر عليه عباء قد خللها قال: ياجبرائيل! أنفق ماله 
علي؛ قال: فأقرئه من اهلل السالم؛ وقل له: يقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك أم 

 .كذبساخط؟ وذكر الحديث... وهو  
 .ایس رطح احظف رعایق ےن یھب اامم ذیبہ ےک وقل وک لقن ایک ےہ

 :وقال الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء
حديث ابن عمر: "بينما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس وعنده أبوبكر وعليه عباءة قد 

له: يارسول  خللها على صدره بخالل إذ نزل جبريل عليه السالم فأقرأه عن اهلل السالم وقال
اهلل! ما لي أرى أبابكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخالل؟ فقال: أنفق ماله علي قبل 
الفتح، قال: فأقرئه من اهلل السالم وقل له: يقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم 

ريل ساخط؟ قال: فالتفت النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: يا أبابكر! هذا جب
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يقرئك السالم من اهلل ويقول: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ قال: فبكى أبوبكر 
 ."رضي اهلل عنه وقال:  أ على ربي أسخط؟ أنا عن ربي راض

 .أخرجه ابن حبان والعقيلي في الضعفاء
 .قال الذهبي في الميزان: هو كذب

 .ات ےہ وج دےد لی اور دےالص وہیت ںیہانب ابحن رفامےت ںیہ ہک العء نب رمعو ایسی رواایت لقن رک

(: العالء بن عمرو شيخ يروي عن أبي 185، ص:2وقال ابن حبان في المجروحين )ج:
 .إسحاق الفزاري العجائب ال يجوز االحتجاج به بحال

 الخہص الکم

 .درتس ںیہنذہلا اس یک تبسن آپ ہیلع االسلم یک رطف رکان  ہی واہعق حیحص دنس ےس ںیہک یھب وقنمل ںیہن، 

 واہلل املع ابوصلاب

 ٢٠١٧  امرچ
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 3اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ومت ےک وتق ہملک زابن رپ اجری ہن وہان

اکی واہعق ایبن ایک اجات ےہ ہک اکی احصیب رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع یک ومت ےک وتق ان یک زابن رپ ہملک اجری ںیہن : وسال

امں وک ولبا رک درایتف رفامای وت ولعمم وہا ہک وہ امں اک انرفامن ےہ اور امں اوکس اعمف رکےن رپ  وہراہ اھت وت آپ ہیلع االسلم ےن ان یک

 ایک ہی واہعق درتس ےہ؟... رایض ںیہن، نکیل بج آپ ہیلع االسلم ےن اوکس الجےن اک اہک وت امں ےن اعمف رکدای

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

مه اہلل ےن ادتبا
ح
ںیم ذرک یک نکیل دعب ںیم اس رواتی وک اینپ اتکب ےس  "دنسم ادمح" ء اینپ اتکب ہی رواتی ارگہچ اامم ادمح ر

 .اکنل دای ویکہکن اس یک دنس ااہتنیئ زمکور ےہ

أخبرنا فائد بن ، قال أبو عبدالرحمن: وكان في كتاب أبي: حدثنا يزيد بن هارون
صلي الله عليه جاء رجل إلى النبي   عبدالرحمن قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول:

فال ، يقال له: قل ال إله إال الله؛ وسلم فقال: يارسول الله! إن هاهنا غالمًا قد احتضر
قال: فما منعه منها عند ، قال: بلى؟ يستطيع أن يقولها. قال: أليس قد كان يقولها في حياته

)فذكر الحديث بطوله( لم يحدث أبي بهذين الحديثين )حديثين من طريق فائد عن ؟ موته
وكان ، ألنه لم يرض حديث فائد بن عبدالرحمن؛ بن أبي أوفى( ضرب عليهما من كتابها

 ..."عنده متروك الحديث... انتهى النقل من "المسند
 :فهي كالتالي، كما جاءت في المصادر األخرى التي ذكرته، وأما بقية الحديث

فقال: يا غالم! فنهض رسول الله صلي الله عليه وسلم ونهضنا معه حتى أتى الغالم  قال: 
قال: أحية ، قال: لعقوق والدتي؟ قال: ولم، قل ال إله إال الله. قال: ال أستطيع أن أقولها

صلي الله عليه النبی فقال لها ، فجاءت؛ فأرسلوا إليها، قال: أرسلوا إليها، قال: نعم؟ هي
له فقيل لك: إن لم تشفعي ؛ قالت: نعم. قال: أرأيت لو أن نارًا أججت؟ وسلم: ابنك هو

وأشهدينا معك بأنك ، قال: فأشهدي الله، قذفناه في هذه النار. قالت: إذن كنت أشفع له
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قال: يا غالم! قل ال إله إال الله. فقال: ال إله إال ، قد رضيت. قالت: قد رضيت عن ابني
 . الله. فقال صلي الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار

 :نیث رکاماس رواتی وک لقن رکےن واےل درگی دحم

 :اامم یلیقع . ١

 )3/461) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 
 :انب وجزی . ٢

 )3/87) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" 
 :ربطاین . ٣

 .وعزاه غير واحد للطبراني
 :رخایطئ . ٤

 )251)رقم: ورواه الخرائطي في "مساوئ األخالق" 
ی . ٥

 هق
ت ي

: 

 )6/205) ( وفي "دالئل النبوة" 6/197) اإليمان" والبيهقي في "شعب  
 :زقوینی . ٦

 )2/369) والقزويني في "التدوين في تاريخ قزوين"  

 .ان امتم دحمنیث ےن اس رواتی وک افدئ نب دبعارلنمح یک دنس ےس لقن ایک ےہ

 .عن عبدالله بن أبي أوفى، جميعهم من طريق فائد بن عبدالرحمن
 :راوی ےک ابرے ںیم دحمنیث رکام ےک اوقالس افدئنب دبعارلنمح  ا

 .اامم ادمح ےتہک ںیہ ہک ہی رتموک ادحلثی ےہ  .١

 .قال فيه اإلمام أحمد: متروك الحديث

 انب نیعم ےتہک ںیہ ہک ہی یسک اقلب ںیہن۔  .٢

 .وقال ابن معين: ليس بشيء
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انب ایب اویف ےس  اس یک رواایت ہن یھکل اجںیئ،   ےہ،انب ایب احمت ےتہک ںیہ ہک ریمے وادل ےتہک ےھت ہک ہی ایگ ذگرا راوی   .٣

اس یک لقن رکدہ رواایت ابلط ںیہ نج یک وکیئ الص ںیہن۔۔۔۔ ارگ اس یک رواایت ےک وھجٹ وہےن رپ مسق اھکیئ اجےئ 

 وت طلغ ہن وہاگ۔

وأحاديثه عن ، ال يكتب حديثه، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: فائد ذاهب الحديث
ولو أن ، كأنه ال يشبه حديث ابن أبى أوفى، أوفى بواطيل ال تكاد ترى لها أصالابن أبى 

 .رجال حلف أن عامة حديثه كذب لم يحنث

 .اامم اخبری ےتہک ںیہ ہک ہی رکنم ادحلثی ےہ . ٤

 .منكر الحديث وقال البخاري: 
 ([8/256)] انظر: "تهذيب التهذيب" 

 .رقار دای انب ابحن ےن ان یک رواایت وک اناقلب اامتعد .٥

ويأتي عن ابن أبي أوفى ، وقال ابن حبان: كان ممن يروى المناكير عن المشاهير
 ([2/203) ال يجوز االحتجاج به. ]"المجروحين" ، بالمعضالت

 اامم احمک ےتہک ںیہ ہک ہی انب أیب أویف ےس نم ڑھگت رواایت لقن رکات ےہ۔ .٦

أبي أوفى أحاديث موضوعة. )المدخل وقال أبو عبدالله الحاكم رحمه الله: يروي عن ابن 
 (155 إلى الصحيح:

 الخہص الکم

ذہلا اس واےعق وک آپ ہیلع االسلم یک رطف وسنمب رکان ای اوکس   اس رواتی یک اانسدی تیثیح ااہتنیئ زمکور اور اناقلب اابتعر ےہ،

 .ایبن رکان درتس ںیہن

 واہلل املع ابوصلاب

 ٢٠١٧امرچ 
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 4اہیبنتت ہلسلس ربمن 

ی ه وملس ےک روےض رپ السم انجیھب روسل
 اہلل یلص اہلل عل

جح ای رمعہ ےئلیک اجےن واولں ےس ہی انہک ہک ریمی رطف ےس وضحر ارکم یلص اہلل علی ه وملس ےک روہض ابمرک رپ السم  :وسال

 ایک اس رطح ےک لمع اک وکیئ وبثت احصہب ای فلس ںیم یسک ےس وقنمل ےہ؟ ...رعض رکدانی

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

اہلل   الص وت اس ابب ںیم یہی ےہ ہک رہ ااسنن اہجں وہ وںیہ ےس درود اور السم ڑپھ رک اہلل ےک بیبح ےک وضحر شیپ رکے،

 :اسیج ہک رواتی ںیم ےہ  اعتیل ےک رقمر رکدہ رفےتش اس درود اور السم وک اہلل ےک یبن یک دختم ںیم شیپ رکدےتی ںیہ،

 .ںیم اہلل اعتیل ےک وھگےنم واےل رفےتش ںیہ وج ریمی اتم اک السم ھجم کت اچنہپےت ںیہ آپ ہیلع االسلم ےن رفامای ہک زنیم  .١ 

  وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إن هلل في األرض مالئكة سياحين يبلغوني من أمتي السالم".   
 ()رواه اإلمام أحمد والنسائي وغيرهما

ہعمج رتہبنی دن ےہ، سپ اس دن ھجم رپ رثکت ےس السم وجیھب اکی دورسی رواتی ںیم آپ ہیلع االسلم ےن رفامای ہک   .٢

 .ویکہکن اہمترا السم ھجم کت اچنہپای اجات ےہ

وقال صلى اهلل عليه وسلم: "خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليَّ من الصالة فيه، فإن 
 ."صالتكم تبلغني حيث كنتم

ہک ریمی ربق وک ےلیم یک ہگج ہن انبؤ، ھجم رپ درود اجیھب رکو ویکہکن اہمترا درود ایس رطح اکی رواتی ںیم آپ ہیلع االسلم ےن رفامای   .٣

 ھجم کت اچنہپای اجات ےہ اچےہ مت ںیہک یھب وہ۔

، فإن  وقال عليه الصالة والسالم: "ال تجعلوا قبري عيداً، وال بيوتكم قبورًا، وصلُّوا عليَّ
 ۔صالتكم تبلغني أين كنتم"
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 :امنیعن یک راےئالسم وجھباےن ےک 

دنمرہج ابال رواایت یک وہج ےس املعےئرکام اک اکی ہقبط اس ابت اک اقلئ ےہ ہک بج امہرا السم داین ےک یسک یھب وکےن ےس آپ 

ہیلع االسلم کت رفوتشں ےک ذرےعی اچنہپدای اجات ےہ وت رھپ یسک اور ےک ذرےعی السم وجھباےن اک وکیئ ینعم اور بلطم ںیہن اتنب ہکبج 

 لمع یک رتبیغ ہن اہلل ےک یبن ےن دی اور ہن ااکرب احصہب رکام ںیم ےس یسک ےس ہی ابت اثتب ےہ۔اس 

 :السم وجھباےن ےک اقنیلئ یک راےئ

ذہلا اسیج   )اور یہی وہمجر اتم اک دیقعہ ےہ(، ہی رضحات ےتہک ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع وملس اینپ ربق ابمرک ںیم ایحت ںیہ 

ںیم آپ یک رطف السم اک انجیھب اثتب اور ابثع ارج اھت وےسی یہ آپ ےک ااقتنل ےک دعب یھب ااسی رکان درتس  ہک آپ یک زدنیگ

 ےہ۔

 :آپ ہیلع االسلم یک ایحت ابمرہک ںیم السم ےنجیھب اک وبثت

ه اک السم ولہکاان .١

 

  اهلل عی

 

 :اوباعرم رض

 .آپ ہیلع االسلم یک دختم ںیم احرض وہرک ریما السم شیپ رکدو  اکی احصیب ےن دورسے احصیب ےس اہک ہک اے ےجیتھب!

اَلَم، يَ ُقوُل َلَك   َوُقْل َلُه:  اْبَن َأِخي! اْنطَِلْق ِإَلى َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْقرِْئُه ِمنِّي السَّ
 (، کتاب فضائل الصحابة2498)صحيح مسلم:   اْستَ ْغِفْر ِلي.  أَبُوَعاِمٍر:

 :دعس نب ارلعیب ریض اہلل ہنع اک السم ولہکاان .٢

بَ َعثَِني َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  فَ َقاَل الرَُّجُل:   َما َشْأُنَك؟  فَ َقاَل َلُه َسْعُد ْبُن الرَّبِيِع:
اَلَم.  لَْيِه،فَاْذَهْب إِ   ِِلتَِيُه ِبَخَبِرَك، قَاَل: َرْأُه ِمنِّي السَّ ، کتاب 1338)موطا امام مالك:   فَاق ْ

 (الجهاد

دمحم نب ادکنملر اک رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےک ذرہعی ان ےک ااقتنل ےک وتق وضحر ہیلع االسلم وک السم شیپ رکےن یک  .٣

 :دروخاتس

ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، قَاَل:  فَ ُقْلُت َلُه:   َدَخْلُت َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِداهلِل َوُهَو يَُموُت،  َأْخبَ َرِني ُمَحمَّ
اَلَم. )مسند احمد:  (11660  َأْقِرْئ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنِّي السَّ
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 :اکی اور احصیب  .٤

اَلَم، فَ َقاَل:  اَلُم". )ابوداود: "َوَعَلْيَك َوَعَلى  ِإنَّ أَِبي يُ ْقرُِئَك السَّ ، کتاب 2934أَبِيَك السَّ
 (5231الخراج، وکتاب االدب:

 :آپ ہیلع االسلم یک ربق ابمرک رپ السم وجھباےن اک فلس اک ومعمل

مه اہلل ےس اباقدعہ السم اک انجیھب اثتب ےہ  ☆ 
ح
 .رضحت رمع نب دبعازعلزی ر

  ااجزت اچیہ وت اوہنں ےن رفامای ہک ریمی اکی احتج ےہ اور زیدی ادہملی ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ےن رمع نب دبعازعلزی ےس

 وہ ہی ےہ ہک بج مت آپ ہیلع االسلم یک ربق رپ احرض وہ وت ریما السم رعض رکدانی۔

قلت ياأمير  إن لي إليك حاجة؛   لما وّدعت عمر بن عبدالعزيز قال:  عن يزيد المهدي قال:
إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي فأقرئه  أنى أراك المؤمنين كيف ترى حاجتك عندي؟ قال: 

 .منى السالم

 مه اہلل اباقدعہ ولوگں وک السم ےئلیک اشم ےس دمہنی ونمرہ رواہن رکےت ےھت
ح
 .احمت نب وردان ےتہک ںیہ ہک رمع نب دبعازعلزی ر

وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبدالعزيز يُوّجه البريد قاصدا من الشام إلى المدينة 
 ([83، ص:2]ذكره القاضي عياض في الشفاء في باب الزيارة )ج: قرئ عنه النبي السالم.ليُ 

  اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رمع نب دبعازعلزی ےن رفامای ہک مت دمہنی اجؤ ےگ اور اہلل ےک یبن یک ربق دوھکی ےگ وت واہں ریما السم

 .رعض رکدانی

إذا اتيت المدينة ستری قبر النبی فاقرئه منی وعن ابی سعيد قال: قال لی عمر بن عبدالعزيز: 
 (359السالم. )خالصة الوفاء: 

  افخیج ےتہک ںیہ ہک فلس اک رطہقی اکر راہ ےہ ہک وہ آپ ہیلع االسلم یک دختم ںیم السم شیپ رکواای رکےت ےھت اور انب رمع

دصقی اور رمع افروق ریض اہلل امہنع یک دختم ںیم ریض اہلل امہنع اک یھب یہی رطہقی اکر راہ ہک وہ آپ ہیلع االسلم اور اوبرکب 

 .السم وجھباای رکےت ےھت

وذكر الخفاجى: كان من دأب السلف أنهم يرسلون السالم إلى رسول اهلل وكان ابن عمر 
  .يفعله ويرسل له عليه الصالة والسالم وألبى بكر وعمر رضي اهلل عنهما
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  مه اہلل ےتھکل ںیہ ہک ارگہچ آپ ہیلع
ح
االسلم یک دختم ںیم رفوتشں ےک ذرےعی السم اچنہپدای اجات ےہ نکیل اس افخیج ر

وصرت )ینعی السم وجھباےن یک وصرت( ںیم آپ ہیلع االسلم ےس اخمبط وہےن یک اور آپ ہیلع االسلم یک رطف ےس 

 وجاب یک تلیضف احلص وہیت ےہ۔

كان بعيدا عنه لكن ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإن كان يبلغه سالم من سلم عليه وان  
، 3في هذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السالم بنفسه. ]من نسيم الرياض للخفاجى )ج:

 )] 153)( وذكرها الفيروزآبادى في الصالة والبشر )ص:516ص:
 ہک ایس رطح اامم ونوی ےتہک ںیہ ہک ارگ یسک ےن یسک وک اس ابت یک وتیص/نیقلت یک ہک ریما السم اچنہپدے وت اےس اچےئیہ 

 اباقدعہ السم شیپ رکے ہک الفں نب الفں آپ وک السم رعض رکراہ ےہ۔

اَلِم َعَلْيِه َصلَّى اهللُ  اإلمام النووي قال في "المجموع شرح المهذب": َوِإْن َكاَن َقْد ُأوِصَي بِالسَّ
اَلُم َعَلْيك يَاَرُسوَل اهلل من فالن بن ُفاَلٍن، َوُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن ُيَسلُِّم  َعَلْيِه وآله َوَسلََّم قَاَل: السَّ

 .َعَلْيك يَاَرُسوَل اهلِل، َأْو َنْحَو َهِذِه اْلِعَبارَةِ 
 ایس رطح ہقف یک ربتعم بتک ںیم یھب اس ابت یک واضتح ےہ ہک السم شیپ رکدانی اچےئیہ۔* 

َويُ بَ لُِّغُه (: 266-1/265)وى الهندية""الفتا(وفي1/176يار لتعليل المختار")"االختجاء في
اَلُم َعَلْيَك يَاَرُسوَل اهلِل ِمْن ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن، َيْسَتْشِفُع ِبَك ِإَلى رَبِّ  ِك َساَلَم َمْن َأْوَصاُه فَ يَ ُقوُل: السَّ

َلِة، َوُيَصلِّي َعلَ   .ْيِه َما َشاءَ فَاْشَفْع َلُه َوِلَجِميِع اْلُمْسِلِميَن، ثُمَّ يَِقُف ِعْنَد َوْجِهِه ُمْسَتْدِبَر اْلِقب ْ
 علی الفقه. )فالن بن فالن من اهلل يارسول عليك السالم: فيقول ہويبلغه سالم من اوصا

 (االربعة المذاهب
 الخہص الکم

ذہلا رہ املسمن وک اس یک اپدنبی رکین اچےئیہ، اور ارگ یھبک ااسی ومہعق وہ   درود اور السم یک رثکت ولطمب یھب ےہ اور وبحمب یھب،

ہک وکیئ رفس دمہنی رپ اجےن واال ےلم وت اس ےس یھب اانپ السم رعض رکدےنی اک رضور انہک اچےئیہ ہک اس ںیم آپ ہیلع االسلم ےس 

 .تبحم ودیقعت ےک ااہظر ےک اسھت اسھت فلس اصنیحل یک اابتع یھب ےہ

 املع ابوصلاب واہلل
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 5اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 احرث اور اوسی انم رانھک

رضحت ےن "احرث" انم رےنھک  پلک ےننس اک ومہعق الم سج ںیم کیاخن اصبح اک ا زرویل دونں ااتسد رتحمم یتفم ذگہتش  :وسال

 ولطمب ےہ... قیقحت ےھت...اس ےک ابرے ںیم ہک اس انم ےک احصہب وموجد ںیہن ایےس عنم رفام

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

الہ دبر، الہ ادح اور حلص  نج ںیم ےہ ہک اس انم ےک تہب ےس احصہب رکام وموجد ںیہ ابت ولعمم وہیت ہیاطمےعل ےس  رسرسی

 .ںیہ احصہب یھب کیرش ںیم ہیبیدح

" ںیم

 

ه
ب 
ربمن کت "احرث" انم  986ربمن ےس ےل رک  957 احصہب اک ذرک وموجد ےہ، رہفتس ںیم ٢٩ "احرث" انیم "ادس ااغل

 :درج ےئک اجےت ںیہ اہیںاحصہب ےک انم اور احالت  ومنےن ےک وطر رپ نیت ،ےک احصہب ںیہ

 (:958) امکل نب ااحلرث. ١

 الحارث بن مالك مولى أبي هند الحجام.
 مالك.قال ابن منده: سماه لنا بعض أهل العلم، ويقال: إن اسم أبي هند الحارث بن • 
روى أبوعوانة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس، قال: احتجم النبي صلى اهلل عليه وسلم • 

وأعطى الحجام أجره، حجمه أبوهند، غالم لبني بياضة، وكان أجره كل يوم مدا ونصفا، 
 فشفع له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى مواله، فوضع عنه نصف مد.

يك، وأبوإسرائيل، عن جابر، فمنهم من قال: أبوطيبة، ومنهم من ورواه شعبة، والثوري، وشر • 
 قال: مولى لبني بياضة.

ورواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن ورقاء، عن جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس، أن • 
 النبي صلى اهلل عليه وسلم حجمه أبوهند، واسمه الحارث بن مالك.

ذكر لمولى أبي هند، وإنما االسم ألبي هند ال غير... أخرجه ابن منده، وأبونعيم، وليس فيه • 
 واهلل أعلم.
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 :(964) رضمس نب ااحلرث. ٢

 الحارث بن مضرس بن عبد رزاح.
 بايع تحت الشجرة وشهد ما بعدها واستشهد بالقادسية.

 (:965. الحارث بن معاذ بن نعمان بن امرئ القيس )٣
 .وأوس الحارث سعد، ہله صحبة وشهد بدرا، وهم ثالثة: اخو

 انم اک وبثت: سیےس او رواایت ●

 وہاگ. سیرتہب ااسنن او ںیم ہک اتنیعب ایاالسلم ےن رفام ےہ ہک آپ ہیلع تیروا یک فیرش ملسم

 فقد قال عنه صلى اهلل عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. )رواه مسلم(.
 :نب اعرم نب زجء نب امکل ارقلین اوسی

مه اہلل آپ ہیلع سیاو
ح
 ےکس ےھت. ںیہن ھکیاالسلم وک د آپ ہیلع وموجد وت ےھت نکیل االسلم ےک زامےن ںیم ر

)اسد .من کبار تابعيها وهو الکوفة، وسکن ،ہيه وسلم ولم يرعل هللا صلی ادرك النبی
 (331الغابة:

 الکم الخہص

ذہلا وسال   وموجد ےھت، اس انم ےک احصہب یھب االسلم ےک زامےن ںیم انم رانھک درتس ےہ اور وضحر ہیلع سیاحرث اور او البہبش

 .درتس ںیہن یذموکر دوع ںیم

 املع ابوصلاب واهلل
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 6ہلسلس ربمن  اہیبنتت

 ورہق نب ونلف اک االسم

وضحر یلص اہلل ہیلع وملس رپ ویح انزل وہےن ےک دعب بس ےس ےلہپ نج دو وتیصخشں ےک اسےنم ہی تقیقح آیئ ان ںیم ےس اکی 

 رضحت دخہجی اور دورسے ورہق نب ونلف ےھت. 

ںیہ نج اک  رضحت دخہجی ریض اہلل اہنع وضحر یلص اہلل علی ه وملس وک ےلرک ورہق ےک اپس ںیئگ وت ورہق ےن اہک ہک اشدی ہی ویہ یبن

ذگہتش اوتمں وک ااظتنر اھت اور رھپ آپ ہیلع االسلم ےس رعض ایک ہک ارگ ںیم اس وتق زدنہ راہ بج آپ یک وقم آپ وک ہکم ےس 

 اکنےلیگ وت ںیم آپ یک رھبوپر دمد رکواگن.

 ياابنة ہوقال عروة بن زبير: لما وصفت خديجة لورقة بن نوفل شأن محمد قال لها: والل
 فی عندهم مکتوبا يجدونه الذی الکتاب لھالذی ينتظر أ النبی صاحبك لعل أدری ما! اخی

 ورقة فمات عذرا، موازرته وحسن نصرته فی ألبلين حي وأنا أدرکته لئن واهلل واإلنجيل، التوراة
 2/145: بيهقی النبوة، دالئل ،6/608: االصابة. )ذلك قبل

ںیم وسال ایک ہک وہ وت االعن وبنت ےس لبق وفت وہا وت آپ  ہجی ےن بج آپ ہیلع االسلم ےس ورہق ےک ابرےدخ رضحت ●

ہی رواایت ) ارگ وہ یمنہج وہات وت دیفس ابلس ںیم ہن وہات.  ہیلع االسلم ےن رفامای ہک ںیم ےن ورہق وک دیفس ابلس ںیم وبلمس داھکی،

 (ارگہچ دنس ےک احلظ ےس فیعض ںیہ

ثَ َنا اْبُن َلِهيَعَة، ( 24367روى اإلمام أحمد في مسنده قال: )•  ثَ َنا َحَسُن ْبُن ُموَسى، َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا أَبُواْألَْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َخِديَجَة َسأََلْت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ  لََّم َحدَّ

ِم، فَ َرأَْيُت َعَلْيِه ثَِياُب بَ َياٍض، فََأْحِسُبُه َلْو َكاَن َعْن َورََقَة ْبِن نَ ْوَفٍل، فَ َقاَل: َقْد رَأَيْ ُتُه ِفي اْلَمَنا
 ِمْن َأْهِل النَّاِر، َلْم َيُكْن َعَلْيِه بَ َياٌض...

 قلت: وهذا اسناد ضعيف، ابن لهيعة ضعيف سيء الحفظ جًدا...والصواب االرسال.
بن بكير، أخبرنا وأخرجه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبوموسى االنصاري، أخبرنا يونس • 

عثمان بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: سئل رسول اهلل صلى اهلل 
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عليه وسلم عن ورقة، فقالت له خديجة: إنه كان صدقك، وإنه مات قبل أن تظهر. فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أريته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار 

 كان عليه لباس غير ذلك". )هذا حديث غريب(.ل
 وعثمان بن عبدالرحمن، ليس عند أهل الحديث بالقوي.

 س یک اکی ای دو ںیتنج دیھکی ںیہ.ایس رطح آپ ہیلع االسلم ےن رفامای ہک ورہق وک ربا تم وہک ویکہکن ںیم ےن ا 

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن زِيَاٍد ( َأْخبَ َرِني َعْبُداهلِل بْ 4211وأخرج الحاكم في مستدركه قال: )•  ُن ُمَحمَّ
، ثنا أَبُوُمَعاِويََة، َعْن ِهَشا ُد ْبُن ِإْسَحاَق، ثنا أَبُوَسِعيٍد اْألََشجُّ َماُم أَبُوَبْكٍر ُمَحمَّ ِم اْلَعْدُل، ثنا اإْلِ

َها، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اَل »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهلُل َعن ْ
ْيَخْيِن َوَلْم « َتُسبُّوا َورََقَة فَِإنِّي رَأَْيُت لَُه َجنًَّة َأْو َجنَّتَ ْينِ  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 .ہُيَخرَِّجا
  (3:419ثم ذكره اإلمام أحمد في العلل بصيغة التمريض فقال )• 

ُهم ورقة بن  نَ ْوَفل بن َأسد الَِّذي يُ َقال َأن النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "اَل َتُسبُّوا َوِمن ْ
 َورََقة فَِإنِّي رَأَْيت َلُه جنَّة َأو جنتين..."

(: َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُعْرَوَة، 157/3495وعلله اإلمام الدارقطني في علله باإلرسال فقال)• 
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "اَل َتُسبُّوا ورقة بن نوفل؛ فإني رأيت له جنة، َعْن َعاِئَشَة، 

 أو جنتين".
اوباطبل اور ورہق نب ونلف اک وت   دخہجی،  الثم:   رطح بج آپ ہیلع االسلم ےک اسےنم آپ ےک او نی  نینسح اک ذترکہ وہاایس ●

 آپ ہیلع االسلم ےن رفامای:

 اوباطبل وک ریمی ربتک ےس منہج یک رہگایئ ےس اکنل رک منہج ےک انکرے رپ الای ایگ.  ☆

 دخہجی ےئلیک تنج ںیم رہن ےک انکرے لحم ایتر ایک ایگ.  ☆

 ورہق نب ونلف وک تنج ںیم دنسس ےک ابلس ںیم داھکی.  ☆
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 (1/519)اخرجه ابن عدی فی "الكامل": 
: قال طالب ابی عن وسلم عليه اهلل صلی هللا رسول سئل: قال عنه اهللعن جابر رضی  ♧

 .جهنم من ضخضاح الی أخرج
وسئل عن خديجة قال: ابصرتها علی نهر من انهار الجنة فی بيت من قصب ال صخب فيه • 

 وال نصب.
 وسئل عن ورقة بن نوفل قال: ابصرته فی بطنان الجنة عليه السندس.• 

 

 :اوقال املعےئ اتم ےک ںیم ابرے ےک ونلف نب ورہق

انب   وغبی، اس وقل ےک اقلئ اامم ربطی،  ورہق نب ونلف )رضحت دخہجی ریض اہلل اہنع ےک اچچزاد اھبیئ( احصیب ےھت،  . ١

 انب انکسل وریغہ ںیہ۔ اقعن، 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي األسدي، ابن عم خديجة زوج النبي 
ذكره في الصحابة كالطبري والبغوي وابن قانع وابن  صلى اهلل عليه وسلم. فمن العلماء من

 ۔([6/607]"اإلصابة" ) ۔السكن وغيرهم

اامم زریلک ےتہک ںیہ ہک ورہق انب ونلف یک زدنیگ ےک ابرے ںیم اکی اتکب یھکل یئگ سج ںیم ان وک احصہب ںیم اشلم ایک ایگ  . ٢

 ےہ۔

 ۔بةوقال الزركلي رحمه اهلل: وفي المؤرخين من يعده في الصحا
قال البغدادي: ألف أبوالحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي تأليفا في إيمان ورقة بالنبي، 

" األعالم]" ۔وصحبته له، سماه بذل النصح والشفقة، للتعريف بصحبة السيد ورقة
 ۔([8/115)
 ورہق احتل اامین ںیم داین ےس ےئگ ںیہ نکیل احصیب ںیہن ےھت۔  ☆

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک ورہق رتفہ ےک دور ںیم دوعت االسم ےس لبق ااقتنل رک ےئگ ےھت۔   .٣
ح
 انب ریثک ر

قال ابن كثير رحمه اهلل: وتقدم الكالم على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي، ومات  □
 ([3/25والنهاية" ) البداية]" ۔في الفترة رضي اهلل عنه



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 26

 

 ا وہ احصیب ںیہن الہکےئ اجےگنیئ۔ہک دوعت االسم ےس ےلہپ رتفہ ویح ںیم ورہق اک ااقتنل وہا، ذہل اامم ذیبہ ےن ذرک ایک ےہ . ٤

وقد ذكر الذهبي: وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة، كما في 
 ([1/129]"سير أعالم النبالء" ) ۔الصحيح

 ذہلا ان وک احصیب انہک لکشم ےہ۔  وت ایک اھت نکیل دوعت ےس لبق ااقتنل وہایگ،احظف انب رجح ےتھکل ںیہ ہک ورہق ےن ارقار وبنت  . ٥

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل بعد أن ذكر حديث بدء الوحي: "فهذا ظاهره أنه أقر 
بنبوته، ولكنه مات قبل أن يدعو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس إلى اإلسالم، فيكون 

 ([.6/607" )اإلصابة]" ۔الصحبة له نظرمثل بحيرا، وفي إثبات 

 الکم الخہص

ان امتم رواایت اک الخہص یہی ےہ ہک ورہق نب ونلف اداین اسہقب ںیم ےس قح راےتس رپ ےھت اور ان اک ااقتنل احتل اامین رپ وہا 

تنج وہےن ںیم یسک اک یھب نکیل ؤمنم وہےن اور الہ  ذہلا ضعب املعء ےن اوکن احصہب ںیم امشر ایک ےہ اور ضعب ےن ںیہن،   ےہ،

 االتخف ںیہن ےہ۔

 واہلل املع ابوصلاب
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 7اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ااختسرے یک داع اور رطہقی

وضحر ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ اتم وک زدنیگ ذگارےن اک رتہبنی رطہقی ہی اھکسای ہک رہ آن رہ ڑھگی اےنپ آپ وک اہلل 

 یک ذات ےک اسھت وجڑے
ٰ
ایس ےئل آپ ہیلع االسلم رہ اعمےلم ںیم   روھک اور رہ اعمےلم وک اہلل اعتیل ےک رپسد رکان اھکسای، اعتل

اسیج ہک اخبری یک رواتی ںیم ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل ہنع   ااختسرے اک مکح رفامےت اور احصہب وک اباقدعہ اھکسےت ےھت،

م ںیم ااختسرہ ا ےن امامتم ےس اھکسےت  ےسی رقآن یک وکیئ وسرت رفامےت ںیہ ہک وضحرارکم یلص اہلل ہیلع وملس ںیمہ رہ اک

 اھکسےت ےھت.

ُموِر  عن َجاِبِر ْبِن َعْبِداهلِل قَاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعلُِّمَنا ااِلْسِتَخارََة ِفي اْألُ 
ورََة ِمَن اْلُقْرآِن  يَ ُقوُل: ِإَذا َهمَّ َأَحدُُكْم بِاْألَْمِر فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ ْيِن ِمْن َغْيِر اْلَفرِيَضِة َكَما يُ َعلُِّمَنا السُّ

 فَِإنَّك ثُمَّ ْليَ ُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخيُرَك ِبِعْلِمَك َوَأْستَ ْقِدُرَك ِبُقْدرَِتَك َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظيمِ 
ٌر ِلي تَ ْقِدُر َواَل أقدر َوتعل ُم اْلغُيُ ْوِب، اللَُّهمَّ ِإْن ُکْنَت تَ ْعَلُم َأنَّ َهَذا اْألَْمَر َخي ْ م َواَل َأْعَلُم َوأْنَت َعالَّ

ْرُه ِلي ثُمَّ بَاِركْ   ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري )أو قال ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه( فَاْقُدْرُه ِلي َوَيسِّ
ُكْنَت تَ ْعَلُم َأنَّ َهَذا اْألَْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري )َأْو قَاَل ِفي   ِلي ِفيِه، َوِإنْ 

َر َحْيُث َكاَن ثُمَّ َأْرِضِني ِبِه"  .َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه( فَاْصرِْفُه َعنِّي َواْصرِْفِني َعْنُه َواْقُدْر ِلَي اْلَخي ْ
 «.ويسمي َحاجته»قَاَل: 

  اجےئ اور رھپ اس داع وک اماگن اجےئ وج داع یھکل یئگ ےہ.ڑپیھ امنز رتعک دو ●

  امنز ےک ااختسرہ رکےن اک مکح:ریغب

ارگ امنز ڑپےنھ اک وتق رسیم ںیہن ای رصتخم داع ڑپےنھ یک تعیبط ےہ وت رواایت ںیم رصتخم داع یھب اھکسیئ یئگ ےہ اسیج ہک رتذمی 

 رشفی یک رواتی ےہ:

 "اَلّلُهمَّ ِخْرِلی َواْختَ ْرِلی" ●
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حتف اابلری ںیم انب ایب رمجہ اک وقل وقنمل ےہ ہک داع ےس ےلہپ امنز اک دصقم ابداشہ ےک دروازے وک اٹھکٹھکان ےہ ویکہکن اس ںیم ایلع 

 داع امیگن اجیتکس ےہ.درےج یک اعزجی ےہ نکیل ارگ )یسک وہج ےس اس وتق( امنز اک ڑپانھ نکمم ہن وہ وت ریغب امنز ےک یھب ریخ یک 

(: الحكمة في تقديم الصالة على 11/186قال ابن أبي جمرة )كما في "فتح الباري" )
الدعاء أن المراد باالستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا واِلخرة، فيحتاج إلى قرع باب 

عليه؟ الملك، وال شيء لذلك أنجع وال أنجح من الصالة، لما فيها من تعظيم اهلل، والثناء 
 واالفتقار إليه مآال وحاال.

واالستخارة التي علمنا إياها الرسول صلى اهلل عليه وسلم تكون بصالة ركعتين ثم الدعاء 
 بعدها.

وإذا تعذر على المسلم الصالة، لسبب من األسباب فال حرج عليه من دعاء اهلل تعالى أن 
 ۔ييسر له خير األمرين من غير صالة

 ہک ارگ )یسک وہج ےس اس وتق( امنز اک ڑپانھ نکمم ہن وہ وت رصف داع ےس یھب ااختسرہ ایک اجاتکس ےہ.اامم ونوی رفامےت ںیہ 

 (: "ولو تعذرت عليه الصالة استخار بالدعاء".120قال النووي رحمه اهلل في "األذكار" )ص/
 وقد نقل كالم النووي هذا جماعة من علماء المذاهب، مقرين ومستشهدين به.

 (،2/27رد المحتار" ) انظر: "حاشية
 (،1/35"الفواكه الدواني" )

 (،1/37"شرح مختصر خليل للخرشي" )
 (.1/205"أسنى المطالب" )

 ےقی:رط فلتخم ےک ااختسرے

وموجدہ دور ںیم اہجں تن ےئن ااجیدات وہےئ وںیہ رپ دینی اعمالمت ںیم یھب تن ےئن رطےقی رشوع ےئک ےئگ ںیہ اور ریما ذایت 

ااختسرے ےک انم وک تہب زایدہ اامعتسل ایک ایگ، ںیہک آن النئ ااختسرے وت ںیہک رپ ااختسرے ےئلیک رپایچں ڈولایئ رجتہب ےہ ہک 

 ںیئگ اور ںیہک رپ زاےچئ ولکنا رک ااختسرے وک دبانم رکےن یک وکشش یک یئگ.
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ااختسرہ رکواےن اک واہعق ںیہن اتلم  اس ںیم واحض ابت ہی ےہ ہک ااختسرہ وخد رکےن اک لمع ےہ، وپرے دور احصہب ںیم یسک ےس ☆

اور ہن وخاب ےک رظن آےن وک الزم رقار دای ایگ، ہکلب اہلل ےس ریخ وک بلط رکےک دل ےک اانیمطن وک اینبد انبای ایگ اور ارگ دل نئمطم 

  مکح رقآن  دیج ںیم دای ایگ ےہ.ںیہن وہراہ ای ابت ھجمس ںیہن آریہ وت وشمرے اک

 رکواےن اک مکح: اور ےس ااختسرہ یسک

 :یسک اور ےس ااختسرہ رکواےن ےک قلعتم املعےئرکام ےک فلتخم اوقال ںیہ

 ضعب رضحات ےن اس اک ااکنر ایک ےہ اور ایکس وہج ہی ایبن یک ےہ ہک ریخ ارقلون ںیم اس لمع اک وبثت وموجد ںیہن. . ١

 .ضعب املعء رفامےت ںیہ ہک ہی امنز ےہ اور امنز ںیم اینتب ںیہن وہیت . ٢

زدنہ ای رمدہ یسک یک   ےسی انب دبعاربل ےس وقنمل ےہ ہک اس ابت رپ وپری اتم اک اامجع ےہ ہک امنز اچےہ رفض وہ ي   لفن، 

 ےس یھب اس ںیم اینتب درتس ںیہن. رطف

قال ابن عبدالبر رحمه اهلل: أما الصالة فإجماع من العلماء أنه ال ُيصلِّي أحٌد عن أحٍد فَ ْرضاً 
وال ُسنة، وال تطوعا ال عن حي وال عن ميت، وكذلك الصيام عن الحي، ال  عليه من الصالة،

 يجزئ صوم أحٌد في حياته عن أحد، وهذا كله إجماع ال خالف فيه.

ہکبج ضعب املعےئرکام ےن ااختسرے ںیم اینتب وک درتس رقار دای ےہ اور اوہنں ےن اس ابت وک میلست ایک ےہ ہک اےکس ابرے 

عفن  د ںیہن نکیل اوہنں ےن اکی  رواتی ےس الدتالل ایک ےہ ہک "ارگ مت ںیم ےس وکیئ  صخ اےنپ اھبیئ وکںیم وکیئ وبثت وت وموج

 اچنہپ اتکس ےہ وت اچنہپدے".

وقد رأى بعض العلماء صحة النيابة في االستخارة، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح 
 الخرشي لخليل:

ل بعض الفضالء: يؤخذ من قوله صلى اهلل عليه تنبيه: كان بعض المشايخ يستخير للغير، وقا
وسلم: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". أن اإلنسان يستخير لغيره، والحديث في 

 الجامع الصغير، وفي االستدالل بما ذكر شيء كما في بعض الشراح.
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 وقال سليمان الجمل الشافعي في فتوحات الوهاب:
د في تعليم االستخارة( أن اإلنسان ال يستخير لغيره، وجعله تنبيه: ظاهر الحديث )أي الوار 

الشيخ محمد الحطاب المالكي محل نظر، فقال: هل ورد أن اإلنسان يستخير لغيره؟ لم 
 أقف في ذلك على شيء، ورأيت بعض المشايخ يفعله.

اه قلت: قال بعض الفضالء: ربما يؤخذ من قوله عليه السالم: "من استطاع منكم أن ينفع أخ
 فلينفعه" أن اإلنسان يستخير لغيره.

  ںیم یسک اور یک رطف ےس ااختسرہ رکےن ےک ابب ںیم اھکل ےہ ہک امہیکل اور وشاعف اس ےک وجاز ےک اقلئ 

 

 
 ی ہ اوکلی

فقہ
ل

وموسہع ا

 ور انحہلب اس ابب ںیم اخومش ںیہ.ںیہ ہکبج ہیفنح ا

 (:246، ص:3جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية )ج:
اِفِعيَُّة َأْخًذا ِمنْ  َيابَُة ِفي ااِلْسِتَخارَِة: ااِلْسِتَخارَُة لِْلَغْيِر قَال ِبَجَوازَِها اْلَماِلِكيَُّة، َوالشَّ  قَ ْوِلِه َصلَّى الن ِّ

َفْعُه. َفَع َأَخاُه فَ ْليَ ن ْ  اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يَ ن ْ
ْنَساَن َيْسَتِخيُر ِلَغْيرِِه؟ َلْم َأِقْف َوَجَعَلُه اْلَحطَّاُب مِ  ْْ َن اْلَماِلِكيَِّة َمَحل َنَظٍر. فَ َقال: َهل َوَرَد َأنَّ اإِل

 ِفي َذِلَك َعَلى َشْيٍء، َورَأَْيُت بَ ْعَض اْلَمَشاِيِخ يَ ْفَعُلُه. َوَلْم يَ تَ َعرَّْض ِلَذِلَك اْلَحَنابَِلُة والحنفية.

 کی رواتی یک قیقحت:ا

 :ےک قلعتم اکی وہشمر رواتی زابن اعم رپ اجری ےہااختسرے 

 "ما خاب من استخار وال ندم من استشار" ●
اور اےکس فعض یک وہج اس ںیم  اس رواتی ےک قلعتم رعض ےہ ہک ہی رواتی دنس ےک احلظ ےس ااہتنیئ فیعض اناقلب ایبن ےہ، 

ی اک ےہ ہک  وموجد راوی دبعاالسلم اور دبعادقلوس ںیہ، 

م

 

ھی ي

 ضعيفان ماھ"کال اےکن ابرے ںیم بس ےس اتحمط وقل العہم 
 ہی رواتی "مجعم ربطاین" ںیم ےہ. ".جدا

 ےک ابرے ںیم دحمنیث ےک اوقال:  دبعادقلوس نب بیبح

 ابوحاتم: متروك الحديث، کان ال يصدق.
 . الحديث منکر ،ہالبخاری: ترکو
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 ال يحل کتابة حديثيه وال الرواية عنه.ابن حبان: کان يضع الحديث علی الثقات، 
 النسائی: متروك.

 مسلم: ذاهب الحديث.
 وكالهما عبدالقدوس بن عبدالسالم طريق من والصغير األوسط فی الطبرانی ہروا الهيثمی:

 .جدا ضعيفان

 الکم الخہص

ااختسرہ اکی تہب میظع لمع ےہ اور رہ املسمن وک اس یک اعدت انبین اچےئیہ ہک زدنیگ ےک رہ وھچےٹ ڑبے اعمےلم ںیم اےنپ رب 

ارگ یھبک ابکر وکیئ امہ اکم وہ اور ھچک ھجمس ہن آراہ وہ وت یسک رقیبی  ےس ریخ وک بلط ایک اجےئ نکیل ہی لمع وخد رکےت رانہ اچےئیہ، 

نکیل ہن وت اس وک اعدت انبای اجےئ اور ہن ددنھا انبےن واولں ےک  ےس ااختسرہ رکواےن ںیم رحج ںیہن،  ددنیار دھجمسار  صخ

 اہوھتں ولھکان اننب اچےئیہ۔

 واهلل املع ابوصلاب
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 8اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت یلع اور اوینٹن اک ہصق

اکی واہعق رثکت ےس وسلش ڈیمای رپ رشن ایک اجراہ ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع رھگ ےس ابرہ رشتفی الےئ اور  :وسال

رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن وست دای ہک اوکس ابزار ںیم رفوتخ رکےک آاٹ ےل آںیئ ہک رھگ ںیم یئک دونں ےس افہق ےہ، 

 اکی اسلئ ےن اہلل ےک انم یک دصا اگلیئ وت رضحت یلع ےن وہ ھچ درمہ رضحت یلع ےن ھچ درمہ ںیم وہ رفوتخ رکدای، ا ےن ںیم

 اور آپ اخیل اہھت ولےنٹ ےگل وت راےتس ںیم اکی داہییت الم سج ےک اپس اکی ومیٹ اوینٹن یھت، 

 

اس  اس اسلئ وک دے دی 

وت رضحت یلع ےن تمیق اپس ہن وہےن اک ذعر ایک وت ارعایب ےن وہ اوینٹن رضحت یلع   ارعایب ےن اہک ہک آپ اس اوینٹن وک رخدیےگنی؟

رضحت یلع ےن ےلہپ داہییت وک اےکس   وک اداھر دےدی، وھتڑی دری دعب اکی اور  صخ آای اور اوینٹن وک اسھٹ درمہ عفن رپ رخدی ایل،

 آپ ہیلع االسلم وک واہعق انسای وت آپ ہیلع االسلم ےن رفامای ہک بج درامہ ولاٹےئ اور آپ ریض اہلل ہنع وک اسھٹ درامہ اک عفن وہا، 

 ےن دس انگ ولاٹ 
ٰ
الہپ داہییت ربجلی ےھت اور رخدیار اکیملیئ ےھت اور آپ ےن ھچ درامہ اہلل ےئلیک رخچ ےئک وت ااکس دبہل اہلل اعتل

 رکدای.

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

 ااکس وحاہل دحثی یک یسک یھب ک طوط اتکب ںیم )اچےہ وہ دنتسم وہ ای فیعض ہی واہعق اردو یک وہشمر اتکوبں ںیم وموجد ےہ نکیل

 رواایت رپ یھکل یئگ اتکب وہ( ںیہن اتلم.

 ااجملسل" ںیم ریغب یسک دنس ےک الم ےہ وج اس 

 

التش ایسبر ےک دعب اس اک وحاہل الہ تنس ںیم ےس العہم وفصری یک اتکب "زنھه

 ےہ.واہعق ےک ریغدنتسم وہےن یک د لی 

 ااجملسل ںیم ےہ ہک ربجلی ہیلع االسلم اور اکیملیئ ہیلع االسلم ااسنین وصرت ںیم ےنچیب 

 

 واےل اور رخدیار یک لکش ںیم آےئ.زنھه

 اوردها الصفوري على انها حكاية، دون سند ولم يعزها الحد.
من حكاية: خرج علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يبيع إزار فاطمة رضي اهلل عنها ليأكلوا 

ثمنه فباعه بستة دراهم فرآه سائل فأعطاه إياها، فجاء جبريل في صورة أعرابي ومعه ناقة 
فقال: يا أباالحسن! اشتر هذه الناقة، فقال: ما معي ثمنها، قال: إلى أجل؛ فاشتراها بمائة، 
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ل: ثم تعرض له ميكائيل في طريقه فقال: أتبيع هذه الناقة؟ قال: نعم؛ ولقد اشتريتها بمائة، قا
ولك الربح ستون، فباعها له فتعرض له جبريل فقال: بعت الناقة؟ قال: نعم، قال: ادفع لي 
ديني، فدفع له مائة ورجع بستين، فقالت له فاطمة: من أين لك هذا؟ قال: تاجرت مع اهلل 
تعالى بستة دراهم فأعطاني ستين، ثم جاء النبي صلى اهلل عليه وسلم فأخبره بذلك فقال: 

ريل، والمشتري ميكائيل، والناقة لفاطمة تركبها يوم القيامة. )نزهة المجالس ومنتخب البائع جب
 (1/206النفائس: 

 ااجملسل ایسی اتکب ےہ ہک سج ںیم رہ رطح اک ربط و ایسب عمج ایک ایگ ےہ،   ☆

 

ذہلا بج کت دنس ےک اسھت ااکس وحاہل  زنھه

 وموجد ہن وہ ربتعم ںیہن.

 ااجملسل" ےک وحاےل ےس ذرک ایک ایگ ےہ. وعیشں یک اتکوبں ںیم یھب • 

 

 ہی واہعق "زنھه

 ( 107، ص: 6)إحقاق الحق، ج: 
 (299، ص: 17)الموسوعة عن فاطمة الزهراء، ج: 

مه اہلل ےتھکل ںیہ ہک اامم ویسیط ےس اس واےعق ےک ابرے ںیم وسال ایک ایگ وت اوہن
ح
 ں ےن اہک ہک ہی وھجاٹ واہعق ےہ.یبلح ر

( أن السيوطي سئل عن هذه القصة فأجاب بأنها 2/282"السيرة الحلبية" )ونقل الحلبي في 
 من الكذب الموضوع.

 ن ںیم دے امشر رواایت انبیئ ںیہ.العہم انب امیقل ےتہک ںیہ ہک رواضف ےن رضحت یلع یک اش

 وقال أيضا رحمه اهلل: وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد.
 یک دعتاد نیت الھک ےس زایدہ ےہ. ںیہ ہک اضفلئ یلع ںیم نم ڑھگت رواایتاحظف اوبیلعی ےتہک 

قال الحافظ أبويعلى الخليلي في كتاب اإلرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي رضي اهلل 
 عنه وأهل البيت نحو ثالث مئة ألف حديث.
 الکم الخہص

 ںیہن.ہی واہعق نم ڑھگت اور ریغدنتسم ےہ، ذہلا اس اک ایبن رکان درتس 

 واہلل املع ابوصلاب
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 9اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 اےنپ ےچب وک اہلل ےک وحاےل رکان

اکی ہصق وہشمر ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع ےک اسےنم ےس اکی  صخ ذگرا سج ےن ےچب وک دنکےھ رپ  :وسال

اس  صخ ےن رعض ایک ہک رضحت اس ےچب یک والدت اک   اھٹبای وہا اھت وت رضحت رمع ان دوونں یک اشمتہب دھکی رک بجعتم وہےئ،

 ےس اہک ہک اے اہلل!  ہصق ڑبا بیجع ےہ.
ٰ
ںیم اس لمح   بج ہی امں ےک ٹیپ ںیم اھت اور ےھجم اہجد ںیم اجان اھت وت ںیم ےن اہلل اعتل

ےھجم ربخ دی یئگ ہک ریمی اہیلہ اک بج ںیم واسپ آای وت   ہی داع رکےک ںیم اہلل ےک راےتس ںیم الچ ایگ،  وک ریتے رپسد رکات وہں،

 بج اکی رات وک مہ اھکان اھکےن ےھٹیب وت ںیم ےن داھکی ہک ربق ےس روینش ابرہ آریہ ےہ،   ےھجم تہب اوسفس وہا.  ااقتنل وہایگ،

وجتسج وہیئ اور  ےھجم ںیم ےن اےنپ اھبیئ ےس وپاھچ ہک ہی روینش یسیک ےہ وت اس ےن اہک ہک رہ رات اس ربق ےس ہی روینش وھپیتٹ ےہ، 

ںیم ربق ںیم ارتا وت اکی  ںیم ےن ربق وھکدےن اک ارادہ ایک ہک ااچکن ربق وخدوخبد لھک یئگ اور ہی ہچب امں یک وگد ںیم ھٹیب رک لیھک راہ اھت، 

 ےن ایکس افحتظ رفامیئ،
ٰ
رپسد رکات وت اوکس یھب ارگ وت امں وک یھب اہلل ےک   دنا آیئ ہک وت ےن ےچب وک اہلل ےک رپسد ایک اھت، اہلل اعتل

 ایک ہی واہعق درتس ےہ؟ الستم اپات.

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

ووین اور فلتخم  ربطاین،  ہی ہصق فلتخم اتکوبں ںیم وقنمل ےہ  ےسی انب ایب ادلاین ےن اےنپ فلتخم افینصتت ںیم اور رخایطئ، 
خ ل
ع

 بتک ںیم ذرک ایک ےہ.نیفنصم ےن اینپ 

والقصة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابو الدعوة"، وفي "َمن عاش بعد الموت" وفي 
"هواتف الجنان"، وفي كتاب "القبور"، ورواها الخرائطي في "مكارم األخالق" والطبراني في 
"الدعاء". وأوردها العجلوني في "كشف الخفاء" نقال عن عز الدين بن جماعة في كتاب 

ى المذاهب األربعة في المناسك"، أنه قال: ُروي عن عمر بن الخطاب "هداية السالك إل
 رضي اهلل عنه... َفذََكر القصة..... )والتعبير ب  "رُوي" تضعيف ، إذ أنها صيغة تمريض(. 
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 :نتم اک واےعق اس

جاء رجل الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنه وأرضاه وكان الرجل معُه ابنه 
هناك فرق ما بين االبن وأبيه فتعجب عمر رضي اهلل عنه قائاًل: واهلل ما رأيت مثل هذا  وليس

اليوم عجبا، ما أشبه أحد أحدًا أنت وأبنك اال كما أشبه الغراب الغراب )والعرب تضرب في 
 أمثالها أن الغراب كثير الشبه بقرينه(.

ته وهي ميتة. فغير عمر من جلسته فقال الرجل: ياأمير المؤمنين! كيف ولو عرفت بأن أمه ولد
وبدل من حالته وكان رضي اهلل عنه وأرضاه يحب غرائب األخبار فقال للرجل: أخبرني؟ قال: يا 
أمير المؤمنين! كانت زوجتي أم هذا الغالم حاماًل به فعزمت على السفر فمنعتني فلما وصلت 

ل، فوضعت يدي على بطنها الى الباب الحت علي أن ال أذهب وقالت: كيف تتركني وأنا حام
وقلت: "اللهم إنني أستودعك غالمي هذا" ومضيت. وخرجت فمضيت وقضيت في سفري 
ماشاءاهلل لي ان أمضي وأقضي ثم عدت فلما عدت وإذا بباب بيتي مقفل وإذا بأبناء عمومتي 

 يحيطون بي ويخبرونني أن زوجتي قد ماتت.
ليطعموني عشاًء قد أعدوه لي فبينما أنا على العشاء فقلت: انا هلل وانا اليه راجعون. فأخذوني 

وإذا بدخان يخرج من المقابر، فقلت: ما هذا الدخان؟ قالوا: هذا الدخان يخرج من مقبرة 
زوجتك كل يوم منذ أن دفناها، فقال الرجل: واهلل إنني لمن أعلم خلق اهلل بها، كانت صوامًة 

وف وال يخزيها اهلل أبدا، فقمت وتوجهت الى المقبرة قوامًة عفيفة ال تقرب منكرًا وتأمر بالمعر 
وتبعني أبناء عمومتي. فقال: فلما وصلت إلى قبرها ياأمير المؤمنين أخذت أحفر حتى وصلت 
اليها فاذا بها ميتة جالسة وابنها هذا الذي معي حي عند قدميها وإذا بمناد ينادي: يا من 

 استودعت اهلل وديعًة خذ وديعتك.

  اانسدی تیثیح:یک واےعق اس

 ی د  نب إاحسق ااطعلر   اس واےعق اک دمار اکی راوی رپ ےہ سج اک انم 
عی

 ےہ۔  
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 اس راوی ےک ابرے ںیم دحمنیث ےک اوقال:

   صخ رکنم رواایت لقن رکات اھت۔اامم اخبری ےتہک ںیہ ہک ہی . ١

أبو (: عبيد بن إسحاق 5/441قال فيه اإلمام البخاري )كما في "التاريخ الكبير" 
 عبدالرحمن العطار الكوفي مات سنة عشرة، عنده مناكير.

ی  نب نیعم  .٢
 
 حي
ی

  ےتہک ںیہ ہک ہی فیعض راوی ےہ۔

 (: عبيد بن إسحاق العطار ضعيف.1/74قال يحيى: هو ضعيف، وقال ايضاً )
 ليس بشئ.  اکی اور ہگج رفامای: . ٣

  ےتہک ںیہ ہک ہی رتموک راوی ےہ۔اامم اسنیئ . ٤

 (: عبيد بن إسحاق العطار متروك الحديث؛ كوفي.1/72النسائي )وقال فيه 
 رکنم ادنسل رواایت لقن رکات ےہ. انب دعی ےتہک ںیہ ہک اعم وطر رپ رکنم انتمل ای . ٥

  اکی اور دنس:یک واےعق اس

دنس ایبن یک اجیت ےہ اس واےعق ےک فعض یک ڑبی وہج دیبع نب ااحسق ااطعلر ےہ. نکیل ضعب اتکوبں ںیم اس واےعق یک اکی اور 

 ہک اس واےعق وک امثعن نب زرف ےن اعمص نب دمحم ےس لقن ایک ےہ.

اس دنس ںیم انب ایب ادلاین ےک ااتسد دمحم نب انیسحل ہقث ںیہ نکیل ان ےک ااتسد امثعن نب زرف وہجمل ااحلل راوی ںیہ، ارگہچ ضعب 

 دحمنیث ےن ان وک دصوق رقار دای ےہ.

الم أبي حاتم بيان سبب اإلنكار أال وهو تفرد عبيد بن إسحاق به قال أبو عبدالباري: في ك
 مع ضعفه، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه عثمان بن زفر )وهو صدوق كما في التقريب(.

قال ابن أبي الدنيا عقب الرواية السابقة: قال محمد بن الحسين )شيخه في الحديث( 
 سمعته من عاصم بن محمد.فسألت عثمان ابن زفر عن هذا الحديث فقال: 

( فقال: أرجو 3/522ومحمد بن الحسين هو أبوشيخ البرجالني، أورده الذهبي في الميزان )
أن يكون ال بأس به، ما رأيت فيه توثيقا وال تجريحا، لكن سئل عنه إبراهيم الحربي فقال: ما 

 علمت إال خيرا.
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لرجل الفاضل الحافظ )يعني في ( فقال: وما لذكر هذا ا5/137وتعقبه الحافظ في اللسان )
 (.15338، رقم:8/88الضعفاء( وقد ذكره ابن حبان في الثقات )

میکح رتذمی دیبع نب ااحسق ااطعلر یک دنس ےس لقن رکےت ںیہ ہک دمحم نب اربامیہ ارمعلی ےن اس واےعق یک دصتقی یک ےہ اور ضعب 

 ےک ےچب وک وکہف ںیم داھکی ےہ۔ ولوگں ےن اس ےچب

الترمذي من طريق عبيد بن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن إبراهيم  وزاد الحكيم
العمري فقال: هذا واهلل الحق، وقد سمعت عم أبي عاصم يذكر، ورأيت ابن ابن هذا الرجل 

 بالكوفة وقال لي موالينا: هو هذا.

 الکم الخہص

ںیہ نکیل اس واےعق اک نتم اس دقر رکنم اور اوناھک ےہ اس واےعق ےک قلعتم ارگہچ اکی دنس اور ھچک اوقال وبثت ےک یھب وموجد 

ذہلا امہرے زندکی ہی واہعق اثتب ںیہن اور   ہک دحثی ےس فغش رےنھک واال ادین اطبل ملع یھب اس یک تحص ںیم کش رکےاگ،

 اس وک ایبن رکےن اور الیھپےن ےس اانتجب رکان اچےئیہ۔

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 10اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ایقتم ےک روز اتم اک اسحب

اکی رواتی امہرے اہں وہشمر ےہ ہک رعماج یک رات وضحر ادقس یلص اہلل ہیلع وملس ےن اہلل اعتیل ےس دروخاتس یک  :وسال 

 صخ علطم ہن وہ وت ہک اے اہلل! ریمی اتم اک اسحب ریمے اہھت ںیم دے دانی اتہک ریمی اتم ےک ویعب رپ ریمے العوہ وکیئ 

اہلل رب ازعلت یک رطف ےس وجاب آای ہک اے ادمح! ںیم اےنپ دنبوں اک ااسی اسحب ولاگن ہک ےھجت یھب ان ےک انگوہں یک االطع 

 ہن وہےکسیگ...

 اس رواتی یک قیقحت ولطمب ےہ۔

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

رشتفی ےل اجان اور رھپ واہں ربجلی ہیلع االسلم اور اہلل ہی اکی وطلی رواتی اک ہصح ےہ سج ںیم رعماج رپ آپ ہیلع االسلم اک 

 اعتیل ےس فلتخم اکماملت اک ذرک ےہ، ہی امتم رواتی نم ڑھگت ےہ.

وت   رواتی ںیم ےہ ہک آپ ہیلع االسلم ےن اہلل اعتیل ےس دروخاتس یک ہک ریمی اتم اک اسحب ریمے اہھت ںیم دے دےئیجی،

ںیہ، ںیم ان ےک ویعب آپ رپ یھب ںیہن وھکولاگن وت آپ ہیلع االسلم ےن رعض ایک ہک  ہی ریمے دنبے وجاب الم ہک اے ادمح! 

ںیہ وت انگاگہروں وک  وت اہلل اعتیل یک رطف ےس وجاب آای ہک بج ھجم اسیج رمیح اور ھجت اس عیفش وموجد  انگاگہروں اک ایک وہاگ؟  ایہل!

 ایک ڈر ےہ۔

المقرئ الكرخي أنبأنا أبوحفص عمر بن أبي  عن ابي القاسم محمود بن الفرج بن أبي القاسم
بكر المقرئ أنبأنا أبو الصفا تامر بن علي أنبأنا منصور بن محمد بن علي األصبهاني المذكر 
أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي ثنا محمد بن أيوب الرازي ثنا القعسي عن سلمة بن 

صلى اهلل عليه وسلم: "ليلة أسري بي  وردان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول اهلل
إلى السماء سألت ربي عزوجل فقلت: إلهي وسيدي! اجعل حساب أمتي على يدي لئال 
يطلع على عيوبهم أحد غيري، فإذا النداء من العلى: يا أحمد! إنهم عبادي؛ ال أحب أن 

نداء من أطلعك على عيوبهم، فقلت: إلهي وسيدي وموالئي! المذنبون من أمتي؟" فإذا ال
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العال: ياأحمد! إذا كنت أنا الرحيم وكنت أنت الشفيع فأين المذنبون بيننا! فقلت: حسبي 
 حسبي."

 اس رواتی ںیم ہی راوی وھجٹ انبےن واال ےہ۔

 محمد بن علي المذكرفيه 
 ےہ۔دنسوں وک وجڑ رک رواتی انبات اس ےک ابرے ںیم اکی وقل ہی ےہ ہک ان رپ وھجٹ یک تمہت ےہ اور ہی فلتخم 

 متهم تالف.  قال في المغني:
 ںیہ ہک ہی رواتی اس ےن ڑھگی ےہ۔ اامم ویسیط ےتہک

 وأخلق بهذا الحديث أن يكون من وضعه. قال السيوطي: 
 یھب ےہ سج اک راوی یھب وھجاٹ ےہ.ایس ونع یک اکی اور رواتی 

 وفي رواية أخرى "تذكرة الموضوعات" للفتني قال: 
سألت اهلل عزوجل فقلت: إلهي وسيدي! اجعل حساب أمتي على وفي الذيل: "ليلة أسري بي 

يدي لئال يطلع على عيوبهم أحد غيري، فإذا النداء من العلي: ياأحمد! إنهم عبادي؛ ال أحب 
أن أطلعك على عيوبهم، فقلت: إلهي وسيدي وموالي! المذنبون من أمتي؟ فإذا النداء من 

نت الشفيع فأين تبين المذنبون؟ فقلت: حسبي العلي: ياأحمد! إذا كنت أنا الرحيم وكنت أ
 حسبي".

 كذاب. فيه محمد بن أيوب:   قال: -
 الکم الخہص

وضحر ارکم یلص اہلل ہیلع وملس وک اہلل اعتیل ےن افشتع ربکی اک اکی تہب ڑبا اقمم اور ازعاز اطع رفامای ےہ سج یک ربتک ےس 

تم وک منہج ےس اچب رک تنج ںیم ےل اجےگنیئ، نکیل اس ازعاز ےئلیک ای آپ ااشنءاہلل اس اتم ےک انگاگہروں یک افسرش وہیگ اور ا

 ہیلع االسلم یک تقفش وک اتبےن ےئلیک اےسی نم ڑھگت وااعقت یک دنچاں رضورت ںیہن.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 11اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 زان رقض ےہ

اس ابت ںیم وکیئ کش ںیہن ہک زان ریبکہ انگوہں ںیم ےس اکی تہب ڑبا انگہ ےہ اور اس یک ربایئ ےئلیک ہی ابت اکیف ےہ ہک رقآن 

ہک ہی لمع دےایحیئ اور طلغ روش اک ومجمہع ےہ اور  رفامای  انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال  دیج ےن اس حیبق لمع ےئلیک 

رقآن ےن اس لمع وک روےنک ےئلیک اس لمع ےک دوایع )ینعی ایکس رطف ےل اجےن واےل ااعفل( دبرظنی اور دےرپدیگ کت وک 

ای درہج  نکیل امہرے اہں تہب اسری الکشمت ںیم ےس اکی لکشم ہی یھب ےہ ہک رشتعی ےن سج لمع ےئلیک وج مکح عنم رفام دای. 

رقمر ایک وہات ےہ مہ اس مکح اور درےج رپ اافتکء ںیہن رکےت ہکلب ھچک ااسی رکےن یک وکشش رکےت ںیہ ہک اس لمع ےس رشتعی اک 

ایس ےلسلس ںیم رہ لمع ےئلیک وموضع اور نم ڑھگت رواوتیں اک اہسرا  افدئہ وہےن ےک اجبےئ وخد رشتعی وک اصقنن اتچنہپ ےہ.

 یہی ہلسلس زان ےک قلعتم رواایت وک وپوٹسں ےک ذرےعی اعم رکےک ایک اجراہ ےہ. ات ےہ، ےلرک اس وک اعم ایک اج

 :ابںیت رکدہ وہشمر ھچک قلعتم ےک زان

اسیج ہک ےلہپ اہک اجاکچ ےہ ہک زان یک انشتع اور ابختث ےک ایبن ےئلیک رقآن  دیج یک آایت رکہمی اور دےامشر حیحص ااحدثی وموجد 

 اہں اس ابت وک وطبر دحثی شیپ ایک اجات ےہ: ںیہ نکیل رھپ یھب امہرے

ہی ابت دنس ےک احلظ ےس یھب درتس ںیہن اور ہن یہ القع اور القن  ےلاگ وت یٹیب وک ادا رکان ڑپےاگ.ارگ ابپ   کی رقض ےہ،ا زان ●

 ااکس وکیئ وبثت ےہ.

 رواایت: دشہ اثتب

 ںیہ:اس وموضع ےک ابرے ںیم وج رواتی اثتب ےہ اےکس اافلظ ھچک ویں 

 یگ. ںیہر  ہک مت اپک دانم روہ اہمتری وعرںیت یھب اپدکانم ""عفوا تعف نساؤكم ●

 اس رواتی ےک دو رطق دنس فیعض ےس اثتب وہرک نسح ریغلہ ےک درےج کت ےتچنہپ ںیہ ہکبج ابیق رطق وموضع ںیہ.
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  دنسیلہپ : 

مسلم، ثنا صدقة بن ( من طريق الوليد بن 2/285وأخرجه أبونعيم أيضًا في المرجع السابق )
يزيد، ثنا العالء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم: "عفوا تعف نساؤكم".

  ےن وسدی وک فیعض رقار دای ےہ.اس دنس وک ارگہچ اامم احمک ےن حیحص رقار دای ےہ نکیل اامم ذیبہ

 "بل سويد ضعيف". الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: 
قلت: سويد هذا هو ابن إبراهيم الَجْحَدري، أبوحاتم الحّناط، وهو صدوق، إال أنه سيىء 

 الحفظ، له أغالط.
(، والتهذيب 593رقم  1/340(، والتقريب )1259، 3/1257الكامل البن عدي ) -

 (.467رقم  4/270)

  ی دنسدورس: 

 ںیم دصہق نب زیدی فیعض راوی ےہ. دنس اس

وأما الطريق التي رواها أبونعيم، عن الوليد بن مسلم، ففي سندها شيخ الوليد، وهو صدقة بن 
يزيد الخراساني، الشامي، ضعفه أحمد، وابن عدي، وأبوحاتم، وعده ابن الجارود، والساجي، 

 والعقيلي في الضعفاء.
 قه أبوزرعة الدمشقي، ودحيم.وقال البخاري: منكر الحديث. ووث -

 قلت: ولعل األرجح من حاله أنه: صدوق يخطيء.

  وموضع رواایت:یک ومضمن اس

  نب زیدی ارمعلی وھجاٹ راوی ےہ.رضحت اعہشئ یک رواتی: اس ںیم اخدل  .١

عن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلَّى اهلل عليه وسلم قال: "عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم 
أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه، فلم يقبل عذره، لم يرد علّي تبركم 

 الحوض".
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 (: فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب.139و  8/81قال الهيثمي في "المجمع" ) -

 اافلریس ارصبلی ےہ سج . ٢

 

ه
ب 
 وک ثیبخ وھجاٹ رقار دای ایگ ےہ. رضحت اسن یک رواتی: اس ںیم اربامیہ نب دہ

وأما حديث أنس رضي اهلل عنه فقال السيوطي في الموضع السابق: قال ابن عساكر في 
سباعياته: أخبرني أبوالقاسم هبةاهلل بن عبداهلل بن أحمد الواسطي، الشروطي، أنبأ أبوبكر 

الماليني، سمعت أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أنبأ أبوسعيد أحمد بن محمد بن عبداهلل 
أبابكر المفيد، سمعت الحسن بن عبداهلل العبدي، سمعت أباهدبة يحدث عن أنس قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، ومن لم 

 يقبل متنصالً صادقاً أو كان كاذباً فال يرد على الحوض".
 ع.والحديث بهذا اإلسناد موضو 

أبوهدبة الراوي للحديث عن أنس اسمه إبراهيم بن هدبة الفارسي، البصري، وهو كذاب 
 خبيث، كذبه ابن معين، وعلي بن ثابت، وأبوحاتم.

(، واللسان 115- 1/114وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة. اه . من المجروحين )
 (.370رقم:  120 - 1/119)

ی وھجاٹ ےہ. انب ابعس یک دنس: اس ںیم یھب . ٣

ملط
ل

 ااحسق نب حیجن ا

( من طريق 1/324وأما حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما فأخرجه ابن عدي في الكامل )
إسحاق بن نجيع الملطي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم قال: "عفوا تعف نساؤكم".
 (.3/106"الموضوعات" ) ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في

وهذا أيضًا موضوع بهذا اإلسناد في سنده إسحاق بن نجيح الملطي وقد كذبوه. )الكامل: 
 ( والتقريب.325 - 1/323

 ایت:روا ڑھگت نم قلعتم ےک وموضع اس

 ی الزنا إال ابتلى فی اهل بيته"."ما زنی عبد قط فادمن عل .١
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ہی رواتی نم  یک زسا ےک وطر رپ اس ےک رھگ واولں وک اس لمع ںیم التبم رکدای اجات ےہ.ارگ وکیئ دنبہ زان اک اعدی اتنب ےہ وت اس 

 ڑھگت ےہ.

 ".ہولو بحيطان دار"من زنی زنی به  . ٢

ہی رواتی یھب نم  وج  صخ زان رکات ےہ اس ےک اسھت زان ایک اجےئاگ ارگہچ اس ےک رھگ یک دویاروں ےک اسھت یہ ویکں ہن وہ.

 ڑھگت ےہ.

  بيته لھی الزنا إال ابتلى فی اعبد قط فادمن عل"ما زنی." 

 اس ںیم ااحسق نب حیجن رواایت ڑھگےن واال راوی ےہ. ہی رواتی وموضع ےہ.

 .موضوع الحديث ذاھ
 (1/278( وأبونعيم في "أخبار أصبهان" )15/2رواه ابن عدي )

 وقال مرفوعا، عنهما ہعن إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضی الل
 ".الحديث يضع ممن وهو الضعفاء، في األمر بين نجيح بن وإسحاق: "عدي ابن

( وقال: "إنه من 728رقم:  149وأورده السيوطي في "ذيل األحاديث الموضوعة" )ص:  -
 أباطيل إسحاق بن نجيح". 

 "."من زنى زني به ولو بحيطان داره 

ی وھجاٹ راوی ےہ.ہی رواتی یھب نم ڑھگت ےہ. اس ںیم اقمس 

ملط
ل

 ا

 .موضوع الحديث ذاھ
رواه ابن النجار بسنده عن القاسم بن إبراهيم الملطي: أنبأنا المبارك بن عبداهلل المختط: 

 يوثق ال من فيه: "النجار ابن قال مرفوعا، عنه ہحدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضی الل
األحاديث الموضوعة" للسيوطي )ص ذاب. ]كذا في "ذيل ك الملطي القاسم وهو: قلت". به

 ([.316/1( و"تنزيه الشريعة" البن عراق )134
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 الکم الخہص

اہلل رب ازعلت اظمل ذات ںیہن اور ہن یہ یسک اکی  صخ ےک انگوہں یک زسا دورسوں وک دےگنی، اہتبل املعےئ اتم رفامےت ںیہ ہک 

رپ ارصار رکات رےہ وت انیقی اس ےک رھگ واےل وج اس وک ہی لمع رکےت ارگ وکیئ  صخ ملھک الھک زان رکے اور اےنپ اس قسف اور انگہ 

دھکی رےہ وہےگن اےکن دولں ےس یھب اس انگہ یک ربایئ متخ وہاجےئیگ اور وہ یھب اس لمع ںیم التبم وہےگن، نکیل ارگ وکیئ یسک 

اور اہلل رب   ت اور ر تم تہب و عی ےہ،یطلغ وک رکےن ےک دعب وتہب رکےل اور اےنپ لمع رپ رشدنمہ وہ وت ااشنءاہلل اس یک رفغم

 ازعلت سج لمع وک وخد اندنسپ رفامےت ںیہ اس لمع ںیم اےنپ دنبوں وک زسا ےک وطر رپ ویکں التبم رفامےگنیئ.

