
      

  الشيخان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه
  عبد الباقيفؤاد محمد الشيخ 

جمع فيه مصنفه ا�حاديث التي اتفق عليھا الشيخان ا�مام البخاري وا�مام  كتاب في الحديث الشريف
 حديث 1906ا�حاديث التي اوردوھا في صحيحيھما، وقد جمع في ذلك  مسلم من

  
  

  فؤاد عبد الباقى { رحمه اهللا } اللؤلؤ والمرجان للعالمة محمد
  عدد األجزاء / جزءان

  دار النشر / دار الفكر ـ بيروت
  الكتاب موافق للمطبوع

  
  {تغليظ الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم }

  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

علّي َفْلَيِلِج الناَر  حديث علّي قال: قال النبّي صلى اهللا عليه وسلم: ال تكِذبوا علّي، فإنه من َكَذبَ 
  باب إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم 38كتاب العلم:  3أخرجه البخاري في: 

  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس قال: ِإنه َلَيْمَنُعِنى َأْن أحّدثكم حديثًا كثيًرا َأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: َمْن تعمَد 
باب إثم من كذب على  38كتاب العلم:  3ا َفْلَيَتَبوْأ َمْقَعَدُه من النار أخرجه البخاري في: علّي َكِذبً 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم
  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ر حديث أبي ُهَرْيَرَة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: وَمن َكَذب علّي ُمتعمًدا فليتبوْأ َمْقَعَدُه من النا

  باب إثم من كذب على النبي صلى اهللا عليه وسلم 38كتاب العلم:  3أخرجه البخاري في: 
  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْلُمِغيَرِة قال سمعُت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول: ِإن كِذًبا علّي ليس ككِذٍب على أحٍد، َمن 

ًدا َفْلَيَتَبوْأ َمقْ  ُمتعم باب ما يكره  34كتاب الجنائز:  23َعَدُه مَن النار أخرجه البخاري في: َكَذَب علي
  من النياحة على الميت



      

  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب اإليمان
  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اإليمان ما هو وبيان خصاله

  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لى اهللا عليه وسلم بارًزا يوًما للناِس فَأتاه رجٌل فقال: ما اإليمان حديث أبي ُهَرْيَرَة قال كان النبي ص
قال: اإليمان أن تؤمَن باهللا ومالئكِتِه وبلقاِئِه وبرسِلِه وتؤَمن بالبعِث قال: ما اإلسالُم قال: اإلسالُم أن 

َي الزكاَة المفروضَة وتصوَم رمضاَن ق ال: ما اإلحسان قال: تعبَد اَهللا وال تشرَك به وتقيَم الصالَة وتؤد
أن تعبَد اهللا كأنك تراُه، فِإن لم تكن تراه فِإنه يراك قال: متى الساعُة قال: ما المسئوُل عنها بَأْعَلم ِمَن 
السائل، وسُأخبُرَك عن أشراِطها؛ ِإذا َوَلَدِت اَألَمُة َربَها، َوإِذا تطاوَل ُرعاُة اإلِبِل الَبْهُم في البنيان، في 

مهن ِإال اهللا ثم تال النبي صلى اهللا عليه وسلم (ِإن اهللا عنده علم الساعة ) اآلية: ثم خمٍس ال يعل
كتاب  2أدبر فقال: ُردوه فلم َيَرْوا شيئًا فقال: هذا جبريل جاَء ُيَعلُم الناَس ديَنهم أخرجه البخاري في: 

  يمان واإلسالمباب سؤال جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن اإل 37اإليمان: 
  5رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم

   6رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َطْلَحَة بن ُعَبْيد اهللا قال: جاَء رجٌل ِإلى رسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل نْجٍد ثائُر 
َقُه ما يقول، حتى دنا فِإذا هو يسَأل عن اإلسالم؛ فقال رسول اهللا الرأِس ُيْسَمُع دِوي صوِتِه وال ُيفْ 

صلى اهللا عليه وسلم: خمُس صلواٍت في اليوِم والليلِة فقال: هل علّي غيُرها قال: ال ِإال َأْن َتَطوَع قال 
 َأن َتَطو َع قال، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وصياُم رمضاَن قال: هل علّي غيره قال: ال ِإال



      

وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزكاَة قال هل علي غيُرها قال ال ِإال َأْن َتَطوَع قال فَأدبر 
الرجل وهو يقول: واهللا ال أزيد على هذا وال َأْنقُص قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأْفَلَح ِإْن 

  باب الزكاة من اإلسالم 34كتاب اإليمان:  2َصَدَق أخرجه البخاري في: 
  6رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان اإليمان الذي يدخل به الجنة

  7رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث أبي أيوَب اَألنصارّي رضي اهللا عنه َأن رجًال قال: يا رسول اهللا أخبرني بعمل ُيْدِخُلني الجنة، 
ا َلُه فقال النبي صلى اهللا عليه فقال القوم: َما َلُه َماَله فقال رسوُل اِهللا ص لى اهللا عليه وسلم: َأَرٌب م

الَة َوُتْؤِتي الزكاَة َوَتِصُل الرِحَم ذْرها َقال كأّنه كاَن َعلى  وسلم: تعُبُد اَهللا ال ُتْشِرُك بِه شيًئا وتُقيُم الص
  باب فضل صلة الرحم 10كتاب األدب:  78َراِحَلِتِه أخرجه البخاري في: 

   7رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
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حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َأن َأْعراِبيا َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفقاَل: ُدلني َعلى َعَمٍل ِإذا 
الَة الَمْكُتو  َكاَة اْلمْفروَضة َعِمْلتُُه َدَخْلُت الجنة َقاَل: َتْعُبُد اَهللا ال ُتْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوُتقيُم الصي الزَبَة، َوُتَؤد

َوَتُصوُم َرَمضاَن َقاَل َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َال َأِزيُد َعلى هذا َفَلّما َوّلى، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
 1كتاب الزكاة:  24البخاري في َمْن َسرُه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَجنِة َفْلَيْنُظْر ِإلى َهذا أخرجه 

  باب وجوب الزكاة
  7رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ُبني اإلسالم على خمس

  8رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُبِنَي اِإلْسالُم َعلى 
يتاَء الزكاِة َواْلَحج خَ  الِة َوإِ ًدا َرُسوُل اِهللا َوإِقاِم الصُمَحم اُهللا َوَأن َوَصْوِم  ْمٍس: َشهاَدِة َأْن َال ِإلَه ِإال

  باب دعاؤكم إيمانكم 2كتاب اإليمان:  2َرَمَضاَن أخرجه البخاري في: 
  8رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  وشرائع الدين والدعاء إليهاألمر باإليمان باهللا ورسوله 

   8رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/4(  

  

َمِن حديث اْبِن َعّباس َقاَل ِإن َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلّما َأَتُوا النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمِن اْلَقْوُم َأْو 
اْلَوْفِد َغْيَر َخزايا َوَال َنَداَمى َفقاُلوا: يا َرُسوَل اِهللا ِإنا َال َنْسَتِطيُع اْلَوْفُد َقاُلوا: َرِبيَعَة َقاَل: َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم َأْو بِ 

ْصٍل ُنْخِبْر ِبِه َأْن َنْأِتَيَك ِإال في الشْهِر اْلَحراِم، َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك َهذا اْلَحي ِمْن ُكّفاِر ُمَضَر، َفُمْرَنا ِبَأْمٍر فَ 
اِهللا ُخْل ِبِه اْلَجنَة َوَسَأُلوُه َعِن اَألْشِرَبِة َفَأَمَرُهْم ِبَأْرَبٍع َوَنهاُهْم َعْن َأْرَبٍع: َأَمَرُهْم ِباِإليماِن بِ َمْن َوَراَءنا َوَندْ 

