
 مقدمة املصنف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـ             قال الشيخ احلافظ تقي الدين     رور  أبو حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن علـى بـن س
اهللا  إلـه إال    وأشهد أن ال   الواحد القهار، ،   امللك اجلبار  احلمد هللا :املقدسي رمحه اهللا تعاىل   

، وأشهد أن حممـداً     ار بينهما العزيز الغف   ، رب السموات واألرض وما     شريك له  وحده ال 
 :أما بعد .  صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه األخيارورسوله املصطفى املختارعبده 

أبـو  :فإن بعض إخواين سألين اختصار مجلة يف أحاديث األحكام، مما اتفق عليه اإلمامان            
ومسلم بن احلجاج بن مسلم القُشـريي       ،  عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري       

 .النيسابوري 
عـه أَوقـرأَه أَو   ، ومن كتبه أومسأجبته إىل سؤاله رجاء املنفعة به؛ وأسأل اهللا أن ينفعنا به          ف

موجباً للفوز لديه يف جنات النعـيم       ،  ، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي     حفظه أو نظر فيه   
 .فإنه حسبنا ونعم الوكيل .



 كتاب الطَّهارِة
 -إنما اَألعمالُ ِبالنياِت    :(( يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَّهِ  :  قَالَ �اِب عن عمر بِن الْخطَّ    - ١

، فَمن كَانت ِهجرته إلَى اللَّـِه ورسـوِلهِ       ،   وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى     -ِبالنيِة  :وِفي ِروايةٍ 
فَِهجرته ،  ت ِهجرته إلَى دنيا يِصيبها أَو امرأٍَة يتزوجها       ومن كَان ،  فَِهجرته إلَى اللَِّه ورسوِلهِ   

 .القصد والعزم على الشيء :النيةُ .))إلَى ما هاجر إلَيِه
 ال يقْبلُ اللَّه صالةَ أَحِدكُم إذَا أَحـدثَ       :((�قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٢

 .))حتى يتوضأَ 
 .وهو اخلارج من أَحِد السبيلِني أَوغريِه من نواقض الوضوِء، حصل منه احلدثُ:أَحدثَ

: �قَالَ رسولُ اللَّـِه     :قَالُوا � عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص وأَِبي هريرةَ وعاِئشةَ            - ٣
))الن قَاِب ِمنلٌ ِلَألعياِرو ((. 
ثُم ،  إذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيجعلْ ِفي أَنِفِه ماءً      :((قال �أَنَّ رسولَ اللَّهِ  :� عن أَِبي هريرةَ   - ٤

ِثرتنِلي  ،  وِترفَلْي رمجتاس نمو  ،         لَ أَنْ يِه قَبيدِسلْ يغِمِه فَلْيون ِمن كُمدقَظَ أَحيتِإذَا اسا ومِخلَهد
فَلْيستنِشـق  :((وِفي لَفٍْظ ِلمسـِلمٍ .)) فَِإنَّ أَحدكُم ال يدِري أَين باتت يده      ،  ِفي اِإلناِء ثَالثاً  

 .)) من توضأَ فَلْيستنِشق:((وِفي لَفٍْظ))ِبِمنخريِه ِمن الْماِء 
ال يبولَن أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم الَّـِذي ال         :((قَالَ � اللَّهِ  أَنَّ رسولَ  � عن أَِبي هريرةَ   - ٥

 .)) ال يغتِسلُ أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم وهو جنب:((وِلمسِلٍم)) ثُم يغتِسلُ ِمنه، يجِري
كُم فَلْيغِسلْه  ا شِرب الْكَلْب ِفي إناِء أَحدِ     إذَ:(( قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَّهِ   � عن أَِبي هريرةَ     - ٦

 .)) أُوالهن ِبالتراِب:((وِلمسِلٍم)) سبعاً
إذَا ولَغَ الْكَلْـب ِفـي اِإلنـاِء        :((قَالَ( أَنَّ رسولَ اللَِّه    :ولَه ِفي حِديِث عبِد اللَِّه بِن مغفَّلٍ      

فِّرععاً وبس اِبفَاغِْسلُوهرةَ ِبالتالثَّاِمن وه ((. 
، أَنه رأَى عثْمانَ دعـا ِبوضـوءٍ      : عن حمرانَ مولَى عثْمانَ بِن عفَّانَ رضي اُهللا عنهما         - ٧

ـ ،  ثُم أَدخلَ يِمينه ِفـي الْوضـوءِ      ،  فَغسلَهما ثَالثَ مراتٍ  ،  فَأَفْرغَ علَى يديِه ِمن إناِئهِ     م ثُ



  ثَرنتاسو قشنتاسو ضمضمثَالثاً   ،  ت ههجلَ وغَس ِن ثَالثًا   ،  ثُمفَقَيِه إلَى الِْمريديو  ،   ـحسم ثُم
، يتوضأُ نحـو وضـوِئي هـذَا      ( رأَيت النِبي   :ثُم قَالَ ،  ثُم غَسلَ ِكلْتا ِرجلَيِه ثَالثًا    ،  ِبرأِْسِه

ال يحدثُ ِفيِهما نفْسه غُِفر لَه ما       ،  ثُم صلَّى ركْعتينِ  ،  من توضأَ نحو وضوِئي هذَا    :((الَوقَ
 ))ن ذَنِبِهتقَدم ِم

اللَِّه شِهدت عمرو بن أَِبي حسٍن سأَلَ عبد        : عن عمِرو بِن يحيى الْماِزِني عن أَِبيِه قَالَ        - ٨
 ز نب   ِبيوِء النضو نٍد عاءٍ  �يم ٍر ِمنوا ِبتعأَ ، ؟ فَدضووِل اللَّـهِ فَتسوَء رضو مفَأَكْفَـأَ �لَه  

فَمضـمض واستنشـق    ،  ثُم أَدخلَ يده ِفي التـورِ     ،  فَغسلَ يديِه ثَالثاً  ، علَى يديِه ِمن التورِ   
تاسوفَاتٍ   نثَالثاً ِبثَالِث غَر ثَالثاً     ، ثَر ههجلَ وسفَغ هدلَ يخأَد ثُم  ،رِ     ثُمـوِفي الت هدلَ يخأَد  ،

رةً فَأَقْبلَ ِبِهما وأَدبر م   ،  فَمسح رأْسه ،  فَغسلَهما مرتيِن إلَى الِْمرفَقَيِن ثُم أَدخلَ يده ِفي التورِ        
 .)) ثُم غَسلَ ِرجلَيِه، واِحدةً

ثُم ردهما حتى رجع إلَى الْمكَاِن      ،  حتى ذَهب ِبِهما إلَى قَفَاه    ،  بدأَ ِبمقَدِم رأِْسهِ  :وِفي ِروايةٍ 
هأَ ِمندالَِّذي ب ((. 
. ِشبه الطَّسِت   :التور.  ا لَه ماًء ِفي توٍر ِمن صفْرٍ      فَأَخرجن �أَتانا رسولُ اللَّهِ  :  وِفي ِروايٍة   

٩ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَّهِ  : عسكَانَ ر� ِجبعِلهِ    يعنِفي ت نميالت ِلِه، هجرتو ،
 .)) وِفي شأِْنِه كُلِِّه، وطُهوِرِه

إنَّ أُمِتي يـدعونَ يـوم      :(( أَنه قَالَ  � عن النِبي  �ِر عن أَِبي هريرةَ   مجِم عن نعيٍم الْ   - ١٠
 .فَمن استطَاع ِمنكُم أَنْ يِطيلَ غُرتـه فَلْيفْعـلْ          . )) الِقيامِة غُراً محجِلني ِمن آثَاِر الْوضوءِ     

ثُم ، د يبلُغُ الْمنِكبينِ  فَغسلَ وجهه ويديِه حتى كَا    ، ريرةَ يتوضأُ ت أَبا ه  رأَي:وِفي لَفٍْظ ِلمسِلمٍ  
إنَّ أُمِتي يـدعونَ    : يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَّهِ  :ثُم قَالَ ، حتى رفَع إلَى الساقَينِ   غَسلَ ِرجلَيِه   

   ِلنيجحاً مِة غُرامالِْقي مووءِ   يضآثَاِر الْو ِمن  ((     ِجيلَـهحتو هتِطيلَ غُرأَنْ ي كُمِمن طَاعتاس نفَم
 .فَلْيفْعلْ 

 )) تبلُغُ الِْحلْيةُ ِمن الْمؤِمِن حيثُ يبلُغُ الْوضوُء((: يقُولُ( سِمعت خِليِلي : وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم



 طابِةباب دخوِل اخلالِء واالست
اللَّهم إني أَعوذُ ِبـك  :((كَانَ إذَا دخلَ الْخالَء قَالَ    �أَنَّ النِبي :� عن أَنِس بِن ماِلكٍ    - ١١

 .)) ِمن الْخبِث والْخباِئِث
١٢ - نع    اِريصاَألن وبولُ اللَّهِ   : قَالَ � أَِبي أَيساِئطَ  ((:� قَالَ رالْغ متيقِْبلُوا  ،  إذَا أَتتسفَال ت

فَقَِدمنا " :قَالَ أَبو أَيوب  . ))ولَِكن شرقُوا أَو غَربوا   ، ِبروهاوال تستد ، ِقبلَةَ ِبغاِئٍط وال بولٍ   الْ
امالْ، الش وحن تِنيب قَد اِحيضرا مندجِةفَوبا، كَعهنع ِرفحنال، فَن ِفرغتسنولَّه�". 

رِقيت يوماً علَى بيـِت      : عن عبِد اللَِّه بِن عمر بِن الْخطَّاِب رضي اهللا عنهما قَالَ           - ١٣ 
ةَحفْص ،ِبيالن تأَيفَر�امقِْبلَ الشتسم هتاجقِْضي حةَ،  يبالْكَع ِبردتسم. 

فَأَحِملُ أَنا وغُـالم  ،  يدخلُ الْخالَء�كَانَ رسولُ اللَِّه:الَ أَنه قَ� عن أَنِس بِن ماِلكٍ   - ١٤
 .فَيستنِجي ِبالْماِء، نحِوي إداوةً ِمن ماٍء وعنزةً

 .ِإناٌء صغري من جلٍد :واِإلداوةُ. احلَربةُ الصِغريةُ :العنزةُ
ال يمِسـكَن   :(( قَـالَ  �أَنَّ النِبـي    :�ِعي اَألنصاِري  بِن ِرب   عن أَِبي قَتادةَ الْحاِرثِ    - ١٥

 .)) أَحدكُم ذَكَره ِبيِميِنِه وهو يبولُ وال يتمسح ِمن الْخالِء ِبيِميِنِه وال يتنفَّس ِفي اِإلناِء
إنهمـا  :((فَقَـالَ ،   ِبقَبرينِ � النِبي مر: عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٦

فَكَـانَ  :وأَما اآلخر ، نَ ال يستِتر ِمن الْبولِ    فَكَا:وما يعذَّباِن ِفي كَِبٍري أَما أَحدهما     ، لَيعذَّباِن
يـا  :فَقَالُوا،  ز ِفي كُلِّ قَبٍر واِحدةً    فَغر،  فَشقَّها ِنصفَينِ ،  يمِشي ِبالنِميمِة فَأَخذَ جِريدةً رطْبةً    

 .)) لَعلَّه يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا:ِلم فَعلْت هذَا ؟ قَالَ، رسولَ اللَِّه
ِك ِعند  لَوال أَنْ أَشق علَى أُمِتي َألمرتهم ِبالسوا      :(( قَالَ � عن النِبي  � عن أَِبي هريرةَ   - ١٧

 )) .كُلِّ صالٍة
 إذَا قَام ِمـن اللَّيـِل       �كَانَ رسولُ اللَّهِ  : عن حذَيفَةَ بِن الْيماِن رضي اهللا عنهما قَالَ        - ١٨

 .)) يشوص فَاه ِبالسواِك
١٩ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع ننِ   : عمحالر دبلَ عخد    كٍْر الصأَِبي ب نيِق رضـي    بد

ِه ومع عبِد الرحمِن ِسواك رطْب يستن بِ      ، أَنا مسِندته إلَى صدِري    و �ي علَى النبِ  اهللا عنهما 



فَاستن  �م دفَعته إلَى النِبي   ثُ،  فَطَيبته، خذْت السواك فَقَضمته   فَأَ  بصره، �فَأَبده رسولُ اللَّهِ  
  أَيا رولَ اللَّهِ  ِبِه فَمسر ت� تاس    هِمن نسا أَحانِتناس ن ، دا عولُ اللَّهِ    فَمسغَ را أَنْ فَر�:  فَـعر

  هدي-    هعبإص قَالَ  - أَو لَى  ((: ثُمِفيِق اَألعى  - ثَالثاً   -)) ِفي الرقَض قُولُ . ثُمت تكَانو: اتم
 نيِتيبذَاِقنِتي واِقنح ((. 

 :آخذُه لَك ؟ فَأَشار ِبرأِْسهِ    :أَنه يِحب السواك فَقُلْت   :وعرفْت، فَرأَيته ينظُر إلَيهِ  ((وِفي لَفٍْظ   
معأَنْ ن (( هوحِلٍم نسِلمو اِريخذَا لَفْظُ الْبه. 

٢٠- ع    ِريعى اَألشوسأَِبي م قَالَ �ن : ِبيالن تيأَت�  سي وهطْـبٍ    واٍك رِبِسو اكقَـالَ ، ت: 
 .كَأَنه يتهوع، والسواك ِفي ِفيِه، ))أُع، أُع((:وهو يقُولُ، رف السواِك علَى ِلساِنِهوطَ

 باب املسِح على اخلفِني
٢١ - ةَ    عبعِن شِة بِغريالْم بِ  : قَالَ �نالن عم تكُنفَرٍ  �يـهِ    ،   ِفي سفَّيخ ـِزعَألن تيوفَأَه ،

 .فَمسح علَيِهما، ))فَِإني أَدخلْتهما طَاِهرتيِن، دعهما (( :فَقَالَ
ومسح ،  أَضوتو،   فَبالَ �ع النِبي كُنت م : عن حذَيفَةَ بِن الْيماِن رضي اُهللا عنهما قَالَ        - ٢٢

  خمتصراً.))علَى خفَّيِه

 باب يف املذِي وغِريِه
 � أَنْ أَسأَلَ رسولَ اللَّهِ    فَاستحييت،  كُنت رجالً مذَّاءً  : قَالَ �عن عِلي بِن أَِبي طَاِلبٍ     -٢٣

، يغِسـلُ ذَكَـره   ((:فَقَـالَ ، هاد بـن اَألسـوِد فَسـأَلَ      فَأَمرت الِْمقْد ، ِلمكَاِن ابنِتِه ِمني  
 .)) توضأْ وانضح فَرجك((وِلمسِلٍم . )) اغِْسلْ ذَكَرك وتوضأْ((وِللْبخاِري .))ويتوضأُ

٢٤-         يِن زِد اللَِّه ببع نِميٍم عِن تاِد ببع نع    اِزِنياِصٍم الْمِن عإلَ : قَالَ �ٍد ب ِكيش ِبيى الن� 
أَو ، ال ينصِرف حتى يسمع صـوتاً   ((: فَقَالَ، الرجلُ يخيلُ إلَيِه أَنه يِجد الشيَء ِفي الصالةِ       

 .)) يِجد ِرحياً



٢٥-       هِة أَنِديٍن اَألسصِت ِمحِس ِبنقَي أُم نِغريٍ     عا صٍن لَهِباب تأْ ، ا أَتي إلَـى   كُِل ا لَم املطَّع
ولَـم  ، ماٍء فَنضحه علَى ثَوِبـهِ    فَدعا بِ ، ِهفَبالَ علَى ثَوبِ  ،  فَأَجلَسه ِفي ِحجِرهِ   �رسوِل اللَّهِ 

ِسلْهغي. 
،  ثَوِبـهِ  فَبالَ علَـى  ،  أُِتي ِبصِبي  �أَنَّ النِبي  وعن عاِئشةَ أُم الْمؤِمِنني رضي اهللا عنها         -٢٦

 .ولَم يغِسلْه، فَأَتبعه بولَه:وِلمسِلٍم.  فَأَتبعه إياه، فَدعا ِبماٍء
، فَزجـره النـاس   ،  فَبالَ ِفي طَاِئفَِة الْمسِجدِ   ،  جاَء أَعراِبي : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلكٍ    -٢٧

   ِبيالن ماههفَن ) ا قَضفَلَم     ِبيالن رأَم لَهوـاءٍ     ( ى بم وٍب ِمـنـهِ   ،  ِبـذَنلَيع ِريقفَـأُه ((. 
، الِْختـانُ :الِْفطْـرةُ خمـس   :(( يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ � عن أَِبي هريرةَ   - ٢٨

اددِتحاالساِرِب، والش قَصاَألظْفَاِر، و قِْليمتاِإل، و فتنِبِطو ((. 
فَانخنست :قالَ،   لَِقيه يف بعِض طُرِق املدينِة وهو جنب       �أَنَّ النِبي   � عن أَيب هريرةَ     -٢٩
هِمن  ،   ِجئْت ثُم لْتسفَاغْت تبيا   ((:فقَالَ،  فَذَه تكُن نةَ ؟   أَيريرـاً    : قَالَ ))أَبا هبنج ـتكُن

 .)) ِإنَّ املُؤِمن الينجس، سبحانَ اِهللا(( :فَقَالَ، سك على غَيِر طَهارٍةفَكَِرهت أَنْ أُجاِل
٣٠ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع :    ِبيهِ      �كَانَ النيدلَ يِة غَسابنالْج لَ ِمنسإذَا اغْت  ،

حتى إذَا ظَن أَنه قَـد أَروى       ،   يخلِّلُ ِبيديِه شعره   ثُم،  ثُم اغْتسلَ ،  ثُم توضأَ وضوَءه ِللصالةِ   
هترشاتٍ    ،  براَء ثَالثَ مِه الْملَيع ِدهِ   ،  أَفَاضسج اِئرلَ سغَس قُولُ ،  ثُمت تكَانأَغْ :و تِسلُ كُنت

 .ه جِميعاًنغتِرف ِمن،  ِمن إناٍء واِحٍد�أَنا ورسولُ اللَِّه 
٣١ -           ِبيِج النواِرِث رضي اهللا عنها زِت الْحةَ ِبنونميم نع �  ا قَالَتهوِل  :أَنسِلر تعضو
ثُـم  ،   ثُم غَسلَ فَرجه   - أَو ثَالثاً    -فَأَكْفَأَ ِبيِميِنِه علَى يساِرِه مرتيِن      ،   وضوَء الْجنابةِ  �اللَِّه  
رضِ  ضِباَألر هدي اِئطِ ،  بالْح ِن  ،  أَويترثَالثاً    -م أَو -    ـقشنتاسو ضمضمت ـلَ  ،   ثُمغَسو

، فَغسلَ ِرجلَيـهِ  ،   تنحى ثُم،  ثُم غَسلَ جسده  ،  ثُم أَفَاض علَى رأِْسِه الْماءَ    ،  وجهه وِذراعيهِ 
 . علَ ينفُض الْماَء ِبيِدهفَج،  فَلَم يِردهافَأَتيته ِبِخرقٍَة

٣٢ -     رمِن عِد اللَِّه ببع نطَّاِب     : عالْخ نب رمولَ اللَّهِ  :  قَالَ �أَنَّ عسا را   ،  ينـدأَح قُدرأَي
 .))  وهو جنبإذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيرقُد، نعم(:وهو جنب ؟ قَالَ



جاَءت أُم سلَيٍم امرأَةُ أَِبـي      : قَالَت   -� زوِج النِبي    - عن أُم سلَمةَ رضي اهللا عنها        - ٣٣
فَهلْ علَى  ،  إنَّ اللَّه ال يستحِيي ِمن الْحق     ،  يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت � إلَى رسوِل اللَِّه     -طَلْحةَ  

غُس أَِة ِمنرولُ اللَِّه الْمس؟ فَقَالَ ر تلَمتاح ٍل إذَا ِهي�: ))معاَء، نأَِت الْمإذَا ر ((. 
٣٤ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نوِل اللَّـِه         :(( عسِب رثَو ةَ ِمنابنت أَغِْسلُ الْجكُن�  

 .)) وِإنَّ بقَع الْماِء ِفي ثَوِبِه، فَيخرج إلَى الصالِة
 .)) فَيصلِّي ِفيِه، فَركاً( لَقَد كُنت أَفْركُه ِمن ثَوِب رسوِل اللَِّه ((وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم 

فَقَد ،  ثُم جهدها ،  إذَا جلَس بين شعِبها اَألربعِ    :(( قَالَ � أَنَّ النِبي    � عن أَِبي هريرةَ     - ٣٥
 .)) وِإنْ لَم ينِزلْ((وِفي لَفٍْظ  ،))وجب الْغسلُ

 ا عن أَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِلي بِن الْحسيِن بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رضي اُهللا عنهم                - ٣٦
صـاع   :فَقَالَلْغسِل ؟ فَسأَلُوه عن ا  ،  وِعنده قَوم ،  أَنه كَانَ هو وأَبوه ِعند جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ        

كِْفيكلٌ ،  يجكِْفيِني :فَقَالَ را يم  ، اِبرفَى مِ :فَقَالَ جأَو وه نكِْفي ماًكَانَ يرعك شـراً  ، نيخو
كولَ اللَِّه ِمنسر ِريدٍب � يا ِفي ثَونأَم ثُم. 

 .)) َء علَى رأِْسِه ثَالثاًيفِْرغُ الْما( كَانَ رسولُ اللَِّه (( وِفي لَفٍْظ 

 باب التيمِم
؟ لَم يصلِّ ِفي الْقَومِ   ،  رأَى رجالً معتزالً   �أَنَّ رسولَ اِهللا     � عن ِعمرانَ بِن حصينٍ    - ٣٧

، وال ماءَ ،  بتِني جنابةٌ يا رسولَ اللَِّه أَصا   :ما منعك أَنْ تصلِّي ِفي الْقَوِم ؟ فَقَالَ       ،  يا فُالنُ :فَقَالَ
 .فَِإنه يكِْفيك، علَيك ِبالصِعيِد:فَقَالَ
فَلَـم  ،  فَأَجنبت،   ِفي حاجةٍ  �بعثَِني النِبي   : عن عماِر بِن ياِسٍر رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٣٨

،  فَذَكَرت ذَِلك لَـه �ثُم أَتيت النِبي ،  الدابةُكَما تمرغُ   ،  فَتمرغْت ِفي الصِعيدِ  ،  أَِجِد الْماءَ 
ثُـم  ،   ثُم ضرب ِبيديِه اَألرض ضربةً واِحـدةً       -إنما يكِْفيك أَنْ تقُولَ ِبيديك هكَذَا       :فَقَالَ

 .وظَاِهر كَفَّيِه ووجهه، مسح الشمالَ علَى الْيِمِني



لَـم  ، أُعِطيت خمسـاً  :(( قَالَ �أَنَّ النِبي   : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما        - ٣٩
وجِعلَت ِلي اَألرض مسـِجدا     ،  نِصرت ِبالرعِب مِسريةَ شهرٍ   :يعطَهن أَحد ِمن اَألنِبياِء قَبِلي    

ولَـم تِحـلَّ    ،  وأُِحلَّت ِلي الْمغاِنم  ،  مِتي أَدركَته الصالةُ فَلْيصلِّ   فَأَيما رجلٌ ِمن أُ   ،  وطَهورا
وبِعثْت إلَـى النـاِس   ، وكَانَ النِبي يبعثُ إلَى قَوِمِه خاصةً  ،  وأُعِطيت الشفَاعةَ ،  َألحٍد قَبِلي 

 .)) عامةً
إنـي  : فَقَالَت �سأَلَِت النِبي   :نَّ فَاِطمةَ ِبنت أَِبي حبيشٍ     عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها أَ      -٤٠

  رفَال أَطْه اضحتالةَ ؟ قَالَ   ،  أُسالص عال (( :أَفَأَد  ،  قِعر إنَّ ذَِلك  ،    رالةَ قَدِعي الصد لَِكنو
 .)) لِّيثُم اغْتِسِلي وص، اَألياِم الَِّتي كُنِت تِحيِضني ِفيها

فَـِإذَا ذَهـب    ،  فَاترِكي الصالةَ ِفيها   :فَِإذَا أَقْبلَت الْحيضةُ  ، ولَيست ِبالْحيضةِ ((وِفي ِروايٍة   
 .)) قَدرها فَاغِْسِلي عنك الدم وصلِّي

فَسـأَلَت رسـولَ    ،  ِنني عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها أَنَّ أُم حِبيبةَ اُستِحيضت سبع سِ           - ٤١
 .فَكَانت تغتِسلُ ِلكُلِّ صالٍة:قَالَت،  عن ذَِلك ؟ فَأَمرها أَنْ تغتِسلَ�اللَِّه
٤٢ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه      : عسرا وِسلُ أَنأَغْت تكُن�   اِحـدٍ  ِمناٍء وإن ،

 بنِكالنا ج،  كَانَ يو  ِزرِني فَأَترفَ،  أْم    ،اِئضا حأَنِني واِشربيو   إلَي هأْسر ِرجخكَانَ ي ،  ـوهو
ِكفتعم ،اِئضا حأَنو فَأَغِْسلُه . 

٤٣ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه    : عسـِري     �كَانَ رِكئُ ِفـي ِحجتـا  ،   يأَنو
اِئضأُ احقْرآنَ فَيلْقُر. 

٤٤ -   اذَةَ قَالَتعم نع  :     ةَ رضي اهللا عنها فَقَلتاِئشع أَلْتقِْضـي      :سـاِئِض تالُ الْحا بم
موالص  ،    الةَ ؟ فَقَالَتقِْضي الصال تو:   ِت ؟ فَقُلْتةٌ أَنوِريرةٍ :أَحوِريرِبح تأَلُ  ،  لَسي أَسلَِكنو

 .فَقَالَت:ِصيبكَانَ يا ذَِلكِم، نواِء الصِبقَض رمؤالِة، فَناِء الصِبقَض رمؤال نو. 



 كتاب الصالِة

 باب املواقيِت
 -حدثَِني صاِحب هِذِه الداِر     : قَالَ - عن أَِبي عمٍرو الشيباِني واسمه سعد بن إياٍس          -٤٥

    اِر عِدِه إلَى دِبي ارأَشوٍد     وعسِن مِد اللَِّه بقَالَ �ب :   ِبيالن أَلْتس�:إلَى اللَّهِ    أَي بِل أَحم؟  الْع
الِْجهاد ِفـي   :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت،  ِبر الْواِلدينِ :ثُم أَي ؟ قَالَ   :قُلْت. الصالةُ علَى وقِْتها    :قَالَ

 .  ولَو استزدته لَزادِني�ِهن رسولُ اللَِّه حدثَِني ِب:قَالَ، سِبيِل اللَِّه
٤٦-      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه     :  عسكَانَ ر لَقَد�  رلِّي الْفَجصي   ،  هعم دهشفَي

ِمـن  ،  ِتِهن ما يعِرفُهن أَحـد    متلَفِّعاٍت ِبمروِطِهن ثُم يرِجعن إلَى بيو     ،  ِنساٌء ِمن الْمؤِمناتِ  
 .)) الْغلَِس

،  يصلِّي الظُّهـر ِبالْهـاِجرةِ     �كَانَ  :(( عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٤٧
     تبجإذَا و ِربغالْمةٌ وِقين سمالشو رصالْعاناً  ،  ويأَحاناً وياَء أَحالِْعشـوا     وعمتاج مآهإذَا ر 

 .))  يصلِّيها ِبغلٍَس�والصبح كَانَ النِبي ، وِإذَا رآهم أَبطَئُوا أَخر. عجلَ 
 .شدةُ احلر بعد الزواِل :اهلاجرةُ

، ِبي برزةَ اَألسلَِمي  دخلْت أَنا وأَِبي علَى أَ    :(( عن أَِبي الِْمنهاِل سياِر بِن سالمةَ قَالَ       - ٤٨ 
 الَِّتـي  -كَانَ يصـلِّي الْهِجـري   : يصلِّي الْمكْتوبةَ ؟ فَقَالَ  �كَيف كَانَ النِبي    :فَقَالَ لَه أَِبي  

ـ      ،  ويصلِّي الْعصر ،   ِحني تدحض الشمس   -تدعونها اُألولَى    ي ثُم يرِجع أَحدنا إلَى رحِلِه ِف
وكَانَ يستحب أَنْ يؤخر ِمن     . ونِسيت ما قَالَ ِفي الْمغِرِب      . أَقْصى الْمِدينِة والشمس حيةٌ     
وكَانَ ينفَِتلُ ِمن   . والْحِديثُ بعدها   ،  وكَانَ يكْره النوم قَبلَها   . الِْعشاِء الَِّتي تدعونها الْعتمةَ     

 هِليسلَ ججالر ِرفعي اِة ِحنيدالِة الْغإلَى الِْمائَِة. ص نيتأُ ِبالسقْركَانَ يو. 
٤٩ -    ِليع نع �    ِبيقِ   �أَنَّ الندنالْخ موا    :(( قَالَ يارن مهوتيبو مهورقُب َأل اللَّهـا  ،  مكَم

سالِة الْوالص نا علُونغشسمالش تى غَابتطَى ح (( 



 ثُم صالها بين الْمغِرِب     )) صالِة الْعصِر    -شغلُونا عن الصالِة الْوسطَى     ((وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم    
 .والِْعشاِء

،  عِن الْعصـرِ   �  حبس الْمشِركُونَ رسولَ اللَّهِ   ((:  ولَه عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ       - ٥٠
    تفَراص أَو سمِت الشرمى احتولُ اللَِّه    ،  حسالِة     ((:�فَقَالَ رالص نا علُونغطَى  شسالْو-

 )) أَو حشا اللَّه أَجوافَهم وقُبـورهم نـاراً       ،   مَأل اللَّه أَجوافَهم وقُبورهم ناراً     -صالِة الْعصرِ 
،  ِبالِْعشاِء؛ فَخرج عمـر    �أَعتم النِبي   : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٥١

لَـوال أَنْ   : فَخرج ورأْسه يقْطُر يقُـولُ     قَد النساُء والصبيانُ،   ر يا رسولَ اللَِّه،  ،  لصالةُا:فَقَالَ
لَى أُمع قاِس -ِتي أَشلَى النع ِة- أَواعِذِه السالِة هِذِه الصِبه مهترَألم  ((. 

، وحضر الْعشـاءُ  ،  إذَا أُِقيمت الصالةُ  :((قَالَ �أَنَّ النِبي   : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٥٢
 .وعن ابِن عمر نحوه ، ))فَابدُءوا ِبالْعشاِء

٥٣ - و    ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نِلٍم عسولَ اللَِّه :ِلمسر تِمعـالةَ  :(( يقُولُ�سال ص
 .)) وال وهو يداِفعه اَألخبثَاِن، ِبحضرِة طَعاٍم

 -شِهد ِعنِدي ِرجـالٌ مرِضـيونَ       :(( عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٥٤
    رمِدي عِعن ماهضأَرو-    ِبيأَنَّ الن �         سـمالش طْلُـعى تتِح حبالص دعالِة بالص نى عهن  ،

برغى تتِر حصالْع دعبو . 
٥٥-      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نوِل اللَِّه     � عسر نقالَ  � ع هأَن )):  ِح حبالص دعالةَ بـى  ال صت

سمالش ِفعترت ،سمالش ِغيبى تتِر حصالْع دعالةَ بال صو ((. 
، وعبِد اِهللا بِن عمر بِن اخلطـابِ ، وعبِد اِهللا بِن مسعودٍ ،  ويف الباِب عن علي بِن أَيب طالبٍ      

، مةَ بـِن اَألكـوعِ    وسلَ،  وسمرةَ بِن جندبِ  ،  وأَيب هريرةَ ،  وعبِد اِهللا بِن عمِرو بِن العاصِ     
، وأَيب أُمامـةَ البـاهلي  ، ومعاِذ بِن عفراء، وكعِب بِن مرةَ   ،  وزيِد بِن ثابٍت ومعاِذ بِن جبلٍ     

لَميوعائشةَ رضي اهللا عنهم، وعمِرو بِن عبسةَ الس ،ناحبيوالص ، النيب من ومل يسمع�.  
جاَء يوم الْخنـدِق    �عنهما أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب       عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا         - ٥٦

ما ِكدت أُصـلِّي    ،  يا رسولَ اللَّهِ  :وقَالَ،  بعد ما غَربِت الشمس فَجعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ       



      برغت سمِت الشى كَادتح رصالْع .   ِبياَللَّ (( :�فَقَالَ النا  وهتلَّيا صا إلَـى   : قَالَ ))ِه منفَقُم
 ثُـم صـلَّى      بعد ما غَربت الشمس،    فَصلَّى الْعصر ،  وتوضأْنا لَها ،  فَتوضأَ ِللصالةِ ،  بطْحانَ

ِربغا الْمهدعب. 