 اہلل رب ازعلت مہ بس ےک اامین اور زعوتں یک افحتظ رفامےئ..)آنیم(

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 12اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ر  اک بیجع ہخسن
ي

 

خ
ل

 اخہمت اب

 اهلل علی ه ےس یسک ےن وپاھچ ہک اامین رپ اخہمت اک اکایمب ہخسن  :وسال

 

مه
ح
 ونی اصبح ر

 

میکح االتم رضحت ومالان ارشف یلع ت

 :)وج ہقف یک وہشمر و رعموف اتکب ےہ اس( ںیم اکی دحثی ےہ  "رمایق االفلح" التبےیئ وت اوہنں ےن رفامای: 

 بينه المنازع ويقل رزقه في له يوسع بيته في( سنته اي) الفجر ركعتي صلى من: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 (111)مراقي الفالح؛ شرح نور االيضاح، ص:   .بااليمان له ويختم اهله وبين

دو رتعک تنس اےنپ رھگ ںیم ڑپےہ وت اس ےک رزق ںیم وتعس ےن اراشد رفامای ہک وج  صخ رجف یک ملسو هيلع هللا ىلص وضحر ارکم  :رتہمج 

)وحاہل: راسہل ہس امیہ  رکدی اجےئیگ، اور اےکس اور اےکس رھگ واولں ںیم ڑگھجے مک وہاجںیئ ےگ اور اس اک اخہمت اامین رپ وہاگ.

خه ربمن: 
صف
 (١١میکح االتم، 

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

ہقف یک اتکب ےہ، ذہلا یسک یھب ہقف یک اتکب ںیم یسک رواتی اک وموجد وہان وطبر وحاہل اکیف ںیہن   واحض رےہ ہک "رمایق االفلح"

 وہات، ہکلب دحثی یک یسک دنتسم اتکب ںیم اس رواتی اک وموجد وہان رضوری ےہ.

 تی اک درہج اور مکح:روا

مه اہلل ےن اس رواتی وک اینپ اتکب  ہی رواتی ااحدثی یک یسک دنتسم اتکب ںیم وموجد ںیہن.
ح
  اہتبل العہم اخسوی ر

 

ه
ب 
"األوج

"

 

ی ه

 

 ںیم لقن ایک ےہ.  ارملص

"من صلى سنة الفجر في بيته يوسع له في رزقه وتقل المنازعة بينه وبين أهله ويختم له 
 باإليمان".

 المحدث: السخاوي. -
 المصدر: األجوبة المرضية. -
 (.3/916الصفحة أو الرقم: ) -
 خالصة حکم المحدث: ال أصل له. -
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 الکم الخہص

 ہی رواتی رسے ےس وموجد یہ ںیہن، ذہلا اس رواتی اک ایبن رکان ای الیھپان یھب درتس ںیہن.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 ومت ےک وتق یک یتخس دور رکےن اک ہخسن

رواتی ایبن یک اجیت ےہ ہک بج وضحرارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےک واصل اک وتق رقبی آای وت آپ ہیلع االسلم ےن اکی  :وسال

وت رفےتش ےن رعض ایک: یج   "ایک ریمی اتّم وک ومت یک فیلکت ربداتش رکین ڑپےیگ؟": زعرالیئ ہیلع االسلم ےس وپاھچ ہک

اے دمحم! "وہےئگ، آپ یک اس احتل وک دھکی رک اہلل رب ازعلت ےن رفامای ہک اہں، وت آپ ہیلع االسلم یک آوھکنں ےس آوسن اجری 

ارکلیس ڑپےہیگ

 

ه
ب 
 "وت اس اک اکی اپؤں داین ںیم اور اکی اپؤں تنج ںیم وہاگ.  ارگ آپ یک اتّم رہ امنز ےک دعب آ

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

امہرے ملع ےک اطمقب اس ومضمن یک رواتی بتک ااحدثی ںیم ںیہک یھب وموجد ںیہن، اچےہ احصح وہں ای فیعض رواایت ای 

 وموضاعت یک اتکںیب. 

 ن وک انبےن یک وکشش یک یئگ ےہ.اہتبل ھچک رواایت وک وجڑ رک اس ومضم

  ١تی ربمنروا: 

ارکلیس ڑپےنھ یک تلیضف:امنز ےک

 

ه
ب 
  دعب آ

ی ےن اینپ اتکوبں ںیم لقن ایک ےہ ہکاس ومضمن یک 

 

سي
ل

"وج  صخ رہ رفض امنز ےک  رواایت وک اامم اسنیئ، اامم ربطاین اور انب ا

ارکلیس ڑپےہاگ وت اوکس تنج ںیم دالخ وہےن ےس رصف ومت امعن ےہ."

 

ه
ب 
اس رواتی یک دنس وک  )ینعی رمےت یہ تنج(  دعب آ

 نسح رقار دای ایگ ےہ.

 (: 9848قال اإلمام النسائي رحمه اهلل في "السنن الكبرى" )
ثَ َنا ُد ْبُن ِحْمَيٍر قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ َنا َعْنُه قَاَل: َحدَّ  َأْخبَ َرنَا اْلُحَسْيُن ْبُن ِبْشٍر، ِبَطرُسوَس، َكَتب ْ

ُد ْبُن زِيَاٍد، َعْن أَِبي أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل صَ  لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "َمْن قَ َرَأ آيََةاْلُكْرِسيِّ ُمَحمَّ
 ِفي ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة َمْكُتوبٍَة َلْم َيْمنَ ْعُه ِمْن ُدُخوِل اْلَجنَِّة ِإالَّ َأْن َيُموَت".

 (.7532وهكذا رواه الطبراني في "الكبير" ) -
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 (.1268والروياني في "مسنده" ) -
 ( من طريق محمد بن حمير به.124ليوم والليلة" )وابن السني في "عمل ا -

 وهذا إسناد جيد.

  ٢تی ربمن روا: 

وضحر ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن بج وافت ےک وتق ومت یک یتخس وک داھکی وت رفےتش ےس اہک ہک رنیم اک اعمہلم رکان وت آامسن ےس 

اکی رفہتش آای سج ےن اتبای ہک آپ ےک اسھت سیب انگ زایدہ رنیم یک یئگ ہکبج ومت یک یتخس اک اکی اکٹھج ولتاروں ےک اکےنٹ ےس 

رکدے اور اے اہلل! ریمی اتم رپ ومت یک یتخس آاسن   االسلم ےن اہلل اعتیل ےس دروخاتس یک ہک زایدہ تخس ےہ وت آپ ہیلع

 ان یک تقشم ےھجم دے دے.

وقال: اااه إن للموت لسكرات، وطلب من ملك الموت أن يرفق به، فنزل عليه ملك من 
عا وعشرين السماء وقال: يامحمد! إن السالم يقرئك السالم، ويقول لك: إنه خفف عنك بض

سكرة، وكل سكرة كتقطيع السيوف، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو يصارع الموت: 
 اللهم شدد علّي سكرات الموت وخفف عن أمتي، وأعادها ثالثاً.

 تی اک مکح:روا

وقنمل ںیہن، ہکلب ہی رواتی نم ڑھگت اور وھجیٹ ےہ ویکہکن ہی رواتی یسک یھب اتکب ںیم )حیحص ای فیعض دنس ےس ںیہک یھب( 

 رواایت یک قیقحت رکےن واےل امتم ارفاد و ادارے اس یک قیقحت ےس اعزج آےکچ ںیہ.

 الکم الخہص

  ےک ذرےعی سج رواتی وک اعم ایک اجراہ ےہ ہی رواتی اناقلب اابتعر اور اناقلب ایبن 

 

ز
ح 
می س

ذہلا اب یہی اہک اجےئاگ ہک اس وتق 

 انتجب الزم ےہ.ےہ، ذہلا اس رطح یک زیچںی الیھپےن ےس ا

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 اگےئ ےک وگتش اک مکح

 اکی میکح اصبح اک ایبن رظن ےس ذگرا سج ںیم اوہنں ےن دو دوعے ےئک:

 اگےئ اک وگتش رضم تحص ےہ.  .١

 ہب ےک دور ںیم ںیہن اھکای ایگ.اگےئ اک وگتش احص  .٢

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

اس دوعے وک ارگ یقیقحت رظن ےس داھکی اجےئ وت ہی ابت رشتعی یک دوونں اینبدوں )ینعی رقآن اور دحثی( ےک الخف رظن آات 

ویکہکن اہلل رب ازعلت ےن الحل اجونروں ںیم اگےئ وک یھب ذرک رفامای اور وضحر ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن اینپ ازواج   ےہ،

ااسی رہزگ نکمم ںیہن ہک سج زیچ ںیم رضر وہ اور اہلل اعتیل اس وک الحل رقار دںی ای   رہطمات یک رطف ےس اگےئ یک رقابین رفامیئ،

 ین ںیم شیپ رکںی. آپ ہیلع االسلم اس وک رقاب

   تل اک وبثت:ںیم رقآن

 َوِمَن اإْلِبِل اثْ نَ ْيِن َوِمَن اْلبَ َقِر اثْ نَ ْيِن. قال تعالى: 

 ثی ںیم اگےئ اک وبثت:ااحد

وفي الصحيحين عن عائشة رضي اهلل عنها "أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ضحى عن نسائه 
 بالبقر".

 ےن دودھ وک وطبر 
ٰ
 وک ااعنم ےک وطر رپ ذرک رفامای: تمعن ذرک رفامای وںیہ رپ وگتش ےک اھکےناور اہجں اہلل اعتل

ا ِفي بُطُوِنَها َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَرٌة  كما قال تعالى: َرًة نُّسِقيُكم مِّمَّ َوِإنَّ َلُكْم ِفي األَنْ َعاِم َلِعب ْ
َها تَْأُكُلوَن.  َوِمن ْ

 آن یک رو ےس ہی دوعی حیحص ںیہن.ںیہن اھکےت ےھت ای ہی تحص ےئلیک رضم ےہ، رقذہلا ہی دوعی رکان ہک احصہب اوکس   ☆
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 ایت یک قیقحت:روا

 :اگےئ ےک وگتش ےک قلعتم دو رواایت فلتخم رطق ےس وارد ںیہ

 :َجِر، َوُهو ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ  األول  َداٍء"."َعَلْيُكْم بِأَْلَباِن اْلبَ َقِر، فَِإن ََّها تُرمُّ ِمْن ُكلِّ الشَّ
 ذہلا اس ںیم افش ےہ.  ےس رچیت ےہ،اس رواتی ںیم اگےئ اک دودھ ےنیپ اک مکح ےہ ہک ہی رہ درتخ 

 :اُء، "َعَلْيُكْم بِأَْلَباِن اْلبَ َقِر َوُسْمَناِنَها، َوِإيَّاُكْم َوُلُحوَمَها، فَِإنَّ أَْلَبانَ َها وُسْمَنانَ َها َدَواٌء َوِشفَ  الثانى
 َوُلُحوَمَها َداء".

 اور وگتش وک امیبری رفامای ایگ. س رواتی ںیم اگےئ اک دودھ اور نھکم اھکےن اک مکح ےہا

 اک مکح: ایت یک قیقحت اور انروا

   :یلہپ رواتی .١

 حیحص االانسد وانتمل ےہ ہک دنس یھب درتس اور نتم یھب رقآن ےک مکح ےک وماقف ےہ.

ُد ْبُن (: أخبرنا 4/193/6863) قال النسائى "السنن الكبرى" - عبيداهلل بن فضالة نا ُمَحمَّ
يُوُسَف َعْن ُسْفَياَن يعنى الث َّْوِرىَّ َعْن قَ ْيِس ْبِن ُمْسِلٍم َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َعْن َعْبِداهلِل ْبِن 

َل َلُه َدَواًء، فَ َعَلْيُكْم َمْسُعوٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلََّم: "َما أَنْ َزَل اهللُ َداًء ِإال أَنْ زَ 
َجِر ُكلِِّه".  بِأَْلَباِن اْلبَ َقِر، فَِإن ََّها تُرمُّ ِمْن الشَّ

 (.4/326( عن سلمة بن شبيب، والطحاوى "شرح المعانى")1450وأخرجه كذلك البزار )

 دحمنیث رکام ےن اس رواتی وک حیحص رقار دای ےہ سج ںیم رصف دودھ ےنیپ اک ذترکہ ےہ.

 :دورسی رواتی  .٢

سج ںیم اگےئ اک وگتش اھکےن ےس عنم ایک ایگ ےہ، اس رواتی وک دقتمنیم ںیم ےس اامم احمک اور أتمرخنی ںیم ےس أابلین ےن  

دنس ےک احلظ ےس وت اےئلس ہک یسک دنس رپ تحص اک مکح  نکیل ہی رواتی دنس اور نتم ےک اابتعر ےس حیحص ںیہن. حیحص رقار دای ےہ.

 احمک اک استلہ رعموف ےہ ہکبج اس دنس ںیم اکی راوی ااہتنیئ فیعض ےہ. اگلےن ںیم اامم

َوُلُحوَمَها  ُسْمَنانَ َها َدَواٌء َوِشَفاُء،"َعَلْيُكْم بِأَْلَباِن اْلبَ َقِر َوُسْمَناِنَها، َوِإيَّاُكْم َوُلُحوَمَها، فَِإنَّ أَْلَبانَ َها و 
 َداٌء".
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 يخرجاه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم

 تی یک اانسدی تیثیح:روا اس

 اس دنس ںیم فیس نب نیکسم ااہتنیئ زمکور راوی ےہ.

:َسْيُف ْبُن ِمْسكِ   .١ َلِميُّ اْلَبْصِريُّ  يٍن السُّ
(: يأتي بالمقلوبات واألشياء الموضوعات، ال 1/3477قال ابن حبان فی "المجروحين" )

 على قلتها. يحل االحتجاج به لمخالفته األثبات فى الروايات
 .بالقويوقال الدارقطني: ليس 

 وقد أجاد ابن الجوزي في قوله: ☆
"فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف 

 اعتباره".
وموضع  "رہ وہ رواتی وج اوصل ای وقعل ےک الخف وہ وت اس وک العہم انب وجزی ےن اس ےک قلعتم تہب ایلع ابت رفامیئ ہک

 رواتی یہ امشر ایک اجےئ".

مه اہلل یک حیح:خیش
ح
  اابلین ر

 ےس بج اس رواتی اور خیش اابلین یک حیح ےک ابرے ںیم وسال ایک ایگ وت اوہنں ےن اہنتی اجعم ابت رفامیئ ہک 

 

ن
 
می

 

لعی ي

خیش انب ا

 ہی خیش یک ڑبی ویطلغں ںیم ےس اکی ےہ". "یطلغ ےس اپک اور وصعمم رصف اہلل اک یبن ےہ ابیق رہ ااسنن ےس یطلغ وہیت ےہ اور

 الکم الخہص

"محل ارقبل داء" ہک )اگےئ اک وگتش امیبری اک ببس ےہ( ہی رواتی دنس ےک احلظ ےس درتس ںیہن اور ہی اوصل رشع ےک یھب 

یسک ےک زماج رپ یکشخ اک  الخف ےہ ہک سج زیچ وک اہلل اعتیل ےن وطبر ااعنم ذرک رفامای ےہ ااکس اصقنن دہ وہان نکمم ںیہن، اہتبل ارگ

 ہبلغ وہ ای اس العےق یک آب وہا کشخ وہ وت رھپ امکحء اگےئ ےک وگتش ےس رپزیہ اتبےت ںیہ.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 15اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 داہییت ےک وساالت

ہیلع االسلم ےک وجاابت اک ذترکہ ےہ، اس اکی رواتی تہب وہشمر ےہ سج ںیم اکی داہییت ےک وساالت اور آپ  :وسال

رے ںیم آپ یک قیقحت ولطمب اس رواتی یک تحص ےک اب ؟الھبویئں وک عمتجم ایک ایگ ےہ رواتی ںیم داین اور آرخت یک امتم

 ےہ.

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

 بس ےس ےلہپ اس رواتی ےک اافلظ وک لقن ایک اجات ےہ.

 تی اک نتم:روا

ه رفامےت ںیہ ہک وضحر یلص اہلل ہیلع وملس یک دختم ںیم اکی داہییت ےن احرض وہ رک رعض ایک رضحت اخدل نب ودیل ریض 

 

اہلل عی

وضحر یلص اہلل ہیلع وملس  ہک ایروسل اہلل! ںیم آپ ےس ایسی ابت وپانھچ اچاتہ وہں وج ےھجم داین اور آرخت ںیم ینغتسم انبدے.

 ےن رفامای ہک وج اچوہ وپوھچ.

 :السلم ےک درایمن اکمہملہیلع ا اہییت اور آپد

 داہییت: ںیم بس ےس زایدہ ملع واال اننب اچاتہ وہں.  .١

 آپ ہیلع االسلم: وقتی اایتخر رکو، اعمل نب اجؤےگ. 

 داہییت: بس ےس زایدہ اریم/ینغ اننب اچاتہ وہں.  .٢

 آپ ہیلع االسلم: انقتع اایتخر رکو، اریم وہاجؤےگ. 

 داہییت: بس ےس زایدہ اعدل اننب اچاتہ وہں.  .٣

 آپ ہیلع االسلم: ےسج اےنپ ےئل ااھچ ےتھجمس وہ ویہ دورسوں ےئلیک دنسپ رکو. 

 داہییت: ااھچ آدیم اننب اچاتہ وہں.  .٤
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 آپ ہیلع االسلم: ولوگں وک عفن اچنہپؤ، اےھچ آدیم نب اجؤےگ. 

 ہج اچاتہ وہں.داہییت: اہلل ےک درابر ںیم اخص وصختیص اک در  .٥

 آپ ہیلع االسلم: اہلل اک ذرک رثکت ےس رکو.

 داہییت: ااسحن رکےن واال اننب اچاتہ وہں.  .٦

 آپ ہیلع االسلم: اہلل یک ایسی دنبیگ رکو  ےسی مت اےس دھکی رےہ وہ ای  ےسی وہ ںیہمت دھکی راہ ےہ. 

 داہییت: اہلل اک رفامربندار اننب اچاتہ وہں.  .٧

 رفاضئ اک امامتم رکو. آپ ہیلع االسلم: 

 داہییت: ایقتم ےک روز انگوہں ےس اپک وہرک اہلل اعتیل ےس انلم اچاتہ وہں.  .٨

 آپ ہیلع االسلم: انجتب ےک دعب وفرا لسغ ایک رکو. 

 داہییت: ایقتم ےک دن ونر ںیم اانھٹ اچاتہ وہں. .٩

 آپ ہیلع االسلم: ملظ رکان وھچڑ دو. 

 ایقتم ےک دن اہلل اعتیل ھجم رپ رمح رکے.داہییت: ہی اچاتہ وہں ہک   .١٠

 آپ ہیلع االسلم: اہلل ےک دنبوں رپ رمح رکو.  

 داہییت: انگوہں ںیم یمک اچاتہ وہں. . ١١

 آپ ہیلع االسلم: رثکت ےس اافغتسر ایک رکو.  

 داہییت: بس ےس زایدہ زعت واال اننب اچاتہ وہں. . ١٢

 ان دنب رکدو.آپ ہیلع االسلم: ولخمق ےک اسےنم اہھت الیھپ 

 داہییت: بس ےس زایدہ اطوتقر اننب اچاتہ وہں.  .١٣

 آپ ہیلع االسلم: اہلل رپ وتلک رکو. 

 داہییت: رزق یک اشکدیگ اچاتہ وہں.  .١٤

 آپ ہیلع االسلم: ہشیمہ ابووض روہ. 

 داہییت: ہی اچاتہ وہں ہک اہلل اور اےکس روسل اک وبحمب نب اجؤں. . ١٥
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 اہلل اور اےکس روسل اک وبحمب وہ اےس اانپ وبحمب انبول.آپ ہیلع االسلم: وج   

 داہییت: ایقتم ےک روز اہلل اعتیل ےک ےصغ ےس انچب اچاتہ وہں.  .١٦

 آپ ہیلع االسلم: ولوگں رپ ہصغ رکان وھچڑ دو. 

 داہییت: داعؤں یک وبقتیل اچاتہ وہں.  .١٧

 آپ ہیلع االسلم: رحام ہن اھکؤ.  

 وہں ہک ایقتم ےک روز اہلل اعتیل ریمی رپدہ وپیش رفامںیئ.داہییت: ہی اچاتہ  . ١٨

 آپ ہیلع االسلم: ولوگں یک رپدہ وپیش رکو. 

 داہییت: ایک زیچ انگوہں ےس اعمیف دالےئیگ؟ . ١٩

 آپ ہیلع االسلم: آوسن، اعزجی، امیبری. 

 داہییت: بس ےس ڑبی ااھچیئ ایک ےہ؟  .٢٠

 ربص.آپ ہیلع االسلم: اےھچ االخق، وتاعض اور 

 داہییت: بس ےس ڑبی ربایئ ایک ےہ؟  .٢١

 آپ ہیلع االسلم: دباالخیق اور لخب. 

 داہییت: اہلل ےک ےصغ وک ایک زیچ ڈنھٹا رکیت ےہ؟ . ٢٢

 آپ ہیلع االسلم: ےکپچ ےکپچ دصہق اور ہلص ریمح. 

 داہییت: ایک زیچ دوزخ یک آگ وک ڈنھٹا رکےیگ؟ . ٢٣

  ربص.آپ ہیلع االسلم: داین یک وتبیصمں رپ 

 ہی رواتی ریغب دنس ےک وقنمل ےہ. زنکاامعلل ںیم

عن خالد بن الوليد رضي اهلل عنه قال: جاء أعرابي إلي رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فقال: 
 يارسول اهلل! جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا واِلخرة.

 فقال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم: سل عما بدا لك.
 أكون أعلم الناس.فقال: أريد ان 
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 فقال صلي اهلل عليه وسلم: اتق اهلل تكن أعلم الناس.
 فقال: أريد أن أكون أغني الناس.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: كن قانعاً تكن أغني الناس.
 قال: أحب أن أكون أعدل الناس.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس.
 ون خير الناس.قال: أحب أن اك

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: كن نافعاً للناس تكن خير الناس.
 قال: أحب أن أكون أخص الناس إلی اهلل.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: أكثر من ذكر اهلل تكن أخص الناس إلی اهلل.
 قال: أحب أن أكون من المحسنين.

 كن تراه فإنه يراك.فقال صلي اهلل عليه وسلم: أعبد اهلل كأنك تراه وإن لم ت
 قال: أحب أن أكون من المطيعين.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: أد فرائض اهلل تكون من المطيعين.
 قال: أحب أن ألقي اهلل نقياً من الذنوب.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: اغتسل من الجنابة متطهراً تلقي اهلل نقياً من الذنوب.
 نور.قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في ال

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: ال تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور.
 قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: ارحم نفس وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة.
 قال: أحب أن تقل ذنوبي.

 فقال صلي اهلل عليه وسلم: أكثر من األستغفار تقل ذنوبك.
 را...مختص
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  اک الکم:دحمنیث

مه اہلل یک رطف وسنمب ےہ ہک ںیم ےن سمش ادلنی نب اامقلح یک اتکب ںیم اھکل وہا اپای ہک ان 
ح
ہی رواتی ریغب دنس ےک ویسیط ر

ر ی ےن ایبن ایک ہک ںیم بلط ملع ںیم رصم ایگ اور ںیم ےن ااتسد اوباحدم ارصملی ےس ہی رواتی اچیہ وت 
ف

 

غ

 

سی
م
ل

اوہنں ےس اوباابعلس ا

 اہلل ہنع یک ہی ےن ےھجم اکی اسل کت روزے رےنھک اک مکح دای، رھپ اکی اسل ےک دعب اےنپ اشمخئ یک دنس ےس اخدل نب ودیل ریض

 رواتی ایبن یک.

، ج: 47/44يوجد في كتاب "كنز العمال في سنن األقوال واألفعال" للمتقي الهندي، )برقم 
 (.54-53، ص: 16

ن كتب السنة وليس له إسناد؛ بل جاء بهذا اللفظ: قال الشيخ ولكنه غير معزو إلى كتاب م
جالل الدين السيوطي رحمه اهلل تعالى: وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في 
مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من اإلمام أبي 

ني بصوم سنة، ثم عاودته في حامد المصري، والتمست منه حديث خالد بن الوليد، فأمر 
ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد، قال: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل 

 .ہعليه وسلم.....الی اخر

  انب ابز اک الکم:خیش

ےہ ہک  ہی رواتی ریغب دنس ےک وقنمل ےہ اور نج ولوگں یک رطف تبسن یک اجیت ےہ وہ بس ےک بس وہجمل راوی ںیہ، ااسی اتگل

 اس رواتی وک ڑھگےن واےل ےن تہب یس رواایت اور وااعقت وک وجڑ رک ہی وپرا ومضمن انبای ےہ.

ا يغنينی في الدنيا واِلخرِة،  جاء رجٌل إلى النبيِّ صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم فقال: إني سائُِلك عمَّ
......الخ ا بدا لك، قال: يا نبيَّ اهلِل أحبُّ  فقال له: سْل عمَّ

 راوي: خالد بن الوليد.ال -
 المحدث: ابن باز. -
 المصدر: مجموع فتاوى ابن باز. -
 .26/330الصفحة أو الرقم:  -
 خالصة حكم المحدث: موضوع، ورواته مجاهيل. -
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وكأن واضعه جمع متنه من األحاديث الصحيحة ومن بعض كالم أهل العلم، وبعض ألفاظه 
 منكرة ال توافق األدلة الشرعية.

 الکم الخہص

ہی رواتی اثتب ںیہن ہکلب نم ڑھگت ےہ، اس رواتی وک تہب اسری رواایت ےک اافلظ اور الہ ملع ےک اوقال ےس وجڑ رک انبای ایگ 

 ذہلا دحثی ےک وطر رپ اس اک ایبن رکان ای اوکس اشعئ رکان رہزگ درتس ںیہن. ےہ، 

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 58

 

 16اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ہیلع
 

 

 االسلم یک اچسیل زہار اسل ابعدت ربجائ

اکی رواتی ینس ےہ ہک اکی ابر بج رضحت ربجلی ہیلع االسلم ےن اچسیل زہار اسل یک امنز ڑپیھ وت اہلل اعتیل ےن رفامای  :وسال

 ہک ہی اتم دمحمہی یک رجف یک وتنسں ےک ارج ےس یھب مک ےہ...

 قیقحت رفام دےئجی... ابین اس یکرباےئ رہم

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

ہی رواتی ہن وت یسک دنتسم اتکب ںیم وموجد ےہ اور ہن یہ اس یک وکیئ دنس ےہ اور ہن یہ اس ںیم رجف یک دو وتنسں یک تلیضف اک ذرک 

 ےہ.

 تی اک لمکم نتم:روا

اچاتہ وہں، اہلل اپک ےن رفامای رکول، اوہنں ےن اکی رمہبت ربجالیئ ہیلع االسلم ےن رعض ایک ہک ایاہلل! ںیم آپ یک ابعدت رکان 

( اسل ےک دعب السم ریھپا، اہلل اپک ٤٠,٠٠٠دو رتعک امنز یک تّین ابدنیھ اور اس امامتم ےک اسھت امنز ادا یک ہک اچسیل زہار)

دو روتعکں ےس ڑبھ  ےن رفامای: مت ےن تہب ایھچ امنز ڑپیھ ےہ، نکیل اکی اتّم آےن وایل ےہ سج یک رجف یک دو ںیتنس ریتی ان

اجیگنیئ وج وہ ولگ اینپ رکفوں اور وسوچں تیمس ادا رکےگنی ویکہکن ان یک امنز ریمے مکح ےس وہیگ اور اہمتری امنز اہمتری 

 اچتہ ےس ےہ.

وی ربجلی ہیلع االسلم ےن رعض ایک ہک ایاہلل! آپ ان وک ان یک ابعدت رپ ایک دےگنی؟ وت اہلل رب ازعلت ےن رفامای ہک تنج الم 

دواگن، وت ربجلی ےن اہلل اعتیل ےس اس تنج وک دےنھکی یک ااجزت امیگن وت اہلل اعتیل ےن ااجزت دے دی وت ربجلی ہیلع االسلم ےن اےنپ 

 )احالہکن ربجلی بج رصف دو رپ وھکےتل ںیہ وت رہ ابر رپ وھکےنل اور دنب رکےن رپ  نیت زہار اسل اک رفس ےط 

 

اسرے رپ وھکل دی 

ور ربجلی ہیلع االسلم نیت وس اسل اڑےت رےہ اور کھت رک دجسے ںیم رگ ےئگ اور رعض ایک ہک ںیم اس تنج ےک رکےتیل ںیہ( ا

 اجںیئ اور وت زہاروں 

 

آدےھ ای اکی اہتیئ کت چنہپ ایگ وہں ای ںیہن؟ وت وجاب الم ہک اے ربجلی! ارگ ےھجت دوینگ وقت اور رپ دی 

 اجےن واےل ارج ےک دوسںی  ےص کت یھب ںیہن چنہپ اتکس.اسل اڑات رےہ بت یھب اتم دمحمہی وک دو رتعک

 

  رپ دی 
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عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "لما خلق اهلل تعالى جبرائيل عليه السالم على أحسن 
صورة وجعل له ستمائة جناح، طول كل جناح ما بين المشرق والمغرب نظر إلى نفسه فقال 

صورة مني؟ فقال اهلل تعالى: ال، فقام جبرائيل وصلى )أي: جبريل(: إلهي! هل خلقت أحسن 
ركعتين شكًرا هلل تعالى، فقام في كل ركعة عشرين ألف سنة، فلما فرغ من الصالة قال اهلل 
تعالى: ياجبرائيل! عبدتني حق عبادتي وال يعبدني أحد مثل عبادتك لكن يجيء في آخر 

مة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع سهو الزمان نبي كريم حبيب إليَّ يقال له: محمد، وله أ
ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة، فوعزتي وجاللي إن صالتهم أحب إليَّ 
من صالتك؛ ألن صالتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري، قال جبرائيل: يا رب! ما أعطيتهم 

ذن من اهلل تعالى أن يراها، في مقابلة عبادتهم؟ فقال اهلل تعالى: أعطيتهم جنة المأوى. فاستأ
فأذن اهلل تعالى له، فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار؛ فكلما فتح جناحين قطع 
مسيرة ثالثة آالف سنة وكلما ضم قطع مثل ذلك، فطار على هذا ثالثمائة عام فعجز ونزل 

و ربعها؟ في ظل شجرة وسجد هلل تعالى فقال في سجوده: إلهي! هل بلغت نصفها أو ثلثها أ
فقال اهلل تعالى: ياجبرائيل! لو طرت ثالثمائة ألف عام ولو أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة 
مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت ال تصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته ألمة محمد في 

 مقابلة ركعتين من صالتهم".
 الکم الخہص

ذہلا اس یک تبسن آپ ہیلع    نم ڑھگت اور وموضع رواتی ےہ،ہی رواتی بتک ااحدثی ںیم ںیہک رپ یھب وموجد ںیہن ہکلب ہی

 االسلم یک رطف رکان درتس ںیہن.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 60

 

 17اہیبنتت ہلسلس ربمن 

  ہیلع االسلم اور زاخیل یک اشدیویفس

 "* اک ذرک یھب  رقآن میکح ےن وسرہ ویفس ںیم رضحت ویفس ہیلع االسلم اک واہعق ذرک :وسال

 

رفامای ےہ وںیہ رپ *"ارمأة ازعلي 

اتلم ےہ، نکیل ہی اخوتن وکن یھت، اس اک انم ایک اھت اور اس اک ویفس ہیلع االسلم ےس وج رہتش ذرک ایک اجات ےہ اس ےک قلعتم رقآن 

ہک حیحص اور طلغ اک ہلصیف رکان لکشم ودحثی ںیم ایک اتلم ےہ؟ ہکبج اس قلعتم فلتخم افتریس اور اتکوبں ںیم اس دقر وااعقت ےتلم ںیہ 

 یلست شخب وجاب انعتی رفامںیئ... رباےئ رہمابین وہاجات ےہ...

مه اعتیلاوجلا
س
 ب اب

رقآن  دیج اور ااحدثی رہطمہ ںیم سج دقر ایبن وموجد ےہ اس وک امانن اور اس یک دصتقی رکان رہ املسمن رپ رفض ےہ اور وج 

اس اک میلست رکان یھب رضوری ںیہن ہکلب اس اک حیحص وہان یھب دنس ےک درتس وہےن رپ  ابںیت رقآن و دحثی ںیم وموجد ںیہن

 وموقف وہات ےہ۔

 اتریخی بتک ںیم زاخیل اک ذترکہ:

 اک انمزاخیل : 

ب فا ر ای وپافیتر یک زوہج اک انم ےہ وج رصم یک اسہنک یھت، اور رواایت ےک اطمقب دےاوالد یھت اس ےئل ہک 
ط
وشرہ "زاخیل" زعزی رصم وت

 انرمد اھت، اور رصم ےک کلم ںیم وچہکن اس وتق تب رپیتس اک دور دورہ اھت ہی یھب تب رپتس یھت۔

ابلبئ ںیم اس  صخ اک انم وفطب قا ر اھکل ےہ سج ےن ویفس وک رخدیا اھت۔ رقآن  دیج ےن آےگ لچ رک زعزی ےک بقل ےس اس اک 

وود ںیم اس یک ویبی اک انم زاخیل اھکل ےہ۔ذرک ایک ےہ۔ وہ اشیہ زخاےن اک ای ابڈی اگرڈوں اک ارسف اھت
م
م

 

ب

)زاخیل ای رالیع(. زعزی رصم یک   ۔ 

 ویبی اک انم رالیع اھت، وکیئ اتہک ےہ زاخیل اھت۔ ہی راعلیب یک یٹیب ںیھت.

 ))اموخذ از 

مه اہللرسفم وم( "ریسفت امثعین"     .١
ح
 )الان ریبش ادمح امثعین ر
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 ادلنی اوبادفلاء انب ریثک(امعد  احظف  ("ریسفت انب ریثک" . ٢

وگای رقآن ودحثی ںیم اس ےک انم ےک قلعتم وکیئ واحض ابت وموجد ںیہن ہکلب ارسایلیئ رواایت یک اینبد رپ اس اک انم "رالیع"* 

 اور بقل "زاخیل" ایبن ایک اجات ےہ.

 ویفس ہیلع االسلم ےس اشدی: 

رطح ان یک اشدی ےک قلعتم یھب اخومش ںیہ، اہتبل  سج رطح رقآن و دحثی ان ےک انم ےک ابرے ںیم اخومش ںیہ ایس

افتریس اور اترخی یک اتکوبں ےن ارساایلیئت ےس اس ابت وک لقن ایک ےہ ہک وزری زخاہن ےننب ےک دعب ویفس ہیلع االسلم یک زاخیل 

 ےس اشدی وہیئ یھت.

اس   یک رفامش یک وت ابداشہ ےن ان وک وزری انبدای،دمحم نب ااحسق ےتہک ںیہ ہک بج ویفس ہیلع االسلم ےن ابداشہ ےس وزری زخاہن ےننب 

ےک دعب زاخیل اک وشرہ رمایگ وت ابداشہ ےن ویفس ہیلع االسلم یک اشدی زاخیل ےس رکادی اور بج ویفس ہیلع االسلم اس ےک اپس ےئگ 

اے دوتس! اسہقب اکومں رپ ےھجم  وت رفامای ہک ایک ہی اس لمع ےس رتہب ںیہن سج یک مت ےھجم دوعت دے ریہ یھت؟ وت زاخیل ےن اہک ہک

المتم ہن رکو۔۔۔۔۔۔ رھپ اہلل اعتیل ےن ان وک اوالد بیصن رفامیئ، دو ےٹیب وہےئ: اکی اک انم ارفامیئ اور دورسے اک انم اشیم نب 

  االسلم(.ویفس، رھپ ارفامیئ اک اٹیب ونن وہا اور ون

 م
علي

 ن اک اٹیب وی ع )

اعيل" خبٌر عن إمام السير والتاريخ محمد بن وورد في زواج يوسف عليه السالم من "ر 
إسحاق رحمه اهلل حيث يقول: لما قال يوسف للملك: }ِاْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن اْألَْرِض ِإنِّي 
َحِفْيٌظ َعِلْيٌم{ قال الملك: قد فعلت! فواله فيما يذكرون عمل إطفير، وعزل إطفير عما كان 

نَّ  َها َحْيُث َيَشاء{عليه، يقول اهلل: }وََكَذِلَك َمكَّ  اِلية. ا لِيُ ْوُسَف ِفي اْألَْرِض يَ َتبَ وَّأُ ِمن ْ
قال: فذكر لي )واهلل أعلم( أن إطفير َهَلك في تلك الليالي، وأن الملك الرَّيان بن الوليد، زوَّج 
يوسف امرأة إطفير "راعيل"، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيًرا مما كنت تريدين؟ 

فيزعمون أنها قالت: أيُّها الصديق! ال تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسًنا وجماالً، قال: 
ناعمًة في ملك ودنيا، وكان صاحبي ال يأتي النساء، وكنَت كما جعلَك اهلل في حسنك 
وهيئتك، فغلبتني نفسي على ما رأيت. فيزعمون أنه وجَدها عذراء، فأصابها، فولدت له 
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وسف، وميشا بن يوسف، وولد ألفرائيم نون، والد يوشع بن نون، ورحمة رجلين: أفرائيم بن ي
 امرأة أيوب عليه السالم.

 (7/2161رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" ) -
 (.16/151والطبري في "جامع البيان" ) -

وورد نحوه عن زيد بن أسلم التابعي الجليل، وعن وهب بن منبه المعروف بالرواية عن 
 ([.4/553]نقل ذلك السيوطي في "الدر المنثور" ) اإلسرائيليات.

العہم رمسدنقی ےن اینپ ریسفت ںیم واہعق لقن ایک ےہ ہک بج زاخیل ےک وشرہ اک ااقتنل وہایگ وت زاخیل راےتس ںیم ھٹیب یئگ اور بج ویفس 

 سج ےن مالم وک ابداشہ اور ابداشہ ہیلع االسلم اےنپ اجہ والجل ےک اسھت واہں ےس ذگرے وت زاخیل ےن اہک ہک اہلل یک بیجع اشن ےہ

 السلم ےن اس ےس اشدی رکیل۔وک مالم انبدای اور رھپ ویفس ہیلع ا

ذَكره السمرقندي في تفسيره بصيغة التضعيف، فقال: وُروي في الخبر أن زوج زليخا مات، 
خا: وبقيت امرأته زليخا، فجلست يوما على الطريق، َفَمّر عليها يوسف في َحَشِمه، فقالت زلي

الحمد هلل الذي جعل العبد َمِلكا ِبطاعته، وجعل الملك مملوكا بمعصيته، وتزوجها يوسف 
 فوجدها عذراء، وأْخبَ َرت أن زوجها كان ِعنِّيًنا لم َيِصل إليها...

 ہی واہعق درتس ولعمم ںیہن وہات. العہم رمسدنقی ےتہک ںیہ ہک ےھجم

 وال أظنه صحيحا.
 الکم الخہص

ان یک رضحت ویفس ہیلع االسلم ےس اشدی ےک قلعتم وکیئ ابت رقآن ای دحثی ےس اثتب ںیہن، اہتبل ارساایلیئت زاخیل اک انم ای 

 ےس ھچک ابوتں اک وبثت اتلم ےہ نکیل وہ ابںیت رصف اس دح کت ںیہ ہک ہن ان وک اچس اہک اجاتکس ےہ اور ہن وھجاٹ.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 18ربمن اہیبنتت ہلسلس 

 دخہجی ریما رتسب ٹیپل دو

ہی ابت تہب اسرے ایبانت ںیم ینس ےہ ہک وضحر یلص اہلل علی ه وملس رپ ویح انزل وہےن اور آپ ہیلع االسلم وک اتم یک  :وسال

ہیلع االسلم ےک رامنہیئ )اور اوکن دوعت دےنی( اک مکح ےنلم ےک دعب اکی ابر رضحت دخہجی ریض اہلل اہنع ےن بسح ومعمل آپ 

 آرام رفامےن )وسےن( ےئلیک ےئلیک رتسب اھچبای وت آپ ہیلع االسلم ےن رفامای ہک ریما رتسب ٹیپل دو، اب آرام ےک دن متخ وہےئگ...

 ایک ہی رواتی درتس ےہ؟  

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

ںیم یہ لم یکس، اس ںیم اوہنں ےن اوکس ابووجد تہب زایدہ التش اور وجتسج ےک ہی رواتی رصف دیس بطق یک ریسفت الظل ارقلآن 

 دو ہگج لقن ایک ےہ۔

 ""مضى عهد النوم يا خديجة
 "في ظالل القرآن" في ب المسمى تفسيره في اهلل رحمه قطب سيد األستاذ ذكره الحديث ذاھ

 موضعين:
الطُّوَر ُخُذوا َما  األول: في تفسيره لقول اهلل تعالى: }َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكمُ 

ُقوَن) ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ َناُكْم ِبُقوَّ ( ثُمَّ تَ َولَّْيُتْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَ َلْواَل َفْضُل ٦٣آتَ ي ْ
 [.٦٣، ٦٤({ ]البقرة: ٦٤اهلِل َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسرِين)

( ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْص ٢( ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل)١زمل: }يَاأَي َُّها اْلُمزَّمُِّل)الثاني: في تفسير سورة الم
( ِإنَّ ٥( ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقياًل)٤( َأْو ِزْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِياًل)٣ِمْنُه َقِلياًل)

َوُم ِقْياًل) نَاِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َهاِر َسْبًحا َطوِْياًل)٦وََّأق ْ ( َواذُْكِر ٧( ِإنَّ َلَك ِفي الن َّ
( َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو فَاتَِّخْذُه ٨اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتْياًل)

 [١-٩({ ]المزمل: ٩وَِكياًل)
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 اس رواتی یک قیقحت:

  ہک ہی رواتی ںیمہ ںیہن لم یکس۔ دبعاداقدر افاقسف ںوہنں ےن الظل ارقلان یک یرخ ج یک ےہ وہ ےتھکل ںیہخیش ولعی نب

وقد قال الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف في تخريجه ألحاديث وآثار كتاب "فی ظالل 
 القرآن":

 (1/76حديث: "مضى عهد النوم يا خديجة." ) .١
 لم أجده

 الکم الخہص

ںیم اس واےعق وک ریغب دنس ےک   "یف الظل ارقلآن" ہی رواتی یسک یھب دنتسم اتکب ںیم وموجد ںیہن، اہتبل دیس بطق ےن اینپ ریسفت 

ذہلا آپ ہیلع االسلم یک رطف اس یک تبسن رکان درتس  اس ےک العوہ ایکس وکیئ اور دنس ای وحاہل وموجد ںیہن ےہ،  ذرک ایک ےہ،

 ںیہن. 

 ابواہلل املع ابوصل

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 19اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 احصہب اک گنج ںیم وسماک رکان

اکی واہعق ایبن ایک اجات ےہ ہک احصہب ریض اہلل مہنع وک اکی گنج ےک ومہعق رپ حتف ںیہن وہریہ یھت، بج اوہنں ےن حتف ہن  :وسال

وہا ہک وغشمتیل یک وہج ےس وسماک رکان وھبل ےئگ وت بس اسویھتں ےن  ےنلم یک وہج ےک ابرے ںیم آسپ ںیم وشمرہ ایک وت ولعمم

وسماک اکنل رک اس ےس اےنپ داوتنں اک الخل رکان رشوع رکدای، بج دونمشں ےن ہی رظنم داھکی وت ےنہک ےگل ہک ہی ولگ وت داتن 

  یک قیقحت ولطمب ےہ.اس واےعق زیت رکرےہ ںیہ، اتگل ےہ ہک ںیمہ اچک یہ ابچ اجںیئ ےگ، وت دنمش اھبگ ےئگ...

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

ہی واہعق فلتخم بتک اترخی ںیم فلتخم احصہب رکام ےک رکشلوں ںیم شیپ آےن واےل واےعق ےک وطر رپ اتلم ےہ نکیل وسماک ےس 

 قلعتم واہعق بس ےس ےلہپ ںیمہ اترخی ربطی ںیم اتلم ےہ اور اظبرہ ویہ ان امتم وااعقت اک مم ذخ ولعمم وہات ےہ۔ 

رجہی ںیم بج املسمونں ےن اریان رپ ہلمح ایک وت رمتس وج فجن ںیم اھت اس ےن اانپ اجوسس املسمونں  14اامم ربطی ےتہک ںیہ ہک 

ےک رکشل ںیم اجیھب، اس اجوسس ےن داھکی ہک رہ امنز ےئلیک املسمن وسماک رکےت ںیہ اور رھپ امنز ڑپےتھ ںیہ، رھپ وہ اجوسس واسپ 

ںیم ےن ان ںیم اکی دن ذگارا ےہ، ری ربخ انسیئ وت اس ےن وپاھچ ہک ان اک اھکان ایک اھت؟ وت اس ےن اہک ہک رمتس ےک اپس آای اور اس

  اشم اور رات ےک وتق وچےتس ےھت۔ںیم ےن یسک وک ھچک اھکےت ںیہن داھکی اہتبل ان ےک اپس ھچک ڑکلایں ںیھت نج وک وہ ولگ حبص

اسےنم ارتا اور داھکی ہک ؤمذن ےن رہظ یک امنز ےئلیک اذان دی اور املسمن امنز یک اس ےک دعب رمتس الچ اور املسمونں ےک رکشل ےک 

 ایتری ںیم گل ےئگ وت رمتس ےن اےنپ رکشل واولں ےس اہک ہک وفرا وسار وہاجؤ وت وپاھچ ایگ ہک ویکں؟ وت رمتس ےن اہک ہک ایک مت دھکی ںیہن

 ای ایگ ہک وہ امنز یک ایتری رکرےہ ںیہ۔رےہ ہک اہمترا دنمش ےلمح یک ایتری رکراہ ےہ وت اس وک اتب

ثَ َنا سيف عن النضر عن ابن الرفيل، قال: لما نزل  : َعْن ُشَعْيٍب، قال: َحدَّ ِريُّ َكَتَب ِإَليَّ السَّ
رستم النجف بعث منها عينا إلى عسكر المسلمين، فانغمس فيهم بالقادسية كبعض من ند 

يصلون فيفترقون إلى مواقفهم، فرجع إليه فأخبره منهم، فرآهم يستاكون عند كل صالة، ثم 
بخبرهم وسيرتهم حتى سأله: ما طعامهم؟ فقال، مكثت فيهم ليلة، ال واهلل ما رأيت أحدا 
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منهم يأكل شيئا، إال أن يمصوا عيدانا لهم حين يمسون، وحين ينامون، وقبيل أن يصبحوا، 
ذن سعد الغداة، فرآهم فلما سار فنزل بين الحصن والعتيق وافقهم، وقد أذن مؤ 

يتحشحشون، فنادى في أهل فارس أن يركبوا، فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون إلى عدوكم قد 
 نودي فيهم فتحشحشوا لكم. قال عينه: ذلك إنما تحشحشهم هذا للصالة.

 :رع االوشاق ںیم اس واےعق اک رخاشم  .١

اس اتکب ںیم البدنس اس واےعق وک وہجمل ےغیص ےس ااسی لقن ایک ایگ ہک املسمونں ےن افکر ےک ےعلق اک احمرصہ ایک وت اکیف وتق کت حتف 

 ہن وہیئ وت اریم ےن اہک ہک وغر رکو ںیہک وکیئ دبتع وت ںیہن وہیئگ ای وکیئ تنس وت ںیہن وھچٹ یئگ، ذہلا بج رکشل واولں ےن وغر ایک وت

 حتف دے دی.ا ہک وسماک ےک رکےن ںیم  یتس وہیئ یھت وت اوہنں ےن وسماک رکان رشوع رکدی وت اہلل اعتیل ےن ولعمم وہ

( صاحب "مشارع االشواق الی مصارع العشاق": ويحكى أن بعض ھ814قال ابن النحاس )
َعساكر المسلمين حاصروا حصنًا من حصون الكفار، فتوقف عليهم فتحه، فقال أميرهم: 

ما ذا ارتكبتموه من البدع أو تركتموه من السنن حتى َعُسر علينا فتح الحصن؟ فنظروا انظروا 
فإذا هم قد أهملوا السواك، فاستعملوا السواك ففتح اهلل عليهم الحصن. ]مشارع األشواق: 

1/577.] 

خ .٢
ُ
 :اس واےعق اک اکی دورسا ر

اور حتف ںیہن وہریہ یھت وت اریم ےن وکاتیہ اک ببس التش رکان  فنصم ےتھکل ںیہ ہک رتوکں ےس ڑلایئ ےک دوران احمرصہ وطلی وہا

رشوع ایک وت ہتپ الچ ہک وپرے رکشل ںیم یسک ےک اپس یھب وسماک ںیہن ےہ، انچہچن املسمونں ےن فلتخم دروتخں یک اشںیخ اور 

ےن ہی امرجا داھکی وت اینپ  ڑجںی وسماک ےک وطر رپ اامعتسل رکین رشوع ںیک، واہں دونمشں اک اکی اجوسس وموجد اھت، بج اس

 ذہلا دنمش ڈر ایگ اور حتف وہیئ۔ وقم ےس اہک ہک املسمن ںیہمت اھکےن ےئلیک داتن زیت رکرےہ ںیہ،

في إحدى َمعارك المسلمين في بالد التُّرك، طال الحصاُر حول حصن من حصون الترك، كما 
النصر، وكانوا أوَل ما أحسَّ المسلمون بالَملل، فبحث قائُد الجيش عن ِسّر تأخر هذا 

 يَفتِّشون في أوراقهم عن إخالصهم هلل تعالى؛ ثم الفرائض؛ ثم عن السنن.
ك به قبل الصالة، فاضطر المسلمون إلى  فوجدوا أنهم ال يَمِلكون ِسَواكا )ولو واحدا( للتسوُّ

داء استخدام ِلَحاء األشجار وُفروعها بدال عن السواك، ولم يكن أحد يدري أن جاسوسا لألع



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 67

 

وسط الجيش، فرأى المسلمين للمرة األولى َيستاُكون، فَخاف واضطرَب، وسريعا مَّا اتجه إلى 
قومه ُيخبرهم َمذعورا أن المسلمين َيشَحُذون أسنانهم ليأكلونا. فخاف قوُمه، وألقى اهلل 
الرُّعب في قلوبهم، وفُتح الحصن، وارتفعت رايُة ال إله إال اهلل. ]الفتوحات االسالمية 

 ( لدحالن[1/425)

خ. ٣
ُ
 :اس واےعق اک رسیتا ر

اس ابر ہی واہعق رصم یک حتف ےک ومےعق رپ رمعو نب اعص ریض اہلل ہنع ےک رکشل ںیم شیپ آای بج رضحت زریب وک رکشل ںیم وسماک 

  ےس اجوسس ڈر ےئگ اور حتف وہیئ۔یک یمک وسحمس وہیئ، سپ وسماک رکےن

ي اهلل عنه يقولون: إن عمرو بن العاص أرسل في قصة فتح مصر أيام عمر بن الخطاب رض
في طلب الَمدد من عمر عندما وصل ُقرب الَفرمة )بُورَسعيد حاليا( فبعث إليه المدد ومعهم 
الزبير رضي اهلل عنه. ولما استبطأ الزبير الفتَح جمعهم وقال: إنهم وال بُدَّ نسوا شيئا من سنة 

شجرَته بأرض مصٍر استعملوا َخَشب األشجار،  رسول اهلل، فتذكروا السواك، ولما لم يجدوا
ولما رأتهم عيوُن الروم رجعوا لقادتهم وقالوا: إن جيش المسلمين ُيِسن أسنانه لتقطيع الروم؛ 

عر وجاء النصر.   فدبَّ فيه الذُّ

خ .٤
ُ
 :اس واےعق اک وچاھت ر

 ی ہ نب ملسم ےھت اور ویہ وسماک یک تنس وھچٹ یئگ اور وسماک رکےن 
ی َ

 

ی
قُ
اس ابر ہی واہعق رخااسن ںیم شیپ آای اور رکشل ےک اریم 

 دنمش ڈر ےئگ.ےس 

فهذا قُتيبة بن ُمسلم الباهلي، وكان شابًا من شباب المسلمين خرج بالجيوش إلى ُخراسان، 
، وكان من أشهر المسلمين في الفتوحات، حتى فافتتح في غزوة واحدة اثنتين وسبعين مدينة

ن، لكنه كان ذكيًا مؤمنًا محباً  إنه لم تهَزم له رايٌة قط في معاركه كلها، وكان شابًا حديث السِّ
للجهاد في سبيل اهلل، حاصر حصنًا من الحصون فترة فلم يفتح عليه، فقال للمسلمين: 

 عنكم الفتح ألجلها، فنظروا فإذا ُهم قد لعلكم قصَّرتم في ُسنة من سنن الدين؛ َحَبس اهلل
تأخروا عن السواك، فقد كانوا في أرض ليس بها من الشجر ما َيستاكون به، فأمر بعَض القوم 
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فأتاهم بالمساويك، فلما َصفُّوا في أوجه العدو جعلوا يستاكون، فظن العدو أنهم َيشَحذون 
 أسناَنهم ليأكلوهم، ففتحوا لهم الحصن.

 :واےعق اک اپوچناں رخاس   .٥

 اس ابر ہی واہعق دبعاہلل نب ابمرک ےک اسھت شیپ آای بج وہ اہجد ںیم ےئگ اور حتف ںیہن وہریہ یھت المہظح رفامںیئ:

ایبن ایک ےہ ہک دبعاہلل نب ابمرک رموزی ؒ ےن اینپ زدنیگ ےک نیت  ےص ےئک وہےئ ےھت۔ اکی اسل جح وک اجےت اور اکی اسل 

اجےت اور اکی اسل ملع اک درس دےتی ےھت۔ اکی رمہبت اکی زغوہ ںیم رشتفی ےل ےئگ، واہں افکر اک زغوہ ںیم رشتفی ےل 

رفام رےہ ںیہ: اے دبعاہلل! سک ملسو هيلع هللا ىلص ہعلق حتف ںیہن وہا وت آپ رات وک ایس رکف ںیم وسےئگ، وخاب ںیم داھکی ہک وضحر ادقس 

ای ہک ےن رفامملسو هيلع هللا ىلص  وہ اپراہ اس رکف ںیم وہں۔ روسل اہلل رکف ںیم ےہ؟ رعض ایک ایروسل اہلل! افکر ےک اس ہعلق رپ اقدر ںیہن

 وسماک ےک اسھت ووض ایک رک۔

 )مم وخذ از اضفلئ وسماک، اافدات: رضحت ومالان یتفم رفظم نیسح اصبح اہسروپنری(۔

  اانسدی تیثیح:یک وااعقت امتم ان

 ریغب دنس ےک بتک ںیم وموجد ںیہ۔ان ںیم ےس طقف اترخی ربطی ےک واےعق یک دنس وموجد ےہ ابیق امتم وااعقت 

 خی ربطی یک دنس:اتر

 :الہپ ہتکن  .١

رجہی ےک وااعقت ںیم لقن ایک ےہ وگای رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک  14ارگہچ ہی اکی اتریخی واہعق ےہ نکیل اامم ربطی ےن اس وک 

 اامم ربطی ےس ےلہپ یسک ےن لقن ںیہن ایک۔اسل کت  250دور ےہ اور اریان رپ ےلمح ےک وااعقت ںیم ےس ےہ نکیل اس واےعق وک 

 :دورسا ہتکن. ٢

اامم ربطی ےن اینپ اترخی ںیم اتریخی وااعقت وک لقن رکےن اک امامتم وت ایک ےہ نکیل وہ وااعقت درتس اور دنتسم وہں اس ابت اک 

 امامتم ںیہن ایک۔

ربطی ےن سج ےس رواتی یل ایس وک ذہم دار رہھٹاای،  ےسی اترخی ربطی رپ قیقحت اک اکم رکےن واےل رضحات ےن اھکل ےہ ہک اامم 

 ای ںیہن۔ اس ابت یک وکیئ قیقحت ںیہن یک ہک ہی ابت درتس ےہ یھب
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بدأ الطبري من أخبار آدم إلى أن انتهى بأخبار زمانه. والكتاب على طريق األخبار 
من »دأ وبالتسلسل، وغالبه باألسانيد، ولم يشترط الطبري ثبوت جميع ما فيه بل أخذ بمب

 أحالأسند فقد 
اامم ربطی ےن وخد اینپ اتکب ےک دقمےم ںیم اھکل ےہ ہک ارگ اس اتکب ںیم وکیئ ایسی ابت ےلم وج ڑپےنھ واےل وک بیجع وسحمس 

 وت رصف اوکس آےگ ایبن رکدای ےہ۔ وہ وت اس یک ذہم داری ان ولوگں رپ ےہ ںوہنں ےن ہی ابت مہ کت اچنہپیئ ےہ، مہ ےن

فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض »في مقدمة الكتاب:  حيث يقول الطبري
الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجًها في الصحة، 
وال معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه 

 (1/8لى نحو ما أدى إلينا. )تاريخ الطبري المقدمة:إلينا، وانا إنما أدينا ذلك ع
ضعب نیققحم ےتہک ںیہ ہک ربطی یک اتکب ںیم ضعب راوی وھجےٹ اور ضعب رایضف یھب وہےت ںیہ اور اس یک وہج ہی ےہ ہک ربطی 

 ی وبےنل واےل یک ےہ، ریمی ںیہن"۔ےن اقدعہ انبای ےہ ہک: "ذہم دار

أحيانًا كذابون أو متهمون بالرفض على مذهب: )من والطبري ينقل روايات في التاريخ فيها 
 أسند فقد أحال(.

 :رسیتا ہتکن. ٣

 وسماک واےل واےعق یک دنس:

 اس واےعق یک دنس ھچک ویں ےہ:
( عن كتب الي السري )ثقه( عن شعيب)مجهول( قال حدثنا سيف )متهم بالزندقة والكذب   

 ابن الرفيل)رجل فارسي مجهول
 ےک اسھت )اور ضحم ربطی یک اتکب ںیم لقن وہےن یک وہج ےس( ہی رواتی اقلب وبقل ںیہن وہیتکس۔ذہلا اس دقر زمکور دنس 

 :وچاھت ہتکن. ٤

ارگ ابرفلض ربطی یک رواتی وک درتس امن یھب ایل اجےئ بت یھب اس واےعق ںیم اانت ےہ ہک املسمن رہ امنز ےئلیک اور حبص اشم 

 اتریخ اور وسماک ےک وھبل اجےن یسیج وکیئ ابت وموجد ںیہن.نکیل اس ںیم حتف ںیم  وسماک رکےت ںیہ، 
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 الکم الخہص

اہتبل اغابل ربطی یک رواتی وک اینبد انب رک )دعب ےک ہصق وگ(   ہی واہعق ان اافلظ ےک اسھت یسک یھب دنتسم اتکب ںیم وقنمل ںیہن،

ذہلا اس دےدنس واےعق وک   ولوگں ےن اس واےعق یک ہی لکش انبدی اور رھپ أتمرخنی یک اتکوبں ںیم ہی واہعق البدنس لقن وہات الچ ایگ،

 اس ومضمن ےک اسھت لقن رکان درتس ںیہن.

 

 گ خیش ہحلط اینمر اصبح ےن اےنپ الب از ںیم یک یئگ یھت، نکیل ھچک رتحمم اابحب وصخاصےلہپ اس واےعق یک قیقحت رصتخم ادن  :ونٹ

رپ اس واےعق وک فلتخم اتکوبں ےک وحاےل ےس ھکل رک رفامای اھت ہک ںیہک ہن ںیہک اس یک الص ولعمم وہیت ےہ وت دنبہ ےن دوابرہ 

 ےعق ںیم تحص ےک وکیئ اابسب رظن ہن آےئ.رماتعج یک اور خیش ےک ذرک رکدہ وااعقت وک یھب داھکی نکیل اس وا

 واہلل املع ابوصلاب 

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 20اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 زوقم اک لھپ

اکی ہگج انس ےہ ہک ارٹساریبی وج مہ اھکےت ںیہ ہی وہ "زوقم" ےہ وج ویمنہجں یک ذغا وہیگ، ذہلا اےکس اھکےن ےس عنم ایک  :وسال

 م اس ابرے ںیم قیقحت ولطمب ےہ...رباےئ رک ایگ ےہ...

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

بس ےس ےلہپ وت سج دقر اغلت یک اتکںیب وموجد ںیھت ان بس ںیم "زوقم" اک ینعم ارٹساریبی التش ایک ایگ اور رکواای ایگ نکیل 

 ااسی وکیئ ینعم رسیم ہن آاکس، ہکلب اغلت رعیب اردو اور ارگنزیی ںیم "زوقم" اک ینعم 

 

رسکی فلتخم الم ےہ سج اک ارٹساریبی/رفاوله

 ےس دور دور کت وکیئ قلعت رظن ںیہن آات.

  اردو اغلت ںیم:ینعم ےک زوقم

 .اي  مسق اک اخردار وپدا 

 .اکی درتخ سج اک لھپ دوزویخں وک اھکےن وک ےلماگ 

 .وھتڑہ اک وپدا وج اخردار، ڑکوا اور زرہالی وہات ےہ 

  اینپ وخراک احلص رکںی ےگ.دوزخ اک اکی درتخ سج ےس دوزیخ 

 .داھراہی وپدا ڈلھٹن دار دےربگ اور اخردار ےہ 

 

 

  

 ر  ڑکوی
 ہ
ي

 

 َھی
ی

ا گ 

 

 ی
ی

 

هی
 
ی

 زرہیلی اور کلہم ذغاانگ 

 :رتمادافت ےک زوقم

   َ
 
 وھتہ

 وھتڑہ 

 س

 

ی کی
ک
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  رعیب اغلت ںیم:ینعم اک زوقم

 ]سورة الدخان[ )المعجم: الغني( نَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم طَعاُم األَثيمِ إ
 كّل طعام قاتل.   زَقُّوم:• 
شجرة الزَّقُّوم:)النبات( شجرة مّرة كريهة الطعم، ثمُرها طعام أهل النَّار في جهّنم: }ِإنَّ َشَجَرَة • 

 الزَّقُّوِم طََعاُم األَثِيِم{. )المعجم: اللغة العربية المعاصر(
 كلمات القرآن([ )المعجم:  ٥٢]سورة الواقعة، آية: شجر كريه جّدا في النار.  زقوم:

 وم

ّ
ُ

 

 :َزق

  رمثه .. ١

 

 هي
ح

  

 

ل اانلر ف
ھ
م لک أ  ي 

 

خه

 

ی
 ارلا

 

 ھه
ی
 زوقم: رجشة رمة رک

٢ . .

 

ن
 
می
س

 زه ه زكه  ال  

 

ه
ب 
  اابلد

 

 زوقم: ابنت ف

ل. . ٣
ی 
ق

 

ث

 زوقم: لک اعطم 

ر  وازلدب. )امجعمل: ارلادئ(. ٤
م

 

لي

 اب

 

ملت
ع

 زوقم: ولحی 

وَم: رجشة. )امجعمل: امجعمل اولسی ط(

ّ
ُ

 

 ازلَّق

 :زمق 

 اَألزهري: الزَّْقُم الفعل من الزَّقُّوم، واالْزِدقاُم كاالبتالع.  -
 ابن سيده: اْزَدَقَم الشيَء وتَ َزقََّمُه: ابتلعه.  -

َلقُُّم  َزقُُّم: الت َّ  .... المزيد )المعجم: لسان العرب( والت َّ

 ارگنزیی  تغ ںیم:ینعم اک زوقم  

وم

ّ
ُ

 

 :زق

NOUN (Masculine) Cactus, a prickly plant, infernal tree mentioned in the Qur'an 
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 واصوری نیققحم یک رظن ںیم:یک زوقم  

1) https://goo.gl/images/PrGwq7 

2) https://goo.gl/images/P3epdD 

3) https://goo.gl/images/P3epdD 

4) https://goo.gl/images/ZZJeJf 

5) https://goo.gl/images/ZZJeJf6 

6) https://goo.gl/images/We5EJ8 

7) https://goo.gl/images/ur2bHs 

8) https://goo.gl/images/0LtpNY 

( ںیم الہ  تغ وقیقحت ےن اےنپ وطر رپ "زوقم" درتخ اور اس ےک لھپ اک نیعت رکےن یک وکشش یک linksان امتم سکنل)

/ارٹساریبی وک زوقم ےک ینعم ای رماد ںیم دالخ ںیہن ایک ےہ.

 

 ےہ، نکیل ان ںیم ےس یسک ےن یھب رفاوله

  

 

 ی:ارٹساریب/رفاوله

 ہی اکی وخامنش اور وخش ذاہقئ لھپ ےہ وج داین ےک رقتابی امتم اممکل ںیم اپای یھب اجات ےہ اور وشق ےس اھکای یھب اجات ےہ.

" الینیط ظفل ےس اموخذ ےہ اور اس اک اامعتسل ااٹ نی زابن ںیم یھب وہات ےہ، اہتبل ہی ظفل ویانین زابن ےس رعیب زابن 

 

ظفل "رفاوله

 ںیم دالخ وہا ےہ.

  frägumمن  frägulaمأخوذة من الكلمة الالتنية fragola الكلمة أصلها بااليطالية
  Φράουλαولكنها دخلت العربية من اليونانية 

  

 

 :رفاوله

بكسر الواو كما في نقل األستاذ الفاضل )خزانة األدب( عن المعجم العربي الحديث وهو  
 أعلم بالصواب.كذلك في النطق اليوناني.. واهلل 
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 الکم الخہص

امہری قیقحت ےک اطمقب ارٹساریبی وک زوقم رقار دانی اکی ایسی وغلی یطلغ ےہ سج ںیم  تغ ےک اسھت اسھت رعف وک یھب رظن 

/ارٹساریبی اک اھکان الب رکاتہ و الب رتدد اجزئ ےہ. ادناز ایک ایگ ےہ، 

 

 ذہلا تہب اانیمطن ےس ہی ابت یہک اجیتکس ےہ ہک رفاوله

 کی رضوری واضتح:ا

/ارٹساریبی وک یسک ےن یھب اس ینعم 

 

اس قیقحت اک دصقم "زوقم" اک نیعت ںیہن ہکلب رصف اس ابت وک واحض رکان ےہ ہک رفاوله

ںیم دالخ ںیہن ایک ےہ ذہلا زوقم اک ینعم ارٹساریبی رکان وغلی وطر رپ طلغ ےہ، ابیق زوقم اک الص ینعم ای رماد ایک ےہ اور وصخاص 

 م وکاسن ےہ اس اک ملع اہلل اعتیل یک ذات وک ےہ، ان افت لی ےئلیک افتریس اک رخ ایک اجےئ.یمنہج زوق

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 21اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 اک الکمیچب یک
ٰ
  دیپاش رپ اہلل اعتل

ےہ وت اہلل اعتیل اس ےس رفامےت ںیہ ہک اجؤ مت اےنپ ابپ یک دمد رکو، اکی رواتی ہی ایبن یک اجیت ےہ ہک بج وکیئ ڑلاک دیپا وہات 

 اور بج ڑلیک دیپا وہیت ےہ وت اہلل اعتیل رفامےت ںیہ ہک اجؤ اہمترے ابپ یک دمد مہ وخد رکےگنی.

  وحاہل

 

 
 :دحي

 بيك؛ وينفخ في البنت فيقول لها:"إن اهلل ينفخ في الولد فيقول له:اذهب فأنت عون أل
 ".عون ألبيك اذهبي وأنا

 :قیقحت

 ر عند والدة البنت، وال أصل له.يُذكَ  قال أبومعاوية البيروتي: 
 ہی رواتی یھب یسک دنتسم اتکب ںیم وموجد ںیہن ےہ.

 الکم الخہص

 ہی رواتی یھب نم ڑھگت رواایت ںیم ےس ےہ.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 22اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ےک اضفلئ وعروتں

  رپ ےنلچ وایل اکی وپٹس سج ںیم وخانیت ےک ضعب اضفلئ اور فلتخم احالت اور أامعل رپ فلتخم أرج و وثاب اک  :وسال

 

واٹ

 ان یہ اضفلئ ںیم ےس ھچک دنمرہج ذلی ںیہ: ذترکہ وموجد ےہ.

 ہفحت ےہ۔ ایبان کیوہا ا ایوعرت دخا اک د .1

 رتعک ےس امنز ےس ڑبھ رک ےہ۔ ٧٠ دو رتعک امنز اعم وعرت یک احہلم وعرت یک .2

 دے بت اےس اہجد اک وثاب اتلم ےہ۔  اےس یلست یاور ویب ۓرھگ آ اشینوشرہ رپ .3

 مالم آزاد رکےن اکوثاب اتلم ےہ۔ ٧٠وہج ےس وس ہن ےکس، اس وک  وج وعرت اےنپ ےچب ےک روےن یک .4

نرظن ےس د تبحم یکوکدورسے  کیا یوشرہ اور ویب .5
 
ی ہ 
ب ک

 ےہ۔ اتھکیرظن ےس د تبحم یک وت اہلل اںیہن 

  راہ ںیم وج وعرت اےنپ وشرہ وک اہلل یک .6

 هي 
ی

 ے،
ج
 ۔اسل ےلہپ اجےئ یگ ٥٠٠اےنپ وشرہ ےس  وہ تنج ںیم 

 ےہ۔  اجیت یربتک ڈال د وج وعرت آاٹ وگدنےتھ وتق "مسب اہلل" ڑپےہ وت اس ےک رزق ںیم .7

  یتھکیرمد وک د وج وعرت ریغ .8
 
 هي
ی

ا ےہ اہلل اس رپ تنعل 

 

 ی
 ےہ۔  ح

 وتہل وسان دصہق رکےن اک وثاب اتلم ےہ۔  ٧٠ےہ وت اےس  دابیتریپ اےکسریغب بج وعرت اےنپ وشرہ ےک ےہک  .9

تنج ےکآوہٹں دروازے ےئلدختم رکے اس ےک  رکے اور وج وشرہ یک یاپدنب وج اپک دانم وعرت روزے یک .10

 ل دهکو

 

 ۔ اجےت ںیہ ی 

 ےہ۔ اتلم جح اک وثاب  کیدرد رپ ا کیاور رہ اامنز اک وثاب  اسل یک ٧٥رکےن رپ  اہچب دیپ کیوعرت وک ا .11

 تنج ںیم رمد ےس ےنلم وایل اور ریغ ابلس ےنہپ وایل کیابر .12

 

 ۔  اجےئ یگ ںیہن وعرت هبک

 .اہجد اک ارج اتلم ےہ ےہ وت اس وک اہلل ےک راےتس ںیم وعرت احہلم وہیت بج وکیئ .13

 .روزہ رےنھک اور رات رھب ابعدت اک ارج اتلم ےہ احہلم وعرت وک دن ںیم .14

ےئن رسے ، اسرے انگہ اعمف وہےکچ اہمترےاجؤ  یدنب وہات ےہ وت اوکس اہک اجات ےہ ہک اے اہلل یک ابج اس اک ہچب دیپ .15

 .ےس اامعل رشوع رکو
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مالم آزاد  کیےس ا اوالد ںیم یکملسو هيلع هللا ىلص ےہ وت رہ وہگٹن ےک دبےل رضحت اامسلیع وعرت بج اےنپ ےچب وک دودھ الپیت .16

 .رکےن اک ارج اتلم ےہ

 .ےہ یتلم یکین کیدودھ ےک رہ وہگٹن رپ ا .17

 ےن ان یک ہک ںیم انب رک رفامےت ںیہ  وت اہلل رب ازعلت رفوتشں وک وگاہ انجتب اک لسغ رکےت ںیہ یویب ںبج ایم .18

 .یرفغمت رکد

 .ںیہ ےتھکیداس وک رظن ر تم ےس  ےہ وت اہلل اعتیل اکم رکیت وعرت اےنپ رھگ ںیم بج وکیئ .19

 .وہ اوالد ڑلیک یلہپ ےہ وہ وعرت سج یک ربتک وایل .20

 اس رواتی یک قیقحت ولطمب ےہ...

مه اوجلاب
س
 اعتیل اب

 ہکلب ارثک ابںیت وت وموضع رواایت ںیم یھب التش ےک ابووجد ںیہن ںیتلم.  ہی امتم اضفلئ یسک یھب حیحص رواتی ےس اثتب ںیہن،

 :وحاہل

اس ےن رضحت اعہشئ ےس اےنپ وشرہ یک اکشتی یک وت آپ ہیلع االسلم   )وج ہک رطع رفوش( یھت،دمےنی ںیم اکی وعرت وحالء 

 ےن وعروتں ےک اضفلئ ایبن ےئک:

 اس وک رظنِ ر تم ےس دےتھکی ںیہ. وج وعرت رھگ اک اکم رکیت ےہ وت وج زیچ یھب ااھٹیت ےہ اور ریتھک ےہ وت اہلل اعتیل  .١

 رھب ابعدت رکےن اک ارج اتلم ےہ. بج وعرت احہلم وہیت ےہ وت اس وک دن رھب روزہ رےنھک اور رات  .٢

 مالم آزاد رکےن اک ارج اتلم ےہ. بج ےچب وک دودھ الپیت ےہ وت رہ ابر دودھ الپےن رپ اکی  .٣

 رک ہک ذگہتش اسرے  ےس لمعبج دودھ الپےن اک وتق متخ وہاجات ےہ وت آامسن ےس آواز دی اجیت ےہ ہک اے وعرت! رھپ  .٤

 اعمف وہےکچ.

وج رمد ایپر ےس اینپ ویبی اک اہھت ڑکپے اس وک دس ایکینں یتلم ںیہ اور بج اعمہقن رکات ےہ وت سیب ایکینں اور بج ویبی اک  . ٥

 یتلم ںیہ. وبہس اتیل ےہ وت اکی وس سیب ایکینں
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ابل رپ یھب اپین ذگرات ےہ وت رہ ابل ےک دقبر دس ایکینں یھکل اجیت اور بج تبحص رکات ےہ اور رھپ لسغ رکےن اجات ےہ وت سج   .٦

 اور دس انگہ اعمف ےئک اجےت ںیہ. ںیہ

  اہلل اعتیل رفوتشں ےک اسےنم رخف رکےت ںیہ اور رفامےت ںیہ ہک اس دنبے وک دوھکی اس ڈنھٹی رات ںیم ااھٹ اور انجتب اک   .٧

 رکدی. روہ ہک ںیم ےن اس یک رفغمتلسغ ایک، مت وگاہ 

كانت امرأة عطارة يقال لها الحوالء، فجاءت إلى عائشة فقالت: يا أم المؤمنين! نفسي لك 
الفداء، إني أزين نفسي لزوجي كل ليلة حتى كأني العروس أزف إليه فأجيء فأدخل في لحاف 
زوجي فأبتغي بذلك مرضات ربي فيحول وجهه عني فأستقبله فيعرض عنی، وال أراه إال قد 

فقالت لها عائشة: ال تبرحي حتى يجيء رسول اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلََّم، فلما جاء أبغضني، 
قال: إني ألجد ريح الحوالء؛ فهل أتتكم وهل ابتعتم منها شيئا؟ قالت عائشة: ال، ولكن 
جاءت تشكو زوجها، فقال: مالك ياحوالء؟ فذكرت له نحو ما ذكرت لعائشة، فقال: اذهبي 

عي وأطيعي لزوجك، قالت: يارسوَل اهلِل! فما لي من األجر؟ فقال رسوُل اهلِل أيتها المرأة فاسم
صلَّى اهللُ عليه وسلََّم للحوالء: ليس من امرأة ترفع شيئا من بيتها من مكان أو تضعه من مكان 
تريد بذلك الصالح إال نظر اهلل إليها، وما نظر اهلل إلى عبد قط فعذبه، قالت: زدني يارسوَل 

قال: ليس من امرأة من المسلمين تحمل من زوجها إال كان لها كأجر الصائم القائم اهلِل! 
المخبت؛ فإذا أرضعته كان لها بكل رضعة عتق رقبة، فإذا فطمته نادى مناد من السماء: أيتها 
المرأة! استأنفي العمل فقد كفيت ما مضى، فقالت عائشة: يارسوَل اهلِل! هذا للنساء فما 

ما من رجل من المسلمين يأخذ بيد امرأته يراودها إال كتب اهلل له عشر للرجال؟ فقال: 
حسنات، فإذا عانقها فعشرون حسنة، فإذا قبلها فعشرون ومئة حسنة، فإذا جامعها ثم قام 
إلى مغتسله لم يمر الماء على شعرة من جسده إال كتب اهلل له بها عشر حسنات وحط عنه 

ليباهي به المالئكة فيقول: انظروا إلى عبدي قام في هذه  عشر خطيئات، وإنَّ اهلَل عزَّوجلَّ 
 الليلة الشديد بردها فاغتسل من الجنابة مؤمنا أني ربه أشهدكم أني قد غفرت له.