لَه ِإّال اُهللا َوَأن َوْحَدُه، َقاَل: َأَتْدُروَن َما اِإليماُن ِباِهللا َوْحَدُه َقاُلوا: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َشهاَدُة َأْن َال إِ 
ًدا َرُسوُل اِهللا، َوإِقاُم الصالِة َوإِيتاُء الزكاِة َوِصياُم َرَمَضاَن َوَأْن ُتْعُطوا ِمَن اْلمغَنِم اْلُخُمَس  َوَنهاُهْم ُمَحم

 ما َقاَل الُمَقيِت َوُربِقيِر َوالُمَزفاِء َوالنبَمْن َعْن َأْرَبٍع: َعِن اْلَحْنَتِم َوالد َوَأْخِبُروا ِبِهن ِر َوقاَل: اْحَفُظوُهن
  باب أداء الخمس من اإليمان 40كتاب اإليمان:  2َوراَءُكْم أخرجه البخاري في: 

   8رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عنه َعلى اْلَيمِن َقاَل: َحْديث اْبِن َعباٍس َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلما َبَعَث ُمَعاذًا رضي اهللا 
َل َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ِعباَدُة اِهللا، َفِإَذا َعَرُفوا اهللاَ  َك َتْقَدُم َعلى َقْوِم َأْهِل ِكَتاٍب، َفْلَيُكْن َأواَهللا ِإن َفَأْخِبْرُهْم َأن 

َفَعُلوا َفَأْخِبْرُهْم َأن اَهللا َفَرَض َعَلْيِهْم َزكاًة ِمْن َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلواٍت في َيْوِمِهْم َوَلْيَلِتِهْم، َفِإذا 
ري في: َأْمواِلِهْم َوَترد َعلى ُفَقراِئِهْم َفِإذا َأَطاُعوا ِبها َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوق َكراِئم َأْمواِل الناِس أخرجه البخا

  باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 41كتاب الزكاة:  24
  9رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
نها حديث اْبُن َعّباٍس َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبَعَث ُمعاًذا ِإلى اْلَيَمِن َفقاَل: اتِق َدْعَوَة الَمْظُلوِم َفإِ 

دعوة  باب االتقاء والحذر من 9كتاب المظالم:  46َلْيَس َبْيَنها َوَبْيَن اِهللا ِحجاٌب أخرجه البخاري في: 
  المظلوم

  10رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال ِإله ِإال اهللا محمد رسول اهللا

   10رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ٍر حديث َأبي َبْكر َوُعَمر َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َلّما ُتُوفَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوكاَن َأُبو َبكْ 
رضي اهللا عنه، َوَكَفَر َمْن َكَفَر ِمَن اْلَعَرب، َفقاَل ُعَمُر رضي اهللا عنه: َكْيَف ُتقاِتُل الناَس َوَقْد َقاَل 
َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُأِمْرُت َأْن ُأقاِتَل الناَس َحّتى َيُقولوا ال ِإلَه ِإال اُهللا، َفَمْن قاَلها َفَقْد 

 َق َبْيَن الَعَصَم ِمنَمْن َفر ِه، َوِحساُبُه َعلى اِهللا َفقاَل َأُبو َبْكٍر: َواِهللا ُألقاِتَلنِبَحق الِة ي َماَلُه َوَنْفَسُه ِإالص
 عليه َوالزكاِة، َفِإن الزكاَة َحق اْلماِل، َواِهللا َلْو َمَنُعوني َعناًقا َكانوا ُيَؤدوَنها ِإلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا

  وسلم َلقاَتْلُتُهْم َعلى َمْنِعها
قاَل ُعَمر رضي اهللا عنه: َفواِهللا ما ُهَو ِإال َأْن َقْد َشَرَح اهللاُ َصْدَر َأبي َبْكٍر رضي اهللا عنه َفَعَرْفُت َأنُه 

  باب وجوب الزكاة 1كتاب الزكاة:  24اْلَحق أخرجه البخاري في: 
  10رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ديث َأبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُأِمْرُت َأْن ُأقاِتَل الناَس َحّتى َيُقوُلوا ال ِإلَه ح

أخرجه ِإّال اُهللا، َفَمْن َقاَل ال ِإلَه ِإّال اُهللا َفَقْد َعَصَم ِمّني َنْفَسُه َوماَلُه ِإال ِبَحقِه، َوِحساُبُه َعلى اِهللا 
  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة 102كتاب الجهاد:  56لبخاري في: ا

   11رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبُن ُعَمر َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُأِمْرُت َأْن ُأقاِتَل الناَس َحّتى َيْشَهدوا َأْن ال 
ُهْم  َوَأن ُمَحمدًا َرُسوُل اِهللا، َوُيقيُموا الصالَة َوُيْؤُتوا الزكاَة، َفِإذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمّني ِدَماءَ ِإلَه ِإّال اهللاُ 

باب فإن  17كتاب اإليمان:  2َوَأْمواَلُهْم ِإّال ِبَحق اإلْسالِم، َوِحساُبُهْم َعلى اِهللا أخرجه البخاري في: 
  الة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمتابوا وأقاموا الص

  11رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  أول اإليمان قول ال إله إال اهللا
  12رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث الُمَسيِب ْبِن َحْزٍن َقاَل: َلّما َحَضَرْت َأبا َطاِلٍب اْلَوفاةُ جاَءُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َجْهِل ْبَن ِهشاٍم َوَعْبَد اِهللا ْبَن َأبي ُأَميَة ْبِن الُمِغيَرة، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َفَوَجَد ِعْنَدُه َأبا
ْبِن َأبي ُأَميَة ألبي طاِلٍب يا َعم ُقْل ال ِإلَه ِإّال اَهللا َكِلَمَة َأْشَهُد َلَك ِبها ِعْنَد اِهللا، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل َوَعْبُد اِهللا 

يا َأبا َطاِلٍب َأَتْرَغُب َعْن ِملِة َعْبِد الُمطِلب َفَلْم َيَزل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْعِرُضها َعَلْيِه، 
ُقوَل َأْن يَ َوَيُعوَداِن ِبِتْلَك الَمقاَلِة َحّتى َقاَل َأبو َطاِلٍب، آِخَر ما َكلَمُهْم، ُهَو َعلى ِملة َعْبِد الُمطِلِب، َوَأبى 
َزَل اُهللا ال ِإلَه ِإّال اهللا، َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأّما َواِهللا َألْسَتْغِفَرن َلَك ما َلْم ُأْنَه َعْنَك َفَأنْ 

باب إذا قال المشرك  81كتاب الجنائز:  23َتعالى ِفيِه (َما كاَن ِللنِبي) اآلية أخرجه البخاري في: 
  ه إّال اهللاعند الموت ال إل

   12رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  من لقي اهللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار
  12رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ال  حديث ُعباَدَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َشِهَد َأْن ال ِإلَه ِإال اُهللا َوْحَدهُ 

َيَم َوُروٌح ِمْنُه، َشريَك َلُه، َوَأن ُمَحمًدا َعْبُدهُ َوَرُسوُلُه، َوَأن ِعيَسى َعْبُد اِهللا َوَرُسوُلُه َوَكِلَمُتُه َأْلقاها ِإلى َمرْ 
  َواْلَجنُة َحق، َوالناُر َحق، َأْدَخَلُه اُهللا اْلَجنَة َعلى َما َكاَن ِمَن اْلَعَمل

 47كتاب األنبياء:  60ال السند ِمْن َأبَواِب اْلَجنِة الثماِنَيِة َأُيها َشاَء أخرجه البخاري في: وزاد أحد رج
  باب قوله: (يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على اهللا إال الحق)