 باب فضِل اجلماعِة ووجوِبها
صـالةُ الْجماعـِة    :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :هللا عنهما  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي ا       -٥٧

 .)) أَفْضلُ ِمن صالِة الْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِرين درجةً
صالةُ الرجِل ِفي جماعٍة تضعف علَى      :((�قَالَ رسولُ اللَِّه    :  قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     -٥٨

 فَأَحسن الْوضـوَء   ،  ضأَأَنه إذَا تو  :وذَِلك،  وِفي سوِقِه خمساً وِعشِرين ِضعفاً    صالِتِه ِفي بيِتِه    
ـ                  جرـا دِبه لَه تِفعةً إال رطْوطُ خخي الةُ لَمإال الص هِرجخِجِد ال يسإلَى الْم جرخ ةٌثُم ،

اللَّهم صـلِّ   :ما دام ِفي مصاله   ،   تزلْ الْمالِئكَةُ تصلِّي علَيهِ     فَِإذَا صلَّى لَم   وحطَّ عنه خِطيئَةٌ،  
 .)) وال يزالُ ِفي صالٍة ما انتظَر الصالةَ، اللَّهم ارحمه، اللَّهم اغِْفر لَه، علَيِه
صـالةُ  :قَلُ الصالِة علَى الْمنـاِفِقني أَثْ:(( �قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     -٥٩

 ولَقَد هممـت أَنْ آمـر        حبوا، ولَو يعلَمونَ ما ِفيها َألتوهما ولَو     . وصالةُ الْفَجِر   ،  الِْعشاِء
 قَامالِة فَتاسِ    ،  ِبالصِبالن لِّيصالً فَيجر رآم ِعي    ،  ثُمم طَِلقأَن طٍَب     ثُمح ِمن مزح مهعاٍل مِبِرج

 .)) فَأُحرق علَيِهم بيوتهم ِبالناِر، إلَى قَوٍم ال يشهدونَ الصالةَ
٦٠ -          يبِن النرضي اهللا عنهما ع رمِن عِد اللَِّه ببع نقَالَ � ع)):     كُمـدأَح تأْذَنـتإذَا اس

فَأَقْبلَ علَيِه  : قَالَ واَللَّه لَنمنعهن، :فَقَالَ ِباللُ بن عبِد اللَّهِ    : قَالَ ِجِد فَال يمنعها،  ى الْمس امرأَته إلَ 
 �أُخِبرك عـن رسـوِل اللَّـِه        :وقَالَ،  ما سِمعته سبه ِمثْلَه قَطُّ    ، فَسبه سباً سيئاً  ،  ِهعبد اللَّ 
 للَّه لَنمنعهن؟واَ:وتقُولُ

 .)) ال تمنعوا إماَء اللَِّه مساِجد اللَِّه((وِفي لَفٍْظ  



ركْعتيِن قَبـلَ    �صلَّيت مع رسوِل اللَِّه     : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٦١
وركْعتيِن بعـد   ،  وركْعتيِن بعد الْمغِربِ  ،  عد الْجمعةِ وركْعتيِن ب ،  وركْعتيِن بعدها ،  الظُّهِر
 .)) الِْعشاِء

 .)) فَِفي بيِتِه:فَأَما الْمغِرب والِْعشاُء والْجمعةُ:((وِفي لَفِْظ
كَانَ يصلِّي سـجدتيِن     :�  أَنَّ النِبي :حدثَتِني حفْصةُ :أَنَّ ابن عمر قَالَ   : للبخاري   وِفي لَفْظٍ 

 .  ِفيها� وكَانت ساعةً ال أَدخلُ علَى النِبي لُع الْفَجر،خِفيفَتيِن بعدما يطْ
٦٢-      ها قالَتاُهللا عن ةَ رِضيعاِئش عن :    ِبيكُِن الني لَم�       هاً مندعاهواِفِل تالن على شيٍء من 

 .  الفَجِرعلى ركْعتي
 .)) ركْعتا الفَجِر خري من الدنيا وما فيها:((ويف لفٍْظ ِلمسِلٍم

 باب اَألذاِن
  .ويوِتر اِإلقَامةَ، أُِمر ِباللٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَ: عن أَنِس بِن ماِلٍك رضي اهللا عنه قَالَ- ٦٣
 وهو ِفي قُبـٍة لَـه       �أَتيت النِبي   :اللَِّه السواِئي قَالَ   عن أَِبي جحيفَةَ وهِب بِن عبِد        - ٦٤

 علَيـِه  �فَخرج النِبي :قَالَ، فَِمن ناِضٍح وناِئٍل،  فَخرج ِباللٌ ِبوضوءٍ  : قَالَ -حمراَء ِمن أَدٍم    
فَجعلْت أَتتبع فَـاه  :قَالَ، فَتوضأَ وأَذَّنَ ِباللٌ:الَقَ، كَأَني أَنظُر إلَى بياِض ساقَيهِ  ، حلَّةٌ حمراءُ 
، ِح ثُم رِكزت لَه عنزةٌ    حي علَى الْفَال  ؛ حي علَى الصالِة    :يقُولُ يِميناً وِشماالً  ،  ههنا وههنا 

 .ي ركْعتيِن حتى رجع إلَى الْمِدينِةثُم نزلَ يصلِّ، فَتقَدم وصلَّى الظُّهر ركْعتيِن
إنَّ ِبالالً يؤذِّنُ   :(( أَنه قَالَ  � عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما عن رسوِل اللَِّه             - ٦٥
 .)) فَكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أَذَانَ ابِن أُم مكْتوٍم، ِبلَيٍل
٦٦ - نع      ِريدِعيٍد الْخولُ اللَِّه     : قَالَ � أَِبي سسذِّنَ فَقُولُـوا     :((�قَالَ رؤالْم متِمعإذَا س

 )) املؤذنِمثْلَ ما يقُولُ



استقباِل القبلِة:باب  
، كَانَ يسبح علَى ظَهِر راِحلَِتـهِ      �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :(( عن ابِن عمر رضي اهللا عنهما      - ٦٧

ههجثُ كَانَ ويأِْسِه، حوِمئُ ِبري ،لُهفْعي رمع نكَانَ ابو. 
 .)) كَانَ يوِتر علَى بِعِريِه:((وِفي ِروايٍة

 .)) إالَّ الْفَراِئض((: وِللْبخاِري)) غَير أَنه ال يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ:((وِلمسِلٍم
 ٦٨ -  ع نرضي اهللا عنهما قَالَ        ع رمِن عِد اللَِّه بِح إذْ       :((ببالِة الصاَء ِفي صِبقُب اسا النمنيب

، لِْقبلَـةَ وقَد أُِمر أَنْ يسـتقِْبلَ ا     ،   قَد أُنِزلَ علَيِه اللَّيلَةَ قُرآنٌ     �إنَّ النِبي   :فَقَالَ،  جاَءهم آتٍ 
 .فَاستداروا إلَى الْكَعبِة، نت وجوههم إلَى الشاِم وكَافَاستقِْبلُوها،

، فَلَِقيناه ِبعيِن التمـرِ   ،  استقْبلْنا أَنساً ِحني قَِدم ِمن الشامِ     :(( عن أَنِس بِن ِسِريين قَالَ     - ٦٩
رأَيتك : فَقُلْت - يعِني عن يساِر الِْقبلَِة      -ووجهه ِمن ذَا الْجاِنِب     ،  فَرأَيته يصلِّي علَى ِحمارٍ   
 .  يفْعلُه ما فَعلْته�أَني رأَيت رسولَ اللَِّهلَوال :تصلِّي ِلغيِر الِْقبلَِة ؟ فَقَالَ

 باب الصفوِف
فَـِإنَّ تسـِويةَ    ،  فُوفَكُمسووا ص :(( �قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٧٠

 .)) الصفُوِف ِمن تماِم الصالِة
لَتسونَّ :(( يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،   عِن النعماِن بِن بِشٍري رضي اهللا عنهما       - ٧١

وِهكُمجو نيب اللَّه اِلفَنخلَي أَو فُوفَكُمص ((. 
حتـى إذَا  ، حتى كَأَنما يسوي ِبها الِْقـداح     ،   يسوي صفُوفَنا  � رسولُ اللَِّه    كَانَ:وِلمسِلٍم

    هنا عقَلْنع أَى أَنْ قَدر  ،   ا فَقَامموي جرخ ثُم  ،    ركَبأَنْ ي ى إذَا كَادتاِديـاً     ،  حـالً بجأَى رفَر
هرداللَِّه ((:فَقَالَ، ص ادِعب ،وِهكُمجو نيب اللَّه اِلفَنخلَي أَو فُوفَكُمنَّ صوسلَت((. 

فَأَكَـلَ  ،  ِلطَعاٍم صنعته  �أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَِّه        � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٧٢
هقَالَ ، ِمن ثُم:     س؟ قَالَ أَن لَكُم لِّيوا فَُألصـا          :قُومطُوِل م ِمن دواس ا قَدِصٍري لَنإلَى ح تفَقُم

اءٍ ،  لُِبسِبم هتحضفَن  ،ولُ اللَّه   فَقَامسِه رلَيع �    اَءهرو ِتيمالْيا وأَن فَفْتصو   ،    ِمـن ـوزجالْعو
 .ثُم انصرف،  فَصلَّى لَنا ركْعتيِنوراِئنا،



 .وأَقَام الْمرأَةَ خلْفَنا،  صلَّى ِبِه وِبأُمِه فَأَقَامِني عن يِميِنِه� رسولَ اللَِّه أَنَّ: وِلمسِلٍم 
اليتيم:حسني بن عبد اِهللا بن ضمرية  هو ض مرية جد. 
 �قَام النِبي    فَ  ِعند خالَِتي ميمونةَ،   ِبت:قَالَ: عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما        - ٧٣

 . فَأَخذَ ِبرأِْسي فَأَقَامِني عن يِميِنِهيصلِّي ِمن اللَّيِل، فَقُمت عن يساِرِه،

 باب اِإلمامِة
أَما يخشى الَِّذي يرفَع رأْسه قَبلَ اِإلمـاِم أَنْ         :(( قَالَ � عن النِبي    � عن أَِبي هريرةَ     - ٧٤
وحاٍريِحم أْسر هأْسر اٍر؟، لَ اللَّهةَ ِحمورص هتورلَ صعجي أَو ((. 
لَ اِإلمام ِليؤتم ِبِه، فَـال تختِلفُـوا        إنما جعِ :(( قَالَ  �  عن النِبي     � عن أَِبي هريرةَ   - ٧٥

ربنـا  :فَقُولُوا،  سِمع اللَّه ِلمن حِمده   : وِإذَا قَالَ  كَعوا،وِإذَا ركَع فَار  ،   فَِإذَا كَبر فَكَبروا   علَيِه،
 .)) وِإذَا صلَّى جاِلساً فَصلُّوا جلُوساً أَجمعونَولَك الْحمد، وِإذَا سجد فَاسجدوا،

صـلَّى  ، وهو شـاكٍ   ِفي بيِتِه    �صلَّى رسولُ اللَِّه    : عاِئشةَ رضي اهللا عنها قَالَت     عن - ٧٦
 إنما جِعـلَ    : ((أَنْ اجِلسوا لَما انصرف قَالَ    :فَأَشار إلَيِهم ،  وصلَّى وراَءه قَوم ِقياماً   ، جاِلساً

 ِلمـن حِمـده     سِمع اللَّه :وِإذَا قَالَ ،  وِإذَا رفَع فَارفَعوا  ،  فَِإذَا ركَع فَاركَعوا  ،  اِإلمام ِليؤتم ِبهِ  
 .)) وِإذَا صلَّى جاِلساً فَصلُّوا جلُوساً أَجمعونَ، ربنا لَك الْحمد:فَقُولُوا

٧٧ -         اِريصاَألن الِْخطِْمي ِزيدِن يِد اللَِّه ببع ناُء    : قَالَ � عـرثَِني الْبدغَ   -ح ـوهو   ـري
لَم يحِن أَحـد ِمنـا      :سِمع اللَّه ِلمن حِمده   : إذَا قَالَ  �اللَِّه  كَانَ رسولُ   ((: قَالَ   -كَذُوٍب  

 .)) ثُم نقَع سجودا بعده،  ساِجدا�ظَهره حتى يقَع رسولُ اللَِّه 
فَِإنه مـن وافَـق     ،  واإذَا أَمن اِإلمام فَأَمن   :((قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَّهِ   � عن أَِبي هريرةَ     - ٧٨

 .)) غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه:تأِْمينه تأِْمني الْمالِئكَِة
إذَا صلَّى أَحدكُم ِللناِس فَلْيخفِّف فَـِإنَّ       :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَِبي هريرةَ     - ٧٩

و ِقيمالسو ِعيفالض ِةِفيِهماجاَء، ذَا الْحا شلْ مطَوفِْسِه فَلْيِلن كُمدلَّى أَحِإذَا صو ((. 



٨٠ - نع     اِريصوٍد اَألنعسوِل اللَِّه      :  قَالَ � أَِبي مسلٌ إلَى رجاَء رفَقَالَ �ج :  رأَخي َألتإن
 غَِضب ِفي موِعظٍَة    �فَما رأَيت النِبي    :قَالَ، اِمما يِطيلُ ِبن  ، ِة الصبِح ِمن أَجِل فُالنٍ    عن صال 

فَـأَيكُم أَم النـاس     ،  إنَّ ِمنكُم منفِِّرين  ،  يا أَيها الناس   ((:فَقَالَ،  قَطُّ أَشد ِمما غَِضب يومِئذٍ    
وِجزذَا الْ، فَلْيو ِعيفالضو اِئِه الْكَِبريرو ِةفَِإنَّ ِمناجح ((. 

صفِة صالِة النيب باب���� 
 إذَا كَبر ِفي الصالِة سكَت هنيهةً قَبلَ أَنْ         �كَانَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٨١
ما تقُولُ  :ِري والِْقراَءةِ أَرأَيت سكُوتك بين التكْبِ   ،  ِبأَِبي أَنت وأُمي  ،  يا رسولَ اللَّهِ  :فَقُلْت،  يقْرأَ

 ين الْمشـِرِق والْمغـِرِب،    اللَّهم باِعد بيِني وبين خطَاياي كَما باعدت ب       :أَقُولُ (( :؟ قَالَ 
ي ِمن خطَاياي    اللَّهم اغِْسلْنِ  وب اَألبيض ِمن الدنِس،   اللَّهم نقِِّني ِمن خطَاياي كَما ينقَّى الثَّ      

 .)) ِبالْماِء والثَّلِْج والْبرِد
٨٢ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه    : عسكَانَ ر� تسكِْبريِ     يـالةَ ِبـالتالص فِْتح ،

رأْسه ولَم يصـوبه    وكَانَ إذَا ركَع لَم يشِخص      " الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني     " والِْقراَءةَ بـ   
  ذَِلك نيب لَِكنقَاِئماً          ،  و ِويتسى يتح دجسي كُوِع لَمالر ِمن هأْسر فَعكَانَ إذَا ركَـانَ  ،  وو

      دجسي ِة لَمدجالس ِمن هأْسر فَعقَاِعداً  ،  إذَا ر ِويتسى يتح  ،    قُولُ ِفي كُلِّ ركَانَ يِن  وـيتكْع
، وكَانَ ينهى عن عقْبِة الشيطَانِ    ،  وكَانَ يفِْرش ِرجلَه الْيسرى وينِصب ِرجلَه الْيمنى      ،  التِحيةَ

 .ِتم الصالةَ ِبالتسِليِموكَانَ يخ، وينهى أَنْ يفْتِرش الرجلُ ِذراعيِه افِْتراش السبِع
 كَانَ يرفَع يديِه حذْو منِكبيِه إذَا       �أَنَّ النِبي   : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما        - ٨٣

سِمع :وقَالَ،  وِإذَا رفَع رأْسه ِمن الركُوِع رفَعهما كَذَِلك      ،  وِإذَا كَبر ِللركُوعِ  ،  افْتتح الصالةَ 
نِلم اللَّهِمدح ه ،،دمالْح لَكا ونبوِدرجِفي الس لُ ذَِلكفْعكَانَ ال يو . 

أُِمرت أَنْ أَسجد علَـى     :((� قَالَ رسولُ اللَّه   : عن ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ       - ٨٤
وأَطْـراِف  ، والـركْبتينِ ، الْيـدينِ  و- وأَشار ِبيِدِه إلَى أَنِفـِه      -علَى الْجبهِة   :سبعِة أَعظُمٍ 

 .)) الْقَدميِن



ثُم ،   إذَا قَام إلَى الصالِة يكَبر ِحني يقُوم       �كَانَ رسولُ اللَِّه     :قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٨٥
  كَعري ِحني ركَبقُولُ ،  يي ثُم:))    هِمدح نِلم اللَّه ِمعةِ     ،))سكْعالر ِمن هلْبص فَعري ِحني   ،  ثُـم
  قَاِئم وهقُولُ وي:))   دمالْح لَكا ونبِوي   ، ))رهي ِحني ركَبي ثُم  ،     ـهأْسر فَعري ِحني ركَبي ثُم ،

   دجسي ِحني ركَبي ثُم  ،هأْسفَع رري ِحني ركَبي ثُم ،ي ِفثُم لُ ذَِلكـا فْعالِتِه كُلِّهـى  ، ي صتح
 .ويكَبر ِحني يقُوم ِمن الثِّنتيِن بعد الْجلُوِس، يقِْضيها

ف عِلي بـِن أَِبـي      صلَّيت أَنا وِعمرانُ بن حصيٍن خلْ     : عن مطَرِف بِن عبِد اللَِّه قَالَ      - ٨٦
فَلَمـا  ، وِإذَا نهض ِمن الركْعتيِن كَبـر  ، وِإذَا رفَع رأْسه كَبر   ، بر سجد كَ   فَكَانَ إذَا  طَاِلٍب،

 أَو -�رِني هذَا صـالةَ محمـدٍ  قَد ذَكَّ:وقَالَ، قَضى الصالةَ أَخذَ ِبيِدي ِعمرانُ بن حصينٍ  
 . �صلَّى ِبنا صالةَ محمٍد:قَالَ
 فَوجـدت   �رمقْت الصالةَ مع محمٍد     : عن الْبراِء بِن عاِزٍب رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٨٧

هامِقي ،  هتكْعكُوِعهِ  فَرر دعب الَهِتدفَاع ،هتدجنِ  فَِج، فَسيتدجالس نيب هتلْس ،  هتفَِجلْس هتدجفَس
 .قَِريباً ِمن السواِء: واالنِصراِفما بين التسِليِم

 اِريخِة الْبايِفي ِرواِء:  ووالس قَِريباً ِمن ودالْقُعو امال الِْقيا خم. 
إني ال آلُو أَنْ أُصلِّي ِبكُم كَما كَـانَ         : قَالَ � عن ثَاِبٍت الْبناِني عن أَنِس بِن ماِلٍك         - ٨٨

 كَـانَ إذَا    ئاً ال أَراكُم تصنعونه،    فَكَانَ أَنس يصنع شي    : قَالَ ثَاِبت  ، يصلِّي ِبنا  �للَِّه  رسولُ ا 
وِإذَا رفَع رأْسـه ِمـن      ،  قَد نِسي :حتى يقُولَ الْقَاِئلُ  ،  انتصب قَاِئماً :رفَع رأْسه ِمن الركُوعِ   

 .قَد نِسي:ى يقُولَ الْقَاِئلُحت، مكَثَ:السجدِة
 وال أَتم صـالةً     ف إماٍم قَطُّ أَخف صالةً،    ما صلَّيت خلْ  : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      -٨٩
 رسول اهللاِمن� . 
ويِرِث ِفي  ك بن الْح  جاَءنا مالِ : قَالَ بصِري عن أَِبي ِقالبةَ عبِد اللَِّه بِن زيٍد الْجرِمي الْ         - ٩٠

 �كَيف رأَيت رسولَ اللَّهِ   أُصلِّي  ، وما أُِريد الصالةَ  ، إني ُألصلِّي ِبكُم  :فَقَالَ، مسِجِدنا هذَا 
ـ  ،  صالِة شيِخنا هذَا   ِمثْلَ:؟ فَقَالَ كَيف كَانَ يصلِّي  :فَقُلْت َألِبي ِقالبةَ  ،  يصلِّي س وكَانَ يجِل

ضهنلَ أَنْ يوِد قَبجالس ِمن هأْسر فَعيف الركعة األوىلإذَا ر .  



بشيِخهم أَراد  ،ويقال أو يزيد، أَبا يزيد ،مية اجلَرلَمس و بنمرع. 
حتى ،  بين يديهِ  لَّى فَرج  كَانَ إذَا ص   �أَنَّ النِبي   :� عن عبِد اللَِّه بِن ماِلٍك بِن بحينةَ         - ٩١

 .يبدو بياض إبطَيِه
 يصلِّي ِفي   �أَكَانَ النِبي   :سأَلْت أَنس بن ماِلكٍ   : عن أَِبي مسلَمةَ سِعيِد بِن يِزيد قَالَ       - ٩٢

 .نعم:نعلَيِه ؟ قَالَ
٩٣ -      اِريصةَ اَألنادأَِبي قَت نولَ ال  :� عسلَِّه  أَنَّ ر�        ـتةَ ِبناماِملٌ أُمح وهلِّي وصكَانَ ي 

، هافَِإذَا سـجد وضـع  ، وَألِبي الْعاِص بِن الرِبيِع بِن عبِد شمٍس،  �زينب ِبنِت رسوِل اللَّهِ   
 .وِإذَا قَام حملَها

ِدلُوا ِفي السجوِد وال يبسطْ أَحدكُم      اعت:(( قَالَ � عن النِبي    � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٩٤
 .)) ِذراعيِه انِبساطَ الْكَلِْب

 .وجوب االطمئنان يف الركوع والسجود: باب
ثُم جاَء فَسلَّم   ، فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى  ،  دخلَ الْمسِجد  �أَنَّ النِبي    � عن أَِبي هريرةَ     - ٩٥

 ِبيلَى النفَ  ((: فَقَالَ � ع ِجعلِّارلِّ  ،  صصت ك لَملَّى    ))فَِإنا صلَّى كَمفَص عجـاَء   ، ، فَرج ثُم
    ِبيلَى النع لَّملِّ  ((: فَقَالَ �فَسفَص ِجعلِّ    ،  ارصت ك لَمفَقَالَ - ثَالثاً   -))فَِإن :   ثَكعاَلَِّذي بو

   هرغَي ِسنال أُح قلِّفَ، ِبالْحِنيعفَقَالَ، م:))     رالِة فَكَبإلَى الص تإذَا قُم  ،     ِمن رسيا تأْ ماقْر ثُم
ثُم اُسجد حتى تطْمـِئن  ، ثُم ارفَع حتى تعتِدلَ قَاِئماً، ثُم اركَع حتى تطْمِئن راِكعاً ،  الْقُرآِن
 ))لْ ذَِلك ِفي صالِتك كُلِّها وافْعمِئن جاِلساً، تطْثُم ارفَع حتى، ساِجداً

 باب القراءِة يف الصالِة
ال صالةَ ِلمن لَم يقْرأْ ِبفَاِتحـِة       :(( قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن عبادةَ بِن الصاِمِت      - ٩٦

 )).الِْكتاِب 
 يقْرأُ ِفي الركْعتيِن اُألولَيـيِن      �كَانَ رسولُ اللَِّه    :  قَالَ �ي   عن أَِبي قَتادةَ اَألنصارِ    - ٩٧

ويسِمع ، ويقَصر ِفي الثَّاِنيةِ  ، يطَولُ ِفي اُألولَى  ، ِتحِة الِْكتاِب وسورتينِ  ِمن صالِة الظُّهِر ِبفَا   



ويقَصر ِفي  ، رتيِن يطَولُ ِفي اُألولَى   ِبفَاِتحِة الِْكتاِب وسو  وكَانَ يقْرأُ ِفي الْعصِر     ،  اآليةَ أَحياناً 
 وكَانَ يطَولُ ِفي الركْعِة اُألولَى ِمـن صـالِة          خرييِن ِبأُم الِْكتاِب،  الثَّاِنيِة وِفي الركْعتيِن األُ   

 .ويقَصر ِفي الثَّاِنيِة، الصبِح
٩٨ -بج نطِْعٍم  عِن مِر بقَالَ �ي : ِبيالن تِمعِرِب ِبالطُّوِر�سغأُ ِفي الْمقْري . 
فَصـلَّى الِْعشـاَء    ،  كَانَ ِفي سفَرٍ   �أَنَّ النِبي     عن الْبراِء بِن عاِزٍب رضي اهللا عنهما       -٩٩

يتوِن فَما سِمعت أَحداً أَحسن صوتاً أَو ِقراَءةً        فَقَرأَ ِفي إحدى الركْعتيِن ِبالتِني والز     ، اآلِخرةَ
هِمن�. 

 بعثَ رجالً علَى سِريٍة فَكَانَ يقْـرأُ        �أَنَّ رسولَ اللَِّه      عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٠٠
  الِتِهماِبِه ِفي صحبـ   ،  َألص ِتمخفَي "     دأَح اللَّه وـوِل      فَلَ" قُلْ هسِلر وا ذَِلكوا ذَكَرعجا رم

ـ  �َألنها ِصفَةُ الرحمِن: فَقَالَفَسأَلُوه،)) سلُوه َألي شيٍء صنع ذَِلك ؟ ((: فَقَالَ�اِهللا   ا فَأَن
 .)) هأَنَّ اَهللا تعالَى يِحب أَخِبروه (( :� فَقَالَ رسولُ اللَِّه أُِحب أَنْ أَقْرأَ ِبها،

فَلَـوال صـلَّيت    :(( قَالَ ِلمعاذٍ  �أَنَّ النِبي     عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا رضي اهللا عنهما        -١٠١
واللَّيِل إذَا يغشى ؟ فَِإنه يصلِّي وراَءك الْكَِبري        ،  والشمِس وضحاها ،  ِبسبِح اسم ربك اَألعلَى   

 .))و الْحاجِة والضِعيف وذُ

حيِم:بابمحِن الرترِك اجلَهِر ببسِم اِهللا الر  
كَـانوا  : وأَبا بكٍْر وعمر رضـي اهللا عنـهما        �أَنَّ النِبي    � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ١٠٢

 . د ِللَِّه رب الْعالَِمنيالْحم " ـيستفِْتحونَ الصالةَ ِب
 اِهللا  ِبسـمِ (فَلَم أَسمع أَحدا ِمنهم يقْـرأُ       ،  لَّيت مع أَِبي بكٍْر وعمر وعثْمانَ     ص:وِفي ِروايةٍ 

 )الرحمِن الرِحيِم 
الْحمد  " ـ وأَِبي بكٍْر وعمر وعثْمانَ فَكَانوا يستفِْتحونَ بِ       �صلَّيت خلْف النِبي    : وِلمسِلٍم

 .ال يذْكُرونَ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِفي أَوِل ِقراَءٍة وال ِفي آِخِرها، "ِه رب الْعالَِمني ِللَّ



 باب سجوِد السهو
١٠٣-    ِن ِسِريينِد بمحم نةَ    ،   عريرأَِبي ه نـولُ اهللاِ    :  قَالَ �عسا رلَّى ِبنى   �صـدإح 

ـ  : قَالَ - ولَِكن نِسيت أَنا     وسماها أَبو هريرةَ،  : قَالَ ابن ِسِريين   -ي  صالتي الْعشِ  لَّى ِبنا فَص
فَاتكَأَ علَيهـا كَأَنـه غَضـبانُ      ،  فَقَام إلَى خشبٍة معروضٍة ِفي الْمسِجدِ      ثُم سلَّم، ،  ركْعتيِن

 دي عضولَ  وى عنمالْي ى هرساِبِعِه،  ، ى الْيأَص نيب كبشاِب       وـوأَب انُ ِمـنعرِت السجرخو 
 وِفـي    يكَلِّماه،  فَهابا أَنْ  - وِفي الْقَوِم أَبو بكٍْر وعمر       -قَصرِت الصالةُ    :الْمسِجِد فَقَالُوا 

أَم قَصـرِت   ، أَنِسيت، يا رسولَ اللَّهِ  :الْيديِن فَقَالَ ذُو   :يقَالُ لَه ،  الْقَوِم رجلٌ ِفي يديِه طُولٌ    
تقَـدم   فَ نعم،: فَقَالُوا ))أَكَما يقُولُ ذُو الْيديِن ؟     ((: فَقَالَ لَم أَنس ولَم تقْصر،   :؟ قَالَ الصالةُ

    لَّمس ثُم ،كرا تلَّى مفَص ،    دجسو ركَب ثُم لَ،  ِمثْلَ سأَطْو وِدِه أَوج    رفَكَب هأْسر فَعر ثُم ،  ثُـم
   دجسو رلَ،   كَبأَطْو وِدِه أَوجثُ ِمثْلَ س    ،ركَبو هأْسر فَعر م  أَلُوها سمب؟ قَـالَ     : فَر ـلَّمس ثُم: 

 .ثُم سلَّم:فَنبئْت أَنَّ ِعمرانَ بن حصيٍن قَالَ
العزواِل الشمِس وغروِبها، قال اهللا تعاىل الوق:ِشي مابني ت :}حبسو ِشيكَاِر ِبالْعالِْإبو{ 

صـلَّى ِبِهـم    � أَنَّ النِبي -� وكَانَ ِمن أَصحاِب النِبي    - عن عبِد اللَِّه بِن بحينةَ       - ١٠٤
، حتى إذَا قَضى الصـالةَ    ، ولَم يجِلس، فَقَام الناس معه    ، لَييِني الركْعتيِن اُألو  الظُّهر فَقَام فِ  

هِليمست اسالن ظَرتانو:،اِلسج وهو ركَبلَّمس ثُم لِّمسلَ أَنْ يِن قَبيتدجس دجفَس . 

 باب املروِر بني يدِي املصلي
لَو ((:�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � الْحاِرِث بِن الصمِة اَألنصاِري       عن أَِبي جهيِم بنِ    - ١٠٥

؟ لَكَانَ أَنْ يِقف أَربِعني خيرا لَه ِمـن أَنْ          ي ماذَا علَيِه ِمن اِإلثْمِ    يعلَم الْمار بين يدي الْمصلِّ    
 .قَالَ أَربِعني يوماً أَو شهراً أَو سنةً :ال أَدِري : النضِرقَالَ أَبو))     يمر بين يديِه

١٠٦ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولَ اللَِّه    : قَالَ � عسر تِمعقُولُ �سي )):   كُمدلَّى أَحإذَا ص
فَِإنما ن يديِه فَلْيدفَعه، فَِإنْ أَبى فَلْيقَاِتلْه،       بيفَأَراد أَحد أَنْ يجتاز     ، شيٍء يستره ِمن الناسِ   إلَى  

 .))هو شيطَانٌ



وأَنـا  ،  علَى ِحماٍر أَتانٍ   أَقْبلْت راِكباً : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٠٧
موي   ِتالماالح تزاهن ولُ اللَِّه   ، ِئٍذ قَدسرا  �ولِّي ِبالنصاٍر،     يِر ِجدى إلَى غَيِس ِبِمن   نيب تررم 

   لْتزفَن فِض الصعب يدفَ،  ي  ،عترانَ تاَألت لْتسأَر   فِفي الص لْتخدو   ،     ذَِلـك ِكـرني فَلَم
دأَح لَيع. 

١٠٨ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع : امأَن توِل اللَِّه      كُنسر يدي نيِفي   � ب اليِرجو 
 والْبيوت يومِئٍذ لَيس ِفيهـا      فَقَبضت ِرجلَي، فَِإذَا قَام بسطْتهما،    ، د غَمزِني  فَِإذَا سج  ِقبلَِتِه

اِبيحصم . 