 تی یک اانسدی تیثیح:روا اس

 ںیم لقن ایک ےہ اور اس رپ نم ڑھگت وہےن اک مکح اگلای ےہ.

 

ب ه ارشلث عه
 انب رعاق ےن اس رواتی وک زنت
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 الراوي: أنس بن مالك. -
 المحدث: ابن عراق الكناني. -
 المصدر: تنزيه الشريعة. -
 2/203الصفحة أو الرقم:  -
 .خالصة حكم المحدث: البالء من زياد بن ميمون -

 ںیم لقن رکےک رفامای: "اانسدہ واہ دجا" ینعی

 

ه
ب 
 ہک اس یک دنس ااہتنیئ زمکور ےہ. العہم انب رجح ےن اس رواتی وک االاص

 تی ےک ھچک اور اافلظ:روا اس

 وعیشں یک وہشمر اتکب "احبر االونار" ںیم یسلجم ےن لقن ایک ےہ ہک آپ ہیلع االسلم ےن أم ہملس ےس رفامای:

 ن وامل رخچ رکےن اک ارج اتلم ےہ.بج وعرت احہلم وہیت ےہ وت اس وک اہلل ےک راےتس ںیم اج  .١

 رشوع رک، ذگہتش اسرے اعمف وہےئگ.بج ےچب یک والدت وہیت ےہ وت اہک اجات ےہ ہک رھپ ےس لمع   .٢

 مالم آزاد رکےن اک ارج اتلم ےہ. اور بج دودھ الپیت ےہ وت رہ ابر رپ ونباامسلیع ےک اکی  .٣

( فقال: فقال صلى اهلل عليه وآله وسلم: يا أم 100/252رواه المجلسي في "بحار األنوار" )
سلمة! إن المرأة إذا حملت كان لها من األجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل اهلل عزوجل، 
فإذا وضعت قيل لها: قد غفر لك ذنبك فاستأنفي العمل، فإذا أرضعت فلها بكل رضعة 

 تحرير رقبة من ولد إسماعيل.

 اانسدی تیثیح:تی یک روا اس

 وقنمل وہان یہ اس ےک نم ڑھگت وہےن ےئلیک اکیف ےہ.اس رواتی اک وعیشں یک بتک ںیم ریغب دنس ےک 

  اکی اور رواتی:یک ومضمن اس

بج آپ ہیلع االسلم ےس )اےکن اصزبحادے اربامیہ وک دودھ الپےن وایل( السہم ےن رعض ایک ہک وعروتں ےک اضفلئ ایبن ےئجیک 

 وت رفامای:

رھب روزہ رےنھک اک ارج  وک اسری رات ابعدت رکےن اور دن بج وعرت احہلم وہیت ےہ اور ااکس وشرہ اس ےس رایض وہ وت اس  .١

 اتلم ےہ.
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 ہک اوکس انتک ارج ےنلم واال ےہ. اور بج ےچب یک والدت وہیت ےہ وت زنیم آامسن واےل ںیہن اجےتن  .٢

  رہ  ےرے رپ اکی یکین یتلم ےہ.اور بج ےچب وک دودھ الپیت ےہ وت اوکس . ٣

النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت: يارسول اهلل! إنك تبشر وحديث سالمة حاضنة إبراهيم ابن 
الرجال بخير وال تبشر النساء. فقال: أما ترضى أحداكن أنها إذا حملت من زوجها وهو عنها 
راٍض كان لها أجر الصائم القائم في سبيل اهلل، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء 

ضعت لم يجرع ولدها من لبنها جرعة، ولم يمص واألرض ما أخفي لها من قرة أعين، فإذا و 
 مصة إال كتب لها بذلك حسنة.

 تی یک اانسدی تیثیح:روا اس

 اس رواتی وک انب اسعرک ےن لقن ایک ےہ نکیل العہم أابلین ےن اس رپ وموضع وہےن اک مکح اگلای ےہ.

 أخرجه الحسن ابن سفيان وابن عساكر.
 موضوع.  وقال األلباني:

 وقل:کی احصیب اک ا

 وسال ںیم ذموکر اکنت ںیم ےس آرخی تلیضف ارگہچ دحثی ںیہن نکیل ہی اکی احصیب اک وقل ےہ.

 رأة تبكيرها باالنثى قبل الذكر"."إن من يمن الم
هذا األثر جاء في كالم بعض أهل العلم، وقد روي مرفوعًا ولم يثبت؛ بل هو شديد الضعف؛ 

 وقد حكم بعض أهل العلم بوضعه.
 تساهل بعض أهل العلم في إيراده.ومع ذلك 

قال القرطبي في تفسيره: "وقال واثلة بن االسقع: إن من يمن المرأة تبكيرها باالنثى قبل 
الذكر، وذلك أن اهلل تعالى قال: }يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور{ فبدأ 

 باالناث".
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 الکم الخہص

اناقلب ایبن ںیہ، ہکبج حیحص رواایت ںیم اخوتن ےک تہب ےس اضفلئ وارد وہےئ ںیہ، اہتبل ہی امتم اضفلئ ریغدنتسم، ریغربتعم اور 

 ارگہچ دحثی ےس اثتب ںیہن نکیل ضعب احصہب اور اتنیعب ےک اوقال ےس اثتب ےہ. ٢٠تلیضف ربمن 

 

 کی رضوری واضتح:ا ●

ںیم ارثک ابوتں ےک وموضع وہےن یک وہج ےس وپرے ںیم وچہکن اکی وپٹس اک وجاب دای ایگ اھت ذہلا اس  ٢٢اہیبنتت ہلسلس ربمن 

رپ وعض اک مکح اگل رک اس وپٹس وک نم ڑھگت اہک ایگ، اس ےئل ہک اس ںیم ےس اکی آدھ تلیضف اک وبثت اس وپری وپٹس ےک 

 حیحص وہےن ےئلیک اکیف ںیہن.

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 82

 

 23ہلسلس ربمن اہیبنتت 

 زان یک زسا

 بس ابںیت رواایت ےس اثتب ںیہ؟دنمرہج ذلی ومالان ذوااقفلر دنبشقنی اصبح یک  ایکذگہتش دونں اکی وسال اسےنم آای ہک 

 .ےہ زان: رشک ےک دعب دورسا بس ےس ڑبا انگہ

ااحدثی ابمرہک اک اطمہعل رکےن ےس ہی ابت ولعمم وہیت ےہ ہک وج  صخ زان اک رمبکت وہ اور ریغب وتہب ےئک داین ےس وفت وہاجےئ 

 )ینعی رم اجےئ( وت اس رپ وتبیصمں اک دروازہ لھک اجات ےہ۔ 

 :ذعاب وہاگ۔ ایکس لیصفت درج ذلی ےہاہّلل اعتیل اس رپ یتخس رفامںیئ ےگ۔ اس وک زان ےک رہ رہ لمع ےک دبےل آرخت اک اتلم اتلج 

 

 .ریغ رحمم ےک ےئل رہچہ ونسارات اھت .1

 .ایقتم ےک دن رہچہ ایسہ وہاگ

 .ریغ رحمم ےک رہچے وک تّبحم یک رظن ےس داتھکی اھت .2

 .ایقتم ےک دن رہچے اک وگتش رگ اجےئاگ

 .ریغ رحمم وک دھکی رک اس اک رہچہ لھک اجات اھت .3

 .ےس لعتشم ایک اجےئاگایقتم ےک دن اس ےک رہچے وک آگ 

 .ریغ رحمم ےس دل یگل یک ابںیت رکات اھت .4

 

 

 . اگایقتم ےک دن روات وہا اٹ

 .ریغ رحمم ےس یسنہ ذماق رکےک ےہقہق اگلات اھت .5

 الچات ا ،ایقتم ےک دن اتٹیپ

 

 .اگٹ

 .ریغ رحمم ےس الماقت رکےک وخش وہات اھت .6

 ایقتم ےک دن نیگمغ اور اداس احتل ںیم ا

 

 .اگٹ

 .رحمم وک وہشت یک رظن ےس داتھکی اھتریغ  .7
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ک

 

ب

 ایقتم ےک دن الھگپ وہا ہسیس آ
ه

 .ںیم ڈاال اجےئاگ ووں

 .ریغ رحمم یک الماقت ےک ےئل لچ رک ایگ .8

 .ایقتم ےک دن اپؤں ںیم آگ یک ڑیبایں انہپیئ اجںیئ یگ

 .ںیم اہھت ڈاےل ںریغ رحمم ےک اہوہت .9

 .ںیم آگ یک ڑکھتہایں انہپیئ اجںیئ یگ ںایقتم ےک دن اہوہت

 .ریغ رحمم ےس زان یک ادتباء ہنم المےن )وبہس ےنیل( ےس یک .10

 .ایقتم ےک دن ہنم ےک لب ٹیسھگ رک مّنہج ںیم ڈاال اجےئاگ

 .ریغ رحمم یک رگدن ےس رگدن المیئ  .11

 .ایقتم ےک دن رگدن ںیم آگ یک زریجن ڈایل اجےئیگ

   سیت اکنت ںیہہی  
 
 ..… رقتي

دنمرہج ابال ابعرت ےس اثتب وہا ہک ینتج یلیصفت زسا زان ےک لمع یک ےلمیگ اینت یسک اور انگہ یک ںیہن ےلم یگ اور بس ےس ڑبی 

 .زسا ہی ےہ ہک اہّلل اعتیل الکمہم وہان دنسپ ںیہن رکںی ےگ ہکلب ںیتنعل رباسںیئ ےگ، روسا رکںی ےگ

 (آنیم.. )ۓایقتم کت آےن وایل ولسنں وک اور ہلمج نیقلعتم وک زان ےس وفحمظ رفاماہّلل اعتیل ںیمہ، امہرے الہ اخہن وک، وّچبں وک، 

ہی ومضمن رضحت ومالان ریپ ذوااقفلر ادمح دنبشقنی اصبح داتم رباکمہت یک اتکب "ایح اور اپدکاینم" ےس ایل ایگ ےہ، نج �� 

 .رضحات وک زمدی الیصفتت دینھکی وہں اس اتکب ںیم دھکی ےتکس ںیہ

 اوجلاب احدما وایلصم ��

 .انہک اکیف ےہ }فاحشة و مقتا و ساء سبيال{  اس لمع یک ابقتح ےئلیک رقآن  دیج اک اس وک

اہتبل وسال ںیم ذرک رکدہ زساؤں اک ذترکہ ابووجد التش ایسبر ےک یسک اتکب ںیم ہن لم اکس اور اہجں رقبی رقبی اافلظ ےلم ںیہ وہ 

 .بس رقتابی وموضاعت ںیم ےس ںیہ
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 :وحاہل

ومن أصاب من امرأة نظرة حراما مأل هللا عينيه نارا ثم أمر به إلى النار، فإن غض 

بصره عنها أدخل هللا في قلبه محبته ورحمته وأمر به إلى  الجنة، ومن صافح امرأة 

حراما جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، ثم يؤمر به إلى النار، وإن فاكهها حبس 

في الدنيا ألف عام، واملرأة إذا طاوعت الرجل حراما فالتزمها، أو قبلها، بكل كلمة كلمها 

أو باشرها، أو فاكهها، أو واقعها فعليها من الوزر مثل ما على الرجل، فإن غلبها الرجل 

على نفسها كان عليه وزره ووزرها، ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، ويحشر 

أغش الناس للمسلمين، ومن منع املاعون من جاره إذا يوم القيامة مع اليهود، ألنهم 

احتاج إليه منعه هللا فضله، و وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه هلك أحر ما عليها، 

وال يقبل له عذر، وأيما امرأة آذت زوجها لم تقبل صالتها، وال حسنة من عملها حتى 

وحملت على الجياد فی  تعتبه وترضيه، ولو صامت الدهر وقامته، وأعتقت الرقاب،

سبيل هللا لكانت أول من يرد النار إذا لم ترضيه وتعتبه وقال: وعلى الرجل مثل ذلك 

 .من الوزر

 .الراوي: أبوهريرة وابن عباس

 .املحدث: البوصيري 

 .املصدر: إتحاف الخيرة املهرة

  2/291الجزء أو الصفحة:

 .حكم املحدث: كذب من داود بن املحبر

 واهلل املع

  

 

 ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہکی
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 24ہلسلس ربمن  اہیبنتت

 )ہبطخ ومہقن( رضحت یلع اک ہبطخ ریغب افل

 ہی ہبطخ اریم اوملنینم رضحت یلع اک ےہ ۔ اس ہبطخ ںیم اول ات آرخ اکی ظفل 

 

ااسی ںیہن ےہ سج ںیم افل وہ احالہکن رعیب  ب

 زابن ںیم افل ااسی رحف ےہ وج بس ےس زایدہ لمعتسم ےہ۔

وول ںیم اھکل ےہ ہک اکی روز دنچ ااحصب اکی اقمم رپ عمج 

 

سی
ل

 اظمبل ا

 

رحوف یجہت ںیم وکن اس  ”اور ثحب رشوع وہیئ ہک ٹ

بس ےن اافتق ایک ہک افل  وہ.رحف ااسی ےہ سج ےک ریغب وکیئ ہلمج وپرا ںیہن وہ اتکس اور اافلظ ںیم سج اک بس ےس زایدہ اامعتسل 

 "ےہ۔ان نکمم   ےک ریغب الکم رکان 

 اس لفحم ںیم رضحت یلع 

 

 وموجد  ب

 

۔ ہی ےتنس یہ رضحت یلع ےن یف ادبلہی ہی ہبطخ اراشد رفامای۔ ہی ہبطخ رعیب زابن ںیم ہن ٹ

 رصف امکل اک آہنیئ دار ےہ ہکلب ااکس اردو رتہمج ڑپھ رک ااسنن ریحت ںیم ڈوب اجات ےہ۔ 

 

  :رعیب

غضبہ رحمة وتمت کلمة ونفذت حمدت حمدہ و عظمت منہہ و سبقتہ نعمتہ وسبقت 

حمد مقر بر بوبیتہ متخفیع بعبودیہ  a مشیة و بلغت حجتہ و عدلت قضیة حمدتہ

مومل من ربہ مغفرتہ تنجیہ  منفعد من خطیتہ معترف بتوحیدہ مستعید من و عیدہ

یوم یشغل عن فضیلتہ دینیہ ہ وتستعینہ و نستر شُدہ و نستھدیتہ و نومن بہ ونتوکل 

ہ علیہ و شھدت ل
ُ
ُہ تشھُد عبد مخلص موقن و فردتہ تفرید مومن متیقن و وحدت

توحید عبد مذ عن لیس لُہ شریک فی ملکہ ولم یکن لُہ ولی سہىم فی صفحہ جل عن 

مشيرو وزیر و عون و معين و نضيرو نظير علم فثر وبطر فخبر و ملک فقھر دعص ى 

و ہو قبل کل  فغفروحکم فعدک و تکرم و تفضل لم یزل ولن یزول لیس کمثلہ ش ى

ش ى رب متعزز بعزتہ ُمتفرد متمکن بقوتہ متقدس بعلوہ متکبرہ یعموہ لیس یدرکہ 

بصرولم یحط نظر قوی منیع بصير سمیع روف رحیم ہ عجز عن وصفہ من یصفہ 

وضل عن نعتہ من عرفہ ترب فبعد وبعد فقرب یجیب دعوتہ من یدعوہ و یرفعہ 

عتہ وعقوبہ موجعہ رحمتہ جنہ ویجوہ ہ ذُرلطف خفی و بطش قوی ورحمتہ موس
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تہ؛
َ
 بیعث محمد رسولہ و عبدہ  عریضہ مونقتہ وعقوبتہ حجیم ممدودتہ موبق

َ
وشھدت

  وصفیہ

 (4)شرح نہج البالغہ جلد 

  -:ونٹ

 ہی ہبطخ ان بتک ںیم 

 

عمج اوجلاعم)ویسیط( افکتی ااطلبل ۔ دمحم نب ملسم اشیعف، اس ےک راجل ںیم اوبنسحل  : رموقم ےہ ب

کت ہی ہبطخ اجہعم دقشم ےک درایمن ادہیب  634، ےس 437ادمح نب دمحم نب اثتب نب دنبار، رجی نب بلک وریغہ ںیہ۔  ،االخلل 

 رعہیب ںیم رشکی اھت۔

 وحاہل

 وفقكم هللا وبارك فيكم

 هذه الخطبة ال تثبت عن أمير املؤمنين علي رض ي هللا عنه

 وهي مما يروج له الرافضة

 

 الخہص الکم

اافلظ یک راکتک  )ریغ ایعمری وہان( اور اس ےبطخ اک رصف ہعیش رواضف یک بتک ںیم یہ اپای اجان اس ابت یک واحض اس ےبطخ ےک 

  الص ےہ دےاور  ڑھگت د لی ےہ ہک ہی ہبطخ نم

  واہلل املع 

 

 دبعاابلیق اوخزنادہ :ہبتک
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 25اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 امنز ےک اضفلئ اور زساؤں اک ایبن

اعتیل یک رفض رکدہ ابعدوتں ںیم ےس الضف رتنی ابعدت ےہ، اےکس اضفلئ اور ہن ڑپےنھ رپ ودیعںی دے امشر ںیہ وج امنز اہلل 

 .رقآن رکمی اور حیحص ااحدثی ےس اثتب ںیہ

 

 :ذگہتش ھچک رعےص ےس امنز ےک قلعتم ھچک رواایت وطبر وسال اسےنم آںیئ

 :ادحلثی االول

 اجےگنیئامنز ڑپےنھ واےل وک اپچن ااعنامت 

 

 :دی 

 .اس رپ رزق یک یگنت ہن وہیگ •

 .ربق اک ذعاب ہن وہاگ •

 .انہم اامعل داےنہ اہھت ںیم دای اجاگیئ •

 .رصاط رپ ےس یلجب یک رطح زیتی ےس ذگر اجےئاگ لپ •

 .ریغب اسحب تنج ںیم دالخ وہاگ •

  :من حافظ على الصلوات املكتوبة أكرمه هللا تعالى بخمس كرامات

 .يرفع عنه ضيق العيش .1

 .ويرفع عنه عذاب القبر .2

 .ويعطيه كتابه بيمينه .3

 .ويمر على الصراط كالبرق الخاطف .4

 .ويدخل الجنة بغير حساب .5

 :ادحلثی ااثلین

اس وک دنپرہ ذعاب وہےگن: ھچ ذعاب داین ںیم، نیت ومت ےک وتق، نیت ربق ںیم اور نیت ربق ےہوج  صخ امنز ںیم  یتس رکات 

ے وتق

 

کلب

 

ث
 .ےس 
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هللا عليه وسلم: من تهاون فى الصالة عاقبه هللا بخمسة عشر قال رسول هللا صلى 

عقوبة: ستة منها فى الدنيا، وثالثة عند املوت، وثالثة فى القبر، وثالثة عند خروجه من 

 .القبر

 :الستة التى فى الدنيا ○

 .ينزع هللا البركة من عمره .1

  .يمسح هللا سيماء الصالحين من وجهه .2

 .كل عمله ال يؤجر من هللا .3

  . يرفع له دعاء الى السماءال  .4

 .تمقته الخالئق فى دار الدنيا .5

  .ليس له حظ فى دعاء الصالحين .6

 :الثالثة التى تصيبه عند املوت ○

 .انه يموت ذليال .1

  .انه يموت جائعا .2

 .انه يموت عطشان ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روی من عطشه .3

 :الثالثة التى تصيبه فى قبره ○

  .قبره ويعصره حتى تختلف اضالعه)ا( يضيق هللا عليه 

  .)اا( يوقد هللا على قبره نارا يتقلب فى جمرها

)ااا( يسلط هللا عليه ثعبان يسمى الشجاع االقرع يضربه على تركه صالة الصبح 

من الصبح الى الظهر وعلى تضييعه صالة الظهر من الظهر الى العصر وهكذا وكلما 

  .ضربه يغوص فى االرض سبعين ذراعا

 :الثالثة التى تصيبه عند خروجه من القبر اى يوم القيامة ○

 .)ا( يسلط هللا عليه من يصحبه الى نار جهنم على جمر وجهه

  .)اا( ينظر هللا تعالى اليه بعين الغضب يوم الحساب فيقع لحم وجهه

)ااا( يحاسبه هللا عزوجل حسابا شديدا ما عليه من مزيد ويامر هللا به الى النار 

 .لقراروبئس ا

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 89

 

 :ادحلثی ااثلثل

ووج  صخ امنز ںیہن ڑپاتھ اس وک رہ امنز ےک 
 
 .ڑےن رپ داین ںیم یہ فلتخم زساںیئ ںیلم یگچ

ورجف ےک 
 
 .ڑےن رپ رہچے اک ونر متخ وہاگچ

وےک رہظ
 
 .ڑےن رپ رزق یک ربتک متخ وہیگچ

ورصع ےک 
 
 .ڑےن رپ واجتہ متخ وہیگچ

ورغمب ےک 
 
 .وہیگڑےن رپ اوالد ںیم ربتک ہن چ

واشعء ےک 
 
 .ڑےن رپ دنین یک راتح متخ وہیگچ

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

  .من ترك صالة الصبح اى الفجر فليس فى وجهه نور 

  .من ترك صالة الظهر فليس فى رزقه بركة

  .من ترك صالة العصر فليس فى وجهه قوة

  .من ترك صالة املغرب فليس فى اوالده ثمرة

 .صالة العشاء فليس فى نومه راحةومن ترك 

 :ادحلثی ارلاعب

وامنز  ہک ےہاکی رواتی ںیم 
 
ی  ڑےن واال ایقتم ےک دن اس احل ںیم الای اجاگیئ ہک اس ےک رہچے رپ نیت رطسںیچ

م
لک

وہیئ 

 :وہیگن

 اے اہلل ےک قح وک اضعئ رکےن واےل!  •

 !اے اہلل ےک ےصغ ےک قحتسم• 

 . ےہ سج رطح وت ےن داین ںیم اہلل رب ازعلت اک مکح اور قح اضعئ ایک ےہ آج وت اہلل یک ر تم ےس امویس  •

 

 وفي رواية: فإنه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه ثالثة أسطر مكتوبات: 

 .السطر األول: يا مضيع حق هللا. السطر الثاني: يا مخصوصا بغضب هللا

 .الدنيا حق هللا فآيس اليوم من رحمة هللاالسطر الثالث: كما ضيعت في 
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 قیقحت

مه اہلل ےن "اضفلئ اامعل" ںیم لقن رکےن ےک دعب 
ح
ان رواایت ںیم ےس او نی دو رواوتیں وک رضحت خیش ادحلثی اصبح ر

 :رفامای

ںیہ ان ںیم   ںیہن  یل نکیل اس ںیم ینتج مسق ےک وثاب و ذعاب ذرک ےئک ےئگہی دحثی وپری ارگہچ اعم بتک دحثی ںیم جم  

 (325ےس ارثک یک اتدیئ تہب یس رواایت ےس وہیت ےہ. )اضفلئ امنز، ابب اول، ہحفص: 

 وحاہل

من تهاون بصالته عاقبه هللا بخمس عشرة خصلة: ستة منها في الدنيا، وثالثة منها عند 

  .املوت، وثالثة منها في قبره، وثالثة منها تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره

 :التي تصيبه في دار الدنيافأما 

فأولها يرفع هللا البركة من رزقه، والثانية ينـزع هللا البركة من عمره، والثالثة يرفع هللا 

سيماء الصالحين من وجهه، والرابعة ال حظ له في دعاء الصالحين، والخامسة كل 

السماء، عمل يعمله من أعمال البر ال يؤجر عليه، والسادسة ال يرفع هللا دعاءه إلى 

 يزعجه في قبره إلى يوم القيامة، 
ً
وأما التي تصيبه منها في قبره: فأولها يوكل هللا به ملكا

، والثالثة يضيق هللا عليه قبره إلى يوم 
ً
والثانية تكون ظلمة في قبره فال يض ئ له أبدا

 يسحبه 
ً
على القيامة، وأما التي تصيبه منها إذا خرج من قبره: فأولها يوكل هللا به ملكا

، والثالثة ال ينظر هللا إليه 
ً
 طويال

ً
حر وجهه في عرصات القيامة، والثانية يحاسب حسابا

وال يزكيه وله عذاب أليم، ثم تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }فخلف من بعدهم 

 إال من تاب{..اھ
ً
 خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

 

 وحاےل یک قیقحت

 وع مكذوب على النبي صلى هللا عليه وسلمهو حديث موض.  

  یعنى موضوع -ذكره الذهبي في ميزان االعتدال وحكم بأنه باطل مركب. 

 (وقال: وهو ظاهر البطالن من 369-6/368وأقره الحافظ ابن حجر في لسان امليزان )

 ..أحاديث الطرقية

 .يعني أنه من وضع بعض الصوفية



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 91

 

 "البن الجوزي وذكره السيوطي في "ذيل املوضوعات. 

 ( وقال: رواه ابن النجار من 114-2/113وكذلك ذکرہ ابن عراق في تنزيه الشريعة )

 .حديث أبي هريرة

  قال في امليزان: حديث باطل ركبه محمد بن علي بن العباس على أبي بكر بن زياد

 .النيسابوري

 وقال في اللسان: هو ظاهر البطالن من أحاديث الطرقية.  

( بصيغة 213-212أبو الليث السمرقندي في كتابه "تنبيه الغافلين" )والحديث ذكره 

التمريض فقال: ويقال من داوم على الصلوات الخمس في الجماعة أعطاه هللا خمس 

 .خصال ثم ذكره بنحوه؛ ولكنه جعلها ثنتي عشرة خصلة بدال من خمسة عشر خصلة

 . وهذا الحديث دسه بعض الصوفية في كتاب الكبائر للذهبي •

 

هذا حديث مركب موضوع، والذي ركبه ووضعه هو محمد بن علي بن العباس 

 .البغدادي العطار

(: ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطال في 3/653قال الذهبي في امليزان)

  تارك الصالة...انتهى

 1004(: 5/295وقال ابن حجر في "لسان امليزان" )

دادي العطار ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري محمد بن علي بن العباس البغ

 .حديثا باطال في تارك الصالة روى عنه محمد بن علي املوازيني شيخ ألبي النرس ي

زعم املذكور ان ابن زياد أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي 

بخمسةعشر  صالح عن أبي هريرة رض ي هللا عنه رفعه "من تهاون بصالته عاقبه هللا

  خصلة"...الحديث

 .وهو ظاهر البطالن من أحاديث الطرقية.... انتهى كالم الحافظ ابن حجر •

( ونسبه البن النجار ونقل كالم ابن حجر 2/114وذكره الكناني في "تنزيه الشريعة" ) ¤

 .في اللسان

ديث ( فقالوا: هذا الح8689( رقم )4/470وقد سئلت عنه اللجنة الدائمة لالفتاء ) •

 .باطل
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 الخہص الکم

 ہی اچروں رواایت ان اافلظ ےک اسھت یسک 

 

اھچانپ  ای   حیحص دحثی ےس اثتب ںیہن، ذہلا ان رواایت وک دحثی ہہک رک ایبن رکان ب

 .امنز ےک اضفلئ ںیم حیحص ااحدثی اک وج میظع ااشلن ذریخہ وموجد ےہ ایس وک ایبن اور اعم ایک اجےئ.درتس ںیہن

 

 واہلل املع

 

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 اہیبنتت ہلسلس ربمن 26

 رقیبی رہتش داروں ںیم اشدی

 .اینپ اوالد وک دے ووقیف ےس اچبےیئ

 ."رقیبی رہتش داروں ںیم اشدی ہن رکو ویکہکن اس ےس اوالد زمکور دیپا وہیت ےہ" ملسو هيلع هللا ىلصرفامن یفطصم 

 العلمیة بيروت(املکتبة  306، ص:3)النھایة البن االثير، ج:

 اہلل اولاھب ےن اس )رقیبی رہتش داروں ںیم اشدی یک اممتعن واےل( مکح یک اکی وہج ہی ایبن 

 

مه
ح
انب اابصلغ علی ه ر

 ""اس ےس ومعًام اوالد ںیم دےووقیف دیپا وہیت ےہ رفامیئ ہک:  

 دارالھجرۃ( 500/7-499)البدراملنير البن امللقن" 

  اہلل 

 

مه
ح
 :اوقلی ےس رموی ےہاامم اشیعف علی ه ر

 ."وج  صخ اےنپ اخدنان ںیم اشدی رکات ےہ اس یک اوالد ںیم ومعًام دےووقیف دیپا وہاجیت ےہ"

 دارالھجرۃ( 500/7-499)البدراملنير البن امللقن" 

 اہلل انمىہمل 

 

مه
ح
 : رفامےت ںیہالعہم انب نقلم علی ه ر

 تقیقح احل اور اشمدہے ےس "

 

 ."ہی ابت اثتب ےہ ب

 دارالھجرۃ( 500/7-499)البدراملنير البن امللقن" 

 اہلل اوقلی 

 

مه
ح
 :رفامن اامم اشیعف علی ه ر

 ."سج اخدنان یک وعرںیت ریغوں ںیم ںیہن ایبیہ اجںیت ان یک اوالد ںیم دےووقیف دیپا وہاجیت ےہ"

 ..دار الکتب العلمیة بيروت(309/1)التلخیص الحبير للعسقالنی" 

  القسعین دقس رسہ رفامےت ںیہالعہم احظف انب رجح: 

 "رجتدے ےس ہی ابت اثتب ےہ ہک ایمں ویبی رقیبی رہتش دار وہں وت ان یک اوالد ںیم دے ووقیف وہیت ےہ"

 دار املعرفة بيروت( 135/9)فتح الباری:  
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مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 .احالت ےک شیپ رظن یہ ےہرقیبی رہتش داروں ےک درایمن آسپ ںیم اشدی یک اممتعن ضحم رجتہب اور ھچک وصخمص 

ےن اےنپ یبن وک رقیبی رہتش دار  اعتٰیلرقآن و دحثی ںیم اس ےک قلعتم وکیئ اممتعن ای اپدنبی اثتب ںیہن، رقآن  دیج ںیم اہلل 

 .وخانیت ےس اکنح یک ااجزت دی

يْ 
َ
ت
َ
ِتي آ

َّ
َواَجَك الال

ْ
ز

َ
َك أ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
َ
ْحل

َ
ا أ

َّ
ِبيُّ ِإن

َّ
َها الن يُّ

َ
َك قال تعالى: }َيا أ

ُ
 َيِمين

ْ
ت

َ
ك

َ
ُجوَرُهنَّ َوَما َمل

ُ
 أ

َ
ت

ِتي 
َّ

ِتَك الال
َ

اال
َ
اِت خ

َ
اِلَك َوَبن

َ
اِت خ

َ
اِتَك َوَبن اِت َعمَّ

َ
َك َوَبن ِ

اِت َعم 
َ
ْيَك َوَبن

َ
ُه َعل

َّ
اَء الل

َ
ف

َ
ا أ ِممَّ

 
َّ
َراَد الن

َ
 أ

ْ
ِ ِإن

ِبي 
َّ
َسَها ِللن

ْ
ف

َ
 ن

ْ
 َوَهَبت

ْ
 ِإن

ً
ة

َ
ِمن

ْ
 ُمؤ

ً
ة
َ
 َمَعَك َواْمَرأ

َ
 َهاَجْرن

ً
اِلَصة

َ
ِكَحَها خ

ْ
ن
َ
 َيْست

ْ
ن

َ
ِبيُّ أ

 
َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
َك ِمْن ُدوِن امل

َ
ْد  ○ل

َ
ا ق

َ
ا َما َعِلْمن

َ
َرْضن

َ
ْيِهْم  ف

َ
َواِجِهْم  ِفي َعل

ْ
ز
َ
  َوَما أ

ْ
ت

َ
ك

َ
ْيَماُنُهْم  َمل

َ
  أ

َ
ْيال

َ
 ِلك

 
َ
ون

ُ
ْيَك  َيك

َ
  َحَرج   َعل

َ
ان

َ
هُ  َوك

َّ
وًرا الل

ُ
ف

َ
 (50: األحزاب{)َرِحيًما غ

 القريبات من النساء للرجل، ولو كان فيه ضرر ما فهذا نص  قرآني  
ُ
: فيه إباحة صريح 

بيح، فلما أباحه الشارُع الحكيُم 
ُ
ثبت عند كل مؤمٍن أنه ال ضرر  –سبحانه وتعالى–أ

 .فيه

 ارگ اس ںیم ذرا 

 

  ب

 

 .اس لمع یک ااجزت ہن دےتی اصقنن وہات وت اہلل اعتیل هبک

 اک لمعملسو هيلع هللا ىلصیبن 

  رہطمات رقیبی رےتش دار یہ   ازواج  رت  یک زایدہملسو هيلع هللا ىلصآپ 
 

 

 .ت

وغالب أزواج النبي عليه الصالة والسالم من أقربائه، عائشة وأم سلمة وحفصة بنت 

عمر وغيرهن، كلهن من أقربائه، ما عدا صفية بنت حيي فهي ليست من أقربائه، وإال 

 .فهم أقرباء

  انیعمج اک لمع

 م
علي

 احصہب رکام روضان اہلل 

  ےن اینپ اچروں ایٹیبں رقیبی رہتش داروں ںیم یہ ایبہ دی ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 

 ں اور آپ ےک دعب ب

 

 .احصہب اک لمع اس رپ راہ ےہ ب

 تنب زبنی ےس اکنح ایک، ایس رطح رضحت یلع یک ارثک 

 

مه ےک ااقتنل ےک دعب ان یک یگس اھبیجن ااممه
ط
رضحت یلع ےن رضحت اف

ه

 

 .ےک وٹیبں ےس وہا ویچبں اک اکنح ان ےک اچچ رفعج ریض اہلل عی
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 االسف اصنیحل اک لمع

حص ى، فأمامة بنت زينب رض ي هللا عنها 
ُ
حفيدة -أفعال السلف الصالحين أكثر من أن ت

تزوجها علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه بعد وفاة خالتها  -النبي صلى هللا عليه وسلم

 .نب وأم كلثومفاطمة رض ي هللا عنها وأنجبت الزهراء رض ي هللا عنها بعد الحسنين: زي

 .فأما زينب: فتزوجها عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب، أي: ابن عمها

 بناتي على بني جعفر، ثم 
ُ

وأم كلثوم: خطبها عمر بن الخطاب، فقال علي: إنما حبست

 .زوجها له ملا كرر عمر طلبه، رض ي هللا عن الجميع

 یبط ہطقن رظن ےس

 يمكن 
ً
القول بأن زواج األقارب يزيد الصفة الغالبة الدكتور عز الدين فراج: وعموما

 إذا كانت من الصفات السيئة، عكس زواج 
ً
في األسرة ويؤكدها، ويبرزها خصوصا

األباعد فهو يقلل من العيوب الجسمية واملرضية ويهدد زواج األقارب بإنجاب أطفال 

 وسجينة بفعل عواملها الو 
ً
راثية. مصابين، ألن بعض األمراض الوراثية تكون كامنة

 (..اهـ132]الثقافة اإلسالمية، صالح هندي وزمالؤه، ص: 

ومع تحذيرات األطباء من الزواج بين األقارب، إال أنهم لم يقيموا على قولهم أدلة بل 

 على صيرورة ذلك، ويعزون سبب هذه األمراض إلى انعزال الطفرات 
ً
 قاطعا

ً
وال دليال

تنوعة في زواج األقارب، وليس لزواج املتنحية الضارة في السالالت املختلفة وامل

 األقارب ضرر مباشر. )كما قاله جمال الدين نصرت في كتاب مقدمه في علم الوراثة(

 .وهذا هو موقف الطب من زواج األقارب

ڈارٹک رضحات ےتہک ںیہ ہک ارگ اخدنان ںیم وکیئ ومرویث امیبری وہ وت آسپ ںیم اشدی یک وصرت ںیم وہ امیبری آےگ اوالد ںیم 

ے 

 

لب
 
هی
 
ی

 .اک رطخہ وہات ےہ ہکبج ریغوں ںیم رہتش رکےن یک وصرت ںیم اس اک رطخہ مک وہات ےہ

 .نکیل ہی ابںیت ضحم رجتہب ےہ، وکیئ ینیقی ای یعطق ابت ںیہن

      

 رواایت یک قیقحت

 ..اس وموضع رپ نیت رواایت یتلم ںیہ
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 ی ه
ی

 

ی

 

 :ت

 :األحاديث الواردة في التحذير من زواج األقارب مثل

 ."اغتربوا وال تضووا" .١

٢. " 
ً
 ."ال تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد ُيخلق َضاِويا

 ."ال تتزوجوا النساء على قراباتهن، فإنه يكون من ذلك القطيعة" .٣

ھذہ كلها أحاديث موضوعة ال أصَل لها، وليست من كالم الرسول صلى هللا عليه  ●

، وكيف ينهى عن 
ً
، بل لم يرد عنه ش يء  أصال وسلم، وال يصُح عنه في هذا الباِب ش يء 

 .ش يٍء هو فعله، وحث عليه، وحرص على أن يسري في ذريته من بعده

 .الل ںیہینعی ہی ونیتں رواایت اثتب ںیہن اور ہن یہ اقلب الدت

 ."التنکحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا" .1

 .ینعی رقیبی رہتش داروں ںیم اشدی ہن رکو ویکہکن ہچب زمکور دیپا وہات ےہ

ُق ضاوًيا
َ
، فإنَّ الولَد ُيخل

َ
 القريبة

َ
 .ال تنِكحوا القرابة

 .املحدث: ابن امللقن - 

 .املصدر: خالصة البدر املنير  -

 2/179الرقم: الصفحة أو  -

 يعلم من رواه كما قال في املقدمةخالصة حكم املحدث: غريب ]يعني ال  -

 فإنَّ الولَد ُيخلُق ضاوًيا .2
َ
 القريبة

َ
نكحوا القرابة

َ
 .ال ت

 . املحدث: السبكي )االبن(

 .املصدر: طبقات الشافعية الكبرى -

 6/310الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: لم أجد له إسنادا -

؛ فإن الولَد يخلُق ضاوًيا .3
َ
 القريبة

َ
 .ال تنكحوا القرابة

 .املحدث: األلباني -

 .املصدر: السلسلة الضعيفة -
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 5365الصفحة أو الرقم:  -

  -  
ً
 .خالصة حكم املحدث: ال أصل له مرفوعا

 2/41وقال العراقي في تخريج إحياء علوم الدين:  . .4

 ."القريبة فإن الولد يخلق ضاوياقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تنكحوا القرابة 

 .قال ابن الصالح: لم أجد له أصال معتمدا

 .قلت: إنما يعرف من قول عمر أنه قال آلل السائب قد أضويتم فانكحوا في النوابغ

رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث وقال: معناه تزوجوا الغرائب؛ قال ويقال: 

 .اغربوا ال تضووا أي نحيفا

ه اک وقل اتبای ےہہی دحثی 

 

 .ںیہن، اہتبل ضعب املعء ےن اوکس رضحت رمع ریض اہلل عی

 .ہیقب دوونں رواایت ابووجد التش ےک یسک دنتسم ہگج ےس ںیہن لم ںیکس

إن ما اشتهر على ألسن الناس من حديث: )غربوا النكاح( غير ثابت عن املصطفى صلى 

 .هللا عليه وسلم

ذكره إال للتنبيه على وضعه؛ فاالحتجاج لعدم  ومعلوم أن الحديث املوضوع ال يجوز 

 .زواج القرابة بأحاديث نبوية ال ينبغي ملا سبق تفصيله

إن الشافعية وبعض الحنابلة رأوا من األسباب السابق ذكرها عدم استحباب زواج  ¤

القرابة القريبة ولم يوصلوا ذلك للسنية؛ ألن االستحباب أدنى درجة منها؛ وألن ما 

لتعليالت ال يستفاد منه السنية، فاألمر إذن يدور بين االستحباب وعدمه ذكروا من ا

فحسب، وال ننس ى أن َمن قال بعدم استحباب زواج القرابة القريبة نص  على أن زواج 

 .القريبة أولى من زواج األجنبية

 :أامم اشیعف رہمح اہلل اک وقل

ہکلب رعب ےک   ےہاس ابت یک اینبد یسک رشیع مکح اک ایبن رکان ںیہن   ارگ رہتش داروں ںیم اکنح وہاگ وت وچبں ںیم امحتق آیگیئ

 .دوتسر اور رواج اک ایبن رکان وصقمد اھت ہک الہ رعب ویں ےتہک ںیہ

 :رأي الفقهاء في زواج القريبة

روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن املزني عن 

 .خرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أوالدهم حمقالشافعي قال: أيما أهل بيت لم ي
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 84 جواهر األخبار، ص:

 206: 4مغني املحتاج، 

 (119: 4شرح منهج الطالب، (

ولعل  مستند الشافعي رض ي هللا عنه في كالمه إلى ما كانت العرب تزعم أن الولد يجيء 

 لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قوم
ً
 .ه من الكرممن القريبة ضاويا

 (366)كما في املصباح املنير، ص: 

 :عالمہ ابن حجر کا قول 

 :قال ابن حجر رحمه هللا في فتح الباري 

وأما قول بعض الشافعية "يستحب أن ال تكون املرأة ذات قرابة قريبة" فإن كان 

مستندا إلى الخبر فال أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين 

 .يكون أحمق"..اهـ

مه اہلل اک 
ح
ہک اس  ایےہ اور رفام ےہ ہکلب اوہنں ےن ضعب وشاعف رضحات اک وقل لقن ایک وقل ںیہن ہیالعہم انب رجح ر

 .اہک اجات ےہ ہک ارثک ےچب دےووقف وہےت ںیہ اسیرپ ا داینب اہتبل رجتدے یک ںیہن د لی رشیع وکیئ وقل یک

 الخہص الکم

ذہلا   وکیئ رشیع د لی ایکس اممتعن یک وموجد ںیہن ےہ،  اشدی ےک اصقنانت ضحم رجتدے یک اینبد رپ ںیہ،رقیبی رہتش داروں ںیم 

 .اس وک رشیع ای ومعیم اممتعن ےک وطر رپ ایبن ہن ایک اجےئ

 لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم الفتقاره إلى نص  شرعي  يستند إليه؛

 )207/4-206الحكم لعدم الدليل. )كما فی مغني املحتاج: قال السبكي: فينبغي أن ال يثبت هذا 

 فقط

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 27اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رضحت افہمط وک اتبیئ یئگ ورت وایل احیبستت

 ےن اکی رمہبت اہجد یک تلیضف ایبن رفامیئ، ہی تلیضف نس رک رضحت افہمط وک ملسو هيلع هللا ىلصوضحر ارکم 

 

اہجد اک وشق وہا اور آپ  ب

 ےن رفامای ہک افہمط ںیم مت وک اس ےس آاسن اور ایلع ارج واال لمع ہن اتبؤں؟ملسو هيلع هللا ىلصےس اس ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ملسو هيلع هللا ىلص

 اے افہمط! بج وکیئ ومنم رمد ای وعرت ورت ےک دعب دو دجسے رکےت ںیہ اور رہ دجسے ںیم ہی داع ڑپےتھ ںیہ 

 سبوح قدوس رب املالئكة والروح

وت اس ےک رس ااھٹےن ےس ےلہپ اہلل اعتیل اس ےک بس انگہ اعمف رفامدےتی ںیہ اور اس وک وس جح، وس رمعے، اور وس دیہشوں اک ارج 

اطع رفامےت ںیہ اور اہلل اعتیل اس ےئلیک اکی زہار رفےتش رقمر رکےت ںیہ وج اس ےئلیک ایکینں ےتھکل رےتہ ںیہ اور اس وکاکی زہار 

اس وک اجتسمب ادلوعات انبدےتی ںیہ اور ایقتم ےک دن اسھٹ ویمنہجں ےک اعتٰیل اب اتلم ےہ، اور اہلل مالم آزاد رکےن اک وث

 یگ. وہابرے ںیم اس یک افشتع وبقل یک اجیگیئ اور ہی  صخ بج رمے اگ وت اہشدت یک ومت بیصن 

فضله، فسألته الجهاد، فقال: أال أدلك على شيئ يسير  وذكر  الجهاد في ملسو هيلع هللا ىلص النبي رغب

وأجره كبير، ما من مؤمن وال مؤمنة يسجد عقيب الوتر سجدتين ويقول في كل سجدة: 

ال يرفع رأسه حتى يغفر هللا ذنوبه  -خمس مرات  -سبوح قدوس رب املالئكة والروح 

ثواب مائة حجة و  كلها واستجاب هللا دعاءہ وان مات في ليلته مات شهيدا وأعطاه

مائة عمرة واعطاہ هللا ثواب الشهداء وبعث هللا إليه الف ملك يكتبون له الحسنات 

وكأنما أعتق مائة رقبة ويشفع يوم القيامة فى ستين من أهل النار وإذا مات مات 

 شہىدا.

 قیقحت رواایت     

 2، ج: نقل العالمة ابن عابدین الشامی حکمه فی "حاشیته"، باب سجود التالوة

 ںیم لقن رکےن ےک دعب رفامای:  سجود التالوة اس رواتی وک العہم اشیم ےن دلج اثین ابب 

 (120، ص: 2)ج:  فحديث موضوع ال أصل له

ی  ایس رطح وموضع رواایت یک قیقحت ںیم

م
لک

 یئگ اکی اتکب ںیم اس رپ رصبتہ رکےت وہےئ اھکل ےہ:
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  ،فنقل النص املذکور بتمامه( فحدیث واما ما ذکرہ التاتارخانیة عن املضمرات(

موضوع باطل ال اصل له وال یجوز العمل به وال یجوز نقله اال لبیان بطالنه کما ہو 

شان االحادیث املوضوعة، ویدل علی وضعه رکاکته واملبالغة الغير املوافقة للشرع 

ا والعقل، فان االجر علی قدر املشقة شرعا وعقال، وافضل االعمال احمزھا، وانم

قصد بعض امللحدین بمثل ھذا الحدیث افساد الدین واضالل الخلق واغراءھم 

بالفسق وتثبیطھم عن الجد فی العبادة، فيغتر به بعض من لیس له خبرة بعلوم 

 الحدیث وطرقه وال ملکة یميز بھا بين صحیحه وسقیمه.

 اللیل  قال الربیع بن خثیم: ان للحدیث ضوءا مثل ضوء النھار تعرفه، وظلمة کظلمة

 تنکرہ.

  قال ابن الجوزی: ان الحدیث املنکر یقشعر منه جلد طالب العلم وینفر منه قلبه فی

 الغالب...)ان تهى (

 (٤٠}ومن لم یجعل هللا له نورا فما له من نور{..)سورة النور: 

 وهللا سبحانه ہو ولی العصمة والتوفیق.

 الخہص الکم

 ہی رواتی اور ہی تلیضف یسک 

 

دحثی یک  دنتسم اتکب ںیم وموجد ںیہن، ہقف یک ضعب اتکوبں ےن ولوگں ںیم اس ےک  ب

 وہےن وک ایبن ایک ےہ اور اسھت اسھت اس ےک نم ڑھگت وہےن وک وہشمر

 

  ان ایبن ایک ےہ ذہلا اس رواتی اک ایبن رکان اور  ب
 
 هپ

 اجزئ ںیہن.

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 28ربمن اہیبنتت ہلسلس 

 بش رعماج وکیسن ےہ

 .ےک میظع ااشلن زجعمات ںیم ےس اکی زجعمہ ےہملسو هيلع هللا ىلصرعماج وضحر ارکم 

 اس زجعمے ےک ووقع رپ امتم اتم اک اافتق وہا ےہ اور اس ابت رپ 

 

 .وہا ےہ روح  اافتق ےہ ہک رعماج مسج عم  ب

  قال اإلمام الطحاوي رحمه هللا في عقيدته املشهورة: "واملعراج حق، وقد أسري

وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء هللا من العال،  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

وأكرمه هللا بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى؛ فصلى هللا عليه 

 (30وسلم في اآلخرة واألولى". )ص:

 

 ال ابن أبي العز الحنفي رحمه هللا: ومما يدل على أن اإلسراء بجسده في اليقظة وق

ْسِجِد 
َ ْ
ى امل

َ
َحَراِم ِإل

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
 ِمَن امل

ً
ْيال

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذي أ

َّ
 ال

َ
قوله تعالى: }ُسْبَحان

ى{ ]اإلسراء : ص َ
ْ
ق
َ ْ
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن اإلنسان  {11األ

سم ملجموع الجسد والروح؛ هذا هو املعروف عند اإلطالق، وهو الصحيح؛ فيكون ا

اإلسراء بهذا املجموع، وال يمتنع ذلك عقال، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 

استبعاد نزول املالئكة؛ وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر". شرح الطحاوية 

(1/245) 

  ( : "وأكثر العلماء على أنه أسري به 3/33في تفسيره )وقال اإلمام ابن كثير رحمه هللا

 
ً
 ."صلى هللا عليه وسلم ببدنه وروحه يقظة ال مناما

 

  وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه هللا: "ولو كان اإلسراء واملعراج بروحه في املنام

لم تكن معجزة، وال كان لتكذيب قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكباد اإلبل إلى بيت 

، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسرى به الليلة وأصبح فينا إلى املقدس

 .آخر تكذيبهم واستهزاءهم به صلى هللا عليه وسلم
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 رعماج سک ےنیہم ںیم وہیئ؟

اتنیعب ،رعماج ےک نیعت ےک ےلسلس ںیم وچہکن وکیئ واحض د لی رقآن ودحثی ںیم وموجد ںیہن ذہلا اس ےک نیعت ںیم احصہب 

 .ودحمنیث ےک اوقال ںیم دشدی االتخف راہ ےہ

  وقال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي املصري الشافعي رحمه هللا

هـ( كما في كتاب "األجوبة املرضية فيما سئل السخاوي عنه من 831املولود سنة )

 قد اختلف في ليلة اإلسراء، (112سؤال رقم: 2/445األحاديث النبوية")

  عشرة خلت من ربيع األول قبل الهجرة بسنة،فقيل: لسبع 

 ،وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع اآلخر 

 ،وقيل: ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف  

 ،وقيل غير ذلك 

واألول هو املشهور، فقد روي عن عائشة وأم سلمة وأم هانئ وابن عمر وابن عباس 

 رض ي هللا عنهم...اهـ

 االولرعیب    

 .رعماج ےک قلعتم بس ےس راحج وقل رعیب االول اک ےہ اور یہی وقل وہشمر احصہب ےس وقنمل ےہ 

 .حضرت عائشہ ام سلمہ ابن عباس اور عبدهللا بن عمرو بن عاص رض ى هللا عنہم

 .أنها كانت في ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع األول  القول الثاني:

اللغوي املؤرخ أبو إسحاق الحربي، وأبو الخطاب ابن وبه قال اإلمام املحدث الفقيه 

دحية من املالكية، والنووي من الشافعية في أحد أقواله الثالثة، والقاض ي زين الدين 

  .ابن املنير اإلسكندري املالكي

قال أبو الخطاب األندلس ي املالكي الشهير بابن دحية الكلبي رحمه هللا املولود سنة  • 

 :(7-6"االبتهاج في أحاديث املعراج" )ص: هـ( في كتابه 546)

وكان اإلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع األول، 

 قاله اإلمام العالم أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي...اهـ
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 .أنها كانت في ليلة سبع عشرة من شهر ربيع األول  القول الثالث:

هـ( في 671اليعمري األندلس ي الشافعي رحمه هللا املولود سنة )ونسب ابن سيد الناس 

 :( هذا القول إلى1/148كتابه "عيون األثر")

عائشة وأم سلمة وعبد هللا بن عمرو بن العاص وابن عباس، ثم قال: وهذا هو 

 .املشهور...اهـ

 :ربج وک رعماج 27

 رضور ےہ نکیل ہی ابت رواایت ےک  وہشمراترخی وک رعماج اک وہان  27ربج ےک ےنیہم ںیم 

 

اور اتریخی اابتعر ےس  ےہ الخف  ب

 

 

 .درتس ںیہن ب

  أما ليلة اإلسراء واملعراج فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ال تعرف، وما ورد في

تعيينها من األحاديث فكلها أحاديث ضعيفة ال تصح عن النبي صلى هللا عليه وسلم، 

وعشرين من رجب فقد غلط، ألنه ليس معه حجة شرعية ومن قال: إنها ليلة سبع 

 تؤيد ذلك...اهـ

  
ً
 :وقال أيضا

الصحيح من أقوال العلماء أنها ال تعرف، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من 

 رجب، قول باطل ال أساس له في األحاديث الصحيحة...اهـ

  البالغة في إنساء الناس لها، فهكذا اختلف العلماء في تحديد هذه الليلة، وهلل الحكمة

وإن املشهور أن هذه الليلة كانت في شهر رجب، وقد ضعف هذا القول اإلمام الحافظ 

( قال: )وقد أورد الحافظ عبد الغني 89/3ابن كثير رحمه هللا في "البداية والنهاية" ص)

 ال يصح سنده، ذكرناه في فضائل شهر رجب وهي ليلة 
ً
املقدس ي في سيرته حديثا

 )رغائب التي أحدثت فيها الصالة املشهورة، وال أصل لذلك، وهللا أعلمال

 :بش رعماج ںیم وصخمص اامعل

ربج ےک ےنیہم ںیم اور وصخاص اتسوسیئںی بش و روز ںیم وصخیص امنزوں اور روزوں یک تلیضف ایبن یک اجیت ےہ نج ںیم ےس 

 اس وموضع رپ وکیئ حیحص ای دنتسم ابت ںیہک ےس  .ارثک وموضع اور نم ڑھگت رواایت رپ ینبم ںیہ

 

 .اثتب ںیہن ب



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 104

 

 شهُر أمتي. قيَل يا رسوَل هللِا! ما معنى قولَك: 
ُ
 شهري، ورمضان

ُ
َرجُب شهُر هللِا، وشعبان

حقُن الدماُء، وفيِه تاَب هللُا على 
ُ
رجُب شهُر هللِا؟ قال: ألنه مخصوص  باملغفرِة، وفيه ت

 
َ
ذ

َ
ق

ْ
 أشياٍء: أنبيائِه، وفيه أن

َ
أولياءُه من بالء عذابِه؛ من صامُه استوجَب على هللِا ثالثة

 من ذنوبِه، وعصمتِه فيما َبِقي من عمرِه، وأمانا من العطِش 
َ

 لجميِع ما سلف
 
مغفرة

 فقال: يا رسوَل هللِا! إني ألعجُز عن صيامه كلِه، 
 

 ضعيف
 
يوم العْرِض األكبِر. فقام شيخ

 يوٍم فقال صلى هللا عليه وسلم: 
ُ
ُصْم أول يوم منُه فإن الحسنة بعشِر أمثالها، وأوسط

ِل ليلِة  لوا عن أو 
َ
ف

ْ
غ

َ
ى ثواَب من صاَمُه كلُه: ولكْن ال ت

َ
ْعط

ُ
منُه، وآخُر يوٍم منُه فإنَك ت

ى 
َ
 الليِل ال يبق

ُ
ى ثلث اِئُب. وذلك إذا َمض َ

َ
: الرغ

ُ
يها املالئكة سم 

ُ
 ت

ً
جمعٍة في رجَب، فإنها ليلة

 في الكعبِة وحواليها، ويطلُع هللُا عز  ملك  في جميِع 
َ
السماواِت واألرض إال ويجتمعون

نا إليك 
ُ
نا حاجت : يا رب 

َ
م. فيقولون

ُ
وِني ما شئت

ُ
ِتي سل

َ
العة، فيقوُل: مالئك

 
وجل عليهم إط

 ذلَك، ثم قال رسوُل هللِا صلى 
ُ

اِم رَجَب، فيقول هللا عزوجل: قد فعلت ِفَر لصو 
ْ
أن تغ

ي هللا عليه وسلم: وم
 
ُل خميٍس من رجَب، ثم يصل ا من أحٍد يصوُم يوَم الخميِس، وأو 

، يقرأ في كل ركعٍة 
ً
 ركعة

َ
 الجمعِة، اثنتي عشرة

َ
 العشاِء والعتمِة، يعِني ليلة

َ
فيما بين

 مراٍت، وقل هو هللا أحد اثنتي 
َ

ناُه في ليلِة القدر ثالث
ْ
َزل

ْ
، وإنا أن

ً
ة بفاتحِة الكتاِب َمر 

، يفصُل بي
ً
، عشرة مرة

ً
 مرة

َ
 من صالتِه صلى سبعين

َ
ن كل ركعتيِن بتسليمٍة، فإذا فرغ

ي  وعلى آلِه، ثم يْسُجُد فيقوُل في سجودِه: سبوح  ِ على محمد النبي  األم 
يقول: اللهم صل 

 
ْ
، ثم يرفُع رأسُه، فيقول: اغفر وارحْم وتجاوز

ً
 مرة

َ
قدوس  رب  املالئكِة والروِح، سبعين

، فيقول مثل ما قال  عما تعلْم إنَك أنت العزيزُ 
َ
، ثم يسجد الثانية

ً
 مرة

َ
األعظْم، سبعين

ى. قال رسوُل هللِا صلى هللا  ض َ
ْ
ق

ُ
في السجدِة األولى، ثم يسأُل هللَا تعالى حاجتُه فإنها ت

ِفَر لُه جميُع 
ُ
 إال غ

َ
ى هذِه الصالة

 
عليه وسلم: والذي نفس ي بيدِه ما من عبٍد وال أَمٍة صل

 مثَل 
ْ

فع يوَم القيامِة في سبعمائٍة ذنوبه، ولو كانت
َ

زبِد البحِر، وعدِد ورِق األشجاِر، وش

، فيجيبُه بوْجٍه طلٍق 
َ
من أهِل بيتِه، فإذا كان أول ليلٍة في قبرِه جاءُه ثواب هذه الصالة

؟ فو 
َ

ة،،فيقوُل: من أنت  من كل ِشد 
َ

ٍق، ويقول له: يا حبيبي! أبشر قد نجوت
ْ
ولساٍن ذل

 وجها أحس
ُ

 هللا ما رأيت
ُ

ى من كالمَك، وال شممت
َ
 كالما أحل

ُ
َن من وجهَك، وال سمعت

رائحتَك، فيقول لُه: يا حبيبي! أنا ثواُب الصالِة التي صليتها في ليلِة كذا، من شهِر كذا، 

......الخ
َ
 ألقض ي حقَك، وأوِنُس وحَدتَك، وأرفع عنَك وحشتَك، وإذا نفخ

َ
 الليلة

ُ
 جئت
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 .الراوي: أنس بن مالك -

 . ابن حجر العسقالنياملحدث:  -

 .املصدر: تبيين العجب -

 35الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: ]فيه[ علي بن عبد هللا بن جهضم مشهور بوضع الحديث -

(: )ولم 1/58قال ابن القيم رحمه هللا في الزاد وهو يتحدث عن ليلة اإلسراء واملعراج ) • 

شرها، وال على عينها بل النقول في ذلك يقم دليل معلوم ال على شهرها، وال على ع

منقطعة مختلفة ليس فيها ما ُيقطع به، وال شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن 

 .أنها ليلة اإلسراء بقيام وال غيره بخالف ليلة القدر

 الخہص الکم

ربج وک وہیت ےہ اس ےک قلعتم وکیئ ابت درتس ںیہن اور ہن یہ اس ےنیہم ںیم ای اس رات وک وکیئ وصخمص امنز  27بش رعماج 

ای اس دن اک روزہ حیحص رواایت ےس اثتب ےہ ہکلب ارثک ابںیت نم ڑھگت اور دےاینبد ںیہ، ذہلا اس ےک قلعتم یسک تلیضف وک ایبن 

  ان رکان ای 
 
 .رشاع درتس ںیہن هپ

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 اہیبنتت ہلسلس ربمن 29

 وعسدی رعب ںیم ابرہ ےس درآدمدشہ وگتش اک مکح

ویکہکن ومعیم وتفی اےکس ےہرشمق ویطس ےس درآدم دشہ رمیغ اک وگتش اہھت ےس ذحب ایک وہا ںیہن وہات نکیل رہ وکیئ اھکات : الوس

 ؟ےہایک اس رطح اک وگتش اھکان اجزئ  ےہ.ہک ہی وگتش الحل ےہالحل وہےن اک ےہ اور رہ رطح یک گنکیپ رپ اھکل وہات 

 اوجلاب احدما وایلصم

 واحض رےہ ہک یسک 

 

ھا ء ےن ھچک رشاطئ ذرک یک ںیہ ب

فق

 :وگتش ےک الحل وہےن ےئلیک 

یئگ وہ اور اجونر وک اباقدعہ  یہرطہقی رپ ذحب ایک ایگ وہ ینعی ہک اجونر وک ذحب رکےت وتق مسب اہلل ڑپاس اجونر وک االسیم ہی ہک   .١

 .قلح ےک اقمم رپ ےس ذحب ایک ایگ وہ وت ہی وگتش البہبش الحل ےہ

أن نعلم أن ذبحه كان على الطريقة اإلسالمية بأن يكون ذبحه في محل الذبح؛  األولى:

دم بمحدد غير العظم والظفر، وأن يذكر اسم هللا عليه، فيقول وهو الحلق، وأن ينهر ال

 .الذابح عند الذبح: بسم هللا

 .ففي هذا الحال املذبوح حالل بال شك

اٹن ایگ وہ ای یلجب ےک ےکٹھج ےس امرا ایگ ابت ولعمم وہاجےئ ہک اجونر وک ریغ االسیم رطےقی ےس ذحب ایک ایگ ےہ الثم: ہلگ وہگہی   .٢

 .اس وصرت ںیم ہی وگتش رحام الہکےئاگوہ وریغہ وت 

أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة اإلسالمية مثل أن يقتل بالخنق أو بالصعق  الثانية:

 .أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه، أو يذبح من غير أن يذكر اسم هللا عليه

 .ففي هذا الحال املذبوح حرام بال شک

وت ذحب دشہ نکیل اوکس سک رطح ذحب ایک ایگ ےہ اور ایک اس وک ذحب رکےت وتق اہلل اک انم  ےہ ی وصرت ہی ےہ ہک اجونر رسیت .٣

 .ہی اکی کش اور رتدد یک لکش ےہ،ایل ایگ ےہ ای ںیہن 

أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم  الثالثة:

حوها وال هل سموا هللا عليها لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس وال نعلم على أي صفة ذب

 .أم ال
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 .ففي هذا الحال املذبوح محل شك وتردد

 یہی رسیتی وصرت امہرے وسال اک وصقمد ےہ ہک ایک ہی وگتش الحل الہکےئاگ ای رحام

کت یلہپ ابت ہی ےہ ہک ارگ ہی وگتش یسک االسیم کلم ےس درآدم ایک اجراہ ےہ وت ہی وگتش البہبش الحل ےہ بج  اس ےلسلس ںیم

 .رحتم یک وکیئ واحض د لی ہن وہ

:
ً
 ظاهره العدالة ويقول: إنه مذبوح على الطريقة  أوال

ً
أن يكون مورده مسلما

اإلسالمية، فيحكم بالحل هنا ألن حال املسلم الظاهر العدالة تمنع أن يورد إلى 

 .املسلمين ما يحرم عليهم ثم يدعي أنه مذبوح على الطريقة اإلسالمية

:
ً
  ثانيا

ً
 بحل الذبيحة تبعا

ً
أن يرد من بالد اكثر أهلها ممن تحل ذبيحتهم ، فيحكم ظاهرا

لألكثر إال أن يعلم أن املتولي للذبح ممن ال تحل ذبيحته فال يحكم حينئذ بالحل لوجود 

 . معارض يمنع الحكم بالظاهر

ےن واال وکیئ املسمن  صخ ای ادارہ وہ اور وہ اس دورسی وصرت ہی ےہ ہک درآدم وت یسک ریغ ملسم کلم ےس ایک ایگ وہ نکیل درآدم رک

 .ابت یک وگایہ دے ہک ہی وگتش الحل رطہقی ےس ذحب رکدہ ےہ وت اس وگتش وک الحل یہ اہک اجاگیئ

 داراولعلم رکایچ اک اکی وتفی ■

ہن  ےہ الحل اہک اجاتکسآلکج فلتخم وکلمں ںیم ینیشم ذےحیب ےک وج افرم ںیہ ان ےس ےلکن وہےئ رمویغں ےک وگتش وک ہن اقلطم 

اور اہجں ہی رشاطئ ہن اپیئ اجںیئ  ےہ اقلطم رحام، نج افرومں ںیم رشیع رشاطئ اک احلظ راھک اجات وہ ان یک رمویغں اک وگتش الحل 

ان رشاطئ یک لیصفت "رضحت ومالان یتفم دمحم یقت امثعین اصبح دممہلظ ااعلیل" یک .واہں ےک وگتش وک الحل ںیہن اہک اجاتکس

 :ہک ےہ سج اک الخہص ہی ےہ ،ب "اماکم ابذاب"ح" ںیم ذموکر اتک

 .اجونر ذحب وہےن ےس ےلہپ دےوہش رکےن ےک دوران رم ہن اجات وہ ہکلب وہ ذحب وہےن کت زدنہ وہ (1

املسمن وہ ای وکیئ الہ اتکب وہیدی ای رصناین ےہ اچ  ذحب یک تبسن وقعمل رطےقی ےس یسک ااسنن یک رطف یک اجیتکس وہ (2

 .اسیعتیئ ای وہیدتی رپ اقمئ وہ، درہہی اور الذمبہ ہن وہوہ، اور 

 .ذحب رکےن واےل ےن رہ اجونر ےک ذحب رکےت وتق اخصل اہلل اک انم ایل وہ (3
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 .اجونر ےک ےلگ یک اچر روگں ںیم ےس مک ےس مک نیت یٹک وہں (4

 مسب اہلل اور ذحب ےک درایمن تہب زایدہ افہلص ہن وہ. (5

 ")ابذاب"ح" ہفنصم "رضحت ومالان یتفم دمحم یقت امثعین اصبح دممہلظ ااعلیل)لیصفت ےئلیک المہظح وہ "اماکم  

ان اک اھکان اجزئ وتذہلا نج رمویغں ےک ابرے ںیم رصاتح ےک اسھت ولعمم وہ ہک ہی ان رشاطئ ےک اطمقب ذحب یک یئگ ںیہ      

 .وت ان اک اھکان اجزئ ںیہن ےہ یئگ  ، اور نج ےک ابرے ںیم رصاتح ےس ولعمم وہ ہک ذموکرہ رشاطئ یک الخف ورزی یکےہ 

اہتبل ارگ وکیئ وگتش املسمونں یک رطف ےس الحل رسٹیکفیٹ ےک اسھت رفوتخ ایک اجراہ وہ اور ہی لیصفت ولعمم ہن وہ ہک سج 

اس ںیم رشیع رشاطئ وپری وہیئ ںیہ ای ںیہن، وت وچہکن رثکبت ریغملسم اممکل ےس ااسی وگتش درآدم  ےہ افرم ںیم وہ ذحب ایک ایگ 

 ےئگ ںیہ، اس  ےہ وہات 

 

اور تہب یس اثمںیل ایسی اسےنم آیئ ںیہ نج ںیم ریغ ذہم داراہن وطر رپ الحل ےک رسٹیکفیٹ اجری رک دی 

زیہ ایک اجےئ، نکیل ایسی وصرت ںیم احتج ےک وتق رخدیار وک اےکس ہک ایسی رمیغ ےک وگتش ےس رپ ےہ  ےئل اایتحط اس ںیم 

 .ےہ اھکےن ںیم ذعمور رقار دےنی یک اجنگش 

 :یکسج ووجاہت دنمرہج ذلی ںیہ

ہک وہ الحل وہ، اور اعم احالت ںیم ےہ املسمن کلم ںیم الحل ہہک رک وگتش اچیب ای الھکای اجراہ وہ وت اس ںیم الص ہی  .1

ہک وہ اہکں ذحب وہا؟ اور سک ےن سک رطح ذحب ایک؟ اسیج ہک دنمرہج ذلی ابعرات ےس ےہ  ہی قیقحت رضوری ںیہن

 ےہ :ولعمم وہات 

عن أبى هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه 

 .املسلم فلياكل من طعامه وال يسأل

ےن رفامای ہک بج مت یسک املسمن ےک اپس اجؤ وت اس ےک اپس وج اھکان وہ اس وک اھکول اور اس ےس وسال ہن  ملسو هيلع هللا ىلص آپ

 )ےسیک آای  ای )ہک ہی اہکں ےس آای   رکو

 :( ںیم ےتھکل ںیہ10/167المیلع اقری اصبح رماقة رشح وکشمة )

 .والیسال فانه قد یتاذی بالسؤال و ذلک إذا لم یعلم فسقه
 

 .یک ربخ دایانت ںیم ربتعم وہیت ےہاملسمن  .2
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 :

 

ه
ب 
 

 

 (5/308)اتفوی ه

 خبرالواحد يعتبر فى الديانات كالحل و الحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما

 .ذموکرہ ابال اوصولں اک اقتہض یہی ےہ ہک ملسم اممکل ںیم الحل ہہک رک رفوتخ ایک اجےن واال وگتش الحل ےہ

اممکل ںیم ہی ہبش راتہ ےہ ہک اشدئ رشیع رشاطئ وپرے ہن ےئک ےئگ وہں ذٰہلا وگتش الحل ںیہن اہتبل وچہکن رشمیق ویطس ےک 

ی ه ےہ اور اس یک  اینبد رپ الص اقدعے وک رتک ںیہن ایک اجاتکس وہان اچےیہ

 

س
ل
ی ه ا

 

 .نکیل درتقیقح ہی ش

ری وصراحتل واحض وہےن کت وکیئ اےنپ ذٰہلا املسمن اممکل ںیم املسمن ےک رفوتخ رکدہ وگتش وک الحل اھجمس اجاگیئ اتمہ وپ

 .وطر رپ اانتجب رکان اچےہ وت رتہب ےہ

ی ه: .رکایچوتفے داراولعلم  صخلم (

 

 )2015یئم  2دمحم اسمل   کی

 اس وتفے رپ داراولعلم ےک امتم ااکرب ےک دطختس 

 

 .وموجد ںیہ ب

 :یتفم ومحمد ارشف اصبح ےن اےنپ ونٹ ںیم اھکل ےہ ▪

ارگ ہی ولعمم وہاجےئ ہک اس االسیم کلم یک وکحتم ےن اےنپ کلم ںیم رحام زیچ الےن رپ اپدنبی اگلیئ ےہ اور اس ےئلیک اکی  ●

 ادارہ 

 

 اقمئ رک راھک ےہ اور اس کلم ےک ارثک املعء اس وک الحل ھجمس رک اامعتسل رکےت ںیہ وت ہی ہبش اور  ب

 

 .زمکور وہاجاگیئ ب

 : اممکل ےس درآدم دشہ وگتش ےک قلعتم رعب املعء یک قیقحتربازلی اور درگی ریغ ملسم

 ربازلی ںیم وموجد اکی رعب اعمل یک قیقحت ●

 اإلخوة الكرام تحية طيبة{}

أنا أعيش في البرازيل ولهذا من عنده إستفسار عن ش ئ ما بخصوص اللحوم فأنا 

 ..موجود إن شاء هللا

 :السرٹ اہؤس )ذمحب اخےن( ںیہ اوہنں ےن لیصفت اتبیئ ہک ربازلی ںیم دو رطح ےک

 ریغ وملسمں ےک. 