  12رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرِديُف النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َلْيَس َبْيني َوَبْيَنُه حديث ُمعاِذ ْبِن َجَبٍل رضي اهللا عنه َقاَل: َبْينا َأنا 
عاذ ُقْلُت: ِإّال َأِخَرُة الرْحِل، َفقاَل: يا ُمعاذ ُقْلُت: َلبْيَك َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك ثُم َساَر ساَعًة ثُم َقاَل: يا مُ 

ثُم َقاَل: يا ُمعاذ ُقْلُت: َلبْيَك َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك َقاَل: َهْل  َلبْيَك َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك ُثم ساَر َساَعةً 
ُيْشِرُكوا  َتْدري ما َحق اِهللا َعلى ِعباِدِه ُقْلُت: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َحق اِهللا َعلى ِعباِدِه َأْن َيْعُبدوُه َوال

 َساَر َساَعًة ثُم ْيَك َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك، َفَقاَل: َهْل َتْدري ما ِبِه َشْيئًا ثُمَقاَل: يا ُمعاُذ ْبُن َجَبٍل ُقْلُت: َلب



      

 اْلِعباِد َعلى اِهللا َأْن ال ُيَعذ اْلِعباِد َعلى اِهللا ِإَذا َفَعُلوُه ُقْلُت اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َحق َبُهْم أخرجه َحق
   باب إرداف الرُجل خلف الرُجل 101اب اللباس: كت 77البخاري في: 
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  13رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُمعاذ رضي اهللا عنه َقاَل: ُكْنُت ِرْدَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعلى ِحماٍر ُيقاُل َلُه ُعَفْيٌر، 
 اِهللا َعلى ِعباِدِه َوما َحق َفَقاَل: َيا ُمعاُذ َهْل َتْدري َحق  اْلِعباِد َعلى اِهللا ُقْلُت اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َفِإن

ال ُيْشِرُك ِبِه  َحق اِهللا َعلى اْلِعباِد َأْن َيْعُبُدوُه َوال ُيْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا، َوَحق اْلِعباِد َعلى اِهللا َأْن ال ُيَعذَب َمنْ 
كتاب  56ال ُأَبشُر ِبِه الناَس َقاَل: ال ُتَبشْرُهْم َفَيتِكُلوا أخرجه البخاري في: َشْيًئا َفُقْلُت يا َرُسوَل اِهللا: َأفَ 

  باب اسم الفرس والحمار 46الجهاد: 
  14رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُمعاُذ ْبَن َجَبٍل  حديث َأَنِس ْبِن ماِلٍك َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُمعاٌذ َرديُفُه َعلى الرْحِل، َقاَل: يا

َل: ما ِمْن َقاَل: َلبْيَك يا َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك، َقاَل: يا ُمعاُذ َقاَل: َلبْيَك َيا َرُسوَل اِهللا َوَسْعَدْيَك َثالثًا، َقا
ال َحرَمُه اُهللا َعلى الناِر َقاَل: يا َأَحٍد َيْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإال اُهللا َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اِهللا ِصْدًقا ِمْن َقْلِبِه إِ 

َأثما أخرجه َرسوَل اِهللا َأَفال ُأْخِبُر ِبِه الناَس َفَيْسَتْبِشروا َقاَل: ِإًذا َيتِكُلوا َوَأْخَبَر ِبها ُمعاٌذ ِعْنَد َمْوِتِه تَ 
   يفهمواباب من خص بالعلم قوًما دون قوم كراهية أن ال 49كتاب العلم:  3البخاري في: 
  14رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  شعب اإليمان
   15رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: اِإليماُن ِبْضٌع َوِستوَن ُشْعَبًة 
  باب أمور اإليمان 3كتاب اإليمان:  2َواْلَحياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليماِن أخرجه البخاري في: 

  15رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث اْبِن ُعَمَر: َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمر َعلى َرُجٍل ِمَن اَألْنصاِر َوُهَو َيِعُظ َأَخاُه في 

 2ِمَن اِإليماِن أخرجه البخاري في:  اْلَحياِء، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َدْعُه َفِإن اْلَحياءَ 
  باب الحياء من اإليمان 16كتاب اإليمان: 

  15رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ِعَمراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْلَحياُء ال َيأتي ِإّال ِبَخْيٍر أخرجه 
  ءباب الحيا 77كتاب األدب:  78البخاري في: 
  15رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل

  16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث عْبد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َأن َرُجًال َسَأَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأي اِإلْسالِم َخْيٌر َقاَل: ُتْطِعُم 
باب  6كتاب اإليمان:  2َرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف أخرجه البخاري في: الطعاَم َوَتْقَرُأ السالَم َعلى َمْن عَ 

  إطعام الطعام من اإلسالم
  16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي ُموَسى رضي اهللا عنه َقاَل: َقاُلوا يا َرُسوَل اِهللا َأي اِإلْسالِم َأْفَضُل َقاَل: َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن 

  باب أي اإلسالم أفضل 5كتاب اإليمان:  2َوَيِدِه أخرجه البخاري في:  ِمْن ِلساِنهِ 
  16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان

   16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َد َحالَوَة اِإليماِن، َأْن َيُكوَن اُهللا حديث َأَنٍس َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َثالٌث َمْن ُكن ِفيِه َوجَ 
ي اْلُكْفِر َكما َيْكَرهُ َوَرُسوُلُه َأَحب ِإَلْيِه ِمّما ِسواُهما، َوَأْن ُيِحب اْلَمْرَء ال ُيِحبُه ِإّال ِهللا، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ف

  اب حالوة اإليمانب 9كتاب اإليمان:  2َأْن ُيْقَذَف في الناِر أخرجه البخاري في: 



      

  16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب محبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من اَألهل والولد والوالد والناس أجمعين
  16رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم: ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتى َأُكوَن َأَحب ِبيِإَلْيِه ِمْن واِلِدِه  حديث َأَنس قَاَل: َقاَل الن

باب حب الرسول صلى اهللا عليه  8كتاب اإليمان:  2َوَوَلِدِه َوالناِس َأْجَمعيَن أخرجه البخاري في: 
  وسلم من اإليمان

  17رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب َألخيه ما يحب لنفسه من الخير
  17: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 

  
َ ألخيِه ما ُيِحب ِلَنْفِسِه  صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحّتى ُيِحب ِبيحديث َأَنٍس َعِن الن

  باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه 7كتاب اإليمان:  2أخرجه البخاري في: 
  17رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الضيف وقول الخير أو لزوم الصمت وكون ذلك كله من اإليمانالحث على ِإكرام الجار و 

   17رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َأبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفال ُيْؤذِ 
َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقُل َخْيًرا  جاَرهُ، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهللاِ 

باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ  31كتاب األدب:  78َأْو ِلَيْصُمْت أخرجه البخاري في: 
  جاره

  17رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيٍح اْلَعَدِوّي َقاَل: َسِمَعْت ُأُذَناَي َوَأْبَصَرْت َعْيَناَي ِحيَن َتَكلَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث َأبي ُشرَ 
ْيَفُه ِر َفْلُيْكِرْم ضَ َفَقاَل: َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلخِ 



      

ياَفُةَ ثالَثُة َأياٍم َفما كاَنَ وراءَ  َذِلَك َفُهَو جاِئَزُتُه، َقاَل: َوما جِاِئَزُتُه يا َرُسوَل اِهللا قاَل: َيْوٌم َوَلْيَلٌة، َوالض 
 78ه البخاري في: َصَدَقٌةَ عَلْيِه، َوَمْن كاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت أخرج

  باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره 31كتاب األدب: 
  17رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تفاضل أهل اإليمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه

  18رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

هللا عليه وسلم ِبَيِدِه َنْحَو اْلَيَمِن َفقاَل: حديُث ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو َأبي َمْسعوٍد َقاَل: َأشاَر َرُسوُل اِهللا صلى ا
ْطُلُع َقْرنا اِإليماُن َيماٍن َههنا، َأال ِإن اْلَقْسَوَة َوِغَلَظ اْلُقُلوِب في اْلَفداِديَن ِعْنَد ُأصوِل َأْذناِب اِإلْبِل َحْيُث يَ 

باب خير مال المسلم غنم  15: كتاب بدء الخلق 59الشْيطاِن في َربيَعَة َوُمَضَر أخرجه البخاري في: 
   يتبع بها شعف الجبال
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  18رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َأتاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن، َأْضَعف 
باب قدوم  74كتاب المغازي:  64ُة َيماِنَيٌة أخرجه البخاري في: ُقلوًبا، َوَأَرق َأْفِئَدًة، اْلِفْقُه َيماٍن َواْلِحْكمَ 

  األشعريين وأهل اليمن
  18رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َرْأُس اْلُكْفِر َنْحَو اْلَمْشِرِق، 

ي َأْهِل اْلَخْيِل َواِإلِبِل َواْلَفداديَن َأْهِل اْلَوَبِر، َوالسكيَنُة في َأْهِل اْلَغَنِم أخرجه البخاري َواْلَفْخُر َواْلُخَيالُء ف
  باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 15كتاب بدء الخلق:  59في: 

  19رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْلَفْخر َواْلُخَيالُء حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َسِمعْ 
اري في: في اْلَفداديَن َأْهِل اْلَوَبِر، َوالسكيَنُة في َأْهِل اْلَغَنِم، َواِإليماُن َيماٍن، َواْلِحْكَمُة َيماِنَيٌة أخرجه البخ

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا باب قول اهللا تعالى: (يأيها الناس إن 1كتاب المناقب:  61



      

  وقبائل لتعارفوا)
  بيان أن الدين النصيحة

  19رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َجريِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل باَيْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعلى السْمِع َوالطاَعِة، َفَلقَنني ِفيما 
باب كيف يبايع اإلمام  43كتاب األحكام:  93كل ُمْسِلٍم أخرجه البخاري في: اْسَتَطْعُت، َوالنْصِح لِ 

  الناس
  بيان نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله

   19رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ال َيْزِني الزاِني ِحيَن َيْزني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال حديُث َأبي ُهَرْيَرَة َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: 
  َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن َيْشَرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال َيْسِرُق الساِرُق ِحيَن َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

َرُهْم ِفيها ِحيَن َيْنَتِهُبها َوُهَو ُمْؤِمٌن وَزاَد في ِرواَيٍة َوال َيْنَتِهُب ُنْهَبًة َذاَت َشَرٍف َيْرَفُع الناُس ِإَلْيِه َأْبصا
باب قول اهللا تعالى: (إنما الخمر والميسر واألنصاب  1كتاب األشربة:  74أخرجه البخاري في: 

  واألزالم رجس من عمل الشيطان)
  20رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان خصال المنافق

  20رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْبِن َعْمٍرو َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َأْرَبٌع َمْن كن ِفيِه َكاَن ُمناِفًقا َخاِلًصا،  حديث َعْبِد اهللاِ 
 فاِق َحّتى َيَدَعَها: ِإذا اْؤُتِمَن َخاَن، َوإِذا َحدكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن الن َث َوَمْن كاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهن

باب عالمة  24كتاب اإليمان:  2َد َغَدَر، َوإِذا َخاَصَم َفَجَر أخرجه البخاري في: َكَذَب، َوإِذا عاهَ 
  المنافق

  20رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأبي ُهَرْيَرَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: آَيَة اْلُمناِفق َثالٌث: ِإذا َحدَث َكَذب، َوإِذا َوَعد 
  باب عالمة المنافق 24كتاب اإليمان:  2اْؤُتِمَن َخاَن أخرجه البخاري في: َأْخَلَف، َوإِذا 



      

  20رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان حال إيمان من قال َألخيه المسلم يا كافر
   21رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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: َأيما َرُجٍل قاَلَ ألخيِه يا كاِفُر َفَقْد حديُث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقالَ 
  باب من كفر أخاه بغير تأويل 73كتاب األدب:  78باَء ِبها َأَحَدُهما أخرجه البخاري في: 

  21رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم
  21رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ه َأنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َلْيَس ِمْن َرُجٍل ادَعى ِلَغْيِر حديث َأبي َذر رضي اهللا عن

 ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النعى َقْوًما َلْيَس َلُه ِفيِهْم َنَسٌب َفْلَيَتَبوَكَفَر، َوَمِن اد اِر أخرجه البخاري َأبيِه َوُهَو َيْعَلُمُه ِإال
  باب حدثنا أبو معمر 5 كتاب المناقب: 61في: 

  21رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديُث َأبي ُهَرْيَرَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ال َتْرَغُبوا َعْن آباِئِكْم َفَمْن َرِغَب َعْن َأبيِه َفُهوَ 
  باب من ادعى إلى غير أبيه 29كتاب الفرائض:  85ُكْفٌر أخرجه البخاري في: 

  21رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
  

حديُث َسْعِد ْبِن َأبي َوقاٍص َوَأبي َبْكَرَة َقاَل َسْعٌد َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمِن ادعى 
َل: َوَأنا َسِمَعْتُه ُأُذناَي ِإلى َغْيِر َأبيِه َوُهَو َيْعَلُم َأنُه َغْيُر َأبيِه َفاْلَجنُة َعَلْيِه َحراٌم َفُذِكَرَ ألبي َبْكَرَة َفَقا

باب  29كتاب الفرائض:  85َوَوعاُه َقْلبي ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  من ادعى إلى غير أبيه

  21رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  بيان قول النبّي صلى اهللا عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله ُكفر
   22م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
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حديُث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسعوٍد َأن النِبّي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِسَباُب اْلُمْسِلم ُفُسوٌق َوِقتاُلُه ُكْفٌر 
  باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر 36أخرجه البخاري في: كتاب اإليمان: 

  22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  عوا بعدي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب بعضال ترج
  22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِة اْلَوداِع: اْسَتْنِصِت الناَس، َفقاَل: ال  صلى اهللا عليه وسلم قَاَل َلُه في َحج ِبيالن حديُث َجريٍر َأن

باب  43كتاب العلم:  3في: َتْرِجُعوا َبْعدي ُكفاًرا َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرقاَب َبْعٍض أخرجه البخاري 
  اإلنصات للعلماء

  22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُب حديُث اْبِن ُعَمَر َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َوْيَلُكْم َأْو َوْيَحُكْم، ال َتْرِجُعوا َبْعدي ُكفاًرا َيْضرِ 
  باب ما جاء في قول الرجل ويلك 95 كتاب األدب: 78َبْعُضُكْم ِرقاَب َبْعٍض أخرجه البخاري في: 

  22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان كفر من قال مطرنا بالنوء
   22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْبِح بالُحَدْيِبَيِة  َقاَل: َصّلى َلنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالَة الص حديث َزْيِد ْبِن خاِلٍد اْلُجَهِني
الوا ْثِر َسماٍء كاَنْت ِمَن اللْيَلِة، َفَلّما اْنَصَرَف َأْقَبَل َعلى الناِس َفقاَل: َهْل َتْدُروَن َماذا َقاَل َربُكْم قَ َعلى إِ 