جامع باب 
إذَا دخـلَ   :((�قَالَ رسـولُ   : قَالَ �ِري   بِن ِربِعي اَألنصا    احلارث  عن أَِبي قَتادةَ   - ١٠٩

 .)) أَحدكُم الْمسِجد فَال يجِلس حتى يصلِّي ركْعتيِن
وهو إلَـى   ،  يكَلِّم الرجلُ صاِحبه  ،  كُنا نتكَلَّم ِفي الصالةِ   :(( عن زيِد بِن أَرقَم قَالَ     - ١١٠

 )) فَأُِمرنا ِبالسكُوِت ونِهينا عن الْكَالِم" وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتني " حتى نزلَت ، جنِبِه ِفي الصالِة
إذَا :((أَنه قَالَ  � عن عبِد اللَِّه بِن عمر وأَِبي هريرةَ رضي اهللا عنهم عن رسوِل اللَِّه               - ١١١

الْح دتاشوا ِبالصِردفَأَب الِة، رمنهِح جفَي ِمن رةَ الْحفَِإنَّ ِشد ((. 
ةً فَلْيصـلِّها إذَا    من نِسـي صـال    :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ     - ١١٢

 .)) }أَِقم الصالةَ ِلِذكِْري{وتال قوله تعاىلوال كَفَّارةَ لَها إالَّ ذَِلك ، ذَكَرها
 .)) أَنْ يصلِّيها إذَا ذَكَرها  فَكَفَّارتهاأَو نام عنها،، ي صالةًمن نِس((مسِلٍم وِل

 ِعشـاَء   �كَانَ يصلِّي مع رسـوِل اِهللا       : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه أَنَّ معاذَ بن جبلٍ         - ١١٣
 .يصلِّي ِبِهم ِتلْك الصالةَفَ،  ثُم يرِجع إلَى قَوِمِهاآلِخرِة،

 فَـِإذَا لَـم      ِفي ِشدِة الْحر،   �كُنا نصلِّي مع رسوِل اللَِّه      : عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ     - ١١٤
 .بسطَ ثَوبه فَسجد علَيِه:يستِطع أَحدنا أَنْ يمكِّن جبهته ِمن اَألرِض



، دكُم ِفي الثَّوِب الْواِحدِ   ال يصلِّي أَح  :((�قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ �ي هريرةَ    عن أَبِ  - ١١٥
 .)) لَيس علَى عاِتِقِه ِمنه شيٌء

١١٦ -            ِبيِن النِد اللَِّه رضي اهللا عنهما عبِن عاِبِر بج نقَالَ  � ع هأَن )):م     أَكَلَ ثُومـاً أَو ن
 ٍر ِفيِه خِضرات ِمن بقُولٍ     وأُِتي ِبِقد  ،))ولْيقْعد ِفي بيِتهِ  ،   فَلْيعتِزلْنا أَو ِليعتِزلْ مسِجدنا    ،بصالً

 بوها إلَى بعـِض أَصـحاِبي،  قَر: فَقَالَها ِمن الْبقُوِل،فَسأَلَ ؟ فَأُخِبر ِبما ِفي،  فَوجد لَها ِرحياً  
 .))  فَِإني أُناِجي من ال تناِجيكُلْ، ((: قَالَرآه كَِره أَكْلَها،لَما فَ

من أَكَلَ الثُّوم والْبصـلَ     :(( قَالَ �ي اُهللا عنهما أَنَّ النِبي     عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا رض      - ١١٧
 .)) أَذَّى ِمما يتأَذَّى ِمنه اِإلنسانُفَِإنَّ الْمالِئكَةَ تت، والْكُراثَ فَال يقْربن مسِجدنا

 .))  آدمبنو(( ويف روايٍة 

 باب التشهِد
 - كَفِّي بين كَفَّيِه     - التشهد   �علَّمِني رسولُ اللَّهِ  :قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن مسعودٍ     - ١١٨

السالم علَيك أَيها   ،  والصلَوات والطَّيبات ،  التِحيات ِللَّهِ  ((:كَما يعلِّمِني السورةَ ِمن الْقُرآنِ    
 و ِبيالن  ،هكَاتربةُ اللَِّه ومحلَى   رعا ونلَيع المالس    ،اِلِحنياِد اللَِّه الصإالَّ        ِعب أَنْ ال إلَـه دهأَش 

بداً عمحأَنَّ م دهأَشو اللَّهولُهسرو هد (( 
فَـِإنكُم إذَا    ((: وِفيهِ وذَكَره،)) التِحيات هللاِ :إذَا قَعد أَحدكُم ِفي الصالِة فَلْيقُلْ     :((وِفي لَفْظٍ 

تخيـر  فَلْي ((– وِفيِه   - ))فَعلْتم ذَِلك فَقَد سلَّمتم علَى كُلِّ عبٍد صاِلٍح ِفي السماِء واَألرضِ          
 .))ِمن الْمسأَلَِة ما شاَء 

 أَال أُهِدي لَـك     :لَِقيِني كَعب بن عجرةَ فَقَالَ    : عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى قَالَ       - ١١٩
     ِبيةً ؟ أَنَّ النِديا  �هنلَيع جرا،  خولَ اللَّهِ  :فَقُلْنسا را اللَّ  ، ينلَّمع قَد    ـكلَيع لِّمسن فكَي ه: 

  كلَيلِّي عصن فلَى    :قُولُوا ((:؟ فَقَالَ فَكَيلِّ عص مدٍ   اللَّهمحلَى آِل معٍد ومحم ،  تلَّيا صكَم
 لَى إبع   ِجيدم ِميدح كإن اِهيملَى   ، رع اِركبدٍ   ومحلَى آِل معٍد ومحم ، كْتارا بلَـى   كَمع 

ِجيدم ِميدح كإن اِهيمرإب ((. 



اللَّهم إني أَعوذُ ِبـك ِمـن        (( : يدعو �كَانَ رسولُ اللَِّه    : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٢٠
 .)) يِح الدجاِلوِمن ِفتنِة الْمِس، وِمن ِفتنِة الْمحيا والْمماِت، وعذَاِب الناِر، عذَاِب الْقَبِر

اللَّهم إني أَعوذُ ِبـك     :يقُولُ،  إذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستِعذْ ِباَللَِّه ِمن أَربعٍ      :((وِفي لَفٍْظ ِلمسِلمٍ  
منهذَاِب جع مث ذكر حنوه)) ...ِمن. 

بكٍْر الصديِق رضي اهللا عنهم أَنه قَـالَ         عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص عن أَِبي           - ١٢١
ـ   :قُلْ ((: قَالَ عاًء أَدعو ِبِه ِفي صالِتي،    علِّمِني د : �ِلرسوِل اللَِّه    ي ظَلَمإن مفِْسـي   اللَّهن ت
إنك أَنت  ، ، وارحمِني ر ِلي مغِفرةً ِمن ِعنِدك     فَاغْفِ غِفر الذُّنوب إالَّ أَنت،    وال ي  ظُلْماً كَِثرياً، 

ِحيمالر فُورالْغ ((. 
١٢٢ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه     : عسلَّى را صِه      �ملَيع لَتزأَنْ ن دعإذَا { ب

جحالْفَتاللَِّه و رصا} اَء نقُولُ ِفيهإالَّ ي:)) سِدكمِبحا ونبر كانحِلي، ب اغِْفر ماللَّه((. 
سبحانك اللَّهم ربنـا  : يكِْثر أَنْ يقُولَ ِفي ركُوِعِه وسجوِدِه�كَانَ رسولُ اللَِّه :((وِفي لَفْظٍ 
ِدكمِبحِلي، و اغِْفر ماللَّه((. 

 باب الِوتِر
 وهو علَى الِْمنبـِر    �سأَلَ رجلٌ النِبي    :الَ عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَ         - ١٢٣

كُم الصبح صلَّى واِحـدةً،      فَِإذَا خِشي أَحد   مثْنى،،  مثْنى ((:ما ترى ِفي صالِة اللَّيِل ؟ قَالَ      
 .))ِباللَّيِل ِوتراًاجعلُوا آِخر صالِتكُم  ((: وِإنه كَانَ يقُولُ))فَأَوترت لَه ما صلَّى

١٢٤ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَّـِه         : عسر رتِل أَوكُلِّ اللَّي ِل   : �ِمنأَو ِمـن
ِطِه، ِلاللَّيسأَوآِخِرِه،، وِروحإلَى الس هرى ِوتهتانو . 

١٢٥ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ : عسةَ      � اللَِّه   كَانَ ررشِل ثَالثَ عاللَّي لِّي ِمنصي 
 .اليجِلس ِفي شيٍء إالَّ ِفي آِخِرها، ركْعةً يوِتر ِمن ذَِلك ِبخمٍس



 باب الذكِر عِقب الصالِة
 ينصـِرف   ِحني،  رفْع الصوِت ِبالذِّكْرِ   أَنَّ  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما        - ١٢٦

 .�الناس ِمن الْمكْتوبِة كَانَ علَى عهِد رسوِل اللَِّه
 " .كُنت أَعلَم إذَا انصرفُوا ِبذَِلك إذَا سِمعته " :قَالَ ابن عباٍس

 " . ِبالتكِْبِري �ما كُنا نعِرف انِقضاَء صالِة رسوِل اللَِّه " وِفي لَفٍْظ 
أَملَى علَي الْمِغريةُ بن شعبةَ ِمن ِكتاٍب إلَـى         : عن وراٍد مولَى الْمِغريِة بِن شعبةَ قَالَ       - ١٢٧
 ال إلَه إالَّ اللَّـه وحـده ال          ((: كَانَ يقُولُ ِفي دبِر كُلِّ صالٍة مكْتوبةٍ       �إنَّ النِبي   :معاِويةَ

 لَه ِريكلَ،  ش   دمالْح لَهو لْكالْم ه  ،هٍء قَِديٍر،    ويلَى كُلِّ شع ال       وو تطَيا أَعِلم اِنعال م ماللَّه 
  تعنا مِلم ِطيعم  ،     دالْج كِمن دذَا الْج فَعنال يـةَ    ، ))واِويعلَـى مع ذَِلـك دعب تفَدو ثُم
 .س ِبذَِلك فَسِمعته يأْمر النا

وكَثْرِة السؤاِل وكَانَ ينهـى عـن       ،  وِإضاعِة الْمالِ ،  كَانَ ينهى عن ِقيلَ وقَالَ    :((وِفي لَفْظٍ 
 .)) ومنٍع وهاِت، ووأِْد الْبناِت، عقُوِق اُألمهاِت

بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم عن أَِبي صـاِلٍح         عن سمي مولَى أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن          - ١٢٨
قَد ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالُوا �أَنَّ فُقَراَء الْمسِلِمني أَتوا رسولَ اللَِّه       :�السماِن عن أَِبي هريرةَ     

يصلُّونَ كَما  : قَالُوا ))وما ذَاك ؟   ((: قَالَ علَى والنِعيِم الْمِقيِم،  ذَهب أَهلُ الدثُوِر ِبالدرجاِت الْ    
 فَقَالَ رسولُ   تصدقُونَ وال نتصدق، ويعِتقُونَ وال نعِتق،     وي، ويصومونَ كَما نصوم  ، نصلِّي
 وال يكُـونُ    ن بعدكُم، وتسِبقُونَ م ،  أَفَال أُعلِّمكُم شيئًا تدِركُونَ ِبِه من سبقَكُم       : ((�اللَِّه  

  كُملَ ِمنأَفْض د؟      ،  أَح متعنا صِمثْلَ م عنص نلَى: قَالُوا ))إالَّ مـولَ اللَّـِه،    ،  بسا رقَـالَ  ي : 
 ))ثَالثاً وثَالِثني مرةً :تسبحونَ وتكَبرونَ وتحمدونَ دبر كُلِّ صالٍة((

، علْنـا سِمع إخواننا أَهلُ اَألمواِل ِبمـا فَ      :فَقَالُوا،  فَرجع فُقَراُء الْمهاِجِرين   : قَالَ أَبو صاِلحٍ  
،لُوا ِمثْلَهولُ اللَِّه فَفَعساُء ((:� فَقَالَ رشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض ذَِلك ((. 

 ثَالَثًـا  اللَّه تسبح « :قَالَ ِإنما وِهمت: فَقَالَ يثَالْحِد هذَا يأَهِل بعض فَحدثْت سمى قَالَ
ثَالَِثنيو دمحتو ثَالَثًا اللَّه ثَالَِثنيو ركَبتو ثَالَثًا اللَّه ثَالَِثنيو «، تعجـاِلحٍ  أَِبـى  ِإلَى فَرص 



فَقُلْت لَه ذَ ذَِلكِد فَأَخفَقَالَ يِبي اللَّه أَكْبانَ رحبساللَِّه و دمالْحِللَِّه و اللَّهو رانَ  أَكْبحـبسو 
 .وثَالَِثني ثَالَثَةً جِميِعِهن ِمن تبلُغَ حتى ِللَِّه والْحمد اللَِّه

 ظَر إلَـى   فَن ى ِفي خِميصٍة لَها أَعالم،     صلَّ �أَنَّ النِبي   : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٢٩
وأْتـوِني  ،  اذْهبوا ِبخِميصِتي هِذِه إلَى أَِبـي جهـمٍ        ((: فَلَما انصرف قَالَ   أَعالِمها نظْرةً، 

 .))  فَِإنها أَلْهتِني آِنفًا عن صالِتيأَنِبجاِنيِة أَِبي جهٍم،ِب
 .كساء مربع خمطط بأَلوان خمتلفة :مخيصة هلا أَعالم

 مِع بني الصالتني يف السفِرباب اجل
 يجمع ِفي السفَِر    �كَانَ رسولُ اللَّهِ  : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٣٠

يِربصالْعِر والِة الظُّهص ٍر،نيِر سلَى ظَهاِء،  إذَا كَانَ عالِْعشِرِب وغالْم نيب عمجيو ((. 

 قصِر الصالة يف السفِرباب 
 فَكَانَ ال يِزيد    �صِحبت رسولَ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٣١

 .وأَبا بكٍْر وعمر وعثْمانَ كَذَِلك، ِفي السفَِر علَى ركْعتيِن

 باب اجلُمعِة
١٣٢ -     مِن عِد اللَِّه ببع نولَ اللَِّه         عسرضي اهللا عنهما أَنَّ ر قَالَ �ر )):    كُماَء ِمـنج نم

 .))الْجمعةَ فَلْيغتِسلْ 
يفِْصلُ  ،خطْبتيِن وهو قَاِئم    يخطُب � رسولَ اللَِّه    كَانَ: بن عمر قَالَ   عن عبِد اللَِّه     -١٣٣

 .بينهما ِبجلُوٍس
ب النـاس    يخطُ �جاَء رجلٌ والنِبي    : بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ        عن جاِبرِ  - ١٣٤

 .))قُم فَاركَع ركْعتيِن ((: قَالَال،: قَالَ))صلَّيت يا فُالنُ ؟ ((: فَقَالَيوم الْجمعِة،
 .))  وِفي ِروايٍة فَصلِّ ركْعتيِن



١٣٥ -   رأَِبي ه نةَ   عرولَ اللَّهِ   �يسقَالَ � أَنَّ ر )):  اِحِبكِلص ِة   :إذَا قُلْتعمالْج موي ِصتأَن
اماِإلمو،طُبخي تولَغ فَقَد ((. 
١٣٦- ندٍ   ععِن سِل بها ِفي     أن رجاالً  � سوارمولَ اللَِّه    تسِر ربِمن�     ـووٍد هع أَي ؟ِمن 
قَام علَيِه فَكَبر وكَبر النـاس وراَءه     � طَرفَاِء الْغابِة ولَقَد رأَيت رسولَ اللَِّه         ِمن :سهلفَقَالَ  

 ثُم رفَع فَنزلَ الْقَهقَرى حتى سجد ِفي أَصِل الِْمنبِر ثُم عاد حتى فَرغَ ِمن               ،وهو علَى الِْمنبرِ  
وا ِبي وِلتعلَّموا    يا أَيها الناس ِإني صنعت هذَا ِلتأْتم       : (( ثُم أَقْبلَ علَى الناِس فَقَالَ     آِخِر صلَاِتهِ 

 )).صلَاِتي
 .صلَّى علَيها وكَبر وهو علَيها ثُم ركَع وهو علَيها ثُم نزلَ الْقَهقَرى : ويف لفظ

١٣٧ -   نةَ    عريرولَ اللَِّه     �أَِبي هسقَالَ �أَنَّ ر)):ةِ   معمالْج مولَ يساغْت يف    ، ن احر ثُـم
 ومـن   فَكَأَنما قَرب بقَـرةً،  ومن راح ِفي الساعِة الثَّاِنيِة فَكَأَنما قَرب بدنةً،  الساعِة اُألوىل 

فَكَأَنما قَرب   ومن راح ِفي الساعِة الراِبعِة       ما قَرب كَبشا أَقْرنَ،   ثَِة فَكَأَن راح ِفي الساعِة الثَّالِ   
 فَِإذَا خرج اِإلمام حضـرِت      ا قَرب بيضةً،   ومن راح ِفي الساعِة الْخاِمسِة فَكَأَنم      دجاجةً،

 .)) رالْمالِئكَةُ يسمعونَ الذِّكْ
كُنا نصـلِّي مـع     :قَالَ- وكَانَ ِمن أَصحاِب الشجرِة      -� عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع      - ١٣٨

 . ولَيس ِللِْحيطَاِن ِظلٌّ نستِظلُّ ِبِهثُم ننصِرف،، الْجمعةَ �رسوِل اللَِّه 
 .ثُم نرِجع فَنتتبع الْفَيَء،  إذَا زالَت الشمس� كُنا نجمع مع رسوِل اللَِّه:((وِفي لَفٍْظ

امل تنِزيلُ  : يقْرأُ ِفي صالِة الْفَجِر يوم الْجمعةِ      �كَانَ النِبي   : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٣٩
ةَ ودجاِن:السسلَى اِإلنى علْ أَته . 

 باب صالِة العيديِن
 وأَبـو بكْـٍر وعمـر       �كَانَ النِبي    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٤٠

 .يصلُّونَ الِْعيديِن قَبلَ الْخطْبِة



 يوم اَألضـحى بعـد      �خطَبنا النِبي   :قَالَرضي اهللا عنهما     عن الْبراِء بِن عاِزٍب      - ١٤١
بـلَ  ومن نسـك قَ  ،  من صلَّى صالتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك        ((:فَقَالَ ،الصالِة

   لَه كسالِة فَال ناٍر       ))الصِني نةَ بدرو باِزٍب      - فَقَالَ أَبِن عاِء برالُ الْبولَ اللَّـهِ    - خسا ري  ،
 ي نال   إنلَ الصاِتي قَبش كْتِة،س    ي موأَنَّ الْي فْترعٍب،   ورشأَكٍْل و مكُـونَ     وأَنْ ت تببأَحو 

 : فَقَـالَ  ت قَبلَ أَنْ آِتـي الصـالةَ،      وتغذَّي، ولَ ما يذْبح ِفي بيِتي، فَذَبحت شاِتي      شاِتي أَ 
ندنا ِعناقاً ِهي أَحب إلَـي ِمـن شـاتيِن          فَِإنَّ عِ ،  يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ ،))شاتك شاةُ لَحمٍ  ((

 .)) ولَن تجِزي عن أَحٍد بعدك، نعم ((:أَفَتجِزي عني ؟ قَالَ
١٤٢ -        ِليجِد اللَِّه الْببِن عِب بدنج نقَالَ � ع :   ِبيلَّى النص�    ،طَبخ ِر، ثُمحالن موي   ثُم 
حقَالَ ذَبا        ((: وهكَانى مرأُخ حذْبفَلْي لِّيصلَ أَنْ يقَب حذَب نـِم      ،  مِباس حذْبفَلْي حذْبي لَم نمو
 .)) اللَِّه

ِبـال  ،  ِبالصالِة قَبلَ الْخطْبِة فَبدأَيوم الِْعيِد،  �شِهدت مع النِبي    : قَالَ � عن جاِبٍر    - ١٤٣
، وحثَّ علَـى طَاعِتـهِ    ، مر ِبتقْوى اللَِّه تعالَى   فَأَ، قَام متوكِّئًا علَى ِباللٍ    ثُم    وال إقَامٍة،  أَذَاٍن

 مهذَكَّرو اسظَ النعوا، وسى النى أَتتى حضم ثُمنهذَكَّرو نظَهعقَالَ، َء فَوو:)) ا مي  ـرشع
سفْعاُء الْخديِن  ، مرأَةٌ ِمن ِسطَِة النساءِ   فَقَامت ا ، كُن أَكْثَر حطَِب جهنم    فَِإن دقْن،تص،  النساِء
ولَ اللَِّه فَقَالَ    :فَقَالَتسا ري ِلم:))   نَ الشكِْثرت كُنكَاةََألن  ، ِشرينَ الْعكْفُرتقَالَ. ))و:  لْـنعفَج

 قْندصتياِتيِمِهنوخو اِطِهنأَقْر ِب ِبالٍل ِمنِفي ثَو لِْقنيي ِهنِليح ِمن. 
 أَنْ نخـِرج ِفـي      �أَمرنا رسولُ اللَِّه    : قَالَت - نسيبةَ اَألنصاِريِة    - عن أُم عِطيةَ     - ١٤٤

 .لْحيض أَنْ يعتِزلْن مصلَّى الْمسِلِمنيوأَمر ا، عواِتق وذَواِت الْخدوِرالِْعيديِن الْ
حتـى تخـرج    ، خِرج الِْبكْر ِمن ِخدِرها   حتى ن ،  أَنْ نخرج يوم الِْعيدِ    كُنا نؤمر :وِفي لَفْظٍ 

ضيالْح ،اِئِهمعونَ ِبدعديو كِْبِريِهمنَ ِبتركَبكَ، فَيرونَ بجريهترطُهِم ووالْي ةَ ذَِلك. 



 باب صالِة الكُسوِف
 فَبعـثَ   �أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهِد رسوِل اللَِّه        : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٤٥

، عاٍت ِفي ركْعتـينِ   فَكَبر وصلَّى أَربع ركَ   ،   وتقَدم الصالةُ جاِمعةٌ، فَاجتمعوا،  :مناِدياً يناِدي 
 .وأَربع سجداٍت

 :�قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ � عقْبةَ بِن عمٍرو اَألنصاِري الْبدِري       - عن أَِبي مسعوٍد     - ١٤٦
ِإنهما ال ينخِسـفَاِن    و،  يخوف اللَّه ِبِهما ِعباده   ،  إنَّ الشمس والْقَمر آيتاِن ِمن آياِت اللَّهِ      ((

واِس،ِلمالن ٍد ِمنلُّواِت أَحئًا فَصيا شهِمن متأَيفَِإذَا ر  ،ا ِبكُمم كَِشفنى يتوا حعادو((. 
١٤٧ -       ا قَالَتهةَ رضي اهللا عنها أَناِئشع نوِل اللَّـهِ      : عسِد رهلَى عع سمفَِت الشسخ� 
فَأَطَـالَ  ،  ثُم قَـام  ،  فَأَطَالَ الركُوع ،  ثُم ركَع ،  فَأَطَالَ الِْقيام .  ِبالناِس   � رسولُ اللَّهِ  فَصلَّى
  امِل      -الِْقياِم اَألوونَ الِْقيد وهو -  كَعر ثُم   ،   كُوعِل      -فَأَطَالَ الركُوِع اَألوونَ الرد وهو - 

 دجس فَأَطَالَ،  ثُم ودجا        ،   السى ِمثْلَ مرِة اُألخكْعلَ ِفي الرفَع ِة اُألولَى   ثُمكْعلَ ِفي الرفَع ، ثُم
فرصان  ،  سمالش لَّتجت قَدو  ، اسالن طَبهِ   ،  فَخلَيى عأَثْنو اللَّه ِمدقَالَ ،  فَح ثُم:  سمإنَّ الش

فَِإذَا رأَيتم ذَِلك فَـادعوا     ،  ال يخِسفَاِن ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتهِ     ،   اللَّهِ والْقَمر آيتاِن ِمن آياتِ   
واَللَِّه ما ِمن أَحٍد أَغْير ِمن اللَّـِه أَنْ         ،  يا أُمةَ محمدٍ  :ثُم قَالَ ،  وصلُّوا وتصدقُوا ،  اللَّه وكَبروا 
 هدبع ِنيزي  ، ت أَو هتأَم ِنيدٍ  ،  زمحةَ ما أُمي  ،        متكَيلَبقَِليالً و مِحكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت اَللَِّه لَوو

 .)) كَِثرياً
 .فَاستكْملَ أَربع ركَعاٍت وأَربع سجداٍت:وِفي لَفٍْظ

١٤٩- ع      ِريعى اَألشوسأَِبي م فَِت ال :قَالَ �نسوِل اللَِّه      خساِن رملَى زع سمش�  فَقَام
، فَصلَّى ِبأَطْوِل ِقياٍم وسجودٍ   ،   فَقَام حتى أَتى الْمسِجد،  ،  ويخشى أَنْ تكُونَ الساعةُ   ،  فَِزعاً

ال تكُونُ  :ِسلُها اللَّه عز وجلَّ   إنَّ هِذِه اآلياِت الَِّتي ير    :ثُم قَالَ ،  ما رأَيته يفْعلُه ِفي صالِتِه قَطُّ     
فَِإذَا رأَيـتم ِمنهـا شـيئاً       ،  ولَِكن اللَّه يرِسلُها يخوف ِبها ِعباده     . ِلموِت أَحٍد وال ِلحياِتِه     

 .فَافْزعوا إلَى ِذكِْر اللَِّه ودعاِئِه واسِتغفَاِرِه



 باب االستسقاِء
١٥٠ - نع          اِزِنياِصٍم الْمِن عِد بيِن زِد اللَِّه ببقَالَ � ع :   ِبيالن جرِقي �خستسي   ، هجوفَت

 . جهر ِفيِهما ِبالِْقراَءِة، ثُم صلَّى ركْعتيِن، وحولَ ِرداَءه، إلَى الِْقبلَِة يدعو
 " .إلَى الْمصلَّى " وِفي لَفٍْظ 

 أَنَّ رجالً دخلَ الْمسِجد يوم الْجمعِة ِمن باٍب كَانَ نحـو            � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ١٥١
يا رسولَ  :ثُم قَالَ ،   قَاِئما �فَاستقْبلَ رسولَ اللَِّه    ،   قَاِئم يخطُب  �ورسولُ اللَِّه   ،  داِر الْقَضاءِ 

 �فَرفَع رسولُ اللَّـِه     :قَالَ،  وانقَطَعت السبلُ فَادع اللَّه تعالَى يِغيثُنا     ،  هلَكَت اَألموالُ ،  اللَِّه
فَال واَللَِّه ما نـرى ِفـي       : قَالَ أَنس  ))اللَّهم أَِغثْنا ،  اللَّهم أَِغثْنا ،  اللَّهم أَِغثْنا  ((:يديِه ثُم قَالَ  

   اٍب وحس اِء ِمنمةٍ السعاٍر قَالَ        ،  ال قَزال دٍت ويب لٍْع ِمنس نيبا وننيا بماِئِه   :ورو ِمن تفَطَلَع
فَال واَللَِّه مـا رأَينـا   :قَالَ، فَلَما توسطَت السماَء انتشرت ثُم أَمطَرت. سحابةٌ ِمثْلُ الترِس  

 �ورسـولُ اللَّـِه   ،  دخلَ رجلٌ ِمن ذَِلك الْباِب ِفي الْجمعِة الْمقِْبلَةِ       ثُم:قَالَ،  الشمس سبتاً 
  اسالن طُبخي قَاِئماً ،  قَاِئم لَهقْبتولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،  فَاسسا رالُ  ،  يـواَألم لَكَته  ،  ـتقَطَعانو

اللَّهم حوالَينا   ((: يديِه ثُم قَالَ   �فَرفَع رسولُ اللَِّه    :قَالَ،  فَادع اللَّه أَنْ يمِسكَها عنا    ،  السبلُ
، فَأَقْلَعـت :قَالَ،  ))اللَّهم علَى اآلكَاِم والظِّراِب وبطُوِن اَألوِديِة ومناِبِت الشجرِ       ،  وال علَينا 

 .شمِسوخرجنا نمِشي ِفي ال
ِريكاِلٍك: قَالَ شم نب سأَن أَلْتلُ قَالَ:فَسلُ اَألوجالر وِري:أَهال أَد. 
 .عمر بن اخلطاب بيعت لقضاء دينه بعد وفاته دار :دار القضاء

 باب صالِة اخلوِف
ـ    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر بِن الْخطَّاِب رضي اهللا عنهما قَالَ           - ١٥٢  �ِهصلَّى ِبنا رسولُ اللَّ

فَصلَّى ِباَلَِّذين معه   ،  وطَاِئفَةٌ ِبِإزاِء الْعدو  ،  فَقَامت طَاِئفَةٌ معه  ،  صالةَ الْخوِف ِفي بعِض أَياِمهِ    
 .ركْعةً، وقَضِت الطَّاِئفَتاِن ركْعةً، فَصلَّى ِبِهم ركْعةً، وجاَء اآلخرونَ، ثُم ذَهبوا، ركْعةً



١٥٣ - وِل اللَِّه                 عسر علَّى مص نمٍر عيبِن جاِت بوِن خاِلِح بص نانَ عومِن رب ِزيدي ن� 
فَصـلَّى  ،  وطَاِئفَةً ِوجاه الْعـدو   ،  أَنَّ طَاِئفَةً صفَّت معه   :صالةَ الْخوفِ ،  صالةَ ذَاِت الرقَاعِ  
، فَصفُّوا ِوجـاه الْعـدو    ،  ثُم انصرفُوا ،  وأَتموا َألنفُِسِهم ،  ثَبت قَاِئماً ثُم  ،  ِباَلَِّذين معه ركْعةً  

  وأَتموا َألنفُِسِهم ،  ثُم ثَبت جاِلساً  ،  فَصلَّى ِبِهم الركْعةَ الَِّتي بِقيت    ،  وجاَءت الطَّاِئفَةُ اُألخرى  
ِبِهم لَّمس ثُم. 

 . هو سهل بن أيب حثمة�صلى مع رسول اهللالرجل الذي 
 �شِهدت مع رسوِل اللَّـهِ : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه اَألنصاِري رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٥٤

 �بر النِبي وكَ،   والْعدو بيننا وبين الِْقبلَةِ    �صالةَ الْخوِف فَصفَفْنا صفَّيِن خلْف رسوِل اللَِّه        
ثُـم  ،  ثُم رفَع رأْسه ِمن الركُوِع ورفَعنا جِميعـاً       ،  ثُم ركَع وركَعنا جِميعاً   ،  وكَبرنا جِميعاً 

قَضـى  فَلَمـا   ،  وقَام الصف الْمؤخر ِفي نحِر الْعدو     ،  انحدر ِبالسجوِد والصف الَِّذي يِليهِ    
ِبيالن� ودجِليهِ   ،   السالَِّذي ي فالص قَامودِ   :وجِبالس رخؤالْم فالص ردحوا ،  انقَـامو  ،  ثُـم

  رخؤالْم فالص مقَدت  ،  مقَدالْم فالص رأَختو  ،    ِبيالن كَعر ِميعاً  �ثُما جنكَعرو   ،   فَـعر ثُم
ِميعاً    را جنفَعركُوِع والر ِمن هودِ  ،  أْسجِبالس ردحان ِليِه    ،  ثُمالَِّذي ي فالصالَِّذي كَـانَ    -و 

 �فَلَما قَضـى النِبـي      ،   فَقَام الصف الْمؤخر ِفي نحِر الْعدو      -مؤخرا ِفي الركْعِة اُألولَى     
 الصو ودجِليهِ  السالَِّذي ي ودِ   :فجِبالس رخؤالْم فالص ردحان  ،    لَّمس وا ثُمدجا  �فَسنلَّمسو

 .جِميعاً
 اِبرقَالَ ج:اِئِهمرالِء ِبأُمؤه كُمسرح عنصا ياِمِه ، كَممِبت ِلمسم هذَكَرو. 

   هفاً ِمنطَر اِريخالْب ذَكَرو :))     ِبيالن عِف موالةَ الْخلَّى صص هأَنةِ  �وـاِبعِة السوـزِفي الْغ  ،
 . غَزوِة ذَاِت الرقَاِع

 كتاب اجلنائِز
خرج ِبِهم  ،   النجاِشي ِفي الْيوِم الَِّذي مات ِفيهِ      �نعى النِبي   : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     -١٥٥

صلَّىإلَى الْم ،ِبِهم فعاً، فَصبأَر ركَبو. 