 املسمونں ےک. 
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  ریغ ملسم وت اجونر وک رمدار رکدےتی ںیہ، هبک

 

درگی ذراعئ ےس، ذہلا اس وگتش یک رحتم ںیم  رکٹن ےک ذرےعی هبک

 .وکیئ کش ںیہن

 ) الفتنعاطف جميل الفلسطيني )حفظه هللا من  ●

 .الدولة: البرازيل

 1,076املشاركات: 

 ...مهم )لإلخوة من البرازيل ومن لديه علم باألمر( سؤال عن اللحوم املستوردة رد:

بارك هللا فيكم في األمر تفصيل بين لحوم األنعام ولحوم الدواجن وكذلك من جهة 

  :الذابح

أغلب الظن أنهم يقومون بقتل  -مذابح النصارى -بالنسبة للمذابح البرازيلية هنا  .١

رفھا اھل االختصاص وهذا ال شک فی حرمته وهو باعتراف األبقار بالطرق التي یع

 .القوم أنفسهم بھذہ الطرق وھدفھم ہو تسريع اإلنتاج و زیادہ الربح

 :وبالنسبة للحوم الدواجن هنا في مذابح النصارى فيها تفصيل  .٢

 .فهناك من يصعقها الصعق الكهربائي املميت وهذا ال شك في حرمته  

 اخےناملسمونں ےک ذمحب  ■

 املسمونں ےک اےسی ذمحب اخےن وموجد ںیہ ہک نج رپ اباقدعہ اامتعد 

 

ایک اجات ےہ اور املسمونں یک امجوتعں ےن ان ےس اس  ب

 اعمےلم ںیم اباقدعہ اھچن نیب 

 

 .یک ےہ ب

ومذابح املسلمين هنا فيها تفصيل فهناك مذابح معروفة وموثوقة من قبل املندوبين 

درسوا األمر بالسؤال والتحري، ولهذا ليس كل اللحوم الذي زاروا هذه املذابح و 

املستودرة تأتي من جهة واحدة بل من عدة جهات وال يمكن تعمييم األمر على اللحوم 

 ..... كلها

اہتبل املسمونں ےک اہں ذحب اک رطہقی فلتخم وہات ےہ ضعب ولگ ےلہپ اکلہ رکٹن دے رک وہیبیش یک تیفیک کت اچنہپدےتی 

 .ولگ ریغب دےوہیش ےک رباہ راتس ذحب رکےت ںیہںیہ اور ضعب 

 .اجےئ یہاور ذحب ںیم اس ابت اک ایخل راھک اجات ےہ ہک ذحب ےک وتق مسب اہلل رضور ڑپ
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أما بالنسبة ملذابح املسلمين فهو نفس طريقة الذبح عند النصارى يعني يقومون 

وهناك من بصعقها صعقا خفيفا ثم يذكونها الذكاة الشرعية ويسمون قبل ذلك 

 .املذابح من ال يستعمل الصعق مطلقا ويكتفي بمطلق القطع

 

وحدثني من أثق به وهو باكستاني يعمل في مذابح الدجاج قال: ان املسؤوليين يراقبون 

 .شفاه الذباحين عند الذبح لكي يتأكدوا من تسميتهم على الذبيحة

 وعسدی سلجم ابکر ااملعلء اک وتفی ▪

 ےس 

 

ن
 
 می
ي

 

لعی

بج اس وگتش ےک ابرے ںیم وسال ایک ایگ وت اوہنں ےن رفامای ہک ہی ہلئسم بج امہرے اسےنم آای وت خیش انب ا

وزری اجترت اور وزارت امایلت ےک ارفاد وک سلجم ابکر املعء ےک اسےنم البای ایگ اور ان ےس اس اعمےلم ےک قلعتم وسال ایک ایگ وت 

 :اوہنں ےن وجاب دای

 فانه مذبوح علی الطريقة االسالمیةکل ما یرد الی اململكة  ● 

 ہک انتج 

 

وگتش وعسدی تکلمم ںیم الای اجات ےہ وہ بس اک بس االسیم رطےقی ےس ذحب دشہ وہات ےہ، اس ےک دعب خیش ےن  ب

رفامای ہک ان اداروں یک دصتقی ےک دعب اب ہی اسری ذہم داری ان ولوگں یک یتنب ےہ اور اہیں تکلمم ںیم وموجد رہ مسق اک 

 .الحل ےہ وگتش

الحمد هلل أنا أخبركم هذه القضية عرضت على مجلس كبار العلماء، ودعي إلى  فنقول:

املجلس املسئولون في الدولة من وزير التجارة وعضو وزير املالية وسئلوا سؤاالت من 

أكابر العلماء في اململكة، وقالوا: كل ما يرد إلى اململكة فإنه مذبوح على الطريقة 

 .ذمة هؤالء اإلسالمية؛ والحمد هلل نحن على

.. عليه أن يأكل حتى لو قال: برازيلي أو إنجليزي أو أمريكي
ً
 ...إذا

 .املهم ما دام هؤالء املسئولون عندنا فهم مسئولون عن األمة كلها

 .هناك من يقول: إنه ال يجوز أكل اللحوم املستوردة السائل:

 .على كل حال إذا قالوا: ال يجوز، قل له: ائت به وأنا آكله، وانتهى املوضوع الشيخ:

 .....وبعد البحث عن كالم الشيخ ابن العثيمين أضعه أمامك
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 اکی اور وسال ےک وجاب ںیم رفامای ■

وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء، ودعوا وكالء وزارة التجارة، وقالوا: إننا 

، ولنا وكالء ال يمكن أن 
ً
 شرعيا

ً
نأذن لش يء يرد إال ونحن مطمئنون إلى أنه مذبوح ذبحا

هناك، لكننا ال نقول: إن جميع املصانع أو مذابح أولئك القوم كلها على الطريقة 

اإلسالمية، لكن ما يرد إلى اململكة فإنه محتاط له، هكذا قالوا لنا، وبناء على ذلك 

 
ً
 يكون حالال

 ال شك في حلتهوكذلك الدجاج الوطني 
ً
 .الذي يذبح هنا أيضا

ان یک اس ابت اک الخہص ہی ےہ ہک سلجم ابکر املعء ےن وزارت اجترت ےک ولوگں وک الب رک ان ےس اس وگتش ےک قلعتم ااسفتسر 

ایک وت اوہنں ےن اہک ہک بج کت مہ نئمطم ںیہن وہےت اس وتق کت مہ یسک وک اےنپ کلم ںیم وگتش الےن یک ااجزت ںیہن 

، اور واہں رپ اباقدعہ امہرے ولگ وموجد وہےت ںیہ وج اس وگتش ےک الحل وہےن اک اانیمطن رکےت ںیہ ہک وعسدہی ںیم دےتی

 .وکیئ رحام وگتش ہن آےئ

 ایک ںیمہ وہولٹں ںیم اج رک الحل رحام ےک ابرے ںیم وپانھچ اچےئیہ؟ ■

وساالت رکےت ںیہ وت اوہنں ےن دشت ےس اس ابت وک خیش انب انیمیثعل ےس بج ہی وسال ایک ایگ ہک ضعب اابحب اس رطح ےک 

 .عنم رفامای اور اس وک الخف تنس رقار دای

السؤال: ما حكم فعل بعض اإلخوان عندما يذهبون إلى املطاعم ويسألون عن ● 

املوجودة عندهم ويلحون عليهم ويقولون: هذا من باب الورع كي ال يقعون في   الدجاج 

 الشبهة؟

هذا ليس من الورع، الورع اتباع السنة، ليس الورع أن اإلنسان  الجواب: أقول: إن

يتعنت ويتعمق ويتنطع بل هذا من الهالك، كما قال النبي صلى هللا عليه وعلی آله 

 .....وسلم: )هلك املتنطعون( ثالث مرات

 )امتم افت لی اس کنل ںیم وموجد ںیہ(

128765.html-http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t  

 :ذایت قیقحت  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-128765.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-128765.html
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ںیم جح ےک ومہعق رپ رحم یکم اور رحم دمین ےک ایتفمن رکام ےس اس ےلسلس ںیم یلیصفت اکمہمل وہا اور ان رضحات ےن اس  2015

 ایس رطح ہکم ںیم میقم اپاتسکین ارئنیجن دبعاانملن اصبح ےن  .ایک وگتش ےک ابرے ںیم اےنپ اانیمطن اک ااہظر

 

اس ےلسلس ںیم  ب

 .رکےت وہےئ وگتش وک الحل یہ رقار دےنی یک اتدیئ یک ااہظرگت ودو وک ذرک رکےک واہں یک رقمر رکدہ ااھتریٹ رپ اامتعد اکاینپ 

 :دجہ ارئیوپرٹ رپرضحت یتفم یقت امثعین اصبح ےس الماقت

 .الماقت ںیم ہی رعض ایک ہک رضحت اس وگتش یک رحتم اک وقل آپ یک رطف وسنمب ایک اجات ےہرضحت ےس 

 

 

  وت رضحت یتفم اصبح ےن رفامای ہک ںیم ےن هبک

 

 .اوکس رحام ںیہن اہک، اہتبل اایتحط اک وقل اتہک وہں ب

 الخہص الکم

ابرے ںیم نئمطم ںیہ، ذہلا واہں رپ وموجد  وعسدی رعب اکی االسیم کلم ےہ اور واہں ےک ادارے اور املعء اس وگتش ےک

وگتش وج ہک الحل ہہک رک رفوتخ وہات وہ اس اک اھکان الحل اور اجزئ ےہ، اہتبل ارگ وکیئ  صخ ارفنادی وطر رپ اس وگتش ےس 

 .وت رتہب ےہ، نکیل ومعیم وطر رپ اوکس رحام ای ہبتشم وگتش ہن اہک اجےئےہ اانتجب رکان اچ

 

 واہلل املع

ی ه: 

 

 دبعاابلیق اوخزنادہکی
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 اہیبنتت ہلسلس ربمن 30

 نیت وبحمب زیچںی

  ھا ری داین ںیم جم  ملسو هيلع هللا ىلصاکی دن یبن رکمی

م

 

ی

 : نیت زیچںی دنسپ ںیہےن رفامای: 

 .وخوبش .1

 .کین وعرت .2

3.  
ک

 

ب
 ووںریمی آ
ہ

 .ےہ یک ڈنھٹک امنز 

 

   ه ےن رفامای: جم

 

  رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل عی

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .ےک رہچہ اونر وک دانھکیملسو هيلع هللا ىلصیبن ارکم  .1

 .اانپ امل آپ علی ه االسلم ےک اراشدات رپ رخچ رکان .2

 .ےہ ریمی یٹیب رحم وبنی ںیم ر .3

 

   ه ےن رفامای: جم

 

  رضحت رمع افروق ریض اہلل عی

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .کین اکم اک مکح رکان .1

 .ربایئ ےس روانک .2

 .اہلل اعتیل یک دحود وک اقمئ رکان .3

 

  ه ےن رفامای: جم  رضحت

 

  امثعن ینغ ریض اہلل عی

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .وگننں وک ڑپکا انہپان .1

 .وکں وک اھکان الھکانوہب .2

 .رقآن رکمی یک التوت رکان .3

   ه ےن رفامای: جم

 

  رضحت یلع ریض اہلل عی

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب
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 .رگیم ےک وممس ںیم روزے رانھک .1

 .امہمن یک دختم رکان .2

 .ولتار الچاناہجد ںیم  .3

   رضحت ربجالیئ علی ه االسلم ےن رفامای: جم  

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 . االسلم رپ انزل وہاناایبنء مہیلع .1

 .اہلل اعتیل ےک اغیپم اوکن اچنہپان .2

 .اہلل یک دمح وانثء رکان .3

   اہلل اعتیل ےن رفامای: جم  

 

 :اےنپ دنبوں یک نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .رکشذگار دل .1

 .وایل زابنذرک رکےن  .2

 .فیلکت یک احتل ںیم ربص رکےن واال دبن .3

   مه اہلل ےن رفامای: جم
ح
  اامم اوبہفینح ر

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .اہلل اعتیل یک اتکب یک التوت .1

 .یک تنس ےس رامنہیئملسو هيلع هللا ىلصروسل اہلل  .2

 .ریغاہلل ےس انکرہ یشک .3

   مه اہلل ےن رفامای: جم
ح
  اامم امکل ر

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .دمہنی ونمرہ ںیم ہشیمہ ایقم .1

 .اک رقبملسو هيلع هللا ىلصروہض روسل  .2

 .ےس تبحمملسو هيلع هللا ىلصدحثی روسل  .3

 

 

   مه اہلل ےن رفامای: جم
ح
  اامم اشیعف ر

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب
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 .ت رکانرجہاہلل اعتیل یک راہ ںیم  .1

 .اہلل اعتیل ےک انم رپ رخچ رکان .2

 .اہلل اعتیل یک راہ ںیم اہجد رکان .3

  مه اہلل
ح
  ےن رفامای: جم  اامم ادمح نب لبنح ر

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .یسک وک دانی اہلل اعتیل ےک ےئل .1

 .یسک وک ہن دانی اہلل اعتیل ےک ےئل .2

 تبحم رکان  .3

 

 .اہلل اعتیل ےک ےئل ب

   ومالان دبعاہلل دروخایتس ےن رفامای: جم  

 

 :نیت زیچںی دنسپ ںیہ ب

 .اہلل اعتیل رپ رھبوہس .1

 .اہلل ےک ذرک اک لغش .2

 .یک یتسب ںیم ومتملسو هيلع هللا ىلصرسور دواعمل  .3

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 اس رواتی اک ادتبایئ ہصح

 "حبب الی من دنياكم الطیب والنساء وجعلت قرة عینى فی الصالة"

 .ہی حیحص رواایت ےس اثتب ےہ

 قول النبي صلى هللا عليه وسلم:

 )حبب إلي من دنياكم الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصالة

 )12315رقم  3/128)أخرجه اإلمام أحمد 

 )3939رقم  7/61والنسائي )

 )1/398وابن سعد )

 )3530رقم  6/237وأبو يعلى )

 )2676رقم  2/174والحاكم )
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 ہکبج ہیقب امتم رواتی یسک 

 

دنتسم اتکب ےس اثتب ںیہن ہکلب سج دقر اتکوبں ےن اس رواتی وک لقن ایک ان امتم اتکوبں ںیم ہی  ب

 .ارثک لقن رکےن واولں ےن اس رواتی وک نم ڑھگت اور ابلط رقار دای ےہ رواتی ریغب دنس ےک یہ وقنمل ےہ ہکلب

 رواتی یک قیقحت ▪ 

:
ً
ا  أوال

 
ه صلى هللا عليه وسلم مل

 
جاء في املواهب اللدنية للقسطالني رحمه هللا: "روي أن

ة عيني في الصالة( قال أبو بكر:  ب إلي  من دنياكم النساء والطيب وجعلت قر  ِ
قال: )حب 

ب إلي  من الدنيا: النظر إلى وجهك، وجمع املال لإلنفاق عليك،  ِ
وأنا يا رسول هللا حب 

ب إلي  من الدنيا: األمر  والتوسل بقرابتك إليك. وقال عمر: وأنا يا رسول هللا حب 

ب إلي   باملعروف والنهي عن املنكر والقيام بأمر هللا. وقال عثمان: وأنا يا رسول هللا حب 

من الدنيا إشباع الجائع وإرواء الظمآن وكسوة العاري. وقال علي بن أبي طالب: وأنا يا 

ب إلي  من الدني ا: الصوم في الصيف، وإقراء الضيف، والضرب بين يديك رسول هللا حب 

 .بالسيف

دي. كذا قال والعهدة عليه... اهـ
َ
 قال الطبري: خر جه الَجن

 )478/ 2املواهب اللدنية: (

ن قول محب  الدين الطبري في تخريجها  .هكذا أوردها القسطالني وبي 

 املروي مما ال يصح:  وقال العالمة الزرقاني في شرحه للمواهب بعد أن ذكر أن هذا

ب إلي  من الدنيا ثالث، النزول على  "وزاد بعضهم فيه: فنزل جبريل، فقال: وأنا حب 

ين، وتبليغ الرسالة للمرسلين، والحمد هلل رب العاملين، أي الثناء على هللا، ثم  النبي 

ب إليه من عباده ثالث: لسان ذاكر، وقلب  ِ
عرج ثم رجع فقال: يقول هللا: وهو حب 

ر، وجسم على بالئه صابر، وفي لفظ: وإذا النداء من قبل هللا: إنَّ هللا يحب من شاك

 ."دنياكم ثالثا، فذكرها

ومما حكي في هذه الرواية مما يجعلها أقرب إلى موضوعات القصاص ما حكي من أن 

أباحنيفة ومالكا والشافعي وأحمد ملا وقف كل منهم على ذلك، قال: وأنا حبب إلي من 

 .ا وكذا ... إلخدنياكم كذ
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  دي، كاملتبريء
َ
وقد ساقها القسطالني بصيغة التضعيف، وجعل عهدتها على الَجن

منها، وقد نفى العالمة الزرقاني صحة هذه الرواية بصريح العبارة، فقد قال: 

 ." "روي مما ال يصح

:
ً
أدرج في الرواية املذكورة حديث صحيح، وهو قول النبي صلى هللا عليه وسلم:  ثانيا

ة عيني في الصالة(، لكن ليس في ) ب إلي  من دنياكم النساء والطيب وجعلت قر  ِ
حب 

رواياته الثابتة كلمة )ثالث( وإن تناقلها بعض الفقهاء وحاول آخرون تأويلها لتتوافق 

 .مع الحديث، فالنبي صلى هللا عليه وسلم ذكر اثنتين من أمور الدنيا ال ثالثا

 رواتی یک قیقحت

املذكورة بالسياق املسؤول عنه، ليست ثابتة عند أهل العلم، مع ما  أن هذه الرواية .1

في متنها من النكارة، وما في سياقها من مشابهة ألحاديث القصاص الباطلة، وهللا تعالى 

 .أعلم

وهو غير -هذا الحديث ال إسناد له. وقد أشار إليه صاحب ))الرياض النضرة(( الطبري  .2

( وقال: خر جه الخجندي. 1/265) -متقدم، وهذا متأخرالطبري اإلمام املعروف، ذاك 

( وقال: "قال الطبري خرجه 1/407وأشار إليه العجلوني في ))كشف الخفاء(( )

 ."الخجندي والعهدة عليه

 .قلت: وهذا الحديث يشبه املوضوعات

قيل إنه صلى هللا عليه وسلم ملا ذكر هذا الحديث قال أبو بكر: وأنا يا رسول هللا  . .3

إلي من الدنيا ثالث النظر إليك وإنفاق مالي عليك والجهاد بين يديك. وقال عمر: حبب 

وأنا حبب إلي من الدنيا ثالث: األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة حدود هللا. 

وقال عثمان وأنا حبب إلي من الدنيا ثالث: إطعام الطعام، وإفشاء السالم، والصالة 

ل علي ابن أبي طالب: وأنا حبب إلي من الدنيا ثالث: إكرام بالليل والناس نيام. وقا

الضيف والصوم في الصيف والضرب بالسيف، فنزل جبريل عليه السالم وقال: وأنا 

حبب إلي من الدنيا ثالث إغاثة املضطرين، وإرشاد املضلين، واملؤانسة بكالم رب 

: شاب تائب، وقلب خاشع، العاملين؛ ونزل ميكائيل فقال: وأنا حبب إلي من الدنيا ثالث

وعين باكية انتهت، وفي كالم بعضهم أن أبا حنيفة ملا وقف على ذلك قال: وأنا حبب 
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إلي من دنياكم ثالث ترك الترفع والتعالي، وقلب من حبين خالي، والتهجد بالعلم في 

طول الليالي؛ وأن مالكا ملا وقف عليه أيضا قال: وأنا حبب إلي من دنياكم ثالث: 

ة تربة سيد املرسلين، وإحياء علوم الدين، واالقتداء بالخلفاء الراشدين. وأن مجاور 

الشافعي رض ي هللا عنه ملا وقف عليه أيضا قال: وأنا حبب إلي من دنياكم ثالث: ترك 

التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، واالقتداء بطريق أهل التصوف. وأن أحمد ملا وقف 

ثالث عطاء من غير منة، ونفس مطمئنة، واالتباع  عليه قال: وأنا حبب إلي من دنياكم

 للسنة((

 وهذا باطل

كلها ال تصح، وهي مركبة من بعض الواضعين الكذابين باستثناء هذه الرواية "حبب  .4

إلي من دنياكم النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصالة" فهي رواية صحيحة، 

 .لكن بعض الوضاعين ركبها على هذا الحديث الساقط

بحثنا في كتب السنة التي بين أيدينا فلم نجد هذه القصة التي ذكرتها، وال نعرف منها  .5

 إال قول النبي صلى هللا عليه وسلم:

 ”حبب إلي من دنياكم الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصالة“

 (12315رقم  3/128أخرجه اإلمام أحمد )

 (3939، رقم  7/61والنسائي )

 (1/398وابن سعد )

 (3530رقم  6/237أبو يعلى )و 

 (2676رقم  2/174والحاكم )

 الخہص الکم

 .اس وک وموضع رواتی یہ اہک اجاگیئ  ذہلا ہی رواتی اس لیصفت ےک اسھت ریغ ربتعم دنس ےس وارد ےہ 

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 31اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 قش دصر اک واہعق

 :وساالت واہعق رعماج ےک ابرے ںیم دنچ

؟ملسو هيلع هللا ىلصوتق آپ  رعماج سک ےئل رکایئ یئگ اور اس (1)

 

 اہکں آرام رفام رےہ ٹ

 اک ہنیس ابمرک ینتک رمہبت اور اہکں اہکں ےس اچک ایک ایگ اور ویکں؟ملسو هيلع هللا ىلصآپ  (2)

؟اہلل ابت  وکملسو هيلع هللا ىلصآپ  (3)

 

 رک واعتیل ےن ایک ایک ےفحت دی 

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 .زجعمہ ےہےک میظع زجعمات ںیم ےس اکی ملسو هيلع هللا ىلصرعماج آپ 

 رعماج یک ووجاہت

اتہک مہ اےنپ یبن وک اینپ دقرت   }لنریه من آیاتنا{ زجعمہ رعماج یک ووجاہت وک وخد رقآن رکمی ےن ذرک ایک ےہ: 

 .ےک اظمرہ داھکںیئ

 .اشمدہہ وریغہ وریغہ  اک  ان یہ اظمرہ ںیم ےس ہکم ےس تیب ادقملس اک رفس اور واہں ےس آامسونں اک رفس، تنج منہج

  اوستق اہکں ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 

  ٹ

ہک آپ ےہ اس ےک ابرے ںیم فلتخم رواایت بتک دحثی ںیم یتلم ںیہ نج ےک درایمن قیبطت اس رطح یک یئگ 

 ،

 

واہں ےس آپ وک میطح الای ایگ اور واہں ےس  علی ه االسلم بعش ایب اطبل ںیم ام اہین ےک رھگ رپ رشتفی رفام ٹ

 .رعماج اک رفس رشوع وہا

 في اإلسراء واملعراج وردت في الظاهر متعارضة، لكن نجمع بينها فيزول  األحاديث الواردة

 :التعارض

  .ورد أنه أسري به من بيت بنت عمه فاِختة أم هانئ بنت أبي طالب •

 .وورد أنه أسري به من شعب أبي طالب •

 .وورد أنه أسري به من بيته ففرج سقف بيته ونزل امللكان وأخذاه •
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  .من الحطيم وهو حجر إسماعيلوورد أنه أسري به من الحجر  •

قال الحافظ ابن حجر: ال تعارض بينها، فكان نبينا عليه الصالة والسالم نائما في بيت 

بنت عمه أبي طالب فاِختة أم هانئ، وبيتها كان في شعب أبي طالب، وأضيف إليه 

سقف بيته فرج ألجل سكناه فيه؛ ألنه يسكن فيه وإن كان ال يتملكه كما تقول: فتح 

 في السكن لسكنه فيها؛ ع
ً
لي باب حجرتي وأنت في الفندق فأضيفت إليه الحجرة تملكا

وكذا أضيف البيت للنبي صلى هللا عليه وسلم لسكناه فيه، ثم بعد أن أخرج من بيت 

خذ عليه صلوات هللا وسالمه 
ُ
أم هانئ في شعب أبي طالب؛ وقيل له بيته ألنه يسكنه أ

ْرِجَع فيه، ثم بعد ذلك هيأ من ذلك املكان وأخرج إلى الحجر وال زال فيه أثر الن
ُ
عاس وأ

من باب املسجد الحرام إلى رحلة اإلسراء واملعراج فحصلت جميع هذه األمور من بيت 

سري به من ِحْجر إسماعيل 
ُ
خذ إلى الِحْجر وأ

ُ
أم هانئ في شعب أبي طالب؛ وهذا بيته وأ

 .وهو الحطيم

 

 :آایقش دصر اک واہعق ینتک ابر شیپ   

بج  .ہی واہعق رواایت ےک انترظ ںیم اچر رمہبت وہا ےہ. ای ایگوہےک ےنیس ابمرک وک اچک رکےک آپ ےک دل وک دملسو هيلع هللا ىلصآپ 

  رمع ابمرک دو اسل ھچک امہ 

 

 .ب

  بج رمع ابمرک دس اسل ھچک امہ  .1

 

 .ب

 .وبنت ےنلم ےس ھچک ےلہپ .2

 .واہعق رعماج رپ اجےن ےس لبق میطح ںیم .3

 .الصالة والسالم وقع أربع مرات شق صدر النبي عليه ●  

 .مرة عند حليمة عندما كان عمره سنتان وثالثة أشهر .١

 .مرة عندما كان عمره عشر سنين .٢

 .مرة عندما كان في غار حراء وجاءه جبريل في أول نزوله عليه .٣

 .مرة في حادث اإلسراء واملعراج .٤

 

 دو اسل یک رمع ںیم قش دصر
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 ملسو هيلع هللا ىلصاس رواتی وک حیحص ملسم ےن لقن ایک ےہ ہک آپ 

 

 .اس وتق اینپ راضیع وادلہ ےک اہں میقم ٹ

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتاه جبريل صلى هللا عليه وسلم وهو يلعب مع 

عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال الغلمان، فأخذه فصرعه فشق 

هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم ألمه، ثم أعاده في 

مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه 

 .وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط في صدره

 162ح 147/ص1صحيح مسلم: ج •

 6336ح 249/ص14صحيح ابن حبان: ج •

 6334ح 242/ص14صحيح ابن حبان: ج •

 14101ح 288/ص3مسند أحمد: ج •

 3949ح 575/ص2املستدرك على الصحيحين: ج •

 3507ح 224/ص6مسند أبي يعلى: ج •

 3374ح 108/ص6مسند أبي يعلى: ج •

 12528ح 149/ص3مسند أحمد: ج •

 36557ح 330/ص7ابن أبي شيبة: جمصنف  •

 1308، ح390/ص:1مسند عبد بن حميد: ج •

 

 دس اسل یک رمع ںیم قش دصر

ه رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن آپ علی ه االسلم ےس وپاھچ ہک بس ےس ےلہپ اومر وبنت ںیم ےس ایک ارم 

 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل عی

 اظرہ وہا؟

ےن اراشد رفامای ہک ںیم دس اسل یک رمع ںیم رحصاء ںیم اھت ہک ںیم ےن اورپ یک اجبن ےس اکی آواز ینس، بج ںیم ملسو هيلع هللا ىلصآپ  ●

۔۔۔۔۔۔رھپ آپ 

 

 :ےن قش دصر اک واہعق ایبن رفامایملسو هيلع هللا ىلصےن اورپ داھکی وت دو ولگ ٹ
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م 
َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
َل رسوَل هللِا صل

َ
 يسأ

ْ
 كان َحِريًصا على أن

َ
 أنَّ أبا هريَرة

َ
عن أشياَء ال

 من أمِر النبوِة فاستوى رسوُل هللِا 
َ

ُل ما رأيت ُه عنها غيُرُه فقال يا رسوَل هللِا ما أوَّ
ُ
ل
َ
يْسأ

 
َ
ِفي َصْحَراَء ابُن َعشِر ِسِنين

َ
ي ل ِ

 
 ِإن

َ
 أبا هريَرة

ُ
ت

ْ
ل
َ
م جالًسا وقال لقْد سأ

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
صل

ي وإذا برجٍل  س ِ
ْ
 رأ

َ
شُهٍر وإذا بكالٍم فوق

َ
َبالني  َوأ

ْ
يقوُل لرجٍل أهَو هَو؟ قال نعْم، فاستق

 
ُّ
ط

َ
ى أَحٍد ق

َ
 وثياٍب لم أَرها عل

ُّ
ط

َ
ٍق ق

ْ
ل
َ
 وأرواٍح لم أجْدها ِمْن خ

ُّ
ٍق قط

ْ
بوجوٍه لْم أَرها لخل

ا فقال  لُّ واحٍد منهما بعضُدي ال أِجُد ألخِذِهما مسًّ
ُ
 ك

َ
يَّ َيْمِشياِن حتى أخذ

َ
 إل

َ
فأقَبال

ْق أحُدهما لصاحِبه أضَج 
َ
ل
ْ
ْصٍر وال َهْصٍر فقاَل أحُدهما لصاحِبِه اف

َ
َعُه فأضَجَعاِني بال ق

  وَجٍع فقال له أخرِج الِغلَّ 
َ

ها فيما أرى بال َدٍم وال
َ
ق

َ
ل
َ
ف

َ
صْدَرُه فَهَوى أحُدهما إلى صْدِري ف

 والر 
َ
َرَحها فقال له أدِخِل الرْحَمة

َ
ها فط

َ
ِة ثم نبذ

َ
ق

َ
ِة العل

َ
 والحَسَد فأخرَج شيًئا كهيئ

َ
ة

َ
ف

ْ
أ

 
ُ

ْم فرِجْعت
َ
ُد واْسل

ْ
ى فقاَل اغ

َ
ُل الذي أخرَج شبيُه الفضِة ثم َهزَّ إبهاَم رْجِلي الُيْمن

ْ
فإذا مث

ى الكبيرِ 
َ
 عل

ً
 على الصغيِر ورحمة

َ
ة

َّ
 .بها أغدو بها ِرق

 .الراوي: أبي بن كعب -

 .املحدث: الهيثمي -

 .املصدر: مجمع الزوائد -

 8/225الصفحة أو الرقم:  -

 .حكم املحدث: رجاله ثقات وثقهم ابن حبان خالصة -

 .الراوي: أبي بن كعب -

 .املحدث: البوصيري  -

 .املصدر: إتحاف الخيرة املهرة -

 7/15الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: حسن -

 وبنت ےک وتق قش دصر

 اور وںیہ رپ آپ ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 

ےن السم ےک اافلظ ملسو هيلع هللا ىلصاغر رحا ںیم ابعدت یک رغض ےس رشتفی ےل اجےت ٹ

نکیل رضحت دخہجی ریض اہلل اہنع ےن رعض ایک ہک   وک ہی ایخل وہا ہک اشدی ہی انجت یک آواز ےہ،ملسو هيلع هللا ىلصےنس وت آپ 

 .السم وت ریخ ےئلیک وہات ےہ
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 وک اس احل ںیم داھکی ہک ان اک اکی رپ رشمق ںیم اھت اور دورسا رغمب ںیمملسو هيلع هللا ىلصےن ربجلیئ ملسو هيلع هللا ىلصایلگ رمہبت آپ 

 .یک آدم وہیئ اور قش دصر اک واہعق وہارسیتی رمہبت رفوتشں 

نذر ان یعتکف شھرا ہو وخدیجة بحراء  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رض ى هللا عنھا ان رسول هللا 

ذات لیلة، فسمع السالم علیک فظننتھا  ملسو هيلع هللا ىلصفوافق ذلک شھر رمضان، فخرج النبى 

فجاءة الجن، فجئت مسرعا حتى دخلت علی خدیجة سجتنى ثوبا وقالت: ما شانک یا 

ابن عبدهللا؟ فقلت: سمعت السالم علیک فظننتھا فجاءة الجن، فقالت: ابشر یا ابن 

عبدهللا فان السالم خير، قال: ثم خرجت مرة اخری فاذا بجبرئیل علی الشمس جناح 

ه باملشرق وجناح له باملغرب، قال فھبت منه فجئت مسرعا فاذا ہو بینى وبين الباب ل

فکلمنى حتى انست به ثم وعدنی موعدا، فجئت له فابطا علی فاردت ان ارجع فاذا انا 

به ومیکائیل قد سد االفق فهبط جبرئیل وبقی میکائیل بين السماء واالرض، فاخذنی 

ء ثم شق عن قلبى فاستخرجه ثم استخرج منه ماشاء جبرئیل فاستلقانی لحالوة القفا

هللا ان یخرج، ثم غسله بطست من ذھب بماء زمزم ثم اعادہ بمکانه ثم ألمه ثم اکفانی 

 کما یکفا االدیم ثم ختم فی ظهري حتى وجدت مس الخاتم فی قلبى، 

وھذا الحدیث فیه مقال ظاھر، الن الحارث وشیخه ضعیفان، لکن رواہ الطیالس ى 

( عن حماد بن سلمة عن ابی عمران الجونی عن رجل عن عائشة رض ى هللا ٢١٦ )ص:

 ...عنھا، وله شاھد من حدیث ابی ذر

 ."( الی قوله "من کفة امليزان٦اخرجه الدارمی )ص: 

 )٢٠٩/٤وابن جریر الطبری فی تاریخه )

 .والبزار فی مسندہ

 .)بن عبدهللاوالعقیلی فی الضعفاء )اسنادہ فی "امليزان" فی ترجمة جعفر 

 )جدید ١٧٦، ص: ٧١وابونعیم )ص: 

ُر 
َ
، فوقع أحُدهما على األرِض و كان اآلخ

َ
َحاَء مكة

ْ
كاِن و أنا ببعِض َبط

َ
! أتاني مل ٍ

يا أبا ذر 

ه برجٍل 
ْ
ِزن

َ
بين السماِء و األرِض، فقال أحُدهما لصاحِبه: أُهَو هو؟ قال: نعم، قال: ف

ه
ْ
ه، ثم قال: فِزن

ُ
نت

َ
 به، فوز

ُ
ه بمائٍة  فُوِزنت

ْ
 بهم، فرَجحُتهم، ثم قال: ِزن

ُ
بعشرٍة، فُوِزنت

 بهم، فرجحُتهم كأني أنظُر إليهم  
ُ

ه بألٍف فُوِزنت
ْ
 بهم، فرَجحُتهم، ثم قال: ِزن

ُ
فُوِزنت

ٍة لرَجحها مَّ
ُ
ه بأ

َ
نت

َ
ِة امليزاِن، قال: فقال أحُدهما لصاحِبه: لو َوز

َّ
ِثرون عليَّ من ِخف

َ
 .ينت
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 .اري الراوي: أبو ذر الغف -

 .املحدث: األلباني -

 .املصدر: السلسلة الصحيحة -

 2529الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: إسناده جيد، رجاله ثقات -

 

 رعماج ےک ومہعق رپ قش دصر

 .ای ایگوہواہں رپ آپ ےک ہنیس ابمرک وک اچک رکےک زم زم ےک اپین ےس د اور   وک رھگ ےس میطح الای ایگ ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 بين الرجلين-عند البيِت بين النائِم واليقظاِن بينا أنا 
ً
 بطسٍت  -وذكر: يعني رجال

ُ
تيت

ُ
فأ

ِسَل البطُن بماِء 
ُ
ِ البطِن، ثم غ

 
قَّ من النحِر إلى َمراق

ُ
ا، فش

ً
 وإيمان

ً
من ذهٍب، ُمِلَئ حكمة

 الحماِر: البُ 
َ
ٍة أبيَض دون البغِل وفوق  بدابَّ

ُ
تيت

ُ
ا، وأ

ً
 وإيمان

ً
 زمزَم، ثم ُمِلَئ حكمة

ُ
 .راق

 .الراوي: مالك بن صعصعة األنصاري  -

 .املحدث: البخاري  -

 .املصدر: صحيح البخاري  -

 3207الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: صحيح -

 رعماج ےک ےفحت

 :وک نیت ےفحت دےیئ ےئگ ملسو هيلع هللا ىلصرعماج ےک ومعق رپ آپ 

 .اپچن امنزںی .١

 .وسرہ رقبہ یک آرخی آںیتی .٢

 .آپ یک اتم ںیم ےس وج رشک ںیہن رکاگی اس یک رفغمت یک اجیگیئاس ابت اک ودعہ ہک  .٣

ملا أسرى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى به إلى سدرة املنتهى وهي في السماء 

السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من األرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من 

ى{ قال: فراش من ذهب، قال: فأعطى فوقها فيقبض منها، }إذ يغش ى السدرة ما يغش 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثا؛ الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر 

 .ملن ال يشرك باهلل شيئا من أمته املقحمات

 .الراوي: عبدهللا بن مسعود -

 .املحدث: أبو نعيم -

 .املصدر: حلية األولياء -

 5/28الصفحة أو الرقم: -

 .حكم املحدث: صحيح متفق عليه ]أي:بين العلماء[ من حديث طلحةخالصة  -

 الخہص الکم

ےک قش دصر ےک قلعتم وج رواایت ںیہ ان ںیم ےس نپچب ینعی دو اسل یک رمع ںیم قش دصر اک واہعق اور رعماج ےک ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

الکم اور اوقال وموجد   رواایت ںیم املعء اکومعق رپ قش دصر اک واہعق وت نیحیحص یک رواایت ےس اثتب ےہ، اہتبل ہیقب دو وماعق یک 

 .وک ومہ رقار دای ےہ اور ضعب ےن اس وک وخاب رپ ومحمل ایک ےہ ضعب ےن دس اسل یک رمع ےک واہعق.ںیہ

 .اجےئ امان   نکیل امہرے ملع ےک اطمقب ہی اچروں وااعقت دنس ےک اابتعر ےس اس اقلب ںیہ ہک ان وک اثتب

 :قش دصر یک تمکح

 املعء رفامےت ںیہ ہک ایکس تمکح ہی .ای ایگ ےہوہےک ےنیس ابمرک وک اچک رکےک دل وک اکنل رک دملسو هيلع هللا ىلصاچروں وااعقت ںیم آپ 

 

 

 ہک نپچب ںیم  ب
 
رک وجاین ںیم اطیشین ووسوسں اک راہتس  وہوکد ےک اطیشین فغش وک اکنال ایگ، ہکبج دس اسل یک رمع ںیم دل وک د هک

ل وک اس میظع وبھج ےئلیک ایتر ایک ایگاور رعماج ےک ومعق رپ وہےن واےل اشمدہات ےک لمحت ےئلیک دل وک رھپ ویح ےس لبق د.رواک ایگ

 .اصف ایک ایگ

   واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

  کی

 

 
 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 127

 

 32اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داع رکان

ےہ ہک اخہن ہبعک رپ یلہپ رظن ڑپےت یہ وج داع امیگن اجےئ وہ وبقل وہیت ےہ، اس یلہپ رظن ےس ایک  وہشمر امہرے اہں ہی ابت: وسال

 رماد ےہ اور ایک ہی رواتی حیحص ےہ؟

  اوصلاب

م
مم

 اوجلاب ابمس 

 :واحض رےہ ہک اخہن ہبعک ےک رقبی داع امےنگن ےک ابرے ںیم نیت رطح یک رواایت وقنمل ںیہ

 .ڑپےت یہ داع امانگناخہن ہبعک رپ یلہپ رظن  .1

 .اخہن ہبعک وک دانھکی  اقلطم .2

 .اخہن ہبعک ےس ٹمچ رک داع امانگن .3

 

 یلہپ رظن یک داع (1

رک داع رکےن یک  اخہن ہبعک وک دھکی  اک ذرک وہ اہتبل اقلطم  ایسی وکیئ رواتی وقنمل ںیہن سج ںیم یلہپ رظن یک داع  قلعتم وت رصااتح  اےکس

 .ینتج رواایت وقنمل ںیہ وہ امتم رواایت دنس ےک اابتعر ےس تہب زمکور ںیہرواایت وموجد ںیہ نکیل ہی  

  عن أبي أمامة الباهلي رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تفتح

 ."أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: .....وعند رؤية الكعبة

 )201-8/199)رواه الطبراني في املعجم الكبير  -

 )187-5/186(، ومعرفة السنن واآلثار )3/360والبيهقي في السنن الكبرى ) -

 .كالهما من طريق الوليد بن مسلم

 حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة ... 

 )وفي اإلسناد )عفير بن معدان الحمص ي املؤذن

 .قال فيه اإلمام احمد: ضعيف منكر الحديث
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 .معين: ليس بثقةوقال ابن 

 .وقال البخاري: منكر الحديث

 
ً
 .وقال أبو زرعة الرازي: منكر جدا

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكثر الراوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن 

 .النبي صلى هللا عليه وسلم باملناكير ما ال اصل له، ال يش عفير بن معدان تغل بروايته

 2/161التاريخ الصغير:  -

 2/372سؤاالت البرذعي ألبي زرعة  -

 7/36الجرح والتعديل:  -

 179-20/176تهذيب الكمال:  -

 .3/83ميزان االعتدال  -

 .}(: ]وفيه عفير بن معدان، مجمع على ضعفه10/155وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )

 }(: ]هذا حديث غريب1/393وقال ابن حجر في نتائج األفكار)

 2465في ضعيف الجامع)رقموقال املحدث األلباني 
ً
 .}(: ]ضعيف جدا

 تیب اہلل وک دانھکی (2

 اس ےک ابرے ںیم  .تیب اہلل وک دانھکی ابعدت ےہ

 

رواایت ارگہچ فیعض ںیہ نکیل ومجمیع اابتعر ےس اس ابت وک اثتب  ب

 .رکیت ںیہ ہک تیب ہلل وک دانھکی ابعدت ےہ اور دوران ابعدت ای ابعدت ےک دعب داع یک وبقتیل وہیت ےہ

 وقال ابن عباس رض ي هللا عنهما مرفوعا: 

في كل يوم عشرين ومائة رحمة:  -مسجد مكة-إن هللا ينزل على أهل هذا املسجد "

 ."ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين

بغية(  389( والحارث بن أبي أسامة في مسنده )256أخرجه األزرقي في أخبار مكة )ص

وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء، وال تضر، ملا رواه ابن أبي بسند حسن مرفوعا، 

خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: "إذا قلت قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم 

أقل سمعت"، وحسنه املنذري والدمياطي والعراقي والسخاوي كما في 

ا، وهللا ( وغيره، وله  أسانيد أخرى ضعيفة وواهية ال نشتغل بذكره4/2722اإلتحاف)

 .املوفق واملستعان
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 وقال عطاء ومجاهد وأحمد بن حنبل: "النظر إلى البيت عبادة". 

 :ماخوذ من

 )7/3761شعب اإليمان للبيهقي ) -

 .( وغيرهما5/135مصنف عبد الرزاق ) -

  .... :عن مكحول قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "خمس من العبادة

 ....الحديثوالنظر إلى الكعبة عبادة" .

 1/200رواه الفاكهي في أخبار مكة )
ً
 .( عن مكحول مرسال

 )وفي إسناده أيضا )إسحاق بن إبراهيم الطبري 

 .قال فيه الدارقطني وابن عدي: منكر الحديث

، يأتي عن الثقات باملوضوعات
ً
 .وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا

 ]345،  1/344، لسان امليزان 178-1/177ميزان االعتدال [

 .وفيه عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلس تدليس التسوية

 :فيكون في هذا اإلسناد

 .علة اإلرسال .١

 .والراوي املنكر إسحاق بن إبراهيم .٢

 .عنعنة بقية بن الوليد .٣

 

 عن عطاء عن ابن عباس رض ي هللا عنهما يقول: "النظر إلى الكعبة محض اإليمان". 

 2/9رواه األزرقي في أخبار مكة )
ً
 .( عن عطاء به موقوفا

 )وفي إسناده )ياسين بن معاذ الزيات

 .قال ابن معين: ليس بش يء

 .قال البخاري: منكر الحديث

 .قال النسائي وابن الجنيد: متروك

 .قال ابن عدي: روايته أو عامتها غير محفوظة

 ]359-4/358ميزان االعتدال: [

 )239-6/238لسان امليزان (
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 )رو بن ساجوفي إسناده )عثمان بن عم

 .ضعيف كما في التقريب البن حجر

 .اخہن ہبعک ےس ٹمچ رک داع رکان (3

 .اخہن ہبعک ےس ٹمچ رک داع امانگن اور داع یک وبقتیل حیحص رواایت ےس اثتب ےہ

 .الدعاء عنده مستجاب، وما يقول عنده ☆ 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وعند األذان واإلقامة وفي أدبار  والدعاء مستجاب عند نزول املطر وعند التحام الحرب

الصلوات وفي حال السجود ودعوة الصائم ودعوة املسافر ودعوة املظلوم وأمثال ذلك 

فهذا كله مما جاءت به األحاديث املعروفة في الصحاح والسنن والدعاء باملشاعر 

 
ً
كعرفة ومزدلفة ومنى وامللتزم ونحو ذلك من مشاعر مكة والدعاء باملساجد مطلقا

 .لما فضل املسجد كاملساجد الثالثة كانت الصالة والدعاء فيه أفضلوك

 ]130-27/129مجموع الفتاوى" ]"

  :وقال

 يأتَي امللتزم 
ْ
 أحبَّ أن

ْ
فيضع عليه صدره ووجهه  -وهو ما بين الحجر األسود والباب-وإن

 يفعل ذلك قبل 
ْ
وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل هللا تعالى حاجته فعل ذلك وله أن

 يكون حاَل الوداع أو غيره، والصحابة طوا
ْ
ف الوداع فإنَّ هذا االلتزام ال فرق بين أن

 شاء قال في دعائه الدعاء املأثور عن ابن 
ْ
كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة، وإن

 لي ِمن خلقك 
َ

عباس: اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت

ن
َ
ني في بالدك حتى بلغت

َ
 وسيرت

َ
 كنت

ْ
ني على أداء نسكي فإن

َ
ي بنعمِتك إلى بيِتك وأعنت

 تنآى عن بيتك داري 
ْ
 عني فازَدْد عني رضا وإال فِمن اآلن فارَض عني قبل أن

َ
رضيت

 لي غير مستبدٍل بك وال ببيِتك وال راغٍب عنك وال عن بيِتك 
َ

 أذنت
ْ
فهذا أوان انصرافي إن

 ف
َ
 في بدني والصحة

َ
ي جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي اللهمَّ فأصحبني العافية

ني واجمع لي بين خيري الدنيا واآلخرة إنك على كل ش يء قدير
َ
 .وارزقني طاعتك ما أبقيت

 
ً
 .ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا

 }143-26/142مجموع الفتاوى" ]"



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 131

 

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک ہی اقمامت ● 
ح
داع یک وبقتیل ےک اقمامت ںیہ، اس ومعق رپ داع امانگن احصہب ےس اثتب ےہ  العہم انب ہیمیت ر

 

 

 .اور وہ ہکم رکمہم ںیم دالخ وہرک داع اماگن رکےت ٹ

 اخہن ہبعک ےس ےنٹمچ اک اقمم ■

 .ابعدت ےہ وت اب وہ وکاسن اقمم ےہ ہک وج اس لمع ےئلیک وصخمص ایک ایگ ےہ  بج ہی ابت ولعمم وہیئگ ہک اخہن ہبعک ےس انٹمچ

 :زتلمم ےک قلعتم فلتخم رواایت وارد ںیہ

 رجح اوسد اور دروازے ےک درایمن . ١

 .وہشمر وقل ےک اطمقب اخہن ہبعک ےس ےنٹمچ یک ہگج رجح اوسد اور ابب ہبعک ےک درایمن یک ہگج ےہ

 :والركنما جاء أنه ما بين الباب 

 .عن ابن عباس قال: امللتزم ما بين الركن والباب •

 .عن الشيباني قال: رأيت عمرو بن ميمون وهو ملتزم ما بين الركن والباب •

  .عن مجاهد قال: كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون  •

عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال: رأيت عكرمة بن خالد وأباجعفر وعكرمة    •

ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة ورأيتهم ما تحت امليزاب في    مولى

  .الحجر

 .عن حنظلة قال: رأيت ساملا وعطاء وطاوسا يلتزمون ما بين الركن والباب •

 )3/236رواها ابن أبي شيبة في "املصنف" ) 

 :حديث عبد هللا بن عمرو 

جئنا دبر الكعبة قلت: أال عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: طفت مع عبد هللا فلما 

تتعوذ؟ قال: نعوذ باهلل من النار، ثم مض ى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن 

والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا 

 .رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله

 )1899رواه أبو داود ) -

  )5/93قي )( والبيه2962ابن ماجه ) -

 .وفيه: املثنى بن الصباح
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فه اإلمام أحمد وابن معين الترمذي والنسائي وغيرهم   .ضعَّ

 )] 27/203انظر "تهذيب الكمال" )[ 

 .قلت: والحديثان يشهد كلٌّ منهما لآلخر

 :( بشاهدين2138وقد صححه الشيخ األلباني في "السلسلة الصحيحة" )

 .صفوانمرفوع: وهو حديث عبد الرحمن بن  .١

 عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة–موقوف: وهو أثر ابن عباس  .٢

 .""امللتزم بين الركن والباب  

 اخہن ہبعک ےس ےنٹمچ یک ہگج زیماب ےک ےچین . ٢

 :ما جاء في التزام ما تحت امليزاب

ألف: عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال: رأيت  عكرمة بن خالد وأبا جعفر 

عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة ورأيتهم ما تحت امليزاب في وعكرمة مولى ابن 

 )3/236الحجر. رواها ابن أبي شيبة في "املصنف" )

 :ب: قال املرداوي 

قوله: )وإذا فرغ من الوداع: وقف في امللتزم، بين الركن والباب( وهذا بال نزاع بين 

 .األصحاب

 .تحت امليزاب فيدعووذكر أحمد: أنه يأتي الحطيم أيضا وهو   ¤

 )4/53اإلنصاف" ) "

 ان رواایت ےس ولعمم وہات ےہ ہک احصہب و اتنیعب زیماب ر تم ےک ےچین  ☆ 

 

  ب

 

 .اخہن ہبعک ےس ٹمچ رک داع اماگن رکےت ٹ

 اخہن ہبعک یک یلھچپ رطف انٹمچ .٣

 رنک امیین یک اجبن ینعی اخہن ہبعک ےک دروازے یک یلھچپ رطف انٹمچ 

 

 .رواایت ےس اثتب ےہ ب

  .ما جاء فيمن كان يلتزم دبر الكعبة

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن  أبي إسحاق قال: رأيت عمرو بن  (1

 .ميمون يلتزم دبر الكعبة
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حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر  عن ابن أبي مليكة عن عمر بن  (2

 .يستعيذعبد العزيز أنه أتى دبر الكعبة 

حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيس ى عن  محمد بن صالح قال: رأيت القاسم  (3

 .يلتزم خلف الكعبة

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن حنظلة قال: رأيت القاسم يتعوذ في  (4

 .دبر الكعبة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من بأسك ونقمتك وسلطانك

عن بن عيس ى عن ثابت بن قيس قال: رأيت نافع بن حدثنا أبو بكر قال حدثنا م (5

 .جبير يلتزم ما بين الحجر والباب وخلف الكعبة، كل قد رأيته

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيس ى عن خالد  بن أبي بكر قال: رأيت عبيد هللا بن  (6

 .عبد هللا يلتزم خلف الكعبة مما يلي املغرب يلصق بها صدره

حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق قال:  حدثنا أبو بكر قال حدثنا (7

رأيت عمرو بن ميمون قد التزم الكعبة وألصق بطنه من مؤخرها من الجانب الذي 

 .يلي الركن اليماني

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن  جابر عن عبدالرحمن بن األسود  (8

 .أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة

دثنا عبدهللا بن إدريس عن األعمش قال: رأيت أبابكر بن عبد حدثنا أبو بكر قال ح (9

 .الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة

 )238، 3/237مصنف ابن أبي شيبة" )     

 .اتم ےس اثتب ےہ  ااکربنی  اس اجبن ےس اخہن ہبعک ےس انٹمچ اور داع امانگن

 اہجں ہگج لم اجےئ واہں اخہن ہبعک ےس انٹمچ .٤

التزام كل بقعة في بناء الكعبة، والعجيب أن هذا مع عدم  والقول الرابع: هو جواز 

شهرته له ما يؤيده من صحيح السنة املرفوعة، وهو يدل على أن فعل الصحابة 

 .والسلف لم يكن بقصد التخصيص، بل حسبما اشتهر أو تيسر لهم

ألف: عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت فجلس 

فحمد هللا وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت، فوضع صدره عليه 
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ر ودعا، ثم فعل ذلك باألركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة  وخده ويديه، ثم هلل وكبَّ

 .وهو على الباب، فقال: هذه القبلة، هذه القبلة مرتين أو ثالثة

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت فأمر ب: وعن أسامة بن زيد ثم أنه دخل هو 

بالال فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمض ى حتى أتى االسطوانتين 

اللتين تليان الباب باب الكعبة، والحاصل فحمد هللا وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم 

د هللا قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحم

وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم انصرف حتى أتى كل ركن من أركان البيت فاستقبله 

بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على هللا عز وجل واالستغفار واملسألة ثم خرج فصلى 

ركعتين خارجا من البيت مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه 

 .القبلة

 )151،152/  36(، ) 36/147مسند أحمد ) -

 )2917( و )2915والنسائي ) -

 )3005( و )3004وصححه ابن خزيمة ) -

 :قال الشوكاني

قوله: "ثم فعل ذلك باألركان كلها" فيه دليل على مشروعية وضع الصدر والخد على 

 .جميع األركان مع التهليل والتكبير والدعاء

 )5/105نيل األوطار" )"

 عليه وسلم وإن كان داخل الكعبة فالظاهر أنه ال فرق بينه وهذا الفعل منه صلى هللا

 .وبين خارجها، ولعل هذا أن يكون مستند الصحابة والسلف في فعلهم، وهللا أعلم

 
ً
 وموقوفا

ً
 .تخريج أشهر ما ورد فيه مرفوعا

 :ألف: حديث عبد الرحمن بن أبي صفوان

هللا عليه وسلم مكة قلت: عن عبد الرحمن بن صفوان قال: ملا فتح رسول هللا صلى 

أللبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق فألنظرن كيف يصنع رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى هللا عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه 

وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول 

 . عليه وسلم وسطهمهللا صلى هللا
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 )1898رواه أبو داود ) -

 )15124وأحمد ) -

 )5/92والبيهقي ) -

فه ابن معين وأبوحاتم وأبو زرعة وغيرهم  .وفيه: يزيد بن أبي زياد، ضعَّ

 ))9/265انظر "الجرح والتعديل" )

ےک اخہن ہبعک ےس انٹمچ اور اانپ اگل اک اےنپ ااحصب ےک اسھت اخہن ہبعک ےس ابرہ رشتفی ال رک ریغب یسک صیصخت اور نیعت ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 . ےہ اخہن ہبعک رپ رانھک اور داع امانگن حیحص رواایت ےس اثتب

 داع بک امینگن اچےئیہ 

ضعب رضحات ہکم رکمہم ںیم دالخ وہ رک اخہن ہبعک ےس ٹمچ .اس ےک قلعتم احصہب اور ااکربنی اتم اک ومعمل فلتخم راہ ےہ

 اور ضعب رضحات 

 

 رک داع امےتگن ٹ

 

 .ہکم ےس رتصخ وہےت وتق ٹمچ رک داع امےتگن ٹ

ورد ما يدل على أنه يفعل عند القدوم، وعند الوداع، وفي كل وقت، واألكثر من 

 .الصحابة على األول، ومن الفقهاء على الثاني، ومن السلف على الثالث

 دوخل ہکم ےک وتق داع امانگن 

 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ●

امللتزم وهو ما بين الحجر األسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وإن أحب أن يأتي 

وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل هللا تعالى حاجته: فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل 

طواف الوداع؛ فإن هذا االلتزام ال فرق بين أن يكون حال الوداع، أو غيره، والصحابة 

 )26/142اوى" )كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. "مجموع الفت

 مه اہلل اک لمع
ح
 أامم اوبہفینح ر

 

 

مه اہلل بج ہکم رکمہم رشتفی الےت وت ےلہپ وطاف رکےت رھپ اس ےک دعب اخہن ہبعک ےس ٹمچ رک داع امےتگن ٹ
ح
 .اامم امظع ر

 :وقال الكاساني 

وذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة أنه إذا فرغ من طواف الصدر يأتي املقام  

فيصلي عنده ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من ماءها، ويصب على وجهه ورأسه ثم 
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يأتي امللتزم، وهو ما بين الحجر األسود والباب، فيضع صدره وجبهته عليه، ويتشبث 

 .بأستار الكعبة، ويدعو ثم يرجع

 )2/161ع الصنائع" )بدائ"

 مه اہلل اک لمع
ح
 أامم اشیعف ر

 

 

مه اہلل ہکم ےس رتصخ وہےت وتق اخہن ہبعک ےس ےنٹمچ وک دنسپ رفامےتٹ
ح
 .اامم اشیعف ر

 وقال االمام الشافعي رحمه هللا: 

وأحب له إذا ودع البيت أن يقف في امللتزم وهو بين الركن والباب فيقول: اللهم إن 

 .....عبدكالبيت بيتك والعبد 

 املعء رحنیم اک ومفق 

ےس اثتب وکیئ لمع وت ںیہن اتلم اہتبل ضعب احصہب اک لمع رضور ملسو هيلع هللا ىلص رفامےت ںیہ ہک اس ںیم ے ںیم وضحر ارکم العہم انب نیمیثع

 اتلم ےہ، ذہلا اس رطح یسک 

 

 ریغب ےبعک ےس ےنٹمچ ںیم وکیئ رحج ںیہن ب

 

 .ومعق رپ یسک وک یگنت اور اذتی دی 

  ابن العثيمينقال الشيخ: 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وإنما 

عن بعض الصحابة رض ي هللا عنهم، فهل االلتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند 

 القدوم، أو عند املغادرة، أو في كل وقت؟

النبي صلى هللا عليه  وسبب الخالف بين العلماء في هذا: أنه لم ترد فيه سنة عن

 .وسلم، لكن الصحابة رض ي هللا عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم

والفقهاء قالوا: يفعله عند املغادرة فيلتزم في امللتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر 

 ...والباب

 .وعلى هذا: فااللتزام ال بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق

 )403، 7/402الشرح املمتع" )"
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 الخہص الکم

ارگہچ یلہپ رظن ےک قلعتم رواایت اثتب ںیہن نکیل اینت ابت رضور ےہ ہک بج ااسنن یلہپ ابر اخہن ہبعک وک داتھکی ےہ وت اس ےک 

ذہلا ارگہچ اس وتق   ادنر اکی تبیہ، وخف اور وشق یک تیفیک دیپا وہیت ےہ اور ہی امتم ایفیکت داع یک وبقتیل ےئلیک ولطمب ںیہ،

 اور ہی رصف یلہپ رظن ےک اسھت وصخمص ںیہن ہکلب بج  داع ےک امےنگن وک تنس لمع ہن اہک اجےئ نکیل داع رضور امینگن اچےئیہ، 

 

 ب

 .اخہن ہبعک رپ رظن ڑپے ااسنن رپ تیفیک اطری وہین اچےئیہ اور اہلل اعتیل ےس داع امینگن اچےئیہ

 ة عند أول رؤية له للكعبة الشريفة؟هل يصح أن لإلنسان دعوة مستجاب •

قال العالمة املناوي رحمه هللا في فيض القدير: )وعند رؤية الكعبة: يحتمل أن املراد أول ما  •

 ... يقع عليها بصر القادم إليها، ويحتمل أن املراد ما يشمل دوام مشاهدتها

 .قال الغزالي: شرف األوقات يرجع بالحقيقة إلى شرف الحاالت •

 :والخالصة

تخشع  حديث في استجابة الدعاء عند أول رؤية للكعبة، إال أن ذلك املوقف مهيب حقا لم يصح

 .فيه القلوب، فنرجو أن يكون هذا املوقف وتلك الحالة من مواطن استجابة الدعاء

 واهلل اعتیل أملع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 33اہیبنتت ہلسلس ربمن 

ّع ریمحی 
ُب 

 

ت

 اک ہصقنمی ےک ابداشہ 

ّع ریمحی اھت، اکی رمہبت وہ اینپ تنطلس ےک دورہ وک الکن، ابرہ زہار اعمل اور ملسو هيلع هللا ىلصوضحر 
ُب 

 

ت

ےس اکی زہار اسل ےلہپ نمی اک ابداشہ 

 میکح اور اکی الھک سیتب زہار وسار، اکی الھک ریتہ زہار ایپدہ اےنپ رمہاہ ےئل وہےئ اس اشن ےس الکن ہک اہجں 

 

اتچنہپ اس یک  ب

  اشیہ اشن و وشتک دھکی رک ولخمق دخا اچروں رطف اظنرہ وک عمج وہ اجیت 

 

مہ اچنہپب

 

غط
م

وت الہ   ، ہی ابداشہ بج دورہ رکات وہا ہکم 

 

ح 

 یہکم ںیم ےس وکیئ اےس دےنھکی ہن آای۔ ابداشہ ریحان وہا اور اےنپ وزریامظع ےس اس یک وہج وپ

ہ

وت اس ےن اتبای ہک اس رہش ںیم  

کی رھگ ےہ ےسج تیب اہلل ےتہک ںیہ، اس یک اور اس ےک اخدومں یک وج اہیں ےک ابدنشے ںیہ امتم ولگ دےدح میظعت رکےت ا

ںیہ اور انتج آپ اک رکشل ےہ اس ےس ںیہک زایدہ دور اور زندکی ےک ولگ اس رھگ یک زایرت ےئلیک آےت ںیہ اور اہیں ےک 

 رکشل ان ےک ایخل ںیم ویکں آےئ۔ ہی نس رک ابداشہ وک ہصغ آای اور مسق ابدنشوں یک دختم رکےک ےلچ اجےت ںیہ، رھپ آپ اک

اھک رک ےنہک اگل ہک ںیم اس رھگ وک دھکوا دوں اگ اور اہیں ےک ابدنشوں وک لتق رکوا دوں اگ، ہی انہک اھت ہک ابداشہ ےک انک، ہنم اور 

 
ک

 

ب
 ووںآ
ہ

 س ےک اپس ےنھٹیب یک ےس وخن انہب رشوع وہایگ اور ااسی دبوبدار امدہ ےنہب اگل ہک ا 

 

اطتق ہن ریہ، اس رمض اک العج ایک  ب

ایگ رگم اافہق ہن وہا، اشم ےک وتق ابداشیہ املعء ںیم ےس اکی اعمل رابین رشتفی الےئ اور ضبن دھکی رک رفامای، رمض آامسین ےہ 

ابداشہ ےن دل یہ دل ںیم   وتہب رکںی،اور العج زنیم اک وہ راہ ےہ، اے ابداشہ! آپ ےن ارگ وکیئ ربی تین یک ےہ وت وفراً اس ےس 

اور رھپ   تیب اہلل رشفی اور دخام ہبعک ےک قلعتم اےنپ ارادے ےس وتہب یک، وتہب رکےت یہ اس اک وہ وخن اور امدہ انہب دنب وہایگ،

ت تحص یک وخیش ںیم اس ےن تیب اہلل رشفی وک ریمشی مالف ڑچاھای اور رہش ےک رہ ابدنشے وک است است ارشیف اور اس

 است ریمشی وجڑے ذنر ےئک۔

 واہں یک یٹم وک وساھگن اور رکنکویں وک داھکی ا

 

ور رھپ اہیں ےس لچ رک دمہنی ونمرہ اچنہپ وت رمہایہ املعء ےن وج بتک امسوہی ےک اعمل ٹ

   یہےن ڑپ ںیک رجہت اگہ یک وج العںیتم اوہنملسو هيلع هللا ىلصیبن آرخ ازلامں 

 

ں، ان ےک اطمقب اس رسزنیم وک اپای وت ابمہ دہع رکایل ہک ب

ومہ اہیں یہ رم اجںیئ ےگ رگم اس رس زنیم وک ہن 
 
 چ

 

  ڑںی ےگ، ارگ امہری تمسق ےن ایوری یک وت هبک

 

بج یبن آرخ ازلامں  ہن هبک

 رشتفی الںیئ ےگ وت ںیمہ ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ب

 

  زایرت اک رشف احلص وہ اجےئاگ ورہن امہری ربقوں رپ وت رضور هبک

 

ان یک وجویتں  ہن هبک

 یک دقمس اخک اڑ رک ڑپ اجےئیگ وج امہری اجنت ےک ےئل اکیف ےہ۔
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ہی نس رک ابداشہ ےن ان اعوملں ےک واےطس اچر وس اکمن ونباےئ اور اس ڑبے اعمل رابین ےک اکمن ےک اپس وضحر یک اخرط اکی دو 

ںیئ وت ہی اکمن آپ یک آرام اگہ وہ اور ان اچر وس رشتفی الملسو هيلع هللا ىلصزنمہل دمعہ اکمن ریمعت رکواای اور وتیص رکدی ہک بج آپ 

 املعء یک اکیف امیل ادماد 

 

یک اور اہک ہک مت ہشیمہ ںیہی روہ اور رھپ اس ڑبے اعمل رابین وک اکی طخ ھکل رک دےدای اور اہک ہک ریما ہی طخ  ب

یک زایرت اک ومعق ہن ےلم وت اینپ اوالد   وضحریک دختم ادقس ںیم شیپ رک دانی اور ارگ زدنیگ رھب ںیہمتملسو هيلع هللا ىلصاس یبن آرخ ازلامں 

ی ہک رساکر ادب رقار وک وتیص رک دانی ہک ًالسن دعب ًالسن ریما ہی طخ وفحمظ رںیہک
ٰ

 

تي

یک دختم ںیم شیپ ایک اجےئ ہی ہہک رک ملسو هيلع هللا ىلص 

 ابداشہ واہں ےس لچ دای۔

 :یک دختم ادقس ںیم اکی زہار اسل دعب شیپ وہا سج ںیم اھکل اھتملسو هيلع هللا ىلصوہ طخ یبن رکمی 

  !نی ولخمق وا  اول ریمحی یک رطف ےس عیفش ایبنیس ن دیس ارملحم ن دمحم روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملسرتمک”

 اام دعب: اے اہلل ےک بیبح! ںیم آپ رپ اامین الات وہں اور وج اتکب آپ رپ انزل وہیگ اس رپ 

 

اامین الات وہں اور ںیم آپ  ب

آپ یک زایرت اک وم عق لم ایگ وت تہب ااھچ و تمینغ، اور ارگ ںیم آپ یک زایرت ہن رکاکس وت ریمی ےک دنی رپ وہں، سپ ارگجم 

رفاومش ہن رکان، ںیم آپ یک یلہپ اتم ںیم ےس وہں اور آپ ےک اسھت آپ یک آدم ےس  افشتع رفامان اور ایقتم ےک روزجم 

 “ل ںیہ۔ےلہپ یہ تعیب رکات وہں، ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل اکی ےہ اور آپ اس ےک ےچس روس

اشہ نمی اک ہی طخ دتس دبتس عم وتیص ےک اس ڑبے اعمل رابین یک اوالد ںیم ےس رضحت اوب اویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےک 

ی یک وحتلی ںیم راھک اور بج وضحر 

ٰ ی م
ل

ےن دمہنی رجہت رفامیئ اور دمہنی یک ملسو هيلع هللا ىلصاپس اچنہپ اور آپ ےن وہ طخ اےنپ مالم اخص اوب 

ی ا ت یک اھگ

 

ی

 

می
ویٹں ےس آپ یک اوینٹن ومندار وہیئ اور دمہنی ےک وخش بیصن ولگ وبحمب دخا اک ا لابقل رکےن وک اولدایع اھگیٹ 

 اور وکیئ اےنپ اکمونں وک اجس راہ اھت وت وکیئ ویلگں اور ڑسوکں وک اصف رک راہ اھت اور وکیئ دوعت اک ااظتنم رک

 

 وجق در وجق آ رےہ ٹ

 ہک وضح

 

ےن رفامای ہک ریمی اوینٹن یک ملسو هيلع هللا ىلصریمے رھگ رشتفی الںیئ۔ وضحر ملسو هيلع هللا ىلصر راہ اھت اور بس یہی ارصار رک رےہ ٹ

ولیکن 
 
ڑ دو سج رھگ ںیم ہی رہھٹے یگ اور ھٹیب اجےئ یگ ویہ ریمی ایقم اگہ وہ یگ، انچہچن وج دو زنمہل اکمن اشہ نمی وا  ریمحی چ

یک اوینٹن ملسو هيلع هللا ىلصےن وضحر یک اخرط ونباای اھت وہ اس وتق رضحت اوب اویب ااصنری ریض اہلل ہنع یک وحتلی ںیم اھت، ایس ںیم وضحر 

 
ی 
ل

ی وک اج رک رہھٹ یئگ۔ ولوگں ےن اوب 

ٰ م

  
 
 

ی احرض وہا وت وضحر ےن اےس ب

ٰ ی م
ل

 ہک اجؤ وضحر وک اشہ نمی وا  ریمحی اک طخ دے آؤ، بج اوب

ی ریحان وہ ایگ۔

ٰ ی م
ل

ی ےہ؟ ہی نس رک اوب

ٰ ی م
ل

 دےتھکی یہ رفامای وت اوب
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دو،  ھا رے اپس ےہ الؤ وجم 

م

 

ی

   وضحر ےن رفامای ںیم دمحم روسل اہلل وہں، اشہ نمی اک وج طخ 

ل

ی ےن وہ طخ دای،انچہچن اوب

ٰ ی م

وضحر ےن   

ّع وک آرفنی و اشابش ےہ۔
ُب 

 

ت

 ڑپھ رک رفامای، اصحل اھبیئ 

 !احبسن اہلل

 :وحباہل بتُک

 .زیمان االداین .١

ر ف .٢

 

ظ

 

ُسی
م
ل

 .اتکب ا

 اہلل یلع ااعلنیمل .٣

 

ه
خ 
ح

. 