ْحَمِتِه اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل: َأْصَبَح ِمْن ِعبادي ُمْؤِمٌن ِبَي َوكاِفٌر، َفَأّما َمْن َقاَل ُمِطْرنا ِبَفْضِل اِهللا َورَ 



      

 ِباْلَكْوَكِب َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبَي َوكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب َوَأّما َمْن َقاَل ُمِطْرنا ِبَنْوِء َكذا َوَكذا َفَذِلَك كاِفٌر ِبَي َوُمْؤِمنٌ 
  باب يستقبل اإلمام الناس إذا سّلم 156كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 

  22رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ل على أن حب اَألنصار من اإليمانالدلي
  23رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: آَيُة اإليماِن ُحب اَألْنصاِر، َوآَيُة النفاِق ُبْغُض 

  باب عالمة اإليمان حب األنصار 10اَألْنصاِر أخرجه البخاري في: كتاب اإليمان: 
  23رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

  
حديث اْلَبراء َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اَألْنصاُر ال ُيِحبُهْم ِإال ُمْؤِمٌن، َوال ُيْبِغُضُهْم ِإّال 

ناقب كتاب م 63ُمناِفٌق، َفَمْن َأَحبُهْم َأَحبُه اُهللا، َوَمْن َأْبَغَضُهْم َأْبَغَضُه اُهللا أخرجه البخاري في: 
  باب حب األنصار 4األنصار: 
  23رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان نقصان اإليمان بنقص الطاعات

   23رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم في َأْضًحى َأْو ِفْطٍر ِإلى 
لى النساِء َفَقاَل: يا َمْعَشَر النساِء َتَصدْقَن َفِإّني ُأريُتُكن َأْكَثَر َأْهِل الناِر َفُقْلَن: َوِبَم يا الُمَصلى َفَمر عَ 

رُجِل َرُسوَل اِهللا َقاَل: ُتْكِثْرَن اللْعَن َوَتْكُفْرَن اْلَعشيَر، ما َرَأْيُت ِمْن ناِقصاٍت َعْقٍل َوديٍن َأْذَهَب ِلُلب ال
َل ِنْصِف ْلحاِزِم ِمْن ِإْحداُكن ُقْلِن: َوما ُنْقصاُن ِديِننا َوَعْقِلنا يا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َأَلْيَس َشهاَدةُ اْلَمْرَأِة ِمثْ ا

ُقْلَن:  َشهاَدِة الرُجِل ُقْلِن: َبَلى، َقاَل: َفَذِلَك ِمْن ُنْقصاِن َعْقِلها، َأَلْيَس ِإذا َحاَضْت َلْم ُتَصل َوَلْم َتُصمْ 
  باب ترك الحائض الصوم 6َبلى، َقاَل: َفَذِلَك ِمْن ُنْقصاِن ِديِنها أخرجه البخاري في: كتاب الحيض: 

  24رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال



      

  24رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

عليه وسلم ُسِئَل: َأي اْلَعَمِل َأْفَضُل َفَقاَل: ِإيماٌن ِباِهللا َوَرُسوِلِه  حديث َأبي ُهَرْيَرَة َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
كتاب  2ِقيَل: ثُم ماذا َقاَل: اْلِجهاُد في َسبيِل اِهللا ِقيَل: ثُم ماذا َقاَل: َحج َمْبروٌر أخرجه البخاري في: 

  باب من قال إن اإليمان هو العمل 18اإليمان: 
   24الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 
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حديث َأبي َذر رضي اهللا عنه، َقاَل َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأي اْلَعَمِل َأْفَضُل َقاَل: ِإيماٌن 
ُقْلُت: َفِإْن َلْم ِباِهللا َوِجهاٌد في َسبيِلِه ُقْلُت: َفَأي الرقاِب َأْفَضُل َقاَل: َأْغالها َثَمًنا َوَأْنَفُسها ِعْنَد َأْهِلَها 

نها َصَدَقٌة َأْفَعْل َقاَل: ُتِعيُن َصاِنًعا َأْو َتْصَنُعَ ألْخَرَق َقاَل: َفِإْن َلْم َأْفَعْل َقاَل: َتَدُع الناَس ِمَن الشر َفإِ 
  باب أي الرقاب أفضل 2كتاب العتق:  49َتَصدُق ِبها َعلى َنْفِسَك أخرجه البخاري في: 

  25رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأي اْلَعَمِل َأَحب ِإلى اِهللا َقاَل: 
الةُ َعلى َوْقِتها َقاَل: ثُم َأّي َقاَل: ثُم ِبر اْلواِلَدْيِن َقاَل: ثُم َأّي َقاَل: اْلِجهاُد في َسبيلِ  َثِني  الصاِهللا َقاَل َحد

، َوَلِو اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني أخرجه البخاري في:  باب فضل الصالة لوقتها 5كتاب مواقيت الصالة:  9ِبِهن  
  25رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

  25رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وٍد َقاَل: َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأي الذْنِب َأْعَظُم ِعْنَد اِهللا َقاَل: َأْن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسعُ 
َأْن َيْطَعَم َتْجَعَل ِهللا ِندا َوُهَو َخَلَقَك ُقْلُت: ِإن َذِلَك َلَعظيٌم، قْلُت: ثُم َأّي َقاَل: َوَأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َتخاُف 

كتاب التفسير، تفسير سورة  65ثُم َأّي َقاَل: َأْن ُتزاِنَي َحليَلَة جاِرَك أخرجه البخاري في: َمَعَك، ُقْلُت: 
  باب قوله تعالى: (فال تجعلوا هللا أنداًدا) 3البقرة: 

  25رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   بيان الكبائر وأكبرها
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  26رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأال ُأَنبُئُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكباِئِر َثالثًا، َقاُلوا: َبلى يا حديث َأبي َبْكَرَة َقا
َل َفما َزاَل َرُسوَل اِهللا، َقاَل: اِإلْشراُك ِباِهللا َوُعقوُق اْلواِلَدْيِن َوَجَلَس، َوكاَن ُمتِكًئا، َفقاَل َأال َوَقْوُل الّزوِر َقا

رُ  باب ما قيل في شهادة  10كتاب الشهادات:  52ها َحّتى ُقْلنا َلْيَتُه َسَكَت أخرجه البخاري في: ُيَكر
  الزور

  26رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلَكباِئِر َقاَل: اِإلْشراُك ِباِهللا، 
باب ما  10كتاب الشهادات:  52َدْيِن، َوَقْتُل النْفِس، َوَشهاَدةُ الّزوِر أخرجه البخاري في: َوُعقوُق اْلوالِ 

  قيل في شهادة الزور
  26رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اُلوا: حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: اْجَتِنُبوا السْبَع اْلُموِبقاِت قَ 

،ِباْلَحق َم اُهللا ِإالتي َحرْفِس الْحُر، َوَقْتُل النْرُك ِباِهللا، َوالسَقاَل: الش با،  يا َرُسوَل اِهللا َوما ُهن َوَأْكُل الر
ِت أخرجه البخاري في: َوَأْكُل َماِل اْلَيتيِم، َوالتَولي َيْوَم الزْحِف، َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمناِت اْلغاِفال

  باب قول اهللا تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًما) 23كتاب الوصايا:  55
   26رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َعَن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِمْن َأْكَبِر اْلَكباِئِر َأْن َيلْ 
َيُسب َأباهُ الرُجُل واِلَدْيِه ِقيَل يا َرُسوَل اِهللا َوَكْيَف َيْلَعُن الرُجُل واِلَدْيِه َقاَل: َيُسب الرُجُل َأبا الرُجِل فَ 

ُه أخرجه البخاري في:  ُأم باب ال يسب الرجل والديه 4كتاب األدب:  78َوَيُسب  
  27رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ت ال يشرك باهللا شيًئا دخل الجنةمن ما