أَو ،  فَكُنت ِفي الصـف الثَّـاِني     ،   صلَّى علَى النجاِشي   �أَنَّ النِبي    � عن جاِبِر    - ١٥٦
 .الثَّاِلِث
، بعد ما دِفن   ، صلَّى علَى قَبرٍ   �أَنَّ النِبي    : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما        - ١٥٧

 . فَكَبر علَيِه أَربعاً
لَيس ،   كُفِّن ِفي أَثْواٍب ِبيٍض يماِنيةٍ     �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :  عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٥٨

 .ِفيها قَِميص وال ِعمامةٌ
١٥٩ -     ِة قَالَتاِريصةَ اَألنِطيع أُم نع : نلَيلَ عخولُ اللَِّه    دسا ر�   هتناب تفِّيوت فَقَالَ،   ِحني: 

واجعلْـن  ،   ِبماٍء وِسدرٍ  - إنْ رأَيتن ذَِلِك     -أَو أَكْثَر ِمن ذَِلك     ،  أَو خمساً ،  اغِْسلْنها ثَالثاً ((
 ،فَلَمـا فَرغْنـا آذَنـاه،     )) فَآِذنِني  فَِإذَا فَرغْتن  - أَو شيئاً ِمن كَافُوٍر      -ِفي اَألِخريِة كَافُوراً    

 هقْوا حطَانقَالَ. فَأَعا ِبِه ((:وهنِعرأَش(( هارِني إزعت . 
 .))ابدأْنَ ِبمياِمِنها ومواِضِع الْوضوِء ِمنها:((وقَالَ، "أَو سبعاً"وِفي ِروايٍة 

 ةَ قَالَتِطيع ِإنَّ أُمو:وٍنوا ثَالثَةَ قُرهأْسا رلْنعج. 
إذْ وقَع عن   ،  بينما رجلٌ واِقف ِبعرفَةَ   : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٦٠

وكَفِّنـوه  ،  ٍراغِْسلُوه ِبماٍء وِسد  :� فَقَالَ رسولُ اللَّه   -صته  فَأَوقَ: أَو قَالَ  -فَوقَصته  ،  راِحلَِتِه
 .)) فَِإنه يبعثُ يوم الِْقيامِة ملَبياً. وال تخمروا رأْسه ،  وال تحنطُوهِفي ثَوبيِه،

 .)) وال تخمروا وجهه وال رأْسه:(( وِفي ِروايٍة
قْصِق :الونالع ركَس. 
١٦١-    ةَ اَألنِطيع أُم نع     ِة رضي اهللا عنها قَالَتاِريص:        مـزعي لَـماِئِز وناِع الْجبات نا عِهينن
 .علَينا
 :أَسِرعوا ِبالِْجنازِة فَِإنها إنْ تـك صـاِلحةً  :(( قَالَ� عن النِبي � عن أَِبي هريرةَ    - ١٦٢

 .)) تضعونه عن ِرقَاِبكُم فَشر،  ِسوى ذَِلك وِإنْ تكخير تقَدمونها إلَيِه،فَ
 علَى امرأٍَة ماتت ِفي ِنفَاِسها      �صلَّيت وراَء النِبي     : قَالَ � عن سمرةَ بِن جندبٍ    - ١٦٣

 .فَقَام ِفي وسِطها



 بـِريٌء ِمـن الصـاِلقَِة        � اللَِّه   أَنَّ رسولَ  �عن أَِبي موسى عبِد اللَِّه بِن قَيسٍ      و - ١٦٤
 .والْحاِلقَِة والشاقَِّة

 . اليت ترفع صوا عند املصيبة ، الصالقة
 ذَكَر بعض ِنسـاِئِه كَِنيسـةً       �لَما اشتكَى النِبي    : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها قَالَ      - ١٦٥

 - وكَانت أُم سلَمةَ وأُم حِبيبةَ أَتتا أَرض الْحبشِة          -ماِريةُ   هايقَالُ لَ ،  رأَينها ِبأَرِض الْحبشةِ  
أُولَِئك إذَا مات ِفيِهم الرجـلُ       ((: وقَالَ �فَرفَع رأْسه   ،  فَذَكَرتا ِمن حسِنها وتصاِوير ِفيها    

 .)) صوروا ِفيِه ِتلْك الصور أُولَِئك ِشرار الْخلِْق ِعند اللَّهِ         ثُم،  الصاِلح بنوا علَى قَبِرِه مسِجداً    
١٦٦ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه    : عسقَالَ ر�        قُـمي ِضِه الَِّذي لَـمرِفي م 

هِمن)):ِبيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نلَعاِجدسم اِئِهم ((. 
ِجداً :قَالَتسذَ مختأَنْ ي ِشيخ هأَن رغَي هرقَب ِرزأُب ال ذَِلكلَوو. 
، لَيس ِمنا من ضرب الْخدود    :(( أَنه قَالَ  � عن النِبي    � عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد       - ١٦٧

وبيالْج قشا ، وعدِةواِهِليى الْجوعِبد ((. 
لِّي علَيها  من شِهد الِْجنازةَ حتى يص    :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٦٨

ثْـلُ  ِم ((:وما الِْقرياطَاِن ؟ قَـالَ    : ِقيلَ ،))ى تدفَن فَلَه ِقرياطَانِ    ومن شِهدها حت   فَلَه ِقرياطٌ، 
 .))الْجبلَيِن الْعِظيميِن

 .)) أَصغرهما ِمثْلُ أُحٍد:((وِلمسِلٍم

 كتاب الزكاِة
 -ِلمعاِذ بِن جبٍل     �قَالَ رسولُ اللَِّه     : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         -١٦٩

فَادعهم إلَى أَنْ يشهدوا    : فَِإذَا ِجئْتهم   قَوماً أَهلَ ِكتاٍب،   تأِْتيإنك س :((-ِحني بعثَه إلَى الْيمنِ   
    إالَّ اللَّه ولُ اللَِّه     ،  أَنْ ال إلَهسداً رمحأَنَّ مو .     مهِبرفَأَخ ِبذَِلك وا لَكأَطَاع مفَِإنْ ه:   قَد أَنَّ اللَّه

أَنَّ :فَـأَخِبرهم ،  فَِإنْ هم أَطَاعوا لَك ِبذَِلك   يوٍم ولَيلٍَة،  ٍت ِفي كُلِّ  فَرض علَيِهم خمس صلَوا   
 فَِإنْ هم أَطَاعوا لَـك       فَترد علَى فُقَراِئِهم،   تؤخذُ ِمن أَغِْنياِئِهم  ،  اللَّه قَد فَرض علَيِهم صدقَةً    



أَ  ،  ِبذَِلك اِئمكَرو اكفَِإي،اِلِهموم ظْلُوِم،  وةَ الْموعِق دات       ـاباللَِّه ِحج نيبا وهنيب سلَي هفَِإن  ((
١٧٠ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولُ اللَّهِ   : قَالَ � عسقَالَ ر�)) :  ِفيم سـِس    لَيمونَ خا د

 .))  دونَ خمسِة أَوسٍق صدقَةٌ وال ِفيماا دونَ خمِس ذَوٍد صدقَةٌ، وال ِفيمأَواٍق صدقَةٌ،
لَيس علَى الْمسِلِم ِفي عبِدِه وال فَرِسـِه  :(( قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَِّه � عن أَِبي هريرةَ   - ١٧١
 .)) صدقَةٌ

 .)) إالَّ زكَاةَ الِْفطِْر ِفي الرِقيِق:((وِفي لَفٍْظ
. جبـار    والِْبئْـر    الْعجماُء جبـار،  :(( قَالَ � رسولَ اللَِّه    أَنَّ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٧٢

،اربِدنُ جعالْموسمكَاِز الْخِفي الرو  ((. 
 .الدابة البهيم :والعجماء. اهلدر الذي الشيء فيه :اجلبار
منع ابـن  : فَِقيلَ الصدقَِة، علَى� عمر �بعثَ رسولُ اللَِّه : قَالَ� عن أَِبي هريرةَ  - ١٧٣

 ما يـنِقم ابـن      � فَقَالَ رسولُ اللَِّه     ،�والْعباس عم رسوِل اللَّهِ   ،  جِميٍل وخاِلد بن الْوِليدِ   
 وقَـد احتـبس     داً،ِإنكُم تظِْلمونَ خالِ  فَ :فَأَغْناه اللَّه ؟ وأَما خاِلد    :إالَّ أَنْ كَانَ فَِقرياً   ،  جِميٍل

أَما شعرت  ،  يا عمر : ثُم قَالَ  ي وِمثْلُها، فَِهي علَ : وأَما الْعباس  عتاده ِفي سِبيِل اللَِّه،   أَدراعه وأَ 
 .)) أَنَّ عم الرجِل ِصنو أَِبيِه ؟

قَسم ِفي  :لَما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه يوم حنينٍ      : عن عبِد اللَِّه بِن زيِد بِن عاِصٍم قَالَ        - ١٧٤
إذْ لَـم   ،   فَكَأَنهم وجدوا ِفي أَنفُِسِهم    م يعِط اَألنصار شيئاً،   وِفي الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم ولَ   ،  الناِس

ي   ،اسالن ابا أَصم مهِصب مهطَبفَقَالَ،   فَخ:)) ارِ  يصاَألن رشعا م  ،    اكُمدالَّالً فَهض كُمأَِجد أَلَم
،  كُلَّما قَالَ شـيئاً     ))؟ةً فَأَغْناكُم اللَّه ِبي   اللَّه ِبي ؟ وكُنتم متفَرِقني فَأَلَّفَكُم اللَّه ِبي ؟ وعالَ         

اللَّه ورسـولُه   : قَالُوا ))م أَنْ تِجيبوا رسولَ اللَِّه ؟     ما يمنعكُ  ((: قَالَ اللَّه ورسولُه أَمن،  :قَالُوا
،نقَالَ أَم :))   ملَقُلْت مِشئْت كَذَا،  :لَوا كَذَا ونِعريِ       ِجئْتالْباِة وِبالش اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرأَال ت  ،

ولَـو سـلَك    ،  الِْهجرةُ لَكُنت امرأً ِمن اَألنصارِ    وتذْهبونَ ِبرسوِل اللَِّه إلَى ِرحاِلكُم ؟ لَوال        
     و لَكْتباً لَسِشع اِدياً أَوو اسا،  النهبِشعاِر وصاَألن اِدي  ارِشع ارصاَألن   ، ،ِدثَار اسالنو  كُمإن 

 .)) حوِضفَاصِبروا حتى تلْقَوِني علَى الْ، ستلْقَونَ بعِدي أَثَرةً



 باب صدقِة الِفطِر
 أَو  - صدقَةَ الِْفطِْر    �فَرض رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         -١٧٥

 . أَو صاعاً ِمن شِعٍري، صاعاً ِمن تمٍر: علَى الذَّكَِر واُألنثَى والْحر والْمملُوِك-قَالَ رمضانَ 
 .علَى الصِغِري والْكَِبِري، فَعدلَ الناس ِبِه ِنصف صاٍع ِمن بر:قَالَ

 .أَنْ تؤدى قَبلَ خروِج الناِس إلَى الصالِة :وِفي لَفٍْظ
 صاعاً  أَو،   صاعاً ِمن طَعامٍ   �كُنا نعِطيها ِفي زمِن     : قَالَ � سِعيٍد الْخدِري   عن أَِبي  - ١٧٦

، وجاَءِت السـمراءُ  ،   فَلَما جاَء معاِويةُ   أَو صاعاً ِمن زِبيٍب،   ،  أَو صاعاً ِمن أَِقطٍ   ،  ِمن شِعريٍ 
فَال أَزالُ أُخِرجه كَمـا كُنـت       :أَما أَنا : قَالَ أَبو سِعيدٍ   ديِن،أَرى مداً ِمن هِذِه يعِدلُ م     :قَالَ

ِرجوِل اللَِّهأُخسِد رهلَى عع ه�. 

 ِكتاب الصياِم
أَو ،  ال تقَدموا رمضانَ ِبصـوِم يـومٍ      :((� قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٧٧

همصماً فَلْيوص ومصالً كَانَ يجِن إالَّ ريموي ((. 
إذَا :(( يقُـولُ �سِمعت رسولَ اللَّـِه  :عمر رضي اهللا عنهما قَالَ   عن عبِد اللَِّه بِن      - ١٧٨

 .)) فَِإنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه، وِإذَا رأَيتموه فَأَفِْطروا، رأَيتموه فَصوموا
ِإنَّ ِفـي السـحوِر     تسحروا فَ (( :�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ١٧٩
 .)) بركَةً
تسحرنا مع رسـوِل    : عن أَنِس بِن ماِلٍك عن زيِد بِن ثَاِبٍت رضي اهللا عنهما قَالَ            - ١٨٠
ر قَـد :؟ قَالَ  بين اَألذَاِن والسحورِ   كَم كَانَ :قُلْت ِلزيدٍ : قَالَ أَنس   ثُم قَام إلَى الصالِة،    �اللَِّه  

 .خمِسني آيةً
 كَانَ يدِركُه الْفَجر وهو     �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : عن عاِئشةَ وأُم سلَمةَ رضي اهللا عنهما       - ١٨١

ومصيِسلُ وتغي ِلِه ثُمأَه ِمن بنج. 



١٨٢ -        ِبيالن نةَ رضي اهللا عنه عريرأَِبي ه نقَالَ� ع)) : ِسين نم  ،اِئمص وهو     فَأَكَـلَ أَو 
ِربش ،هموص ِتمفَلْي،قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَِإن  ((. 
يـا  : فَقَالَ  إذْ جاَءه رجلٌ،   �بينما نحن جلُوس ِعند النِبي      : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٨٣

 وِفـي   -وأَنا صاِئم   ،  وقَعت علَى امرأَِتي  : قَالَ ))ا أَهلَكَك ؟  م ((: قَالَ هلَكْت،،  رسولَ اللَّهِ 
 ال : قَالَ ))هلْ تِجد رقَبةً تعِتقُها ؟     ((:� فَقَالَ رسولُ اللَِّه     -أَصبت أَهِلي ِفي رمضانَ     :ِروايٍة
فَهلْ تِجد إطْعام ِستني     ((: قَالَ ال،: قَالَ ))يِن ؟ فَهلْ تستِطيع أَنْ تصوم شهريِن متتاِبع      ((:قَالَ

 ِبعرٍق ِفيِه تمر    � فَبينا نحن علَى ذَِلك أُِتي النِبي        �فَمكَثَ النِبي   : قَالَ ال،:قَالَ)) ِمسِكيناً ؟ 
- قرالْعلُ  : واِئلُ ؟   ((: قَالَ -الِْمكْتالس نأَي(( َا: قَالقَالَ ،أَن :))  ذَاذْ هِبـهِ   ،  خ قـدصفَت((، 

 أَهـلُ   - يِريد الْحرتيِن    -؟ فَواَللَِّه ما بين البتيها      يا رسولَ اللَّهِ  :علَى أَفْقَر ِمني  :فَقَالَ الرجلُ 
أَطِْعمـه   ((: ثُم قَـالَ   يابه، حتى بدت أَن   � فَضِحك رسولُ اللَِّه      أَفْقَر ِمن أَهِل بيِتي،    بيٍت

لَكأَه ((. 
 .األرض تركببها حجارة سود: احلرة

 باب الصوِم يف السفِر وغريِه
أَأَصوم ِفي  : �أَنَّ حمزةَ بن عمٍرو اَألسلَِمي قَالَ ِللنِبي        : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٨٤

 .)) إنْ ِشئْت فَصم وِإنْ ِشئْت فَأَفِْطر ((: فَقَالَ-ياِم  وكَانَ كَِثري الص-السفَِر ؟ 
  الصاِئم علَى الْمفِْطِر،    فَلَم يِعبِ  �كُنا نساِفر مع النِبي     :قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ١٨٥

 .وال الْمفِْطر علَى الصاِئِم
 ِفـي حـر      ِفي شهِر رمضانَ،   �خرجنا مع رسوِل اللَِّه     :لَ قَا � عن أَِبي الدرداِء     - ١٨٦
 صاِئم إالَّ رسولُ     وما ِفينا  رأِْسِه ِمن ِشدِة الْحر،   حتى إنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى        ،  شِديٍد
 . وعبد اللَِّه بن رواحةَ�اللَِّه 



١٨٧ -   اِبِر بج نِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ       عبولُ اللَِّه    :ِن عسفٍَر،  �كَانَ رأَى    ِفي سفَـر 
لَيس ِمن الِْبر الصيام     ((: قَالَ صاِئم،: قَالُوا ))ما هذَا ؟   ((:فَقَالَ،  ِزحاماً ورجالً قَد ظُلِّلَ علَيهِ    

 .)) ِفي السفَِر
 .)) يكُم ِبرخصِة اللَِّه الَِّتي رخص لَكُمعلَ:((وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم

وِمنا الْمفِْطـر   ،   ِفي السفَِر فَِمنا الصاِئم    �كُنا مع النِبي    : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      -١٨٨
 ن يتِقي الشمس ِبيِدِه،    وِمنا م  ِء،صاِحب الِْكسا :وأَكْثَرنا ِظالً ،  فَنزلْنا منِزالً ِفي يوٍم حار    :قَالَ
 �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  ،  وسقَوا الركَاب . وقَام الْمفِْطرونَ فَضربوا اَألبِنيةَ     ،  فَسقَطَ الصوام :قَالَ

 .)) ذَهب الْمفِْطرونَ الْيوم ِباَألجِر((:
فَمـا  ،  كَانَ يكُونُ علَي الصوم ِمـن رمضـانَ       :قَالَت عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها       - ١٨٩

 .أَستِطيع أَنْ أَقِْضي إالَّ ِفي شعبانَ
من مات وعلَيِه ِصيام صـام      :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ١٩٠

 هِليو هنع (( .  اوو دأَب هجرأَخقَالَ وذِْر" د وذَا ِفي النـٍل  ، هبنِن حب دملُ أَحقَو وهرمحـه  و
 ."اهللا

يـا  : فَقَـالَ  �جاَء رجلٌ إلَى النِبي     : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٩١
لَو كَانَ علَى أُمك     ((:قِْضيِه عنها ؟ فَقَالَ    أَفَأَ تت وعلَيها صوم شهٍر،   إنَّ أُمي ما  ،  رسولَ اللَّهِ 

 .)) فَدين اللَِّه أَحق أَنْ يقْضى ((: قَالَ،نعم : قَالَ))دين أَكُنت قَاِضيه عنها ؟
اتت وعلَيهـا   ي م إنَّ أُم ،  يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت �جاَءِت امرأَةٌ إلَى رسوِل اللَِّه       :وِفي ِروايةٍ 
أَكَانَ ذَِلـك   ،  أَرأَيِت لَو كَانَ علَى أُمِك دين فَقَضيِتيهِ       ((: أَفَأَصوم عنها ؟ فَقَالَ    صوم نذٍْر، 

 .)) فَصوِمي عن أُمِك ((: قَالَ،نعم : فَقَالَت))يؤدي عنها ؟
ال يزالُ الناس ِبخيٍر ما     :(( قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَِّه     �ِعِدي   عن سهِل بِن سعٍد السا     - ١٩٢

لُوا الِْفطْرجحورعوأخروا الس ، ((. 
 وأَدبر  قْبلَ اللَّيلُ ِمن ههنا،   إذَا أَ :((� قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ١٩٣

 .)) فَقَد أَفْطَر الصاِئم النهار ِمن ههنا



  عـن الِْوصـاِل،    �نهى رسولُ اللَِّه    :  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ١٩٤
 .)) إني أُطْعم وأُسقَى، إني لَست كَهيئَِتكُم ((: قَالَإنك تواِصلُ،:قَالُوا

ةَ وريرو هأَب اهوراِلٍك  وم نب سأَنةُ واِئشع. 
١٩٥ -       ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نِلٍم عسِلماِصـلْ إلَـى        :(( � وواِصلَ فَلْيوأَنْ ي ادأَر كُمفَأَي

 .)) السحِر

 باب أَفْضِل الصياِم وغَيِرِه
 أَنـي   �أُخِبر رسولُ اللَّهِ  : عنهما قَالَ   عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص رضي اهللا         - ١٩٦
أَنت الَّـِذي    ((:� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   قُومن اللَّيلَ ما ِعشت،   وَأل،  واَللَِّه َألصومن النهار  :أَقُولُ

 فَصم  نك ال تستِطيع ذَِلك،   ِإفَ (( :فَقَالَِبأَِبي أَنت وأُمي،    ،  قَد قُلْته : فَقُلْت لَه  ))قُلْت ذَِلك ؟  
أَفِْطرو  ، ،منو قُماٍم فَِإنَّ الْ       وِر ثَالثَةَ أَيهالش ِمن مصا،   وثَاِلهِر أَمشةَ ِبعنسذَ حاِم    وِمثْلُ ِصي ِلك
أُِطيق أَفْضلَ  : قُلْت ِطر يوميِن،  يوماً وأَفْ  فَصم: قَالَ ي أُِطيق أَفْضلَ ِمن ذَِلك،    فَِإن: قُلْت ،))الدهِر

 ،ذَِلك قَالَ ِمن :)) ماً   فَصوي أَفِْطرماً ووي امِ        ،مـيلُ الصأَفْض وهد، واواِم دِمثْلُ ِصي فَذَِلك((، 
لَ ِم:فَقُلْتأَفْض ي أُِطيقإن،ذَِلك قَالَن :)) ذَِلك لَ ِمنال أَفْض ((. 

 .))  صم يوماً وأَفِْطر يوماً- شطْر الدهِر -ال صوم فَوق صوِم أَِخي داود :((وِفي ِروايٍة
إنَّ :((� قَالَ رسولُ اللَّـه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص رضي اُهللا عنهما قَالَ           - ١٩٧

 كَانَ ينام ِنصـف     ِة إلَى اللَِّه صالةُ داود،    حب الصال  وأَ ِم إلَى اللَِّه ِصيام داود،    أَحب الصيا 
 .))  وكَانَ يصوم يوماً ويفِْطر يوماًويقُوم ثُلُثَه، وينام سدسه،، اللَّيِل
،  ِمن كُلِّ شهرٍ    ِبثَالٍث ِصياِم ثَالثَِة أَيامٍ    �أَوصاِني خِليِلي    : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ١٩٨

 .وأَنْ أُوِتر قَبلَ أَنْ أَنام، وركْعتي الضحى
 عـن   �سأَلْت جاِبر بن عبِد اللَِّه أَنهى النِبي        : عن محمِد بِن عباِد بِن جعفٍَر قَالَ       - ١٩٩

 .ورب الْكَعبِة :وزاد مسِلم .نعم:صوِم يوِم الْجمعِة ؟ قَالَ



ال يصومن أَحدكُم يـوم     :(( يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٢٠٠
 .)) أَو يوماً بعده، إالَّ أَنْ يصوم يوماً قَبلَه، الْجمعِة
٢٠١ -       اسو رهِن أَزلَى ابوٍد ميبأَِبي ع نٍد      عيبع نب دعس هت الِْعي : قَالَ -مِهدش   رمع عم د

يـوم ِفطْـِركُم ِمـن      : عن ِصياِمِهما  �هذَاِن يوماِن نهى رسولُ اللَِّه      : فَقَالَ �بِن الْخطَّابِ 
اِمكُمِصي ،راآلخ موالْيو:ِككُمسن أْكُلُونَ ِفيِه ِمنت. 

الِْفطْـِر  : عن صوِم يـومينِ    �نهى رسولُ اللَِّه    :  قَالَ �ي سِعيٍد الْخدِري     عن أَبِ  - ٢٠٢
وعن الصالِة بعـد الصـبِح   ، وأَنْ يحتِبي الرجلُ ِفي الثَّوِب الْواِحدِ     ،   وعن الصماءِ  والنحِر،
 .والْعصِر

 .الْبخاِري الصوم فَقَطْوأَخرج .  أَخرجه مسِلم ِبتماِمِه 
٢٠٣ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولُ اللَِّه     : قَالَ � عسـِبيِل      :((�قَالَ رماً ِفي سوي امص نم

 .)) اللَِّه بعد اللَّه وجهه عن الناِر سبِعني خِريفاً
 باب ليلِة القَدِر

 أُروا لَيلَـةَ  �أَنَّ ِرجاالً ِمن أَصحاِب النِبي     :اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما      عن عبِد    - ٢٠٤
  نِر ِفي الْماِخِر،   الْقَدِع اَألوباِم ِفي الس    ِبياطَ    : ((� فَقَالَ النوت قَد اكُميؤى رِع   أَربِفي الس أَت

 .)) ها فَلْيتحرها ِفي السبِع اَألواِخِر فَمن كَانَ متحرياَألواِخِر،
تحروا لَيلَةَ الْقَدِر ِفي الِْوتِر ِمن      :((قَالَ � عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها أَنَّ رسولَ اللَِّه          - ٢٠٥

 .)) الْعشِر اَألواِخِر
٢٠٦ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولَ اللَِّه     � عسأَنَّ ر�    ِفي الْع ِكفتعكَانَ ي    ِط ِمنسِر اَألوش

 وِهي اللَّيلَةُ الَِّتي يخـرج      -حتى إذَا كَانت لَيلَةُ إحدى وِعشِرين       ،   فَاعتكَف عاماً  رمضانَ،
د أُِريت   اَألواِخر فَقَ  من اعتكَف مِعي فَلْيعتِكف الْعشر     ((: قَالَ -ِمن صِبيحِتها ِمن اعِتكَاِفِه     

ـ اٍء وِطٍني ِمن صِبيحِتها، وقَد رأَيتِني أَسجد ِفي م،  ثُم أُنِسيتها  هِذِه اللَّيلَةَ،  ِمسا ِفـي  فَالْتوه
انَ الْمسـِجد    وكَ لَِة، فَمطَرِت السماُء ِتلْك اللَّي    ))الْتِمسوها ِفي كُلِّ ِوتر    و الْعشِر اَألواِخِر، 



 وعلَى جبهِتِه أَثَـر الْمـاِء       �فَأَبصرت عيناي رسولَ اللَِّه     ،   فَوكَف الْمسِجد  علَى عِريٍش، 
ِرينِعشى ودِح إحبص الطِِّني ِمنو . 

 باب االعتكاِف
تِكف ِفي الْعشِر اَألواِخِر ِمـن    كَانَ يع  �أَنَّ رسولَ اللَِّه      عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     -٢٠٧

 .ثُم اعتكَف أَزواجه بعده. حتى توفَّاه اللَّه عز وجلَّ ، رمضانَ
 فَِإذَا صلَّى الْغداةَ جاَء مكَانه الَِّذي        ِفي كُلِّ رمضانَ،    يعتِكف �كَانَ رسولُ اللَِّه    :وِفي لَفٍْظ   

 .ف ِفيِهاعتكَ
و معتِكف  وه،   وِهي حاِئض  �أَنها كَانت ترجلُ النِبي       عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٢٠٨

 .يناِولُها رأْسه: وِهي ِفي حجرِتهاِفي الْمسِجِد،
 .وكَانَ ال يدخلُ الْبيت إالَّ ِلحاجِة اِإلنساِن:وِفي ِروايٍة

         ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشٍة أَنَّ عايِفي ِروو:      تيلُ الْبخَألد تإنْ كُن    ـِريضالْمِة واجِللْح
 " .  فَما أَسأَلُ عنه إالَّ وأَنا مارةٌ ِفيِه،

ذَرت ِفي الْجاِهِليِة   إني كُنت ن  ،  يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ٢٠٩
 .)) فَأَوِف ِبنذِْرك :(( قَالَ ِفي الْمسِجِد الْحراِم،- يوماً: وِفي ِروايٍة- أَنْ أَعتِكف لَيلَةً

 .ولَم يذْكُر بعض الرواِة يوماً وال لَيلَةً  
٢١٠ -        رضي اهللا عنها قَالَت ييِت حةَ ِبنِفيص نع :   ِبيِكفًا، �كَانَ النتعم     هورأَز ـهتيفَأَت
 وكَانَ مسكَنها ِفي داِر أُسامةَ بـِن        -فَقَام مِعي ِليقِْلبِني    ،  ثُم قُمت َألنقَِلب  ،   فَحدثْته لَيالً،
علَـى   ((:� فَقَالَ النِبـي   أَسرعا،�  فَمر رجالِن ِمن اَألنصاِر فَلَما رأَيا رسولَ اللَّهِ  -زيٍد  

إنَّ الشيطَانَ   ((: فَقَالَ نَ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه،    سبحا: فَقَاال ،))ها صِفيةُ ِبنت حيي    إن ِرسِلكُما،
:  أَو قَـالَ  ))ما شـراً  وِإني خِشيت أَنْ يقِْذف ِفي قُلُوِبكُن ابِن آدم مجرى الدِم، يجِري مِ 

 .)) شيئاً((



ِر اَألواِخِر ِمن رمضـانَ،     أَنها جاَءت تزوره ِفي اعِتكَاِفِه ِفي الْمسِجِد ِفي الْعش        : وِفي ِروايةٍ 
دحفَت     ،قَِلبنت تقَام ةً، ثُماعس هدِعن ثَت    ِبيالن فَقَام �  هقِْلبا يهعا م  ،     ـابب تلَغى إذَا بتح

 .ثُم ذَكَره ِبمعناه .  ..الْمسِجِد ِعند باِب أُم سلَمةَ

احلج كتاب 

 باب املواقيِت
ذَا : وقَّت َألهِل الْمِدينـةِ �أَنَّ رسولَ اِهللا   :  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما        -٢١١

:  وقـال  يلَملَم،: وَألهِل الْيمنِ  قَرنَ الْمناِزِل، : وَألهِل نجدٍ  الْجحفَةَ،:وَألهِل الشامِ  حلَيفَِة،الْ
))       ِلِهنِر أَهغَي ِمن ِهنلَيى عأَت نِلمو ملَه نه  ، أَر نةَ،     ِممرمالْع أَو جالْح ونَ    ادكَـانَ د نمو

ثُ:ذَِلكيح أَفَِمنشكَّةَ،  أَنم كَّةَ ِمنلُ مى أَهتح ((. 
يِهلُّ أَهلُ الْمِدينِة   :(( قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اللَِّه             - ٢١٢

وبلَغِني أَنَّ رسولَ   :الَ قَ ،))وأَهلُ نجٍد ِمن قَرنٍ   ،  وأَهلُ الشاِم ِمن الْجحفَةِ   ،  ِمن ِذي الْحلَيفَةِ  
 .)) ويِهلُّ أَهلُ الْيمِن ِمن يلَملَم:(( قَالَ�اللَِّه 

 يلبس املُحِرم من الثياِب ما: باب
مـا يلْـبس    ،  أَنَّ رجالً قَالَ يا رسولَ اللَّهِ       عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما        - ٢١٣

وال ،  وال الْعمـاِئم  ،  يلْـبس الْقَِمـيص    ال ((:�لثِّياِب ؟ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      الْمحِرم ِمن ا  
إالَّ أَحد ال يِجد نعلَيِن فَلْيلْبس خفَّيِن ولْيقْطَعهما        ،  وال الِْخفَاف ،  وال الْبراِنس ،  السراِويالِت

 .))  ِمن الثِّياِب شيئاً مسه زعفَرانٌ أَو ورسوال يلْبس، أَسفَلَ ِمن الْكَعبيِن
اِريخِللْبأَةُ :((ورِقِب الْمتنال تِن. ويِس الْقُفَّازلْبال تو ((. 

 يخطُـب   �سِمعت رسولَ اللَّـِه     :  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢١٤
يعين )) ومن لَم يِجد إزاراً فَلْيلْبس السراِويلَ     ،  من لَم يِجد نعلَيِن فَلْيلْبِس الْخفَّينِ     ( (:ِبعرفَاٍت
 .ِللْمحِرِم



لَبيـك اللَّهـم     ((:�أَنَّ تلِْبيةَ رسوِل اللَِّه       عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما        - ٢١٥
كيلَ،  لَب    كيلَب لَك ِريكال ش كيب  ،    لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح  ،    لَـك ـِريكال ش(( ،
والرغْباُء ،  والْخير ِبيديك ،  وسعديك،  لَبيك لَبيك " وكَانَ عبد اللَِّه بن عمر يِزيد ِفيها        :قَالَ

 " .إلَيك والْعملُ 
ال يِحلُّ المرأٍَة تؤِمن ِباَللَِّه والْيوِم اآلِخِر       :((� قَالَ رسولُ اللَّهِ   :قَالَ� عن أَِبي هريرةَ   - ٢١٦

 .)) أَنْ تساِفر مِسريةَ يوٍم ولَيلٍَة إالَّ ومعها حرمةٌ
اِريخِفي لَفِْظ الْبٍم إالَّ:((ووةَ يِسريم اِفرسٍمال ترحِذي م عم  ((. 

 باب الِفديِة
؟ ست إلَى كَعِب بِن عجرةَ، فَسأَلَته عـِن الِْفديـةِ         جلَ: عن عبِد اللَِّه بِن معِقٍل قَالَ      -٢١٧
ناثَر علَـى   ملُ يت  والْقَ � حِملْت إلَى رسوِل اللَِّه      نزلَت ِفي خاصةً، وِهي لَكُم عامةً،     :فَقَالَ

 أَو ما كُنت أُرى الْجهد بلَغَ ِبك        -ما كُنت أُرى الْوجع بلَغَ ِبك ما أَرى          ((: فَقَالَ وجِهي،
ِلكُلِّ ،  أَو أَطِْعم ِستةَ مساِكني   ،  صم ثَالثَةَ أَيامٍ   ((: فَقَالَ ال ، : فَقُلْت )) أَتِجد شاةً ؟   -ما أَرى   

اٍعِمسص فِكٍني ِنص ((. 
أَو يصوم ثَالثَـةَ    ،  أَو يهِدي شاةً  ،   أَنْ يطِْعم فَرقاً بين ِستةٍ     �فَأَمره رسولُ اللَِّه    : وِفي ِروايةٍ 

 .أَياٍم

 باب حرمة مكةَ
أَنه قَالَ ِلعمِرو بـِن      � الْخزاِعي الْعدِوي    - خويِلِد بِن عمٍرو     - عن أَِبي شريٍح     - ٢١٨

 ائْذَنْ ِلي أَيها اَألِمري أَنْ أُحدثَك قَـوالً         - وهو يبعثُ الْبعوثَ إلَى مكَّةَ       -سِعيِد بِن الْعاِص    
، وأَبصرته عينـاي  ،  ووعاه قَلِْبي ،   فَسِمعته أُذُناي   يوِم الْفَتِح،   الْغد ِمن  �قَام ِبِه رسولُ اللَِّه     

ولَم يحرمها  ،  إنَّ مكَّةَ حرمها اللَّه تعالَى     ((: ثُم قَالَ  د اللَّه وأَثْنى علَيِه،   أَنه حمِ  ِحني تكَلَّم ِبهِ  
،اسِم اآلِخرِ       النوالْيِباَللَِّه و ِمنؤِرٍئ يِحلُّ المفَال ي :  ِبه ِفكسمـاً  أَنْ يـا     ،  ا دِبه ِضـدعال يو
ولَم يـأْذَنْ   ،  إنَّ اللَّه قَد أَِذنَ ِلرسوِلهِ    : فَقُولُوا � فَِإنْ أَحد ترخص ِبِقتاِل رسوِل اللَِّه        شجرةً،



،لَكُم    اعا أُِذنَ ِلي سمِإناٍر،   وهن ةً ِمن    ا الْيهتمرح تادع قَدو  ِتهمركَح مِس، وا ِباَألم لِّـغْ   فَلْيب
 اِئبالْغ اِهدحٍ ،))الشير؟ قَالَ: فَِقيلَ َألِبي ش ا قَالَ لَكحٍ :ميـرا شا أَبي كِمن ِبذَِلك لَما أَعأَن ،

 .وال فَاراً ِبدٍم وال فَاراً ِبخربٍة، إنَّ الْحرم ال يِعيذُ عاِصياً
التهمة، وأصلها يف   :وقيل،  البلية: وقيل،  اخليانة: قيل. جمة والراء املهملة    باخلاء املع :اخلَربة

 واخلارب اللِّص حيب اخلاِربا: سرقة اإلبل، قال الشاعر
 -يوم فَتِح مكَّةَ     �قَالَ رسولُ اللَِّه     : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢١٩

))  دعةَ برحِ ال ِهجةٌ،  ،   الفَتِنيو ادِجه لَِكنوا   وِفرفَان متِفرنتِإذَا اُسقَالَ،  )) وكَّـةَ   :وِح مفَت موي: 
ِم  فَهو حرام ِبحرمِة اللَِّه إلَى يو      للَّه السمواِت واَألرض،  إنَّ هذَا الْبلَد حرمه اللَّه يوم خلَق ا       ((

ولَم يِحلَّ ِلي إالَّ ساعةً ِمن نهاٍر فَهو حـرام          ،   وِإنه لَم يِحلَّ الِْقتالُ ِفيِه َألحٍد قَبِلي       ،الِْقيامِة
 إالَّ مـن  وال يلْتِقطُ لُقْطَتـه ، وال ينفَّر صيده،  ال يعضد شوكُهلَِّه إلَى يوِم الِْقيامِة،   ِبحرمِة ال 

.  فَِإنه ِلقَيِنِهم وبيوِتِهم    إالَّ اِإلذِْخر، ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ الْعباس  ،))ها، وال يختلَى خاله   عرفَ
 .احلَداد :القني. ))إالَّ اِإلذِْخر ((:فَقَالَ

 جيوز قتلُه باب ما
خمس ِمن الـدواب كُلُّهـن   :(( قَالَ� أَنَّ رسولَ اللَّهِ : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٢٢٠
ِم، فَاِسقرِفي الْح لْنقْتي:ابرأَةُ، الْغالِْحدو ،بقْرالْعةُ، والْفَأْرو ،قُورالْع الْكَلْبو ((. 