 .اترخی انب اسعرک .٤

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

اک ایلص ونط اور اس ےک املسمن ای ریغ ملسم وہےن ےک ابرے ںیم  اس ےصق رپ رصبتہ رکےن ےس ےلہپ اس  صخ اک اعترف، اس

 .ابت یک اجیگیئ

 ر ی اک انم
مي
ج
ل

 وا  ا

  .ان اک انم ادعس اامیلین اھت اور اس اک قلعت رعب یہ ےس اھت اور کلم نمی ںیم ابس وقم اک احمک اھت

 .رفوعن راھک اجات اھتاس وقم ےک احمک اک انم وا  راھک اجات اھت  ےسی رصم ےک ابداشہ اک انم 

 ر ی اک رصتخم واہعق
مي
ج
ل

 وا  ا

ےک آےن یک وخربخشی ملسو هيلع هللا ىلصہی  صخ نمی ےس رہشوں وک حتف رکےت وہےئ دمہنی اچنہپ؛ اہیں اوکس املعےئ وترات ےن وضحر ارکم 

 .یک اشناینں اتبںیئ اور دمہنی رپ ہلمح رکےن ےس رواکملسو هيلع هللا ىلصانسیئ اور آپ 

 ر ی ےن اوس اور زخرج )دو آدیم ای
مي
ج
ل

  وا  ا

لک

 دو ولیبقں( وک اہیں آابد ایک اور ان وک اکی طخ دای سج ںیم ھچک ااعشر 
ه

 

 

 .ے وہےئ ٹ

 

 

 .ہی طخ اور ااعشر رضحت اوب اویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےک اپس رجہت ےک وتق وفحمظ ٹ
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 ر ی نمی واسپ اجےت وہےئ ہکم ےس ذگرا اور واہں ابعدت یک اور ولوگں اک وخب ارکام ایک اور وںیہ
مي
ج
ل

 رپ وخاب داھکی ہک اخہن وا  ا

 .ہبعک وک مالف انہپ راہ ےہ وت اس ےن اخہن ہبعک وک مالف انہپای

 ر ی اک زامہن
مي
ج
ل

 وا  ا

 .اسل ےلہپ وہا 700ےک زامےن ےس ملسو هيلع هللا ىلصاس اک ااقتنل وضحر 

 ر ی اک ذمبہ
مي
ج
ل

 وا  ا

 ر ی املسمن اھت اور احتل اامین رپ اس 
مي
ج
ل

 .داین ےس رتصخ وہارواایت ےس ہی ابت ولعمم وہیت ےہ ہک وا  ا

 اس امتم ومضمن ےک وحاےل دنمرہج ذلی ںیہ

 :قصة تبع األوسط الحميري 

 وا  اک انم

تبع األوسط الحميري؛ واسمه أسعد اليماني؛ كان رجال من العرب ذكر في القرآن 

ٍع{. )سورة الدخان:  بَّ
ُ
ْوُم ت

َ
ْم ق

َ
ْير  أ

َ
ُهْم خ

َ
 (37الكريم في سورة الدخان بقوله تعالى: }أ

ًعا"، كما يقال: كسرى: ملن ملك  –وهم سبأ–كانت ِحْمَير  بَّ
ُ
كلما ملك فيهم رجل سموه "ت

الفرس، وقيصر: ملن ملك الروم، وفرعون: ملن ملك مصر كافرا، والنجاش ي: ملن ملك 

 .الحبشة، وغير ذلك

 وا  اک رفس دمہنی

ارهم وكان من قصة تبع، أنه أقبل يفتتح املدائن حتى نزل املدينة، فجمع أحب

أي املدينة -وعلماءهم، فأخبروه أنه سيخرج نبي من بني إسماعيل، مولده بمكة، وهذه 

دار هجرته اسمه أحمد، وأخبروه أنه ال يدركه، قال: وما صفته؟ قيل له: رجل  -املنورة

ليس بالقصير وال بالطويل، في عينيه حمرة يركب البعير ويلبس الشملة، سيفه على 

قى حتى يظهر أمره. فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان عاتقه، وال يبالي من ال

 .ليكون خرابها على يدي

وفي بعض الروايات: فبينا تبع على ذلك من قتالهم، إذ جاءه عاملان من علماء 

املسلمين على شريعة موس ى عليه السالم من بني قريظة، عاملان راسخان، حين سمعا 
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أهلها، فقالوا له: أيها امللك ال تفعل فإنك إن أبيت إال ما بما يريد من إهالك املدينة و 

تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك حل العقوبة. فقال لهما: ولم ذلك؟ قاال: هي 

مهاجر نبي، يخرج من هذا الحرم )املكي( من قريش في آخر الزمان، تكون )املدينة( داره 

وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن  وقراره، فتناهى عن ذلك، ورأى أن لهما علًما،

 .املدينة، واتبعهما على دينهما

 تبع الحميری کا اوس و خزرج کو ٹھرانا

وقال تبع لألوس والخزرج: أقيموا بهذا البلد، فإن خرج فيكم، فآزروه وصدقوه، وإن 

لم يخرج، فأوصوا بذلك أوالدكم. وقال شعرا أودعه عند أهلها فكانوا يتوارثونه كابرا 

كابر، إلى أن هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم فأدوه إليه. ويقال: كان الكتاب عن 

والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد األنصاري، وهو أول من نزل عنده النبي صلى هللا 

 :عليه وسلم في املدينة املنورة، وفيه

 وا  ےک ااعشر

 شهدت على أحمد أنه رسول "

 شهدت على أحمد أنه رسول 

 بارئ النسْم من هللا 

 فلو مد عمري إلى عمرہ

 لكنت وزيرا له وابن عْم 

 وجاهدت بالسيف أعداءه

 وفرجت عن صدره كل غْم 

 ”تبع الحميری کا مکہ جانا

فرجع تبع منصرفا إلى اليمن، وأثناء رجوعه مر على مكة املكرمة، فطاف في البيت 

 .أهلها ويسقيهم العسلونحر عنده وحلق رأسه وأقام فيها مدة، ينحر بها للناس ويطعم 

ِري في املنام أن يكسوا البيت 
ُ
فكساه، وأوص ى به والته وأمرهم بتطهيره،  -أي الكعبة-أ

 .وجعل له بابا ومفتاحا

 .وتوفي قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنحو من سبعمائة عام

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 143

 

 ر ی اک االسم
مي
ج
ل

 وا  ا

، عن سهل بن سعد الساعدي رض ي أخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه •

 ."هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  •

 ."وسلم: "ال تسبوا أسعد الحميري، وقال: هو أول من كسا الكعبة

وصححه عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: كان تبع رجال صالحا، أال  وأخرج الحاكم •

 .ترى أن هللا ذم قومه ولم يذمه

 .وأخرج ابن املنذر وابن عساكر، عن سعيد بن جبير قال: إن تبعا كسا البيت •

 ر ی اک رکشل
مي
ج
ل

 وا  ا

 وت اعنص ےس دقشم کت 

 

 ر ی اک رکشل بج فص دنبی رکات ت
مي
ج
ل

 .ڑھکے وہےت هگوڑےوا  ا

وأخرج ابن عساكر، عن سعيد بن عبدالعزيز قال: كان تبع إذا عرض الخيل  •

 .قاموا صفا من دمشق إلى صنعاء اليمن

وذكر الزجاج وابن أبي الدنيا في كتاب القبور وغيرهما أنه ُحفر قبر بصنعاء، في  •

اإلسالم، فُوِجد فيه امرأتان صحيحتان، وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب 

ي ومليس ابنتي تبع، ماتتا وهما يشهدان أن ال إله إال فيه بالذهب: "ه
 
ذا قبر ُحبـ

 هللا وال يشركان به شيئا وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما"...اهـ

 صالًحا، أال ترى أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ذمَّ قوَمه  •
ً

ُع رجال بَّ
ُ
عن عائشة أنها قالت: كان ت

ه مُّ
ُ
 .ولم َيذ

 .عروة بن الزبير الراوي:  -

 .حدث: األلبانيامل -

 .املصدر: السلسلة الصحيحة -

 5/549الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: صحيح على شرط الشيخين -

نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سب أسعد الحميري وقال: هو أول من  •

 .كسا البيت
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 .الراوي: أبو هريرة -

 . املحدث: البوصيري  -

 .املهرةاملصدر: إتحاف الخيرة  -

 3/195الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: ]فيه[ محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف -

، وقال: هو أوُل َمْن  • ِ
ْسَعَد الِحْمَيِري 

َ
ِ أ

َم عن َسب 
َّ
ى هللُا عليِه وسل

َّ
نهى رسوُل هللِا صل

 
َ

سا البيت
َ
 .ك

 .الراوي: أبو هريرة -

 .املحدث: ابن حجر العسقالني -

 .املطالب العاليةاملصدر:  -

 2/61الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: تفرد به )الواقدي(، وهو ضعيف -

م •
َ
ه قد أسل

َّ
ًعا فإن بَّ

ُ
وا ت  .ال تُسبُّ

 .الراوي: عبدهللا بن عباس -

 .املحدث: الهيثمي -

 .املصدر: مجمع الزوائد -

 8/79الصفحة أو الرقم:  -

ي برة املكي ولم أعرفه، وبقية رجاله خالصة حكم املحدث: فيه أحمد بن أب -

 .ثقات

 :اردو ںیم لقن دشہ ومضمن یک قیقحت

 .اسل یک ےہ 700اس اک زامہن وضحر ےس زہار اسل لبق اک اھکل ایگ احالہکن ربتعم اترخی  .1

 ر ی اک رکشل تہب ڑبا وہات اھت نکیل رہ رہ  صخ یک افت لی اقلب وغر ںیہ .2
مي
ج
ل

 .وا  ا

 .ایگ ےہ ربتعم اتکوبں ںیم ااسی لقن ںیہن ایک ایگ ہکم رکمہم اک وج واہعق اھکل .3

 .ابداشہ اک ےلہپ دمہنی اجان زایدہ حیحص ےہ ہکبج اہیں رپ دعب ںیم دمہنی اجےن اک ذرک ےہ .4

 .وریغہ وریغہ
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 الخہص الکم

 ای طلغ وہےن رپ تہب زایدہ الکم انمبس

 

ںیہن، سب اانت انہک  ہی واہعق یف ہسفن اکی اتریخی اور ارسایلیئ واہعق ےہ ذہلا اس ےک يحص

اچوہاگن ہک رتممج ےن ھچک ہصق وگیئ اک رطہقی اایتخر رکےک اس واہعق وک دپسچل انبےن یک وکشش یک ےہ، ابیق یف ہسفن ہی واہعق بتک 

 .اترخی ںیم اتلم ےہ

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 34اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رجف ےک دعب وسان

رجف ےک دعب وسےن ےک قلعتم ایک مکح ےہ اور اس ےک ابرے ںیم رضحت افہمط یک اکی رواتی اک وحاہل دای اجات ےہ اس اک   :وسال

 مکح 

 

 .اتبدںی ب

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 :اس وسال ےک وجاب ںیم نیت اومر رضوری ںیہ

  اک لمعملسو هيلع هللا ىلصوضحر ارکم  .1

م

 

عي

 .اور احصہب ریض اہلل 

 .اس وتق وسےن اک رشیع مکح .2

 .رواایت یک تیثیح اس ےک ابرے ںیم وارد دشہ  .3

 

  اک رجف ےک دعب لمعملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

ای ذرک ںیم   ومعام رجف ےک دعب دجسم یہ ںیم ھٹیب رک ای وت احصہب ےس دینی ای داینوی اومر رپ ابت تیچ رفامےتملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 .وغشمل رےتہ

عن جابر بن سمرة رض ي هللا عنه قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى  .1

 .الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا

 )رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي(

 ."والطبراني ولفظه "كان إذا صلى الصبح جلس يذكر هللا حتى تطلع الشمس

وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف  .2

الصبح؟ قال: كان يقعد في  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع إذا صلى

 .مصاله إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس

 قال الشيخ األلباني رحمه هللا: صحيح



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 147

 

وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في  .3

 )مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. )رواه أبو داود بسند صحيح

هللا صلى هللا عليه وسلم ال يقوم من وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول  . .4

مصاله الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام 

وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى هللا عليه 

 )وسلم. )رواه مسلم

 ."وفي رواية للترمذي: "يتناشدون الشعر

 

  اک لمعاحص

م

 

عي

 ہب رکام ریض اہلل 

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع اک لمع 

 .ایاک و نومة الغداة فإنها مبخرة مجفرة مجعرة: قال عمر رض ى هللا عنه

 ہک ہی دنین امسجین اخبر وک ڑباھیت ےہ، ااسنن وک تسس رکیت 

 

رضحت رمع ریض اہلل ہنع حبص یک دنین ےس عنم رفامےت ٹ

 .ےہ اور تعیبط ںیم یکشخ دیپا رکیت ےہ

  ہنعرضحت یلع ریض اہلل 

 "من الجهل النوم اول النهار: " قال علی  رض ى هللا عنه 

 .ینعی حبص اک وسان اہجتل ےہ

 ھا  اک لمع

 

عي

 رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 .عن عائشة رض ى هللا عنھا انها كانت تنام بعد طلوع الشمس

ھا  ےک ابرے ںیم آات ےہ ہک وہ وسرج ولطع وہےن ےک دعب آرام رفامیت 

 

عي

  رضحت اعہشئ ریض اہلل 

 

 .ںب

  انیعمج اک ومعمل  

 م
علي

 احصہب رکام روضان اہلل 

 

 .رجف ےک دعب ہن وسےن اک اھت ب

ما  وت اس وتق رھگ واولں وک 
م

 

عي

 ہکلب دبعاہلل نب وعسمد اور دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل 

 

  ب

 

 .وسےن ںیہن دےتی ٹ
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 بعد 
ً
ما صلينا صح في مسلم عن أبي وائل أنه قال: غدونا على عبدهللا بن مسعود يوما

الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية 

فقالت أال تدخلون؟ فدخلنا، فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد 

أذن لكم؟ فقلنا ال إال أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم؛ قال: ظننتم بآل ابن أم عبد 

يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية! انظري  غفلة؟ قال: ثم أقبل

 !هل طلعت؟.... الحديث

   ما
م

 

عي

 دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل 

وفي رابع عشر املجالسة من جهة ابن األعرابي قال: مر ابن عباس بابنه الفضل وهو 

نائم نومة الضحى فركضه برجله وقال: قم إنك لنائم الساعة التي يقسم هللا فيها 

رزق لعباده؛ أو ما سمعت ما قالت العرب فيها؟ قال: وما قالت العرب يا أبت؟ قال: ال

زعمت أنها مكسلة مهرمة منساة للحاجة؛ ثم يابني! نوم النهار على ثالثة: نوم محق وهي 

نومة الضحى ونومة الخلق وهي التي روى )قيلوا فان الشياطين ال تقيل( ونومة الخرق 

 نامها إال سكران أو مجنون...انتهىوهي نومة بعد العصر ال ي

وهذا األخير عنده أيضا بجانبه عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق وأوسطه 

 .خلق وآخره حمق

 ااکربنی اتم اک ومعمل 

 ااکربنی اتم 

 

 رجف ےک وتق وسےن وک دنسپ ںیہن رکےت اور ایس رطح رصع ےک دعب وسےن وک  ب

 

 ہک رجف  ب

 

اندنسپ رکےت ٹ

 .ےک دعب وسان  یتس اور رزق ںیم یگنت اک ابثع اتنب ےہ

كان السلف يكرهون النوم بعد صالة الصبح، وبعد صالة العصر، حتى إن اإلمام 

أحمد رحمة هللا عليه كان يكره النوم بعد العصر، وقال: كانوا يخافون على عقل 

النوم بعد صالة العصر، فقال له: إني  اإلنسان، وذكروا عن رجل أنه حذر أخاه من

 -يعني هذه النومة-أخش ى على عقلك، فقال له رجل مجنون: ال تصدقه، فإني ما تركتها 

فالنوم بعد صالة العصر ال يمدحونه، وما بعد الفجر قيل: إنها ساعة البركة، ملا ثبت 

ي في بكورها( في الحديث الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )بورك ألمت
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فإذا كان عندك بحث، أو رسالة أو طلب علم، وبكرت وابتكرت وجدت خيرا كثيرا، 

 .وهكذا لو كانت عندك أعمال من الدنيا

 .وما محقت البركة في كثير من أعمال الناس وأوقاتهم إال بسبب إضاعة البكورة
 

 مه اہلل اک وقل
ح
 العہم انب امیقل ر

مه اہلل اینپ
ح
 اتکب "زاد ااعملد" ںیم رحتری رفامےت ںیہ ہک حبص ےک وتق وسان تہب ایٹھگ لمع ےہ اور ہی تہب العہم انب امیقل ر

  
ی
 ب  اسری امیبرویں اک ببس ےہ، الثم  یتس، رگن اک 
 ...کا  وہاجان، رگج یک امیبرویں اک ببس وریغہہ

 رجف ےک دعب وسےن اکمکح 

وسےن  وسان ارگہچ وبحمب اور دنسپدیہ لمع ںیہن نکیل اس وتقان رواایت اور آاثر وک دھکی رک یہی ولعمم وہات ےہ ہک اس وتق 

 ےک ابرے ںیم رحام ای اناجزئ وہےن اک وتفی 

 

انگاگہر  یسک ےن ںیہن دای، ہکلب ارگ وکیئ  صخ یسک ذعر یک وہج ےس وساجےئ وت ب

 

 

 .ںیہن، ارگہچ ہن وسان یہ الص اور ولطمب ےہ ب

 ھا  وایل رواتی اک در

 

عي

 ہجرضحت افہمط ریض اہلل 

يا بنية! قومي، فاشهدي رزق ربك عزوجل، وال تكوني من الغافلين؛ فإن هللا عز وجل 

 يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

 )1/ 39أخرجه ابن بشران في "األمالي" )ق  -

( كالهما من طريق املشمعل بن ملحان القيس ي: 2-1/ 35/ 2والبيهقي في "الشعب" ) -

امللك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت محمد رض ي حدثنا عبد 

هللا عنها قالت: مر بي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة، 

 .فحركني برجله، ثم قال: ....فذكره. وقال البيهقي: إسناده ضعيف

ی ےن اور العہم ذنمری ےن لقن ایک اور اس یک 

 هق
ت ي

دنس رپ فیعض وہےن اک مکح اگلای ےہ نکیل اس اس رواتی وک العہم 

 :رواتی یک دنس ںیم دبعاکلمل نب اہرون انیم  صخ ےہ سج ےک ابرے ںیم اہمئ دحثی ےن ھچک ااسی الکم ایک ےہ

 .عبد امللك بن هارون متهم بالكذب •

 .فقال يحيى: كذاب •



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 150

 

 .وقال البخاري: منكر الحديث •

الحديث، ال يحل كتابة حديثه إال على جهة (: كان ممن يضع 133/ 2وقال ابن حبان ) •

 .االعتبار

 ."واملشمعل بن ملحان؛ صدوق يخطىء؛ كما في "التقريب

قلت: وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن مبشر بن عبدهللا الجوهري عن عبدامللك بن  •

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على :هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي قال

 )بعد أن صلى الصبح وهي نائمة ... فذكر معناه. )رواه البيهقي فاطمة

 .قلت: وإسماعيل هذا؛ لم أجد له ترجمة اآلن •

 .( لضعفه؛ وعزاه للبيهقي وحده5/ 3والحديث؛ أشار املنذري في "الترغيب" )

6991) -  
ً
 ال تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صالة الفجر إلى طلوع الشمس(. منكر جدا

 ( من طريق األصبغ بن نباتة عن أنس رفعه،161/ 3الديلمي في "مسند الفردوس" )أخرجه 

فسئل أنس عن معنى هذا الحديث؛ فقال: تسبح وتكبر، وتستغفر سبعين مرة؛ فعند :قال 

 .ذلك ينزل الرزق

 
ً
 قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا

 "األصبغ بن نباتة"

 .كه النسائيقال الذهبي في "املغني": واٍه غاٍل في تشيعه، تر  -

 .وقال ابن معين: ليس بثقة -

 ."وقال الحافظ: "متروك رمي بالرفض -

بحة تمنُع الرزق". وهو ضعيف   بلفظ: "الصُّ
ً
وقد روي من طريق أخرى عن أنس مختصرا

...كما سبق تحقيقه
ً
  .جدا

 رواتی ےک وشادہ

 .یک یگنت اک ببس رقار دای ایگ ےہاس ینعم وک وقتتی دےنی وایل وہ رواایت ںیہ نج ںیم حبص یک دنین وک رزق 

•  
َ
زق ِ

بحِة يمنُع الر   .نْوُم الصُّ

 .الراوي: عثمان بن عفان -

 .املحدث: املنذري  -

 .املصدر: الترغيب والترهيب -
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 3/6الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: ظاهر النكارة -

•  
َ
زق ِ

 تمنُع الر 
ُ
بحة  .الصُّ

 .الراوي: عثمان بن عفان -

 .الذهبياملحدث:  -

 .املصدر: ترتيب املوضوعات -

 .الصبحة تمنع الرزق •

 .الراوي: عثمان بن عفان -

 .املحدث: الذهبي -

 .املصدر: تلخيص العلل املتناهية -

 243الصفحة أو الرقم:  -

خالصة حكم املحدث: ]فيه[ ابن أبي فروة يعني إسحاق املتروك و]فيه[ إسماعيل عن  -

 .الحجازيين واه

 ہی امتم رواایت 

 

 .دنس ےک اابتعر ےس تہب یہ زمکور اور اناقلب ایبن ںیہ ب

 الخہص الکم

حبص یک دنین ےک ونممع وہےن ےک ابرے ںیم رصااتح وج رواایت وارد ںیہ وہ ارگہچ دنس ےک اابتعر ےس تہب فیعض ںیہ نکیل ومعیم 

اندنسپدیہ لمع ےہ ذہلا اس ےس اانتجب رکےن یک یتح االاکمن وکشش رواایت اور لمع ےس ہی ابت واحض وہیت ےہ ہک حبص یک دنین 

 .رکین اچےئیہ، اہتبل ذعر یک احتل اس ےس ینثتسم ےہ، اور اس ےک قلعتم حیحص رواایت اور احصہب رکام اک لمع وموجد ےہ

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 35اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 وک لسغ دےنی اک مکحوشرہ ےئلیک رمےن ےک دعب ویبی 

 .وشرہ ےئلیک رمےن ےک دعب ویبی وک لسغ دےنی اک مکح :وسال

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 :اس ںیم ے ںیم ھچک اومر واضتح بلط ںیہ

 .ویبی اک وشرہ وک لسغ دانی (1

 .وشرہ اک ویبی وک لسغ دانی (2

 .اہقفےئ رکام اک االتخف (3

 .رواایت رپ الکم (4

 

 .ویبی اک وشرہ وک لسغ دانی (1

امتم اہقفء اک اافتق ےہ ہک ویبی اےنپ وشرہ وک لسغ دے یتکس ےہ ویکہکن دوونں ےک درایمن اکنح ابیق ےہ اور ایس  اس ابت رپ

 .اینبد رپ ویبی وشرہ یک دعت ذگاریت ےہ

ِذِر: 
ْ
ن
ُ ْ
اَل اْبُن امل

َ
ْوَجَها، ق َ

 ز
ُ
ة
َ
ْرأ

َ ْ
ُل امل ِ

س 
َ
غ

ُ
اَل: َوت

َ
: ق

 
ة

َ
ل
َ
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ْ
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َ
ْو اْست

َ
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ُ
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لو استقبلنا من  -بعد موت النبي صلى هللا عليه وسلم-وعنها رض ي هللا عنها أنها قالت  • 

 .أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول هللا غير نسائه

 .صحيح

 )3141أخرجه أبو داود ) -

 )1464وابن ماجه ) -

 )6552وابن حبان في صحيحه ) -

 )3/59والحاكم في املستدرك ) -

 )1484والبغوي في شرح السنة ) -

فه النووي في املجموع ) -  )5/114وضع 

 .وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات -

 )2056)وحسنه األلباني في موارد الظمآن  -

في "كتاب الجنائز"، "باب غسل امليت" عن عبد هللا  200وأخرج مالك في "املوطأ" صـ-

بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبابكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت 

من حضرها من املهاجرين فقالت: )إني صائمة وأن هذا يوم شديد البرد فهل علي من 

 )غسل؟ فقالوا: ال

 عبد الرزاق في "املصنف" )وأخرجه أ -
ً
 )6143يضا

 )493، صفحہ 8فتاوی محمودیہ: ج (

 .وعرت ےئلیک ہی اجزئ ےہ ہک رمےن ےک دعب وشرہ وک لسغ اور نفک دے ●

 اتفوی رہیمیح اور انسح ااتفلوی ںیم 

 

 .یہی ومضمن وموجد ےہ ب

 

 .وشرہ اک ویبی وک لسغ دانی (2

رمےن ےک دعب ویبی وک لسغ دانی اجزئ ےہ اور اانحف ےک زندکی اس یک ر اتم آہمئ الثہث ےک زندکی وشرہ ےئلیک وہمج

 .ااجزت ںیہن
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 :ااجزت ےک اقنیلئ   

وبه قال من الصحابة علي ابن أبي طالب وابن عباس، وغيرهما، ومن التابعين 

والفقهاء سعيد بن املسيب، والحسن، والنخعي، وعطاء، وقتادة، والزهري، ويحيى بن 

ومالك، والليث، وعلقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن األسود، سعيد القطان، 

اد بن أبي سليمان، واألوزاعي،  وسليمان بن يسار، وأبوسلمة بن عبدالرحمن، وحم 

 .والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق

 )5/336انظر األوسط البن املنذر ) -

 )661-2/660الحنبلی )واإلنتصار في مسائل الكبار ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد  -

 :دعم وجاز ےک اقنیلئ

املذهب الثالث: تغسله وال يغسلها، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري واستدلوا: 

ما أخرجه ابن أبي شيبة في "املصنف" عن مسروق قال: )ماتت امرأة لعمر فقال: إنا 

 )كنا أولى إذا كانت حية، فأما اآلن فأنتم أولى بها

 .رجاله ثقات إال يزيد بن أبي سليمان، وهو الكوفي، سكت عنه الذهبيوهذا سند  -

 .وقال الحافظ في التقريب: مقبول  -

وقالوا إن الرجل ال عدة عليه وكيف يغسل امرأته وهي يحل له أن يتزوج أختها  ○

 .ويتزوج ابنتها إذا لم يكن دخل بها

 )2/38اآلثار ألبي الحسن الشيباني ) -

 :رواایت رپ الکم

 :ان ےک داللئ وج رضحات وجاز ےک اقلئ ںیہ

ھا  رفامیت ںیہ ہک وضحر  .١

 

عي

رشتفی الےئ اور اانپ رس ابمرک ڑکپ رک رفامای اہےئ ریمے ملسو هيلع هللا ىلصرضحت اعہشئ ریض اہلل 

 رس ںیم درد ےہ؛

 رضحت اعہشئ ےن رعض ایک ہک ریمے رس ںیم 

 

مت ےلہپ  ےن رفامای ہک اعہشئ مت وک ایک رکف ےہ ارگملسو هيلع هللا ىلصدشدی درد ےہ وت وضحر  ب

 .ااقتنل رکاجؤ وت ںیم مت وک لسغ دواگن..... ایل آرخہ
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( أنها قالت )رجع إلي رسول هللا من جنازة ببقيع 192وحديث عائشة عند الدارقطني )

 في رأس ي، وأقول وآ رأساه فقال: )بل أنا وا رأساه ما ضرك لو مت 
ً
وأنا أجد صداعا

 .(قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك

 )1/37أخرجه الدارمي ) -

 )1464وابن ماجه ) -

 .67وصححه األلباني في أحكام الجنائز  وأبو يعلى في -

 .رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک رضحت افہمط وک لسغ دانی .٢

  رضحت افہمط ےن اس ابت یک وتیص یک 

 

 .رضحت یلع لسغ دےگنی اور رھپ اوکن رضحت یلع ےن لسغ دایجم   ب

 .طالب امرأته فاطمة بنت محمد صلى هللا عليه وسلمغسل علي ابن أبي 

 )6124( و )6177أخرجه عبد الرزاق ) -

 )12( رقم )2/79والدارقطني ) -

 )3/396والبيهقي في السنن ) -

 )2/150وحسنه الحافظ في تلخيص الحبير ) -

 )2/54والشوكاني في نيل األوطار ) -

 )3/162واأللباني في اإلرواء ) -

ما  اک لمعانب ابعس  .٣
م

 

عي

 اور انب وعسمد ریض اہلل 

 ہک وشرہ یہ ویبی وک لسغ دےنی اک دقحار ےہ، اور رضحت دبعاہلل نب وعسمد 

 

ما  رفامےت ٹ
م

 

عي

رضحت انب ابعس ریض اہلل 

ما  ےک ابرے ںیم وارد ےہ ہک اوہنں ےن اینپ اہیلہ وک لسغ دای
م

 

عي

 .ریض اہلل 

 .ابن مسعود امرأته وقال ابن عباس: "الرجل أحق بغسل امرأته" وغسل

 .ولم يخالف غير أصحاب الرأي

 )311-5/310انظر شرح السنة للبغوي )

 اانحف یک رطف ےس وجاابت●

ےن الڈ ےک ادناز ںیم رفامای اور وصقمد ملسو هيلع هللا ىلصرواتی اعہشئ دصہقی ےک قلعتم رفامےت ںیہ ہک اس ںیم آپ  .1

 .ااظتنامت رکان اھت
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یصیصخت ارم اھت  ےسی انب وعسمد ےک وسال رکےن رپ رضحت یلع ےن رضحت افہمط وک وج لسغ دای وہ اکی  .2

 .رضحت یلع ےن وجاب دای ہک افہمط ریمی داین اور آرخت یک ویبی ےہ اےئلس ںیم ےن اوکن لسغ دای

 یلقع د لی ●

  وہںیئگ،اس ویبی یک وموجدیگ ںیم نج وخانیت ےس اکنح اناجزئ اھت ویبی اک ااقتنل وہےت یہ وہ امتم وخانیت اس رمد ےئلیک الحل 

وان  وریغہ. اس ےس ولعمم وہا ہک اکنح متخ وہاکچ ےہ ذہلا وشرہ ویبی وک دھکی اتکس ےہ نکیل  اھبیجن  ویبی یک نھب، یجیتھب، الثم: 
 
اجزئ چ

 .ںیہن

وأجابوا عن حديث عائشة "غسلتك": أي قمت بأسباب غسلك؛ كما يقال بني فالن 

 وإن لم يكن هو بني
ً
 ...دارا

فقد ورد أن فاطمة غسلتها أم أيمن...  -فاطمة-هللا عنه أنه غسلها وحديث علي رض ي 

 رض ي هللا عنه غسلها فقد أنكر عليه ابن مسعود رض ي هللا عنه حتى 
ً
ولو ثبت أن عليا

قال له علي: أما علمت أن رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم قال: )فاطمة زوجتك 

 بينهم أن الرجل ال فى الدنيا واآلخرة( فادعاؤه الخصوصية دليل 
ً
علي أنه كان معروفا

يغسل زوجته؛ وقد قال صلی هللا عليه وآله وسلم )كل سبب ونسب منقطع باملوت إال 

سببي ونسبي( فهذا دليل على خصوصية في حقه وفي حق علي رض ي هللا عنه أيضا ألن 

 })2/115نكاحه من أسباب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ]املبسوط )

 وصخمص رواتی یک قیقحتاکی ●

دوابرہ لسغ ہن دای اجےئ، ہی جم  اکی رواتی وہشمر یک یئگ ےہ ہک رضحت افہمط ےن ااقتنل ےس ےلہپ لسغ ایک اور رفامای 

 .رواتی نم ڑھگت ےہ

 "أن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم اغتسلت قبل 
ً
وقد يقولون أيضا

 لم يغسل  موتها وأوصت أن ال يحرك فدفنت بذلك
ً
الغسل، وفي هذا دليل على أن عليا

 .فاطمة

 .فالجواب أن هذه الرواية ال تصح

 )5/175كما قال ابن حزم في املحلى ) -

 )3/277وابن الجوزي في املوضوعات ) -



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 157

 

 يعةوقال الشيخ أحمد شاكر: ولعلها من مفتريات الش -

 انب وعسمد اک اینپ ویبی وک لسغ دانی ●

وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اینپ اہیلہ وک لسغ دای ہی رواایت دنس ےک احلظ ےس تہب زمکور ںیہ ذہلا اس ےس رضحت دبعاہلل نب 

الدتالل رکان درتس ںیہن، اور وخد انب وعسمد ریض اہلل ہنع اک رضحت یلع ےس وسال رکان اس ابت یک د لی ےہ ہک وہ اس لمع 

 .وک درتس ںیہن ےتھجمس

ه
َ
ل امرأت   أنَّ ابَن مسعوٍد غسَّ

ْ
 ماتت

ُ
 .حيث

 .الراوي: عبدالرحمن بن األسود -

 . املحدث: اإلمام أحمد -

 .املصدر: العلل ومعرفة الرجال -

 .3/190الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: ما انکرہ -

 الخہص الکم

 ہی ہلئسم احصہب رکام ےک زامےن ےس یہ االتخیف ہلئسم راہ ےہ، ذہلا اس ںیم ے ںیم یسک 

 

اجبن دشت اک اایتخر رکان درتس ںیہن  ب

نکیل وچہکن زامےن اک اسفد اغبل ےہ اےئلس  .ویکہکن ارگ اکی رطف رضحت یلع اک لمع ےہ وت دورسی رطف رضحت رمع اک لمع ےہ

 .رتہب یہی ےہ ہک رمدوں وک رمد لسغ دے اور وعروتں وک وعرت یہ لسغ دے

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 36ہلسلس ربمن اہیبنتت 

 )  1 طسق ربمن  (بش رباءت اک نیعت

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 :دنپرہ ابعشن یک رات وج بش ربات ےک انم ےس وہشمر ےہ اس ےک قلعتم دنچ امہ اومر رپ ثحب الزم ےہ

 قال تعالى:

ِبيِن  ○ حم{ 
ُ ْ
اِب امل

َ
ِكت

ْ
ا ُمنِذِريَن  ○َوال

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
ٍة ِإن

َ
َباَرك ٍة مُّ

َ
ْيل

َ
اُه ِفي ل

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ا أ

َّ
ْمٍر  ○ِإن

َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
ِفيَها ُيف

  ○َحِكيٍم 
َ
ا ُمْرِسِلين

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ا ِإن

َ
ْن ِعنِدن ِ

 م 
ً
ْمرا

َ
َعِليُم  ○أ

ْ
ِميُع ال ُه ُهَو السَّ

َّ
َك ِإن ِ

ب  ن رَّ ِ
 م 

ً
 }َرْحَمة

 ابمرک  (1

 

ی له
 ےس وکیسن رات رماد ےہ؟ هاس آتی ںیم ل

 .اس رات یک تلیضف ںیم وارد رواایت اک درہج اور مکح (2

 .ر اتم اک لمعاس رات ےک قلعتم وہمج (3

 .اس رات ےک قلعتم ااکربنی دویدنب ےک اوقال (4

 وسرہ داخن ںیم وکیسن رات رماد ےہ ●

 ےس رماد بش دقر یک رات ےتیل ںیہ وہمج

 

 ابمرکه

 

ی له
اور ہی وقل انب ابعس، اتقدہ، ر رسفمنی ودحمنیث اس آتی ںیم ل

  اهلل

م
م
ح

 )نسح رصبی، رقیبط، ونوی، انب رجح، انب ریثک  ےسی میظع رسفمنی اک ےہ. )ر

قال العلماء: »قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى في شرحه لصحيح مسلم:  •

وسميت ليلة القدر ملا يكتب فيها للمالئكة من األقدار واألرزاق واآلجال التي 

]شرح مسلم « لك السنة كقوله تعالى: }فيها يفرق كل أمر حكيم{تكون في ت

 }للنووي، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر

 

ورواه عبد الرزاق وغيره من املفسرين بأسانيد »وبذلك قال ابن حجر في الفتح:  •

]فتح الباري، كتاب فضل ليلة « صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم

 }لقدرالقدر، باب فضل ليلة ا
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ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان: •
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
[ أي في ليلة القدر 4قال ابن كثير: وقوله: }ِفيَها ُيف

من اللوح املحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من اآلجال واألرزاق 

وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك 

 }. ]تفسير ابن كثير فی تفسير سورة الدخانوالضحاك وغير واحد من السلف

 

 عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة  •
ً
قال ابن كثير: يقول هللا تعالى مخبرا

ْدِر{ ]القدر:
َ
ق

ْ
ِة ٱل

َ
ْيل

َ
ُه ِفى ل

ٰ
ـ
َ
ن
ْ
نَزل

َ
ا أ

َّ
[ 1مباركة، وهي ليلة القدر كما قال عز وجل: }ِإن

هْ 
َ

نِزَل ِفيِه وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى: }ش
ُ
ِذى أ

َّ
 ٱل

َ
ُر َرَمَضان

{ ]البقرة:
ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
 }[.]تفسير ابن كثير، تفسير سورة الدخان581ٱل

 

وقال القاض ي أبوبكر بن العربي: وجمهور العلماء على أنها ليلةالقدر. ومنهم من  •

قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل ألن هللا تعالى قال في كتابه 

{ )البقرة: الصادق القاطع: 
ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ِزَل ِفيِه ٱل

ْ
ن
ُ
ِذۤي أ

َّ
 ٱل

َ
ْهُر َرَمَضان

َ
( فنص  185}ش

ٍة 
َ
ْيل

َ
ن من زمانه الليل هاهنا بقوله: }ِفي ل على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عي 

ٍة{؛ فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الِفْرية على هللا، وليس في ليلة 
َ
َباَرك مُّ

ل عليه  ال في فضلها وال في نسخ اآلجال فيها فال النصف من شعبان حديث يعو 

 }تلتفتوا إليها. ]تفسير القرطبي، تفسير سورة الدخان

 

قال رجل للحسن: أرأيت ليلة القدر، أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم وهللا الذي ال  •

 هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي ُيفرق فيها كل أمر حكيم، 
َّ
إله إال

وخلق ورزق إلى مثلها. ]تفسير الطبري، تفسير سورة يقض ي هللا كل  أجل 

 }الدخان

 

ُه أمَر الدنيا إلى قابل في ليلةالقدر ما كان من حياة أو  •
 
قال ابن عباس: ُيْحكم الل

 )موت أو رزق. )قاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم
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 اس رات ےس رماد بش ربات ےہ ■

" ےس رماد بش ربات ےہ، اس وقل وک 

 

 ابمرکه

 

ی له
 وسرہ داخن ںیم "ل

 

رسفمنی ےن ذرک ایک ےہ نکیل اہجں اہجں اس  ب

 وقل وک ذرک ایک ےہ وںیہ رپ اس وقل رپ رد 

 

 .ایک ےہ ب

 

 : ےسی ریسفت انب ریثک ںیم ےہ ●

 واختار صاحب كتاب العروس، أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف 

من شعبان، وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد ذكرنا قوله والرد عليه وأن الصحيح إنما هي 

 .ليلةالقدر

 

•  
 
ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن

نص القرآن أنها في رمضان، والحديث الذي رواه عبدهللا بن صالح عن الليث عن 

خبرني عثمان بن محمد بن املغيرة بن األخنس قال: إن رسول هللا عقيل عن الزهري، أ

تقطع اآلجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح »صلى هللا عليه وسلم قال: 

فهو حديث مرسل ومثله ال يعارض به النصوص. « ويولد له وقد أخرج اسمه في املوتى

 []تفسير ابن كثير، تفسير سورة الدخان

 

 .بي وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبانقال القرط •

 .والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدر ●

لُّ أْمٍر َحِكيم{ اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي ُيفرق فيها  •
ُ
َرق ك

ْ
وقوله: }ِفيها ُيف

ي في قوله: "ِفيها" كل  أمر حكيم، نحو اختالفهم في الليلة املباركة، وذلك أن الهاء الت

ى فيها أمر السنة كلها  ض َ
ْ
عائدة على الليلة املباركة، فقال بعضهم: هي ليلةالقدر، ُيق

، ومن يذل، وسائر أمور السنة  .من يموت، ومن يولد، ومن يعز 

 :ذكر من قال ذلك

حدثنا مجاهد بن موس ى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم، قال: كنت عند  •

، فقال له رجل: يا أبا سعيد! ليلةالقدر في كل  رمضان؟ قال: إي وهللا، إنها لفي الحسن
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كل  رمضان، وإنها الليلة التي ُيفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقض ي هللا كل  أجل وأمل 

 }تفسير القرطبي، تفسير سورة الدخان}ورزق إلى مثلها. 

 

 من شعبان.وقال عكرمة: الليلة املباركة هاهنا ليلة النصف  •

ل أصح أي أنها ليلة القدر.    }تفسير القرطبي، تفسير سورة الدخان}واألو 

وبذلك يتضح الحق وينجلي الغبار، فهاهم علماء األمة املحدثون: ابن حجر والنووي، 

وكذلك املفسرون ابن كثير والقرطبي والطبري وابن العربي يقررون على لسان ابن 

 الليلة التي يفرق فيها كل  أمر حكيم هي عباس وقتادة والحسن بأسانيد صح
 
يحة أن

 ابن العربي ذهب إلى التشديد في ذلك فقال: فمن زعم 
 
ليلة القدر وليس غيرها؛ بل إن

 .غير ذلك فقد أعظم الِفْرية على هللا

 وارزقنا اجتنابه.)آمين ☆
ً
 )اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطال

 

 .ےلصیف وہےت ںیہسج رات ںیم  ●

ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان:
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
 }4قال تعالى: }ِفيَها ُيف

ْمٍر َحِكيٍم{ أي: في ليلةالقدر يفصل من 
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
قال ابن كثير رحمه هللا: "وقوله: }ِفيَها ُيف

اللوح املحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من اآلجال واألرزاق، وما يكون 

إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر، وأبي مالك، ومجاهد، والضحاك، وغير واحد  فيها

 })7/246من السلف" ]تفسير القرآن العظيم )

 

( وليس في 4/117فقد قال القاض ي أبو بكر ابن العربي في كتاب )أحكام القرآن، ج: •

يها، فال ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ال في فضلها، وال في نسخ اآلجال ف

 تلفتوا إليها.....اھ

ومن األحاديث التي أشار إليها ابن العربي فيما يتعلق بنسخ اآلجال: ما رواه الدينوري 

عن راشد بن سعد: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "في ليلة النصف من شعبان 

 ."يوحي هللا إلى ملك املوت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة

  .مرسل، واملرسل من قسم الضعيف وهذا حديث ●
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وروى ابن جرير عن عثمان بن محمد بن املغيرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  •

"تقطع اآلجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له، وقد اخرج اسمه 

  ."في املوتى

 مرسل ●
ً
  .وهذا أيضا

ا وروى ابن جرير وابن املنذر وابن أبي  •
َّ
حاتم عن عكرمة قال في تفسير قوله تعالى: }ِإن

ِذِريَن 
ْ
ا ُمن

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ٍة ِإن

َ
ٍة ُمَباَرك

َ
ْيل

َ
اُه ِفي ل

َ
ن
ْ
َزل

ْ
ن
َ
ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان: ○أ

َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
 .[4-3ِفيَها ُيف

في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة، وينسخ األحياء من األموات، ويكتب 

  .وال ينقص الحاج، فال يزاد فيهم

وهذا أثر مقطوع من قول عكرمة، وجمهور املفسرين من الصحابة والتابعين، وأئمة  ●

 .التفسير على أن املراد باآلية ليلةالقدر، ألنها هي التي نزل فيها القرآن

 

قال الشيخ السعدي رحمه هللا: "يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم هللا  •

قان الذي يكون في ليلةالقدر إحدى الكتابات التي تكتب وتميز به، وهذه الكتابة والفر 

فتطابق الكتاب األول الذي كتب هللا به مقادير الخالئق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 

وأحوالهم، ثم إن هللا تعالى قد وكل مالئكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن 

ما كاتبين، يكتبون ويحفظون عليه أمه ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا، وكل به كرا

أعماله، ثم إنه تعالى يقدر في ليلةالقدر ما يكون في السنة، وكل هذا من تمام علمه 

 )771وكمال حكمته، وإتقان حفظه، واعتنائه تعالى بخلقه". )تفسير السعدي، ص: 

 

نزل فيها، قال تعال ●
ُ
ى: }إنا إن مما زاد هذه الليلة بركة وتعظيما أن القرآن الكريم أ

 }1أنزلناه في ليلة القدر{ ]القدر:

قال الشيخ السعدي رحمه هللا: "وذلك أن هللا تعالى، ابتدأ بإنزاله في رمضان في  •

 ليلةالقدر، ورحم هللا بها العباد رحمة عامة، ال يقدر العباد لها شكرا".

 )931)تفسير السعدي، ص: 
 

 داراولعلم دویدنبیتفم دیعس ادمح اپوپنلری اصبح خیش ادحلثی  ●
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اور بش ربات اک وبثت رصف فیعض ااحدثی ےس ےہ، رقآن رکمی ںیم اس اک ذترکہ ںیہن اور وسرہ داخن یک ادتبایئ آایت 

ںیم بش دقر اک ذرک ےہ. ضعب رقمرنی وج ان آایت وک بش ربات رپ ٹف رکےت ںیہ وہ طلغ ےہ اس ےئل ہک رقآن رکمی ولح 

ادقل

 

ی له
ی، ج: وفحمظ ےس آامسن داین رپ ل

مع
ل

 )3/115ر ںیم انزل وہا ےہ، بش ربات ںیم ںیہن۔ )ہفحت اال

 الخہص الکم

 ے اجےت ںیہ ای رزق یک  میسقت ےک اعمالمت ےئک اجےت ںیہ وہمجر رسفمنی ےک اہں وہ ہلیل ادقلر ینعی 
لکہ
وہ میظع رات سج ںیم دقتری 

 ولعمم وہات ےہراضمن یک رات ےہ ہن ہک ابعشن یک دنپروہںی رات اور یہی وقل راحج 

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 )  2 طسق ربمن  ( بش ربات ےک قلعتم رواایت

اس رات ےک ابرے ںیم ینتج رواایت وارد ںیہ ان بس رپ املعء اک اافتق ےہ ہک ہی بس دنس ےک احلظ ےس فیعض ںیہ اور اس ابب 

رواتی وموجد ںیہن، اہتبل ضعب دحمنیث ےن ان رواایت وک فیعض دجا اور وموضع رقار دای ےہ، ہکبج راحج اور ںیم وکیئ حیحص ادنسل 

 وموجد ںیہ نکیل ابہیلکل ہی ومضمن وموضع اور نم ڑھگت ںیہن ےہ

 

 .رتہب ابت ہی ےہ ہک رواایت ںیم فیعض دجا ب
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 رواایت یک قیقحت ■

أنه قال: "يطلع هللا إلى خلقه ليلة ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل رض ى هللا عنه عن النبي  .1

 ."النصف شعبان فيغفـر لجميع خلقـه إال مشــرك أو مشاحن

هللا تعالی شب برات ميں اپنى مخلوق کی طرف نظر فرماتے ہيں اور سوائے مشرک اور 

کے سب کی مغفرت فرماتے ہيں  .کینہ پرور 

ان فـي صحيحــــه )ج -  )481، ص12أخـرجه ابن حب 

 )108، ص2في املعجم الكبير )جوالطبراني  -

 )397، ص7وفي املعجم األوسط )ج -

 )415، ص7والبيهـقي في شـعب اإليـمــــــان )ج -

( من طـريق أبي خليد عتبة بن حماد عن األوزاعي 191، ص5وأبو نعيم في الحـليه )ج -

 .عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل

الشامي وهـو مدلس؛ وقــد عنعن ولــــــــم يصرح قلت: وهذا سنـده ضعيف؛ فيه مكحول 

 .بالتحديث

 عن طائفة من قدمـاء التابعين، وما 156، ص5قال الذهبي في السير )ج -
ً
(: روى أيضا

 .أحسبه لقيهم، كأبي مسلم الخوالني، ومسروق، ومالك بن يخامر

 :وهذا سنده ضعيف وله علتان

 .االنقطاع بين ابن ثوبان ومكحول  األولى: ○

 .مكحول الشامي مدلس كما تقدم الثانية: ○

(: سألت أبي عن حديث رواه أبو خليد القاري 173ص2قال ابن أبي حاتــم في العلل )ج -

عن األوزاعي عن مكحول وعن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مــالك بن يخـــــــامر 

هللا تبارك وتعالـــى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: "يطلع 

 ."ليلـــةالنصف من شعبان الى خلقه

 قال أبي: هذا حديث منكر بهذا اإلسناد(....اهـ

 اس رواتی ےک فعض یک وہج وحکمل اشیم ےہ، ہی راوی دمسل ےہ اور نج راوویں ےس رواتی ںیہن 

 

ینس وہیت ان یک رطف  ب

 ."نع" ےس تبسن رکات ےہ
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 .هللا عنهأما حديث علي بن أبى طالب رض ى  .2

 )444ص1أخرجه ابن ماجة في سننه )ج -

 )306وابن بشران في األمالي )ص -

 )407، ص7والبيهـقي في شعــب اإليمــان )ج -

ـــات )ص -  )122وفي فـضائل األوقــ

 )107، ص33واملــزي في تهذيب الكمــال )ج -

 )38وعبدالغني املقدس ي في الترغيب في الـدعاء )ص -

( مـن طـرق عـن أبي بكر بن عبدهللا بن محمــــد بن 259، ص1ردوس )جوالديلمي في الف -

أبي سبرة عـن إبراهيم بن محمـد عن معاوية بن عبدهللا بن جعفر عـن أبيــه عـن علي بن 

 بلفظ: "إذا كانت ليلـة النصــف من شعبان فقوموا ليلها وصومـــــوا 
ً
أبي طالب مرفوعـــا

روب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول أال من مستغفـر لي نهارها فإن هللا ينزل فيها لغ

فأغفر لــه؟ أال مـن مسترزق فأرزقــه، أال مـن مبتلى فأعافيـه، أال كـذا أال كــذا، حتى يطلع 

 ."الفجـــر

 ےن رفامای ہک بج دنپرہ ابعشن یک رات وہ وت رات وک ابعدت رکو اورملسو هيلع هللا ىلصرضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک وضحر 

 .ویکہکن اہلل رب ازعلت رغمب ےک وتق آامسن داین رپ رشتفی الےت ںیہ.... ایل آرخہ دن وک روزہ روہک

 :قلت: وهذا سنده موضوع وله علتان  

 .أبوبكر بن عبدهللا بن محمد بن أبي سبرة األولى: ○

 .قال عنــه أحمــد: ليس بش يء، كــان يضع الحديث ويكذب -

 .ني: منكـر الحديثوقال البخـاري وابن املدي -

 .وقال النسائي: متـــروك الحديث -

 .وقال ابن حجر: رموه بالوضع -

 .إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبوإسحاق األسلمي الثانية: ○

ان وابن معين وأبوحاتم -  .كذبـه يحيى بن سعيد القطان وابن حب 

 .وقال البخاري: قـدري جهمي تركـه ابن املبـارك والناس -

 )9، ص8التاريخ الكبير للبخاري )ج انظر  -

 )12، ص33وتهذيب الكمال للمزي )ج -
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 )4، ص3واملعرفـــة والتاريخ للفسوي )ج -

 )370، ص14وتاريخ بغـداد للخطيب )ج -

 )147، ص3واملجروحين البن حبان )ج -

 )503، ص4وميزان اإلعتـدال للـذهبي )ج -

 )275، ص3والكاشف له )ج -

 )455، ص7حجــــر )ج ولسان امليزان البن -

 )294ص6والتهذيب له )ج -

( بأبي بكــــــــر بن عبدهللا بن 446، ص1قلت: وأعله البوصيري في مصباح الزجاجة )ج •

  .محمد بن أبي سبرة فقط

(: حديث صالة ليلة النصف مـن 157، ص1وقال الحافظ العراقي في املغني )ج •

ي: "إذا كانت ليلـــــة النصف مـــن شعبان شعبـــان حديث باطل والبن ماجة من حديث عل

 ."فقوموا ليلها وصوموا نهارها

 وإسناده ضعيف.... أهـ

 .( وقال: موضوع752وأورده األلباني في ضعيف الجامع ) •

 .اس رواتی ںیم انب ربسہ ےہ اور ہی راوی نم ڑھگت رواایت انبات اھت

 وأما حديث عائشة رض ي هللا عنها، .3

 :رطق ںیہاس رواتی ےک نیت  

 .عروة بن الزبير عنها .1

 )116ص3أخرجه الترمذي في سننه )ج -

 )444ص1وابن ماجـة في سننه )ج -

 )109ص6وابن أبي شيبـــــة في املصنف )ج -

 )66ص2وابن الجوزي في العلل املتناهية )ج -

بن ( من طــريق الحجاج بن أرطـــاة عن يحيى 408ص7والبيهقي في شعـــــــب اإليمان )ج -

 بلفظ "فقدت رسول هللا صلى هللا 
ً
أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعـــا

م ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه الی السماء فقال: أكنت تخافين أن 
 
عليه وسل
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يحيف هللا عليك ورسولـــه؟ قالت: ماذلك يارســــول هللا؛ ولكني ظننت أنك أتيت بعض 

عزوجـــل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السمــــــاء الدنيا، فيغفر  نسائك. قال: ان هللا

 )ألكثر من عدد شعر غنم كلب

 

ھا  رفامیت ںیہ ہک بج ںیم ےن وضحر 

 

عي

وک رتسب رپ ہن اپای اور ںیم آپ یک التش ںیم یلکن وت ںیم ےن ملسو هيلع هللا ىلصرضحت اعہشئ ریض اہلل 

 اور رفامای ہک اے اعہشئ! آج اہلل اعتیل ونب بلک یک داھکی ہک آپ علی ه االسلم عیقب ںیم آامسن یک رطف رظن ا

 

اھٹ رک ڑھکے ٹ

 .رکبویں ےک ابولں ےس زایدہ ولوگں یک رفغمت رکےت ںیہ

 

  :قلت: وهذا سنده ساقط منقطع في موضعين 

 .األول: بين الحجاج بن أرطاة ويحيى بن أبي كثير ○

 .أبي كثير قال البخــــاري: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن -

 .وقال العجلي: كان يرســــــل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه -

 .الثاني: بين يحيى بن أبي كثير و عروة بن الزبير ○

ــة وأبوحاتم واملزي: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة -  .قال البخــاري وأبوزرعــــ

يضعف هذا  -البخـــاري أي -(: )سمعت محمد 117، ص3وقال الترمذي في سننه )ج -

 )الحديث

 رواتی ےک اتماعبت

 .وتابع يحيى بن كثير عليه هشام بن عروة عنه به (1

 )67، ص2أخرجه ابن الجوزي في العلل املتناهية )ج -

  وابن حجــــر في األمـــــالي -

 )120املطلقة )ص

 )194والطبراني في الدعاء )ص -

طــريق سليمـان بن أبي كريمة عن هشـام بن ( مــن 155والــدارقطني في النــــزول )ص -

 به
ً
  .عــروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا

 .وهذا سنده ساقط الن فيه سليمــان بن أبي كريمـة ♤
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 .قال عنـه ابن عدي: عامـــة أحاديثه مناكير -

 .وقال أبو حـــاتم: ضعيف الحديث -

 .منهاوقال العقيلي: يحدث بمناكيـــــر ال يتابع على كثير  -

 .عبدهللا بن أبي مليكة عنها (2

( من طـريق سعــــــد بن الصلت عن 69ص2أخـرجــه ابن الجــوزي في العلل املتناهيــة )ج •

 .عطاء بن عجالن عن عبدهللا بن أبي مليكة عنها به

 الن فيه عطاء بن عجالن العطار الحنفي املصــــــري 
ً
 .وهذا سنده واٍه جدا

 .فالس والجوزجاني: كذابقال عنه أبن معين وال -

 .وقال البخاري وأبوحـاتم: منكر الحديث -

 .وقـال أبن املـديني وأبو داود: ليس بش يء -

 .العالء بن الحارث عنها (3

( من طريق عبدهللا بن وهب قال: حدثنا 415ص7أخرجه البيهقي في شعب اإليمــان )ج •

 .معاوية بن صالح عن العالء بن الحارث عنها به

  .ذا سنده منقطع بين العالء بن الحارث وعائشة رض ي هللا عنهاقلت: وه ♤

قال املنذري تعليقا على قول البيهقي: مرســـــــــل جيد، يعني أن العالء لم يسمع من  •

 .عائشة

قلت: وهو كما قال ألن العالء ولد بعد وفاة عائشة رض ي هللا عنها بثمــــــــــــان سنوات 

 .فاإلسناد ضعيف

 )248، ص4ل البن عــــــدي )جوالكام •

 )221، ص2وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

 )102ص3ولسان امليزان البن حجر )ج -

 )476، ص6انظر التاريخ الكبيــــر للبخــاري )ج -

 )94، ص20وتهذيب الكمال للمـزي )ج -

 )496، ص3وسنن الترمذي )ج -

ان )ج -  )129، ص2واملجروحين البن حب 

ـــــــــاء واملتروكين للنسـائي )ص -  )193والضعفـــــــ
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 )75، ص3وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

سه ہی رواتی فیعض درہج ںیم  ● 
ف

 

اس رواتی ےک فلتخم رطق ںیہ نکیل امتم رطق ںیم فعض یک ووجاہت وموجد ںیہ نکیل یف ث

 .اثتب ےہ

 .وأما حديث عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما .4

( من طــريق عبدهللا بن لهيعة قال: حدثنا حي 197، ص6احمد في املسند )جأخــرجه  •

 بلفظ: "يطلع 
ً
بن عبدهللا عن أبي عبدالرحمــن الحبلي عن عبدهللا بن عمـرو مرفوعــــــا

هللا عز وجل الى خلقه ليلــة النصف من شعبـــــــان فيغفـــر لعباده اال الثنين مشاحـن 

 ."وقاتل نفس

ما  ےتہک ےہ ہک وضحر  • 
م

 

عي

ےن رفامای ہک اہلل رب ازعلت اس رات ںیم امتم ملسو هيلع هللا ىلصرضحت دبعاہلل نب رمعو نب اعص ریض اہلل 

 .ولخمق یک رفغمت رفامےت ںیہ وساےئ وخدیشک رکےن واےل اور ہنیک رپور ےک

 وله علتان
ً
 :وهذا سنده ضعيف جدا

 .عبدهللا بن لهيعـة الحضرمي املصــــري  األولي:

 .بوزرعـة وأبوحـــاتم وابن معين والنسائي والدارقطنيضعفـه أ -

-  
ً
 .وقال البخـــــاري: كان يحيي بن سعيد ال يراه شيئا

 .وقال الجوزجان: ال نور على حديثه وال ينبغي أن يحتج به -

 )134انظر الضعفـاء الصغير للبخـاري )ص -

 )135والضعفـاء واملتروكيـن للنسائي )ص -

 )475، ص2للذهبي )جميزان اإلعتـدال  -

 )272، ص3والتهذيب البن حجــــــــــــــر )ج -

 .حي بن عبدهللا بن شريح املعــــافري  الثانية: ○

 .قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير -

 .وقال البخاري: فيه نظر -

 .النسائي: ليس بالقوي  -

 .وقال مرة: متروك -
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 :اس رواتی ںیم

" اکی راوی ےہ وج اشدی اامسء ارلاجل اک بس ےس انتمزہع ہیف راوی ےہ، ضعب دحمنیث اس یک رواایت وک "  .١

 

هب عه
ل

  دبعاہلل نب 

 .رد رکےت ںیہ اور ضعب وبقل رکےت ںیہ  اقلطم

 .راوی "یح نب دبعاہلل ااعملرفی" ےہ وج ہک فیعض راوی ںیہ دورسا   .٢

 .وأما حديث أبي موس ى األشعري رض ى هللا عنه .5

 )445ص1أخـرجه ابن ماجــة في سننـه )ج -

 )309ص9واملزي في تهذيب الكمــــــال )ج -

( من طــريق ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن 132والبيهقي في فضائل األوقات )ص -

 به
ً
 .الضحاك بن عبدالرحمــــــن بن عزرب عن أبيه عن أبي موس ى األشعري مرفوعا

 :عللوهذا سنده ساقط وله ثالث  ♤

 .عبدهللا بن لهيعة الحضرمي املصـــري وهو ضعيف كما تقدم األولى: ○

 )76ص3انظر التاريخ الكبير للبخاري )ج -

 )90والضعفاء واملتروكين للنسائي )ص -

 )623، ص1وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

 )47، ص2والتهذيب البن حجر )ج -

السيئ الحفظ بمعتبر، كأن يكون (: متى توبع 139قال ابن حجر في نزهة النظر )ص -

 .فوقه أو مثله ال دونه

 )153ص3انظـر الجرح والتعديل البن أبي حاتم )ج -

 )191ص9وتهذيب الكمـــــــــال للمزي )ج -

 .الزبير بن سليم الثانية:

 .قال عنه الذهبي وابن حجر: مجهول  -

 .عبدالرحمن بن عرزب الثالثة:

 .قال عنه ابن حجر: مجهول  -

  اس دنس

م

 ےک العوہ زریب نب میلس اور دبعاہلل نب زعرب 

 

هب عه
ل

ووںیم انب 
 ه
ج

 ل راوی وہےن یک وہج ےس ہی رواتی 

 

 .فیعض ےہ ب
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 .وأما حديث أبي بكر الصديق رض ى هللا عنه .6

 )535ص6أخـــرجه أبن عـدي في الكامـل )ج -

 )66ص2وابن الجـوزي في العلل املتناهيــــــــــة )ج -

 )412ص7إليمان )جوالبيهقي في شعـب ا -

 )127، ص4والبغـوي في شرح السنة )ج -

 )227ص7وفي التفسير )ج -

( من طرق عن عبدهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث 207ص1والبزار في املسند )ج -

عن عبدامللك بن عبدامللك عن املصعب بن أبي الذئب عن القاسم بن محمــد عن 

 بلفظ: 
ً
"ينزل هللا جل ثناؤه ليلـــة النصف من عمه أو عن أبيه عن أبي بكر مرفوعا

 باهلل
ً
 ."شعبان الى السمــــــاء الدنيا فيغفر لكل نفس اال أنسان في قلبه شحناء أو مشركا

  ایےن رفامملسو هيلع هللا ىلصہک آپ  اہلل ہنع رفامےت ںیہ ریض قیرضحت اوبرکب دص
ٰ
 رفغمت رفامےت ںیہ بس یک اس رات ںیم ہک اہلل اعتل

 .رپور ےک وساےئ رشمک اور ہنیک

 )67ص2انظر ميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

 )335والتقريب البن حجر )ص -

 )590انظر التقريب ألبن حجر )ص -

 )322، ص2انظر ميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

 )560ص2والتهذيب البن حجــر )ج -

 )457والتقريب له )ص -

 :قلت: وهذا سنده منكر وله علتان

 .األولى: عبدامللك بن عبدامللك ○

 .قال عنه البخـــاري: فيـه نظـر -

 يروي ماال يتابع عليه -
ً
ـــان: منكر الحديث جدا   .وقال ابن حب 

 .فاألولى من أمره: ترك ما أنفرد به من أخبار ☆

 .الثانية: مصعب بن أبي الذئب ○

 .قال أبو حاتم: ال أعرفه یعنى ہو مجهول  -

 .بهذا اإلسناد(: وهو حديث منكر 535ص6قال ابن عدي في الكامل )ج -
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 .(: هذا حديث ال يصح وال يثبت66ص2وقال ابن الجوزي في العلل املتناهية )ج -

 .اس رواتی ںیم دبعاکلمل نب دبعاکلمل اور بعصم نب ابذبئ دوونں راوویں رپ دشدی الکم وہا ےہ

 .وأما حديث أبي هريرة رض ى هللا عنه .7

 )67، ص2أخـــرجه ابن الجوزي في العلل املتناهية )ج -

( من طـــريق عبدهللا بن غالب قال حدثنا 436، ص2والبـــزار كما في كشف األستار )ج -

 .هشام بن عبدالرحمن الكوفي عن األعمش عن أبي صالح عنه به

 :قلت: وهذا سنده واٍه وله علتان

 .عبدهللا بن الغالب العباداني األولى: ○

 .قال عنه ابن حجر: مستور  -

 .رحمن الكوفيهشام بن عبدال الثانية: ○

-  
ً
 وال تعديال

ً
 .مجهول ترجم له البخاري ولم يذكر فيه جرحا

 .وقال الهيثمي: لم أعرفه -

 .(: وهذا ال يصح وفيه مجاهيل70، ص2قال ابن الجوزي في العلل املتناهية )ج  -

 

 

 اس رواتی ںیم 

 

 .دو راوی فیعض ںیہ: دبعاہلل نب ااغلبل اابعلداین اور اشھم نب دبعارلنمح اوکلیف ب

 .وأما حديث أبي امامة الباهلي   .8

( من طريق ابراهيم بن يوسف قال حدثنا 100، ص2أخرجـه الشجري في األمـــالي )ج

 به
ً
 .املسيب بن شريك عن جعفر بن الزبير عن القاسم أبي امامة مرفوعا

 :سنده أوهن من بيت العنكبوت، وله علتانقلت: وهذا 

 .جعفـر بن الزبيـر الحنفي الشامـي االولى: ○

 .قال عنـه البخـــــــاري وأبوحـــــاتم والـــدارقطني والنسائي ويعقـوب بن سفيان: متــروك -

-  
ً
 .وقال علي بن املـديني: ال يكتب حديثـه ال يسـوى شيئا

 .بش يء وقال أبوزرعـة وابن معين: ليس -

 .اس رواتی ںیم رفعج نب زریب اشیم فیعض راوی ےہ



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 173

 

 .وأما حديث أبي ثعلبة الخشني .9

 )356، ص1أخــرجه ابن أبي عاصم في السنــة )ج -

( من طريق محمـد بن حـرب عن األحوص بن 493، ص2والاللكــائي في السنـــــــــة )ج -

 
ً
بلفظ: "إذا كانت ليلـة النصف مـن حكيم عن مهاصـــر بن حبيب عن أبي ثعلبة مرفوعــا

شعبان يطلع هللا عز وجل الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد 

 ."بحقدهم

 .قلت: وهذا سنده مضطرب منكر، فيه األحوص بن حكيم عمير الهمداني الحمص ي

 .قال عنـه ابن املديني: اليكتب حديثه -

 .الحديثوقال أبوحاتم والدارقطني: منكـر  -

 .وقال أحمد: ضعيف ال يسوى حديثه شيئا -

 .وقال مرة: ال يروى عنه -

ـــــان: يـروي املناكير عن املشاهيــر -  .وقال ابن حب 

 .اس رواتی ںیم اوحص نب میکح ایصمحل فیعض راوی ےہ

 .وأما حديث عوف بن مالك  .10

ــــــريق أحمـد بن 186ص7أخــرجه البزار في املسند)ج منصور قال حدثنا أبوصالح ( مـن طــ

قال حدثنا عبدهللا بن لهيعة عن عبدالرحمـــــــن بن  -يعني عبدالغفار بن داود-الحــــراني 

 .زياد بن أنعم عن عبادة بن نس ي عن كثير بن مرة عنه به

 وله علتان
ً
 :قلت: وهذا سنده ضعيف جدا

 .عبدهللا بن لهيعـة الحضـرمي، ضعيف وقد تقدم األولى: ○

 .عبدالرحمــن بن زياد بن أنعـم األفـريقي ثانية:ال ○

 .قال عنـه أحمــد: ليس بش يء -

 .وضعفـه ابن معين الـدارقطني والنسائي وأبو زرعـة وأبو حــــاتم وابن حجـر -

 .وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث -

 )( وقال: )إسناده ضعيف212، ص2وأورده ابن حجر في مختصر زوائد البزار )ج

 .اس رواتی ںیم دبعارلنمح نب زاید ارفیقی فیعض راوی ےہ

 الخہص الکم
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 امتم دحمنیث اک اس ابت رپ اافتق ےہ ہک ابعشن یک دنپروہںی رات ےک ابرے ںیم ینتج  

 

رواایت وارد وہیئ ںیہ وہ بس اےنپ  ب

 امتم رطق تیمس فیعض ںیہ اور وکیئ 

 

 .رواتی تحص ےک درےج کت ںیہن یتچنہپ ب

 :وہجاالتخف یک 

دحمنیث یک اکی امجتع ایسی ےہ وج ہی یتہک ےہ ہک فیعض رواتی رپ لمع اس وتق ایک اجےئ بج وہ لمع یسک حیحص دحثی ےس . ١

 ہکبج بش ربات یک تلیضف اور صیصخت یسک  اثتب وہ، 

 

 .حیحص رواتی ےس اثتب ںیہن، ذہلا اس رات اک وکیئ وبثت یہ ںیہن ب

ہی ےہ ہک فیعض دحثی وک اس وتق رد ایک اجات ےہ بج ہک اس اک ومضمن یسک حیحص رواتی دحمنیث یک دورسی امجتع یک راےئ . ٢

اہیں رپ ارگہچ امتم رواایت اےنپ امتم رطق ےس زمکور ںیہ نکیل یسک حیحص رواتی ےس ااکن رکٹاؤ ںیہن وہات، ذہلا   ےس رکٹاات وہ،

 .اس رپ لمع ایک اجاتکس ےہ

 .ووجد اس رات یک اتیمہ وک یسک دقر رضور واحض رکیت ںیہرہباحل ہی امتم رواایت اےنپ فعض ےک اب

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 36اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ) 3طسق ربمن ( ااکربنی اتم ےک اس رات ےک قلعتم اامعل  و اوقال

اہقفء اور زبراگن دنی اس رات  دبعارلنمح نب زدی نب املس وج ہک وا  اتنیعب اور الہ دمہنی ںیم ےس ںیہ رفامےت ںیہ ہک امہرے

 

 

 .ینعی ابعشن یک دنپروہںی بش وک وکیئ اخص تلیضف ںیہن دےتی ٹ

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم )وهو من أتباع التابعين من أهل املدينة(: "لم أدرك 

 
ً
 من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا

ً
أحدا

 على سواها من الليالي"، أخرجه ابن منهم يذكر حد
ً
يث مكحول وال يرى لها فضال

  )119وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع ) رقم 
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ی کہ وج ہک ااکرب اتنیعب ںیم ےس ںیہ اور اہقفےئ دمہنی ںیم ان اک امشر وہات ےہ؛ یسک ےن ان ےس رعض ایک ہک زاید اریمنلی اس 
مل
انب ایب 

 رات وک بش دقر ےک ربارب 
 

 

 .ےس امرواگن رات ےتہک ںیہ وت رفامای ہک ارگ وہ ریمے اسےنم ایسی ابت ہہک دے وت ںیم اوکس الٹ

 
ً
ة التابعين وفقهائهم باملدينة(، وقيل له: إن زيادا

 
وقال ابن أبي ُمليكة )وهو من ِجل

النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أْجُرها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته 

 لضربته بهايقول ذل
ً
 .ك وفي يدي عصا

(، وابن وضاح في ما جاء في البدع )رقم 7928أخرجه عبد الرزاق في املصنف )رقم 

  .( بإسناد صحيح120

دبعاہلل نب ابمرک رہمح اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک اس رات اہلل رب ازعلت آامسن داین رپ رشتفی الےت ںیہ وت وجاب دای ہک آامسن 

 .رہ رات رشتفی الےت ںیہ وت اس رات یک ایک صیصخت ےہداین رپ وت اہلل اعتیل 

وملا سئل عبد هللا بن املبارك عن النـزول اإللهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل: "يا 

ضعيف! ليلة النصف؟! ينـزل في كل ليلة" أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة )رقم 

92( 

 

 

ہک فصن ابعشن ےک قلعتم وکیئ ایسی ک طوط رواتی ںیہن سج ےس ابعدت ےئلیک اس رات  اقیض اوبرکب انب ارعلیب رفامےت ٹ

 .یک صیصخت اثتب وہیت وہ ای ہی ابت اثتب وہیت وہ ہک اس رات ںیم زدنیگ ومت ےک ےلصیف وہےت ںیہ

 :قال القاض ي أبو بكر ابن العربي رحمه هللا

ُل عليه، ال " في فضلها، وال في نسخ اآلجال وليس في ليلة النصف من شعبان حديث ُيعوَّ

 .فيها، فال تلتفتوا إليها" انتهى

 )4/117أحكام القرآن" )"

العہم انب ربج اینپ اتکب ںیم ےتھکل ںیہ ہک اشیم اتنیعب  ےسی اخدل نب دعمان وحکمل امقلن نب اعرم  ےسی زبراگن دنی اس رات 

 

 

 اور ولوگں وک اس یک رتبیغ دےتی ٹ

 

 .یک میظعت رکےت ٹ

 النصف من شعبان كان التابعون 263ابن رجب في لطائف املعارف )وقال 
ُ
( : "وليلة

مونها 
 
من أهل الشام، كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم ُيعظ

 .ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها
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 رواایت ںیہ ویکہکن وحکمل اشیم وج بش ربات یک ارثک رواایت ےک اس ےک دعب ےتھکل ںیہ ہک ان اضفلئ یک اینبد زایدہ رت ارسایلیئ

، ذہلا ارساایلیئت وہےن یک وہج ےس ھچک رضحات ےن ان ابوتں وک میلست ایک اور 

 

راوی ںیہ وہ بعک أابحر ےس رواایت ایل رکےت ٹ

 .ضعب ےن اس اک ااکنر ایک

عنهم في البلدان اختلف  وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك

اد أهل  الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من ُعب 

البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي ُمليكة، 

 .ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل املدينة

 :امم امکل اک وقلا ■

ه بدعة
 
 ."قال مالك وغيرهم: ذلك كل

وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى اإلسرائليات فقد وجُدت ما 

 الشامي ) وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق ( قد ُروي 
ً
يشهد له، من أن مكحوال

هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب األحبار؛ كما تراه في كتاب النـزول 

 ) 88رقم  168، 164-162للدارقطني ) 
ً
 )264(، وانظر لطائف املعارف أيضا

 

 أامم ادمح نب لبنح ■

 .اامم ادمح نب لبنح ےس وکیئ واحض ابت اس رات ےک قلعتم اثتب ںیہن

(: "وال ُيعرف لإلمام أحمد كالم في ليلة 264ونقله ابن رجب في لطائف املعارف )

  ."النصف من شعبان

قی ه اامم اوزایع اس رات یک تلیضف اک اس رات یک 
تلیضف ںیم وچہکن زایدہ رت اشیم ااکربنی یک راےئ اور لمع ےہ نکیل اشیم ف

 

 

 .ااکنر رکےت ٹ

وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام اإلمام األوزاعي، 

(، وفيما 1/5211لدين ) فيما ذكره السبكي، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم ا

 في لطائف املعارف )
ً
  )263ذكره ابن رجب أيضا
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 اامم اشیعف اک وقل ■

 اامم اشیعف رہمح اہلل 

 

 نکیل ارفنادی ابعدت ےک وطر رپ ہن ہک اامتجیع ابعدت وک اور ہن یہ اامم اشیعف  ب

 

اس رات وک رتہب ےتھجمس ٹ

 .ےن بحتسم وہےن یک د لی ذرک رفامیئ

(، لكن لم يذكر أن ذلك يكون 1/231فاستحب إحياَءها، كما في األم )أما الشافعي 

 .باالجتماع لها، ولم يذكر الشافعي دليل ذلك االستحباب

 اانحف اک وقل ■

 اامم اوبہفینح رہمح اہلل اک وکیئ واحض وقل رظن ےس ںیہن ذگرا نکیل العہم انب میجن رصمی ےتھکل ںیہ

 .نکیل اامتجیع وطر رپ اسمدج ںیم اس رات یک رتبیت انبےن اک لمع درتس ںیہنہک اس رات وک ابعدت رکان بحتسم ےہ 

قال ابن نجيم الحنفي: ومن املندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين 

وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به األحاديث وذكرها في 

الليل قيامه وظاهره االستيعاب ويجوز أن  الترغيب والترهيب مفصلة واملراد بإحياء

 .يراد غالبه، ويكره االجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في املساجد

ایس رطح ہقف یفنح یک اکی اور وہشمر اتکب "احوی ادقلیس" ںیم اھکل ےہ ہک "اامتجیع ونالف یک امجتع درتس ںیہن، اہتبل  ● 

 اجیتکس ےہ اور ینتج رصف راضمن ںیم رتاوحی یک امجتع رکایئ 

 

 امنزوں یک تلیضف یسک  ب

 

رات ںیم اثتب ےہ اس  ب

 .ےس رماد ارفنادی ابعدت ےہ، اامتجیع ابعدت ںیہن

قال في الحاوي القدس ي: وال يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في   

وعرفة والجمعة األوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد 

وغيرها تصلى فرادى، ومن هنا يعلم كراهة االجتماع على صالة الرغائب التي تفعل في 

 . رجب

 .العہم اشیم رفامےت ںیہ ہک اس رات ںیم یلفن ابعدت رکین اچےئیہ • 

قال ابن عابدين: وإحياء ليلة العيدين األولى ليلتي بالتثنية أي ليلة عيدالفطر وليلة 

 .والنصف أي وإحياء ليلة النصف من شعبانعيداألضحى، 
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العہم رشالبنیل رفامےت ںیہ ہک دنچ راںیت ایسی ںیہ ہک نج ںیم ابعدت رکین اچےئیہ نکیل اس ےئلیک دجسموں ںیم اامتجاعت رکان  ● 

 .درتس ںیہن

قال الشرنباللي: وندب إحياء ليالي العشر األخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين 

الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره االجتماع على إحياء ليلة من  وليالي عشر ذي

 .هذه الليالي في املساجد

 ااکربنی دویدنب ےک اوقال ▪

 اہلل علی ه ےن بش ربأت ےک قلعتم اےنپ اکی ایبن ںیم رفامایاىہمیکح ارصعل رضحت ومالان دمحم ویفس دل

 

مه
ح
 :ونی دیہش ر

اس رات ںیم رکےن ےک دو اکم ںیہ، اکی وت اہجں کت نکمم وہ ےکس ابعدت رکو اور رقآن رکمی یک التوت رکو، امنز ڑپانھ 

 وت ہی اچهو بس ےس الضف ےہ، نکیل ارگ ھٹیب رک احیبستت ڑپانھ 

 

 اجزئ ےہ۔ رغہکیض اہلل یک اید ںیم انتج وتق  ب

 

ذگار  ب

 وساجؤ، رجف یک امنز امجتع ےک اسھت رضور ڑپھ ول، وت اکی ہی ہک اہجں نکمم وہ ےکس ےتکس وہ ذگارو، ابیق وسےن اک اقتاض وہ وت

ابعدت ںیم وتق ذگارا اجےئ، اور دورسے ہی ہک ہی امےنگن یک رات ےہ، ھچک اہلل اعتٰیل ےس اماگن اجےئ، ایک اماگن اجےئ؟ اس 

اموگن، دورسے اہلل اعتٰیل ےس رزق اموگن، اور ےن ااشرہ رفامای ےہ: اکی وت اہلل اعتٰیل ےس ششخب ملسو هيلع هللا ىلصیک رطف روسل اہلل 

ول اور ول۔ ےئجیل دخا اعتٰیل ےن ایجنکں اہمترے اہھت ںیم دے دی ںیہ، انتج اچےہ وہک  رسیتے اہلل اعتٰیل ےس اعتیف اموگن،

 )٥٦٨٢)االصیح وماظع 

 بش ربات یک تقیقح اور تلیضف ▪

 یتفم یقت امثعین اصبح

 ]ء2010امانہہم االبلغ اتسگ   اموخذ از:[

 :بش ربات یک تلیضف یک تقیقح ■

بش ربات ےک ابرے ںیم ہی انہک ابلکل طلغ ےہ ہک اس یک وکیئ تلیضف دحثی ےس اثتب ںیہن، تقیقح ہی ےہ ہک دس احصہب 

یئ، ان ںیم رفام  ےن اس رات یک تلیضف ایبن ملسو هيلع هللا ىلص رکام روضان اہلل مہیلع انیعمج ےس ااحدثی رموی ںیہ نج ںیم یبن رکمی

ےس ضعب ااحدثی دنس ےک اابتعر ےس کشیب ھچک زمکور ںیہ اور ان ااحدثی ےک زمکور وہےن یک وہج ےس ضعب املعء ےن ہی ہہک دای ہک 

اس رات یک تلیضف دےالص ےہ، نکیل رضحات دحمنیث اور اہقفء اک ہی ہلصیف ےہ ہک ارگ اکی رواتی دنس ےک اابتعر ےس زمکور 
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   تہب
 
 یس ااحدثی ےس وہاجےئ وت ایکس زمکوری دور وہاجیت ےہ، اور اسیج ہک ںیم ےن رعض ایک ہک دس احصہب وہ نکیل اس یک اتی

رکام ےس ایکس تلیضف ںیم رواایت وموجد ںیہ ذٰہلا سج رات یک تلیضف ںیم دس احصہب رکام ےس رواایت رموی وہں اس وک 

  دےاینبد اور دے الص انہک تہب طلغ ےہ۔

 :بش ربات ںیم ابعدت ■

 تم ہملسم ےک وج ریخارقلون ںیہ ینعی احصہب رکام اک دور، اتنیعب اک دور، وا  اتنیعب اکدور، اس ںیم ا

 

اس رات یک تلیضف ےس  ب

افدئہ ااھٹےن اک امامتم ایک اجات راہ ےہ، ولگ اس رات ںیم ابعدت اک وصخیص امامتم رکےت رےہ ںیہ، ذٰہلا اس وک دبتع انہک، ای 

حیحص ابت یہی ےہ ہک ہی تلیضف وایل رات ےہ، اس رات ںیم ابعدت رکان ابثع ارج و .دےاینبد اور دےالص انہک درتس ںیہن

 ایکس وصخیص اتیمہ ےہ۔اب ےہ اور وث

 :ابعدت اک وکیئ اخص رطہقی رقمر ںیہن ■

اہتبل ہی ابت درتس ےہ ہک اس رات ںیم ابعدت اک وکیئ اخص رطہقی رقمر ںیہن ہک الفں رطےقی ےس ابعدت یک اجےئ،  ےسی 

اجیت ےہ، الثمَََ  یہضعب ولوگں ےن اینپ رطف ےس اکی رطہقی ڑھگ رک ہی ہہک دای ہک بشِ  ربات ںیم اس اخص رطےقی ےس امنز ڑپ

ااکس .اجےئ وریغہ وریغہ یہاجےئ، دورسی رتعک ںیم الفں وسرت اینت رمہبت ڑپ یہیلہپ رتعک ںیم الفں وسرت اینت رمہبت ڑپ

، ںیہوکیئ وبثت ںیہن، ہی ابلکل دےاینبد ابت ےہہکلب یلفن ابعدت سج دقر وہےکس وہ اس رات ںیم ااجنم دی اجےئ، لفن امنز ڑپ

، داعںیئ رکںی، ہی اسری ابعدںیت اس رات ںیم یک اجیتکس ںیہ نکیل وکیئ ںیہوت رکںی، ذرکرکںی، پ حیب ڑپرقآن رکمی یک الت

 ۔اخص رطہقی اثتب ںیہن

 :بشِ ربات ںیم ربقاتسن اجان ■

تنج اعیقبل ںیم رشتفی ےل  ملسو هيلع هللا ىلص اس رات ںیم اکی اور لمع ےہ وج اکی رواتی ےس اثتب ےہ وہ ہی ےہ ہک وضحر یبن رکمی

ےل ےئگ اس ےئل املسمن اس ابت اک امامتم رکےن ےگل   اس رات ںیم تنج اعیقبل ںیم رشتفی ملسو هيلع هللا ىلص وچہکن وضحراب .ےئگ