      

  27رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديُث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْن ماَت ُيْشِرُك 
 23ا َدَخَل اْلَجنَة أخرجه البخاري في: ِباِهللا َشْيًئا َدَخَل الناَر َوُقْلُت َأنا: َمْن ماَت ال ُيْشِرُك ِباِهللا َشْيئً 

  باب في الجنائز ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا 1كتاب الجنائز: 
  27رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي َذر رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأتاِني آٍت ِمْن َرّبي 

ْن َزنى َوإِْن َفَأْخَبَرني، َأْو َقا َل َبشَرني، َأنُه َمْن ماَت ِمْن ُأمِتي ال ُيْشِرُك ِباِهللا َشْيًئا َدَخَل اْلَجنَة قْلُت: َوإِ
ْن َسَرَق أخرجه البخاري في:  باب في الجنائز ومن كان  1كتاب الجنائز:  23َسَرَق َقاَل: َوإِْن َزنى َوإِ

  آخر كالمه ال إله إال اهللا
   28رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأبي َذر رضي اهللا عنه، َقاَل: َأَتْيُت النبي صلى اهللا عليه وسلم َوَعَلْيِه َثْوٌب َأْبَيُض َوُهَو ناِئٌم، 
 َدَخَل اْلَجنَة ُقْلُت: َوإِْن ثُم َأَتْيُتُه َوَقِد اْسَتْيَقَظ، َفقاَل: ما َمْن َعْبٍد َقاَل ال ِإلَه ِإّال اُهللا ثُم ماَت َعلى َذِلَك ِإالّ 

ْن َسَرَق، ُقْلُت: َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َقاَل: َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق، ُقلْ  ُت: َزنى َوإِْن َسَرَق َقاَل: َوإِْن َزنى َوإِ
 َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َقاَل: َوإِْن َزنى َوإِْن َسَرَق َعلى َرْغِم َأْنِف َأبي َذر  

 24كتاب اللباس:  77كاَن َأُبو َذر ِإذا َحدَث ِبهذا َقاَل َوإِْن َرِغَم َأْنُف َأبي َذر أخرجه البخاري في: وَ 
  باب الثياب البيض

  28رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال ِإله ِإال اهللا
  29رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
) َأنُه َقاَل ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: حديث اْلِمْقَداِد ْبِن ا َألْسَوِد (ُهَو اْلِمْقداُد ْبُن َعْمٍرو اْلِكْنِدي

ّني ِبَشَجَرٍة، َأَرَأْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجًال ِمَن اْلُكّفاِر، َفاْقَتَتْلنا، َفَضَرَب ِإْحدى َيَدي ِبالسْيِف َقَقَطَعها، ُثم الَذ مِ 
َلْمُت ِهللا، َأَأْقتُُلُه يا َرسوَل اِهللا َبْعَد َأْن َقاَلها َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال َتْقُتْلُه، َفقاَل َفقاَل َأسْ 

: يا َرُسوَل اِهللا ِإنُه َقَطَع ِإْحدى َيَدي ثُم َقاَل َذِلَك َبْعَد ما َقَطَعها؛ َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم



      

ِلَمُته التي َقاَل أخرجه َتْقتُْلُه، َفِإْن َقَتْلَتُه َفِإنُه ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل َأْن َتْقُتَلُه، َوإِنَك ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل َأْن َيقوَل كَ ال 
  باب حدثني خليفة 12كتاب المغازي:  64البخاري في: 
   29رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َزْيٍد رضي اهللا عنهما َقاَل: َبَعثََنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإلى اْلُحَرَقِة َفَصبْحَنا  حديث ُأساَمَة ْبنِ 
 اْلَقْوَم َفَهَزْمَناُهْم، َوَلِحْقُت َأَنا َوَرُجٌل ِمَن اَألْنصاِر َرُجًال ِمْنُهْم، َفَلّما َغِشيَناُه قَاَل َال ِإلَه ِإال اُهللا، َفَكف 

ي َعْنُه، َوَطَعْنُتُه ِبُرْمحي َحّتى َقَتْلُتُه؛ َفَلّما َقِدْمَنا، َبَلَغ النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفقاَل: يا اَألْنصارِ 
ُرها َحّتى َتَمنيْ  ًذا؛ َفما َزاَل ُيَكر اُهللا، ُقْلُت َكاَن ُمَتَعو ْم َأُكْن ُت َأّني لَ ُأساَمُة َأَقَتْلَتُه َبْعَدما َقاَل ال ِإلَه ِإال

باب بعث النبي صلى اهللا عليه  45كتاب المغازي:  64َأْسَلْمُت َقْبَل َذِلَك اْلَيْوِم أخرجه البخاري في: 
  وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة

  29رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم من حمل علينا السالح فليس منا
  30صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َحَمَل َعَلْينا السَالَح َفَلْيَس ِمّنا 

باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم من حمل علينا السالح  7كتاب الفتن:  92أخرجه البخاري في: 
  فليس منا

  30رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأبي ُموَسى َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َحَمَل َعَلْيَنا السالَح َفَلْيَس ِمّنا أخرجه 
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم من حمل علينا السالح فليس  7كتاب الفتن:  92البخاري في: 

  منا
  30رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليةتحريم ضرب الخدود وشق 

   30رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسعوٍد رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْيَس ِمّنا َمْن َضَرَب 
باب ليس  39كتاب الجنائز  23ي في: اْلُخُدوَد، َوَشق اْلُجُيوَب، َوَدعا ِبَدْعوى اْلجاِهِليِة أخرجه البخار 

  منا من ضرب الخدود
  30رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي ُموَسى رضي اهللا عنه َوِجَع َأُبو ُموَسى َوَجًعا َشديًدا َفُغِشي َعَلْيِه َوَرْأُسُه في َحْجِر اْمَرَأٍة ِمْن 

؛ َفَلما َأفاَق َقاَل َأنا َبِريٌء ِممْن َبرَئ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َأْهِلِه، َفَلْم َيْسَتِطْع َأْن َيُرد َعَلْيها َشْيًئا
اِلَقِة َواْلحاِلَقِة َوالشاقِة أخرجه البخاري في:  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبِرَئ ِمَن الص 23وسلم ِإن 

  باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة 38كتاب الجنائز: 
  31رقم الصفحة:  1: رقم الجزء

  
  بيان غلظ تحريم النميمة

  31رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُحَذْيَفَة َقاَل َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ال َيْدُخُل اْلَجنَة َقتاٌت أخرجه البخاري في: 
  باب ما يكره من النميمة 50كتاب األدب:  78

  31: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

بيان غلظ تحريم ِإسبال اِإلزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم 
  اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال يزكيهم ولهم عذاب أليم

   31رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم َثالَثٌة ال َيْنُظُر اُهللا ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقياَمِة َوال حديث َأبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 
َع ِإماَمُه ال ُيَزكيِهْم َوَلُهْم َعذاٌب َأليٌم: َرُجٌل َكاَن َلُه َفْضُل َماٍء ِبالطريِق َفَمَنَعُه ِمِن اْبِن السبيِل؛ َوَرُجٌل بايَ 

ِمْنها َرِضَي، َوإِْن َلْم ُيْعِطِه ِمْنَها َسِخَط؛ َوَرُجٌل َأقاَم ِسْلَعَتُه َبْعَد اْلَعْصِر ُيباِيُعُه ِإّال ِلُدْنيا، َفِإْن َأْعطاُه 



      