 . )) يقْتلُ خمس فَواِسق ِفي الِْحلِّ والْحرِم:((وِلمسِلٍم

 ِهباب دخوِل مكةَ وغِري
وعلَـى رأِْسـِه    ،   دخلَ مكَّةَ عام الْفَـتحِ     � أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَنِس بِن ماِلٍك      -٢٢١
فَرلٌ فَقَالَ، الِْمغجر اَءهج هعزا نِة فَقَالَ:فَلَمباِر الْكَعتِبأَس لِّقعتطٍَل مخ ناب:)) لُوهاُقْت((. 
ِمن ،   دخلَ مكَّةَ ِمن كَداءٍ    �أَنَّ رسولَ اللَِّه     للَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما      عن عبِد ا   - ٢٢٢

 .وخرج ِمن الثَِّنيِة السفْلَى، الثَِّنيِة الْعلْيا الَِّتي ِبالْبطْحاِء



وأُسـامةُ  ،  الْبيت �لَِّه  دخلَ رسولُ ال  :  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٢٣
  كُنت أَولَ من ولَـج،     فَأَغْلَقُوا علَيِهم الْباب فَلَما فَتحوا    ،  بن زيٍد وِباللٌ وعثْمانُ بن طَلْحةَ     

 .يِن الْيماِنييِنبين الْعمود، نعم:؟ قَالَ�لُ اللَِّههلْ صلَّى ِفيِه رسو:فَسأَلَته، فَلَِقيت ِبالالً
٢٢٤ -  رمع ندِ     � عوِر اَألسجاَء إلَى الْحج هأَن  ،،لَهقَالَ فَقَبو :    ـرجك حأَن لَمي َألعال ،  إن

فَعنال تو رضت ، ِبيالن تأَيي رال أَنلَوو�كلْتا قَبم لُكقَبي . 
٢٢٥ -    ِد اللَِّه ببع ناٍس رضي اهللا عنهما قَالَ      عبولُ اللَّـِه      :ِن عسر ا قَِدملَم�   هابـحأَصو 
 أَنْ  � فَـأَمرهم النِبـي      ،إنه يقْدم علَيكُم قَوم وهنتهم حمى يثِْرب      : فَقَالَ الْمشِركُونَ  مكَّةَ،

ولَم يمنعهم أَنْ يرملُـوا اَألشـواطَ       ،  وا ما بين الركْنينِ   وأَنْ يمش ،  يرملُوا اَألشواطَ الثَّالثَةَ  
 .إالَّ اِإلبقَاُء علَيِهم:كُلَّها
 ِحني يقْدم مكَّـةَ   �رأَيت رسولَ اللَِّه     : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         -٢٢٦

اَألس كْنالر لَمتإذَا اس دو- طُوفا يلَ ماٍط- أَووثَالثَةَ أَش بخي . 
 ِفي حجِة الْوداِع علَى     �طَاف النِبي   : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٢٧
 .يستِلم الركْن ِبِمحجٍن، بِعٍري

نجأِْس :اِملحةُ الرِنيحعصا م. 
٢٢٨ - نرضي اهللا عنهما قَالَ   ع رمِن عِد اللَِّه ببع : يبالن أَر ـِت إالَّ   �لَميالْب ِمـن ِلمتسي 

 .الركْنيِن الْيماِنييِن

 باب التمتِع
٢٢٩-       ِعيبانَ الضرِن ِعمِر بصةَ نرمأَِبي ج نقَالَ،   ع:  أَلْتس   تالْم ناٍس عبع نِةابِني  عر؟ فَأَم

وكَانَ  :أَو ِشرك ِفي دٍم قَالَ    ،  أَو شاةٌ ،  أَو بقَرةٌ ،  ِفيِه جزور  :وسأَلَته عن الْهدِي ؟ فَقَالَ    ،  ِبها
. بلَـةٌ   ومتعةٌ متقَ ،  حج مبرور :كَأَنَّ إنساناً يناِدي  : فَرأَيت ِفي الْمنامِ   فَِنمت،،  ناس كَِرهوها 

تيفَأَت،هثَتداٍس فَحبع نةُ أَِبي الْقَاِسِم: فَقَالَ ابنس رأَكْب اللَّه�. 



 ِفي حجِة الْـوداِع     �تمتع رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         -٢٣٠
ى،   ِبالْعدأَهو جِة إلَى الْحرم لَ      فَسِذي الْح ِمن يدالْه هعم فَِة،اقولُ اللَِّه     يسأَ ردبلَّ  � وأَهو 

فَكَـانَ  ،   فَأَهلَّ ِبالْعمرِة إلَى الْحج    �فَتمتع الناس مع رسوِل اللَِّه      ،  ثُم أَهلَّ ِبالْحج  ،  ِبالْعمرِة
 وِمنهم من لَم يهِد فَلَما قَِدم رسـولُ      ي ِمن ذي الْحلَيفَِة،   ق الْهد فَسا،  ِمن الناِس من أَهدى   

ِمنه حتى يقِْضـي  فَِإنه ال يِحلُّ ِمن شيٍء حرم      ،  من كَانَ ِمنكُم أَهدى    ((: قَالَ ِللناسِ  �اللَِّه  
،هجح      يِبالْب طُفى فَلْيدأَه كُني لَم نمةِ   وورالْمفَا وِبالصِللْ ،  ِت وحلْيو رقَصلْيِهـلَّ   ،  وِلي ثُم

 ))فَمن لَم يِجد هدياً فَلْيصم ثَالثَةَ أَياٍم ِفي الْحج وسبعةً إذَا رجع إلَى أَهِلـهِ              ،  ِبالْحج ولْيهدِ 
ثُم خب ثَالثَةَ أَطْواٍف ِمن     ،  استلَم الركْن أَولَ شيءٍ   و ِحني قَِدم مكَّةَ،     �فَطَاف رسولُ اللَِّه    

ثُم انصـرف   ،  وركَع ِحني قَضى طَوافَه ِبالْبيِت ِعند الْمقَاِم ركْعتينِ       ،  ومشى أَربعةً ،  السبِع
ثُم لَم يحِللْ ِمن شيٍء حرم ِمنه حتـى  ،  طْواٍفوطَاف ِبالصفَا والْمروِة سبعةَ أَ    ،  فَأَتى الصفَا 
 هجى حِر     ،  قَضحالن موي هيده رحنتِ  . ويِبالْب فَطَاف أَفَاضو ،  مـرٍء حيكُلِّ ش لَّ ِمنح ثُم

هولُ اللَِّه ، ِمنسلَ را فَعلَ ِمثْلَ مفَعو�  اقسى ودأَه ناِسمالن ِمن يدالْه. 
٢٣١ -      ِبيِج النوةَ زفْصح نع �  ا قَالَتهولَ اللَّهِ  : أَنسا ري  ،       لُّـوا ِمـناِس حأْنُ النا شم

فَال أَِحـلُّ   ،  وقَلَّدت هدِيي ،  إني لَبدت رأِْسي   ((:الْعمرِة ولَم تِحلَّ أَنت ِمن عمرِتك فَقَالَ      
رحى أَنتح ((. 

 فَفَعلْناها مـع     ِفي ِكتاِب اللَِّه تعالَى،    أُنِزلَت آيةُ الْمتعةِ  : عن ِعمرانَ بِن حصيٍن قَالَ     - ٢٣٢
 .ما شاَء قَالَ رجلٌ ِبرأِْيِه م ينه عنها حتى مات،ولَ،  ولَم ينِزلْ قُرآنٌ يحرمها�رسوِل اللَِّه 

  اِريخقَالُ" قَالَ الْبي: " رمع هإن. " 
 ثُم لَم تنِزلْ آيةٌ     � وأَمرنا ِبها رسولُ اللَِّه      - يعِني متعةَ الْحج     -نزلَت آيةُ الْمتعِة    : وِلمسِلٍم

 .ولَهما ِبمعناه  . حتى مات� اللَِّه تنسخ آيةَ متعِة الْحج ولَم ينه عنها رسولُ



 باب اهلَدي
٢٣٣ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نوِل اللَِّه      :  عسِي رده قَالِئد لْتا    �فَتهترـعأَش ثُم 

فَما حرم علَيِه شيٌء كَانَ     ،  مِدينِةوأَقَام ِبالْ .  ثُم بعثَ ِبها إلَى الْبيِت       - أَو قَلَّدتها    -وقَلَّدها  
ِحال لَه. 
٢٣٤ -ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه : عسى ردماً�أَهةً غَنرم . 
 ))اركَبهـا  ((:فَقَـالَ ،   رأَى رجالً يسوق بدنةً    �أَنَّ نِبي اللَِّه     � عن أَِبي هريرة   - ٢٣٥

 .�يساِير النِبي ،  فَرأَيته راِكبهاإنها بدنةٌ، قَالَ اركَبها،:لَقَا
 .)) أَو ويحك،  ويلَكاركَبها:((أَو الثَّاِلثَِة، وِفي لَفٍْظ قَالَ ِفي الثَّاِنيِة

وأَنْ ،   أَنْ أَقُوم علَـى بدِنـهِ      �أَمرِني رسولُ اللَِّه    :قَالَ � عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب       - ٢٣٦
نحن نعِطيِه   ((:وقَالَ،  وأَنْ ال أُعِطي الْجزار ِمنها شيئًا     ،  أَتصدق ِبلَحِمها وجلُوِدها وأَِجلَِّتها   

 .))ِمن ِعنِدنا
 فَنحرهـا، ،  رجٍل قَد أَناخ بدنتـه رأَيت ابن عمر أَتى علَى : عن ِزياِد بِن جبيٍر قَالَ     -٢٣٧

 .�فَقَالَ ابعثْها ِقياماً مقَيدةً سنةَ محمٍد 

 باب الغسِل للمحِرِم
واِء،  اختلَفَا ِباَألب  أَنَّ عبد اللَِّه بن عباٍس والِْمسور بن مخرمةَ         عن عبِد اللَِّه بِن حنينٍ     - ٢٣٨

فَأَرسـلَِني ابـن   : قَالَال يغِسلُ رأْسه،: وقَالَ الِْمسوريغِسلُ الْمحِرم رأْسه، :فَقَالَ ابن عباسٍ  
ت ستر ِبثَوٍب، فَسلَّم  وهو ي ،  فَوجدته يغتِسلُ بين الْقَرنينِ    � أَِبي أَيوب الْأَنصاِري   عباٍس إلَى 

 :يسـأَلُك ،  أَرسلَِني إلَيك ابن عبـاسٍ    ،  أَنا عبد اللَِّه بن حنينٍ    :من هذَا ؟ فَقُلْت   : فَقَالَ علَيِه،
،  يغِسلُ رأْسه وهو محِرم ؟ فَوضع أَبو أَيوب يده علَى الثَّـوبِ            �كَيف كَانَ رسولُ اللَِّه     

فَطَأْطَأَه  ،ح   ،هأْسا ِلي ردى باءَ      تِه الْملَيع بصاٍن يسقَالَ ِإلن ثُم :ببأِْسِه    ،  اُصلَى رع بفَص .
 . يغتِسلُ�هكَذَا رأَيته : ثُم قَالَفَأَقْبلَ ِبِهما وأَدبر،، ثُم حرك رأْسه ِبيديِه

 " . أَبداً  بعدهاال أُماِريك: البِن عباٍسفَقَالَ الِْمسور" وِفي ِروايٍة 



 باب فَسِخ احلج ِإىل العمرِة
٢٣٩ -    بِن عاِبِر بج نِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ      ع :   ِبيلَّ النأَه�    سلَيو جِبالْح هابحأَصو 

       ِبيالن رغَي يده مهٍد ِمنأَح عم� طَلْحةَ و  ،   ِليع قَِدمِن،  �ومالْي لَّ   : فَقَالَ  ِمنا أَهِبم لَلْتأَه
   ِبيِبِه الن�    ِبيِر النفَأَم � هابحةً  : أَصرما علُوهعجِحلُّوا   ،  أَنْ ييوا ورقَصي طُوفُوا ثُمفَي  ،  نإالَّ م

 :فَقَالَ �؟ فَبلَغَ ذَِلك النِبي     وذَكَر أَحِدنا يقْطُر  "   ِمىن " ننطَِلق إلَى  :كَانَ معه الْهدي فَقَالُوا   
))       تيدا أَهم تربدتا اسِري مأَم ِمن لْتقْبتاس ال أَ ،  لَولَوو     لَلْـتَألح يـدِعي الْهنَّ م(( ،

 فَلَمـا طَهـرت    نها لَم تطُف ِبالْبيـِت،    غَير أَ ،   فَنسكَِت الْمناِسك كُلَّها   وحاضت عاِئشةُ، 
  ِت قَالَتيِبالْب طَافَتولَ اللَّهِ  :وسا رةٍ  ،  يرمعو جطَِلقُونَ ِبحني ،    ـدبع رفَـأَم ـجِبح طَِلقأَنو
 .بعد الْحجأَنْ يخرج معها إلَى التنِعيِم فَاعتمرت  الرحمِن بن أَِبي بكٍْر

 فَأَمرنـا   ،لَبيك ِبالْحج    : ونحن نقُولُ  �قَِدمنا مع رسوِل اللَِّه     : قَالَ � عن جاِبٍر    - ٢٤٠
 . فَجعلْناها عمرةً�رسولُ اللَِّه 

صحابه صِبيحةَ   وأَ � قَِدم رسولُ اللَّهِ  : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٤١
 .)) الِْحلُّ كُلُّه ((:أَي الِْحلِّ ؟ قَالَ، يا رسولَ اللَِّه: فَقَالُوام أَنْ يجعلُوها عمرةً، فَأَمرهراِبعٍة،
 كَانَ رسولُ    كَيف - وأَنا جاِلس    -سِئلَ أُسامةُ بن زيٍد     :  عن عروةَ بِن الزبيِر قَالَ     - ٢٤٢
 . فَِإذَا وجد فَجوةً نصكَانَ يِسري الْعنق،: يِسري ِحني دفَع ؟ قَالَ�اللَِّه 
قنِري:العو ، انبساطُ الس " صالن " فوق ذلك. 
ِة الْوداِع،  وقَف ِفي حج   �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما        - ٢٤٣

 ،هأَلُونسلُوا يعفَقَالَ فَج :  رعأَش لٌ لَمجلَقْ،  ر؟ قَالَ     فَح حلَ أَنْ أَذْبقَب ت)) :  جرال حو حاذْب((، 
 راَء آخجفَقَالَ،  و: رعأَش ؟ قَالَ     ،  لَم ِميلَ أَنْ أَرقَب ترحفَن:))   جرال حِم وـِئلَ    ،))ارا سفَم 

وإالَّ قَالَي رال أُخو مٍء قُديش نِئٍذ عم:)) جرال حلْ وافْع((. 
٢٤٤ -      ِعيخالن ِزيدِن يِن بمحِد الربع عن  :وٍد،    أَنعسِن ماب عم جح ةَ     هـرمى الْجمر آهفَر 

هذَا مقَام الَِّذي   : ثُم قَالَ  وِمنى عن يِميِنِه،  ،  ِهالْكُبرى ِبسبِع حصياٍت فَجعلَ الْبيت عن يسارِ      
ِزلَتِةأُنقَرةُ الْبورِه سلَيع �. 



اللَّهـم ارحـم   :(( قَـالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه   عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما    - ٢٤٥
حالْملِِّقني((، قَالُوا :الْمو ي ِرينولَ اللَِّه،  قَصسقَالَ ا ر :)) َّالل   لِِّقـنيحالْم محار مقَـالُوا   ،))ه 
الْمولَ اللَِّه،وسا ري ِرينقَالَقَص :)) ِرينقَصالْمو ((. 

٢٤٦ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع  :    ِبيالن عا منججـِر،       �ححالن مـوا يـنفَأَفَض 
  تاضةُ،فَحِفيص    ِبيالن ادفَأَر �   ا يا مهِلِه،    ِمنأَه لُ ِمنجالر ِريد ولَ اللَّهِ  : فَقُلْتسا رـا  ،  يهإن

،اِئضقَالَ ح : ا ِهينتاِبسولَ اللَّهِ  :؟ قَالُوا أَحسا رـِر قَـالَ         ،  يحالن مـوي ـتأَفَاض ا قَدهإن: 
 .)) اُخرجوا((

 : قَـالَ  نعـم، : ِقيـلَ  )) أَطَافَت يوم النحـِر ؟     حلْقَى،،  عقْرى:((�قَالَ النِبي   :ٍظوِفي لَفْ 
 .))فَانِفِري((

أُِمر الناس أَنْ يكُونَ آِخر عهـِدِهم       : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٤٧
 . الْمرأَِة الْحاِئِضإالَّ أَنه خفِّف عن، ِبالْبيِت
استأْذَنَ الْعباس بن عبِد الْمطَِّلِب رسولَ      : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         -٢٤٨
 .ِمن أَجِل ِسقَايِتِه فَأَِذنَ لَه، أَنْ يِبيت ِبمكَّةَ لَياِلي ِمىن �اللَِّه 

٢٤٩ -   هنعقَالَ مارضي اهللا عنه   و  :   ِبيالن عمج�ـعٍ  بماِء ِبجالِْعشِرِب وغالْم نِلكُـلِّ ، ي 
 .وال علَى إثِْر واِحدٍة ِمنهما،  ولَم يسبح بينهماواِحدٍة ِمنهما إقَامةٌ،

 باب املُحِرِم يأْكلُ من صيِد احلالِل
٢٥٠ -    اِريصةَ اَألنادأَِبي قَت نولَ اللَّهِ   �  عسأَنَّ ر�   ،هعوا مجراً، فَخاجح جرخ  فرفَص 

   مهةَ     -طَاِئفَةً ِمنادو قَتأَب قَالَ - ِفيِهمرِ  : وحاِحلَ الْبذُوا سخ  ، ،ِقيلْتى نتـاِحلَ    حذُوا سفَأَخ 
    موا كُلُّهمرفُوا أَحرصا انِر فَلَمحا   ،  الْبةَإالَّ أَبادقَت  ، ،ِرمحي ونَ إذْ       فَلَمِسـريي ما همنيا  فَبأَور

 ثُـم   نا فَأَكَلْنا ِمن لَحِمها،    فَنزلْ بو قَتادةَ علَى الْحمِر، فَعقَر ِمنها أَتاناً،       فَحملَ أَ  حمر وحٍش، 
 �حملْنا ما بِقي ِمن لَحِمها فَأَدركْنا رسولَ اللَِّه         ؟ فَ ونحن محِرمونَ ،  أَنأْكُلُ لَحم صيدٍ  :قُلْنا



ال  : قَالُوا ))أَو أَشار إلَيها ؟   ،  ِمنكُم أَحد أَمره أَنْ يحِملَ علَيها      (( :فَسأَلْناه عن ذَِلك ؟ فَقَالَ    
 .))فَكُلُوا ما بِقي ِمن لَحِمها ((:قَالَ

ايِفي ِروٌء ؟ ((:قَالَ:ٍةويش هِمن كُمعلْ مفَقُلْت))ه :،معندضالْع هلْتاوا،  فَنهفَأَكَلَ ِمن. 
٢٥١ -       ِثيةَ اللَّيثَّامِن جِب بعالص نع �      ِبيى إلَى الندأَه هاً   �أَنِشـيحاراً وِحم   ،  ـوهو

إنا لَم نرده علَيـك إالَّ أَنـا   :قَالَ،  فَلَما رأَى ما ِفي وجِهي    ه علَيِه،  فَرد -ودانَ  ِباَألبواِء أَو بِ  
مرح. 

 ".عجز ِحماٍر" وِفي لَفٍْظ " ِشق ِحماٍر " وِفي لَفٍْظ " ِرجلَ ِحماٍر " وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم 
 .ال يأكل ما صيد ألجلهوجه هذا احلديث أنه ظن أنه صيد ألجله واحملرم 

 كتاب البيوِع
إذَا تبـايع  :(( أَنـه قَـالَ  � عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما عن رسوِل اللَِّه  -٢٥٢

. هما اآلخر   أَو يخير أَحد  ،  فَكُلُّ واِحٍد ِمنهما ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا وكَانا جِميعاً        ،  الرجالِن
 لَى ذَِلكا ععايبفَت .عيالْب بجو فَقَد ((. 

 -الْبيعاِن ِبالِْخياِر ما لَم يتفَرقَا      :((� قَالَ رسولُ اللَِّه     :قَالَ �عن حِكيِم بِن ِحزاٍم      - ٢٥٤
 وِإنْ كَتما وكَذَبا مِحقَـت      هما ِفي بيِعِهما،  وِرك لَ  فَِإنْ صدقَا وبينا ب    -حتى يتفَرقَا   :أَو قَالَ 

 .))بركَةُ بيِعِهما

 نِهي عنه من البيوِع باب ما
٢٥٤ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولَ اللَِّه   :� عسذَِة �أَنَّ رابنالْم نى عهن -   حطَـر ِهـيو 

.  ونهـى عـن الْمالمسـِة    -أَو ينظُر إلَيـِه     ،   الرجِل قَبلَ أَنْ يقَلِّبه    الرجِل ثَوبه ِبالْبيِع إلَى   
 .لَمس الثَّوِب وال ينظَر إلَيِه:والْمالمسةُ

 بعضـكُم وال يِبع   ،  ال تلَقَّوا الركْبانَ  :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه     �عن أَِبي هريرةَ  و - ٢٥٥
           ،منوا الْغرصال تاٍد، وِلب اِضرح ِبعال يوا، وشاجنال تٍض، وعِع بيلَى بع     ـوا فَههاعتاب نمو 



)) وِإنْ سِخطَها ردها وصاعاً ِمن تمرٍ     ،   وِإنْ رِضيها أَمسكَها   بعد أَنْ يحلُبها،  ،  ِبخيِر النظَرينِ 
 .)) هو ِبالِْخياِر ثَالثَاً:((لَفٍْظوِفي 
 عن بيِع حبِل الْحبلَةِ    نهى   � عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اللَِّه             - ٢٥٦

تنـتج   ثُم    تنتج الناقَةُ،   إلَى أَنْ  وكَانَ الرجلُ يبتاع الْجزور   ،  وكَانَ بيعاً يتبايعه أَهلُ الْجاِهِليةِ    
 .الَِّتي ِفي بطِْنها

 . ِبِنتاِج الْجِنِني الَِّذي ِفي بطِْن ناقَِتِه- وِهي الْكَِبريةُ الْمِسنةُ -إنه كَانَ يِبيع الشاِرف : ِقيلَ
 نهى عن بيِع الثَّمرِة حتى      �لَِّه  أَنَّ رسولَ ال  : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما        - ٢٥٧

 .نهى الْباِئع والْمشتِري. يبدو صالحها 
وما :ِقيلَ،   نهى عن بيِع الثِّماِر حتى تزِهي      �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : � عن أَنِس بِن ماِلكٍ    - ٢٥٨
ِحلُّ أَحدكُم مالَ   ِبم يست ،  أَرأَيت إنْ منع اللَّه الثَّمرةَ     ((:لَ قَا ،))حتى تحمر  ((:؟ قَالَ تزِهي
 .))؟أَِخيِه

،  أَنْ تتلَقَّى الركْبانُ   �نهى رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         -٢٥٩
 .وأَنْ يِبيع حاِضر ِلباٍد

 .ال يكُونُ لَه ِسمساراً:ما قَولُه حاِضر ِلباٍد ؟ قَالَ : البِن عباٍسفَقُلْت:قَالَ 
أَنْ : عن الْمزابنـةِ   �نهى رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٦٠

أَو كَانَ  ،  أَنْ يِبيعه ِبزِبيٍب كَيالً    نْ كَانَ كَرماً   وإِ ِبتمٍر كَيالً، :إنْ كَانَ نخالً  ،  يِبيع ثَمر حاِئِطهِ  
 . نهى عن ذَِلك كُلِِّه أَنْ يِبيعه ِبكَيِل طَعام،زرعاً
 عـن الْمخـابرِة     �نهـى النِبـي     : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٦١

وأَنْ ال تباع إالَّ ِبالـديناِر      ،  مزابنِة وعن بيِع الثَّمرِة حتى يبدو صالحها      وعن الْ ،  والْمحاقَلَِة
 .إالَّ الْعرايا، والدرهِم

 .بيع اِحلنطَِة يف سنبِلها ِبِحنطَِة:الْمحاقَلَِة 
٢٦٢ -   نع   اِريصوٍد اَألنعسولَ اللَّ   �أَِبي مسِن الْكَلْـبِ     �ِه   أَنَّ رثَم نى عهـِر  ،   نهمو
ِغياِن الْكَاِهِن، الْبلْوحو. 



 ومهر الْبِغي   ثَمن الْكَلِْب خِبيثٌ،  ((:  قَالَ � أَنْ رسولَ اللَِّه     � عن راِفِع بِن خِديٍج      - ٢٦٣
 .))وكَسب الْحجاِم خِبيثٌ، خِبيثٌ

رايا وغري ذلكالع باب 
أَنْ يِبيعهـا  : رخـص ِلصـاِحِب الْعِريـةِ   �أَنَّ رسولَ اللَِّه  � عن زيِد بِن ثَاِبٍت    - ٢٦٤

 .ِبخرِصها
 .يأْكُلُونها رطَباً، ِبخرِصها تمراً :وِلمسِلٍم

ايا ِفي خمسِة أَوسـٍق أَو      رخص ِفي بيِع الْعر    �أَنَّ رسولَ اللَّهِ  :� عن أَِبي هريرةَ     - ٢٦٥
 .دونَ خمسِة أَوسٍق

من باع نخالً قَد    :((قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اللَِّه             - ٢٦٦
 .)) إالَّ أَنْ يشتِرطَ الْمبتاع، أُبرت فَثَمرها ِللْباِئِع

 .)) ومن ابتاع عبداً فَمالُه ِللَِّذي باعه إالَّ أَنْ يشترطَ الْمبتاع((وِلمسِلٍم 
من ابتاع طَعاما فَال يِبعـه حتـى   :(( قَالَ�رضي اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اللَِّه    وعنه   – ٢٦٧

هِفيوتسي ((ِفي لَفٍْظو)):هقِْبضى يتح ((اب نعو اٍس ِمثْلُهبِن ع. 
يقُـولُ عـام     � عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما أَنه سِمع رسـولَ اللَّـهِ              - ٢٦٨
يـا رسـولَ    : فَِقيلَ ،)) والِْخنِزيِر واَألصنامِ  إنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمِر والْميتةِ      :((الْفَتِح

هـا   ويستصـِبح بِ   ويدهن ِبها الْجلُود،  ،  أَرأَيت شحوم الْميتِة ؟ فَِإنه يطْلَى ِبها السفُن       ،  ِهاللَّ
،اسال ((: فَقَالَ الن  ، امرح وه((،    ِولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم �  ذَِلك دِعن:))    ،ـودهالْي لَ اللَّهإنَّ  قَات 
 .أَذَابوه  أي :جملُوه .))جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوا ثَمنه،  حرم علَيِهم شحومهااللَّه لَما

 باب السلَِم
وهـم  ، الْمِدينـةَ  �قَِدم رسولُ اللَِّه:  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٢٦٩

من أَسلَف ِفي شيٍء فَلْيسِلف ِفـي        (( : فَقَالَ تيِن والثَّالثَ، السنةَ والسن :يسِلفُونَ ِفي الثِّمارِ  
 .))إلَى أَجٍل معلُوٍم، ووزٍن معلُوٍم، كَيٍل معلُوٍم



 باب الشروِط يف البيِع
٢٧٠ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نةُ :  عِريرِني باَءتج:ـِع     :فَقَالَتلَى ِتسِلي عأَه تبكَات
ووالؤِك ِلـي   ،  إنْ أَحب أَهلُِك أَنْ أَعدها لَهم     : فَقُلْت ِفي كُلِّ عاٍم أُوِقيةٌ، فَأَِعيِنيِني،    ،  أَواٍق

،لْتا    فَعِلهةُ إلَى أَهِريرب تبفَذَه   ،ا،  :فَقَالَتهلَيا عوفَأَب ،ملَه   ِعن ِمن اَءتـولُ    فَجسرو ِدِهم
  أَنْ يكُونَ لَهـم الْـوالُء،      فَأَبوا إالَّ ،  إني عرضت ذَِلك علَى أَهِلي     : فَقَالَت  جاِلس، �اللَِّه  

   ِبيةُ الناِئشع تربا:فَقَالَ �فَأَخِذيهالَء،خالْو مِرِطي لَهتاشو فَِإن    ،ـقتأَع ـنالُء ِلما الْـوم 
 أَما بعد   ((: ثُم قَالَ  د اللَّه وأَثْنى علَيِه،   فَحِم،   ِفي الناسِ  � ثُم قَام رسولُ اللَِّه      علَت عاِئشةُ، فَفَ

؟ كُلُّ شرٍط لَيس ِفي ِكتاِب اللَّـِه        اً لَيست ِفي ِكتاِب اللَّهِ    فَما بالُ ِرجاٍل يشتِرطُونَ شروط    
 وِإنما الْـوالُء ِلمـن      لٌ وِإنْ كَانَ ِمائَةَ شرٍط، قَضاُء اللَِّه أَحق، وشرطُ اللَِّه أَوثَق،          فَهو باطِ 

قتأَع((. 
فَأَراد أَنْ  ،   عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما أَنه كَانَ يِسري علَى جمٍل فَأَعيا              - ٢٧١

،هبيسفَلَ ي    ِبيا ِلي  �ِحقَِني النعفَد   ،،هبرضو ارفَس     ،ِمثْلَه ِسري راً لَميقَـالَ    س ِنيـِه   ((: ثُمِبع
 فَلَمـا   نيت ِحمالنه إلَى أَهِلـي،     واستثْ فَِبعته ِبأُوِقيٍة، )) ِبعِنيِه ((: ثُم قَالَ  ،ال  : قُلْت ))ِبوِقيٍة
تلَغب:هتيِل، أَتمِني    ِبالْجقَدلَ ِفـي إثْـِري،        فَنسفَأَر ،تعجر ثُم ،هناِنـي   ((: فَقَـالَ  ثَمرأَت

لَكمذَ جآلخ كتاكَسم،كاِهمردو لَكمذْ ج؟ خ  لَك وفَه (( 
 وال تناجشـوا وال   ٍد، أَنْ يِبيع حاِضر ِلبا    �نهى رسولُ اللَِّه    : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ   - ٢٧٢
 ِلتكِْفئَ   وال تسأَِل الْمرأَةُ طَالق أُخِتها     طْبِتِه، وال يخطُب علَى خِ    الرجلُ علَى بيِع أَِخيِه،   يِبِع  

 ).ما ِفي صحفَِتها



 باب الربا والصرِف
إالَّ هـاَء   ،  الذَّهب ِبالْوِرِق ِربا  :((�للَّه قَالَ رسولُ ا   :قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّابِ    - ٢٧٣
 .)) إالَّ هاَء وهاَء، والشِعري ِبالشِعِري ِرباً. إالَّ هاَء وهاَء ، والْبر ِبالْبر ِرباً، وهاَء
٢٧٤ -      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولَ اللَِّه     � عسوا الذَّ  :(( قَالَ � أَنَّ رِبيعِبالذَّ ال ت بِب إالَّ  هه

 وال  وِرِق إالَّ ِمثْال ِبِمثْـٍل،     وال تِبيعوا الْوِرق ِبالْ    ِشفُّوا بعضها علَى بعٍض،    وال ت  ِمثْالً ِبِمثٍْل، 
ٍض،تعلَى با عهضعاِجٍزِشفُّوا با غَاِئباً ِبنهوا ِمنِبيعال تو ((. 