ہک بشِ ربات ںیم ربقاتسن اجںیئ، نکیل ریمے وادل امدج رضحت یتفم دمحم عیفش اصبح دقس اہلل رسہ اکی ڑبی اکم یک ابت 

 وج ہشیمہ اید رینھک اچےئیہ

 

 .ایبن رفامای رکےت ٹ

 

ےس سج درہج ںیم اثتب وہ ایس  ملسو هيلع هللا ىلص  ہک وج زیچ روسل رکمیرفامےت ٹ

ےس اکی رمہبت  ملسو هيلع هللا ىلصدرےج ںیم اےس رانھک اچےئیہ، اس ےس آےگ ںیہن ڑبانھ اچےئیہ، ذٰہلا اسری ایحِت ہبیط ںیم روسل رکمی 
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 وچہکن اکی رمہبت اجان رموی ےہ اس ےئل مت .اجان اثتب ےہہک آپ بشِ ربات ںیم تنج اعیقبل رشتفی ےل ےئگ

 

ارگ زدنیگ  ب

 

 

ی
 ی  ںیم اکی رمہبت ےلچ اجو وت 
ہ

ک ےہ، نکیل رہ بش ربات ںیم اجےن اک امامتم رکان، ازتلام رکان، اور اوکس رضوری انھجمس اور اوکس 

بش ربات ےک اراکن ںیم دالخ رکان اور اوکس بش ربات اک الزیم ہصح انھجمس اور اےکس ریغب ہی انھجمس ہک بش ربات ںیہن وہیئ، ہی 

 درےج ےس آےگ ڑباھےن وایل ابت ےہ۔ اوکس اےکس

 :ابعشن اک روزہ ■ 15 

 اوکس  . ےہاکی ہلئسم بش ربات ےک دعب واےل دن ینعی دنپرہ ابعشن ےک روزے اک 

 

ھجمس انیل اچےئیہ، وہ ہی ہک اسرے ذریخہ  ب

نکیل ہی رواتی  دحثی ںیم اس روزہ ےک ابرے ںیم رصف اکی رواتی ںیم ےہ ہک بش ربات ےک دعب واےل دن روزہ روہک

فیعض ےہ ذٰہلا اس رواتی یک وہج ےس اخص دنپرہ ابعشن ےک روزے وک تنس ای بحتسم رقار دانی ضعب املعءےک زندکی درتس 

ےن روزہ  ملسو هيلع هللا ىلصابعشن وک وضحر  29اور  28ںیہن، اہتبل وپرے ابعشن ےک ےنیہم ںیم روزہ رےنھک یک تلیضف اثتب ےہ، نکیل 

 ااسنن اشنط ےک ، اتہک راضمن ےک روزوں ےکےئلےس اکی دو روز ےلہپ روزہ تم روہکرےنھک ےس عنم رفامای ےہہک راضمن 

 اسھت ایتر رےہ۔

 الخہص الکم

دنپروہںی ابعشن ےک قلعتم دشہ  رواایت ارگہچ فیعض ںیہ نکیل ومجمیع وطر رپ ہی رضور اہک اجاتکس ےہ ہک اس رات یک تلیضف 

قلعتم املعء یک  ےکاب  اس رات ںیم ایک وصخایصت ںیہ اس ےک ابرے ںیم رصااتح وکیئ ابت حیحص اثتب ںیہن ذہلا اس .اثتب ےہ

دورسے ےقبط ےن   ہکبج  وہےئ اوکس دقتری یک رحتری  یک رات رقار دای ےن رواایت وک دےتھکی راےئ رہ زامےن ںیم فلتخم ریہ ےہ ھچک

اس ںیم طقف ہی راےئ .ابت ےس ااکنر ایک ےہ ہک اس رات یک وکیئ اینت اتیمہ ںیہن ےہ وہےئ اس ان رواایت ےک فعض وک دےتھکی

دقتری یک رحتری ای رزق یک میسقت یک رات رقار دانی  وکامہری راےئ ںیم بش ربات .دی اجیتکس ےہ ہک وکاسن ومفق زایدہ درتس ےہ 

 یک رات رقار دای ات ےن بش ربات وک دقتری ےک ےنھنکیل نج رضح.زایدہ درتس ںیہن ہکلب بش دقر وک رقار دانی زایدہ حیحص ےہ

 ےہ وچہکن ان ےک اسےنم 

 

اس رات .نکیل اس وقل وک ہی اہک اجاتکس ےہ ہک وقی وقل ںیہن ںیہرواایت ںیہ وج ارگہچ فیعض  ب

 ،ارفنادی ابعدت ریغب یسک دتایع اور اامتجع ےک یک اجےئ 

م
س

ےروزے یک وتقیف وہ وت یلفن روزہ تنس 
ه
 

ج

 .ریغب راھک اجےئ 

  واہلل املع ابوصلاب
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  ہبتک دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 امہمن اک ارکام

ےک اپس آیئ اور اےنپ وشرہ یک اکشتی یک ہک وہ ملسو هيلع هللا ىلص  آج لک ہی رواتی تہب اعم وہریہ ےہ ہک اکی وعرت روسل اہلل : وسال

 .داتی راتہ ےہ اور وہ کھت اجیت ےہ اھکےن انب انب ےک اور ان یک امہمدناری ںیمتہب زایدہ اےنپ دووتسں وک اےنپ رھگ رپ دوعت 

 ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل 

 

ےن اس وعرت ےک وشرہ وک ملسو هيلع هللا ىلص ھچک دری دعب روسل اہلل  .ےن وکیئ وجاب ںیہن دای اور وہ وعرت واسپ یلچ گ

آج ملسو هيلع هللا ىلص ولباای اور رفامای: "آج ںیم اہمترا امہمن وہں" وہ آدیم تہب وخش وہا اور رھگ اج رک اینپ ویبی وک اتبای ہک روسل اهلل 

 .امہرے امہمن ںیہ

ح 

یاس یک ویبی دےدح وخش وہیئ اور وتق اگل رک تنحم ےس رہ ا  

ہ

یئگ اےنپ بس ےس زیچ ایتر رکےن ںیم گل  

 ےک ےئل۔ملسو هيلع هللا ىلص زعمز امہمن روسل اہلل 

ےن اس  صخ ےس اہک ہک "اینپ ویبی ےس انہک ہک اس دروازے وک دیتھکی ملسو هيلع هللا ىلص اس زربدتس رپ فلکت دوعت ےک دعب  روسل 

ے یہ ملسو هيلع هللا ىلص رےہ سج ےس ںیم اجؤاگن"۔ وت اس یک ویبی ےن ااسی یہ ایک اور دیتھکی ریہ ہک سک رطح روسل اہلل 

 

کلب

 

ث
ےک رھگ ےس 

  آپ

ت 

 ےک 

 م
ي

 

ی 

 ے تہب ےس رشحات، 
ج

وو
 ه
ج

 اور تہب ےس کلہم رشحات  

 

رھگ ےس ابرہ لکن ےئگ اور ہی بیجع و رغبی رظنم دھکی رک  ب

 وہ دےوہش وہیئگ۔
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بج اہمترے رھگ ےس امہمن اجات ےہ وت اےنپ اسھت رہ .ےک اپس آیئ وت آپ ےن رفامای ہک "ہی وہات ےہ ملسو هيلع هللا ىلص بج وہ روسل اہلل 

آزامںیشئ اور کلہم اجدنار رھگ ےس ابرہ ےل اجات ےہاور ہی ایس وہج ےس وہات ےہ ہک وج مت تنحم رطح ےک رطخات، الکشمت اور 

 ."رک ےک اس یک دختم دمارت رکیت وہ

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 دحثی یک یسک .ایک ایگ ےہ نکیل درتقیقح ہی نم ڑھگت واہعق ےہ  وہشمرہی واہعق ارگہچ 

 

ربتعم ای ریغربتعم اتکب ںیم ہی واہعق  ب

 .وموجد ںیہن

 ھچک رواایت وہشم

 

 :ر یک اجریہ ںیہاس ےک العوہ ب

 .سج رھگ ںیم امہمن آےت اجےت رےتہ ںیہ اهلل اعتیل اس رھگ ےس تبحم رکات ےہ .1

واس رھگ ےس رتہب اور ایک وہاگ وج رہ  .2
 
 .ںیشخب انزل وہیت ریتہ ںیہےٹ ڑبے ےک ےئل الھک رےہ، اےسی رھگ رپ اهلل یک ر تم اور چ

 .ہی دوونں رواایت بتک دحثی ںیم وموجد ںیہن

ےن رفامای: "بج اهلل یسک اک الھب اچےتہ ںیہ وت اےس ونازےت ںیہ"، اوہنں ےن وپاھچ: سک ااعنم ےس؟ اے ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل  .3

ےک انگہ اےنپ اسھت ےل آپ ےن رفامای: "امہمن اانپ بیصن ےل رک آات ےہاور اجےت وہےئ رھگ واولں .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ےک روسل 

 .اجات ےہ

 .ہی رواتی یئک رطق ےس وارد ےہ نکیل امتم رطق ااہتنیئ زمکور وہےن یک وہج ےس اناقلب اابتعر ںیہ

 أهدى لهم 
ً
أما ما يسنب إليه صلى هللا عليه وسلم من قوله: "إذا أراد هللا بقوم خيرا

 ."حل بذنوب أهل البيتهدية. قالوا: وما تلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه، ويرت

فقد رواه الديلمي: "أخبرنا أبومحمد الحسن بن أحمد الحافظ كتابة أخبرنا  .١

ه بن حامد أنا ابن بالل البزاز ثنا سحفويه بن ماربار ثنا 
َّ
أبوعثمان الصابونى ثنا عبد الل

 ."معروف بن حسان ثنا زياد األعلم عن الحسن عن أنس به

 .الحديثقلت: معروف بن حسان منكر 

 .قال ابن عدي: منكر -
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ثم رواه من طريق آخر: قال أبوالشيخ حدثنا محمد بن أحمد بن معدان ثنا أيوب  .٢

بن على بن الهيصر ثنا زياد بن سيار عن عزة بنت أبي قرصافة عن أبيها قال: قال 

ه بقوم خيرا أهدى إليهم هدية، 
َّ
ه عليه وسلم: "إذا أراد الل

َّ
ه صلى الل

َّ
قالوا يا رسول الل

ه ألهل 
َّ
ه! وما تلك الهدية؟ قال: الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الل

َّ
رسول الل

 ."املنزل 

 .قلت: زياد بن سيار

 .قال البخاري: روى عنه الطيب بن زبان -

 .قال ابن حبان: أحاديثه مستقيمة إذا كان دونه ثقة -

 .لةوفي توثيق ابن حبان ما فيه، و عزة بنت أبي قرصافة: مجهو 

 

م

وواس دنس ںیم "زعہ" انیم راوی 
 ه
ج

 .ل ےہ

ورواه أيضا من طريق أبي عبدالرحمن السلمى: ثنا محمد بن نصر بن أشكاب عن  .٣

ه عن إسحاق 
َّ
الحسين بن محمد بن أسد عن منصور ابن أسد عن أحمد بن عبدالل

ه عليه وسلم قال: 
َّ
بن نجيح عن عطاء الخراسانى عن أبي ذر عن النبي صلى الل

 .""الضيف يأتى برزقه ويرحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم

قلت: آفته إسحاق بن نجيح، فهو إسحاق بن نجيح األزدى، أبو صالح، ويقال أبو يزيد، 

 .امللطى

 .قال ابن حجر: كذوبه -

 .قال أحمد: هو من أكذب الناس -

 .وقال يحيى: معروف بالكذب ووضع الحديث -

 .كتب حديثهوقال يعقوب الفسوي: ال ي -

 .وقال النسائي والدارقطني: متروك -

 .رہ وہ رھگ سج ںیم امہمن ںیہن آات اس ںیم ر تم ےک رفےتش دالخ ںیہن وہےت .4

 ."وأما حديث: "كل بيت ال يدخل فيه الضيف ال تدخله املالئكة

 .فهذا ال أصل له عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 .عن أنس من غير أصلوإنما ذكره الغزالي في "أحياء علوم الدين" 
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 .امہمن تنج اک راہتس ےہ .5

 )وحديث: "الضيف دليل الجنة". )ال وجود له

6.  

 

 اگ ہک اس اک رہچہ رضحت یلع ریض اہلل ہنع اک وقل ےہ ہک وج  صخ امہمن ےس تبحم رکات ےہ وہ ایقتم ےک دن ااسی اٹ

 .ںی رات ےک اچدن یک رطح اتکمچ وہا وہاگوہوچد

 :رض ى هللا عنهوقال أمير املؤمنين علي 

ما من مؤمن يحب الضيف إال ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلةالبدر، فينظر أهل [

الجمع فيقولون: ما هذا إال نبي مرسل! فيقول ملك: هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم 

 ]الضيف، وال سبيل له إال أن يدخل الجنة

 .وهذا كسابقه من أباطيل الروافض وخرافاتهم التي ال وجود لها

 

 

 نم ڑھگت ےہ ہی ب

 :امہمن ےک ارکام ےک ابرے ںیم حیحص ااحدثی وموجد ںیہ ■

اهلل واليوم اآلخر فليكرم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من كان يؤمن ب ● 

 ))متفق عليه ضيفه".

 .وج  صخ اہلل رپ اور آرخت رپ نیقی راتھک ےہ وہ اےنپ امہمن اک ارکام رکے

وسلم: "ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في وقال صلى هللا عليه  ● 

سبيل هللا عز وجل، ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد في نعمة يقري ضيفه ويعطي 

 )حقه".)صحيح، رواه أحمد

 ےن رفامای ہک ان دو آدویمں اسیج ارج واال وکیئ ںیہن: ملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 .دورسا وہ وج امہمن ونازی رک راہ وہاکی وہ وج اہلل ےک راےتس ںیم اہجد رک راہ وہ اور 

 )وقال صلى هللا عليه وسلم: "ال خير فيمن ال يضيف". )حسن، رواه أحمد ● 

 ےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلصوضحر  

 .اس رھگ ںیم ریخ ںیہن سج ںیم امہمن ہن آےئ



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 185

 

 )وقال صلى هللا عليه وسلم: "إن لزورك عليك حقا". )متفق عليه ● 

 :ےن رفامای کملسو هيلع هللا ىلصوضحر  

 .اک ھجت رپ قح ےہریتے امہمن 

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 
 

 38اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 رقف ےک أابسب

 ، رشاع اس یک ایک تقیقح ےہ؟ ےہآلکج ہی ابت تہب اعم یک اجریہ ےہ ہک درہج ذلی اومر ےس رزق ںیم یگنت وہاجیت : وسال

 :رھگ ںیم رغتب آےن ےک اابسب ● 

 .لسغ اخےن ںیم اشیپب رکان .1

2.  

گ

 

ی
ک

یوٹیٹ وہیئ   

ہ

 .ےس اھگنك رکان 

 .اسامن اامعتسل رکان  وہاوٹاٹ  .3

 .رھگ ںیم وکڑا رکٹک رانھک .4

 .رہتش داروں ےس دبولسیک رکان .5

 .ابںیئ ریپ ےس اجپہم اننہپ .6

 .رغمب اشعء ےک درایمن وسان .7

 .امہمن ےک آےن رپ انراض وہان .8

 .آدمین ےس زایدہ رخچ رکان .9

 .داتن ےس رویٹ اکٹ رک اھکان .10

 .وعروتں اک ڑھکے ڑھکے ابل ابدنانھ .14

 .ےٹھپ وہےئ ڑپکے مسج رپ انیس .15

 .حبص وسرج ےنلکن کت وسان .16

 .درتخ ےک ےچین اشیپب رکان .17

 .تیب االخلء ںیم ابںیت رکان .18

 .ااٹل وسان .19

 .انسنہربقاتسن ںیم  .20

 .اپین رات ںیم الھک رانھکےنیپ اک  .21

 .رات ںیم وسایل وک ھچک ہن دانی .22

 .ربے ایخالت رکان .23

 .اینپ اوالد وک وکانس .27

 .دروازے رپ انھٹیب .28

 .نسہل ایپز ےک ےکلھچ الجان .29

 .انریقف ےس رویٹ ای اور وکیئ زیچ رخدی .30

 .کن ےس رچاغ اھجبانوہپ .31

 .مسب اہلل ڑپےہ ریغب اھکان .32

 .طلغ مسق اھکان .33

 .وجات ای لپچ ااٹل دھکی رک دیساھ ہن رکان .34

 .احتل انجتب ںیم اجحتم رکان .35

 .ڑکمی اک اجال رھگ ںیم رانھک .36
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 .نخ اکانٹداتن ےس ان .11

 ڑھکے ڑھکے ولشار ای اجپہم اننہپ .12

اچسیل دن ےس زایدہ زریانف ےک  .13

 .ابل رانھک

 .ریغب ووض ےک رقآن  دیج ڑپانھ .24

 .ااجنتس رکےت وتق ابںیت رکان .25

 .ےئ ریغب اھکان اھکانوہاہھت د .26

 .رات وک اھجڑو اگلان .37

 .ے ںیم اھکانرىہادن .38

 .ڑھگے ںیم ہنم اگل رک انیپ .39

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

ہک رہ ااسنن یک دقتری اس یک دیپاش ےس ےلہپ یہ ھکل دی اجیت ےہ سج ںیم دبتیلی نکمم ںیہن، اہتبل اس دقتری ےک ےنھ واحض رےہ 

 :ےک رمالح فلتخم ںیہ

 :ولح وفحمظ ںیم اتکتب (1

 اس ںیم یسک وصرت  

 

 .دبتیلی نکمم ںیہن ب

 :امں ےک ٹیپ ںیم دقتری اک اھکل اجان (2

ی  اہیں اچر زیچںی

م
لک

 .رزق، الج، لمع، کین تخب ای دبتخب وہاناجیت ںیہ: 

 ادقلر ںیم رحتری (3

 

ی له
 :ل

 .اس رات ںیم وپرے اسل اک رزق اور اس اسل رھب ںیم شیپ آےن واےل امتم اومر وک ھکل دای اجات ےہ

 :ألن الكتابة من هللا عزوجل علی أنواع

الكتابة في اللوح املحفوظ، وهذه الكتابة ال تبدل وال تغير، ولهذا سماه  النوع األول: .١

، ال يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه
ً
 محفوظا

ً
 .هللا لوحا

الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، ألن اإلنسان في بطن أمه  النوع الثاني: .٢

 باألر 
ً
 موكال

ً
حام، فينفخ فيه الروح بإذن هللا، إذا تم له أربعة أشهر، بعث هللا إليه ملكا

ا، ويؤمر بأربع 
ً
ألن الجسد عبارة عن قطعة من لحم إذا نفخت فيه الروح صار إنسان

 .كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد
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كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلةالقدر، فإن هللا  النوع الثالث: .٣

هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، قال هللا تبارك وتعالى: }فيها  سبحانه وتعالى يقدر في

  .[. فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة4يفرق كل أمر حكيم{ ]الدخان: 

 .اس ےک دعب اکی رحتری وہ وہیت ےہ وج ااسنین لمع ےک دعب وہیت ےہ وکسج رکاام اکنیبت ےتھکل ںیہ

رپ اس ابت اک ذرک ےہ ہک یکین اور داع رکان رمع اور رزق یک ربتک ےک اابسب ںیم ےس ےہ اور انگہ ان امتم اومر ںیم اامجیل وطر   

رکےن ےس رزق ںیم یگنت آیت ےہ، نکیل یسک وصخمص لمع اک رزق ںیم یگنت اک ابثع اننب یسک رواتی ےس اثتب ںیہن ےہ اور ایسی 

 .امتم رواایت دنس ےک احلظ ےس درتس ںیہن

 

 :ےک قلعتم رواایت اور ایکن قیقحترقف ےک اابسب  ■ 

 ١رواتی ربمن: 

حديث: "من أراد الفقر الدائم فليغني واألذان يؤذن، ومن أراد الفقر فليغني بين األذان 

 ."واإلقامة

 مرويٌّ أم ال
 

 .ال أعرف هذا الحديث، وال أدري هل هو حديث

 .رقف آاگیئاگ اس رپ ہشیمہ اک وج  صخ اذان اور ااقتم ےک درایمن اگان اجبےئ

 .ہی رواتی نم ڑھگت ےہ

 ٢رواتی ربمن: 

 ."من أراد أن يرى الفقر بين عينيه فليأكل عند معازف"

 .وج  صخ اباج ےنجب ےک وتق اھکات وہ )الثم: یٹ وی ےتلچ وتق( وت اس اک رقف ینیقی ےہ •

 .ہی رواتی اثتب ںیہن ¤

 ٣رواتی ربمن: 
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 من من كتب بقلم معقود وتمشط بمشط مكسور فتح "
ً
هللا تعالى عليه سبعين بابا

 .( اهـ1/40قال الصغاني: موضوع. "املوضوعات" ). "الفقر

 

لک

 وج وٹےٹ وہےئ ملق ےس 
ه

 

گ

 

کی

 ے ای وٹےٹ وہےئ 
ه

 

گ

 

کی

یے ےس   

ہ

 .ل دےیئ اجےت ںیہ( دروازے وہک٧٠رکے اس رپ رقف ےک رتس) 

 .ہی رواتی نم ڑھگت ےہ ¤

 ٤رواتی ربمن:  

 ) 3/284) قال ابن الجوزي في "املوضوعات" 

 "باب انقطاع الرزق بقطع الدعاء للوالدين"

حدثنا الحسن البصري سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 ."وسلم: "إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع على الولد الرزق في الدنيا

 .هذا الحديث ال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

به الجويبارى وهو أحمد بن خالد، نسبوه إلى جده النه أحمد بن عبدهللا بن واملتهم 

 .خالد، وإنما قصدوا التدليس وهو محرم

ووج  صخ اےنپ وادلنی ےئلیک داع رکان 
 
 اس اوالد رپ رزق وک عطقنم رفامدےتی ںیہچ

ٰ
 .ڑ داتی ےہ اہلل اعتل

 ہی رواتی 

 

 .نم ڑھگت ےہ ب

 :وقلرضحت یلع ریض اہلل ہنع اک  .5

جاء رجل إلى أمير املؤمنين علي بن ابي طالب رض ي هللا عنه فقال: إني أجد في رزقي 

ضيقا؛ فقال له: لعلك تكتب بقلم معقود؟ فقال ال؛ قال: لعلك تمشط بمشط 

مكسور؟ فقال ال؛ قال: لعلك تمش ي أمام من هو أكبر منك سنا؟ فقال ال؛ قال: لعلك 

ك تركت الدعاء للوالدين؟ قال نعم يا أمير تنام بعد الفجر؟ فقال ال؛ قال: لعل

املؤمنين! قال: فاذكرهما فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ترك 

 ."الدعاء للوالدين يقطع الرزق
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ه ےک اپس آای اور رزق ںیم یگنت یک اکشتی یک وت آپ ےن رفامای: "ایک وت وٹےٹ وہےئ ملق ےس 

 

  اہلل عی

 

اکی  صخ رضحت یلع رض

 .اتھکل ےہ؟ اس  صخ ےن اہک ہک ںیہن

گ

 

کی

 آپ ےن اہک ہک وت وٹےٹ وہےئ 
ه

 

 

ی
 ی  ے ےس ابل 
ہ

آپ ےن .ک رکات ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن

آپ ےن اہک ہک وت رجف ےک دعب وسات .اہک ہک اشدی وت اےنپ ےس ڑبی رمع ےک  صخ ےک آےگ آےگ اتلچ ےہ؟ اس  صخ ےن اہک ہک ںیہن

وت آپ  .ہک اشدی وت اےنپ وادلنی ےئلیک داع ںیہن رکات؟ اس  صخ ےن اہک ہک یج یہی ابت ےہوت آپ ےن اہک .ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن

 .ہن رکان رقف اک ببس ےہ ےن رفامای ہک وادلنی ےئلیک داع 

 .هذا "الخبر" مكذوب مصطنع ال أصل له بكتب أهل السنة وال وجود

 ہی رواتی 

 

 .نم ڑھگت ےہ ب

 ےس اثتب ےہ ہک آپ ےن رقف ےس انپہ امیگن ےہ اور اتم وک وج داعںیئ اھکسیئ ںیہ ان ںیم ملسو هيلع هللا ىلصاہتبل حیحص رواایت ںیم آپ 

 

 ب

 .رقف ےس انپہ بلط رکےن ےک اافلظ وموجد ںیہ

ولحديث أبي بكرة رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول في دبر 

 ."الصالة: "اللهم إني أعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر

 .صححه ابن خزيمة والحاكم واأللباني -

 .رہ امنز ےک دعب رفک، رقف اور ذعاب ربق ےس انپہ امیگن یئگ ےہ

اللهم إني أعوذبك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذبك من الخيانة فإنها بئست "

 ."البطانة

 .ک ےس انپہ امیگن ےہےن وہبملسو هيلع هللا ىلصاہلل ےک یبن 

 الخہص الکم

رواایت رصااتح وارد وہیئ ںیہ امہرے ملع ےک اطمقب رقتابی وہ امتم رواایت اناقلب اابتعر اور نم رقف ےک اابسب ےک قلعتم ینتج 

ی  اہتبل ینتج ابںیت اس وپٹس ںیم.ڑھگت ںیہ

م
لک

نکیل اس رطح یک ابوتں وک ویں .یئگ ںیہ وہ انیقی آداب زدنیگ ےک الخف ںیہ

  ےنومعام 
 
 .ہی ابںیت ااحدثی ےس اثتب ںیہ ہکبج تقیقح ںیم ااسی ںیہن ےہےس ذنہ ںیم یہی اترث دیپا وہات ےہ ہک اشدی  هپ
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 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 

 

 

 

 

 

 39اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ومولد ہبعک یک قیقحت

ونینم رضحت یلع ارملٰیضت ریض اہلل ہنع ےک ابرے ںیم ذرک ایک ےہ ہک ان یک : وسال

 

و
م
ل

ضعب رضحات ےن ہفیلخ راعب، اریم ا

 دیپاش 

 

  تیب اہلل ےک ادنر وہیئ  ب

 

 .ب

 :المہظح وہ 

مه ”
ح
مه اہلل ےن "ادتسملرک" ںیم اکی رواتی ذرک یک ےہ، سج ںیم دحثی ےک راوی بعصم نب دبعاہلل ر

ح
اہلل اامم احمک ر

ه ےک تیب اہلل ےک ادنر دیپا وہےن اک ذرک رکےن ےک دعب رفامےت ںیہ:

 

 رضحت میکح نب زحام ریض اہلل عی

کہ نہ ان سے پہلے اور نہ ہ ى انکے بعد کوئی  ․“ولم یولد قبله وال بعدہ في الکعبة أحد”

َوِھَم مصعب  ”کعبہ ميں پیدا ہوا۔ لیکن اس پر امام حاکم رحمه هللا فرماتے ہيں:  بهى

في الحرف األخير، فقد تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير املؤمنين علي بن 

کو وہم “ مصعب”کہ اس آخری بات ميں  ․“أبي طالب کرم هللا وجهه في جوف الکعبة

لےی کہ یہ بات  نے حضرت علی ہو گیا ےہ، اس  تواتر سے ثابت ےہ کہ فاطمہ بنت اسد 

کے اندر جنم دیا ےہ۔ )املستدرک علی الصحیحين، ذکر  کرم هللا وجهه کو بیت هللا 
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، دار ۳/۵۵۰، ۶۰۴۴مناقب حکیم بن حزام القرش ى رض ى هللا عنه، رقم الحدیث: 

 )الکتب العلمیة

مه اہلل ےتھکل ںیہ
ح
 :رضحت اشہ ویل اہلل اصبح دحمث دولہی ر

واز مناقب علي رض ى هللا عنہ کہ در حين والدت او ظاہر شد یکی آن است کہ در ” 

 ․جوف کعبہ معظمہ تولد یافت

ولم یولد قبله وال بعدہ في ”قال الحاکم في ترجمة حکیم بن حزام قول مصعب؛ فیه: 

وھم مصعب في الحرف األخير، فقد تواترت األخبار أن فاطمة ”ما نصه: “ الکعبة أحد

 ․“أسد ولدت أمير املؤمنين علي بن أبي طالب کرم هللا وجهه في جوف الکعبةبنت 

 )۶/۳۵۹)ازالة الخفاء عن خالفة الخلفاء: 

 اس ےک ابرے ںیم آپ یک قیقحت ایک ےہ؟

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

اہجتل اور رسیشک ےک واحض رےہ ہک اخہن ہبعک رہ زامےن ںیم اکی رتحمم اور زعت واال اقمم راہ ےہ. رشمنیک رعب ابووجد اینپ 

 

 

 اور اہیں آےن واےل اجحج یک دختم وک اعسدت ےتھجمس ٹ

 

ذہلا ااسی نکمم ںیہن ہک ا ےن  .اس تیب اہلل اک ارکام رکےت ٹ

 .دقمس اقمم وک والدت  ےسی آولدہ لمع ےئلیک صتخم ایک اجےئ

ہ یسک اخص انم تب ےس تیب اہلل ںیم دالخ اترخی ںیم رصف اس اکی واہعق وک ذرک ایک ایگ ےہ ہک رضحت میکح نب زحام یک وادل

 .وہیئ وہںیئ ہک ااچکن اوکن درد زہ رشوع وہا یتح ہک ان وک واہں ےس اکنانل نکمم ہن راہ وت وںیہ ان ےئلیک ڑمچا اھچبای ایگ اور ےچب یک والدت

ورواه الذهبي عن ابن منده وأتى برواية الزبير عن مصعب بن عثمان أن حكيم ولد في 

 .ةجوف الكعب

 .3/46سير أعالم النبالء  -

 .2/37واملناوي في "فيض القدير"  -

 .1/67الوفيات" للقسطني " -

 .1/12وانظر مشاهير علماء األمصار  -

 .1/49ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة  -
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 .1/80الوقوف على املوقوف  -

 )1/353بل هذا ما رواه في جمهرة نسب قريش )

بن حزام.. وكان مولده قبل الفيل بثالث عشرة سنة،  حكيم»وجاء في كتاب الثقات 

)كتاب « دخلت أمه الكعبة فمخضت فيه فولدت حكيم بن حزام في جوف الكعبة

 )3/71الثقات 

ھا  ےک ےجیتھب ںیہ اور وضحر 

 

عي

ہی وادح  صخ ںیہ وج ہبعک .ےس اپچن اسل ڑبے ںیہملسو هيلع هللا ىلصمیکح نب زحام رضحت دخہجی ریض اہلل 

 .رمع اکی وس سیب اسل ریہ ںیم دیپا وہےئ اور ان یک

حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قص ي بن كالب أبوخالد  • 

 .األسدي القرش ي 

 .مولده: ُوِلد حكيم في جوف الكعبة، وعاش مئة وعشرين سنة  •

مه اہلل اک ومفق  ■
ح
 اامم احمک ر

مه اہلل ےلہپ  صخ ںیہ ںوہنں ےن اس ابت اک دوعی ایک
ح
ه یک دیپاش اخہن ہبعک ںیم وہیئ ےہ اامم احمک ر

 

 ہک رضحت یلع ریض اہلل عی

 اور اس رپ وتارت اک دوعی ایک نکیل اس وتارت رپ اکی 

 

 رھپ دعب ےک نج رضحات ےن . رواتی اثتب ہن رکےکس ب

 

اس وقل وک ایل  ب

  .وقل یہ الب د لی اھت اوہنں ےن اامم احمک ےک وقل وک اینبد انبای، نکیل اسیج ہک رعض ایک ہک اامم احمک اک اانپ

مه اهلل ےک اس وقل وک رد ایک  ●
ح
 .امتم اامسء ارلاجل ےک امرہ دحمنیث ےن اامم احمک ر

ما  اہلل ےن ابرصتلحی ان رضحات یک رتددی رفامیئ ےہ
م
م
ح

 .العہم ویسیط اور العہم ونوی ر

مه اہلل ےک وقل وک فیعض رقار دای ےہ
ح
 .العہم ویسیط ےن اامم احمک ر

لک لغيرہ، وما وقع في قال شیخ 
ٰ
من أن علیا -“ مستدرک الحاکم”اإلسالم: وال یعرف ذ

  -ُوِلَد فیھا
 

)تدریب الراوي، النوع الستون: التواریخ والوفیات، فرع الثاني:  ․ضعیف

 )، دار العاصمة۲/۴۸۲صحابیان عاشا ستين سنة في الجاھلیة: 

مه اہلل ےن 
ح
 اور العہم ونوی ر

 

مه اہلل ےک وقل وک فیعض رقار دای ےہ ب
ح
 .اامم احمک ر



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 193

 

قالوا: ولد حکیم بن حزام في جوف الکعبة، وال یعرف أحد ولد فیھا غيرہ، وأما ما "

)تھذیب  ․”روي أن علي ابن أبي طالب رض ي هللا عنه ولد فیھا؛ فضعیف عند العلماء

 )دارالکتب العلمیة، ۱/۱۶۶األسماء واللغات للنووي، حرف الحاء، حکیم بن حزام: 

 ي )اوتملیف:  ● 

ْ
َ
 
ھ( ےن اترخی اسیمخل ںیم ذرک ایک ہک اہک اجات ےہ ہک رضحت ٩٤٤اس ےک العوہ العہم نیسح نب دمحم ادلِّایر ابل

 .نکیل ہی ابت اثتب ںیہن ےہ،یلع ریض اہلل ہنع ہبعک ںیم دیپا وہےئ

)تاریخ الخمیس في أحوال أنفس  ․“ویقال: والدته في داخل الکعبة، ولم یثبت”

 )، دار صادر۲/۲۷۵النفیس، ذکر علي بن أبي طالب: 

ميں مذکور ( ۶۵۶اس ى طرح شرح نهج البالغه البن عبدالحمید بن ھبة هللا )املتوفی: 

واختلف في مولد علي رض ي هللا عنه أین کان؟ فکثير من الشیعة یزعمون أنه ولد ”ےہ: 

فون بذلك، ویزعمون أن املولود في الکعبة حکیم بن في الکعبة، واملحدثون ال یعتر 

)شرح نھج البالغة، القول في نسب  ․“حزام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قص ي

 )دار الجیل، ۱/١٤أمير املؤمنين علي بن أبي طالب وذکر ملع بسيرة من فضائله: 

ی  )اوتملیف  ایس رطح  ●
 

خلي
ل

ی  نب إربامیہ ا

لعم

 

 

 ی ه
خلی
ل

 :ںیم ذموکر ےہ ھ(١٠٤٤اریسلة ا

وکون علي رض ى هللا عنه ولد في الکعبة؛ قیل: الذي ولد في الکعبة حکیم بن حزام، "

قال بعضھم: ال مانع من والدة کلیھما في الکعبة، لکن في النور: حکیم بن حزام ولد في 

 ولد فیھا، فضعیف عند 
ً
لک لغيرہ، وأما ما روي أن علیا

ٰ
جوف الکعبة، وال یعرف ذ

 )۱/۲۰۲خدیجة بنت خویلد: ملسو هيلع هللا ىلص)السيرة الحلبیة، باب تزوجه  ․اء"العلم

رصتخما ان رضحات یک رہفتس اہیں دی اجریہ ےہ نج رضحات ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک اخہن ہبعک ںیم دیپاش اک  ● 

 .ااکنر ایک ےہ

 )4/2واحتج الزيلعي في نصب الراية بما قاله مسلم ) •

، 2/384عن الزبير بن بكار وهو ثقة )تهذيب التهذيب وحكاه الحافظ ابن حجر رواية  •

 .(2/112اإلصابة في معرفة الصحابة 

 )21/63وحكاه الحافظ املزي رواية عن العباس رض ي هللا عنه )تهذيب الكمال  •

 )1/142وحكاه الحافظ ابن عبد البر في )االستيعاب  •
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 )2/358وحكاه السيوطي في "تدريب الراوي" ) •

 )236و  3/226« )أول من ولد في الكعبة»كة وفي أخبار م •

 الخہص الکم

اور نج ولوگں ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک ومولد ہبعک رقار دای ےہ  ومولد ہبعک رضحت میکح نب زحام ریض اہلل ہنع یہ ںیہ

مه اہلل اےنپ اس وقل رپ وکیئ واحض د لی شیپ ںیہن رکےکس .ان اک وقل الب د لی ےہ
ح
 .ںیہوخد اامم احمک ر

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 40اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 راضمن اابملرک یک تلیضف یک رواتی

  : اکی ااکشل

ویٹہی اکی 
 
  ہک:  ےہر دحثی وہشم چ

 ". ےس اجنت اکراضمن اک الہپ رشعہ ر تم اک، دورسا رشعہ رفغمت اک اور رسیتا رشعہ منہج "

وے اہلل یک ر تم اور رفغمت ےک دروازے ا ےن  امہرامتم اہجونں ےک امکل ، ذرا وسںیچ
 
 یہ ںیہن ےتکس ہک وہےٹ اور گنت چ

 .رصف دس دن ےک ےئل ےلھک رںیہ

 . ےہے  اہلل یک ر تم رہ دن رات رہ دنبے رپ ربیتس ریتہ  امہرہکلب ....!!ںیہن

 : ےہاہلل اعتیل رہ رات اہتیئ  ےص ےک دعب رفامات ،   ےہدحثی رشفی ںیم 

وکیئ ےہ وج ھجم ےس ر تم و رفغمت اوراحتج بلط رکے اتہک ںیم اےنپ دنبوں یک رہ احتج وک وپرا رکوں "

 ".دوں  وہ اور وج امےگن 
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 اتکس ےہ؟وہوت رھپ رصف دس دن ر تم اک رشعہ ےسیک 

وہی وت اہلل رپ رسارس اتھبن اور 
 
 .اٹ ازلام ےہچ

 . ےس اجنت اک ےہدورسا اور رسیتا رشعہ رفغمت اور منہج

 .اہلل اعتیل رہ ہحمل اےنپ دنبوں یک وتہب وبقل رکےک اےنپ دنبوں یک رفغمت رکےن ےک ےئل ایتر راتہ ےہ

وہ بج اچےہ اےنپ دنبوں وک اےنپ لضف ورکم ےس رہ تمعن ےس وناز   وتمعنں اور ایکس دقرت یک وکیئ دح ںیہن،  اہلل یک روتمحں،

 .اتکس ےہ

 .اچےئیہان وہنکیل اگبلطر دنبے 

 

 

 

 

 : اس دحثی ےک ابرے ںیم دحمنیث یک قیقحتدکی 

مه اہلل ےن اس دحثی رپ وج ابب اقمئ ایک ےہ  وہ ھچک ویں ےہ
ح
 ر

 

 مه
ی
 وہ وت اضفلئ ”  :فیعض: اامم انب زخ

 

 يحص

 

 
ارگ ي  دحي

 ابب
 
 .“راضمن ےک ابرہ يم

 )228امہج: ر ےک زندکی فیعض راوی ںیہ۔ )زوادئ انب اس رواتی ےک راوی یلع نب زدی نب  دجاعن وہمج

 )١/٢٤٩اامم اوب احمت رہمح اہلل ےن اہک: ''ہی دحثی رکنم ےہ". )اللعل النب ایب احمت:  ٭

مه اہلل ےن اہک: "اس یک وکیئ الص ںیہن ےہ'  ٭
ح
 )٣/١١٥٧)ااکللم:‘. اامم یلیقع ر

ر ۃ: احظف انب رجح رہمح اہلل ےن اہک: اس دحثی اک دارودمار یلع نب زدی رپ ےہ اور وہ فیعض ےہ۔   ٭
ه
م
ل

 )٥/٥٦١)ااحتف ا

ب فہ:   ٭
غ

 

لض

مه اہلل ےن اہک: ''رکنم'' )ا
ح
  )٨٧١خیش اابلین ر

ه اہلل ےن اہک: ''ہی دحثی ابلط ےہ۔'  ٭

 

: ‘ خیش اوبااحسق اوحلینی رصمی تفظ

 

 واابلطله

 

ب فه
غ

 

لض
 یف االاحدثی ا

 

 )١/٢٩١)اانلفله

 اس قیقحت ےس 

 

 اثتب وہات ےہ ہک ہی دحثی فیعض ےہ۔ ب

 !رہباحل

ویٹاہلل ےک دنبے ایسی نم ڑھگت اور 
 
دحوثیں رپ نیقی رکےک اانپ اامین اور دیقعہ رخاب رکےک اہلل یک ر تم ووتمعنں ےس  چ

 .اجںیئوہرحموم ہن 
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مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

ویکہکن املعء اس رواتی وک نم ڑھگت رقار دانی اکی تہب ڑبی زایدیت ےہ سج رپ ےنھ واےل وک اہلل اعتیل ےس اعمیف امینگن اچےئیہ 

ما  اہلل ےن اس رواتی ےک قلعتم اہک ےہ
م
م
ح

 .دحمنیث ےک تخس رتنی املکت ںیم ےس "رکنم" اک ظفل ےہ وج انب ایب احمت اور اابلین ر

ان دوونں رضحات ےک العوہ دحمنیث ےن اس رواتی اور اس رواتی ےک راوی یلع نب زدی نب دجاعن ےک قلعتم فعض اک وقل 

  وک نم ڑھگت یسک ےن وت اہک ےہ نکیل اس رواتی

 

  "متھم بالكذب"رقار ںیہن دای اور ہن یہ یسک دحمث ےن اس راوی وک  ب

 .انہک تہب ڑبی یطلغ ےہ  وہاگ نکیل "نم ڑھگت"  اجب وت   ذہلا اس دحثی وک فیعض انہک  رقار دای ےہ،

 

 

 رواتی یک قیقحت ■ 

وآخره عتق من  فقد روي من حديث سلمان: "وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة • 

 ."النار

کے فرمایا کہ 'بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو - نے اس روایت کو نقل کر   .'ابن خزیمة 

 .وقال: إن صح 1887رواه ابن خزيمة في صحيحه  •

مه اہلل ےن اس رواتی وک لقن ایک • 
ح
 .اامم یقہیب 

 .3608والبيهقي في شعب اإليمان:  -

 وفي سنده علی بن زيد بن جدعان -

 .قال فی الكشاف: علي بن زيد بن جدعان أحد الحفاظ ليس بالثبت -

 .قال الدارقطني: ال يزال عندي فيه لين -

 )وقال عنه اإلمام أحمد وأبوزرعة: ليس هو بالقوى. )كما في الجرح والتعديل -

 .وعن يحيى بن معين: ليس بحجة-
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وٹ  نکیل اس رپ  ان امتم ابکر دحمنیث ےن اس راوی وک فیعض وت رقار دای ےہ ● 
 
یک تمہت ںیہن اگلیئ سج یک وہج ےس چ

 .رواتی وموضع ای رتموک نب اجےئ

 

 ےکاہتبل وچہکن اس راوی ےک قلعتم ھچک تخس اافلظ  ☆ 

 

  ےئگ سج ےس اس یک زمکوری واحض وہیت ےہ. ب

 .لیس بحجة، لیس بش ئ، ضعیف فی کل ش ئ الثم: 

 .اک مکح اگلدای  اس وہج ےس ضعب دحمنیث ےن اس رواتی رپ "رکنم"

 ،871وضعف ھذا الحديث الشيخ األلباني في السلسة الضعيفة، حديث رقم: 

 .وقال: منكر 

 :وروي أيًضا من حديث أبي هريرة

 ."أول شهر رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار"

 .رواه ابن أبي الدنيا والخطيب وابن عساكر -

، وقال عنه في السلسة 2135ع، حديث رقم: وضعفه الشيخ األلباني في ضعيف الجام

 .: منكر1569الضعيفة: 

 :اس رواتی وک اینپ اتکوبں ںیم ذرک رکےن واےل وہ دحمنیث ںوہنں ےن اس رواتی وک اقلب ایبن رقار دای ےہ ■ 

 :عالمہ ابن حجر الهیتمی رحمه هللا (1

 .املحدث: الهيتمي املكي -

 .املصدر: الزواجر -

 .1/197الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: في سنده من صحح، وحسن له الترمذي لكن ضعفه غيره -

 :عالمہ ابن حجر عسقالنی رحمه هللا (2

ارِ  ، وآخُرُه ِعتٌق مَن النَّ
ٌ
ُه مغفرة

ُ
، وأوسط

ٌ
ه رحمة

ُ
ل ْهر رمضاَن أوَّ

َ
 .ش

 .الراوي: أبوهريرة -

 .املحدث: ابن حجر العسقالني -

 .املصدر: لسان امليزان -
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 .8/59الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: ]فيه[ مسلمة بن الصلت -

 قال ابن عدي: ليس باملعروف -

 :عالمہ الدمیاطی رحمه هللا (3

 .الراوي: سلمان الفارس ي -

 .املحدث: الدمياطي -

 .املصدر: املتجر الرابح -

 .133الصفحة أو الرقم:  -

جدعان، والجمهور على تضعيف "علي" هذا وقد خالصة حكم املحدث: ]فيه[ علي بن زيد بن  -

 .يحسن حديثه

 

مه اہلل (4
ح
 ر

 

 مه
ی
 :اامم انب زخ

 .ںیم" ١٩١/  ٣ر ورعموف اتکب "حیحص انب زخہمی ےن دحثی یک وہشم( ھ٣١١/ھ٢٣٣اامم انب زخہمی اسینوپری )

مه اہلل (5
ح
 :اامم انب ایب ادلاین ر

"اضفلئ  ےن اینپ وہشمر اتکب ( ھ٢٨١/ ھ٢٠٨) رعموف ںیہاامم اوبرکب دغبادی وج "انب ایب ادلاین" ےک انم ےس 

 .راضمن" ںیم

مه اہلل (6
ح
 :انب اشنیہ دغبادی ر

 ." ںیم  راضمن"اضفلئ رہش ےن اینپ اتکب ( ھ٣٨٥/ھ٢٩٧) انب اشنیہ دغبادی 

مه اہلل (7
ح
 :اامم یقہیب  ر

اور "اضفلئ " ٣٣٣٦"بعش االامین  ےن دحثی یک وہشمر اتکب (  ھ٤٥٨/ھ٣٨٤) وہشمر دحمث اامم یقہیب  

 .ںیم" ٣٧اواقت 

مه اہلل (8
ح
 :اامم اوباداقمس ااہبصین ر
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مه اہلل
ح
" ےک انم ےس رعموف ںیہ  اامم اوباداقمس ااہبصین ر

 

ه

 

سی
ل
ےن اینپ وہشمر اتکب ( ھ٥٣٥/ھ٤٥٧)  وج "وقام ا

 .ںیم"  ١٧٥٣ بىہ"اتکب ارتلبیغ وارتل

مه اہلل (9
ح
 :اامم وغبی ر

" ےک بقل 

 

ه

 

سی
ل
 لی  ےن اینپ وہشمر ریسفت رقآن ( ھ٥١٠/ھ٤٣٣)  ےس وہشمر ںیہاامم وغبی وج "یحم ا

  
 

" ١/٢٠٢"اعممل ال

 ہی دحثی ذرک یک ےہ۔
 
 يم

 ان ےک العوہ .ےن رصف دنچ دحمنیث ےک انم ان یک اتکوبں ےک وحاےل ےک اسھت ذرک رکدےیئ ںیہ مہااصتخر ےک شیپ رظن 

 

 ب

 واتی وک اینپ اتکب ںیم ہگج دی ےہ۔ڑبے ڑبے دحمنیث ےن اضفلئ رپ لمتشم وہےن یک وہج ےس اس ر

 رضحت املسن افریس ریض اہلل ہنع ےک العوہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس 

 

ہی دحثی وقنمل ےہ وج ہک درگی اتکوبں ںیم  ب

 ذموکر ےہ، ارگہچ ان یک دنس ںیم فعض ےہ۔

 یلع نب زدی نب دجاعن

 اس راوی وک ارگہچ ضعب دحمنیث ےن فیعض رقار دای ےہ نکیل دحمنیث یک اکی امجتع ےن ایکن وتقیث 

 

 :یک ےہ،  ےسی ب

مه اهلل.  ١
ح
 اامم رتذمی ر

مه اهلل رفامےت ںیہ: "دصوق دصوق". 
ح
 )تذكرة الحفاظ للذهبى)اامم رتذمی ر

٢.   

 

 ی ه
ی

 

 )وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة". )تهذيب الكمال وقعیب نب س

مه اہلل ےن  .٣
ح
 .اہک ےہ  "هذا حديث صحيح" ںیم یلع نب زدی نب دجاعن یک رواتی وک  " 4041"ادتسملرک  اامم احمک ر

مه اہلل  .٤
ح
 ."ابن جدعان "صالح الحديث " یک صیخلت ںیم ےتھکل ںیہ:8543"ادتسملرک  العہم ذیبھ ر

 .""اسناده قوى  ںیم ےتھکل ںیہ:  8699 دتسملرکا . ٥

 .ےن اینپ اقثت ںیم ان اک ذرک ایک ےہ یلجعامم ا  .٦
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 )"الحافظ". )لسان امليزانےتھکل ںیہ.  العہم انب رجح القسعین  .٧

 ):  "وهو حسن الحديث". )تحفة املحتاجےتھکل ںیہ العہم انب انقلمل  .٨

 )475املختارة  "اسناده حسن". )االحاديث یرخ ج رکےت وہےئ ڈارٹک دبعاکلمل دشیہ ےتھکل ںیہ:  ااتخملرة" یک. "٩

 اهلل علی ه .١٠

 

مه
ح
 ےن  العہم دبعامیظعل ذنمری ر

 

ه ہہک رک لقن ایک ےہ وج ہک ان ےک  ب

 

اس دحثی وک نع املسن ریض اہلل عی

 .زندکی دحثی ےک حیحص ای مک از مک نسح وہےن یک د لی ےہ

 .العہم انرص ادلنی اابلین اصبح اک اس دحثی وک رکنم انھکل لحم رظن  ےہ

 ." ںیم حیحص اھکل ےہ764ےن یلع نب زدی یک رواتی وک "ننس رتذمی  ادلنی اابلین اصبحانرص  .١١

 ںیم  1146 ننس رتذمی .١٢

 

رفامےت ںیہ: "دحثی  اامم رتذمی  یلع نب زدی ےس رواتی وموجد ےہ سج ےک ابرے ںیم ب

 ."نسح حیحص

 ےن    اور العہم انرص ادلنی اابلین • 

 

 .میلست ایک ےہ  "صحیح"  اوکس ب

 الخہص الکم

ہی رواتی دنس ےک احلظ ےس فیعض رضور ےہ، ذہلا ارگ وکیئ اوکس ایبن ہن رکان اچےہ وت ہن رکے، نکیل اس رپ نم ڑھگت اک مکح اگلان 

 .اور اس وک ابلط رواتی رقار دانی درتس ںیہن

 

 واہلل املع ابوصلاب

 

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی
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 41اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 وہشمر رواایت یک قیقحتدنچ 

 اچروں وہشمر رفوتشں اک ارتان .١

  االسلم وضحر ارکم   اکیملیئ،  اکی رواتی ایبن یک اجیت ےہ ہک اچروں وہشمر رفےتش ربجالیئ،

 م
علي

ارسالیف اور زعرالیئ 

 ...یک دختم ںیم احرض وہےئ اور درود یک تلیضف وک ایبن ایک ملسو هيلع هللا ىلص

األربعة؛ جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل ما صحة هذا الحديث: "هبط املالئكة 

على النبى محمد صل هللا عليه وسلم، فقال جبريل: يا حبيبى يامحمد! قال: نعم 

ياجبريل، من صلى عليك عشرة صباحا وعشرة مساء خطفته من على الصراط كالبرق. 

رة وقال ميكائيل: يا حبيبى يا محمد! قال: نعم ياميكائيل، قال: من صلى عليك عش

صباحا وعشرة مساء اعطيته شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال إسرافيل: يا حبيبى يا 

 ......... محمد! قال: نعم ياإسرافيل، قال: من

 :رواتی یک قیقحت ●

هذا الكالم ال نعلم له أصال عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وال يجوز أن ينسب إليه 

عنه صلى هللا عليه وسلم، ومثل هذا الكالم  إال ما رواه أهل الحديث باإلسناد الثابت

 .الذي ال أصل له، نسبته إليه صلى هللا عليه وسلم من الكذب عليه

 اس رواتی اک ووجد یسک  

 

 .یک رطف رکان درتس ںیہنملسو هيلع هللا ىلصدحثی یک ربتعم اتکب ںیم ںیہن، ذہلا اس یک تبسن وضحر  ب
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 اک منہج ےک ابرے ںیم ربخ دانی ملسو هيلع هللا ىلصربجالیئ  .٢

ےن ملسو هيلع هللا ىلصےن داھکی ہک ربجالیئ ھچک رپاشین ںیہ، وت آپ ملسو هيلع هللا ىلصےک اپس آےئ وت آپ ملسو هيلع هللا ىلصاکی ابر ربجالیئ ہیلع السم یبن رکمی 

رفامای: ربجالیئ ایک اعمہلم ےہ ہک آج ںیم آوکپ زمغدہ دھکی راہ وہں؟ ربجالیئ ےن رعض ایک ہک اے وبحمب! لک ںیم اہلل اپک ےک 

ےن رفامای: اے ملسو هيلع هللا ىلصیبن رکمی .اوکس دےنھکی ےس ھجم ہپ مغ ےک آاثر ومندار وہےئ ںیہمکح ےس منہج اک اظنرہ رکےک آای وہں اور 

   جم   ربجالیئ

 

 ےک لک است درےج ںیہ: بس ےس ےچین واےل درےج  ےک احالت اتبؤ وت ربجالیئ ےن رعض ایک ہک منہجمنہج ب

اس ےس اورپ اپوچنںی .رشموکں وک ڈاںیل ےگاس ےس اورپ واےل ےٹھچ درےج ںیم اہلل اعتیل  .اگرےهکںیم اہلل اعتیل انموقفں وک 

  وچ.درےج ںیم اہلل اعتیل  وسرج اور اچدن یک رپشتس رکےن واولں وک ڈاںیل ےگ

 

درےج ںیم اہلل اپک آشت رپتس ولوگں وک  ٹ

ہی ہہک رک .ویئں وک ڈاںیل ےگدورسے درےج ںیم اہلل اعتیل اسیع.رسیتے درےج ںیم اہلل اپک وہید وک ڈاںیل ےگ.ڈاںیل ےگ

 ےن وپاھچ؟ملسو هيلع هللا ىلصاخومش وہےئگ وت یبن رکمی ملسو هيلع هللا ىلصالیئ ربج

 اتبؤ ہک ےلہپ درےج ںیم وکن وہاگ؟ جم  ربجالیئ آپ اخومش ویکں وہےئگ؟ 

  ربجالیئ ہیلع السم ےن رعض ایک...... ایل آرخہ

 

 ما صحة هذا الحديث عن وصف النار؟

عليه وسلم في روى يزيد الرقاش ي عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبي صلى هللا 

ر اللون، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم: مالي أراك  ساعٍة ما كان يأتيه فيها متغي 

َك في الساعة التي أمر هللا بمنافح النار أن تنفخ فيها، 
ُ
متغير اللون؟ فقال: يامحمد! جئت

 وال ينبغي ملن يعلم أن جهنم حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب هللا

 تقر  عينه حتى يأمنها
ْ
  .أكبر أن
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ا 
 
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  يا جبريل! ِصف لي جهنم، قال: نعم، إن هللا تعالى مل

ت، ثم أوقد  خلق جهنم أوقد عليها ألف سنة فاْحَمر ت، ثم أوقد عليها ألف سنة فاْبَيض 

ت، فهي سوداء ُمظلمة ال ينطفئ لهبها و   .ال جمرهاعليها ألف سنة فاْسَود 

ها  ِتَح منها الحترق أهل الدنيا عن آخرهم من حر 
ُ
ْرم إبرة ف

ُ
والذي بعثك بالحق، لو أن خ

 من أثواب أهل النار َعِلَق بين السماء واألرض، ملات 
ً
... والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا

ها عن آخرهم ملا يجدون من حرها ... والذي بعثك  ِنَها وحر 
َ
ت
َ
جميع أهل األرض من ن

 من السلسلة التي ذكرها هللا تعالى في كتابه ُوِضع على جبٍل با
ً
، لو أن ذراعا

ً
لحق نبيا

ب 
 
 باملغرب ُيَعذ

ً
 رجال

 
، لو أن

ً
غ األرض السابعة ... والذي بعثك بالحق نبيا

ُ
ذاَب حتى يبل

َ
ل

ها شديد، وقعرها بعيد، و حليها حديد، و  الحترق الذي باملشرق من شدة عذابها...حر 

ميم والصديد، وثيابها مقطعات النيران، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم شرابها الح

 .جزء  مقسوم  من الرجال والنساء

فقال صلى هللا عليه وسلم: أهي كأبوابنا هذه؟ قال: ال، ولكنها مفتوحة، بعضها أسفل 

 من الذي يليه 
ً
من بعض، من باب إلى باب مسيرة سبعين سنة، كل باب منها أشد حرا

، ُيساق أعداءهللا إليها فإذا انتهوا إلى بابها استقبلتهم الزبانية باألغالل و سبعين ض
ً
عفا

ل  يده اليسرى إلى عنقه، 
َ
غ

ُ
السالسل، فتسلك السلسلة في فمه وتخرج من ُدُبِره، وت

شد  بالسالسل، وُيقر ن كل آدمي 
ُ
ع من بين كتفيه، وت

َ
نز

ُ
ل يده اليمنى في فؤاده، وت

َ
دخ

ُ
وت

 .....لةمع شيطان في سلس

 :رواتی یک قیقحت ●

 .ھذا الحديث منكر ال يصح؛ وفیه يزيد بن أبان الرقاش ي ضعيف واه

 حیحص ںیہنملسو هيلع هللا ىلصہی رواتی درتس ںیہن اور ایکس تبسن وضحر 

 

 .یک رطف رکان ب
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 یک اچسیل زہار اسل یک ابعدتملسو هيلع هللا ىلصربجالیئ  .٣

وت اوہنں ےن .ں، اہلل اپک ےن رفامای رکول وہےن رعض ایک: ایاہلل! ںیم آپ یک ابعدت رکان اچاتھ ملسو هيلع هللا ىلصاکی ابر رضحت ربجالیئ 

 مامتاور اس ا یہدو رتعک امنز یک تّین ابدن
 
 
 

اہلل اپک ےن رفامای: مت .ام ےک اسھت امنز ادا یک ہک اچسیل زہار اسل ےک دعب السم ر

 

ح 

 یےن تہب ا

ہ

 .یگنوہ ےہ سج یک رجف یک دو ںیتنس ریتی اس دو روتعکں ےس ڑبھ رک ےہ نکیل اکی اتّم آےن وایل یہامنز ڑپ 

روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ملا خلق هللا تعالى جبرائيل عليه السالم 

على أحسن صورة وجعل له ستمائة جناح، طول كل جناح ما بين املشرق واملغرب نظر 

فقال هللا تعالى: ال، فقام  صورة مني؟جبريل إلى نفسه فقال: إلهي هل خلقت أحسن 

جبرائيل وصلى ركعتين شكًرا هلل تعالى، فقام في كل ركعة عشرين ألف سنة، فلما فرغ 

من الصالة قال هللا تعالى: ياجبريل! عبدتني حق عبادتي وال يعبدني أحد مثل عبادتك 

ضعيفة مذنبة  لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إليَّ يقال له: محمد، وله أمة

يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة، فوعزتي 

 ..............وجاللي إن صالتهم أحب إليَّ من صالتك

 :رواتی اک مکح  ●

ھذا الحديث ال أصل له، بل هو من األحاديث املكذوبة على رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم

 نم 

 

 .ڑھگت رواایت ںیم ےس ےہہی رواتی ب
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ی ه االسلم ےس اکمہمل .٤
 ااقتنل ےک وتق رضحت زعرالیئ عل

ےس رفامای: "ایک ریمی اتم وک ومت ملسو هيلع هللا ىلصےن رضحت زعرالیئ ملسو هيلع هللا ىلصےک واصل اک وتق رقبی آای وت آپ ملسو هيلع هللا ىلصبج وضحر 

 ملسو هيلع هللا ىلصوت آپ .یک فیلکت ربداتش رکین ڑپےیگ؟" وت رفےتش ےن اہک: "یج"
ک

 

ب
 ووںیک ابمرک آ
ہ

اس رپ . ےس آوسن اجری وہےئگ 

ارکلیس 

 

ه
ب 
یگ وت ومت ےک وتق ااکس اکی  ےہڑپاہلل اعتیل ےن رفامای: "اے دمحم یلص اہلل ہیلع وملس! آیکپ اتم ارگ رہ امنز ےک دعب آ

 ."اپؤں داین ںیم وہاگ اور دورسا تنج ںیم

 

 :قیقحت ●

 امہرے ملع ےک اطمقب اس ومضمن یک رواتی بتک ااحدثی ںیم ںیہک 

 

ای   فیعض رواایت ای   اچےہ احصح وہں،وموجد ںیہن  ب

 .وموضاعت یک اتکںیب
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 اایحتلت اک سپ رظنم .٥

 

 هل ذكرت التحيات في قصة املعراج؟: السؤال

ما صحة قصة أن لفظ: )التحيات( كانت عندما عرج النبي صلى هللا عليه وسلم إلى 

هللا عليه وسلم قال: )التحيات هلل السماء، ووصل سدرة املنتهى، أن الرسول صلى 

والصلوات والطيبات، فقال هللا: السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، فقالت 

املالئكة: السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين(، فهذه القصة تدرس لألطفال في 

 املدارس لتساعدهم على حفظ التحيات؟

 

 :ه القصةوغاية ما وقفنا عليه في هذ: الجواب

 ِمْن َرٍب  َرحیم{ )یـس/
ً
ْوال

َ
(، 58ما تنقله بعض كتب التفسير عند قوله تعالى: }َسالم  ق

فقالوا: "يشير إلى السالم الذي سلمه هللا على حبيبه عليه السالم ليلة املعراج إذ قال 

ينا له: "السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته"، فقال في قبول السالم: "السالم عل

 .وعلى عباد هللا الصالحين" انتهى

 )3/38انظر "روح املعاني" لآللوس ي )

وما يذكره بعض شراح السنة عند الكالم على حديث التشهد، ذكره بدرالدين العيني 

(، ونقله املال علي القاري في "مرقاة املفاتيح" عن ابن 4/238في "شرح سنن أبي داود" )

بعض كتب الفقه، مثل حاشية "تبيين الحقائق  امللك، وكذلك تذكره هذه القصة في

 . (، وفي بعض كتب الصوفية كالقسطالني والشعراني1/121شرح كنز الدقائق" )
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 ایک "اایحتلت" رعماج ںیم اہلل اور اےکس روسل ےک درایمن وکیئ تفگ و دینش ےہ؟

 

 :قیقحت ●

اثتب دشہ ااحدثی ںیم اس ےس قلعتم وکیئ انم و اشنن ںیہن الم، نکیل ںیمہ .اس واےعق یک وکیئ اینبد ںیہن ےہ اور ہن وکیئ دنس ےہ

  رعماج لمکم الیصفتت ےک اسھت حیحص اخبری و حیحص ملسم تیمس درگی اتکوبں ںیم اثتب دشہ ےہ

 
 

اس ےک ابووجد امنز ےک .واق

 ےن بج ہی دہشتاحصہب رکام وک اھکسای وت اس وتق ملسو هيلع هللا ىلصدہشت ےس قلعتم ایسی وکیئ ابت ان ںیم ذرک ںیہن یک یئگ، زین یبن 

 

آپ  ب

 ےن اس یک الیصفتت ایبن ںیہن رفامںیئ۔ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ںیم اایحتلت اھکسےن اک ذرک ےہ نکیل اس واےعق اک ذرک ںیہک 402( اور حیحص ملسم: )6328انچہچن حیحص اخبری: )

 

 ںیہن، ب

 نم ڑھگت ںیہ 

 

 .ذہلا ہی اسری الیصفتت ب
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 رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک اپچن اامعل یک رتبیغ .٦

 :ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفامای ہک وسےن ےس ےلہپ اپچن اکم رک ایل رکوملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 .اچر زہار دانیر دصہق رکان (1

 .اکی رقآن  دیج ڑپانھ (2

 .دو ڑلےن واولں ںیم حلص رکاان (3

 .تنج یک تمیق ادا رکان (4

 اکی جح رکان (5

عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رض ي هللا عنه: "يا علي! ال تنم قال رسول هللا صلى هللا 

ق بأربعة آالف درهم،  قبل أن تأتي بخمسة أشياء؛ هي: قراءة القرآن كله، والتصدُّ

وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وارضاء الخصوم. فقال علي: كيف ذلك 

م أنك إذا قـرأت }قل هو يارسول هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أما تعل

هللا أحد{ إلى آخره ثالث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت سورة الفاتحة أربع 

مرات فقد تصدقت بأربعة آالف درهم، وإذا قلت )ال إله إال هللا يحي ويميت وهو على 

 كل ش يء قدير( عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت )ال حول وال قوة إال باهلل العلي

العظيم( عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت )أستغفر هللا العظيم 

 ."الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه( فقد أرضيت الخصوم

 :رواتی یک قیقحت ●

 .اس رواتی یک وکیئ الص ںیہن

إن هذا الحديث حديث باطل ال أصل له، وفيه من عالمات الوضع ما ال يخفى على 

العلم، مع أنه قد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن قراءة سورة اإلخالص أهل 

 .}قل هو هللا أحد{ تعدل ثلث القرآن

 )811( ومسلم )5013انظر ما رواه البخاري )
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 رضحت افہمط وک اتبیئ یئگ ورت وایل احیبستت .٧

ھا  وک ورت ےک دعب ہی احیبستت ڑپےنھ اکملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 

عي

مکح دای اور رفامای: اے افہمط! بج وکیئ ؤمنم  ےن رضحت افہمط ریض اہلل 

  رمد ای وعرت ورت ےک دعب دو دجسے رکےت ںیہ اور رہ دجسے ںیم ہی داع ڑپےتھ ںیہ

 سبوح قدوس رب املالئكة والروح

اک ارج  وت اس ےک رس ااھٹےن ےس ےلہپ اہلل اعتیل اس ےک بس انگہ اعمف رفامدےتی ںیہ اور اس وک وس جح، وس رمعے، اور وس دیہشوں

اطع رفامےت ںیہ اور اہلل اعتیل اس ےئلیک اکی زہار رفےتش رقمر رکےت ںیہ وج اس ےئلیک ایکینں ےتھکل رےتہ ںیہ اور اس وک اکی زہار 

مالم آزاد رکےن اک وثاب اتلم ےہ، اور اہلل اعتیل اس وک اجتسمب ادلوعات انبدےتی ںیہ اور ایقتم ےک دن اسھٹ ویمنہجں ےک 

 .یگ وہافشتع وبقل یک اجیگیئ اور ہی  صخ بج رمے اگ وت اہشدت یک ومت بیصن ابرے ںیم اس یک 

في الجهاد وذكر فضله، فسألته الجهاد، فقال: أال أدلك على شيئ يسير ملسو هيلع هللا ىلصرغب النبي 

وأجره كبير، ما من مؤمن وال مؤمنة يسجد عقيب الوتر سجدتين ويقول في كل سجدة: 

ال يرفع رأسه حتى يغفر هللا ذنوبه كلها  سبوح قدوس رب املالئكة والروح خمس مرات

واستجاب هللا دعاءہ وان مات في ليلته مات شهيدا وأعطاه ثواب مائة حجة و مائة 

عمرة واعطاہ هللا ثواب الشهداء وبعث هللا إليه الف ملك يكتبون له الحسنات وكأنما 

 .ت شہىداأعتق مائة رقبة ويشفع يوم القيامة فى ستين من أهل النار وإذا مات ما

 :رواتی یک قیقحت ● 

 :ںیم لقن رکےن ےک دعب رفامای  باب سجود التالوة"" دلج دوم  "فتاوی شامیة"اس رواتی وک العہم اشیم ےن 

 )120، ص: 2ج: ( فحديث موضوع ال أصل له

ی  ایس رطح وموضع رواایت یک قیقحت ںیم

م
لک

 یئگ اکی اتکب ںیم اس رپ رصبتہ رکےت وہےئ اھکل ےہ:

موضوع باطل ال اصل له وال یجوز العمل به وال یجوز نقله اال لبیان بطالنه فحدیث 

 .کما ہو شان االحادیث املوضوعة
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 ( ایکینں انلم١٥٠٠رتاوحی ےک اکی دجسے رپ دنپرہ وس) .٨

 )3635وهو ما أخرجه البيهقي فى "شعب اإليمان" )

إذا كان أول ليلة من  عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم:

رمضان فتحت أبواب السماء فال يغلق منها باب حتى تكون آخر ليلة من رمضان وليس 

من عبد مؤمن يصلى فى ليلة منها إال كتب هللا له ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة 

وبنى له بيتا فى الجنة من ياقوتة حمراء لها ستون ألف باب لكل باب منها قصر من 

قوتة حمراء، فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ذهب موشح بيا

إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صالة 

الغداة إلى أن توارى بالحجاب وكان له بكل سجدة يسجدها فى شهر رمضان بليل أو 

 .نهار شجرة يسير الراكب فى ظلها خمسمائة عام

 .( لأللباني5469من الفائدة انظر: "الضعيفة" )وللمزيد 

 .عحکم الحدیث: موضو  ●

 )٣٦٣٥/٣١٤/٣اخرجه البيهقي فی "الشعب" )

( من طریق محمد بن مروان السدي عن داؤد بن ابی ١/١٨٠واالصبهانی فی "الترغیب" )

 .ھند عن ابی نضرة العبدی وعن عطاء بن ابی رباح عن ابی سعید الخدری مرفوعا

 .متھم بالکذب -وہو صغير-والسدی ھذا قلت: 
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 ااکتعف رپ دو جح اور دو رمعوں اک وثاب ٩

 سج  صخ ےن راضمن ںیم دس دن اک ااکتعف ایک اوکس دو جح اور دو رمعوں اک ارج ملب گا  

 . " من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين و عمرتين" 

إسناده ضعيف  ”مرفوعا و قالرواه البيهقي في " الشعب " من حديث الحسين بن علي 

حديثه . اهـ كالمه  و محمد بن زاذان أي أحد رجاله متروك ، و قال البخاري : ال يكتب

و فيه أيضا عنبسة بن عبد الرحمن ، قال البخاري : تركوه ،وقال الذهبي في " 

قلت : و عنبسة هذا . " الضعفاء " : متروك متهم أي بالوضع " . كذا في " فيض القدير

امليزان " للذهبي ، ثم ساق " الذي قال فيه أبو حاتم : " كان يضع الحديث " كما في هو 

 1/  292/  1املعجم الكبير ")  له أحاديث هذا أحدها ، و من طريقه أخرجه الطبراني في

 162( و أبو طاهر األنباري في " املشيخة " ) ق 

 أشياء ( : " صاحب 168/  2بلفظ : "اعتكاف عشر.." و قال ابن حبان )  ( 2 - 1 /

 ." موضوعة و ما ال أصل له

 . ( :موضوع 10/  2قال األلباني في " السلسلة الضعيفة و املوضوعة " ) 

 

 

 ہی رواتی ب

 

  ت ےہ نم ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 

 صفحۂ نمبر | 212

 

 رضحت ومیس وک ااطفر ےک وتق یک تلیضف .۱۰

ابت رکات وہں وت ریمے اور آپ ےک رواتی ےہ ہک رضحت ومیس وک اہلل اعتیل ےن رفامای ہک اے ومیس بج ںیم آپ ےس 

 .زہار رپدے وہےت ںیہ نکیل اتم دمحمہی بج ااطفر ےک وتق داع امےگن یگ وت وکیئ رپدہ ہن وہاگ 70درایمن 

ورد في الحديث عن فضل الصيام : " أن موس ى عليه الصالة والسالم قال :  السؤال:

هذا الشرف لغيري ؟ يا رب ! لقد شرفتني بالتكلم معك بال ترجمان , فهل أعطيت 

والتي هي أمة  -فيقول هللا سبحانه وتعالى : يا موس ى ! سوف أرسل أمة من األمم 

وهم ذو شفاه وألسن جافة , وأجسام نحيلة هزيلة ،  -محمد صلى هللا عليه وسلم 

وسوف يدعونني فيكونوا أقرب إلي منك . يا موس ى ! بينما أنت تتكلم معي ، هناك 

نك , لكن عند وقت اإلفطار سوف لن يكون هناك أي حجاب حجاب بيني وبي 70000

بيني وبين أمة محمد صلى هللا عليه وسلم " سؤالي هو : هل هذا الحديث صحيح ؟ ألنه 

 . قد انتشر على النت

 03-11-2008تم النشر بتاريخ: 

 الحمد هلل :الجواب

واملحدثون في ليس هذا الحديث من السنة النبوية ، وليس هو مما يعرفه الحفاظ 

كتبهم ومسانيدهم ، وال تتناقله إال بعض الكتب التي مألها أصحابها باملوضوعات 

واملكذوبات والقصص والخرافات ، ككتاب " نزهة املجالس ومنتخب النفائس " 

هـ(، 894للمؤرخ األديب عبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري ، املتوفى سنة )

ب في العمل الصالح فيه "، وكذلك في تفسير باب فضل رمضان والترغي 183-182ص/

هـ(، فقد 1127( إلسماعيل حقي الحنفي الخلوتي املتوفى سنة )8/112" روح البيان " )

ذكرا نحو هذا الحديث الذي يقصده السائل ، حيث جاء فيه : ) قال موس ى عليه 

 مثل ذلك ؟ فأوحى هللا
ً
 تعالى : يا السالم : يا رب ! أكرمتني بالتكليم ، فهل أعطيت أحدا

 أخرجهم في آخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان فأكون أقرب 
ً
موس ى ! إن لي عبادا

ألحدهم منك ؛ ألنك كلمتني وبيني وبينك سبعون ألف حجاب ، فإذا صامت أمة محمد 
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صلى هللا عليه وسلم حتى ابيضت شفاههم ، واصفرت ألوانهم، أرفع الحجب بيني 

  ) ى ! طوبى ملن عطش كبده ، وأجاع بطنه في رمضانوبينهم وقت إفطارهم . يا موس 

ثم إن في متن هذا الحديث ما يدل على نكارته ، وذلك في قوله في الحديث ) فأكون 

يعني موس ى عليه السالم (، واملعلوم في عقائد املسلمين أن  –أقرب ألحدهم منك 

سالم من أولي الرسل واألنبياء أفضل من جميع البشر سواهم ، فكيف وموس ى عليه ال

العزم من الرسل ، فكيف يتقرب هللا إلى عباده أكثر من نبيه موس ى عليه السالم ، وقد 

ا ( مريم/ ِجيًّ
َ
اُه ن

َ
ْبن رَّ

َ
ْيَمِن َوق

َ ْ
وِر األ

ُّ
اُه ِمْن َجاِنِب الط

َ
اَدْين

َ
، 52قال في حقه جل وعال : ) َون

دنَي حتى سمع صريف القلم
ُ
يعني بكتابة  –"  قال ابن عباس رض ي هللا عنهما : " أ

 )5/237. انظر: " تفسير القرآن العظيم " للحافظ ابن كثير )-التوراة 

والخالصة : أن هذا الحديث املذكور ليس في ش يء من الكتب املعتمدة ، وال يجوز 

  . نسبته إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وال اعتقاد ما فيه

 

 

 ت   نم ہی رواتی ب

 

  ےہه

 واہلل املع

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 1438راضمن اابملرک  7
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 42اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ااطفر اک وتق

 

م

ووذگہتش روز اکی 
 ه
ج

ل  صخ یک وڈیوی وموصل وہیئ سج ںیم اس  صخ ےن ااطفر ےک وتق رپ ااکشل اظرہ ایک اھت اور رقآین 