ن الذيَن َفقاَل َواِهللا الذي ال ِإلَه َغْيُرُه َلَقْد َأْعَطْيُت ِبها َكذا َوَكذا، َفَصدَقُه َرُجٌل ثُم َقَرَأ هِذِه اآلَيَة (إِ 
باب إثم من منع  5كتاب المساقاة:  42 َوَأْيماِنِهْم َثَمًنا َقليًال) أخرجه البخاري في: َيْشَتروَن ِبَعْهِد اهللاِ 

  ابن السبيل من الماء
  31رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
بيان غلظ تحريم قتل اِإلنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه ال يدخل الجنة 

  إال نفس مسلمة
  32قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َتَردى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه 

ُسمُه في َيِدِه َفُهَو في َناِر َجَهنَم َيَتَردى ِفيِه َخاِلًدا ُمَخلًدا ِفيها َأَبًدا، َوَمْن َتَحسى ُسما َفَقَتَل َنْفَسُه فَ 
َجُأ ِبها في َبْطِنِه َيَتَحساُه في َناِر َجَهنَم َخاِلًدا ُمَخلًدا فيها َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحديَدٍة َفَحِديَدُتُه في َيِدِه يَ 

ب شرب السم با 56كتاب الطب:  76في َناِر َجَهنَم َخاِلًدا ُمَخلًدا ِفيها َأَبًدا أخرجه البخاري في: 
  والدواء به وبما يخاف منه

   32رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِك، َوكاَن ِمْن َأْصحاِب الشَجَرِة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن  ح حديث ثَاِبِت ْبِن الض
َعلى اْبِن آَدَم َنْذٌر ِفيما ال َيْمِلُك، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه َحَلَف َعلى ِملٍة َغْيِر اِإلْسالِم َفُهَو َكما َقاَل، َوَلْيَس 

ْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه ِبَشْيٍء في الدْنيا ُعذَب ِبِه َيْوَم اْلِقياَمِة، َوَمْن َلَعَن ُمْؤِمًنا َفُهَو َكَقْتِلِه، َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا ِبكُ 
  ا ينهى من السباب واللعنباب م 44كتاب األدب:  78أخرجه البخاري في: 

  33رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َشِهْدنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْيَبَر، َفقاَل ِلَرُجٍل 
رُجُل ِقتاًال َشديًدا َفَأصاَبْتُه ِجراَحٌة، ِممْن َيدِعي اِإلْسالَم: هذا ِمْن َأْهِل الناِر، َفَلّما َحَضَر اْلِقتاُل قاَتَل ال

َماَت، َفقاَل صلى َفِقيَل يا َرُسوَل اِهللا الِذي ُقْلَت ِإنُه ِمْن َأْهِل الناِر َفِإنه َقْد قاَتَل اْلَيْوَم ِقتاًال َشِديًدا، َوَقْد 
ْرتاَب؛ َفَبْيَنما ُهْم َعلى ذِلَك ِإْذ ِقيَل ِإنُه َلْم َيُمْت اهللا عليه وسلم: ِإلى الناِر َقاَل َفكاَد َبْعُض الناِس َأْن يَ 

ي صلى اهللا َولِكن ِبِه ِجراًحا َشِديًدا، َفَلّما كاَن ِمَن اللْيِل َلْم َيْصِبْر َعلى اْلِجراِح َفَقَتَل َنْفَسُه: َفُأْخِبَر النبِ 
َأّني َعْبُد اِهللا َوَرُسوُلُه، ثُم َأَمَر ِبالًال َفنادى في الناِس: ِإنه ال عليه وسلم ِبذِلَك، َفقاَل: اُهللا َأْكَبُر َأْشَهُد 



      

كتاب  56َيْدُخُل اْلَجنَة ِإّال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوإِن اَهللا َلُيَؤيُد هذا الديَن ِبالرُجِل اْلفاِجِر أخرجه البخاري في: 
  الفاجر باب إن اهللا يؤيد الدين بالرجل 182الجهاد: 

   33رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديُث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَتقى ُهَو 
َخُروَن ِإلى َواْلُمْشِرُكوَن َفاْقَتَتُلوا َفَلما َماَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإلى َعْسَكِرِه، َوماَل اآل

 َعْسَكِرِهْم، َوفي َأْصحاِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرُجٌل ال َيَدُع َلُهْم شاذًة َوال َفاذًة ِإال اتَبَعَها
 عليه وسلم: َأما َيْضِرُبها ِبَسْيِفِه، َفقاُلوا ما َأْجَزَأ ِمّنا اْلَيْوَم َأَحٌد َكما َأْجَزَأ ُفالٌن؛ َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

َوإِذا َأْسَرَع  ِإنُه ِمْن َأْهِل الناِر َفقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َأنا َصاِحُبُه َقاَل َفَخَرَج َمَعُه ُكلما َوَقَف َوَقَف َمَعُه،
ْيِفِه ِباَألْرِض، َوُذباَبُه َبْيَن أسرع َمَعُه؛ َقاَل َفُجِرَح الرُجُل ُجْرًحا َشديًدا، َفاْسَتْعَجَل اْلَمْوَت َفَوَضَع َنْصَل سَ 

َهُد َثْديْيِه ثُم َتحاَمَل َعلى َنْفِسِه َفَقَتَل َنْفَسُه َفَخَرَج الرُجُل ِإلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفقاَل: َأشْ 
ِمْن َأْهِل الناِر َفَأْعَظَم الناُس َذِلَك،  َأنَك َرُسوُل اِهللا َقاَل: َوما َذاَك َقاَل: الرُجُل الذي َذَكْرَت آِنًفا َأنهُ 

ْيِفِه في َفُقْلُت: َأنا َلُكْم ِبِه، َفَخَرْجُت في َطَلِبِه، ثُم ُجِرَح ُجْرًحا َشِديًدا َفاْسَتْعَجَل اْلَمْوَت، َفَوَضَع َنْصَل سَ 
َنْفَسُه َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد َذِلَك:  اَألْرِض، َوُذباَبُه َبْيَن َثْدَيْيِه، ثُم َتحاَمَل َعَلْيِه َفَقَتلَ 

ْعَمُل َعَمَل َأْهِل ِإن الرُجَل َلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْلَجنِة فيما َيْبُدو ِللناِس َوُهَو ِمْن َأْهِل الناِر، َوإِن الرُجَل َليَ 
باب ال يقول  77كتاب الجهاد:  56َأْهِل اْلَجنِة أخرجه البخاري في:  الناِر ِفيما َيْبُدو ِللناِس َوْهَو ِمنْ 

   فالن شهيد
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  34رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُجْنُدَب ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن فيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل ِبِه 
َأَخَذ ِسكيًنا َفَحز ِبها َيَدُه َفما َرَقَأ الدُم َحّتى َماَت، َقاَل اُهللا َتعاَلى باَدَرِني َعْبدي ِبَنْفِسِه ُجْرٌح َفَجِزَع، فَ 

  باب ما ذكر عن بني إسرائيل 50كتاب األنبياء:  60َحرْمُت َعَلْيِه اْلَجنَة أخرجه البخاري في: 
  35رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  لول وأنه ال يدخل الجنة إال المؤمنونغلظ تحريم الغ
  36رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ًة، ِإنما َغِنْمنا اْلَبقَ  َر َواِإلِبَل حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: اْفَتَتْحَنا َخْيَبَر َوَلْم َنْغَنْم َذَهًبا َوال ِفض

ُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإلى وادي اْلُقرى َوَمَعُه َعْبٌد َلُه ُيقاُل َواْلَمتاَع َواْلَحواِئَط، ثُم اْنَصَرْفنا َمَع رَ 
باِب؛ َفَبْيَنما ُهَو َيُحط َرْحَل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإْذ جاءَ  ُه َلُه ِمْدَعٌم، َأْهداهُ َلُه َأَحُد َبني الض