 .)) ِمثْالً ِبِمثٍْل سواًء ِبسواٍء، إالَّ وزناً ِبوزٍن((وِفي لَفٍْظ )) يٍدإالَّ يداً ِب((وِفي لَفٍْظ 
٢٧٥-      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نوِل اللَِّه :  قَالَ� عساَء ِباللٌ إلَى رج� ِنيرٍر بمِبت   فَقَالَ لَـه
ِبيذَا ؟     ((:�النه لَك نأَي ِديءٌ   كَ: قَالَ ِباللٌ  ))ِمنر رما تندنِ  ،  انَ ِعنياعص هِمن تاٍع  فَِبعِبص 

 ِبيالن مطْعِلي�،    ِبيفَقَالَ الن ))  ذَِلك دِعن :هأَو  ،ها ،  أَوبالر نيا ،  عبالر نيلْ، ،  عفْعال ت   لَِكـنو 
 .)) ثُم اشتِر ِبِهر،ِبع التمر ِببيٍع آخإذَا أَردت أَنْ تشتِري فَ

؟ فَكُلُّ  عن الصرفِ ،  سأَلْت الْبراَء بن عاِزٍب وزيد بن أَرقَم      : عن أَِبي الِْمنهاِل قَالَ    - ٢٧٦
  عن بيِع الـذَّهِب ِبـالْوِرقِ      �نهى رسولُ اللَّهِ  : وِكالهما يقُولُ  هذَا خير ِمني،  :واِحٍد يقُولُ 

 .)) ديناً
، والذَّهِب ِبالذَّهبِ ،   عن الِْفضِة ِبالِْفضةِ   �نهى رسولُ اللَِّه    : قَالَ � عن أَِبي بكْرةَ     - ٢٧٧

 ونشتِري الذَّهب ِبالِْفضِة    كَيف ِشئْنا، ،  أَنْ نشتِري الِْفضةَ ِبالذَّهبِ   :وأَمرنا،  إالَّ سواًء ِبسواءٍ  
 .هكَذَا سِمعت:يدا ِبيٍد ؟ فَقَالَ:فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ:قَالَ. كَيف ِشئْنا 

 باب الرهِن وغِريِه
ورهنـه  ،   اشترى ِمن يهوِدي طَعاماً    � عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها أَنَّ رسولَ اللَِّه          - ٢٧٨

 .ِدرعاً ِمن حِديٍد
 فَِإذَا أُتِبع أَحـدكُم     مطْلُ الْغِني ظُلْم،  : (( قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَِّه     � هريرةَ    عن أَِبي  - ٢٧٩

عبتِليٍء فَلْيلَى مع ((. 



مـن أَدرك   :((- يقُولُ   �سِمعت النِبي   : أَو قَالَ  - �قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ هعنو - ٢٨٠
 .)) قَد أَفْلَس فَهو أَحق ِبِه ِمن غَيِرِه- أَو إنساٍن -ِعند رجٍل مالَه ِبعيِنِه 

٢٨١ -    بِن عاِبِر بج نلَ  : ِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ      ععِفي لَفْظٍ  -جى: وقَض -   ِبيالن � 
فْعِبالش،مقْسي ا لَمِة ِفي كُلِّ موددِت الْحقَعفَِإذَا و  ،قفَِت الطُّررصةَ:وفْعفَال ش. 
 فَـأَتى   اب عمر أَرضاً ِبخيبر،   قَد أَص :  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٨٢
  ِبيا،  �النِفيه هأِْمرتسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ  يسا ري  ،   ربيضاً ِبخأَر تبي أَصأُصِ ،  إن االً قَـطُّ    لَمم ب

  هِدي ِمنِعن فَسأَن وِني ِبِه ؟ فَقَالَ، هرأْما تا   ((:فَمـلَهأَص ـتسبح إنْ ِشئْت ،  قْتـدصتو
فَتصـدق  : قَالَ وال يورثُ، ،  وال يوهب ،   غَير أَنه ال يباع أَصلُها     فَتصدق ِبها، : قَالَ ،))ِبها

 ال  والضـيِف، ،  وابِن السِبيلِ ،  وِفي سِبيِل اللَّهِ  ،  وِفي الرقَابِ ،  وِفي الْقُربى ،  الْفُقَراِءعمر ِفي   
 .)) غَير متموٍل ِفيِه، أَو يطِْعم صِديقاً، أَنْ يأْكُلَ ِمنها ِبالْمعروِف جناح علَى من وِليها

 .)) ثٍِّلغَير متأَ:((وِفي لَفٍْظ
٢٨٣ -  رمع نِبيِل اللَّهِ     : قَالَ � عٍس ِفي سلَى فَرع لْتمح  ،     هـدالَِّذي كَـانَ ِعن هاعفَأَض ،

  هِريتأَنْ أَش تدفَأَر  ،نٍص،   فَظَنخِبر هِبيعي هأَن ت    ِبيالن أَلْتِرِه،   ((: ؟ فَقَالَ  � فَسـتشال  ال تو 
دِفي ص دعتٍم،، قَِتكهِبِدر طَاكَهِإنْ أَعِئِهواِئِد ِفي قَيِتِه كَالْعِفي ِهب اِئدفَِإنَّ الْع ((. 

 ِهبِتـهِ  ِفـي  الْعاِئـد : ((� النِبي قَالَ : قَالَ ، عنهما اللَّه رِضي ، عباٍس ابِن عِن -٢٨٤
 .))قَيِئه يِف يعود كَالْكَلِْب صدقَِتِه يِف لْعاِئدا  فَِإنَّ:(( ويف لفظ.))قَيِئه ِفي كَالْعاِئِد

 فَقَالَـت   علَي أَِبي ِببعِض ماِلِه،   تصدق  : عِن النعماِن بِن بِشٍري رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٢٨٥
 � اللَّهِ ق أَِبي إلَى رسولِ   فَانطَلَ �حتى تشِهد رسولَ اللَّهِ   ال أَرضى    :أُمي عمرةُ ِبنت رواحةَ   

 : قَالَ ال ، : قَالَ ))أَفَعلْت هذَا ِبولَِدك كُلِِّهم ؟     ((:�ِتي فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه    ِليشِهد علَى صدقَ  
))    الِدكُمِدلُوا ِفي أَواعو قُوا اللَّهأَِبي ،  ))ات عجقَةَ  ،  فَردالص ِتلْك دـ   . فَر فَـال  :((ٍظوِفـي لَفْ

 )) فَِإني ال أَشهد علَى جوٍر ،تشِهدِني إذاً 
 .)) فَأَشِهد علَى هذَا غَيِري:((وِفي لَفٍْظ



٢٨٦ -            ِبيرضي اهللا عنهما أَنَّ الن رمِن عِد اللَِّه ببع نـا        � عـطِْر مِبش ربيلَ خلَ أَهامع 
 .و زرٍعيخرج ِمنها ِمن تمٍر أَ

علَـى أَنَّ  ،  وكُنا نكِْري األرضا أَكْثَر األنصاِر حقْالً،كُن: عن راِفِع بِن خِديٍج قَالَ     - ٢٨٧
 فَأَمـا    هِذِه فَنهانـا عـن ذَِلـك،       ولَم تخِرج ،  ولَهم هِذِه فَربما أَخرجت هِذهِ    ،  لَنا هِذهِ 
 . ينهنافَلَم:ِبالْوِرِق
سأَلْت راِفع بن خـِديٍج عـن ِكـراِء اَألرِض          : وِلمسِلٍم عن حنظَلَةَ بِن قَيٍس قَالَ      -٢٨٨

 � إنما كَانَ الناس يؤاِجرونَ علَى عهِد رسوِل اللَّـِه           ال بأْس ِبِه،  :ِبالذَّهِب والْوِرِق ؟ فَقَالَ   
  اِذيلَى الْما عاِتِبماِولِ ،  انداِل الْجأَقْبذَا    ،  وه ِلكهِع فَيرالز اَء ِمنيأَشو  ،    لَـمذَا وه لَمسيو

كُني،هنع رجز ِلذَِلكذَا، واٌء إالَّ هاِس ِكرونٌ ِللنمضم لُومعٌء ميا شِبِه: فَأَم أْسفَال ب. 
 .ار والْجدولُ النهر الصِغري اَألنهار الِْكب:الْماِذيانات

عمرى ِلمـن   ِبـالْ  �قَضى رسولُ اللَّهِ  : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٨٩
لَه تِهبو. 
؛ ع إلَى الَِّذي أَعطَاها      ال ترجِ  ِإنها ِللَِّذي أُعِطيها،   فَ ِمر عمرى لَه وِلعِقِبِه،   من أُع :((وِفي لَفْظٍ 

 .))َألنه أَعطَى عطَاًء وقَعت ِفيِه الْمواِريثُ
 اِبرقَالَ جى الَّ  : ورما الْعمولُ اللَّهِ   إنسا رهازقُولَ ،  �ِتي أَجأَنْ ي:   ِقِبكِلعو لَك ا إذَا  ،  ِهيفَأَم

 . إلَى صاِحِبهافَِإنها ترِجع:ِهي لَك ما ِعشت:قَالَ
فَِإنه من أَعمر عمـرى فَِهـي   ، أَمِسكُوا علَيكُم أَموالَكُم وال تفِْسدوها:((وِفي لَفٍْظ ِلمسِلمٍ 

 .)) وِلعِقِبِه، وميتاً، حياً:ِللَِّذي أُعِمرها
أَنْ يغِرز خشـبةً    :ال يمنعن جار جاره   :((قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَِبي هريرةَ     - ٢٩٠

؟ واَللَِّه َألرِمـين ِبهـا بـين        ي أَراكُم عنها معِرِضني   ما لِ : ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ    ))ِفي ِجداِرهِ 
اِفكُمأَكْت . 

من ظَلَم ِقيـد ِشـبٍر ِمـن        :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    : عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٢٩١
 .)) طُوقَه ِمن سبِع أَرِضني:اَألرِض



 باب اللُّقَطَِة
٢٩٢ -       ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيز نولُ اللَِّه    : قَالَ � عسِئلَ ربِ     �سلُقَطَـِة الـذَّه نع   ، أَو

ثُم عرفْها سنةً فَِإنْ لَم تعـرف فَاسـتنِفقْها         ،  ااعِرف ِوكَاَءها وِعفَاصه   (( :الْوِرِق ؟ فَقَالَ  
؟ أَلَه عن ضالَِّة اِإلِبلِ   وس،  ))فَأَدها إلَيهِ  ولْتكُن وِديعةً ِعندك فَِإنْ جاَء طَاِلبها يوماً ِمن الدهرِ        

حتى ،  تِرد الْماَء وتأْكُلُ الشجر   ،  اَءها وِسقَاَءها ما لَك ولَها ؟ دعها فَِإنَّ معها ِحذَ        ((:فَقَالَ
 )) أَو ِللذِّئِْب، أَو َألِخيك، خذْها فَِإنما ِهي لَك ((: وسأَلَه عن الشاِة ؟ فَقَالَ،))يِجدها ربها

  الوصاياكتاب
ما حـق امـِرٍئ     :((قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ   عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما          - ٢٩٣
 .)) يِبيت لَيلَتيِن إالَّ ووِصيته مكْتوبةٌ ِعنده، لَه شيٌء يوِصي ِفيِه، مسِلٍم

 ِلمسم ادز:  رمع نولَ اللَِّه         فواهللا  : قَالَ ابسر تِمعذُ سنلَةٌ ملَي لَيع ترا مم�  قُولُ ذَِلكي ،
 .إالَّ وِعنِدي وِصيِتي

 يعودِني عام حجِة الْـوداِع  �جاَءين رسولُ اللَِّه : قَالَ� عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص     - ٢٩٤
    ِبي فَقُلْت دتٍع اشجو ولَ اللَّهِ   :ِمنسا رى      ،  يرا تِع مجالْو لَغَ ِبي ِمنب قَد  ،أَنالٍ  وال ،  ا ذُو مو

 :؟ قَـالَ  فَالشطْر يا رسولَ اللَّـهِ    :قُلْت،  ))ال ((:؟ قَالَ فَأَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي  يِرثُِني إالَّ ابنةٌ أَ   
نْ ِإنك أَنْ تذَر ورثَتك أَغنياَء خري من أَ       ،  والثُّلُثُ كَِثري ،  الثُّلُثُ ((:فَالثُّلُثُ قَالَ  :قُلْت،  ))ال((

   اسكَفَّفونَ النتعالَةً ي همذَرا          ،  تِبه تاللَِّه إالَّ أُِجر هجا وِغي ِبهتبفَقَةً تن ِفقنت لَن كى ،  وإنتح
    رلُ ِفي ِفي امعجا تمأَِتك((، َقَال :ولَ اللَّ  :قُلْتسا راِبي   يحأَص دعب لَّف؟ قَالَ ِه أُخ:))   لَن كإن

ةً           تِرفْعةً وجرت ِبِه ددداللَِّه إالَّ از هجِغي ِبِه وتبالً تملَ عمعفَت لَّفخ  ،     لَّـفخأَنْ ت لَّـكلَعو
   امأَقْو ِبك ِفعتنى يتح  ،ضيونَ،  ورآخ ِبك ر    مهتراِبي ِهجحِض َألصأَم ماللَّه   ،   مهدـرال تو

لَى أَععلَةَ، قَاِبِهموخ نب دعس اِئسولُ اللَِّه ))لَِكِن الْبسر ِثي لَهركَّةَ� يِبم اتأَنْ م . 
لَو أَنَّ الناس غَضوا ِمن الثُّلُِث إلَـى        : عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٢٩٥

 .))والثُّلُثُ كَِثري، الثُّلُثُ ((: قَالَ�الربِع ؟ فَِإنَّ رسولَ اللَِّه 



 باب الفَراِئِض
٢٩٦ -            ِبيالن ناٍس رضي اهللا عنهما عبِن عِد اللَِّه ببع نقَالَ � ع )):    اِئضأَلِْحقُـوا الْفَـر
 .)) فَما بِقي فَهو َألولَى رجٍل ذَكٍَر، ِبأَهِلها

فََألولَى رجـٍل    لَ بين أَهِل الْفَراِئِض علَى ِكتاِب اللَِّه فَما تركَت        اقِْسموا الْما :((وِفي ِروايةٍ 
 .))ذَكٍَر

لُ غَداً ِفي داِرك    أَتنِز،  قُلْت يا رسولَ اللَّهِ   : عن أُسامةَ بِن زيٍد رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٢٩٧
ال يِرثُ الْكَـاِفر الْمسـِلم وال        ((: ثُم قَالَ  ))؟ن ِرباعٍ رك لَنا عِقيلٌ مِ   وهلْ ت  ((:؟ قَالَ ِبمكَّةَ

الْكَاِفر ِلمسالْم((. 
٢٩٨- ِبيرضي اهللا عنهما أَنَّ الن رمِن عِد اللَِّه ببع نِتِه� عِهب نعالِء وِع الْويب نى عهن . 
٢٩٩ -   ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع :نٍ كَانـنةَ ثَالثُ سِريرِفي ب لَـى    :تع تـريخ

  قَتتع ا ِحنيِجهوز  ،  ما لَحلَه ِديأُهولُ اللَِّه     ،  وسر لَيلَ عخارِ   �فَدلَى النةُ عمرالْبا ،   وعفَد
 ))؟ةَ علَى النـاِر ِفيهـا لَحـم       لْبرمأَلَم أَر ا   ((:ِبطَعاٍم فَأُِتي ِبخبٍز وأُدٍم ِمن أُدِم الْبيِت فَقَالَ       

 ذَِلك لَحم تصدق ِبِه علَى بِريرةَ فَكَِرهنـا أَنْ نطِْعمـك ِمنـه              يا رسولَ اللَِّه،  ،  بلَى:قَالُوا
 .)) ما الْوالُء ِلمن أَعتقإن:ِفيها( وقَالَ النِبي ، وهو ِمنها لَنا هِديةٌ، هو علَيها صدقَةٌ:فَقَالَ

 كتاب النكاِح
مـن  ،  يا معشر الشـبابِ   :((�قَالَ لَنا رسولُ اللَِّه      : عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَالَ      -٣٠٠

ومن لَم يستِطع فَعلَيـِه     ،  وأَحصن ِللْفَرجِ ،  استطَاع ِمنكُم الْباَءة فَلْيتزوج فَِإنه أَغَض ِللْبصرِ      
 )).ِبالصوِم فَِإنه لَه ِوجاٌء 

 عـن   � سأَلُوا أَزواج النِبي     �أَنَّ نفَراً ِمن أَصحاِب النِبي       � عن أَنِس بِن ماِلكٍ    - ٣٠١
  ِلِه ِفي السمعر  مهضعاَء،  :؟ فَقَالَ بسالن جوزال أَت و  مهضعقَالَ ب:    ،ـمقَـالَ   ال آكُـلُ اللَّحو 

مهضعاٍش،   :بلَى ِفرع امال أَن     ِبيالن لَغَ ذَِلكقَالَ     � فَبِه ولَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح :)) اٍم   مالُ أَقْوا ب



 النساَء فَمن رِغب عن سنِتي فَلَـيس  وأَتزوج، ؟ لَِكني أُصلِّي وأَنام وأَصوم وأُفِْطر   قَالُوا كَذَا 
 .))ِمني

 علَى عثْمانَ بِن مظْعوٍن التبتلَ      �رد رسولُ اللَِّه    :  قَالَ � عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص       - ٣٠٢
 .ولَو أَِذنَ لَه الختصينا

 .البتول: نكاح ، ومنه قيل ملرميترك ال:التبتل
٣٠٣ -           ا قَالَتهانَ رضي اهللا عنها أَنفْيِت أَِبي سةَ ِبنِبيبح أُم نولَ اللَّـهِ   : عسا ري  ،  ِكـحان

وأَحب من  ،  لَست لَك ِبمخِليةٍ  ،  نعم: فَقُلْت ))؟أَوتِحبني ذَِلك  ((:أُخِتي ابنةَ أَِبي سفْيانَ قَالَ    
إنا نحـدثُ   : قَالَت ،))إنَّ ذَِلك ال يِحلُّ ِلي     ((:� فَقَالَ رسولُ اللَّه    أُخِتي شاركَِني ِفي خيرٍ  

إنها  ((:قَالَ،  نعم:قُلْت: قَالَت ))؟ِبنت أُم سلَمةَ   ((:أَنك تِريد أَنْ تنِكح ِبنت أَِبي سلَمةَ قَالَ       
أَرضعتِني وأَبـا   ،  ما حلَّت ِلي إنها البنةُ أَِخي ِمن الرضاعةِ       ،  لَو لَم تكُن رِبيبِتي ِفي حجِري     

اِتكُنوال أَخو اِتكُننب ِليع نِرضعةُ فَال تبيةَ ثُولَمس.(( 
ا مات أَبو لَهـٍب رآه      فَلَم �فَأَرضعت النِبي   ،  موالةٌ َألِبي لَهٍب أَعتقَها   : قَالَ عروةُ وثُويبةُ  

     ٍة فَقَالَ لَهِحيب رِلِه ِبشأَه ضعبٍ     :بو لَه؟ قَالَ أَب اذَا لَِقيتراً   :ميخ كُمدعب أَلْق ـي   ،  لَمأَن رغَي
 .سِقيت ِفي هِذِه ِبعتاقَِتي ثُويبةَ

 . احلالةُ :بكسر احلاء:اِحليبةُ
٣٠٤ -   ريرأَِبي ه نولُ اللَِّه     : قَالَ �ةَ   عسـا     :((�قَالَ رِتهمعأَِة ورالْم نيب عمجال ،  ال يو

 .))بين الْمرأَِة وخالَِتها
ما :إنَّ أَحق الشروِط أَنْ توفُوا ِبهِ     :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن عقْبةَ بِن عاِمٍر      - ٣٠٥

 .)) ِه الْفُروجاستحلَلْتم ِب
 .  نهى عن الشغاِر�أَنَّ رسولَ اللَِّه: عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما- ٣٠٦

ارغالشو: هتناب هجوزلَى أَنْ يع هتنلُ ابجالر جوزأَنْ ي ،اقدا الصمهنيب سلَيو. 
وعـن  ،   نهى عن ِنكَاِح الْمتعِة يوم خيبـر       �أَنَّ النِبي    � أَِبي طَاِلبٍ   عن عِلي بنِ   - ٣٠٧

 .لُحوِم الْحمِر اَألهِليِة



وال ،  ال تنكَح اَأليم حتـى تسـتأْمر      :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَِبي هريرةَ     - ٣٠٨
تح الِْبكْر كَحنتسأْذَنَى تت((،ولَ اللَِّه: قَالُواسا را قَالَ، يهإذْن ففَكَي:))  كُتسأَنْ ت.(( 

٣٠٩ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع :       ِبيإلَى الن ِظيةَ الْقُرأَةُ ِرفَاعرام اَءتج� فَقَالَت  :
   ِظيةَ الْقُرِرفَاع دِعن تطَالِقي،   فَطَلَّقَِني كُن تـِر          فَبيبالز ـنِن بمحالر دبع هدعب تجوزفَت 

 ا ممِإنِب،   وِة الثَّوبدِمثْلُ ه هولُ اللَِّه     عسر مسبقَالَ � فَتو :)) ِريِدينةَ    أَتِجِعي إلَى ِرفَاعر؟  أَنْ ت
وخاِلد بـن سـِعيٍد     ،  وأَبو بكٍْر ِعنده  :قَالَت،  ))لَتِكويذُوق عسي ،  حتى تذُوِقي عسيلَته  ،  ال

    ذَنَ لَهؤأَنْ ي ِظرتناِب يكْرٍ  ،  ِبالْبا بى أَبادِذهِ   ((:فَنإلَى ه عمسأَال ت  رهجا تـوِل     مسر دِبِه ِعن 
 .))�اللَِّه

ِعنـدها  أَقَـام    ِة إذَا تزوج الِْبكْر علَى الثَّيبِ     ِمن السن : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٣١٠
،مقَس عاً ثُمبسبالثَّي جوزِإذَا تو  ،مقَس ا ثَالثاً ثُمهدِعن أَقَام. 
 .�إنَّ أَنساً رفَعه إلَى النِبي :ولَو ِشئْت لَقُلْت :قَالَ أَبو ِقالبةَ

٣١١ -  اب ناٍس رضي اهللا عنهما قَالَ      عبولُ اللَِّه     :ِن عسقَالَ ر� ))  مهدأَنَّ أَح لَو:  ادإذَا أَر
وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا فَِإنه إنْ يقَدر       ،  ِبسِم اللَِّه اللَّهم جنبنا الشيطَانَ    :أَنْ يأِْتي أَهلَه قَالَ   

لَدا ومهنيبداً،  ِفي ذَِلكطَانُ أَبيالش هرضي لَم ((. 
 ،)) والدخولَ علَى النسـاءِ    إياكُم:(( قَالَ � أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن عقْبةَ بِن عاِمٍر      - ٣١٢

 )). الْموت الْحمو ((:أَرأَيت الْحمو ؟ قَالَ، يا رسولَ اللَِّه:فَقَالَ رجلٌ ِمن اَألنصاِر
 أَخو الزوِج وما  :احلَمو:سِمعت اللَّيثَ يقولُ  " :عن أَيب الطَّاِهِر عِن ابِن وهٍب قالَ      :وِلمسِلٍم

 .ابِن عم ونحِوِه ، أَشبهه من أَقارِب الزوِج

 باب الصداِق
 .وجعلَ ِعتقَها صداقَها، عتق صِفيةَ أَ�أَنَّ رسولَ اللَِّه  � عن أَنِس بِن ماِلٍك - ٣١٣
٣١٤ -       اِعِديٍد السعِن سِل بهس نولَ اللَِّه     � عسأَنَّ ر �   أَةٌ فَقَالَترام هاَءتج :  تبهي وإن

 فِْسي لَكطَِويالً  ن تلٌ ،  فَقَامجولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رسا را،  يِنيهجوإنْ  ،  زـا       لَمِبه لَـك كُـني 



 فَقَـالَ   ما ِعنِدي إال إزاِري هذَا،    : فَقَالَ ))هلْ ِعندك ِمن شيٍء تصِدقُها ؟      ((: فَقَالَ حاجةٌ،
. ما أَِجـد  : قَالَ ))فَالْتِمس شيئاً ،  إزارك إنْ أَعطَيتها جلَست وال إزار لَك      : ((�رسولُ اللَّهِ 

: �فَقَالَ رسـولُ اللَّـِه      ،  فَالْتمس فَلَم يِجد شيئاً   ،  ))ِمس ولَو خاتماً ِمن حِديدٍ    الْت ((:قَالَ
زوجتكَها ِبما معك ِمـن   ((:�فَقَالَ رسولُ اللَّه، نعم: قَالَ))؟ معك شيٌء ِمن الْقُرآنِ  هلْ((

 .))الْقُرآِن
لَيِه ردع  وع،   رأَى عبد الرحمِن بن عوفٍ     �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَنِس بِن ماِلكٍ    - ٣١٥

مـا   ((:فَقَـالَ ، يا رسولَ اللَِّه تزوجت امـرأَةً   : فَقَالَ ))مهيم ؟  ((:� فَقَالَ النِبي    زعفَراٍن،
 .)) أَوِلم ولَو ِبشاٍة، فَبارك اللَّه لَك( (:وزنَ نواٍة ِمن ذَهٍب قَالَ: قَالَ))؟أَصدقْتها

 كتاب الطَّالِق
ذَِلـك  فَذَكَر ، أَنه طَلَّق امرأَته وِهي حاِئض،  عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما  -٣١٦

ثُم ِليمِسـكْها حتـى     ،  ِليراِجعها ((:ثُم قَالَ ،  �غيظَ ِمنه رسولُ اللَّهِ   فَت،  �عمر ِلرسوِل اللَّهِ  
رطْهت  ،  رطْهفَت ِحيضت ا        ،  ثُمهسملَ أَنْ يا قَبطَلِّقْها فَلْيطَلِّقَهأَنْ ي ا لَهدةُ   ،  فَِإنْ بالِْعـد فَِتلْـك ،

 اللَّه را أَمكَم� ((. 
 .)) ِسوى حيضِتها الَِّتي طَلَّقَها ِفيها، بلَةًحتى تِحيض حيضةً مستقْ:((وِفي لَفٍْظ
 .�وراجعها عبد اللَِّه كَما أَمره رسولُ اللَِّه ، فَحِسبت ِمن طَالِقها: وِفي لَفٍْظ

 .غَاِئبوهو ، أَنَّ أَبا عمِرو بن حفٍْص طَلَّقَها الْبتةَ  عن فَاِطمةَ ِبنِت قَيٍس- ٣١٧
واَللَِّه ما لَِك علَينـا  : فَقَالَفَسِخطَته،،  فَأَرسلَ إلَيها وِكيلَه ِبشِعريٍ    -طَلَّقَها ثَالثاً   : وِفي ِروايةٍ 
وِفـي  )) لَيس لَِك علَيِه نفَقَـةٌ     ((:فَقَالَ،   فَذَكَرت ذَِلك لَه   � فَجاَءت رسولَ اللَّهِ   ِمن شيءٍ 

ِتلْك امرأَةٌ يغشـاها     ((:ثُم قَالَ ،   فَأَمرها أَنْ تعتد ِفي بيِت أُم شِريكٍ       -))وال سكْنى :((ٍظلَفْ
فَـِإذَا حلَلْـِت    ،  تضِعني ِثيابـك  ،  فَِإنه رجلٌ أَعمى   ِعند ابِن أُم مكْتوٍم،      اعتدي،  أَصحاِبي
، أَنَّ معاِويةَ بن أَِبي سفْيانَ وأَبا جهٍم خطَبـاِني         فَلَما حلَلْت ذَكَرت لَه    : قَالَت ،))فَآِذِنيِني

فَصـعلُوك ال    وأَما معاِويةُ يضع عصاه عن عاِتِقِه،فَال أَما أَبو جهٍم (( :�فَقَالَ رسولُ اللَِّه   



 الَ لَهم  ،  نةَ بامِكِحي أُسدٍ انيز ((  ،  َقَال ثُم هتفَكَِره:))    ٍديز نةَ بامِكِحي أُسان((  ،  هتكَحفَن .
 .واغْتبطَت ِبِه، فَجعلَ اللَّه ِفيِه خيراً

 باب الِعدِة
ي عاِمِر بـِن     وهو ِمن بنِ   - عن سبيعةَ اَألسلَِميِة أَنها كَانت تحت سعِد بِن خولَةَ           - ٣١٨
يراً     ،  لُؤدب ِهدش نكَانَ ِمماعِ     -ودِة الْوجا ِفي حهنع فِّيواِملٌ، ،   فَتح ِهيأَنْ    و بشنت فَلَم 

بـو  فَدخلَ علَيها أَ  ،  تجملَت ِللْخطَّابِ  فَلَما تعلَّت ِمن ِنفَاِسها   ،  وضعت حملَها بعد وفَاِتهِ   
؟ لَعلَّـِك    ما ِلي أَراك متجملَـةً      فَقَالَ لَها  - رجلٌ ِمن بِني عبِد الداِر       -السناِبِل بن بعكٍَك    

ما فَلَ  قَالَت سبيعةُ  شر،واَللَِّه ما أَنِت ِبناِكٍح حتى يمر علَيك أَربعةُ أَشهٍر وع         ،  ترجني ِللنكَاحِ 
  قَالَ ِلي ذَِلك     تيسأَم اِبي ِحنيِثي لَيع تعمولَ ،  جسر تياِني      �فَأَت؟ فَأَفْت ذَِلك نع هأَلْتفَس 

 .وأَمرِني ِبالتزِويِج إنْ بدا ِلي، ِبأَني قَد حلَلْت ِحني وضعت حمِلي
وِإنْ كَانت يف دِمها، غَير أَنـه       ،  تزوج حني وضعت  أَرى بأْساً أَنْ ت    وال:وقالَ ابن ِشهابٍ  

 رطْهى تها حتجوها زبقْرالي. 
٣١٩ -      ةَ قَالَتلَمس ِت أُمِبن بنيز نـةَ      : عِبيبح ُألم ِمـيمح فِّيوةٍ   ،  تـفْرِبص تعفَـد ،

ال يِحلُّ   ((: يقُولُ �َألني سِمعت رسولَ اللَِّه     ؛  أَصنع هذَا    إنما:فَقَالَت،  فَمسحت ِبِذراعيها 
أَربعةَ أَشهٍر   إالَّ علَى زوجٍ  ،  المرأٍَة تؤِمن ِباَللَِّه والْيوِم اآلِخِر أَنْ تِحد علَى ميٍت فَوق ثَالثٍ          

 .))وعشراً
ال تِحد امرأَةٌ علَى الْميـِت      :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :عنها عن أُم عِطيةَ رضي اهللا       - ٣٢٠

 ثَوب عصٍب،   وال تلْبس ثَوباً مصبوغاً إالَّ    ،  أَربعةَ أَشهٍر وعشراً   إال علَى زوجٍ  ،  فَوق ثَالثٍ 
 .))ةً ِمن قُسٍط أَو أَظْفَاٍرنبذَ إالَّ إذَا طَهرت، وال تمس ِطيباًوال تكْتِحلُ، 

صبالع:       وسواد ِن فيها بياضمالي من ذَةُ  .ثيابب؛ :والنطُ الشيُء اليسريوالقُس :  نوعأَو ودالع
هو :وقيلَ. ِجنس من الِطيِب الواِحد لَه من لَفِظِه        :واَألظْفاراُء ؛   من الطيِب تبخر ِبِه النفَس    

 .الِقطْعةُ منه تشِبه الظُفُر ، دِعطْر أَسو



يـا  : فَقَالَت �جاَءت امرأَةٌ إلَى رسوِل اللَِّه      :عن أُم سلَمةَ رضي اهللا عنها قَالَت      و - ٣٢١
 رسـولُ   وقَد اشتكَت عينها أَفَنكَحلُها ؟ فَقَـالَ      ،  إنَّ ابنِتي توفِّي عنها زوجها    ،  رسولَ اللَّهِ 

 وقَد كَانـت     أَربعةُ أَشهٍر وعشر،   إنما ِهي  ((: ثُم قَالَ  -أَو ثَالثَاً   ،   مرتينِ - ))ال ((:�اللَِّه
 .))إحداكُن ِفي الْجاِهِليِة ترِمي ِبالْبعرِة علَى رأِْس الْحوِل

 بنيز فَقَالَت:   أَةُ إذَا ترالْم تا  كَانهجوا زهنع فِّيِحفْشاً  و لَتخا  ،  داِبهِثي رش تلَِبسو  ، لَمو
 فَتفْتض  - أَو شاٍة     ِحماٍر أَو طَيرٍ   -ثُم تؤتى ِبدابٍة    ،  تمس ِطيباً وال شيئاً حتى تمر ِبها سنةٌ       

فَترِمي ِبها ثُم تراِجع بعـد مـا        ،   ثُم تخرج فَتعطَى بعرةً    ،تفْتض ِبشيٍء إالَّ مات    فَقَلَّما   ِبِه،
 .)) شاَءت ِمن ِطيٍب أَو غَيِرِه

اِحلفْش: الصغري البيت. ضفْتها :تدسِبِه ج ِلكدت. 