آایت اور ااحدثی وبنہی ےس اس ابت وک اثتب رکےن یک وکشش یک یئگ ہک رغوب آاتفب ےک وتق إاطفر رکان تنس اور رشتعی 

 اک رطہقی ملسو هيلع هللا ىلصےک الخف ےہ اور آپ 

 

 .ر اک اھتامنز رغمب ادا رکےن ےک دعب ااطف ب

 

مه اعتیل 
س
 اوجلاب اب

  :رقآن رکمی ںیم روزے یک وج دح رقمر یک یئگ ےہ

 ثم اتموا الصيام الى الليل

 .روزے یک لیمکت یک آرخی دح "رات" ےہ

 :رات یک ادتباء" ےک وتق ےک ابرے ںیم الہ  تغ ےک اوقال دنمرہج ذلی ںیہ"

 )1364جاء في "القاموس املحيط" ) •

ْيُل: من "
َّ
ْجِر الصاِدِق أو الشمِس" ... انتهىالل

َ
لوِع الف

ُ
ِرِب الشمِس إلى ط

ْ
  .َمغ

 )11/607وجاء في "لسان العرب" ) •

ه من غروب الشمس" ... انتهى"
ُ
ْيُل: عقيب النهار، وَمْبَدؤ

َّ
 .الل

 .ینعی رات یک ادتباء وسرج رغوب وہےت یہ وہاجیت ےہ

  املعء رسفمنی ےن اس آتی یک ریسفت ںیم ااطفر اک مکح

 

 .ایبن ایک ےہ ہک ااطفر ںیم دلجی رکین اچےئیہ ب

َياَم  ِ
وا الص  ِتمُّ

َ
مَّ أ

ُ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه هللا في تفسير هذه اآلية: وقوله تعالى: }ث

ُروب الشمس حكًما شرعًيا" ... انتهى
ُ
ْيِل{ يقتض ي اإلفطار عند غ

َّ
ى الل

َ
 .ِإل

 )1/517تفسير القرآن العظيم (
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ى( في اآلية يفيد التعجيل بل نبه بعض   •
َ
املفسرين إلى أن استعمال حرف الجر )ِإل

 .أيضا، ملا تحمله داللة هذا الحرف من انتهاء الغاية

ى( للداللة  ○
َ
ْيِل( غاية اختير لها )ِإل

َّ
ى الل

َ
قال العالمة الطاهر ابن عاشور رحمه هللا: )ِإل

ى( ال تمتد 
َ
معها الغاية، بخالف )حتى(، على تعجيل الفطر عند غروب الشمس؛ ألن )ِإل

 )2/181فاملراد هنا مقارنة إتمام الصيام بالليل".. انتهى. )التحرير والتنوير 

 :العہم ونوی یک رشتحی ●

ليس هناك إشكال بين اآلية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس، وذلك ألن الليل 

الفجر. ولذلك يدخل بغروب الشمس، فأول الليل هو غروب الشمس، وآخره طلوع 

ْد 
َ
ق

َ
ْمُس، ف

َّ
 الش

ْ
اَبت

َ
َهاُر، َوغ ْدَبَر النَّ

َ
ْيُل، َوأ

َّ
َبَل الل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ِإذ

اِئُم  َر الصَّ
َ
ط

ْ
ف

َ
 ."أ

ومعنى الحديث: أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل، وانتهى النهار، وحينئذ يحل 

 )7/209)للصائم أن يفطر. ]انظر: شرح مسلم للنووي 

وگای املعےئ  تغ اور الہ ریسفت اس ابت وک واحض رکرےہ ںیہ ہک وسرج رغوب وہےت یہ رات رشوع وہاجیت ےہ اور إاطفر اک یہی 

 .وتق ولطمب ووبحمب ےہ

 ااحدثی یک روینش ںیم

 :١دحثی ربمن ● 

ًرا
ْ
ُهم ِفط

ُ
ْعَجل

َ
، أ يَّ

َ
َحبُّ عباِدي إل

َ
 .قال هللُا عزوجل: أ

 .الراوي: أبوهريرة -

 .املحدث: الترمذي -

 .املصدر: سنن الترمذي -

 700الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: حسن -

 .اہلل رب ازعلت ےک وبحمب دنبے وہ ولگ ںیہ وج ااطفر ںیم دلجی رکےت ںیہ  •
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 :٢دحثی ربمن ● 

ُه أنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
ْ
اِعِدي َرض َي هللا َعن َعْن َسْهِل بن َسْعٍد السَّ

ُحْور".  روا السُّ
َّ
خ

َ
َر َوأ

ْ
ْوا الِفط

ُ
ل ْير َما َعجَّ

َ
اُس َبخ

َّ
 "ال َيَزاُل الن

 )1097مسلم  -1957)متفق عليه، البخاري 

 

 ریمی اتم اس وتق کت ریخ رپ ر

ہ 

ی بج کت وہ ااطفری

ی گ

 .ںیم تلجع اور رحسی ںیم اتریخ وک اایتخر رکیگی 

 

  :اس رواتی یک رشح ںیم دحمنیث رفامےت ںیہ

ناوي في فيض القدير )
ُ
(: قوله: "ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" أي 6/583قال امل

ما داموا على هذه السنة؛ ألن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن املرسلين، فمن 

بأخالقهم؛ وألن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك حافظ عليه تخلق 

ر 
َ
النجوم، وفي ملتنا شعار أهل البدع، فمن خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير، فإن أخ

 .غير معتقد وجوب التأخير وال ندبه فال خير فيه

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک ااطفر ںیم دلجی رکان امتم اایبنےئ رک •
ح
  االسلم یک تنس ےہ اور اتریخ رکان الہ العہم انموی ر

 م
علي

ام 

 .اتکب اک رطہقی ےہ، سپ ااطفر ںیم دلجی رکان یہ تنس اور ریخ اک راہتس ےہ

 :٣دحثی ربمن ● 

قال الشيخ آل بسام: الحديث من معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم، فان تأخير 

لهم قدوة في ذلك إال  اإلفطار عمل به الشيعة، الذين هم إحدى الفرق الضالة، وليس

 .اليهود، الذين ال يفطرون إال عند ظهور النجوم

حديث أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يزال الدين ظاهرا ما عجل 

 ."الناس الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون

 ےک میظع زجعمات ںیم ےس اکی ہی ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 

ےن اتم ےئلیک وہید اور اصنری یک اخمتفل یک واحض اشنین ملسو هيلع هللا ىلصےہ ہک آپ  ب

  ایبن رفامیئ ہک وہ ااطفر ںیم اتریخ رکےت 

 

 .اور مت ولگ دلجی رکو ٹ
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مه اہلل ےن رشح ملسم ںیم ذرک ایک ےہ -
ح
 :ایس ابت وک العہم ونوی ر

(: قوله صلي هللا عليه وسلم: "ال يزال 4/225قال النووي رحمه هللا في شرح مسلم )

لناس بخير ما عجلوا الفطر" فيه الحث علي تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ا

 وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا 
ً
ومعناه: ال يزال أمر األمة منتظما

 .أخروه كان ذلك عالمة على فساد يقعون فيه

 .ینعی ہک ااطفر ںیم اتریخ رکان اس اتم ےک اسفد ںیم واعق وہےن یک العتم ےہ

  انیعمج اک لمع

م

 

عي

 :احصہب رکام ریض اہلل 

ى 
َّ
! رجالِن من أصحاِب محمد صل

َ
 فقلنا: يا أمَّ املؤمنين

َ
 أنا ومسروق  على عائشة

ُ
دخلت

ُر  ِ
 
ُر اإلفطاَر ويؤخ ِ

 
 واآلخُر يؤخ

َ
الة ُل الصَّ ِ

ُل الِفطَر ويعج  ِ
َم أحُدهما يعج 

َّ
ُه عليِه وسل

َّ
الل

ُهما  ت: أيُّ
َ
 قال

َ
الة ت: الصَّ

َ
ِه بُن مسعوٍد؛ قال

َّ
؟ قلنا: عبُدالل

َ
الة ُل الصَّ ِ

ُل اإلفطاَر ويعج  ِ
يعج 

َم واآلخُر أبوموس ى
َّ
ُه عليِه وسل

َّ
ى الل

َّ
ِه صل

َّ
 .َهكذا صنَع رسوُل الل

 .الراوي: عمرو بن أبي جندب أبوعطية الوادعي -

 .األلباني املحدث: -

 .املصدر: صحيح الترمذي -

 702الصفحة أو الرقم:  -

ه ےک لمع وک رتہب رقار دای ہک وہ ااطفر ںیم دلجی رکےت  ☆

 

  رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل عی

 

 .ٹ

عن أبي حمزة الضبعي: أنه كان يفطر مع ابن عباس في رمضان فكان إذا أمس ى بعث 

قيمت ربيبة له تصعد ظهر الدار فلما غربت الشمس آذنته فيأكل ونأكل، فإذا فرغ أ

 (4/21) .الصالة فيقوم يصلي ونصلي معه

 

ما  رغوب ےک وفرا دعب ااطفر رکےت  ☆
م

 

عي

   رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل 

 

 .ٹ

 عند 4/225وأخرج عبدالرزاق في "املصنف" )
ً
( بسنده عن املسيب قال: كنت جالسا

أهل ابن عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل 
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الشام الفطر؟ قال نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك و لم ينتظروا النجوم 

 .انتظار أهل العراق

ه وک اتم ےک دلجی ااطفر رکےن یک رکف ریتہ   ☆

 

  رضحت رمع ریض اہلل عی

 

 .ب

وأخرج بسنده عن عمرو بن ميمونة االودي قال: كان أصحاب محمد صلي هللا عليه 

 وأبطأهم سحوراوسلم أسرع الناس 
ً
 .إفطارا

 

  انیعمج ومعام ااطفری ںیم دلجی رکےت   ☆

 م
علي

  احصہب رکام روضان اہلل 

 

 .ٹ

 )6/281قال ابن حزم في املحلى )

مسئلة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإنما هو مغيب الشمس عن أفق 

أفضل! كذلك روينا إلى أن قال: وتعجيل الفطر قبل الصالة واألذان -الصائم وال مزيد 

 .عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رض ي هللا عنهم

  انیعمج ومعام وسرج رغوب وہےت یہ ااطفر رکےت  ☆

 م
علي

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک احصہب رکام روضان اہلل 
ح
  العہم انب زحم ر

 

 

 .ٹ

 :اہقفء اور دحمنیث یک راےئ

اإلفطار( ..وساق حديث سهل بن سعد أن رسول وترجم البخاري فقال: )باب تعجيل 

 "هللا صلي هللا عليه وسلم قال: "ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

مه اہلل ےن اخبری رشفی ںیم اباقدعہ دلجی ااطفر رکےن اک ابب اقمئ رفامای  ☆
ح
 .اامم اخبری ر

جزء  قال الحافظ: وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر وأنه ال يجب إمساك

 بل متى تحقق الغروب حل الفطر
ً
 .من الليل مطلقا

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک رواایت ںیم دلجی ااطفر اک مکح ولطمب ےہ اور ہی وتق رغوب وہےت یہ رشوع  ☆
ح
  احظف انب رجح ر

 .وہاجات ےہ
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قد ذكر أبوحاتم ابن حبان أبوابا ذكر فيه هذه االحاديث و ترجم له بعناوين مهمة وذكر 

قال: ان عين الشمس إذا سقطت حل للصائم اإلفطار )اإلحسان بترتيب صحيح عنوانا 

 )973ابن حبان؛ ط: دار املعرفة، ص: 

  ایس رطح اامم اوباحمت ےن حیحص انب ابحن ںیم اوباب ذرک ےئک نج اک الخہص ہی ےہ ہک وسرج یک ہیکٹ رغوب وہےت یہ   ☆

 .روزےدار ےئلیک ااطفر الحل وہاجات ےہ

 

 :االسلم ےک رفس اک واہعق وضحر علی ه ■

قال اإلمام البخاري رحمه هللا: )باب متي يحل فطر الصائم( وأفطر أبوسعيد الخدري 

حين غاب قرص الشمس ..ثم ساق بسنده حديث عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قال: 

قال رسول هللا صلي هللا عليه و سلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من 

غربت الشمس فقد أفطر الصائم". وساق حديث عبدهللا بن أبي أوفى رض ي هاهنا، و 

هللا عنه قال: كنا مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت 

الشمس قال لبعض القوم: "يا فالن! قم فاجدح لنا" فقال: يارسول هللا! لو أمسيت، 

و أمسيت، قال: "انزل فاجدح لنا" قال: إن قال: "انزل فاجدح لنا" قال: يارسول هللا فل

عليك نهارا، قال: "إنزل فاجدح لنا" فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلي هللا عليه وسلم 

ثم قال: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم". قال الحافظ ابن 

دا علي حجر: ووجه الداللة منه أن اباسعيد ملا تحقق غروب الشمس لم يطلب مزي

 .ذلك وال التفت إلي موافقة من عنده على ذلك
 

ه وضحر ☆ 

 

  ےک اسھت ملسو هيلع هللا ىلصاس واہعق ںیم رضحت البل ریض اہلل عی

 

ابر ابر رضحت البل وک وتس ایتر رکےن اک ملسو هيلع هللا ىلصآپ . ٹ

  مکح دے رےہ 

 

ه رعض رکرےہ  ٹ

 

  اور رضحت البل ریض اہلل عی

 

 ہک ا   ٹ

 

ےن وتس ایپ اور ملسو هيلع هللا ىلصآپ .وت دن ابیق ےہ ب

 

ی 

 رفامای ہک بج وسرج رغوب وہ اور رات رشمق یک رطف ےس 
 ی 
ہ

ی رشوع وہاجےئ سب یہی ااطفر اک وتق ےہ

 

لي

.  

 اور ایس لمع وک احصہب ےن ☆ 

 

ے ےک رىہہن ہک وپری رطح ادن اایتخر ایک ہک ضحم وسرج ےک رغوب وہےن وک ینیقی انبای ب

ے 

 

لب
 
هی
 
ی

  .اک ااظتنر ایک
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 :یک رغمب یک امنزملسو هيلع هللا ىلص وضحر 

  ہشیمہ ےلہپ رغمب یک امنز ڑپےتھ  ملسو هيلع هللا ىلصوڈیوی ںیم ہی دوعی ایک ایگ ہک وضحر  اکی

 

  اور رھپ ااطفر رکےت  ٹ

 

 . ٹ

ہی دوعی الب د لی ےہ اور ایسی وکیئ رواتی ذریخہ ااحدثی ںیم وموجد ںیہن ےہ ہکلب اس ےک ربسکع رواایت وموجد ںیہ 

 .نج ںیم ااطفر وک دقمم رکےن یک تنس اک ذرک ےہ

مالك رض ي هللا عنه قال: ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قط  عن أنس بن

 .صلى صالة املغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء

  )رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما(

ه رفامےت ںیہ ہک آپ 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصرضحت اسن ریض اہلل عی

 

ااطفر ےک ریغب امنز ںیہن ڑپاھیئ، ارگہچ ھچک ہن وہات وت اپین ےک اکی  ےن هبک

  .ےتلٹن ےس یہ روزہ وہکوہگ

 :الخہص الکم

  االسلم یک تنس ےہ اور 

 م
علي

ااطفری اک وتق وسرج رغوب وہےت یہ رشوع وہاجات ےہ اور وفرا ااطفری رکان امتم اایبنےئ رکام 

 .راویضفں اک ویشہ ےہالبذعر اتریخ رکان وہید و اصنری اور 

 .اور اس وڈیوی ںیم ایبن رکدہ امتم رواایت اک طلغ ینعم اور بلطم شیپ رکےک رمگاہ رکےن یک وکشش یک یئگ ےہ

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 43اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 الصة احیبستل

اےکن شیپ رظن ادتباء یہ ےس اس امنز ےک ابرے ںیم املعےئ اتم یک الصة احیبستل یک امنز ےک قلعتم وج رواایت وارد وہیئ ںیہ 

 :فلتخم آراء اور اوقال وموجد ںیہ

 )ہی رواایت حیحص ںیہ (: ١ربمن 
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 :التصحيح

ابن املبارك، أبوداود، الحاكم، ابن منده، الخطيب البغدادي، أبوبكر بن أبي داود، 

الديلمي، أبوسعد السمعاني، أبوالحسن أبوعلى بن السكن، اآلجري، أبوموس ى املديني، 

بن املفضل، أبومحمد عبدالرحيم املصري، البلقيني، العالئي، الزركش ى، ابن 

ناصرالدين الدمشقى، ابن حجر العسقالني، السيوطى، الزبيدي، البيهقي، أبوالحسن 

 .املقدس ي، ابن شاهين، ابن الصالح، أبوالحسن السندي، اللكنوى، املباركفوري

 عاصرين ومحدث ديار الشام األلباني والعالمة أحمد شاكرومن امل

 .واإلمام أحمد وثق املستمر وحديث الثقة صحيح

 )ہی رواایت نسح درےج یک ںیہ (: ٢ربمن 

 :التحسين

البغوي، املنذري، ابن الصالح، النووي في تهذيب األسماء واللغات وفى األذكار، تقى 

حجر فى أمالى االذكار وفى الخصال املكفرة، الدين السبكي، وولده تاج الدين، وابن 

 .والسيوطي فى املرقاة

 .ولإلمام مسلم كالم يشعر بتحسينه

 :ملحوظة

 

 

اختلف اجتهاد النووى والعسقالني فى الحديث، واألولى أن يقال: انهما حسنا الحديث، 

 )139كما حققه العالمة اللكنوى فى اآلثار املرفوعة )ص 

 

 :فیعض ںیہہی رواایت   :٣ربمن 

 :التضعيف

الترمذى، العقيلي، أبوبكر بن العربي فى العارضة، النووى فى شرح املهذب، الذهبي فى 

 .امليزان، ابن حجر فى تلخيص التحبير
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 :ہی رواایت وموضاعت ںیہ  :٤ربمن 

 :الوضع

ابن الجوزى، ابن تيمية فى منهاج السنة، ابن عبدالهادي، سراج الدين القزويني، 

 .فى السيل الجرار وتحفة الواعظينالشوكاني 
 

 :ان اوقال ںیم ےس راحج وقل  ■

کے متعلق تقریبا آٹھ یا نو صحابہ کرام سے روایات منقول ہيں؛ جیسے  صالة التسبیح 

 .حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت انس رض ى هللا عنھم وغيرہ

عمرو واألنصاري ورد حديث التسابيح عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس وابن  •

 .وأنس وأبي رافع وجعفر وابن عمر ومن مرسل عكرمة وعن غيرهم

ما  یک رواتی  ☆
م

 

عي

ان رواایت ںیم ےس دنس ےک احلظ ےس بس ےس زایدہ درتس اور ایلع رواتی رضحت انب ابعس ریض اہلل 

 .ےہ وج اوبداود، انب امہج، انب زخہمی، دتسمرک احمک وریغہ ںیم ذموکر ےہ

 

 

 

 

 :١ربمن رواتی 

 :فأما حديث ابن عباس

، رقم 2/29(، وأبوداود )240، رقم 83فأخرجه البخاري في القراءة خلف اإلمام )ص 

( 1216، رقم 2/223( وابن خزيمة )1387، رقم 1/443( واللفظ له، وابن ماجه )1297

، 1/463( والحاكم في املستدرك )11622، رقم 243/ 11والطبراني في املعجم الكبير )

( جميًعا من طريق عكرمة عن ابن 4695، رقم 51/ 3( والبيهقي في الكبرى )1195رقم 

عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال للعباس بن عبداملطلب: يا عباس يا 

عماه! أال أعطيك أال أمنحك أال أحبوك أال أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك 

ثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره غفر هللا لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحدي
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وعالنيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة 

فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال 

من  هللا وهللا أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك

الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من 

السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك 

خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل 

ة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمع

 .لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

ےن اےنپ اچچ رضحت ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفامای ہک اے اچچ! ںیم آپ وک ھچک ااسی اخص دانی اچاتہ وہں ہک ارگ ملسو هيلع هللا ىلصوضحر ارکم 

 .آپ ہی لمع رکںی وت اہلل اعتیل آپ ےک امتم انگہ اعمف رفامدےگنی

 اور رہ رتعک ںیم اف ہح اور وسرت ڑپےنھ ےک دعب دنپرہ رمہبت احبسن اہلل وا دمح ہلل وال اله اال اہلل واہلل ںیہآپ اچر راعکت امنز ڑپ

رھپ دورسے ،رھپ ےسلج ںیم دس ابر ،رھپ ےلہپ دجسے ںیم دس ابر  ،رھپ وقےم ںیم دس ابر،، رھپ روکع ںیم دس ابر ںیہاربک ڑپ

ابر وہایگ، ایس رطح اچر روتعکں ںیم ےئجیک.  75رھ دجسے ےس رس ااھٹ رک دس ابر، ہی اکی رتعک ںیم ،دجسے ںیم دس ابر پ

 .ںیہ ںیم اکی ابر ای ےنیہم ںیم اکی ابر ای اسل ںیم اکی ابر ای مک از مک زدنیگ ںیم اکی ابر رضور ڑپےتفہاس امنز وک روزاہن ای 

 :اس رواتی ےک قلعتم دحمنیث رکام یک راےئ  ■

  ):268/ 1املنذري في "الترغيب والترهيب" ) قال

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث 

عكرمة هذا، وقد صححه جماعة، منهم الحافظ أبوبكر اآلجري وشيخنا أبومحمد 

 .عبدالرحيم املصري وشيخنا الحافظ أبوالحسن املقدس ي رحمهم هللا تعالى

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اس رواتی وک تہب ےس احصہب ےن رواتی ایک ےہ نکیل ان ںیم ےس بس ےس رتہبنی العہم ذنمری  ●
ح
ر

 .دنس رکعہم نع انب ابعس یک رواتی یک ےہ

 .وقال أبوبكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: أصح حديث في صالة التسبيح هذا
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الحديث إسناد أحسن من وقال مسلم بن الحجاج رحمه هللا تعالى: ال يروى في هذا 

 .هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس

 .اامم اوبداؤد ےک ےٹیب ےتہک ںیہ ہک ریمے وادل اصبح ےن رفامای ہک انب ابعس یک رواتی اس ابب یک احص رتنی رواتی ےہ ●

(: جمهور الرواة على الصفة املذكورة في حديث ابن 270/ 1وقال املنذري أيًضا )

 .رافع والعمل بها أولى إذ ال يصح رفع غيرها...وهللا أعلمعباس وأبي 

 :٢رواتی ربمن 

 :وأما حديث ابن عمرو 

 )611، رقم 1/428( والبيهقي في شعب اإليمان )1298، رقم 2/30فأخرجه أبوداود )

 :٣رواتی ربمن 

 :وأما حديث أنس

 )1191، رقم 1/462( والحاكم في املستدرك )481، رقم 2/347فأخرجه الترمذي )

 .قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن غريب

 .حديث في صالة التسبيح وال يصح منه كبير ش يءملسو هيلع هللا ىلصوقد روي عن النبي 

 .وقد رأى ابن املبارك وغير واحد من أهل العلم صالة التسبيح وذكروا الفضل

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشاهده حديث اليمانيين في صالة 

 .فذكر حديث ابن عباسالتسبيح. 

(: وحديث أنس رواه الترمذي أيضا 2/7قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" )

وفيه نظر ألن لفظه ال يناسب ألفاظ صالة التسبيح وقد تكلم عليه شيخنا في شرح 

 .الترمذي

 :٤رواتی ربمن  

 :وأما حديث أبي رافع

 )610، رقم 1/427شعب اإليمان )( والبيهقي في 482، رقم 2/350فأخرجه الترمذي )
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عن أبي رافع قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعباس: يا عم! أال أصلك إال 

أحبوك أال أنفعك؟ قال بلى يارسول هللا! قال: يا عم صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة 

 ...بفاتحة

 .قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع

 : ابتمہتہب ا■ 

قال البيهقي رحمه هللا: كان عبدهللا بن املبارك يفعلها وتداولها الصالحون بعضهم من 

 )بعض وفيه تقوية للحديث املرفوع. )وباهلل التوفيق

مه اہلل الصة احیبستل یک امنز ڑپےتھ  ☆
ح
ی رفامےت ںیہ ہک دبعاہلل نب ابمرک ر

 هق
ت ي

  اامم 

 

اور رہ زامےن ےک کین اور اصحل ارفاد   ٹ

  اس لمع وک ےتھکیس اور اھکسےت 

 

 .ٹ

 :٥رواتی ربمن 

 :وأما مرسل عكرمة

، رقم 1/464( والحاكم في املستدرك )1216، عقب رقم 2/223فأخرجه ابن خزيمة )

 )4697، رقم 3/52(، والبيهقي في الكبرى )1194

الحديث فإن الزيادة من الثقة أولى من قال الحاكم: هذا اإلرسال ال يوهن وصل 

اإلرسال على أن إمام آالف في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قد أقام هذا 

 .اإلسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله

 

مه اہلل یک راےئ ●
ح
 :اامم ونوی ر

 اامم ونوی رفامےت ںیہ ہک اس امنز وک الصة احیبستل اےئلس اہک اجات ےہ ہک  ☆ 

ح 

یاس ںیم احیبستت یک رثکت وہیت ےہ اور ہی اکی ا  

ہ

تنس  

 .ےہ

(: وأما صالة التسبيح املعروفة فسميت 3/136وقال النووي في "تهذيب األسماء" )

بذلك لكثرة التسبيح فيها على خالف العادة في غيرها؛ وقد جاء فيها حديث حسن في 

وغيرهما من أصحابنا وهي سنة كتاب الترمذي وغيره وذكرها املحاملي وصاحب التتمة 

 .حسنة
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 :الصة احیبستل یک رواایت وک اقلب لمع رقار دےنی وایل ایصخشت ■

 

ى هذا الحديث جمع من أهل العلم؛ منهم: أبوبكر اآلجري، وأبوالحسن  وقد قو 

املقدس ي، والبيهقي، ومن قبلهم ابن املبارك، وكذا ابن السكن، والنووي، والتاج 

وابن ناصرالدين الدمشقي، وابن حجر، والسيوطي، واللكنوي،  السبكي، والبلقيني،

والسندي، والزبيدي، واملباركفوري صاحب "التحفة"، واملباركفوري صاحب "املرعاة" 

 ..]مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح[، والعالمة أحمد شاكر، واأللباني، وغيرهم
 

 .لمع رقار دای ےہإن امتم دحمنیث ےن اس رواتی یک دنس وک اقلب   ☆ 

 

وممن صحح هذا الحديث ممن تقدم ابن منده وألف في تصحيحه كتابا واآلجري 

والخطيب وأبوسعد السمعاني وأبوموس ى املديني وأبوالحسن ابن املفضل واملنذري 

وابن الصالح والنووي في "تهذيب األسماء" وآخرون، وقال الديلمي في "مسند 

الصلوات وأصحها إسنادا، وروى البيهقي وغيره عن الفردوس": صالة التسبيح أشهر 

أبي حامد الشرفي قال: كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث فسمعت 

 .مسلما يقول: ال يروى فيها إسناد أحسن من هذا
 

 .إن اہمئ دحثی ےن الصةاحیبستل یک رواایت وک حیحص رقار دای ےہ  ☆ 

 

مه اہلل رفامےت ںیہ ●
ح
 .ہک امنز یک تلیضف ںیم بس ےس زایدہ حیحص رواتی الصةاحیبستل وایل ےہ اامم دارینطق ر

قال الدارقطني: أصح ش يء في فضائل سور القرآن قل هو هللا أحد وأصح ش يء في 

 .فضل الصالة صالة التسبيح

 

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک الصة احیبستل یک امنز یک رواایت نسح درےج یک ںیہ ●
ح
 .العہم انب رجح ر
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( أن أحاديث صالة 2/850وذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصالح )قلت: 

 .التسبيح من قسم الحسن
 

 :نج رضحات ےن اس رواتی وک اناقلب لمع رقار دای ■

 

مه اہلل
ح
 :العہم انب وجزی ر

 .اوہنں ےن الصة احیبستل یک رواایت وک نم ڑھگت رقار دای

وطرقها وضعفها كلها، وبين ضعفها وقد ذكر ابن الجوزي أحاديث صالة التسبيح 

 ."وذكره في كتابه "املوضوعات
 

مه اہلل
ح
 :اامم رتذمی ر

 .اوہنں ےن اینپ اتکب ںیم الصة احیبستل یک رواایت وک لقن رکےن ےک دعب رفامای ہک اس ےک ابرے ںیم ک طوط رواتی وموجد ںیہن

غير حديث، قال:  قال الترمذي: روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم في صالة التسبيح

 .وال يصح منه كبير ش يء

 

مه اہلل اک دورسا وقل
ح
 :اامم ونوی ر

مه اہلل اک اس ےک قلعتم اکی اور وقل ہی 
ح
 اامم ونوی ر

 

ےہ وج اوہنں ےن یلیقع ےس لقن ایک ےہ ہک الصة احیبستل یک رواایت اثتب  ب

 .ںیہن اور اس امنز ںیم وچہکن اعم امنزوں ےک اقمےلب ںیم رتبیت دبل ریہ ےہ ذہلا اس امنز وک بحتسم انہک لکشم ےہ

ونقل النووي عن العقيلي: ليس في صالة التسبيح حديث يثبت، وكذا ذكره ابن العربي 

يس فيه حديث صحيح وال حسن، وقال النووي: في استحبابها نظر؛ ألن وآخرون ل

 تفعل بغير حديث وليس 
َّ
حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصالة املعروفة، فينبغي أال

 )حديثها ثابت. )ذكره في شرح املهذب
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مه اہلل
ح
 :العہم ویسیط ر

مه اہلل ےس 
ح
 العہم ویسیط ےن انب رجح ر

 

 .اس رواتی اک فعض لقن ایک ےہ ب

مه اہلل ےن "رشح اکشمة" ںیم ان رواایت وک نسح درےج اک رقار دای ےہ
ح
 .نکیل العہم انب رجح ر

 

ونقل السيوطي في "الآللي" عن الحافظ ابن حجر قوله: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، 

وعدم  وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إال أنه شاذ لشدة الفردية فيه،

 .املتابع، والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات

 

 -وموس ى بن عبدالعزيز 
ً
 صالحا

ً
د، وقد  -وإن كان صادقا فال يحتمل منه هذا التفرُّ

فها ابن تيمية، واملزي، وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه...أهـ  ضعَّ

 

في بعض أحاديث املشكاة قال: "الحق أنه في درجة الحسن مع أنه في جوابه عما قيل 

 .... وهللا أعلم-رحمه هللا-لكثرة طرقه"، فاختلف كالمه فيه 

 

مه اہلل
ح
 :اامم ادمح نب لبنح ر

مه اہلل یک رطف وسنمب ایک ایگ ےہ
ح
 .ضعب بتک ںیم رکاتہ ےک وقل وک اامم ادمح نب لبنح ر

التسبيح: رواه أحمد، وقال: ال يصح، قال: وقال صاحب الفروع في حديث صالة 

وادعى شيخنا أنه كذب، كذا قال، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم 

ة بخبر 
َّ
يستحبها إمام. واستحبها ابن املبارك على صفة لم يرد بها الخبر؛ لئال تثبت ُسن

 .ال أصل له

 :آئمة ثالثة ■

  اہلل ےس اس ےک قلعتم ھچک واحض مکح وارد ںیہن وہا ےہ، ذہلا اامم  ےئ رکام ینعی اامم امکل، ر اہقفوہمج

م
م
ح

اوبہفینح اور اامم اشیعف ر

 .ضعب رضحات ےن ان ےک دعم لمع وک اممتعن ںیم د لی امن ایل

 .قال: وأما أبوحنيفة، ومالك، والشافعي فلم يسمعوها بالكلية
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 .رحمهم هللا تعالى -أحد تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية-هذا كالم صاحب الفروع 

مه اهلل
ح
 می ه ر
ي

 

ت
 :اامم انب 

  انب ہیمیت رہمح اہلل

 

  اس امنز وک اثتب ںیہن امےتن   ب

 

 .ٹ

 .لم يستحبها أحد من األئمة

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى: "قد نص أحمد وأئمة أصحابه على 

والشافعي فلم يسمعوها كراهتها ولم يستحبها إمام". قال: "وأما أبوحنيفة ومالك 

 ."بالكلية

مه اهلل
ح
 :العہم انب دقاہم ر

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک الصة احیبستل ےک ابرے ںیم اامم ادمح یک راےئ ہی ےہ ہک اس ےک قلعتم رواایت اثتب 
ح
العہم انب دقاہم ر

 ںیہن اور ہن یہ ہی بحتسم لمع ےہ، نکیل ارگ وکیئ اس امنز وک ڑپےہ وت رحج 

 

 .ںیہن ب

(: ولم يثبت أحمد 438/ 1ابن قدامة رحمه هللا تعالى في املغني في صالة التسبيح ) قال

الحديث املروي فيها ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فال بأس، فإن النوافل 

 .والفضائل ال يشترط صحة الحديث فيها... انتهى
 

مه اہلل اک وجاب
ح
 :العہم انب وجزی ر

وچہکن العہم انب وجزی ےن اس رواتی رپ بس ےس تخس مکح اگلای ےہ ینعی اوکس نم ڑھگت اہک ےہ ذہلا دحمنیث ےن ان اک وجاب 

 

 

 .دای ےہ ب

مه اہلل .١
ح
 :العہم انب نقلم ر

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک انب وجزی اک اس رواتی وک وموضع رقار دانی یطلغ ےہ
ح
 .العہم انب نقلم ر

(: غلط ابن الجوزي حيث ذكرها في 1/165"خالصة البدر املنير") قال ابن امللقن في

  .""املوضوعات

مه اہلل .٢
ح
 :اامم ویسیط ر
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م

ووانب وجزی ےن اس رواتی وک وموضع رقار دے رک دح ےس اجتوز ایک ویکہکن سج راوی وک انب وجزی ےن 
 ه
ج

ل رقار دای ےہ 

 

م

وودرتقیقح وہ 
 ه
ج

 .ومیس نب دبعازعلزی وک ہقث رقار دای ےہل ںیہن، ویکہکن انب نیعم اور اسنیئ ےن 

(: قال السيوطي: وأفرط ابن الجوزي فأورد هذا 124/ 4وقال في عون املعبود )

 .الحديث في كتاب "املوضوعات" وأعله بموس ى بن عبدالعزيز قال: إنه مجهول 

قال الحافظ أبوالفضل ابن حجر في كتاب "الخصال املكفرة للذنوب املقدمة 

اء ابن الجوزي بذكر هذا الحديث في املوضوعات، وقوله: إن موس ى بن واملؤخرة": أس

 .عبدالعزيز مجهول لم يصب فيه، فإن ابن معين والنسائي وثقاه

 .وقال في أمالي األذكار: هذا الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف اإلمام

ه البيهقي وأبوداود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وصحح

 .وغيرهم

وقال ابن شاهين في "الترغيب": سمعت أبابكر بن أبي داود يقول سمعت أبي يقول: 

أصح حديث في صالة التسبيح هذا؛ قال: وموس ى بن عبدالعزيز وثقه ابن معين 

والنسائي وابن حبان وروى عنه خلق، وأخرجه البخاري في جزء القراءة هذا الحديث 

 .حديثا في سماع الرعد وببعض هذه األمور ترتفع الجهالة بعينه وأخرج له في األدب

 

 الخہص الکم

الصة احیبستل ےک قلعتم وارد دشہ رواایت رپ ارگہچ آہمئ دحثی اک الکم وموجد ےہ نکیل ان امتم اوقال اک الخہص یہی ےہ ہک فیعض 

رواایت رثکت رطق یک وہج ےس نسح ےک درےج کت چنہپ یکچ ںیہ اور ااکربنی اتم اک رہ زامےن ںیم اس رپ ہن رصف لمع راہ ےہ 

 ہکلب اس یک رتبیغ 

 

 .، ذہلا اس امنز اک ڑپانھ ارج ووثاب اک ابثع ےہ اور اس لمع وک نم ڑھگت انہک درتس ںیہندی یئگ ےہ ب

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 1438راضمن اابملرک  21
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 44اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 وشال ےک ھچ روزے

 ےن اینپ اتم وک فلتخم وماعق رپ فلتخم اامعل رکےن یک رتبیغ دی اور ان اامعل یک تلیضف ملسو هيلع هللا ىلصوضحر ارکم 

 

 .ایبن رفامیئ ب

 ان یہ اامعل ںیم ےس وشال ےک ھچ روزے 

 

ےن رفامای ہک وج  صخ راضمن ےک دعب ہی ھچ ملسو هيلع هللا ىلصںیہ نج ےک ابرے ںیم آپ  ب

 .روزے رھک ےل وگای اس ےن وپرے اسل ےک روزے رھک ےئل

 :ملسم رشفی یک رواتیحیحص 

 1رواتی ربمن 

ْهِر    كصياِم الدَّ
َ
اٍل كان ا ِمْن شوَّ

ًّ
َبَعُه ست

ْ
ت
َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
 .َمْن صاَم رمضان

 .الراوي: أبو أيوب األنصاري  -

 . املحدث: مسلم -

 .املصدر: صحيح مسلم -

 1164الصفحة أو الرقم:  -

 خالصة حکم املحدث: صحيح -

 ربارب ےہرہ روزہ دس دن ےک روزوں ےک  ●
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 2رواتی ربمن 

ِ يوٍم عشر  قاَل  
 لكل 

ُ
هِر قاَل قلت اٍل فذلَك صياُم الدَّ ا من شوَّ

ًّ
 وأتبَعُه ست

َ
من صاَم رمضان

 .نعم

 .الراوي: أبو أيوب األنصاري  -

 .املحدث: الهيثمي -

 .املصدر: مجمع الزوائد -

 3/187الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: رجاله رجال الصحيح -

 .وگای راضمن ےک سیت روزے نیت وس دونں ےک ربارب اور وشال ےک ھچ روزے اسھٹ دونں ےک ربارب وہےئگ  ●

ہی رواتی ان اافلظ ےک اسھت فلتخم احصہب رکام ےس وقنمل ےہ نکیل بس ےس وقی دنس اوب اویب ااصنری ریض اہلل ہنع    ☆

 .یک رواتی یک ےہ

اإلمام مسلم في صحيحه هو أقوى هذه وحديث أبي أيوب رض ي هللا عنه الذي رواه 

 رواه من ثالثة طرق نظيفة؛ جميعها تدور على سعد ابن 
ً
األحاديث؛ وذلك ألن مسلما

 .سعيد

والرواية األولى لم تسلم طرقها من الكالم على بعض رجال إسنادها، لكن بعضها 

، إذ ليس في رجال إسنادها من هو كذاب أو متهم بكذب، وعلى طريقة
ً
 يحمل بعضا

 اإلمام الترمذي في تحسين األحاديث فإنها حسنة لغيرها

أما الرواية الثانية فإسنادها صحيح، وبخاصة من طريق النسائي والدارمي، وطريق 

 .ابن خزيمة يلتقي معهما في يحيى بن حسان

 :٣رواتی ربمن 

ِه صلى 
َّ
َصاِري: أنه َسِمَع َرُسوَل الل

ْ
ن
َ
ِه األ

َّ
وُل: حديث َجاِبر ْبَن َعْبِدالل

ُ
هللا عليه وسلم َيق

َها»
َّ
ل
ُ
 ك

َ
ة

َ
ن َما َصاَم السَّ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
اٍل ف وَّ

َ
ا ِمْن ش

ًّ
 َوِست

َ
 .َمْن َصاَم َرَمَضان

 :٤رواتی ربمن  ■
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حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من صام 

 ."رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله

 ."أخرى: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة كلهاوفي رواية 

أما الرواية األولى فذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه البزار، وله طرق رجال 

  .بعضها رجال الثقات

 :٥رواتی ربمن  ■

صام حديث ابن عباس وجابر رض ي هللا عنهم أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "من 

 ."رمضان وأتبعه ستا من شوال صام السنة كلها

 :٦رواتی ربمن  ■

حديث ابن عمر رض ي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من صام 

 ."رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

لجميع قلت: هذا الحديث منكر؛ ألن مسلمة بن علي: متروك ، كما أن متنه مخالف 

 .الروايات األخرى 

 ہی رواایت ھچ احصہب رکام ےس رموی ںیہ ●

 .ان رواایت اک نتم اانت وہشمر ےہ ہک ضعب دحمنیث ےن ان وک وتمارت رواایت ںیم امشر ایک ےہ

كما أن متن الحديث مروي من طرق كثيرة من غير طريق سعد بن سعيد، وقد بلغت 

 جعل بعض 
ً
املصنفين ُيدرجون هذا الحديث في األحاديث هذه الطرق من الكثرة حدا

َر أن 
َ
ك

َ
املتواترة، فأورده الكتاني في كتابه: "نظم املتناثر من الحديث املتواتر"، وذ

السيوطي أورده في كتابه: "األزهار املتناثرة في األحاديث املتواترة من طريق ثمانية أنفس 

، وثوبان مولى رسول هللا صلى من الصحابة هم: أبو أيوب األنصاري، وجابر بن عبد هللا

هللا عليه وسلم، وابن عباس وابن عمر، والبراء بن عازب، وغنام، وعائشة رض ي هللا 

، كلهم بألفاظ متقاربة
ً
 . عنهم جميعا

 :اس رواتی وک "حیحص" اک درہج دےنی واےل دحمنیث رکام  ■
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 وحديثا 
ً
ة من العلماء قد صححوا هذا الحديث قديما

َّ
منهم: الترمذي، وابن كما أن ثل

حبان، والدار قطني، والنووي، والهيثمي، والقرطبي، وابن القيم، واملباركفوری، 

 والخطيب التبريزي، ومحمد بن مفلح املقدس ي

حَدثين: الشيخ شعيب األرناؤوط]
ُ
 }131ومن امل

 

رواتی وک وبقل رکان اس ابت یک اشنین ارگہچ رواتی یک دنس رپ الکم وموجد ےہ نکیل دعتد رطق اور دحمنیث رکام اک اس   ☆ 

 .ےہ ہک ہی رواتی اقلب وبقل اور اقلب لمع ےہ

 ےئ رکام اک اس لمع وک اجزئ اور  نسحتس رقار دانی احصہب رکام، اتنیعب اور دقتمنیم اور اتمرخنی اہقف  ☆ 

 

اس یک وبقتیل  ب

 یک العتم ےہ

 

 .دنع األمه

ه حديث صحيح ويصلح لالحتجاج به، خالصة القول: إن حديث أبي أيوب رض ي هللا عن

وكذلك حديث ثوبان رض ي هللا عنه، وباقي األحاديث شواهد تتقوى بهما، باستثناء 

 ومنكر؛ لشدة ضعف رواته وملخالفة متنه لباقي 
ً
حديث ابن عمر فإنه ضعيف جدا

 
ً
 .الروايات جميعا

 :ر اتم اک وقلوہمج

عباس رض ي هللا عنهما وطاؤوس استحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، منهم: ابن 

 .والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن املبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

 ."وقال السيد البكري: "ويسن متأكدا صوم ستة أيام من شهر شوال

[، 132االستحباب. وبه أخذ جمهور الفقهاء من فقهاء املذهب الشافعي] الرأي األول: 

 135[، واملالكي]134ملذهب الحنفي]وبعض فقهاء ا[، 133واملذهب الحنبلي]

قال النووي: قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا ال 

 .خالف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود

 .وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها -
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ما  اہلل ■
م
م
ح

ب فه ر

 

 :اامم امکل اور اامم اوبحی

 ےئ رکام ںیم ےس ان دو رضحات یک رطف اس وقل یک تبسن یک اجیت ےہ ہک وہ ان ھچ روزوں وک رکموہ ینعی اندنسپدیہ ےتھجمس اہقف

 

 

  ٹ

 }137[، واملالكي]136الكراهة. وهو قول في املذهب الحنفي] الراي الثاني: ●

[. وبه 138ذلك]كراهة صيامها متتابعة فإذا فرقت األيام فال بأس في  الرأي الثالث: ●

 }140[ وأبويوسف وغيره من الحنفية]139قال بعض املالكية]

 :اانحف یک راےئ

مه اہلل ان روزوں وک لسلسم رےنھک یک رکاتہ ےک وقل وک لقن رفامےت ںیہ، نکیل ارگ ہی روزے رفتمق وطر رپ 
ح
اامم اوبویفس ر

 .اجںیئ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن رےهک

جيم في البحر 
ُ
الرائق: ومن املكروه... صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة وقال ابن ن

 }161متفرقا كان أو متتابعا، وعن أبي يوسف كراهته متتابعا ال متفرقا ]

 )2/349وعامة مشايخ األحناف لم يروا بذلك بأسا. )كما في فتح القدير 

 ر اانحف اک وقل ان روزوں ےک ابابحتب اک لقن ایکوہمج " ںیمری"حتف ادقل ےہ نکیل ایگ اقلطم رکاتہ وک لقن ایک ںیم ارحبلارلاقئ""

  ںیم یوقل امہرے زامےن ےک امتم اتفو یہیےہ اور 

 

 .وموجد ےہ ب

مه اہلل یک راےئ
ح
 :اامم امکل ر

 :اامم امکل یک رطف ان روزوں یک رکاتیہ اک وج وقل وسنمب ایک اجات ےہ اس ےک قلعتم وخد امہیکل ےن فلتخم اتوالیت یک ںیہ

مه اہلل اک وقل .١
ح
 :انب دبعاربل ر

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اامم امکل ےن ان روزوں یک اممتعن اکی اخص وہج ےس یک ےہ اور وہ ہی ہک ان روزوں وک 
ح
انب دبعاربل ر

 .راضمن ےک روزوں ےک اسھت وجڑ دای اجےئ ذہلا اایتحاط اامم امکل ےن ان روزوں یک رکاتہ اک وقل رفامای

مه اہللاوب دبعاہلل ادبعل .٢
ح
 :ری ر
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مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اامم امکل اس ابت ےس ڈرےت 
ح
  اوب دبعاہلل ادبعلری ر

 

ہک ںیہک ولگ ان روزوں وک وابج ہن ھجمس ںیل  ٹ

  اس ےئل عنم رفامےت 

 

مه اہلل وخد ان روزوں وک رےتھک  ٹ
ح
  ورہن اامم امکل ر

 

 .ٹ

 یہی ابت اامم رقیبط ےن 

 

 . ےہرطمف یک رواتی ےس لقن یک ب

وذهب أبو عبدهللا العبدري إلى تأويل آخر لقول مالك وهو: أن مالكا إنما كره صومها 

وهو من فقهاء -لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها، وزعم العبدري 

 مالكا كان يصومها وحضَّ مالك  الرشيَد على صيامها ] -املالكية
 
 .[168أن

مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه". كما أن القرطبي قال: "وروي مطرف عن 

[169] 
 

 :الہ رخااسن اک لمع

  اامم امکل سج ابت اک وخف رکےت 

 

 وہ لمع الہ رخااسن ےن رشوع ایک ہک ان روزوں اک  ٹ

 

اباقدعہ ایس رطح اک امامتم ایک اجات  ب

 .اسیج ہک راضمن ےک روزوں ںیم ایک اجات اھت

بالد خراسان إذ كانوا يقومون لسحورها على قد وقع ما خافه اإلمام مالك في بعض 

 )153عادتهم في رمضان )

 اک لمعوہمج

 

یی ه
 :ر امل

 زایدہ اھت وت وخف اھت ہک ولگ اوکس ر امہیکل اک لمع ادتباء ےس یہ ان روزوں ےک رےنھک اک ےہ اور ادتبایئ دور ںیم بج لہوہمج

 

 

ب ی ي

 رفض اک ہصح ہن ھجمس 
 
ی ہ 

 ن نکیل بج ملع اعم وہا وت اب رکاتہ 

 

 .متخ وہیئگ ب

 .وللمالكية املتأخرين قيود معروفة لثبوت الكراهة، إذا انتفى قيد منها انتفت الكراهة

وعمل جمهورهم منذ زمن على املبادرة لصومها اتباعا لظاهر النص، بعد انتشار العلم 

 .وذهاب ما خشيه اإلمام. وهللا أعلم

 الخہص الکم

ےک ھچ روزوں اک وبثت وچہکن حیحص ااحدثی ںیم وارد وہا ےہ ذہلا ان روزوں ےک رےنھک رپ ایس وثاب یک ادیم یک اجیتکس ےہ  وشال

 .وج رواایت ںیم وارد ےہ
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  ےئ رکام یک رطف ایکس اممتعن یک تبسن اور نج اہقف

 

  وہ ومعیم اممتعن ںیہن ہکلب اکی اخص ونتیع اور وصرت ںیم  ب

 

 ب

وموجدہ دور ںیم ان روزوں وک الزم ای راضمن اک ہصح ےنھجمس اک دخہش القح وہ یہ ںیہن اتکس ذہلا اب ایسی اممتعن ای اور وچہکن 

 .رکاتہ وایل وکیئ ابت ںیہن

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 1438راضمن اابملرک  23
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 45اہیبنتت ہلسلس ربمن 

١ . 

 

معه
 اک مکح  اولداع  ح 

 اولداع" ےک انم ےس  وکیئ االطصح ںیہن اپیئ اجیت ہکلب ہی اکی این انم اور یئن االطصح ےہ اور اس ںیم وج 

 

معه
رشتعی ںیم "ح 

  .وصخمص امنزںی ای وصخمص اومر ااجنم دےئ اجےت ںیہ ہی بس دے اینبد ںیہ

رقآن و تنس اور فلس اصنیحل ےک آاثر اور الہ ملع ےک اوقال یک روینش ںیم وج ابت حیحص اثتب وہیت ےہ وه ہی ہک اہلل اعتیل ےن 

ےن نج ملسو هيلع هللا ىلصنج ابعدات وک رفض رقار دای ےہ  ےسی وصم و الصۃ وریغہ ان یک اپدنبی یک اجےئ اور ایس رطح اہلل ےک روسل 

  .اک امامتم ایک اجےئونالف وک تنس و بحتسم رقار دای ےہ ان 

اس ےک العوہ ولوگں ےن دنی ےک ادنر ابعدت ےک انم رپ وج یئن یئن زیچںی ااجید رک یل ںیہ وه دبتع ںیہ اور دبیتع لمع اہلل ےک 

 .زندکی وبقمل ںیہن وہات

 ونھکلی رہمح اہلل رفامےت ںیہ

 

ی

ج
ل

 العہم دبعا

 قال العالمة عبد الحی اللکھنوی: (۲)

املعےئ .ہبطخ وداع اک امامتم رکان اسیج ہک اس زامےن ںیم رموج ےہ اور اس وک دح ازتلام کت اچنہپان ادتباع ےس اخیل ںیہن 

ودمتعمنی وک الزم ےہ ہک اس رطےقی ےک ازتلام وک 
 
ڑدںی ات ہک وعام اس ےک بحتسم اور تنس ہکلب رضوری وہےن ےک چ

  ااقتعد ےس اجنت اپںیئ۔

 (اتکب ارظحل واالابۃح ٢دلج ١٧٩ومجمۃع ااتفلوٰی ص(

  ونی اصبح رفامےت ںیہاىہومالان ویفس دل

 اولداع”وعام ںیم راضمن اابملرک اک آرخی ہعمج ڑبی اتیمہ ےک اسھت وہشمر ےہ ، اور اس وک 

 

معه
 .اک انم دای اجات ےہ“ ح 

یک وکیئ اگل وصخیص تلیضف ذرک ںیہن یک یئگ، ہکلب ہی انہک حیحص وہاگ ہک آرخی “ آرخی ہعمج”نکیل ااحدثیِ رشہفی ںیم 

 اولداع اک وج ّوصتر امہرے اہیں راجئ ےہ، دحثی رشفی ںیم اس اک ذرک ںیہن اتلم۔ ہی ولعمم ںیہن وہاکس ہک 

 

معه
ہعمج ای ح 

 اولداع”ای “ آرخی ہعمج”راضمن ےک آرخی ہعمج اک انم 

 

معه
بک ےس اجری وہا؟ اور ہی انم ویکں راھک ایگ؟ اشدی اس یک “ ح 
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راضمن اابملرک ےک متخ وہےن ےک دعب ےس )ینعی دیع ےک ”وہج ہی وہ ہک ٰوکشمة رشفی یک اکی دحثی ںیم آات ےہ ہک: 

 “دن ےس( اےلگ راضمن اابملرک ےک ےئل تنج وک آراہتس رکان رشوع رکدای اجات ےہ۔

ور ےہ، نکیل اس دحثی ےک اطمقب وگای تنج اور الہِ تنج اک این اسل دیعا رطف ےک دن ےس رشوع وہات ہی رواتی زمک

ےہ، اور راضمن اابملرک رپ متخ وہات ےہ، اس ےئل وگای تنج یک وقتمی ےک اطمقب امہِ راضمن اابملرک اسل اک آرخی 

 !( اور ہی ہنیہم ےہ، اور اس اک آرخی ہعمج اسل اک آرخی ہعمج ےہ۔ )واہلل املع

 

نکمم ےہ ہک آرخی ہعمج ےک دعب راضمن  ب

اابملرک ےک متخ وہےن ںیم ےتفہ ےس مک دونں اک وہفق رہ اجات ےہ، اس ےئل آرخی ہعمج وگای امہِ ابمرک ےک رفاق و وداع یک 

 وہ العتم ےہ، اور ہی ھچک ربخ ںیہن ہک آدنئہ ہی دیعس ڑھگایں سک وک بیصن وہیت ںیہ۔ ضعب ولوگں یک اعدت ےہ ہک

آرخی ہعمج ےک ہبطخ ںیم راضمن اابملرک ےک رفاق و وداع ےک اضمنیم ڑبے رتق آزیم ادناز ںیم ایبن رکےت 

ار نیسح .نکیل رضحاِت اہقفء ےن آرخی ہعمج ںیم رفاق و وداع ےک اضمنیم ایبن رکےن وک رکموہ اھکل ےہ.ںیہ
ّ
ومالان زو

 :ںیم ےتھکل ںیہ“ زدبة اہقفل”اصبح  اینپ اتکب 

 

 رکام ریض ملسو هيلع هللا ىلصاابملرک ےک آرخی ہعمج ےک ہبطخ ںیم وداع و رفاق ےک اضمنیم ڑپانھ آرضحنت  راضمن”
ِ
و ااحصب

ارگہچ یف ہسفن ابمح ےہ، نکیل اس ےک ڑپےنھ وک رضوری انھجمس اور ہن ڑپےنھ .اہلل مہنع و فلس اصنیحل ےس اثتب ںیہن ےہ

 اور  .واےل وک وعطمن رکان رُبا ےہ

 

یئک رُباایئں ںیہ، ان رخاویبں یک وہج ےس ان املکت اک رتک الزیم ےہ، اتہک ان  ب

 )٢٠٦ص: ٢)زدبة اہقفل ج:“ رخاویبں یک االصح وہاجےئ۔
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 اضقےئ رمعی اک مکح .٢ 

قلعتم اکی رواتی راضمن ےک آرخی ےعمج وک امنزوں یک اضق رکےن وک  امتم رمع یک اضق امنزوں اک افکرہ رقار دای اجات ےہ اور اس 

  .شیپ اجیکیت ےہ

 .ہی رواتی اور امنز درتس ںیہن

 

حديث : من قض ى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل 

 .صالة فائتة من عمره إلى سبعين سنة
 

 .لکل ابلط ےہ اور یسک اتکب ںیم لقن وہان ایکس تحص یک العتم ںیہن المیلع اقری اصبح رفامےت ںیہ ہک ہی امنز اب

 

قال علي القاري في )موضوعاته الصغرى والكبرى( : باطل قطعيا ، ألنه مناقض  

لإلجماع على أن شيئا من العبادات ال يقوم مقام فائتة سنوات ، ثم ال عبرة بنقل 

ليسوا من املحدثين وال أسندوا صاحب )النهاية( وال بقية شراح )الهداية( ألنهم 

 الحديث إلى أحد من املخرجين . انتهى
 

العہم وشاکین اینپ اتکب وفادئ اومجملہع یف االاحدثی  اوملوضہع ںیم اس رواتی  وک لقن رکےن ےک دعب رفامےت ںیہ ہک ہی رواتی نم 

  .ت ےہڑھگ

 

بلفظ : من صلى في آخر وذكره الشوكاني في )الفوائد املجموعة في األحاديث املوضوعة( 

جمعة من رمضان الخمس صلوات املفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به 

 . من صالة سنة

 

وقال : هذا موضوع بال شك ولم أجده في ش يء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها 

األحاديث املوضوعة ، ولكن اشتهر عند جماعة من املتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا 

 .، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، وال أدري من وضع لهم ، فقبح هللا الكذابين انتهىهذا 
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 ونھکلی رہمح اہلل رفامےت ںیہ ہک ہی رواتی فلتخم داعؤں یک اتکوبں ںیم

 

ی

ج
ل

ی  العہم دبعا

م
لک

 ےہ نکیل ہی رواتی نم

 

 ےہ ڑھگت گ

 

األوراد  قال اللكنوي : وقد ألفت إلثبات وضع هذا الحديث الذي يوجد في كتب

والوظائف بألفاظ مختلفة مختصرة ومطولة بالدالئل العقلية والنقلية رسالة مسماة 

 ب)ردع األخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان( وأدرجت

فيها فوائد تنشط بها األذهان وتصغي إليها اآلذان فلتطالع فإنها نفيسة في بابها رفيعة 

  .الشأن
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 اولداع ےک ومعق یک داعہعمج .  ٣

اجےن وایل داع ےک انم ےس اکی داع رگدش رک ریہ ےہہک رضحت اجرب ریض اہلل ہنع  یہوسال : وسلش ڈیمای ہپ ہعمج اولداع وک ڑپ

وت رفامای ہک  یہاہلل ےک روسل یک اگنہ ھجم رپ ڑپ.وہ دن راضمن اک آرخی ہعمج اھت،ےتہک ںیہ ہک ںیم روسل دخا یک دختم ںیم احرض وہا 

 :اے اجرب ہی امہ راضمن اک آرخی ہعمج ےہ، سپ راضمن وک اولداع رکو اور وہک

ِني
ْ
اْجَعل

َ
ُه ف

َ
ت
ْ
 َجَعل

ْ
ِإن

َ
اُه، ف ا ِإيَّ

َ
َعْهِد ِمْن ِصَياِمن

ْ
ُه آِخَر ال

ْ
ْجَعل

َ
 ت

َ
ُهمَّ ال

َّ
 وَ   الل

ً
ِني  َمْرُحوما

ْ
ْجَعل

َ
 ت

َ
ال

." 
ً
  .الخ َمْحُروما

  اس یک ایک تقیقح ےہ؟

 

ی اصبح اک وجاب

 

گلگي

 :یتفم اعرف ومحمد 

 ذموکرہ داع نم ڑھگت ےہ، ااحدثی ابمرہک یک یسک 

 

یک رطف ملسو هيلع هللا ىلصاتکب ںیم اس اک ذترکہ ںیہن، ذہلا اس وک روسل اہلل  ب

  .وسنمب رک ےک ایبن رکان اور لقن رکان اجزئ ںیہن

 : ، المہظح رفامںیئ ےہ اہتبل رواضف یک ضعب اتکوبں ںیم ہی داع لقن یک یئگ

  راضمنربخ وداع رہش

قال محمد بن علي بن الحسين بن موس ى بن بابويه القمي الشيخ الصدوق الرافض ي 

حدثنا أحمد بن محمد بن السعيد الهمداني مولى بني هاشم عن جابر بن يزيد عن أبي 

َصاِري 
ْ
ن
َ ْ
ِه األ

َّ
 الزبير املكي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل

ى َرُسوِل 
َ
 َعل

ُ
ت

ْ
ل
َ
اَل: َدخ

َ
ْهِر ق

َ
ى هللا عليه و آله و سلم ( ِفي آِخِر ُجُمَعٍة ِمْن ش

َّ
ِه ) صل

َّ
الل

ِل 
ُ
ْعُه َوق ِ

َود 
َ
 ف

َ
ْهِر َرَمَضان

َ
ا آِخُر ُجُمَعٍة ِمْن ش

َ
اَل ِلي: "َيا َجاِبُر، َهذ

َ
ا َبُصَر ِبي ق مَّ

َ
ل
َ
، ف

َ
 :َرَمَضان

ا " ا ِإيَّ
َ
َعْهِد ِمْن ِصَياِمن

ْ
ُه آِخَر ال

ْ
ْجَعل

َ
 ت

َ
ُهمَّ ال

َّ
ِنيالل

ْ
اْجَعل

َ
ُه ف

َ
ت
ْ
 َجَعل

ْ
ِإن

َ
ِني   ُه، ف

ْ
ْجَعل

َ
 ت

َ
 َو ال

ً
َمْرُحوما

 
ً
 " َمْحُروما

ِه 
َّ
َراِن الل

ْ
ف

ُ
ا ِبغ ، َو ِإمَّ

َ
ْهِر َرَمَضان

َ
وِغ ش

ُ
ا ِبُبل َيْيِن، ِإمَّ

َ
ُحْسن

ْ
ِفَر ِبِإْحَدى ال

َ
ِلَك ظ

َ
اَل ذ

َ
ُه َمْن ق

َّ
ِإن

َ
 َو ف

 ."َرْحَمِتِه 
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  .(149م:،رق139فضائل األشهر الثالثة، ص:   (

، و ميرزا حسين 2/202ونقله أيضا ابن طاووس الحسني الرافض ي إقبال األعمال 

 ،8702الطبرس ي الرافض ي في مستدرك الوسائل، رقم: 

 )13620ومحمد بن حسن الحر العاملي في وسائل الشيعة، رقم :  
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 دیع ےک ومہعق رپ دنچ وہشمر دشہ ریغ دنتسم اامعل. ٤

 .ابر اافغتسر رکےن ےس امتم انگوہں یک اعمیف 100  یک حبصدیع  .1

 ہی رواتی 

 

 .ےہ ڑھگت نم ب

استغفر في يوم عيد بعد صالة الصبح مائة مرة ال يبقى في ديوانه ش يء من الذنوب إال 

  . ُمحي عنه ، ويكون يوم القيامة آمنا من عذاب هللا

 .وک انشخبابر احبسن اہلل ودمحبہ ڑپھ رک رمدوں  300دیع ےک دن  .2

 ہی رواتی 

 

 .اثتب ںیہن ےہ ب

صلى هللا عليه  وقال الفشني في تحفة األخوان عن أنس رض ي هللا تعالى عنه ، عنه

والتكبير ( وعن النبي   والتحميد وسلم أنه قال " ) زينوا العيدين بالتهليل والتقديس

ا ألموات هللا وبحمده ثالثمائة مرة وأهداه صلى هللا عليه وسلم ) من قال سبحان

 . ) ألف نور ، ويجعل هللا تعالى في قبرة إذا مات ألف نور  املسلمين دخل في كل قبر
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 ابر ڑپانھ 400الاہل اال اہلل ودحہ الرشکی ہل 

 اثتب ںیہن

 

 .ہی رواتی ب

في كل واحد من  وقال الزهري : قال أنس : قال النبي صلى هللا عليه وسلم ) من قال

الحمد يحي ويميت وهو حي ال   وله إال هللا وحده الشريك له ، له امللكالعيدين : ال إله 

ش يء قدير) أربعمائة مرة ( قبل صالة العيد زوجه هللا  يموت بيده الخير ، وهو على كل

وكأنما أعتق أربعمائة رقبة ، ووكل هللا تعالى به املالئكة يبنون   حوراء ، تعالى أربعمائة

سمعتها   ماتركتها منذ ألشجار إلى يوم القيامة ( قال الزهري :املدائن ، ويغرسون له ا له

عليه   ماتركتها منذ سمعتها من النبي صلى هللا من أنس . وقال أنس رض ي هللا تعالى عنه

 وسلم

  ذكره الصفوي :  الجواب

 لم يذكر سنده في الكتاب : نزهة املجالس ومنتخب النفائس 

 يثبت إال إذا صح  سندهولهذا أجمع العلماء أن الحديث ال 

 يقولون في بعض األحاديث: 
ً
ه ال إسناد له ُيرفع إلى النبي « ال أصل له»أحيانا

َّ
بمعنى: أن

 أو حكاية، وقد يكون 
ً
 أو مقطوعا

ً
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون موقوفا

ما عرف في الكتب، واشتهر على ألسنة األطباء، أو 
 
، إن

ً
ألسنة  بمعنى ال إسناد له أصال

اظ، وقد يكون بمعنى ال أصل له  .القصاصين، أو على ألسنة العباد والوعَّ

 :الخہص الکم

ی  اس وپٹس ںیم

م
لک

  ےنیئگ امتم ابںیت دنسا درتس اور اثتب ںیہن ذہلا امتم الہ اامین ایسی زیچوں وک 
 
 ںی.ےس اانتجب رک هپ

 

  ہبتک دبعاابلیق اوخزنادہ

 1438وشال  2
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 46ربمن اہیبنتت ہلسلس 

 ومال یلع

 ہعیش رضحات اکی رواتی شیپ رکےت ںیہ  :وسال

 "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"

 .اک ینعم اکنےتل ںیہ  "ومال یلع دمد"اور اس ےس الختف اور 

 

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

ےن ہی ملسو هيلع هللا ىلصبس ےس ےلہپ اس رواتی اک سپ رظنم اور اس االعن یک ووجاہت اک واحض رکان رضوری ےہ اتہک ہی ولعمم وہ ہک آپ 

 .ابت ویکں رفامیئ اور اس اک بلطم ایک ےہ

 :واہعق اک سپ رظنم

 :یلہپ رواتی ١

عباس عن بريدة األسلمي رض ي هللا عنه قال: خرجت مع علي رض ي هللا عنه إلى اليمن 

فرأيت منه جفوة، فقدمت على النبي صلى هللا عليه وسلم، فذكرت عليا، فتنقصته، 

يابريدة! ألست أولى " :فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتغير وجهه، فقال

 ."من كنت مواله، فعلي مواله" :قلت: بلى يارسول هللا، قال "باملؤمنين من أنفسهم؟

 (.(8467، 8466، 8145) "الكبرى "أخرجه النسائي في  -

 .(22945وأحمد ) -

 (4353، 4352والبزار ) -

 .(، وصححه على شرط مسلم4578والحاكم ) -

(: قلت: وهذا إسناد 1750تحت الحديث ) "السلسلة الصحيحة"وقال األلباني في  -

 .صحيح على شرط الشيخين، وتصحیح الحاکم علی شرط مسلم وحدہ قصور 

 

 :دورسی رواتی ٢
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الخدري قال: اشتكى الناس عليا رضوان هللا عليه فقام رسول هللا وعن أبي سعيد 

أيها الناس! ال تشكوا عليا؛ فوهللا " :صلى هللا عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول 

 ."إنه ألخشن في ذات هللا أو في سبيل هللا من أن يشكى

 .(1161) "فضائل الصحابة"، وفي (11835) :"املسند"رواه أحمد في  -

 (205/ 2طبري في تاريخه: )وال -

 .(4654والحاكم ) -

 .(1/68) الحلية"وأبو نعيم في  -

 (200-42/199وابن عساكر ) -

 :وهذا اللفظ مختصر، والقصة الكاملة هي

علي بن أبي طالب إلى ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الخدري رض ى هللا عنه قال: بعث رسول هللا 

من إبل الصدقة سألناه أن اليمن، قال أبوسعيد: فكنت ممن خرج معه، فلما أخذ 

نركب منها ونريح إبلنا فكنا قد رأينا في إبلنا خلال،ً فأبى علينا وقال: إنما لكم منها سهم 

 وأسرع 
ً
 أمر علينا إنسانا

ً
كما للمسلمين، قال: فلما فرغ علي وإنطلق من اليمن راجعا

إلى  هو فأدرك الحج، فلما قض ى حجته قال له النبي صلی هللا علیه وسلم: ارجع

أصحابك حتى تقدم عليهم، قال أبوسعيد: وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علی 

منعنا إياه نفعل فلما جاء عرف في إبل الصدقة إن قد ركبت رأى أثر املركب فذم الذي 

أمره والمه، فقلت: إنا إن شاء هللا إن قدمت املدينة ألذكرن لرسول هللا وألخبرنه ما 

تضييق، قال: فلما قدمنا املدينة غدوت إلى رسول هللا أريد أن لقينا من الغلظة وال

 من عند رسول هللا فوقف معي 
ً
أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيت أبابكر خارجا

ورحب بي وسألني وسألته وقال متى قدمت؟ قلت: قدمت البارحة فرجع معي إلى رسول 

فدخلت فحييت  هللا فدخل فقال: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: ائذن له،

رسول هللا وجاءني وسلم علي  وسألني عن نفس ي وعن أهلي فأحفى املسألة، فقلت له: 

يارسول هللا! ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فانتبذ رسول 

هللا وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كالمي ضرب رسول هللا على 

 
ً
ثم قال: سعد بن مالك الشهيد؟ مه بعض قولك ألخيك علي،  فخذي وكنت منه قريبا

فوهللا لقد علمت أنه أخشن في سبيل هللا. قال: فقلت في نفس ي: ثكلتك أمك سعد بن 
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ً
مالك أال أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري ال جرم وهللا ال أذكره بسوء أبدا

 وال عالنية
ً
 .سرا

 .(42/200وابن عساكر ) (5/398) "ةدالئل النبو "رواه البيهقي في  -

 .وهذا إسناد جيد :(205 /4) "السيرة النبوية"وقال ابن كثير في  -

 

 :رسیتی رواتی  ٣

وعن وهب بن حمزة قال: سافرت مع علي بن أبي طالب من املدينة إلى مكة فرأيت منه 

قال: جفوة؛ فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنالن منه؛ 

فرجعت فلقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت عليا فنلت منه فقال لي رسول 

 ."ال تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي" :هللا صلى هللا عليه وسلم

 .[(135 /22) "الكبير"رواه الطبراني في  -

 [(345 /7) "البداية والنهاية"وخيثمة بن سليمان الطرابلس ي، كما في  -

ذكره ابن أبي  "دكين"رواه الطبراني، وفيه  :(9/109) "مجمع الزوائد"ل الهيثمي في وقا -

 .حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا

 :رواایت اک الخہص

ه وک اکی رکشل ےس سمخ )اپوچناں ہصح( الےن ےئلیک ملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 

  ےن رضحت یلع ریض اہلل عی
 
 

 وت واہں میسقت رپ ضعب احصہب ب

ضعب احصہب ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک  .ےس ایکن اکشتی یکملسو هيلع هللا ىلصےن وضحر  ںانراض وہےئگ اور اوہنرضحت یلع ےس 

 .روےی یک یتخس یک اکشتی یک

 

 

 

ه رپ ازلاامت یضرضحت یلع ر

 

 :اہلل عی

 .تمینغ ےک سمخ ےس اکی وخوصبرت ابدنی یل  الہپ ازلام:
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و اس  :دورسا ازلام
 

 

 .ں رپ تمینغ ےک اعمےلم ںیم یتخس یکت

 

 :اس واےعق اک وتق اور اقمم

 اولداع اک واہعق ےہملسو هيلع هللا ىلصہی وضحر 

 

ه
خ 
ح
ےن ہکم ےس وکچ رفام ملسو هيلع هللا ىلصےک اسےنم بج ہی امتم احالت آےئ وت آپ ملسو هيلع هللا ىلصوضحر .ےک 

 .ذی اجحل وک ہبطخ اراشد رفامای ١٨انیم اقمم رپ  "دغری مخ"رک دمہنی ےک راےتس ںیم 

 :دغری مخ 

حفہ ےک رقبی اکی العہق ےہ اور ااکس وموجدہ انم 
ح 

 .ےہ "رغہب"ہی دمہنی اور ہکم ےک درایمن 

م"
ُ
هو: موضع بين مكة واملدينة، وهو واد عند الجحفة به غدير، يقع شرق  "غديُر خ

، ويسمونه اليوم الغربة، و26رابغ بما يقرب من )
ً
اسم رجل صباغ نسب  "خم"( كيال

 .إليه الغدير

 .هو: مستنقع من ماء املطروالغدير 

 (61لعاتق البالدي )ص:  "على طريق الهجرة"و (2/389) "معجم البلدان" :انظر

 :واہعق یک اترخی 

 اولداع ےس وایسپ رپ شیپ آای ١٨ہی واہعق 

 

ه
خ 
ح
 .ذی اجحل وک 

بالنسبة للحادثة فقد كانت بعد حجة الوداع و بالتحديد يوم الثامن عشر من ذي 

السيرة النبوية في ضوء املصادر "الحجة كما قال بذلك الدكتور مهدي رزق في كتابه 

 (678ص: " )األصلية

 

 

 :اک رفامنملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"

 .اس رواتی اک اانت ہصح ہقفتم وطر رپ حیحص ےہ
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 ہکبج

 "اللهم وال من واالہ وعاد من عاداہ"

رواتی ےک اس  ےص ےک ابرے ںیم فلتخم اوقال ںیہ: ھچک رضحات ےن اوکس وموضع رقار دای ےہ اور ھچک ےن فعض دشدی اہک 

 ےہ، نکیل اسمل ابت ہی ےہ ہک ہی ہصح 

 

 .اثتب ےہ ب

 :اک دصقمملسو هيلع هللا ىلصرفامن روسل اہلل  

وچہکن احصہب رکام ںیم ےس ضعب رضحات وک رضحت یلع ےس وکشہ اھت اور وکشہ اکشتی ومعام رفنت اک ببس ےتنب ںیہ اور ولوگں ںیم 

  وج ہچ وگیمایئں رشوع وہیئ 

 

ان بس اومر ےک اخےمت ےئلیک الزم اھت ہک رضحت یلع یک رطف ےس واضتح اور ان ےک ےئک  ںب

ےن ےلہپ وت ارفنادی وطر رپ ان ارفاد وک اھجمسای اور رضحت یلع ےک لمع یک واضتح  ملسو هيلع هللا ىلصپ وہےئ ااعفل اک دافع ایک اجےئ، وت آ

 .رفامیئ اور ان وک رضحت یلع یک تبحم اک درس دای

 : ےسی رضحت ربدیہ ےس رفامای● 

 "یابریدة! الست اولی باملؤمنين من أنفسهم؟"

اامین واولں یک رظن ںیم ان یک اجن  جم  اک رہچہ ابمرک ریغتم وہا اور رفامای ہک ایک ملسو هيلع هللا ىلصرضحت ربدیہ ےن بج اکشتی یک وت وضحر 

 . رےهکےہ وہ یلع وک وبحمب رےهکوبحمب  جم  سپ وج   ےس زایدہ وبحمب ںیہن وہان اچےئیہ؟ رعض ایک یج رضور، رفامای:

 :ےن یتخس یک اکشتی یک ںںوہن ●

 :ان ےس رفامای

   "انه أخشن فی سبیل هللا"  

 .وہ اہلل ےک راےتس ںیم اس ےس زایدہ یتخس اک اظمرہہ اکرفوں ےک الخف رکات ےہ

 

 :ابدنی ےنیل یک اکشتی رکےن واولں ےس رفامای● 

ے ےک اسےنم رضحت یلع یک تبحم، 
مع
 

ج
م

دیقعت اور ان ےک اسھت ولخص  یلع اک ہصح امل تمینغ ںیم اس ےس زایدہ اھتاور رھپ امتم 

 :دےتی وہےئ رفامایوک اینپ تبحم اک زجء رقار 
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 "من کنت موالہ فهذا علی موالہ"

 .اگ رےهکاگ وہ یلع ےس تبحم  رےهکوج ھجم ےس تبحم 

 

 ایس مکح وک احصہب رکام 

 

  ب

س

ے
ه
 

ج
م

دےتی وہےئ رفامای ہک اے یلع! ابمرک وہ آج ےس آپ  ابمرابکد  ذہلا رضحت رمع ےن وفرا  ،

 .ریمے اور امتم املسمونں ےک وبحمب نب ےئگ

 

 وليَّ املؤمنين ؟أخذ الن
ُ

ى هللُا عليِه وسلَم بيِد علِي  بِن أبي طالٍب ، فقال : ألست
َّ
 بيُّ صل

 مواله فعليٌّ مواله ،
ُ

 قالوا : بلى يا رسوَل هللِا ، قال : من كنت

 فقال عمُر بُن الخطاِب : بٍخ بٍخ لك يا ابَن أبي طالٍب ! أصبحت موالَي ومولى كِل  مسلٍم 

 

 :االطصیح ینعمومال اک وغلی اور 

اعمین ذرک ےئک اجےت ںیہ، نکیل ومعام رقآن و دحثی ںیم بج ومال اک ظفل اہک اجات ےہ ای ہی ہغیص  ١٩ تغ ںیم ومال ےک رقتابی  

 .ےک ینعم ںیم یہ اامعتسل ایک اجات ےہ "رصنت، دمداگر، تبحم"اامعتسل وہات ےہ وت واہں 

 

؛ أراد بـكلمة )ولي( هنا املواالة "بعديوهو ولي كل مؤمن " :في الحديثينملسو هيلع هللا ىلصقول النبي 

ة  .التي هي املناصرة واملواد 

صرة، وهذا هو معنى )الولي( و )املولى( 
 
ة والن ( هنا تعني: املستحق للمودة واملحب  فــ )ولي 

 :في كتاب هللا تعالى

ْوِلَياُء َبْعٍض 
َ
 َبْعُضُهْم أ

ُ
ات

َ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
 َوامل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
 {قال هللا تعالى: }َوامل

ام بعض... إذن ألصبح كلٌّ أ
 
ي: مواالة املحبة والنصرة، وليس معناه بعضهم أمراء وحك

ا أميًرا مأموًرا، وحاِكًما محكوًما، ورئيًسا مرؤوًسا في نفس الوقت، ألن بعضنا أولياُء 
 
من

 .بعٍض 

 

 .اجےگنیئ ینعی ارگ ویل اک ینعم ابداشہ ای ہفیلخ ایل اجےئ وت تہب یس آایت اور ااحدثی ےک اعمین ڑگب
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ِذيَن 
َّ
ِه َوال

َّ
ِسِهْم ِفي َسِبيِل الل

ُ
ف

ْ
ن
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
وا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأ

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
وقال تعالى:}ِإنَّ ال

ْوِلَياُء َبْعض
َ
ِئَك َبْعُضُهْم أ

َ
ول

ُ
َصُروا أ

َ
 .{آَوْوا َون

وا 
ُ
ِخذ

َّ
ت
َ
 ت

َ
وا ال

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ِة وقال تعالى: }َياأ َودَّ

َ ْ
ْيِهْم ِبامل

َ
 ِإل

َ
ون

ُ
ق

ْ
ل
ُ
ْوِلَياَء ت

َ
ْم أ

ُ
ك ي َوَعُدوَّ َعُدِو 

َحِق  
ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ُروا ِبَما َجاَءك

َ
ف

َ
ْد ك

َ
 {َوق

وهم وال تناصرونهم   .أي: ال تواد 

 
َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
ُه َوِجْبِريُل َوَصاِلُح امل

َ
َه ُهَو َمْوال

َّ
ِإنَّ الل

َ
ْيِه ف

َ
اَهَرا َعل

َ
ظ

َ
 ت

ْ
 َبْعَد  وقال تعالى: }َوِإن

ُ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
َوامل

ِهير  
َ
ِلَك ظ

َ
 {ذ

دوه، الن املالئكة واملؤمنين هم  أي: إن هللا واملالئكة وصالح املؤمنين ناِصروه ومؤي 

 .األمراء الحاكمون على النبى

 

 :وگای دصقم وبنت

 ".اامرت اک ایبن  ہن ہک الختف ای اک ااہظر اھت،   "اقمم یلع اور تبحم یلع"

ا تجب مودته ومناصرته ال بغضه والشكوى منهملسو هيلع هللا ىلصإذن فمقصوُد النبي   عليًّ
 
 .ومرادُه: أن

 

 

 

 :املعےئ اتم اک ومفق

مه اہلل رفامےت ںیہ ●
ح
ی ر

 هق
ت ي

 :اامم 

 

وأما حديث املواالة ــــ إن صح إسناده ــــ فليس فيه "( 354ص ) "اإلعتقاد"قال البيهقي في 

ما دل  على  "كتاب الفضائل"نصٌّ على والية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في 

مقصود النبي صلى هللا عليه وسلم من ذلك، وهو أنه ملا بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة 
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اختصاصه به ومحبته  عنه وأظهروا بغضه فأراد النبي صلى هللا عليه وسلم أن يذكر 

من كنت وليه فعلي " :إياه ويحثهم بذلك على محبته ومواالته وترك معاداته فقال

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من " :، وفي بعض الروايات"وليه

، واملراد به: والء اإلسالم ومودته، وعلى املسلمين أن يوالي بعضهم بعضا وال "عاداه

 ."عضهم بعضايعادي ب

 

ہن ہک رضحت   ،  ےک اس رفامن اک وصقمد ولوگں ےک دولں ےس ضغب و انعد وک اکنل رک آسپ ںیم تبحم وک دیپا رکان اھتملسو هيلع هللا ىلصوضحر 

 .یلع یک الختف وک ایبن رکان

مه اہلل رفامےت ںیہ ●
ح
 :العہم انب ریثک ر

 :(7/225) "البداية والنهاية"وقال اإلمام ابن كثير في 

كثير من جهلة الشيعة والقصاص األغبياء من أنه أوص ى، يقصد النبي  وأما ما يفتريه

صلى هللا عليه وسلم إلى علي بالخالفة فكذب وبهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير 

من تخوين الصحابة ومماألتهم بعده على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوص ى 

 .بإليه وصرفهم إياها إلى غيره ال ملعنى وال لسب

وٹ  ضعب ولوگں اک اس رواتی ےس الختف یلع وک اثتب رکان
 
ےن وتیص  ںاور اتہبن ےہاور امتم احصہب رپ ہی ازلام ےہ ہک اوہنچ

 .روسل وک انذف ںیہن ایک

 

مه اہلل ●
ح
 :اامم ربطی ر

 ےن رصف اس دحثی رپ اچر دلجوں یک اتکب ھکل ڈایل  ںاس رواتی رپ بس ےس زایدہ یلیصفت ثحب العہم ربطی ےن یک ہک اوہن

 

 

ع اک ازلام  ب

 ب 
ی

 

س

 

ث

 سج یک وہج ےس ان رپ 

 

ر اتم وج وہمج ےن الختف اک ایبن ایک وت اس ںیم ویہ رتبیت ریہک ںاگلنکیل بج اوہن ب

 .ےک زندکی ےہ

وأما اإلمام الطبري فقد خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث 

مخالفة جذرية، فقد أثبت أن أحق الناس بالخالفة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم 
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وأوالهم باإلمامة أبوبكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن 

 .أبي طالب رض ي هللا عنهم أجمعين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في اإلمامة

 .(24للطبري، ص:  "صريح السنة"انظر )

مه اہلل ●
ح
 می ه ر
ي

 

ت
 :العہم انب 

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اس رواتی ںیم الختف اک وکیئ ذترکہ ےہ یہ ںیہن
ح
 می ه ر
ي

 

ت
ا ےن امہ اعمےلم وک ملسو هيلع هللا ىلصورہن آپ  العہم انب 

واس دقر ایبن رپ ہن 
 
 .ڑےت ہکلب اس وک اتیمہ ےک اسھت ایبن رفامےتچ

فقد أجاب عنه اإلمام ابن  ما يستدل به الشيعة بهذه الواقعة على إثبات خالفة علي

ما  -ای حديث الغدير-( فقال: ليس في هذا الحديث 85-4/84تيمية في منهاج السنة )

، وليس في اللفظ ما يدل 
ً
يدل على أنه نص على خالفة علي، إذ لم يرد به الخالفة أصال

 
ً
 بينا

ً
 ....الخعليه، ولو كان املراد به الخالفة لوجب أن يبلغ مثل هذا األمر العظيم بالغا

 :الخہص الکم

 لکل درتس ینعم ےہ اور یہی ینعم وصقمد وبنت  اب "امہرے وبحمب، امہرے رسدار"ومال یلع اک ینعم 

 

اھت اور ولطمب رشتعی  ب

 

 

 اور زماج رشتعی وک ہن ےنھجمس یک اشنین وک اثتب رکان ضحم لہ  "الختف یلع"  ای وک   "الوہىت علی"  ، نکیل اس ےسب

 .ےہ

 املعواہلل 

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 

 47اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 هگوڑے اک وگتش

 ڑے ےک وگتش اک ایک مکح ےہ؟ ایک ہی الحل ےہ ای رحام؟هگو: وسال

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

  اامعتسل رفامےت  بس اک وگتش الحل اھت اور احصہب رکام اس وکےهڑے، دگادتباےئ االسم ںیم هگو

 

 .ٹ
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 .وگتش عنم رفامای اکےهینعی اپوتل دگ  "الحمر االہلیة"  ےنملسو هيلع هللا ىلصزغوہ ربیخ ےک ومےعق رپ آپ 

حوِم “
ُ
يَبَر عن ل

َ
م يوَم خ

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
هَى النبيُّ صل

َ
 ”.الُحُمِر  ن

 .بن عبدهللا جابر :الراوي  -

 .املحدث: البخاري  -

 .املصدر: صحيح البخاري  -

 5524الرقم:  -

 ےک وگتش وک  هگوڑےےن ملسو هيلع هللا ىلصنکیل ایک آپ 

 

 :ںیم دو رطح یک رواایت وارد ںیہ وت اس ےلسلس؟عنم رفامای ب

 .یک رحتم اک ذترکہ ےہ ےک وگتش هگوڑےےک الحل وہےن اک ذترکہ ےہ اور دورسی رواایت ںیم  هگوڑےاکی ںیم 

 : تل وایل رواایت

 وأمرنا أن  نهى رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، .٢

 .نأكل لحوم الخيل

 .الراوي: جابر بن عبدهللا -

 .املحدث: أبوداود -

 .املصدر: سنن أبي داود -

 .3808الصفحة أو الرقم:  -

 .وگتش یک  تل اک ایبن ےہ ےک هگوڑےہی دوونں رواایت دنس ےک احلظ ےس حیحص ںیہ اور ان ںیم ایس ومےعق رپ 

 :رحتم وایل رواایت

هى رسوُل  .١
َ
كِل لحوِم الخيِل ن

َ
َم عن أ

َّ
ُه عليِه وسل

َّ
ى الل

َّ
ِه صل

َّ
 .والبغاِل والحميِر  الل

 .الراوي: خالد بن الوليد -

 .املحدث: اإلمام أحمد -

 .املصدر: العلل املتناهية -

 .2/659الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: منكر -
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 .عنم رفامای ایگےک وگتش ےک اسھت دگےهےک وگتش وک  هگوڑےاس رواتی ںیم 

 .ہی رواتی دنس ےک احلظ ےس تہب زمکور ےہ

ْيِل  .٢
َ
ُحوِم الخ

ُ
َم نهى عن ل

َّ
ى هللُا عليِه وسل

َّ
اِل والَحِميِر . وفي روايِة أبي  أنَّ النبيَّ صل

َ
والِبغ

 مع رسوِل هللاِ 
ُ

ها: غزْوت
ُ
، أول

 
َم خيبَر  داوَد قصة

َّ
ى هللُا عليِه وسل

َّ
 .صل

 .الوليدبن  خالد :الراوي  -

 .املحدث: النسائي -

 .املصدر: الدراية -

 .2/210الصفحة أو الرقم:  -

 –خالصة حكم املحدث: يشبه  -
 
  –إن كان صحيحا

 
 .أن يكون منسوخا

 .اامم اسنیئ ےن وسنمخ رقار دای ےہ اس رواتی وک

 :اہقفےئ رکام ےک اوقال

 .اک وگتش الحل ےہ هگوڑےےئ رکام اور اامم اص نیب ےک زندکی ر اہقفوہمج

مه اہلل ےک فلتخم اوقال وقنمل ںیہ
ح
 :اامم اوبہفینح ر

 .رکموہ رحتیمی .١

 .رکموہ زنتیہی .٢

 .الثاني في كراهة لحم الخيل على قول أبي حنيفة روايتان: تنزيه وتحريم، وصحح

 :ر ےک داللئ حیحص رواایت ےسوہمج

ْيِن 11/233قال في املبسوط )
َ
ِدلُّ َمْن (: َوِبَهذ

َ
ْيِن َيْست

َ
َحِديث

ْ
ُهْم  ال ِإنَّ

َ
ْيِل، ف

َ
خ

ْ
ْحِم ال

َ
ُص ِفي ل

 
ُيَرِخ

َعِة 
َ
ف

ْ
ن
َ
ُه مِل

َ
َبُحون

ْ
وا َيذ

ُ
ان

َ
اِفِعِي  َرِحَمُهْم  ك

َّ
ٍد َوالش  َوُمَحمَّ

َ
ِبي ُيوُسف

َ
ْوُل أ

َ
ِل، َوُهَو ق

ْ
ك
َ ْ
ى األ

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
 .الل

مه اہلل یک د لی
ح
ب فه ر

 

 :اامم اوبحی
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مه ا
ح
بلطم اتلکن ےہ اور ںیہک ےس رکاتہ  ںیہک ےس رکاتہ زنتیہی اک.ہلل ےک اوقال اس ابب ںیم رطضمب ںیہاامم اصبح ر

 ایس رطح اامم اصبح ےک وقل ےک ببس ںیم  .رحتیمی اک

 

ببس رقار دےتی ںیہ اور ضعب  ضعب املعء اس رواتی وک.االتخف ےہ ب

  .د وہےن وک ببس رقار دےتی ںیہاملعء آہل اہج

ا  مَّ
َ
 َوأ

َ
ان

َ
ُه ك

َّ
ِإن

َ
ی ف

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
 َرِحَمُه الل

َ
ة

َ
ُبوَحِنيف

َ
َرُه  أ

ْ
اِب  َيك

َ
ِظ ِفي ِكت

ْ
ف

َّ
اِهُر الل

َ
ظ

َ
ْيِل، ف

َ
خ

ْ
ْحَم ال

َ
ل

ْيِد َيُدلُّ  َص َبْعُض  الصَّ
َّ
اَل: َرخ

َ
ُه ق

َّ
ِإن

َ
ِزيِه، ف

ْ
ن
َّ
 ِللت

َ
َراَهة

َ
ك

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
ُه ِفي  َعل
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 َرِحَمُه الل

َ
َباُيوُسف

َ
أ

هُ 
َّ
اَل  :الل

َ
ُيَك ِفيِه ق
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 )381وقال في لسان الحكام )ص: 
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خ
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زندکی قفتم ہیلع رواتی یک وہج ےس  ارگ اےکن زندکی اممتعن وایل رواتی یک وہج ےس رکاتہ ےہ وت وہ رواتی دحمنیث ےک

 .وسنمخ ےہ
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 )مرقاة املفاتيح(

ایس وہج ےس اب ہقف یفنح ےک میظع  .اندیپ وہیکچ ےہ  وت وموجدہ زامےن ںیم ہی ت ت رقتابید وہان اھتاور ارگ وہج رکاتیہ آہل اہج

 دارالاتفء 

 

 . تل ےک وتفے اجری رکرےہ ںیہ ےک وگتش یک هگوڑے ب

 

 داراولعلم دویدنب اک وتفی

 68175وسال # 

 رحام ےہ؟ اک وگتش االسم ںیم الحل ےہ ای هگوڑےوہں ہک  ںیم آپ ےس ہی وپانھچ اچاتہ .  ١

Published on: Jul 3, 2016 

 68175وجاب # 

 
 
 مسب اهلل ارلنمح ارلح

Fatwa ID: 707-707/B=9/1437 

وہج ےس اس وک ذحب رکےن ےس عنم ایک  رصف اس ےک وفیج اظنم ںیم اکم ںیم آےن یک.اک وگتش االسم ںیم الحل ےہ هگوڑے. ١

   ایگ ےہ۔

 واہلل اعتٰیل املع

 دویدنبداراالاتفء، داراولعلم 

 

 اجہعم ونبری اٹون اک وتفی

 

 ےہ ای رحام ؟ ڑی ےک دودھ اک ایک مکح ےہ، الحلڑا اھکان الحل ےہ ای رحام ای رکموہ؟ اور وہگوہگ: وسال

اور اجزئ ےہ۔ اہیں یعبط اندنسپدییگ یک  ڑا الحل اجونر ےہ، اس اک وگتش اھکان اور دودھ انیپ الحلوصرت وئسمہل ںیم وہگ: وجاب

 .اامعتسل ںیہن ایک اجات۔ طقف. واہلل املع اک وگتش اور دودھ اھکےن ےنیپ ںیموہج ےس اس 
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 )داراالاتفء، ونبری اٹؤن(

 

 الخہص الکم

وہان ایبن ایک ایگ ےہ ہک اھکےن ںیم اےکس  داک وگتش الحل اور بیط ےہ اور ہقف یفنح ںیم اس یک اممتعن یک وہج آہل اہج هگوڑے

وموجدہ دور ںیم اہجں اہجں اس اک وگتش اامعتسل وہات ےہ ااکس اھکان الحل .وہاجےئ واعق ہند ںیم یمک اامعتسل وہاجےن ےس اہج

 .البرکاتہ اجزئ ےہ اور

 

 :زدبہ الفقه

 ))زدبۃ الفقهرکموہ رفامای ےہ۔  ڑا الحل ےہ نکیل اہجد اک اجونر وہےن یک وہج ےس اامم اصبح ےن اس ےک وگتش وکهگو

 

 واہلل املع ابوصلاب

 

ی ه: 

 

 دبعاابلیق اوخزنادہکی

 1438وشال14 

 

 

 

 اہیبنتت ہلسلس ربمن 48

 ربقاتسن اجےن اک مکح

 :اس وموضع ےک نیت  ےص ںیہ

 رمدوں اک ربقاتسن اجان 

 وخانیت اک ربقاتسن اجان 
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 یسک اخص دن ای اخص ومہعق رپ ربقاتسن اجان 

  نکیل رھپ آپ  (1

 

 اباقدعہ ااجزت اور رتبیغ دیےن ملسو هيلع هللا ىلصربقاتسن اجےن ےک قلعتم ادتبایئ االسم ںیم اممتعن  ب

 ذہلا ربقاتسن اجان رمدوں ےئلیک ابثع ربعت و ارج لمع ےہ

ْم َعْن ِزَياَرِة 
ُ
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ُ
َهْيت

َ
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ُ
ت

ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ق

َ
ُبوِر ف

ُ
ق

ْ
ْرِمِذيُّ ال ِ

 
 { َرَواُه الت

َ
ِخَرة

ْ
ُر اآل ِ

 
ك

َ
ذ

ُ
َها ت ِإنَّ

َ
ُزوُروَها ف

َ
ِه ، ف ِ

م 
ُ
ْبِر أ

َ
ق

َحه  .َوَصحَّ

 

 :وخانیت ےک ربقاتسن اجےن ےک ابرے ںیم فلتخم آراء اپےئ اجےت ںیہ (2

 :القول األول 

:وهو وقول عند املالكية ذكره الدسوقي في حاشيته ،وقول عند 
ً
حرمة الزيارة مطلقا

 1/257قاله الشيرازي في املهذبالشافعية

 .الہپ وقل ضعب امہیکل اک ےہ ہک وعرت اک ربقاتسن اجان اقلطم  رحام ےہ

 

 

 

 :القول الثاني

الكراهة،وهو قول عند املالكية ذكره الدسوقي في حاشيته مع تفريق بين الشابة 

املحتاج(،وقول والعجوز،وقول عند الشافعية ذكره ابن حجر الهيتمي في كتابه)تحفة 

 .430/ 2عند الحنابلة رحجه ابن قدامة قي املغني

 امہیکل اشہیعف اور  انحہلب ےک وقل ےک اطمقب وعرت اک ربقاتسن اجان رکموہ ےہ 

،وهو قول الحنفية كما ذكر السرخس ي في )املبسوط( -االستحباب-اإلباحة بل والندب

 .(1/150) راجع حاشية ابن عابدين
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.اک ربقاتسن اجان بحتسم اور رتہب ےہ اانحف ےک زندکی وعرت  

 :رحام ےنہک واولں ےک داللئ

 :أدلة الفريق األول 
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ُ
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ْ
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َحه  ْرِمِذيُّ َوَصحَّ ِ
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َ
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 .ووجه الداللة فيه :النهي، وهو يفيد التحريم

  .اور اس تنعل ےس رحام وہان ولعمم وہات ےہ ےن ربقوں رپ اجےن وایل وعروتں رپ تنعل رفامیئملسو هيلع هللا ىلصاس رواتی ںیم آپ 
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لى هللا عليه وآله وسلم رتب عقوبة على الزيارة وهذادليل لى وجه الداللة: أن النبي ص

 حرمة الزيارة بالنسبة للنساء

 

 وت اانت اانت ذعاب وہات ےن رفامای ہک ارگ مت انجزے ےک اسھت اجںیتملسو هيلع هللا ىلصرضحت افہمط اکی زعتتی ےئلیک ںیئگ وت آپ 

 اور ہی دشتدی 

 

 .رحتم یک العتم ےہ ب

 

 :رحام ےنہک واولں اک وجاب
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 نکیل املعء اتم اس وک اخص رکےت ںیہ ان وخانیت ےک اسھت وج رثکت ےس 

 

یلہپ رواتی ںیم زایرت رکےن واویلں رپ تنعل یک گ

 .رےهکربقاتسن آان اجان 

ُبورِ 
ُ
ق

ْ
اَراِت ال وَّ َ

َعَن ز
َ
َم ل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
نَّ َرُسوَل الل

َ
  أ

 النهي متعلق باملبالغة في الزيارة،وقد دل لفظ )زوارات القبور( على أن 

  4/502كما نقله عنه الشوكاني في نيل األوطار -العربي املالكي في ذلك :يقول ابن

 

قال القرطبي: اللعن املذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة ملا تقتضيه 

برج الصيغة من املبالغة ولعل السبب ما يفض ي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والت

وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فال مانع من اإلذن لهن 

 ألن تذكر املوت يحتاج إليه الرجال والنساء.. انتهى

  
ً
 ثم علق الشوكاني اليه قائال

وهذا الكالم هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب املتعارضة في )

 (الظاهر

 

 

 

 رہمح اہلل رفامےت ںیہاامم رقیبط  ●

ای زبی زتنی اایتخر رکیت ںیہ ای وشرہ ےک وقحق اضعئ رکیت ںیہ  ںیہان رکیت وہہک وج وعرںیت رثکت ےس ربقاتسن اجیت ںیہ اور روان د

 ان وعروتں ےک ابرے ںیم ہی دشدی اممتعن وارد ےہ

 

 دورسی رواتی رضحت افہمط وایل ●

وہ رواایت  ےہ اس رواتی یک دنس وک ارثک دحمنیث ےن فیعض رقار دای ےہ اور اس ےک اقملب نج رواایت ےس وجاز ولعمم وہات 

 .زایدہ وقی ںیہ
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 :وج رضحات رکاتیہ ےک اقلئ ںیہ

اقلئ ںیہ وج رضحات رکاتیہ ےک  :درتقیقح وقل اثین اور اثثل ےک داللئ اکی یہ ںیہ اہتبل ھچک ابوتں ںیم رفق ےہ الثم

 .وعرت ےئلیک رکموہ ںیہن وریغہ یہےن ہی لیصفت ذرک یک ےہ ہک وجان وعرت ےئلیک رکموہ ےہ نکیل وبڑ ںاوہن

 

 :وجاز ےک اقنیلئ ےک داللئ

 :ہی رضحات وخانیت ےک ربقاتسن اجےن وک دنچ رشاطئ اسیکھت بحتسم رقار دےتی ںیہ

 .رثکت زایرت ہن وہ . 1

 .ہن وہ  انٹیپ رہچہ  ای  اچمان  واوالی  .  2

 .نب ونسر رک زبی و زتنی ےک اسھت ربقاتسن ہن اجےئ . 3

 

 

 

 

 :داللئ

 .ےن اممتعن ےک دعب وج ااجزت اطع رفامیئ وہ رمد وعرت دوونں ےئلیک اعم ےہملسو هيلع هللا ىلصوضحر  (1

  االسم ےک ادتبایئ دور ںیم ہکبج وعروتں یک رتتیب االسیم وطخط رپ ںیہن وہیئ 

 

وہ ربقوں رپ اج رک نیب رکںیت، ابل ونںیتچ اور  ب

  یتٹیپ 
 

 

ےن ملسو هيلع هللا ىلصاشرع   وت  ۔ ذٰہلا عنم اک مکح اھت نکیل االسیم میلعت و رتتیب ےک دعب ان ےک وقل و لمع ںیم حیحص االقنب آای،ت

 رمدوں یک رطح وعروتں وک 

 

 زایرت وبقر یک ااجزت انعتی رفامیئ۔ آج  ب

 

وکیئ وعرت ای رمد دوِر اجتیلہ یک رطح ربقوں رپ  ب

 :اج رک ریغ رشیع رحاکت رکے وت اس ےک ےئل اممتعن ےہ، ورہن ااجزت ےہ۔ آاقےئ رکمی اک رفامن ےہ
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 ."نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها"

)مسلم، الصحيح، کتاب الجنائز، باب استيذان النبى صلی هللا عليه وآله وسلم ربه قبر 

 (977، الرقم: 672:  2امه، 

 ‘‘ںیم ےن مت وک ربقوں یک زایرت ےس عنم ایک اھت۔ اب ان یک زایرت ایک رکو۔’’

یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن نعل زوارات اوبقلر ربقوں یک رثکت ےس زایرت هلل رضحت اوب رہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک روسل ا

اور  روزہ،   ینعی تہب زایدہ ربقوں رپ اجےن واویلں رپ ۔سج رطح امنز،رکےن واویلں رپ تنعل رفامیئ۔ زوارات ابمہغل اک ہغیص ےہ 

 زایرت وبقر ںیم   ابیق ابعدات ںیم ابمہغل آزیمی اجزئ ںیہن،

 

 دح ادتعال اکمکح ےہ۔ ب

 :اامم رتذمی ےن اس ےک قلعتم رفامای 

قد رای بعض اهل العلم ان هذا کان قبل ان يرخص النبى صلی هللا عليه وآله وسلم 

زيارة القبور فلما رخص دخل رخصة الرجال والنساء وقال بعضهم انما کره زيارة  فی

 .القبور للنساء لقد صبرهن وکثرة جزعهن

، 372: 3ترمذی، السنن، کتاب الجنائز باب ماجاء فی کراهية زيارة القبور للنساء، )

 (1056الرقم: 

 

 ضعب الہ ملع ےک ایخل ںیم ہی )تنعل( وضحریبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک وعروتں وک زایرت وبقر یک ااجزت ےس ےلہپ ’’

 

 

۔ بج آپ ےن رتصخ دی وت آپ یک رتصخ ںیم رمد اور وعرںیت بس اشلم ںیہ اور ضعب املعء ےن اہک ہک وعروتں یک ب

 ‘‘مک اور دے ربصی زایدہ وہیت ےہ۔زایرت وبقر اس ےئل رکموہ ےہ ہک ان ںیم ربص 

 

 ہنتف و اسفد اک رطخہ رسپ ارگ دے ربصی اک ااہظر، انٹیپ اور ابل ونانچ ای رگابین اھپڑان ہن وہ او 

 

 ہن وہ وت وعرت  ب

 

اس رطح زایرت  ب

  اور ہی ہک ہی تنس دوونں ےک ےئل ےہ۔ ،وبقر رک یتکس ےہ سج رطح رمد
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ِس ْبِن َماِلٍک رض ى هللا (2
َ
ْبِکي  َعْن أن

َ
ِبيُّ صلی هللا عليه وآله وسلم ِباْمَرأة ت

َّ
اَل : َمرَّ الن

َ
عنه ق

ِقي ا
َّ
اَل: ات

َ
ق

َ
ْبٍر، ف

َ
َد ق

ْ
  َواْصِبِري. ملخصاهللاَ ِعن

اِريُّ َوأْحَمُد 
َ
ُبخ

ْ
 (أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب الجنائز). َرَواه ال

وضحر یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اکی وعرت ےک اپس ےس ذگرے وج اکی  رضحت اسن ریض اہلل ہنع ایبن رکےت ںیہ : ’’

  ربق ےک اپس زار و اطقر رو ریہ 

 

  اعتٰیل ےس ڈر اور ربص رک۔هلل ۔ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن رفامای : ب

 .ےن اس ےک روےن وک ربا اجان نکیل اس ےک ربقاتسن آےن رپ ریکن ںیہن رفامیئملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 

ة رض ي اَعْن  (3
َ

هْم يا َرُسْوَل هللا َعاِئش
َ
ْوُل ل

ُ
ق

َ
 أ

َ
يف

َ
 : ک

ُ
ت

ْ
ل
ُ
 : ق

ْ
ت

َ
ال

َ
عنها، في رواية طويلة ق

 هللاِا
َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
ياِر ِمَن امل هِل الِد 

َ
ي أ

ٰ
ُم َعل

َ
ال ْوِلي : السَّ

ُ
اَل : ق

َ
ُبْوِر( ق

ُ
ق

ْ
ْعِني ِفي ِزياَرة ال

َ
؟ )ت

، َويْرَحُم ا
َ
ْسِلِمين

ُ ْ
اهللاُ َوامل

َّ
 ِمن

َ
ِدِمين

ْ
ق

َ
ْست

ُ ْ
اَء ا امل

َ
 ش

ْ
ا ِإن

َّ
ِخِريَن، َوِإن

ْ
أ
َ
ْست

ُ ْ
. هللاُ َوامل

َ
ْون

ُ
ِحق

َ
ال

َ
ْم ل

ُ
ِبک

َساِئيُّ 
َّ
 .()َرَواه ُمْسِلم  َوالن

 .أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء ألهلها

 

ےن وضحر یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس اہنع اکی وطلی رواتی ںیم ایبن رکیت ںیہ ہک ںیم هلل رضحت اعہشئ دصہقی ریض ا’’

ںیم زایرِت وبقر ےک وتق الہِ وبقر ےس سک رطح اخمبط وہا رکوں؟ آپ یلص اہلل ہیلع وآہل هلل! ای روسل ا  ےس رعض ایک :

اعتٰیل امہرے اےلگ اور ےلھچپ ولوگں رپ هلل وملس ےن رفامای : ویں اہک رکو : اے ومونم اور املسمونں ےک رھگ واول! مت رپ السیتم وہ، ا

 مہ  اعتٰیل ےن اچاہ وتهلل رمح رفامےئ اور ارگ ا

 

 ‘‘ںیہمت ےنلم واےل ںیہ۔ ب

رضحت اعہشئ وک ربقاتسن ںیم دالخ وہےن یک داع اھکس رےہ ںیہ، ارگ اجان ونممع وہات وت ااسی رہزگ ہن وہات ہکلب آپ ملسو هيلع هللا ىلصوگای آپ 

 .عنم رفامےتملسو هيلع هللا ىلص
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ة رض ي اهللاِ َعْن َعْبِد  (4
َ
يک

َ
رٍ هللا ْبِن أِبي ُمل

ْ
ْحٰمِن ْبُن أِبي َبک َي َعْبُدالرَّ

 
ُوِف

ُ
اَل ت

َ
هللا رض ي ا عنهما ق

ْحٰمِن  ْبَر َعْبِدالرَّ
َ
 ق

ْ
ت

َ
ة أت

َ
 َعاِئش

ْ
ِدَمت

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ُدِفَن ِفيها ف

َ
ة ف

َّ
ي َمک

ٰ
ُحِمَل ِإل

َ
اَل: ف

َ
، ق ٍي  عنهما ِبُحْبش ِ

رٍ 
ْ
 .ْبِن أِبي َبک

ی کہ ریض ا
مل
 امہنع اک اقمم ہشبح  ںیمهلل امہنع ےس رموی ےہ ہک رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اهلل رضحت دبعاہلل نب ایب 

 .اہنع آپ یک ربق رپ رشتفی الںیئهلل بج رضحت اعہشئ دصہقی ریض ا،ااقتنل وہا وت آپ وک ہکم رکمہم ال رک دنف ایک ایگ

 .رضحت اعہشئ اک اےنپ اھبیئ یک ربق رپ اجان اس لمع ےک اجزئ وہےن یک د لی ےہ

 

ة رض ي اهللاِ َعْن َعْبِد ا (5
َ

ة رض ي هللا عنه أنَّ َعاِئش
َ
 هللا ْبِن أِبي َمِليک

ْ
 يْوٍم عنها أق

َ
ات

َ
 ذ

ْ
ت

ْ
َبل

ْحٰمِن  ْبِر أِخي َعْبِدالرَّ
َ
: ِمْن ق

ْ
ت

َ
ال

َ
ِت؟ ق

ْ
َبل

ْ
، ِمْن أيَن أق

َ
ِمِنين

ْ
ؤ

ُ ْ
ها: يا أمَّ امل

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
اِبِر، ف

َ
ق
َ ْ
ِمَن امل

 َرُسْوُل ا
َ
ان

َ
يَس ک

َ
ها : أل

َ
 ل

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

َ
ِر، ف

ْ
هي َعْن ِزياَرة هللاِ ْبِن أِبي َبک

َ
صلي هللا عليه وآله وسلم ن

ُبْورِ 
ُ
ق

ْ
َحاِکُم ال

ْ
مَّ أَمَر ِبِزياِرِتها. َرَواه ال

ُ
هي ث

َ
 ن

َ
ان

َ
َعْم، ک

َ
: ن

ْ
ت

َ
ال

َ
 .؟ ق

، والبيهقي في 1392، الرقم : 532/  1أخرجه الحاکم في املستدرک، کتاب الجنائز، 

 131/  4السنن الکبري، 

 

ی کہ ریض اہلل ہنع ایبن رکےت ںیہ: اکی دن دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اهلل رضحت دبع ا’’
مل
اہنع ربقاتسن ےس واسپ هلل نب ایب 

  رشتفی ال ریہ 

 

ونینم! آپ اہکں ےس رشتفی ال ریہ ںیہ؟ ا ں ںیم ےن اُن ےس رعض ایک: ب

 

و
م
ل

اےنپ اھبیئ   رفامای:  َُم ا

ایک : ایک وضحر یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس ےن زایرِت وبقر ےس عنم ںیہن  دبعارلنمح نب ایب رکب یک ربق ےس، ںیم ےن رعض

  اہں! ےلہپ عنم رفامای اھت نکیل دعب ںیم رتصخ دے دی  اُوہنں ےن رفامای :   رفامای اھت؟

 

 اےِس اامم احمک ےن رواتی ایک ےہ۔  ‘‘۔ب

6)  
ْ

ت
َ
ان

َ
اَل : ک

َ
ٍد َعْن أِبيه ق ِر ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِت َرُسْوِل اَعْن َجْعف

ْ
اِطَمة ِبن

َ
صلي هللا عليه وآله هللاِ ف

اِق 
زَّ لَّ ُجُمَعة. َرَواه َعْبُد الرَّ

ُ
ْبَر َحْمَزة ک

َ
ُزْوُر ق

َ
 .وسلم ت

، والبيهقي في السنن الکبري،6713، الرقم : 572/  3أخرجه عبد الرزاق في املصنف،   

(7208، الرقم : 131/  4 )  
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م دمحم اابلرق ےس رواتی رکےت ںیہ ہک اُوہنں ےن رفامای : وضحر یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل اامم رفعج ااصلدق اےنپ وادل رگایم اام

ھا  رہ ہعمج وک رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع یک ربق رپ احرضی دیتی هلل اوملس یک اصزبحادی دیسۂ اکانئت رضحت افہمط ریض 

 

عي

  

 

ب

 ں۔اےِس اامم دبع ارلزاق ےن رواتی ایک ےہ۔

ُزْوُر َعْن َعِلِي   (7
َ
 ت

ْ
ت

َ
ان

َ
ِبِي  صلي هللا عليه وآله وسلم ک

َّ
 الن

َ
ت

ْ
اِطَمة ِبن

َ
ُحَسيِن َعْن أِبيه أنَّ ف

ْ
ْبِن ال

َبيهِقيُّ 
ْ
َحاِکُم َوال

ْ
َده. َرَواه ال

ْ
ْبِکي ِعن

َ
ي َوت

 
َصِل

ُ
ت
َ
لَّ ُجُمَعة ف

ُ
ها َحْمَزة ک ْبَر َعِم 

َ
 .ق

ه َعْن آِخرِ 
ُ
 ُرَوات

ُ
َحِديث

ْ
ا ال

َ
َحاِکُم : هذ

ْ
اَل ال

َ
ات  َوق

َ
 .هْم ِثق

/  4، والبيهقي في السنن الکبري، 1396، الرقم : 533/  1أخرجه الحاکم في املستدرک، 

 .137/  2، والعسقالني في تلخيص الحبير، 7000، الرقم :  78

رضحت یلع نب نیسح اےنپ وادل امدج ےس رواتی رکےت ںیہ ہک وضحر یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وآہل وملس یک اصزبحادی دیسۂ اکانئت 

  اھیلع رہ ہعمج وک رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع یک ربق رپ احرضی دیتی هلل رضحت افہمط ریض ا

 

ں آپ واہں داع رکںیت اور رگہی و ب

  زاری رکیت 
 

 

 ۔ت

احمک اور یقہیب ےن رواتی ایک ےہ۔ اامم احمک ےن رفامای: اِس دحثی ےک راوی ہقث ںیہ۔ اےِس اامم  

:دحمنیث اور اہقفےئ رکام ےک اوقال   

 اامم رتذمی ےن امتم رواایت اک وخوصبرت الخہص ایبن رفامای ےہ

 ْبِن 
َ
ان اٍس َوَحسَّ َباب َعِن اْبِن َعبَّ

ْ
اَل: َوِفي ال

َ
ْرِمِذيُّ َوق

 
اِبٍت رض ي اَرَواه الِت

َ
اَل: هللا ث

َ
عنهما. َوق

ِبيُّ 
َّ
َص الن

 
 يَرِخ

ْ
ْبَل أن

َ
 ق

َ
ان

َ
ا ک

َ
ِم أنَّ هذ

ْ
ِعل

ْ
ْد َرأي َبْعُض أهِل ال

َ
. َوق  َحَسن  َصِحيح 

 
ا َحِديث

َ
هذ

َساُء 
 
َجاُل َوالِن َصِته الِر 

ْ
َل ِفي ُرخ

َ
َص َدخ

َّ
ا َرخ مَّ

َ
ل
َ
ُبْوِر ف

ُ
ق

ْ
صلي هللا عليه وآله وسلم ِفي ِزياَرة ال

ا
َ
َرة َجَزِعهنَّ َوق

ْ
ث
َ
ة َصْبِرهنَّ َوک

َّ
َساِء ِلِقل

 
ُبوِر ِللِن

ُ
ق

ْ
ِره ِزياَرة ال

ُ
َما ک

َّ
 .َل َبْعُضهْم : ِإن

أخرجه الترمذي في السنن، کتاب الجنائز، باب ما جاء في کراهية زيارة القبور النساء: )

3  /371) 
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  ہک اممتعن ادتباء بس ےئلیک 

 

 اور ااجزت  ب

 

 وعروتں ںیم ربص یک یمک یک انب رپ ھچک املعء ان ےک ربقاتسن بس ےئلیک ےہ، اہتبل ب

 .اجےن وک رکموہ ےتھجمس ںیہ

 یہی وقل العہم انب رجح القسعین اک 

 

ےہ ب  

3/149أخرجه ابن حجر عسقالني في فتح الباري،   

لقن ایک ےہ( ںیم 136:  4ھ( ےن ۃفحت االوحذی )1353ایس ابت وک اشرِح رتذمی العہم دبعارلنمح ابمروپکری )م   

امتم اشرنیحِ دحثی اور اہقفء رکام ےن اھکل ےہ ہک وصحِل ربعت اور ذتریکِ آرخت ےک ےئل زایرِت وبقر ںیم ومعم ےہ ینعی سج 

  رطح اممتعن اعم 

 

 ایس رطح بج رتصخ  یل وت وہ  ب

 

اعم ےہ۔ اہتبل وعرںیت وچہکن دے ربص وہیت ںیہ ارگ اےنپ یسک رقیبی  ب

زعزی یک ربق رپ اجرک اس رطح ونہح رکںی سج ےس رشتعی ےن عنم ایک ےہ ای ربقاتسن ںیم ان اک اجان ابثعِ ہنتف اور دے رپدیگ و 

وت اس وصرت ںیم وعروتں اک زایرِت وبقر ےک ےئل  دےایحیئ اک ابثع وہ، رحمم اسھت ہن وہ ای ااسی اامتجع وہ اہجں االتخِط رمد و زن وہ

اجان الب ہبش ونممع ےہ۔ اور ارگ رحمم ےک اسھت ابرپدہ ربقاتسن اجےئ اور واہں اجرک داع رکے، ذتریکِ آرخت اسےنم وہ وت رھپ 

 .رتصخ ےہ

وہمجر اانحف ےک زندکی رتصخِ زایرت رمد و وعرت دوونں ےک ےئل ےہ   

.ےتھکل ںیہ  ھ(970۔926)العہم اِنب میجن یفنح  ۔ ١  

 وقيل تحرم علي النساء، واألصح أن الرخصة ثابته لهما

( 2/210ابن نجيم، البحر الرائق:  ) 

 ہی 

 

اہک ایگ ےہ ہک زایرِت ربق وعروتں ےک ےئل رحام ےہ، نکیل حیحص ابت ہی ےہ ہک زایرِت وبقر یک ااجزت رمد و زن دوونں ےک  ب

 ےئل اسکیں ےہ۔

 :اشیم یفنح ےن اھکل ےہ العہم اِنب اعدبنی ۔٢

ا علي األصح  من مذهبنا وهو قول الکرخي وغيره، من أن الرخصة في زيارة القبور  أم 

ساء جميًعا، فال إشکال
 
 .ثابتة للر جال والن
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 (2/626ابن عابدين، رد املحتار علي الدر املختار، )

زایرِت وبقر یک ااجزت رمد و زن دوونں ےک ےئل اثتب اانحف ےک زندکی حیحص وقل )وج اامم رکیخ وریغہ اک ےہ وہ( ہی ہک ☆ ’’

 ‘‘ےہ سج ںیم وکیئ ااکشل ںیہن۔

 :ھ( ےتھکل ںیہ1069العہم رشالبنیل )م   ۔٣

َصِح  
ْ

ي األ
َ
َساِء َعل

 
َجاِل َوالِن ِدَب ِزياَرُتها ِللِر 

ُ
 .ن

 .)شرنباللي، نور اإليضاح، فصل في زيارة القبور(

 رمدوں اور وعروتں ےک ےئل اسکیں وطر رپ بحتسم ےہ۔ حیحص رواتی ےک اطمقب زایرِت وبقر ☆

 :ھ( رمایق االفلح یک رشح ںیم رحتری رفامےت ںیہ1231العہم اطحطوی )م   ۔٤

ساء إذا أردن زيارة القبور إن کان ذالک لتجديد الحزن، والبکاء، 
 
ا الن وفي السراج: وأم 

يحمل الحديث الصحيح والندب کما جرت به عادتهن فال تجوز لهن الزيارة، وعليه 

الحين ‘‘. زائرات القبور هللا لعن ا’’ بر ک بزيارة قبور الص 
 
م، والت رح 

 
وإن کان لالعتبار، والت

ابات، 
 

رع فال بأس به، إذا کن  عجائز. وکره ذالک للش
 

من غير ما يخالف الش

 .کحضورهن في املساجد للجماعات

 .س فيه فتنةوحاصله أن محل الرخص لهن إذا کانت الزيارة علي وجه لي

يدة فاطمة رض ي ا ساء ألن الس 
 
عنها کانت هللا واألصح  أن الر خصة ثابتة للر جال والن

عنها تزور قبر أخيها عبدالرحٰمن هللا تزور قبر حمزة کل جمعة وکانت عائشة رض ي ا

 .بمکة

 .کذا ذکره البدر العيني في شرح البخاري 

 ([341، 340 ) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفالح شرح نور اإليضاح]

 :احلص الکم

ہی ےہ ہک وعروتں ےک ےئل زایرِت وبقر یک اجنگش اس وتق ےہ بج اس رطےقی ےس زایرت وبقر وک اجںیئ ہک سج ںیم ہنتف اک  

 .ادنہشی ہن وہ، اور حیحص ابت ہی ےہ ہک زایرِت وبقر یک رتصخ رمد و وعرت دوونں ےک ےئل اثتب ےہ
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مه 
ح
ی  اہلل ےن "دمعۃ اداقری" رشح حیحص اخبری ںیمیہی ابت العہم دبر ادلنی ینیع ر

م
لک

 .ےہ

 :یسک اخص دن ای اخص ومہعق رپ ربقاتسن اجان

ل اخومش ےہ اور ایسی وکیئ دنتسم حیحص ای فیعض 
ب لک
یسک وصخمص دن ای یسک اخص ومےعق رپ ربقاتسن اجےن ےک قلعتم رشتعی 

 .اجےن یک اتدیک وہرواایت ںیہن ںیتلم نج ںیم اخص دونں ںیم امامتم ےس ربقاتسن 

 .دیع اک دن، بش ربات، بش رعماج ای دس رحمم ےک دن  الثم:

 :ہعمج ےک دن ربقاتسن اجان

ہعمج ےک دن ربقاتسن اجےن ےک ابرے ںیم ارگہچ رواایت وموجد ںیہ نکیل دحمنیث ےن ان رواایت وک دشدی فیعض رقار دای ےہ، 

 ت  اہیں کت ہک ضعب دحمنیث ےن ان رپ نم

 

 .اگلای ےہاک مکح ه

ا ِتب َبرًّ
ُ
ِفر له وك

ُ
ِ ُجُمعٍة غ

 .َمن زار قبَر أبَوْيِه أو أحِدهما في كل 

 .الراوي: أبوهريرة -

 .املحدث: الطبراني -

 .املصدر: املعجم األوسط -

 .6/175الصفحة أو الرقم:  -

خالصة حكم املحدث: ال يروى هذا الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال  -

 .اإلسناد، تفرد به يحيى بن العالء محمد بن زكريا الغالببهذا 

 نکیل احصہب ےک لمع ےس ایکس اتدیئ ولعمم وہیت ےہ اسیج ہک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع رہ ےعمج وک رضحت زمحہ یک ربق رپ اجیت 

 
 

 

ےس احصہب یک اطمتقب اک ارج احلص وہ، ذہلا اانت رضور اہک اجاتکس ےہ ہک ارگ ےعمج ےک دن ربقاتسن اجای اجےئ وت اشدی اس لمع . ت

نکیل درگی اایم ںیم وج ومعمل انبای ایگ ےہ اس یک ہن وکیئ رشیع د لی ےہ اور ہن یہ ہی لمع فلس ںیم یسک ےس اثتب ےہ، ہکلب وعام 

 .ایگ ےہےک دشدی ازتلام اور رہ دیع اور رہ بش ربات ںیم اجےن وک الزم رقار دےنی یک وہج ےس اس لمع وک دبتع رقار دای 

 :اک ربقاتسن اجانملسو هيلع هللا ىلصبش ربات ںیم آپ 
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اور اس  ےہےس اینپ وپری ایحت ہبیط ںیم رصف اکی ابر بش ربات ںیم ربقاتسن رشتفی ےل اجےن اک وبثت اتلم ملسو هيلع هللا ىلصآپ 

 ںیم 

 

ہن رتبیغ ےہ اور ہن یہ دتایع ےہ، ذہلا ارگ زدنیگ ںیم اکی ابر ااسی رکایل اجےئ وت اشدی ارج احلص وہ، نکیل اوکس ومعمل انبان  ب

  .درتس ںیہن

 الخہص الکم 

ربقاتسن اجان رمد اور وخانیت بس ےئلیک اکی بحتسم لمع ےہ، نکیل اس ےک ےئل رشتعی ےن یسک وصخمص دن ای وتق اک نیعت 

 .ایک ےہںیہن 

وچہکن ہی اقمم آرخت یک اید داہین اک ےہ، ذہلا وخانیت نب ونسر رک ربقاتسن اجےن  ےس رپزیہ رکںی، ایس رطح رمدوں ےک وجہم ےک 

 دونں ںیم اجےن ےس 

 

 .رپزیہ رکںی اور ربص اور طبض اک دانم رہزگ اہھت ےس ہن اجےن دںی ب

 واہلل املع

ی ه:

 

 دبعاابلیق اوخزنادہ  کی
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 اہیبنتت ہلسلس ربمن  49

ا ےئ ووضء یک داع

 

ض
ع
 ا

ووض ےک دوران رہ وضع ےک دوہےت وتق وج داع ڑپیہ اجیت ےہ ایک ہی دحوثیں ےس اثتب ےہ؟ ارگ ےہ وت وحاہل ےک اسھت  :وسال

 اراسل رفامںیئ نیع ونازش وہیگ۔

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

اجیت ےہ وہ رضحت اسن اور رضحت یلع ریض اہلل امہنع یک رواتی ےس لقن  یہےت وتق وج داع ڑپوہووض ےک دوران رہ وضع ےک د

 .یک اجیت ےہ نکیل دنس ےک احلظ ےس ایسی امتم رواایت درتس ںیہن

 :ےن رہ لمع اسیکھت داع اھکسیئ ےہملسو هيلع هللا ىلصرضحت اسن ریض اہلل ہنع یک دحثی سج ںیم آپ  .١

 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين 
ُ

يديه إناء ِمن ماء عن أنس قال: دخلت

 ِمن رسول هللا صلى هللا 
ُ

مك مقادير الوضوء". فدنوت ِ
 
عل

ُ
ي أ

 
 ِمن

ُ
،فقال لي: "يا أنس! ادن

 .عليه وسلم

 :اہھت دوہےت وتق یک داع  ●

ا غسل يديه قال: "بسم هللا والحمد هلل وال حول وال قوة إال باهلل  ."فلم 

 :ااجنتس رکےت وتق یک داع  ●

ا استنجى قال:  ر لي أمري فلم  ِ
ن فرجي ويس  ِ

 .""اللهم  حص 

 :ہضمضم اور ااشنتسق یک داع  ●

ني حجتك وال تحرمني رائحة الجنة ِ
 
ا أن تمضمض واستنشق قال: "اللهم لق  ."فلم 

 :رہچہ دوہےت وتق یک داع  ●

ِض وجهي يوم تبيض الوجوه
ا أن غسل وجهه قال: "اللهم بي   ."فلم 
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 :دوونں ابزو دوہےت وتق  ●

ا  .  ."أن غسل ذراعيه قال: "اللهم  أعطني كتابي بيمينيفلم 

 :رس رپ حسم یک داع  ●

بنا عذابك  ِ
 
شَّ برحمتك وجن

َ
ا أن مسح يده على رأسه قال: "اللهم  تغ  ."فلم 

 :ریپوں وک دوہےت وتق  ●

ت قدمي يوم تزل فيه األقدام( ِ
ا أن غسل قدميه قال: )اللهم  ثب   .فلم 

اگ اہلل اعتیل ووض ےک رہ  ےرے ےس اکی رفہتش دیپا  ےہووض رکےت وتق ہی داعںیئ ڑپےن رفامای ہک وج  صخ ملسو هيلع هللا ىلصرھپ آپ 

 .رفامےگنیئ وج رتس زابونں ےس ایقتم کت احیبستت رکاگی اور ارج اس  صخ وک ملب گا 

ثم قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "والذي بعثني بالحق يا أنس! ما ِمن عبٍد قالها عند 

ح هللَا بسبعين وضوئه لم  تقطر ِمن خلل  ِ
 يسب 

ً
أصابعه قطرة إال خلق هللُا تعالى منها ملكا

 يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة
ً
 ."لسانا

 

 

 

 :اس رواتی یک یرخي

ب ت  انیم اکی راوی ےک ابرے ںیم دحمنیث ےک اوقال
ه
ص

 :اس رواتی یک دنس ںیم ابعد نب 

 اامم انب ابحن رفامےت ںیہ ہک اس یک ابںیت ارگ وکیئ اطبل ملع  )ا( 

 

ویٹےنس وت ھجمس اجاگیئ ہک ہی  ب
 
 .ںیہ چ

( : ) عباد بن صهيب من أهل البصرة يروي  164/  2قال ابن حبان في املجروحين ) 

عن هشام عن عروة واألعمش روى عنه العراقيون كان قدريا داعيا إلى القدر ومع ذلك 

 املناكير عن املشاهير التي إذا سمعها املبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضعيروي 

 .)اا( اامم اخبری اور اسنیئ ےن ابعد وک رتموک راوی رقار دای ےہ

اُد ْبُن ُصَهْيٍب 33رقم )« الفوائد املجموعة في األحاديث املوضوعة اِدِه َعبَّ
َ
( وقال: ِفي ِإْسن

 
َّ
اِريُّ َوالن

َ
ُبخ

ْ
اَل ال

َ
ُروكق

ْ
: َمت  .َساِئيُّ
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وٹ  اس دنس ںیم اکی راوی ےہ ادمح نب اہمش سج رپ دحمنیث ےن  ○
 
 .یک تمہت اگلیئ ےہچ

ِنيُّ 
ْ
ط

ُ
اَرق َهَمُه الدَّ ْحَمُد ْبُن َهاِشٍم: اتَّ

َ
ْيًضا أ

َ
 .َوِفيِه أ

اَبَعُه اْبُن َحَجٍر 
َ
ُه، َوت

َ
ْصَل ل

َ
 َباِطل  ال أ

ُ
َحِديث

ْ
ا ال

َ
: َهذ َوِويُّ

َّ
اَل الن

َ
 .ق

( وقال: أخرجه ابن الجوزي في 441للسيوطي رقم )« الزيادات على املوضوعات»

هم به الدارقطنيُّ أحمَد بن « العلل» اَد بن صهيب، واتَّ هم ابُن حبان به عب  وقال: قد اتَّ

 .هاشم

اد  ا عب   :فأم 

 .فقال ابن املديني: ذهب حديثه

 .وقال البخاري والنسائي: متروك

 .اكير التي ُيشهد لها بالوضعوقال ابن حبان: يروي املن

هام الدارقطني.. انتهى ا أحمد بن هاشم فيكفيه ات   .وأم 

 :رضحت یلع وایل رواتی .٢

اَل: 
َ
الب كرم هللا َوجهه ق

َ
ي بن أبي ط

 
ى َعل

َ
َعلمِني »عن أبي ِإْسَحاق السبيِعي َرفعه ِإل

د 
ْ
ِلَمات أقولهن ِعن

َ
ْيِه َوسلم ك

َ
ى هللا َعل

َّ
لم أنسهنَرُسول هللا َصل

َ
وُضوء ف

ْ
 .ال

 :اہھت دوہےت وتق یک داع  ●

اَل: ِبسم هللا 
َ
غسل كفيه ثمَّ ق

َ
ِتي ِبَماء ف

ُ
ْيِه َوسلم ِإذا أ

َ
ى هللا َعل

َّ
 َرُسول هللا َصل

َ
ان

َ
ك

ُهمَّ اْجَعلِني من التوابين واجعلني من املتطهرين، 
َّ
م، الل

َ
ْسال ِ

ْ
ى اإل

َ
َحْمد هلل َعل

ْ
َعِظيم، َوال

ْ
ال

عطيتهم شكروا، َوِإذا ابتليتهم َصَبُرواواجعلني من 
َ
ذين ِإذا أ

َّ
 .ال

 :ااجنتس ےک وتق  ●

ا(
ً
ث

َ
ال

َ
رجي" )ث

َ
ُهمَّ حصن ف

َّ
اَل: "الل

َ
ِإذا غسل فرجه ق

َ
 .ف

 :ہضمضم ےک وتق  ●
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َوة كتابك وذكرك 
َ

ى ِتال
َ
عِني َعل

َ
ُهمَّ أ

َّ
اَل: الل

َ
 .َوِإذا تمضمض ق

 :ااشنتسق ےک وتق  ●

اَل: 
َ
ةَوِإذا استنشق ق

َّ
جن

ْ
ُهمَّ أرحني َراِئَحة ال

َّ
 .الل

 :رہچہ دوہےت وتق  ●

ُهمَّ بيض َوْجهي َيْوم تبيض ُوُجوه َوتسود ُوُجوه
َّ
اَل: الل

َ
 .َوِإذا غسل َوجهه ق

 :ابزوؤں وک دوہےت وتق  ●

ُهمَّ آتني كتابي بيميني وحاسبني حسابا َيِسيرا. َوِإذا غسل 
َّ
اَل: الل

َ
َوِإذا غسل َيِمينه ق

 
َ
ْهري ِشَماله ق

َ
 من َوَراء ظ

َ
 تعطني كتابي بشمالي َوال

َ
ُهمَّ ال

َّ
 .اَل: الل

 :رس رپ حسم رکےت وتق  ●

ُهمَّ غشني ِبَرْحَمتك
َّ
اَل: "الل

َ
  ."َوِإذا مسح َرأسه ق

 :اکونں رپ حسم ےک وتق  ●

ْول فيتبعون 
َ
ِمُعون الق

َ
ذين َيْست

َّ
ُهمَّ اْجَعلِني من ال

َّ
اَل: "الل

َ
ْيِه ق

َ
ن
ُ
ذ

ُ
 ."أْحسنه َوِإذا مسح أ

 :ریپوں وک دوہےت وتق  ●

ُه سعًيا مشكوًرا وذنًبا مغفوًرا وتجارة لن تبور". ثمَّ 
ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
اَل: "الل

َ
ْيِه ق

َ
َوِإذا غسل رجل

ْير عمد
َ
ِذي َرفعَها ِبغ

َّ
َحمد هلل ال

ْ
اَل: ال

َ
ق

َ
َماء ف ى السَّ

َ
 .رفع َرأسه ِإل

رھپ اس رپ   رس رپ ڑھکے وہرک ہی بس ھچک اکی ورےق رپ اتھکل ےہ، ےن رفامای ہک اکی رفہتش ووض رکےن واےل ےکملسو هيلع هللا ىلصرھپ آپ 

 .اگ اور ہی رہم ایقتم ےک دن یہ یلھک یگ رےهکرہم اگل رک اہلل اعتیل ےک رعش ےک ےچین 

ول ِفي ورقة ثمَّ 
ُ
تب َما َيق

ْ
ى َرأسه يك

َ
اِئم َعل

َ
لك ق

ْ
ْيِه َوسلم: َوامل

َ
ى هللا َعل

َّ
ِبي َصل

َّ
اَل الن

َ
ق

ِقَياَمةيختمه، فيرفعه 
ْ
ى َيْوم ال

َ
اتمه ِإل

َ
 يفك خ

َ
ال

َ
َعْرش ف

ْ
حت ال

َ
 .فيضعه ت
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 :اس رواتی یک یرخ ج

 .اس رواتی یک دنس ںیم اکی راوی اوبرشب ادمح نب دمحم نب رمع نب بعصم رپ نم ڑھگت رواایت انبےن اک ازلام ےہ

د بن نعيم بن « اإلمام»اخرجه ابن دقیق العید فی کتاب  فضل ُمَحمَّ
ْ
ي َعن أبي ال

 
َعل

ْيَمان بن 
َ
اتل ُسل

َ
ُبومق

َ
ا أ

َ
ن
َ
، ث ِمي 

ْ
خ

َّ
ْحمد بن حم الصفار الل

َ
اِسم أ

َ
ق

ْ
ُبوال

َ
ا أ

َ
، ن اِري 

َ
الُبخ

ا 
َ
ن
َ
، ث ْيَباِني 

َّ
ا حبيب بن أبي حبيب الش

َ
ن
َ
روِزي، ث

ْ
ْحمد بن ُمصعب امل

َ
ا أ

َ
ن
َ
فضل، ث

ْ
ال

ذكره
َ
ُبوِإْسَحاق السبيِعي ف

َ
 .أ

: سلیمان بن الفضل ضعیف، وشيخه «تخریج أحادیث األذکار»قال الحافظ فی 

منسوب الی جد ابيه، وهو احمد بن محمد بن عمر بن مصعب ابوبشر، متهم بوضع 

 .الحدیث

 .وابواسحاق السبیعی عن علی منقطع«: البدر املنير»وقال ابن امللقن فی 

ِليل بن « كتاب الدعوات»واخرجه املستغفرى في 
َ
خ

ْ
ي أبي سعيد ال اض ِ

َ
من َحِديث الق

ا 
َ
ن
َ
ُحَسْين بن حميد، ث

ْ
ا ال

َ
ن
َ
ْحَمن، ث د بن عبدالرَّ ُبوَعْمرو التمار ُمَحمَّ

َ
ْحمد، أنبأنا أ

َ
أ

حسن 
ْ
س، َعن ال

ُ
اِرَجة، َعن ُيون

َ
ا املغيث بن بديل، َعن خ

َ
روِزي، ن

ْ
حسن امل

ْ
ُحَسْين بن ال

ْ
ال

ي
 
َبْصِري  ، َعن َعل

ْ
 .ال

ْيضا؛
َ
ا ُمْرسل أ

َ
 قال ابن امللقن: َوَهذ

 :ےک قلعتم دحمنیث ےک اوقالان رواایت 

( ) وأما الحديث املوضوع في الذكر على كل  122وقال ابن القيم في املنار املنيف ) ص 

 عضو فباطل (

 .العہم انب امیقل رفامےت ںیہ ہک رہ وضع رپ داع ڑپےنہ وایل رواتی ابلط ےہ

 خیش ہحلط اینمر اصبح ےن 

 

 :ان رواایت رپ رصبتہ رکےت وہےئ رفامای ب
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 اس یک ااسدین ںیم وکیئ   ہی دحثی اثتب ںیہن ےہ ،  : الخہص ہی ےہ ہک 

 

دنس اقلب اامتعد ںیہن ےہ ،اور اس اک ڑپانھ ونسمن ےہ  ب

ن اىہہن بحتسم ےہ ، اہں ضعب اہقفء ےن وج ڑپےنھ اک ابابحتب اھکل ےہ وت وہ رشیع ابابحتب ںیہن ےہ ، ہکلب ووض ںیم ااضحتسر اور د  ،

 بس ےہ ای ادب ےک درہج ںیم ےہ ۔ڑباھےن ےک ےئل انم

 

 :الخہص الکم

 

 

  ہی رواایت ریغ اثتب اور دنس ےک احلظ ےس اناقلب اابتعر ںیہ، ذہلا ان داعؤں وک اثتب ںیہن اہک اجاتکس، اہتبل ارگ وکیئ  صخ هبک

 

 هبک

 

س

ےاس وک تنس 
ه
 

ج
م

ریغب وییہن ڑپھ ےل وت اجنگش ولعمم وہیت ےہ، اہتبل ارگ ووض ےک ومےعق رپ اثتب اامعل اک امامتم ایک اجےئ وت  

 .زایدہ ارج اور عفن وہاگ

 :ووض ےک ادتباء ںیم

 :ےن ووض ےک ادتباء ںیم مسب اہلل ڑپےنھ یک رتبیغ دی ےہملسو هيلع هللا ىلصآپ 

َر جسُدُه  هَّ
َ
ِه تط

َّ
َر اسَم الل

َ
ك

َ
 وذ

َ
أ  َمن توضَّ

َّ
ر إال هَّ

َ
ِه لم َيتط

َّ
ِر اسَم الل

ُ
 ولم يذك

َ
أ ُه، وَمن توضَّ

ُّ
كل

 .موضُع الوضوِء 

 .الراوي: أبوهريرة -

 .املحدث: البيهقي -

 .املصدر: السنن الكبرى للبيهقي -

 .1/45الصفحة أو الرقم:  -

  .خالصة حكم املحدث: مرفوع ضعيف -

 :ووض رکےت وتق یک داع ●

 :حیحص رواایت ےس اثتب ےہےس ہی داع ملسو هيلع هللا ىلصدوران ووض آپ 

ى وقال: اللهمَّ أصلْح لي ديِني 
َّ
م بوضوٍء فتوضأ وصل

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
 النبيَّ صل

ُ
أتيت

ْع لي في داِري وبارْك لي في رزِقي ِ
 .ووس 

 .أبوموس ى األشعري عبدهللا بن قيس الراوي: -
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 .املحدث: الهيثمي -

 .املصدر: مجمع الزوائد -

 10/112الصفحة أو الرقم:  -

 .خالصة حكم املحدث: رجاله رجال الصحيح غير عباد بن عباد املازني وهو ثقة -

 

 درتس ںیہن  ☆

 

 .ووض ےک دعب ہملک اہشدت ڑپےنھ یک رواایت وت تہب وہشمر ںیہ، اہتبل ایلگن ااھٹےن وایل ابت اس ںیم ب

   اللہم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من املتطهرين ایس رطح ووض ےک دعب 

 

 .اثتب ےہ ب

 

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

  1438  وشال  24
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 50اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 یلہپ اوالد اک ڑلیک وہان

ےن رفامای ہک سج وعرت یک یلہپ اوالد ڑلیک وہ وت ہی اس وعرت یک ملسو هيلع هللا ىلصہی ابت وطبر دحثی وہشمر یک یئگ ےہ ہک آپ  :وسال

 ےہ، ایک ہی رواتی درتس ےہ؟وخش یتمسق یک العتم 

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 ےن اضفلئ ملسو هيلع هللا ىلصایچبں اہلل اعتیل یک وتمعنں ںیم ےس اکی وخوصبرت تمعن ںیہ اور ویچبں اور ونہبں یک رتتیب رپ آپ 

 

ذرک  ب

 :رفامےئ ںیہ

َم . ١
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
 :قوله َصل

ا "  
َ
غ

ُ
ْبل

َ
ى ت ْيِن َحتَّ

َ
َصاِبَعهَمْن َعاَل َجاِرَيت

َ
ا َوُهَو َوَضمَّ أ

َ
ن
َ
ِقَياَمِة أ

ْ
 ."َجاَء َيْوَم ال

 .(2631رواه مسلم: )

ےن رفامای: سج ےن دو ڑلویکں یک رتتیب یک وت ایقتم ےک دن وہ ریمے اسھت اس رطح وہاگ  ےسی ملسو هيلع هللا ىلصاکی دحثی ںیم آپ 

 .ہی دوونں اایلگنں ڑجی وہیئ ںیہ

َم: . ٢
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ْو قوله َصل

َ
اِن أ

َ
ت
َ
ْو اْبن

َ
َواٍت أ

َ
خ

َ
 أ

ُ
ث

َ
ال

َ
ْو ث

َ
اٍت أ

َ
 َبن

ُ
ث

َ
ال

َ
ُه ث

َ
 ل

َ
ان

َ
"َمْن ك

 
ُ
ة

َّ
َجن

ْ
ُه ال

َ
ل
َ
َه ِفيِهنَّ ف

َّ
ى الل

َ
ق

َّ
ْحَسَن ُصْحَبَتُهنَّ َوات

َ
أ
َ
اِن ف

َ
ت

ْ
خ

ُ
 ."أ

 .(1916) رواه الترمذي -

 .(5147) وأبوداود-

 .(3669) وابن ماجه -

 

 .یک ای دو ونہبں اور دو ویٹیبں یک رتتیب یک وت اس ےئلیک تنج ےہسج ےن نیت ونہبں ای ویٹیبں یک رتتیب 
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نکیل یلہپ اوالد ےک یٹیب وہےن ےک ابرے ںیم سج دقر رواایت وقنمل ںیہ وہ اس دح کت زمکور ںیہ ہک دحمنیث ےن اس رپ  ☆

 .وموضع وہےن اک مکح اگلای ےہ

(: حديث "من يمن 1/677)قال الحافظ السخاوي رحمه هللا في "املقاصد الحسنة" .  ١

املرأة تبكيرها باألنثى" رواہ الديلمي عن واثلة بن األسقع مرفوعا بلفظ: "من بركة 

تبكيرها باألنثى" ألم تسمع قوله تعالى: }يهب ملن يشاء إناثا{ فبدأ باإلناث، ورواه 

أيضا عن عائشة مرفوعا بلفظ: "من بركة املرأة على زوجها تيسير مهرها وأن تبكر 

 ..ناث" وهما ضعيفان.. انتهىباإل 

 .العہم اخسوی اس رواتی وک لقن رکےن ےک دعب رفامےت ںیہ ہک ہی رواایت فیعض ںیہ •

 .وقال السيوطي في فتاويه: ال يصح.  ٢

 (2/287انظر: "كشف الخفاء" ) 

مه اہلل ےن 
ح
 اامم ویسیط ر

 

 .اس رواتی رپ ریغ حیحص وہےن اک مکح اگلای ےہ ب

ه یک دنسرضحت یلع ریض  .٣

 

 اہلل عی

( من طريق شيخه محمد بن محمد بن األشعث: 6/302أخرجه ابن عدي في "الكامل" )

حدثني موس ى بن إسماعيل بن موس ى بن جعفر بن محمد: حدثني أبي، عن أبيه، عن 

 
ً
 .جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي مرفوعا

فقد ساق له ابن عدي نحو خمسة وعشرين  قلت: موضوع، املتهم به هذا الشيخ ؛

 من أصل قرابة ألف حديث بهذا اإلسناد العلوي، وقال: "وعامتها من املناكير، 
ً
حديثا

 
ً
 ."وكان متهما

 .انب دعي ےن ہی رواتی دمحم نب دمحم نب األثعش یک دنس ےس لقن یک ےہ اور اس رپ نم ڑھگت رواایت انبےن اک ازلام ےہ

  وقال الدارقطني: "آية من آيات هللا: وضع ذاك الكتاب؛ يعني العلويات". وقد مض ى . ٤ 

  .(1932) له حديث آخر موضوع في املجلد الرابع رقم
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  سج اک انم "ولعایت" راھک

 

 .دارینطق اس راوی ےک ابرے ںیم ےتہک ںیہ ہک اس ےن اکی وپری نم ڑھگت اتکب ڑھگ یل  ب

 ""وساق له ابن عدي جملة موضوعات  : "امليزان"وقال الذهبي في .  ٥

مه اہلل رفامےت ںیہ ہک اس راوی یک رواایت ںیم نم ڑھگت اشلم ےہ
ح
 .اامم ذیبھ ر

ه یک دنس. ٦ 

 

 :واہلث نب اعقس ریض اہلل عی

 الخرائطي في "مكارم األخالق" قال: "حدثنا محمد بن جابر الضرير، حدثنا 
ً
رواه مسندا

العبدي، حدثنا حكيم بن حزام، عن العالء بن كثير، عن مكحول، مسلم بن إبراهيم 

من بركة املرأة »عن واثلة بن األسقع، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

تبكيرها باألنثى، أما سمعت هللا تعالى يقول: يهب ملن يشاء إناثا ويهب ملن يشاء الذكور، 

 .«فبدأ باإلناث قبل الذكور 

 .ابن عساكر في تاريخ دمشق، وكذلك الخطيب في تاريخ بغدادومن نفس طريقه 

وقد رواه ابن الجوزي في املوضوعات من طريق األثرم إلى سالم الوراق قال حدثنا 

 .حكيم بن )حزام( هكذا وقع ثم بنحو ما ذكر الخرائطي

قال ابن الجوزي بعد أن ذكره: "هذا حديث موضوع على رسول هللا صلى هللا عليه . ٧

 .، وقد اتفق فيه جماعة كذابون وسلم

 :اامم انب وجزی اس رواتی وک نم ڑھگت رقار دےتی ںیہ اےئلس ہک اس یک دنس ںیم تہب ےس زمکور راوی عمج ںیہ  •

 :)ا( أما سالم الوراق

 .فقال يحيى: هو كذاب 

نے    .ٹا کہا ےہجهو ایک راوی سالم ہيں جن کو یحی مدنی 

 :)اا( وأما حكيم

 .الرازي: متروك الحديثفقال أبوحاتم 

 

 .دورسے راوی میکح ںیہ نج وک اوباحمت رازی ےن رتموک رقار دای ےہ
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 :)ااا( وأما العالء بن كثير

 .فقال أحمد ويحيى: ليس بش ئ

 .وقال ابن حبان: يروى املوضوعات عن االثبات

 .اس یک وکیئ تیثیح ںیہنرسیتے راوی العء نب ریثک ںیہ. اےکن ابرے ںیم اامم ادمح اور ییحی رفامےت ںیہ ہک 

ویٹانب ابحن رفامےت ںیہ ہک ہی 
 
 .رواایت ڑھگات ےہ چ

 للذهبي في امليزان: روى سالم عن حكيم بن حزام متروك عن  .  ٨
ً
  قال ابن حجر تبعا

: "من يمن املرأة تبكيرها بأنثى" 
ً
العالء بن كثير تالف عن مكحول عن واثلة مرفوعا

 ...بكر بن عياش...انتهىوهو سالم بن إبراهيم عن أبي 

 .والخبر املذكور رواه في جزء بن عترة املوصلي

مه اہلل ےن 
ح
 العہم انب رجح ر

 

  .اس رواتی یک دنس وک ااہتنیئ زمکور اور اناقلب وبقل رقار دای ےہ ب

 :اس وقل یک تقیقح

 ےس اثتب ںیہن نکیل رسفمنی اور دحمنیث ےن اس وک رضحت واہلث نب اعقس ریض اہلل ہنع اک ملسو هيلع هللا ىلصارگہچ ہی رواتی آپ .  ١

 .وقل رقار دای ےہ

 على واثلة رض ي هللا عنه
ً
 .وسمعت الشيخ سلمان العودة في شريط "نساء" يثبته موقوفا

}
ً
 .وراجع كتب التفسير في قوله تعالى: }يهب ملن يشاء إناثا

 .واهلل أملع

مه اہلل ےن اس وقل وک اتقدہ اور وبھ نب ہبنم اک وقل  . ٢
ح
 ایس رطح اامم وغبی ر

 

  .لقن ایک ےہ ب

 بالتمريض فقال: "قيل: من يمن املرأة تبكيرها باألنثى قبل 
ً
وقد حكاه البغوي قوال

 ."الذكر، ألن هللا تعالى بدأ باإلناث

 
ً
 .وهو مروي عن قتادة أيضا

 .المه، وعن وهب بن منبه وغيرهماوقد ذكر هذا األثر عن قتادة من ك

 



                                                                               اولہصح اہیبنتت 
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مه اہلل ےن "اعمرف ارقلآن" ںیم لقن ایک ےہ  .٣
ح
 :ایس وقل وک رضحت یتفم عیفش اصبح ر

 . )رقیبط(ےہرضحت واہلث نب اعقس ےن رفامای ہک سج وعرت ےک نطب ےس ےلہپ ڑلیک دیپا وہ وہ ابمرک وہیت 

 (50اعمرف ارقلآن، وسرة اوشلری آتی: )

 

 :الخہص الکم

 .یک رطف رکان درتس ںیہن، اہتبل اس وک احصہب اک وقل ہہک رک ایبن ایک اجاتکس ےہملسو هيلع هللا ىلصاس وقل یک تبسن آپ 

 

 واہلل املع ابوصلاب

ی ه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کی

 ١٤٣٨  وشال ٢٥

 

 

 

 

 

 

 
 