 كتاب اللِّعاِن
أَرأَيت ،  يا رسولَ اللَّهِ  :نَ بن فُالٍن قَالَ    عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ فُال          -٣٢٢

وِإنْ ،  كَيف يصنع ؟ إنْ تكَلَّم تكَلَّم ِبـأَمٍر عِظـيمٍ         ،  أَنْ لَو وجد أَحدنا امرأَته علَى فَاِحشةٍ      
فَلَما كَانَ بعد ذَِلك أَتـاه       لَم يِجبه،  فَ �فَسكَت النِبي   : قَالَ ت سكَت علَى ِمثِْل ذَِلك،    سكَ
هؤالِء اآلياِت ِفي سـورِة النـوِر        � فَأَنزلَ اللَّه     عنه قَد اُبتِليت ِبِه،    إنَّ الَِّذي سأَلْتك  :فَقَالَ

�  مهاجوونَ أَزمري اَلَِّذينو�   عوِه ولَيع نالهفَت ،هذَكَّرو ظَه   هربأَخا أَ    وينالد ذَابنُ  أَنَّ عـوه
، فَوعظَها،   ثُم دعاها  ما كَذَبت علَيها،  ،  واَلَِّذي بعثَك ِبالْحق  ،  ال: فَقَالَ ِمن عذَاِب اآلِخرِة،  

إنـه  ،  ثَك ِبالْحق واَلَِّذي بع ،  ال: فَقَالَت رِة،أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ ِمن عذَاِب اآلخِ       وأَخبرها
،اٍت ِباَللَّهِ      لَكَاِذبادهش عبأَر ِهدِل فَشجأَ ِبالردفَب    ،اِدِقنيالص لَِمن هةَ  إناِمسالْخةَ اللَِّه   : ونأَنَّ لَع

، إنه لَِمن الْكَاِذِبني   اٍت ِباَللَّهِ  فَشِهدت أَربع شهاد   الْمرأَِة ثُم ثَنى بِ    إنْ كَانَ ِمن الْكَاِذِبني،    علَيِه
إنَّ اللَّـه    ((: ثُم قَالَ   ثُم فَرق بينهما،   ا إنْ كَانَ ِمن الصاِدِقني    أَنَّ غَضب اللَِّه علَيه   :والْخاِمسةَ

 .ثَالثاً )) يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاِذب فَهلْ ِمنكُما تاِئب ؟



 إنْ كُنت   ال مالَ لَك،   ((:ماِلي ؟ قَالَ  ،  يا رسولَ اللَّهِ  : قَالَ ))ال سِبيلَ لَك علَيها   ((فٍْظ  وِفي لَ 
 .)) صدقْت علَيها فَهو ِبما استحلَلْت ِمن فَرِجها وِإنْ كُنت كَذَبت فَهو أَبعد لَك ِمنها

٣٢٣ -     ِن عِد اللَِّه ببع نع        هأَترى اممالً رجرضي اهللا عنهما أَنَّ ر را    ،  ملَـِدهو فَى ِمنتانو
ثُم قَضى ِبالْولَِد   ،  كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،   فَتالعنا � فَأَمرهما رسولُ اللَّهِ   �ِفي زمِن رسوِل اللَِّه     

 .وفَرق بين الْمتالِعنيِن، ِللْمرأَِة
ِتـي  إنَّ امرأَ : فَقَـالَ  �جاَء رجلٌ ِمن بِني فَزارةَ إلَى النِبي        :  قَالَ � عن أَِبي هريرةَ   - ٣٢٤

  ،دوغُالماً أَس تلَدو    ِبيلْ لَك إِبلٌ  : (( � فَقَالَ الن؟ه(( َقَال :،معقَالَ ن :))   ـاهانا أَلْو؟فَم(( 
فَأَنى أَتاهـا    ((: قَالَ إنَّ ِفيها لَورقاً،  : قَالَ ))؟يكُونُ ِفيها ِمن أَورق   لْ  فَه ((:قَالَ،حمر  :قَالَ

؟ذَِلك((َقَال :سع،قِعر هعزكُونَ نقَالَى أَنْ ي :)) قِعر هعزكُونَ نى أَنْ يسذَا عهو ((. 
٣٢٥ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نع :   دعس مصتاخ   عقَّاٍص وأَِبي و نةَ ِفي    بعمز نب دب
اُنظُر ،  عِهد إلَي أَنه ابنه   ،  يا رسولَ اللَِّه هذَا ابن أَِخي عتبةَ بِن أَِبي وقَّاصٍ         : فَقَالَ سعد  غُالٍم،

، ِلد علَى ِفراِش أَِبي ِمن وِليدِتـهِ      و،  هذَا أَِخي يا رسولَ اللَّهِ    : وقَالَ عبد بن زمعةَ    إلَى شبِهِه، 
، هو لَك يا عبد بن زمعـةَ       ((: فَقَالَ ،فَرأَى شبها بينا ِبعتبةَ   ،   إلَى شبِههِ  �فَنظَر رسولُ اللَِّه    

 .م ير سودةَ قَطُّفَلَ، )) واحتِجِبي ِمنه يا سودةُراِش وِللْعاِهِر الْحجر،الْولَد ِللِْف
٣٢٦ -       ا قَالَتهةَ رضي اهللا عنها أَناِئشع نولَ اللَِّه    : عسوراً   �إنَّ ررسم لَيلَ عخد   ، قربت

،  زيدٍ أَلَم تري أَنَّ مجززاً نظَر آِنفاً إلَى زيِد بِن حاِرثَةَ وأُسامةَ بنِ            (( : فَقَالَ أَساِرير وجِهِه، 
 .))إنَّ بعض هِذِه اَألقْداِم لَِمن بعٍض: فَقَالَ

 .)) كَانَ مجزز قَاِئفاً:((وِفي لَفٍْظ
٣٢٧ - ع      ِريدِعيٍد الْخأَِبي س وِل اللَّهِ   ذُِك:  قَالَ �نسلُ ِلرزالْع ِل:فَقَالَ  �رو   لُ ذَِلكفْعي م

فَِإنه لَيست نفْـس مخلُوقَـةٌ إالَّ اللَّـه         ((،  ال يفْعلْ ذَِلك أَحدكُم   فَ: ولَم يقُلْ  -))أَحدكُم ؟ 
 .)) خاِلقُها
 .كُنا نعِزلُ والْقُرآنُ ينِزلُ :عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ -٣٢٨

 .عنه الْقُرآنُ شيئاً ينهى عنه لَنهانا لَو كَانَ :قال سفيان



٣٢٩ -     أَِبي ذَر نولَ اللَِّه      � عسر ِمعس هقُولُ   �أَنِر أَِبيِه       (( ييى ِلغعٍل ادجر ِمن سلَي- 
و   هلَمعي وه-  ،إالَّ كَفَر      لَه سا لَيى معاد نما   وِمن ساِر     ،  فَلَيالن ِمن هدقْعأْ موبتلْيا  وعد نمو

 .)) إالَّ حار علَيِه، ولَيس كَذَِلك، عدو اللَِّه أَو قَالَ، رجالً ِبالْكُفِْر
 .رجع :حارو . كذا عند مسلم وللبخاري حنوه

 كتاب الرضاِع
تِحلُّ  ال ((: ِفي ِبنِت حمزةَ   �قَالَ رسولُ اللَِّه    : عن ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ       - ٣٣٠

 .))وِهي ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة، يحرم ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِب، ِلي
٣٣١ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَّه  : عسقَالَ ر�)):     مرحا يم مرحةَ تاعضإنَّ الر

 .)) ِمن الِْوالدِة
٣٣٢ - نعو  ا قَالَته :   ِس     -إنَّ أَفْلَحيا أَِبي الْقُع؟       - أَخ ابِزلَ الِْحجا أُنمدعب لَيأْذَنَ عتاس 
، لَيس هـو أَرضـعِني      فَِإنَّ أَخا أَِبي الْقُعيسِ    �حتى أَستأِْذنَ النِبي    ،  واَللَِّه ال آذَنُ لَه   :فَقُلْت

  ِني امتعضأَر لَِكنسِ  ويأَةُ أَِبي الْقُعولُ اللَِّه     ،  رسر لَيلَ عخـولَ اللَّـهِ    : فَقُلْت �فَدسا رإنَّ  ي
تِربـت  ،  فَِإنه عمك ،  ائْذَِني لَه  ((:فَقَالَِكن أَرضعتِني امرأَته،    ولَ،  الرجلَ لَيس هو أَرضعِني   

 .)) يِمينك
 ."حرموا ِمن الرضاعِة ما يحرم ِمن النسِب " :ك كَانت عاِئشةُ تقُولُفَِبذَِل" قَالَ عروةُ 
؟ وأَنـا عمـك   ،  أَتحتِجـِبني ِمنـي   : فَقَـالَ  فَلَم آذَنْ لَه،  ،  استأْذَنَ علَي أَفْلَح  ((وِفي لَفٍْظ   

 :فَقَالَ �فَسأَلْت رسولَ اللَّهِ  :قَالَت،  ِخي ِبلَبِن أَِخي  أَرضعتك امرأَةُ أَ  :؟ قَالَ كَيف ذَِلك :فَقُلْت
))أَفْلَح قدص ،ك، ائْذَِني لَهِميني تِربت(( 

٣٣٣ -     ا رضي اهللا عنها قَالَتهنعولُ اللَِّه     : وسر لَيلَ عخلٌ  �دجِدي رِعنا  ((:فَقَالَ،   وي
اُنظُرنَ مـن إخـوانكُن ؟      :يا عاِئشةُ  ((: فَقَالَ ِخي ِمن الرضاعِة،  أَ: قُلْت ))؟من هذَا ،  عاِئشةُ

 .)) فَِإنما الرضاعةُ ِمن الْمجاعِة



، فَجاَءت أَمةٌ سوداءُ  ،   أَنه تزوج أُم يحيى ِبنت أَِبي إهابٍ       � عن عقْبةَ بِن الْحاِرثِ    - ٣٣٤
ا قَ :فَقَالَتكُمتعضأَر د  ،  ِبيِللن ذَِلك تي، :قَالَ �فَذَكَرنع ضرت: قَالَ فَأَعيحنت ،  فَتفَذَكَر

،لَه ا ((: قَالَذَِلككُمتعضأَر أَنْ قَد تمعز قَد؟ و ففنهاه عنها))كَي  . 
 فَتِبعتهم ابنةُ   - يعِني ِمن مكَّةَ     - �ِه  خرج رسولُ اللَّ  : قَالَ � عن الْبراِء بِن عاِزٍب      - ٣٣٥
، دونـِك ابنـةَ عمـك   :وقَالَ ِلفَاِطمـةَ ،  فَتناولَها عِلي فَأَخذَ ِبيِدها   ،  يا عم :تناِدي،  حمزةَ

وِهي ابنةُ عمي وقَالَ    ،  ا أَحق ِبها  أَن: فَاختصم ِفيها عِلي وجعفَر وزيد فَقَالَ عِلي       فَاحتملْتها،
فَرعي :جمةُ عنِتي، ،  ابحا تهالَتخو  ديقَالَ زةُ أَِخي،  : ونولُ اللَِّه       ابسا رى ِبها(  فَقَضالَِتهِلخ ،
 : وقَـالَ ِلجعفَـرٍ    ،))أَنا ِمنـك  و،  أَنت ِمني  ((: وقَالَ ِلعِلي  ،))الْخالَةُ ِبمنِزلَِة اُألم   ((:وقَالَ

 .)) أَنت أَخونا وموالنا((: وقَالَ ِلزيٍد))أَشبهت خلِْقي وخلُِقي((

 كتاب الِقصاِص
ال يِحلُّ دم امـِرٍئ مسـِلٍم       (( �قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد       -٢٣٦

، والنفْس ِبالنفْسِ ،  الثَّيب الزاِني : إلَه ِإالَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّه إالَّ ِبِإحدى ثَالثٍ         يشهد أَنْ ال  
 .)) والتاِرك ِلِديِنِه الْمفَاِرق ِللْجماعِة

ا يقْضى بين النـاِس     أَولُ م :((� قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد       - ٣٣٧
 .)) يوم الِْقيامِة ِفي الدماِء

انطَلَق عبد اللَِّه بن سهٍل ومحيصةُ بن مسـعوٍد          : قَالَ � عن سهِل بِن أَِبي حثْمةَ       - ٣٣٨
 ربيإلَى خ  ،  لْحِئٍذ صموي ِهيقَا،  وفَرةُ إلَ  ،  فَتصيحى مٍل      فَأَتهِن سِد اللَِّه ببطُ   -ى عحشتي وهو 

فَانطَلَق عبد الرحمِن بن سهٍل ومحيصةُ وحويصةُ       ،  ثُم قَِدم الْمِدينةَ  ،   فَدفْنه -ِفي دِمِه قَِتيالً    
     ِبيوٍد إلَى النعسا مناب�    كَلَّمتِن يمحالر دبع بفَذَه   ، ِبيفَقَالَ الن�:)) ركَب  ،ركَب(( -  وهو 

 ))؟أَو صاِحبكُم ،  أَتحِلفُونَ وتستِحقُّونَ قَاِتلَكُم   ((:فَقَالَ،  فَتكَلَّما،   فَسكَت -أَحدثُ الْقَوِم   
ـ   ((:ولَم نر ؟ قَالَ   ،  ولَم نشهد ،  وكَيف نحِلف :قَالُوا هي ِرئُكُمبِمينـاً    فَتي ِسـنيمِبخ ود(( 
 . ِمن ِعنِدِه�كَيف ِبأَيماِن قَوِم كُفَّاٍر ؟ فَعقَلَه النِبي :قَالُوا



يقِْسم خمسونَ ِمنكُم علَـى رجـٍل        ((: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه     وِفي حِديِث حماِد بِن زيدٍ    
مهِتهِ ،  ِمنمِبر فَعدفَي((  ،َالُواق:  ر؟ قَالُ    أَمِلفحن فكَي هدهشن لَم )) :    ـاِنمِبأَي ودهي ِرئُكُمبفَت

 .قَوم كُفَّار، يا رسولَ اللَِّه: قَالُوا))خمِسني ِمنهم ؟
ِمائَـٍة ِمـن إِبـِل      فَوداه بِ ،  أَنْ يبِطلَ دمه   �فَكَِره رسولُ اللَِّه    :وِفي حِديِث سِعيِد بِن عبيدٍ    

 .الصدقَِة
فَِقيلَ مـن   ،  أَنَّ جاِريةً وِجد رأْسها مرضوضاً بين حجرينِ      : � عن أَنِس بِن ماِلكٍ    - ٣٣٩

، ترففَأُِخذَ الْيهوِدي فَاع  ،  فَأَومأَت ِبرأِْسها ،  فُالنٌ ؟ حتى ذُِكر يهوِدي    ،  فُالنٌ فَعلَ هذَا ِبك  
 ِبيالن رِن�فَأَميرجح نيب هأْسر ضرأَنْ ي . 

 .�فَأَقَاده رسولُ اللَِّه، أَنَّ يهوِدياً قَتلَ جاِريةً علَى أَوضاٍح �وِلمسِلٍم والنساِئي عن أَنٍس 
مكَّةَ قَتلَت هذَيلٌ    � علَى رسوِلِه    - تعالَى   -لَما فَتح اللَّه    :  قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٣٤٠

قَد  �إنَّ اللَّه   (( : فَقَالَ �فَقَام رسولُ اللَّهِ  ،  رجالً ِمن بِني لَيٍث ِبقَِتيٍل كَانَ لَهم ِفي الْجاِهِليةِ        
، وِإنها لَم تِحلَّ َألحٍد كَانَ قَبِلـي      ،  وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤِمِنني   ،  حبس عن مكَّةَ الِْفيلَ   

ال ،  حـرام  وِإنها ساعِتي هـِذهِ   ،  وِإنما أُِحلَّت ِلي ساعةً ِمن نهارٍ     ،  وال تِحلُّ َألحٍد بعِدي   
 طَتها إالَّ ِلمنِشـٍد،    ساقِ وال تلْتقَطُ ،  وال يعضد شوكُها  ،  وال يختلَى خالها  ،  يعضد شجرها 

فَقَام رجلٌ ِمن أَهـِل     ،  ))وِإما أَنْ يوِدي  ،  إما أَنْ يقْتلَ   فَهو ِبخيِر النظَرينِ   ومن قُِتلَ لَه قَِتيلٌ   
اُكْتبـوا   (( :�للَِّه   فَقَالَ رسولُ ا   ،اُكْتبوا ِلي ،  يا رسولَ اللَّهِ  :أَبو شاٍه فَقَالَ    يقَالُ لَه  -الْيمِن  

 ه ِفي بيوِتنا وقُبوِرنا،   فَِإنا نجعلُ ،  إالَّ االَّذِْخر ،  يا رسولَ اللَّهِ  :ثُم قَام الْعباس فَقَالَ   ،  ))َألِبي شاهٍ 
 .))  إالَّ اِإلذِْخر ((:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

فَقَالَ الْمِغريةُ بـن  ،  استشار الناس ِفي إمالِص الْمرأَةِ   أَنه � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ٣٤١
، لَتأِْتين ِبمن يشـهد معـك   : فَقَالَ- عبٍد أَو أَمٍة -قَضى ِفيِه ِبغرٍة     �شِهدت النِبي : شعبةَ

 . أَنْ تلْقي جنينها ميتاً :إمالص الْمرأَِة)) فَشِهد معه محمد بن مسلَمةَ
 فَرمـت إحـداهما اُألخـرى      ت امرأَتاِن ِمن هذَيٍل،   اقْتتلَ: قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     -٣٤٢
ِنيِنها أَنَّ ِديةَ ج   :� فَقَضى رسولُ اللَّه   �فَقَتلَتها وما ِفي بطِْنها فَاختصموا إلَى النِبي        ،  ِبحجٍر



فَقَام ،  وورثَها ولَدها ومن معهم   ،   وقَضى ِبِديِة الْمرأَِة علَى عاِقلَِتها     -أَو وِليدةٌ   ،   عبد -غُرةٌ  
   ذَِليِة الْهاِبغالن نلُ بمولَ اللَّهِ   :فَقَالَ،  حسا رال أَكَلَ     ،  يو ِربالش نم مأَغْر فال،  كَيو  طَقن 

ِمـن  )) إنما هو ِمن إخواِن الْكُهانِ     ((:�فَِمثْلُ ذَِلك يطَلُّ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَِّه        ،  وال استهلَّ 
 عجِعِه الَِّذي سجِل سأَج. 

فَوقَعـت  ،  فَنزع يده ِمن ِفيهِ   ،   أَنَّ رجالً عض يد رجلٍ     � عن ِعمرانَ بِن حصيٍن      - ٣٤٣
هتثَِني ، ِبيا إلَى النمصتلُ ((: فَقَالَ�فَاخالْفَح ضعا يكَم اهأَخ كُمدأَح ضعةَ لَك، يال ِدي (( 

وما ،   ِفي هذَا الْمسِجدِ   �حدثَنا جندب : عن الْحسِن بِن أَِبي الْحسِن الْبصِري قَالَ       - ٣٤٤
قَالَ رسولُ  : قَالَ �وما نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسوِل اللَِّه          ،   ِمنه حِديثاً  نِسينا
ـ ،  فَأَخذَ ِسكِّيناً فَحز ِبها يده    ،  كَانَ ِفيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ ِبِه جرح فَجِزع       :((�اللَِّه   ا فَم

،اتى متح مقَأَ الدقَار  فِْسِه:�لَ اللَّهِني ِبنرادِدي ببةَ، عنِه الْجلَيت عمرح((. 

 كتاب احلُدوِد
،  فَاجتووا الْمِدينـةَ   - أَو عرينةَ    -قَِدم ناس ِمن عكٍْل     :  قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      -٣٤٥

    ِبيالن ملَه رأَ ،   ِبِلقَاحٍ �فَأَم مهرأَمو   اِلهوأَب وا ِمنبرشطَلَقُوا،  نْ يا فَاناِنهأَلْبوا    ا وـحا صفَلَم 
    ِبيالن اِعيلُوا رقَت ) معاقُوا النتاسارِ    ،  وهِل النِفي أَو رباَء الْخفَج  ،    ثَ ِفي آثَاِرِهمعـا  . فَبفَلَم

   ِجيَء ِبِهم ارهالن فَعتبِ ،  ار رفَأَمِخالفٍ    :ِهم ِمن ملُهجأَرو ِديهمأَي تفَقُطِّع  ، مهنيأَع تِمرسو ،
 ))فَال يسقَونَ، وتِركُوا ِفي الْحرِة يستسقُونَ

 أَخرجـه   وحاربوا اللَّه ورسولَه  ،  فَهؤالِء سرقُوا وقَتلُوا وكَفَروا بعد إمياِنِهم      : قَالَ أَبو ِقالبةَ  
 .الْجماعةُ 

 عن عبيِد اللَِّه بِن عبِد اللَِّه بِن عتبةَ بِن مسعوٍد عن أَِبي هريرةَ وزيِد بـِن خاِلـٍد                   - ٣٤٦
سولَ يا ر :فَقَالَ �إنَّ رجالً ِمن اَألعراِب أَتى رسولَ       : أَنهما قَاال ،  الْجهِني رضي اهللا عنهما   

،  نعم - وهو أَفْقَه ِمنه     - فَقَالَ الْخصم اآلخر     ت بيننا ِبِكتاِب اللَِّه،   أَنشدك اللَّه إالَّ قَضي   ،  اللَِّه
،  هذَا إنَّ ابِني كَانَ عِسيفاً علَى    :فَقَالَ،  قُلْ:� فَقَالَ النِبي    وأْذَنْ ِلي، ،  فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَّهِ   



فَسأَلْت ،  فَافْتديت ِمنه ِبِمائَِة شاٍة ووِليدةٍ    ،  وِإني أُخِبرت أَنَّ علَى ابِني الرجم     ،  فَزنى ِبامرأَِتهِ 
 جم،ا الـر  وأَنَّ علَى امرأَِة هذَ   ،  أَهلَ الِْعلِْم فَأَخبروِني أَنما علَى ابِني جلْد ِمائٍَة وتغِريب عامٍ         

الْوِليدةُ والْغـنم رد    ،  واَلَِّذي نفِْسي ِبيِدِه َألقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اللَّهِ       ((:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
   ِنك جلَى ابعك ولَياٍم،   عع ِريبغتِمائٍَة و لْد     سيا أُني اغْدو -     لَمأَس ٍل ِمنجلَى ا  - ِلرأَِة  عرم

 .فَرِجمتأَمر ِبها رسولُ اللَِّه فَ، فَاعترفَت، فَغدا علَيها، ))فَِإنْ اعترفَت فَارجمها، هذَا
سيفالع: اَألجري. 

 : عِن اَألمِة إذَا زنت ولَم تحصن ؟ قَالَ        �سِئلَ النِبي    :رضي اهللا عنهما قَاال    هعنو -٣٤٧
ثُم ِبيعوهـا ولَـو     ،  ثُم إنْ زنت فَاجِلدوها   ،  ثُم إنْ زنت فَاجِلدوها   ،  نْ زنت فَاجِلدوها  إ((

 .)) ِبضِفٍري
 .احلَبلُ : والضفري،"لثَّاِلثَِة أَِو الراِبعِة أَبعد ا، والأَدري" :قالَ ابن ِشهاٍب

- � الْمسِلِمني رسولَ اللَّـهِ    أَتى رجلٌ ِمن  : عنه أَنه قَالَ   عن أَِبي هريرةَ رضي اهللا       - ٣٤٨
 فَتنحى ِتلْقَاَء وجِهـِه     فَأَعرض عنه، ،  إني زنيت ،  يا رسولَ اللَّهِ   : فَناداه -وهو ِفي الْمسِجِد    

 فَلَما شِهد   ك علَيِه أَربع مراٍت،   حتى ثَنى ذَلِ  ،  فَأَعرض عنه ،  إني زنيت ،  يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ
 : قَـالَ  ال،: قَـالَ  ))أَِبك جنونٌ ؟   ((:فَقَالَ،  �دعاه رسولُ اللَِّه     علَى نفِْسِه أَربع شهاداتٍ   

 .)) رجموهاذْهبوا ِبِه فَا ((:� فَقَالَ رسولُ اللَّه نعم،: قَالَ))؟فَهلْ أُحِصنت((
: بِد اللَِّه يقُـولُ      سِمع جاِبر بن ع    لَمةَ بن عبِد الرحمِن أنه    فَأَخبرِني أَبو س  :قَالَ ابن ِشهابٍ  

  همجر نت ِفيمكُن  ، لَّيصِبالْم اهنمجفَر  ،   برةُ هارالِْحج ها أَذْلَقَتفَلَم  ،   ِبـالْح ـاهكْنرِةفَأَدر ،
 اهنمجفَر. " 

 وروى ِقصته جابر بن عبِد اِهللا وعبد اِهللا بن عباٍس وأَبو سـعيٍد     الرجلُ هو ماعز بن ماِلٍك،    
لَِميِب اَألسياحلُص ةُ بنديروب ِرياخلُد �. 

 �د جاُءوا إلَى رسوِل اللَّهِ     الْيهو إنَّ: عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنه قَالَ          - ٣٤٩
 وا لَها      :فَذَكَرينالً زجرو مهأَةً ِمنرولُ اللَِّه     . أَنَّ امسر ماةِ    ((:�فَقَالَ لَهروونَ ِفي التِجدا تم ،

ِفيها آيـةُ   ،  كَذَبتم: بن سالمٍ   قَالَ عبد اللَّهِ   نفْضحهم ويجلَدونَ، : فَقَالُوا ))ِفي شأِْن الرجِم ؟   



فَوضع أَحدهم يده علَى آيِة الرجِم فَقَرأَ ما قَبلَهـا ومـا            ،  فَأَتوا ِبالتوراِة فَنشروها  ،  الرجِم
صدق :فَقَالَ،   ِفيها آيةُ الرجمِ   فَِإذَا،   فَرفَع يده  ارفَع يدك، : فَقَالَ لَه عبد اللَِّه بن سالمٍ      بعدها،

دمحا مي ، ِبيا النِبِهم را �فَأَمِجمفَر . 
 .يجنأُ علَى الْمرأَِة يِقيها الِْحجارةَ:فَرأَيت الرجلَ:قَالَ

 .الرجلُ الذي وضع يده على آيِة الرجِم عبد اِهللا بن صوريا 
 .ينحي:يجنأُ

 اطَّلَـع   -امرأً  : أَو قَالَ  -لَو أَنَّ رجالً    :(( قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن أَِبي هريرة   - ٣٥٠
ِر إذِْنكيِبغ كلَياٍة، عصِبح هذَفْتفَح ،هنيع فَفَقَأْت:احنك جلَيا كَانَ عم ((. 

 باب حد السِرقِة
 )) قَطَع ِفي ِمجن ِقيمته( أَنَّ النِبي :(( بِن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن عبِد اللَِّه- ٣٥١

 .))  ثَالثَةُ دراِهم-ثَمنه :(( وِفي لَفٍْظ-
تقْطَع الْيد ِفي ربِع    :(( يقُولُ �نها سِمعت رسولَ اللَّهِ   أَ: عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٣٥٢

 .)) صاِعداًِديناٍر فَ
٣٥٣ -            قَترِة الَِّتي سوِميزخأْنُ الْمش مهمشاً أَهيةَ رضي اهللا عنها أَنَّ قُراِئشع نفَقَالُوا،   ع: 
 ي نولَ اللَّهِ   مسا رِفيه ؟ فَقَالُوا �كَلِّم:      ةُ بامِه إالَّ أُسلَيع ِرئتجي نمـوِل      وسر ٍد ِحـبيز ن

 :فَقَـالَ ،  ثُم قَام فَاختطَب))أَتشفَع ِفي حد ِمن حدوِد اللَِّه ؟       ((:فَقَالَ،  فَكَلَّمه أُسامةُ  �ِهاللَّ
))           كُوهرت ِريفالش ِفيِهم قروا إذَا سكَان مهأَن ِلكُمقَب ِمن الَِّذين لَكا أَهمإن  ،   ِفيِهم قرِإذَا سو

ِعيفالضدِه الْحلَيوا عاللَِّه،  أَقَام مأَيا:وهدي تلَقَطَع قَترٍد سمحم تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم لَو ((. 
 . ِبقَطِْع يِدها�فَأَمر النِبي ، كَانت امرأَةٌ تستِعري الْمتاع وتجحده:وِفي لَفٍْظ



 باب حد الْخمِر
٣٥٤ - ناِلكٍ    عِن مِس بِب أَنَّ � أَنالني � ٍل أُِتىجِبر قَد ِربش رمالْخ هلَدِن فَجيتِريدِبج 
وحن ِعنيبقَالَ ،أَر لَهفَعو وكٍْر أَبا ،بكَانَ فَلَم رمع ارشتاس اسفَقَالَ الن دبِن عمحالر: فأَخ 

 .�عمر ِبِه فَأَمر، ثَماِنني الْحدوِد
  

٣٥٥ -       لَِوياٍر الْبِن ِنياِنِئ بةَ هدرأَِبي ب نـولَ اللَّـِه          � األنصاري  عسر ـِمعس ـهأَن� 
 .)) ال يجلَد فَوق عشرِة أَسواٍط إالَّ ِفي حد ِمن حدوِد اللَِّه:((يقُولُ

 ِكتاب اَأليماِن والنذُوِر
يا عبد الـرحمِن بـن      ((:�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن عبِد الرحمِن بِن سمرةَ       - ٣٥٦
وِإنْ أُعِطيتها عن غَيِر    ،  فَِإنك إنْ أُعِطيتها عن مسأَلٍَة وكِّلْت إلَيها      ،  ال تسأَلْ اِإلمارةَ  ،  سمرةَ

  ع تأَلٍَة أُِعنسامها       ،  لَيهراً ِمنيا خهرغَي تأَيِمٍني فَرلَى يع لَفْتِإذَا حو  ،   ِميِنـكي نع فَكَفِّر ،
ريخ وأِْت الَِّذي هو ((. 

 ال -إنْ شـاَء اللَّـه   -إني واَللَّـِه  :((�قَالَ رسولُ اللَِّه   : قَالَ � عن أَِبي موسى     - ٣٥٧
 .)) وتحلَّلْتها، فَأَرى غَيرها خيراً ِمنها إالَّ أَتيت الَِّذي هو خير، أَحِلف علَى يِمٍني

إنَّ اللَّه ينهاكُم أَنْ تحِلفُـوا      :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ٣٥٨
اِئكُمِبآب ((. 
 .)) اً فَلْيحِلف ِباَللَِّه أَو ِليصمتفَمن كَانَ حاِلف:((وِلمسِلٍم

     رمٍة قَالَ عايِفي ِروولَ اللَِّه         " وسر تِمعذُ سنا مِبه لَفْتا حاَللَِّه ما  �فَوهنى عهنذَاِكراً ،   ي
 .حاكياً عن غريي أَنه حلف ا:يعين "وال آِثراً 

 :قَالَ سلَيمانُ بـن داود عليهمـا السـالم        :((قَالَ �ِبيعن الن  � عن أَِبي هريرةَ     -٣٥٩
 فَِقيلَ لَـه ،  تِلد كُلُّ امرأٍَة ِمنهن غُالما يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَّهِ        ،  َألطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبِعني امرأَةً    



، )) ِنصف إنسـانٍ   م تِلد ِمنهن إالَّ امرأَةٌ واِحدةٌ     فَلَ،  فَطَاف ِبِهن ،  فَلَم يقُلْ ،  إنْ شاَء اللَّه  :قُلْ
 . )) وكَانَ دركاً ِلحاجِتِه، لَو قَالَ إنْ شاَء اللَّه لَم يحنثْ ((: �فَقَالَ رسولُ اللَِّه  :قَالَ
قولُه:)قُلْ :فَِقيلَ لَه: اَء اللَّهإنْ ش ( يعين قالَ له املَلَك. 

من حلَف علَى يِمِني صبٍر     :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد       - ٣٦٠
إنَّ �:ونزلَـت ،))لَِقي اللَّه وهو علَيِه غَضـبانُ  ،  هو ِفيها فَاِجر  ،  يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلمٍ    

 " .إلَى آِخِر اآليِة  � اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالًالَِّذين يشترونَ ِبعهِد
كَانَ بيِني وبين رجٍل خصومةٌ ِفي ِبئٍْر فَاختصمنا        :(( قَالَ � عن اَألشعِث بِن قَيٍس      - ٣٦١

إذاً يحِلـف وال    :قُلْـت ،  ))شاِهداك أَو يِمينه   ((:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،  �إلَى رسوِل اللَِّه    
هو ،  من حلَف علَى يِمِني صبٍر يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلمٍ          ((:� فَقَالَ رسولُ اللَِّه     ،يباِلي

ا فَاِجرِفيه ، اللَّه انُ �لَِقيبِه غَضلَيع وهو ((. 
٣٦٢ -     اِريصاِك اَألنحِن الضثَاِبِت ب نولَ اللَِّه      �   عسر عايب هةِ  � أَنرجالش تحأَنَّ ،   تو

فَهـو كَمـا    ،  كَاِذباً متعمداً ،  من حلَف علَى يِمٍني ِبِملٍَّة غَيِر اِإلسالمِ      :((قَالَ �رسولَ اللَِّه   
 )) ولَيس علَى رجٍل نذْر ِفيما ال يمِلك ،ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء عذِّب ِبِه يوم الِْقيامِة، قَالَ

 .)) ولَعن الْمؤِمِن كَقَتِلِه:((وِفي ِروايٍة
 .)) لَم يِزده اللَّه عز وجلَّ إالَّ ِقلَّةً، مِن ادعى دعوى كَاِذبةً ِليتكَثَّر ِبها:((وِفي ِروايٍة

 باب النذِْر
٣٦٣-   نطَّاِب     عِن الْخب رمقَالَ �ع  :ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رِة     ،  ياِهِليِفي الْج تذَرن تي كُنإن

 .)) فَأَوِف ِبنذِْرك ((: ِفي الْمسِجِد الْحراِم ؟ قَالَ-يوماً : وِفي ِروايٍة-أَنْ أَعتِكف لَيلَةً 
٣٦٤ -      رمِن عِد اللَِّه ببع نع  ِبيالن نـذْرِ �رضي اهللا عنهما عالن نى عهن هقَـالَ ،  أَنو: 

 .))  وِإنما يستخرج ِبِه ِمن الْبِخيِل النذْر ال يأِْتي ِبخيٍر،إنَّ((
ـ : قَالَ� عن عقْبةَ بِن عاِمٍر   - ٣٦٥ ِت اللَِّه الْحيإلَى ب ِشيمِتي أَنْ تأُخ تذَرـةً  ناِفياِم حر

 )).ِلتمِش ولْتركَب ((: فَاستفْتيته فَقَالَ�فَأَمرتِني أَنْ أَستفِْتي لَها رسولَ اللَِّه



استفْتى سعد بن عبادةَ رسـولَ      :  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما أَنه قَالَ          - ٣٦٦
)) فَاقِْضِه عنها ((:�قَالَ رسولُ اللَِّه    ،  توفِّيت قَبلَ أَنْ تقِْضيه   ،   كَانَ علَى أُمهِ    ِفي نذْرٍ  �اللَِّه  

أَنْ أَنخِلـع ِمـن   :إنَّ ِمن توبِتي، يا رسولَ اللَِّه:قُلْت:  قَالَ� عن كَعِب بِن ماِلٍك  - ٣٦٧
أَمِسك علَيك بعض ماِلك فَهـو       ((:�ِلِه فَقَالَ رسولُ اللَِّه     صدقَةً إلَى اللَِّه وِإلَى رسو    ،  ماِلي

لَك ريخ ((. 

 باب الْقَضاِء
٣٦٨ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نولُ اللَِّه    : عسـذَا      :((�قَالَ را هِرنثَ ِفي أَمدأَح نم

در وفَه هِمن سا لَيم ((. 
 .)) من عِملَ عمٍال لَيس علَيِه أَمرنا فَهو رد(( وِفي لَفٍْظ

٣٦٩ -      ةَ رضي اهللا عنها قَالَتاِئشع نةَ     : عبتع تِبن دِهن لَتخانَ      -دـفْيأَةُ أَِبي سرام - 
ال يعِطيِني ِمن النفَقَِة    ،  ِحيحإنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ ش    ،  يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَت �علَى رسوِل اللَِّه    

   ِنيكِْفي بيكِْفيِني وا يم  ،    ذْتا أَخِر ِعلِْمِه،   إالَّ مياِلِه ِبغم لْ   ِمناحٍ     فَهنج ِمن ِفي ذَِلك لَي؟ ع
 .)) ِكخِذي ِمن ماِلِه ِبالْمعروِف ما يكِْفيِك ويكِْفي بِني ((:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه 

،  سِمع جلَبةَ خصٍم ِبباِب حجرِتـهِ      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ   عن أُم سلَمةَ رضي اهللا عنها        - ٣٧٠
 ِهمإلَي جرفَقَالَ،  فَخ:))    رشا با أَنمأَال إن  ،  مصأِْتيِني الْخا يمِإنلَغَ     ،  وكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع

 عب ٍضِمن  ،  اِدقص هأَن ِسبفَأَح  ، ،فَأَقِْضي لَه          ةٌ ِمنِقطْع ا ِهيمِلٍم فَِإنسم قِبح لَه تيقَض نفَم 
 .)) فَلْيحِملْها أَو يذَرها، ناٍر

 - لَه    أَو كَتبت  -كَتب أَِبي   : عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي بكْرةَ رضي اهللا عنهما قَالَ          -٣٧١
 اثْنـيِن وأَنـت     أَنْ ال تحكُم بـين    : إلَى ابِنِه عبِد اللَِّه بِن أَِبي بكْرةَ وهو قَاٍض ِبِسِجستانَ         

 .)) يحكُم أَحد بين اثْنيِن وهو غَضبانُ      ال (( : يقُولُ � فَِإني سِمعت رسولَ اللَِّه      غَضبانُ،
ايِفي ِروانُ:((ٍةوبغَض وهِن وياثْن نيب اِكمح نقِْضيال ي ((. 



 ثَالثَاً  -))كُم ِبأَكْبِر الْكَباِئِر ؟   أَال أُنبئُ :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن أَِبي بكْرةَ     - ٣٧٢
، وكَانَ متِكئاً فَجلَس  ،  ))قُوق الْواِلدينِ اِإلشراك ِباَللَِّه وع   ((:قَالَ،  بلَى يا رسولَ اللَّهِ   : قُلْنا -

 .لَيته سكَت:فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا ))،وشهادةُ الزوِر، أَال وقَولُ الزوِر ((:وقَالَ
س ِبدعواهم الدعى   لَو يعطَى النا  :(( قَالَ �أَنَّ النِبي : عن ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما      - ٣٧٣

مالَهوأَماٍل واَء ِرجِدم اسِه، نلَيى ععدلَى الْمع ِمنيالْي لَِكنو ((. 

 ِكتاب اَألطِْعمِة
 وأَهـوى النعمـانُ     - يقُولُ   �سِمعت رسولَ اللَِّه    : قَالَ � عن النعماِن بِن بِشٍري      - ٣٧٤

ال يعلَمهن كَـِثري   ،  والْحرام بين وبينهما مشتِبهات   ،  إنَّ الْحاللَ بين  :((- إلَى أُذُنيِه    ِبِإصبعيِه
وقَـع ِفـي     ومن وقَع ِفي الشبهاتِ   ،  استبرأَ ِلِديِنِه وِعرِضهِ   فَمن اتقَى الشبهاتِ  ،  ِمن الناسِ 

أَال ،  أَال وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمـى     ،  اِعي يرعى حولَ الِْحمى يوِشك أَنْ يرتع ِفيهِ       كَالر،  الْحراِم
  هاِرمحى اللَِّه مِإنَّ ِحمِإذَا   ، وو كُلُّـه ـدسالْج لَحص تلَحةً إذَا صغضِد مسِإنَّ ِفي الْجأَال و

سالْج دفَس تدفَس،كُلُّه أَالد  الْقَلْب ِهيو (( 
، أَنفَجنا أَرنباً ِبمر الظَّهراِن فَسـعى الْقَـوم فَلَغبـوا         : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٣٧٥

 ِبوِرِكهـا   �فَذَبحها وبعثَ إلَى رسـوِل اللَّـِه        ،  وأَدركْتها فَأَخذْتها فَأَتيت ِبها أَبا طَلْحةَ     
ا،وهفَِخذَيوا. ))  فَقَِبلَهبا :لَغوأَعي . 

 �نحرنا علَى عهِد رسوِل اللَّـِه  : قَالَتما عن أَسماَء ِبنِت أَِبي بكٍْر رضي اهللا عنه        - ٣٧٦
اها فَأَكَلْنسٍة.  فَرايِفي ِروِة:وِدينِبالْم نحنو. 

،  نهى عن لُحوِم الْحمِر اَألهِليةِ     �أَنَّ النِبي   : رضي اهللا عنهما    عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ     - ٣٧٧
 .وأَِذنَ ِفي لُحوِم الْخيِل

 عن الِْحمـاِر    �ونهى النِبي ،  أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحشِ     : وِلمسِلٍم وحده قَالَ  
ِلياَأله. 



٣٧٨ - نفَى        عِن أَِبي أَوِد اللَِّه ببقَالَ � ع :   ربيخ اِليةٌ لَياعجا منتابأَص  ،     مـوا كَـانَ يفَلَم
ربيةِ    خِليِر اَألهما ِفي الْحنقَعو  ،    ورا الْقُدِبه ا غَلَتا فَلَماهنرحتوِل اللَّهِ    فَانساِدي رنى مادن � 

 .وال تأْكُلُوا ِمن لُحوِم الْحمِر شيئاً:وربما قَالَ، الْقُدورأَنْ أَكِْفئُوا 
 . لُحوم الْحمِر اَألهِليِة�حرم رسولُ اللَِّه : قَالَ� عن أَِبي ثَعلَبةَ - ٣٧٩
 �يِد مع رسوِل اللَّهِ   الْوِلدخلْت أَنا وخاِلد بن     : عن ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ       - ٣٨٠

فَقَالَ بعـض النسـوِة     ،   ِبيِدهِ �فَأُِتي ِبضب محنوٍذ فَأَهوى إلَيِه رسولُ اللَِّه        ،  بيت ميمونةَ 
،  يـده  �ِه  أَخِبروا رسولَ اللَِّه ِبما يِريد أَنْ يأْكُلَ فَرفَع رسولُ اللَّ          :الالَِّتي ِفي بيِت ميمونةَ   

فَقُلْت: ولَ اللَّهِ    أَحسا ري وه امِمي      ،  ال ((:؟ قَالَ رِض قَـوِبـأَر كُني لَم هلَِكنِني  ،  وفَأَِجـد
افُهأَع(( ،اِلدقَالَ خ:هتررتفَاج ،،هفَأَكَلْت ِبيالنو �ظُرني  . 

 . رةُ املُحماة  وِهي اِحلجااملَشوي بالرصِف:املَحنوذُ
نأْكُـلُ  ،   سبع غَزواتٍ  �غَزونا مع رسوِل اللَّهِ   :  قَالَ � عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى        - ٣٨١

ادرالْج. 
، ٍة فَدعا ِبماِئد  ،كُنا ِعند أَِبي موسى اَألشعِري    :  عن زهدِم بِن مضرٍب الْجرِمي قَالَ      - ٣٨٢

، هلُـم  :شِبيه ِبالْمواِلي فَقَـالَ   ،  أَحمر،  فَدخلَ رجلٌ ِمن بِني تيِم اللَّهِ     ،  وعلَيها لَحم دجاجٍ  
 . يأْكُلُ ِمنه�فَِإني رأَيت رسولَ اللَِّه ، هلُم:فَتلَكَّأَ فَقَالَ

إذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعامـا فَـال   :(( قَالَ�لنِبي  عن ابِن عباٍس رضي اهللا عنهما أَنَّ ا  - ٣٨٣
 .)) أَو يلِْعقَها، يمسح يده حتى يلْعقَها

 باب الصيِد
٣٨٤ -      ِنيشةَ الْخلَبأَِبي ثَع نولَ اللَِّه    : قَالَ� عسر تيأَت� ولَ اللَّـهِ   : فَقُلْتسا رـا  ،  يإن

أَِصيد ِبقَوِسي وِبكَلِْبي الَِّذي    ،  أَفَنأْكُلُ ِفي آِنيِتِهم ؟ وِفي أَرِض صيدٍ      ،   أَهِل ِكتابٍ  ِبأَرِض قَومٍ 
 يعِني ِمن آِنيِة أَهِل     -أَما ما ذَكَرت     ((: فَما يصلُح ِلي ؟ قَالَ     وِبكَلِْبي الْمعلَِّم، ،  لَيس ِبمعلَّمٍ 

 وما  وكُلُوا ِفيها، ،  وِإنْ لَم تِجدوا فَاغِْسلُوها   ،  جدتم غَيرها فَال تأْكُلُوا ِفيها    فَِإنْ و :-الِْكتاِب  



 ِسكِبقَو تِه فَكُلْ    ،  ِصدلَياللَِّه ع ماس تلَّمِ ،  فَذَكَرعالْم ِبكَلِْبك تا ِصدمو ،  ـماس تفَذَكَر
 .)) ِبكَلِْبك غَيِر الْمعلَِّم فَأَدركْت ذَكَاته فَكُلْوما ِصدت ، اللَِّه علَيِه فَكُلْ

إني أُرِسـلُ   ،  يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت : عن هماِم بِن الْحاِرِث عن عِدي بِن حاِتٍم قَالَ         - ٣٨٥
إذَا أَرسلْت كَلْبـك الْمعلَّـم     ((:لَ؟ فَقَا وأَذْكُر اسم اللَّهِ  ،  فَيمِسكْن علَي ،  الِْكالب الْمعلَّمةَ 

مـا لَـم    ،  وِإنْ قَتلْن  ((:؟ قَالَ وِإنْ قَتلْن : قُلْت ،))فَكُلْ ما أَمسك علَيك   ،  وذَكَرت اسم اللَّهِ  
ا   يهِمن سلَي ا كَلْبكْهرش((، قُلْت :   دياِض الصرِمي ِبالِْمعي أَرفَِإن  ،؟ فَقَـالَ   فَأُِصيب :))  إذَا

قزاِض فَخرِبالِْمع تيمر ،أْكُلْهِضِه فَال ترِبع هابِإنْ أَصو فَكُلْه((. 
٣٨٦-     هوحن ِديع نع ِبيعِديثُ الشحِفيِه،  وو)):   أْكُلَ الْكَلْبفَِإنْ أَكَـلَ فَـال     ،  إالَّ أَنْ ي
 وِإنْ خالَطَها ِكالب ِمن غَيِرها فَـال        نما أَمسك علَى نفِْسِه،   ونَ إ فَِإني أَخاف أَنْ يكُ   ،  تأْكُلْ
 .)) ولَم تسم علَى غَيِرِه، فَِإنما سميت علَى كَلِْبك، تأْكُلْ
سك علَيك فَأَدركْته حيـاً  فَِإنْ أَم، إذَا أَرسلْت كَلْبك الْمكَلَّب فَاذْكُر اسم اللَِّه علَيهِ    ((وِفيِه  

هحفَاذْب ،فَكُلْه هأْكُلْ ِمني لَملَ وقَت قَد هكْترِإنْ أَدو ،هذَ الْكَلِْب ذَكَاتفَِإنَّ أَخ ((. 
نك يومـاً أَو    وِإنْ غَاب ع  ((وِفيِه  )) إذَا رميت ِبسهِمك فَاذْكُر اسم اللَِّه علَيهِ      ((وِفيِه أَيضا   

 .)) يوميِن
فَـِإنْ وجدتـه    ،  الْيوميِن والثَّالثَةَ فَلَم تِجد ِفيِه إالَّ أَثَر سهِمك فَكُلْ إنْ ِشئْت          ((وِفي ِروايٍة   

 .)) أَو سهمك ؟، الْماُء قَتلَه:فَِإنك ال تدِري، غَِريقاً ِفي الْماِء فَال تأْكُلْ
 �سِمعت رسولَ اللَّهِ  : عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه بِن عمر عن أَِبيِه رضي اهللا عنهما قَالَ             -٣٨٧
 فَِإنه ينقُص ِمن أَجِرِه كُـلَّ يـوٍم         -أَو ماِشيٍة   ،   إالَّ كَلْب صيدٍ   -من اقْتنى كَلْباً    (( :يقُولُ

 .)) ِقرياطَاِن
 .وكَانَ صاِحب حرٍث ، ))أَو كَلْب حرٍث((: وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ:مقَالَ ساِل

،  ِبِذي الْحلَيفَـِة ِمـن ِتهامـةَ       �مع رسوِل اللَّهِ  كُنا  : قَالَ � عن راِفِع بِن خِديٍج      - ٣٨٨
فَعِجلُـوا  ،   ِفي أُخرياِت الْقَـومِ    �نِبي  وكَانَ ال ،  فَأَصاب الناس جوع فَأَصابوا إِبالً وغَنماً     

      ِبيالن رفَأَم وروا الْقُدبصنوا وحذَبو�  وِر فَأُكِْفئَتِم       ،   ِبالْقُدـنالْغ ةً ِمنرشلَ عدفَع مقَس ثُم



وِم خيلٌ يِسريةٌ فَأَهوى رجـلٌ ِمـنهم        وكَانَ ِفي الْقَ  ،  فَند ِمنها بِعري فَطَلَبوه فَأَعياهم    ،  ِببِعٍري
فَما ند علَيكُم ِمنهـا     ،  إنَّ ِلهِذِه الْبهاِئِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحشِ      ((: فَقَالَ فَحبسه اللَّه، ،  ِبسهٍم

 أَفَنـذْبح   ولَيس معنا مدى،  ،   غَداً إنا القُو الْعدو  ،  يا رسولُ اللَّهِ  :قُلْت،  ))فَاصنعوا ِبِه هكَذَا  
، لَـيس السـن والظُّفْـر     ،  فَكُلُوه،  وذُِكر اسم اللَِّه علَيهِ   ،  ما أَنهر الدم   ((:ِبالْقَصِب ؟ قَالَ  

ذَِلك نع ثُكُمدأُحسو ،نا السأَم: ظْمفَع ،ا الظُّفْرأَمو: ى الْحدِةفَمشب((. 

اِحياَألض ابب 
، ِبكَبشيِن أَملَحيِن أَقَرنيِن ذَبحهما ِبيِدهِ     �ضحى النِبي   : قَالَ � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٣٨٩

 .)) وسمى وكَبر ووضع ِرجلَه علَى ِصفَاِحِهما
 .اَألغبر وهو الذي فيِه سواد وبياض :اَألملَح

 ِكتاب اَألشِربِة
 - � علَى ِمنبِر رسوِل اللَّهِ    - عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ عمر قَالَ             - ٣٩٠

 دعا بأَم  ، اسا النهةٍ      ،  أَيسمخ ِمن ِهيِر ومالْخ ِرميحلَ تزن هبِ  :إنالِْعن ِر،  ِمنمالتو  ،الْعِلوس ،
 كَانَ عِهـد    � ثَالثٌ وِددت أَنَّ رسولَ اللَِّه       ،ما خامر الْعقْلَ   : والْخمر والشِعِري،،  والِْحنطَِة

 .وأَبواب ِمن الربا، والْكَاللَةُ، الْجد :إلَينا ِفيها عهداً ننتِهي إلَيِه
كُلُّ شراٍب   ((:سِئلَ عن الِْبتِع ؟ فَقَالَ     �نَّ رسولَ اللَّهِ  أَ:  عن عاِئشةَ رضي اهللا عنها     - ٣٩١

امرح وفَه كَرأَس (( .عِل :الِْبتسبيذُ العن. 
 :أَنَّ فُالناً باع خمراً فَقَالَ     بلَغَ عمر :  عن عبِد اللَِّه بِن عباٍس رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٣٩٢

   لَ اللَّهولَ اللَِّه      ،  فُالناًقَاتسأَنَّ ر لَمعي قَالَ �أَلَم )):  ودهالْي لَ اللَّهقَات  ،  ومحالش ِهملَيع تمرح ،
 .)) فَجملُوها فَباعوها ؟



 ِكتاب اللِّباِس
فَِإنه مـن   ،  ِريرال تلْبسوا الْح  :((�قَالَ رسولُ اللَِّه     : قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ٣٩٣

 .)) لَِبسه ِفي الدنيا لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِة
ال :(( يقُـولُ  �سِمعت رسولَ اللَِّه     : عن حذَيفَةَ بِن الْيماِن رضي اهللا عنهما قَالَ        - ٣٩٤

   اجيبال الدو ِريروا الْحسلْبت  ،    ِة الذَّهوا ِفي آِنيبرشال تا     واِفِهمأْكُلُوا ِفي ِصحال تِة والِْفضِب و ،
 .)) فَِإنها لَهم ِفي الدنيا ولَكُم ِفي اآلِخرِة

ما رأَيت ِمن ِذي ِلمٍة ِفي حلٍَّة حمـراَء         : قَالَ رضي اهللا عنهما   عن الْبراِء بِن عاِزٍب      -٣٩٥
لَيس ِبالْقَِصـِري   ،  بِعيد ما بين الْمنِكبينِ   ،  عر يضِرب منِكبيهِ  لَه ش ،  �أَحسن ِمن رسوِل اللَِّه     

 .)) وال ِبالطَِّويِل
ونهانا عن  ،   ِبسبعٍ �أَمرنا رسولُ اللَِّه    :  قَالَ رضي اهللا عنهما   عن الْبراِء بِن عاِزٍب      - ٣٩٦
 أَو  -وِإبـراِر الْقَسـِم     ،  وتشِميِت الْعاِطسِ ،  واتباِع الِْجنازةِ ،  ِضأَمرنا ِبِعيادِة الْمِري   :سبٍع

 أَو عن   - ونهانا عن خواِتيم     وِإفْشاِء السالِم، ،  وِإجابِة الداِعي ،  ونصِر الْمظْلُومِ ،  -الْمقِْسِم  
، وعن لُبِس الْحِريـرِ   ،  وعن الْقَسي ،  وعن الْمياِثرِ ،  ِةوعن الشرِب ِبالِْفض  ،   ِبالذَّهبِ -تختٍم  

 .)) والديباِج، واِإلستبرِق
فَكَانَ ،  اصطَنع خاتماً ِمن ذَهبٍ    � عن ابِن عمر رضي اهللا عنهما أَنَّ رسولَ اللَِّه           - ٣٩٧

ثُم إنه جلَس علَى الِْمنبِر فَنزعـه  ، فَصنع الناس كَذَِلك، ِبسهيجعلُ فَصه ِفي باِطِن كَفِِّه إذَا لَ   
واَللَِّه  ((:فَرمى ِبِه ثُم قَالَ   ،  ))وأَجعلُ فَصه ِمن داِخلٍ   ،  إني كُنت أَلْبس هذَا الْخاتم     ((:فَقَالَ

 .اِتيمهم فَنبذَ الناس خو))ال أَلْبسه أَبداً
 .)) جعلَه ِفي يِدِه الْيمنى((وِفي لَفٍْظ 

،  نهى عن لُبوِس الْحِريـِر إالَّ هكَـذَا        � أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن عمر بِن الْخطَّاِب      -٣٩٨
 .والْوسطَى،السبابةَ: أُصبعيِه�ورفَع لَنا رسولُ اللَِّه 

 .أَو أَربٍع، أَو ثَالٍث،  عن لُبِس الْحِريِر إالَّ موِضع أُصبعيِن�هى رسولُ اللَِّه ن: وِلمسِلٍم



 كتاب اِجلهاِد
 ِفي بعِض أَياِمِه الَِّتي لَِقـي ِفيهـا         �أَنَّ رسولَ اللَِّه     � عن عبِد اللَِّه بِن أَِبي أَوفَى        -٣٩٩
  ودالْع- ظَرتان  ،ِفيِهم قَام سمالَِت الشى إذَا متفَقَالَ، ح)): ـاسا النها ِلقَـاَء   ، أَيـونمتال ت
ودوا     ،  الْعِبرفَاص موهمةَ فَِإذَا لَِقيتاِفيالْع أَلُوا اللَّهاسِظـالِل        ،  و ـتحـةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعو

وهـاِزم  ، ومجـِري السـحابِ  ، اللَّهم منـِزلَ الِْكتـابِ    ((:�   ثُم قَالَ النِبي   ))السيوِف
 .)) وانصرنا علَيِهم، اهِزمهم:اَألحزاِب

ِرباطُ يوٍم ِفي سِبيِل اللَِّه خير ِمـن  :(( قَالَ� أَنَّ رسولَ اللَِّه  � عن سهِل بِن سعٍد      - ٤٠٠
والروحـةُ  ، وموِضع سوِط أَحِدكُم ِفي الْجنِة خير ِمن الدنيا وما علَيهـا          ،  يهاالدنيا وما علَ  

 .)) يروحها الْعبد ِفي سِبيِل اللَِّه والْغدوةُ خير ِمن الدنيا وما ِفيها
 ِلمـن   -تضمن اللَّه :وِلمسِلٍم-انتدب اللَّه   (:( قَالَ � عن النِبي    � عن أَِبي هريرةَ     - ٤٠١

وتصِديق ِبرسِلي فَهو عِلـي     ،  وِإميانٌ ِبي ،  ال يخِرجه إالَّ ِجهاد ِفي سِبيِلي     ،  خرج ِفي سِبيِلهِ  
اِمنةَ  :ضنالْج ِخلَهأَنْ أُد  ،     جركَِنِه الَِّذي خسإلَى م هِجعأُر أَو هِمن   ،       ـٍر أَوأَج الَ ِمنا ناِئالً من
 .)) غَِنيمٍة
 -واَللَّه أَعلَم ِبمن جاهد ِفـي سـِبيِلِه       ،  -مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اللَِّه      :((وِلمسِلٍم -٤٠٢

أَو يرِجعه  ،  أَنْ يدِخلَه الْجنةَ    توفَّاه وتوكَّلَ اللَّه ِللْمجاِهِد ِفي سِبيِلِه إنْ     ،  كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئمِ  
 .))ساِلماً مع أَجٍر أَو غَِنيمٍة

، ما ِمن مكْلُوٍم يكْلَم ِفي سِبيِل اللَّـهِ       :((� قَالَ رسولُ اللَّه   : قَالَ � عن أَِبي هريرةَ     - ٤٠٣
 .))والريح ِريح الِْمسِك، اللَّونُ لَونُ الدِمي وكَلْمه يدِم، إالَّ جاَء يوم الِْقيامِة

٤٠٤ -      اِريصاَألن وبأَِبي أَي نولُ اللَّه   : قَالَ � عسِبيِل اللَّـهِ    :((� قَالَ رةٌ ِفي سوغَد  ، أَو
 .أَخرجه مسِلم)) خير ِمما طَلَعت علَيِه الشمس وغَربت:روحةٌ
أَو ، غَـدوةٌ ِفـي سـِبيِل اللَّـهِ    :((�هقَالَ رسولُ اللَّ : قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلٍك     - ٤٠٥
 .أَخرجه الْبخاِري )) خير ِمن الدنيا وما ِفيها:روحةٌ



٤٠٦ -      اِريصةَ اَألنادأَِبي قَت نول اللَّه     :  قَالَ � عسر عا منجرٍن   إلَى   �خينح-   ذَكَـرو 
 .قَالَها ثَالثاً)) من قَتلَ قَِتيالً لَه علَيِه بينةٌ فَلَه سلَبه ((:�ه فَقَالَ رسولُ اللَّ-ِقصةً 
، وهو ِفي سفَِرهِ  ،   عين ِمن الْمشِرِكني   �أَتى النِبي   :قَالَ � عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع      - ٤٠٧
فَنفَّلَِنـي  ،  اُطْلُبوه واقْتلُوه فَقَتلْته   ((:�فَقَالَ النِبي ،  ثُم انفَتلَ ،  س ِعند أَصحاِبِه يتحدثُ   فَجلَ
هلَبس ((. 

 .)) لَه سلَبه أَجمع ((:ابن اَألكْوِع فَقَالَ: فَقَالُوا))من قَتلَ الرجلَ ؟ ((:فَقَالَ: ِفي ِروايٍة
 سِريةً إلَى نجـٍد     �بعثَ رسولُ اللَِّه    : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٤٠٨

 �ونفَّلَنا رسولُ اللَّـِه     ،  فَبلَغت سهماننا اثْني عشر بِعرياً    ،  فَأَصبنا إِبالً وغَنماً  ،  فَخرج ِفيها 
 .بِعرياً بِعرياً

 اَألوِلـني واآلخـِرين   �إذَا جمع اللَّه  :(( قَالَ � رضي اهللا عنهما عن النِبي       هعنو - ٤٠٩
 .))هِذِه غَدرةُ فُالِن بِن فُالٍن :فَيقَالُ، يرفَع ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء

فَأَنكَر ،   مقْتولَةً �لنِبي  رضي اهللا عنهما أَنَّ امرأَةً وِجدت ِفي بعِض مغاِزي ا         ه  عنو – ٤١٠
 ِبياِء�النسلَ الناِن،  قَتيبالصو. 
شـكَوا  ،  والزبير بن الْعـوامِ   ،  أَنَّ عبد الرحمِن بن عوفٍ     � عن أَنِس بِن ماِلٍك      - ٤١١

 . لَهما ِفي قَِميِص الْحِريِر ورأَيته علَيِهمـا        ِفي غَزاٍة لَهما فَرخص    �الْقَملَ إلَى رسوِل اللَِّه     
أَفَـاَء اللَّـه علَـى      ِمما   كَانت أَموالُ بِني النِضريِ   : قَالَ � عن عمر بِن الْخطَّاِب      - ٤١٢
،  خاِلصاً �وِل اللَِّه    ِمما لَم يوِجف الْمسِلمونَ علَيِه ِبخيٍل وال ِركَاٍب وكَانت ِلرس          �رسوِلِه

والسالِح عدةً ِفي   ،  ثُم يجعلُ ما بِقي ِفي الْكُراعِ     ،   يعِزلُ نفَقَةَ أَهِلِه سنةً    �فَكَانَ رسولُ اللَِّه    
 .�سِبيِل اللَِّه 

ِمن   الْخيلِ مر ِمن  ما ض  �أَجرى النِبي : عن عبِد اللَِّه بِن عمر رضي اهللا عنهما قَالَ         - ٤١٣
 قَالَ ابـن     إلَى مسِجِد بِني زريٍق،    ِمن الثَِّنيةِ  وأَجرى ما لَم يضمر   ،  الْحفْياِء إلَى ثَِنيِة الْوداعِ   

رمى:عرأَج نِفيم تكُنو . 



ومن ثَِنيِة الْـوداِع إلَـى      ،  أَو ِستةٌ ،  ةُ أَميالٍ خمس:ِمن الْحفْياِء إلَى ثَِنيِة الْوداعِ    : قَالَ سفْيانُ 
 .))ِميلٌ:مسِجِد بِني زريٍق

وأَنا ابن أَربـع    ،   يوم أُحدٍ  �عِرضت علَى رسوِل اللَِّه     : رضي اهللا عنهما قَالَ    هعنو - ٤١٤
 .فَأَجازِني، وأَنا ابن خمس عشرةَ، خندِقوعِرضت علَيِه يوم الْ، فَلَم يِجزِني، عشرةَ
 .وِللرجِل سهماً، ِللْفَرِس سهميِن :قَسم ِفي النفَِلوعنه، أَنَّ رسولَ اللَِّه  – ٤١٥
فُِسـِهم خاصـةً   كَانَ ينفِّلُ بعض من يبعثُ ِفي السرايا َألن  :� وعنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ    - ٤١٦

 .ِسوى قَسِم عامِة الْجيِش
من حملَ علَينا   :(( قَالَ � عن النِبي    � عن أَِبي موسى عبِد اللَِّه بِن قَيٍس األشعري        - ٤١٧

 .)) السالح فَلَيس ِمنا
ويقَاِتلُ ،  يقَاِتلُ شجاعةً  :جِل عن الر  �سِئلَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ �عن أَِبي موسى    و - ٤١٨
من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ    : ((� أَي ذَِلك ِفي سِبيِل اللَِّه ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         ويقَاِتلُ ِرياًء، ،  حِميةً

 .)) فَهو ِفي سِبيِل اللَِّه، اللَِّه ِهي الْعلْيا

 ِكتاب الِْعتِق
٤١٩ -  بع نرضي اهللا عنهما       ع رمِن عولَ اللَِّه    :ِد اللَِّه بسقَالَ �أَنَّ ر )):    كاً لَهِشر قتأَع نم

، فَأَعطَى شركَاَءه ِحصصـهم   ،  قُوم علَيِه ِقيمةَ عدلٍ     فَكَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبدِ     ،  ِفي عبدٍ 
دبِه الْعلَيع قتعِإ، ووقتا عم هِمن قتع الَّ فَقَد((. 

فَعلَيِه خالصـه   ،  من أَعتق ِشقْصاً ِمن مملُوكٍ    :(( قَالَ � عن النِبي  �عن أَِبي هريرةَ   - ٤٢٠
غَيـر  ،  ي الْعبـد  ثُم اُستسـعِ  ،  فَِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ قُوم الْمملُوك ِقيمةَ عدلٍ        ،  كُلُّه ِفي ماِلهِ  
 .))مشقُوٍق علَيِه

 باب بيِع املُدبِر
 .دبر رجلٌ ِمن اَألنصاِر غُالماً لَه : عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رضي اهللا عنهما قَالَ-٤٢١



 لَم يكُن لَه    اً لَه عن دبٍر،   عتق غُالم أَنَّ رجالً ِمن أَصحاِبِه أَ     �بلَغَ النِبي   : وِفي لَفْظٍ  -٤٢٢
 .ثُم أَرسلَ ثَمنه إلَيِه،  ِبثَماِنِمائَِة ِدرهٍم�مالٌ غَيره فَباعه رسولُ اللَِّه 