الناُس: َهنيًئا َلُه الشهاَدُة َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َسْهٌم عاِئٌر َحّتى َأصاَب َذِلَك اْلَعْبَد َفقاَل 
ِسُم َلَتْشَتِعُل وسلم: َبلى َوالذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإن الشْمَلَة التي َأصاَبها َيْوَم َخْيَبَر ِمَن اْلَمغاِنِم َلْم ُتِصْبها اْلَمقا

  َعَلْيِه ناًرا
َذِلَك ِمَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبِشراٍك َأْو ِبِشراَكْيِن، َفقاَل: هذا َشْيٌء َفجاَء َرُجٌل، ِحيَن َسِمَع 

 64ُكْنُت َأَصْبُتُه َفقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِشراٌك َأْو ِشَراكاِن ِمْن ناٍر أخرجه البخاري في: 
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازى: 

  36: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

   هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
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  37رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث اْبِن َمْسعوٍد رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُجٌل يا َرُسوَل اِهللا َأُنَؤاَخُذ ِبما َعِمْلنا في اْلجاِهِليِة َقاَل: َمنْ 
ِل َواآلِخِر أخرجه َأْحَسَن في اِإلْسالِم َلْم ُيَؤاَخْذ ِبما َعِمَل في اْلجاهِ  ِة، َوَمْن َأساَء في اِإلْسالِم ُأِخَذ ِباَألوِلي

  باب إثم من أشرك باهللا 1كتاب استتابة المرتدين:  88البخاري في: 
  37رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كون اِإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج

  37رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًدا صلى  حديث اْبِن َعباٍس، ْرِك كاُنوا َقْد َقَتُلوا َوَأْكَثروا، َوَزَنْوا َوَأْكَثُروا، َفَأَتْوا ُمَحم ناًسا ِمْن َأْهِل الش َأن
ذيَن ال َزَل (َوال اهللا عليه وسلم َفقاُلوا: ِإن الذي َتُقوُل َوَتْدُعو ِإَلْيِه َلَحَسٌن َلْو ُتْخِبُرنا َأن ِلما َعِمْلنا َكفاَرًة؛ َفنَ 



      

: (ُقْل يا ِعباِدي َيْدُعوَن َمَع اِهللا ِإلًها آَخَر َوال َيْقُتُلوَن النْفَس التي َحرَم اُهللا ِإال ِباْلَحق َوال َيْزُنوَن)، َوَنَزلَ 
سورة  39ير: كتاب التفس 65الذيَن َأْسَرُفوا َعلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا) أخرجه البخاري في: 

  الزمر
  37رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حكم عمل الكافر ِإذا أسلم بعده

  38رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َحكيِم ْبِن ِحزاٍم رضي اهللا عنه، َقاَل: ُقْلُت يا َرُسوَل اِهللا َأَرَأْيَت َأْشياَء ُكْنُت َأَتَحنُث ِبها في 
َعتاَقٍة َوِصَلِة َرِحٍم، َفَهْل فيها ِمْن َأْجٍر َفقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْلجاِهِليِة ِمْن َصَدَقٍة َأْو 

باب من تصدق في  24كتاب الزكاة:  24َأْسَلْمَت َعلى ما َسَلَف ِمْن َخْيٍر أخرجه البخاري في: 
   الشرك ثم أسلم
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  38رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صدق اإليمان وإِخالصه
  38رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

َشق  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َلّما َنَزَلْت (الذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْلِبسوا ِإيماَنُهْم ِبُظْلٍم)
َذِلَك، ِإنما ُهَو الشْرُك؛ َأَلْم َذِلَك َعلى اْلُمْسِلميَن؛ َفقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َأينا َال َيْظِلُم َنْفَسُه َقاَل: َلْيَس 

ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم) أخرجه الش ال ُتْشِرُك ِباِهللا ِإن البخاري  َتْسَمُعوا ما َقاَل ُلْقَماُن ِالْبِنِه َوهَو َيِعظُه (يا ُبَني
  باب قول اهللا تعالى (ولقد آتينا لقمان الحكمة) 1كتاب األنبياء:  60في: 

  38قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
  

  تجاوز اهللا عن حديث النفس والخواطر بالقلب ِإذا لم تستقر
  38رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن اَهللا َتجاَوَز َعْن ُأمتي ما 



      

باب الطالق في  11كتاب الطالق:  68َأْو َتَتَكلْم أخرجه البخاري في: َحدَثْت ِبِه َأْنُفُسها ما َلْم َتْعَمْل 
  اإلغالق

  39رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإذا هم العبد بحسنة كتبت وإِذا هم بسيئة لم تكتب
  39رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وسلم ِإذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم ِإْسالَمُه  حديث َأبي ُهَرْىَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه

 َلُه ِبِمْثِلها َفُكل َحَسَنٍة َىْعَمُلها ُتْكَتُب َلُه ِبَعْشِر َأْمثاِلها، ِإلى َسْبِعماَئِة ِضْعٍف، َوُكل َسيَئٍة َيْعَمُلها ُتْكَتبُ 
  باب حسن إسالم المرء 31كتاب اإليمان:  2أخرجه البخاري في: 

   39قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
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 ، َوَجل ِه َعزصلى اهللا عليه وسلم، ِفيما َيْروي َعْن َرب ِبياٍس رضي اهللا عنهما َعِن النحديث اْبِن َعب
ها َكَتَبها اُهللا َلُه ِعْنَدهُ َقاَل: َقاَل ِإن اَهللا َكَتَب اْلَحَسناِت َوالسيئاِت، ثُم َبيَن َذِلَك، َفَمْن َهم ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَملْ 

ِإلى َحَسَنًة كاِمَلًة، َفِإْن ُهَو َهم ِبها َفَعِمَلها َكَتَبها اُهللا َلُه ِعْنَدُه َعْشَر َحَسناٍت، ِإلى َسْبِعماَئِة ِضْعٍف، 
َسَنًة كاِمَلًة، َفِإْن ُهَو َهم ِبها َفَعِمَلها َأْضعاٍف َكثيَرٍة، َوَمْن َهم ِبَسيَئٍة َفَلْم َيْعَمْلها، َكتََبها اُهللا َلُه ِعْنَدُه حَ 

  باب من هم بحسنة أو بسيئة 31كتاب الرقاق:  81َكَتَبها اُهللا َلُه َسيَئًة واِحَدًة أخرجه البخاري في: 
  39رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الوسوسة في اِإليمان وما يقوله من وجدها

  40رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

بي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْأتي الشْيطاُن َأَحَدُكْم حديث َأ
ْنَتِه أخرجه َفَيُقوُل: َمْن َخَلَق َكذا َمْن َخَلَق َكذا َحتى َيُقوَل: َمْن َخَلَق َربَك َفِإذا َبَلَغُه َفْلَيْسَتِعْذ ِباِهللا َوْليَ 

  باب صفة إبليس وجنوده 11كتاب بدء الخلق:  59البخاري في: 
  40رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن ماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلْن َيْبَرَح الناُس َيَتساَءُلوَن َحّتى 



      

باب ما  3كتاب االعتصام:  96لبخاري في: َيُقولوا: هذا اُهللا َخاِلُق ُكل َشْيٍء، َفَمْن َخَلَق اَهللا أخرجه ا
  يكره من كثرة السؤال

  40رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
   40رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لم َمْن َحَلَف َيميٍن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وس
 ذيَن َصْبٍر ِلَيْقَتِطَع ِبها َماَل اْمِرىٍء ُمْسِلٍم، َلِقَي اَهللا َوُهَو َعَلْيِه َغْضباُن َفَأْنَزَل اُهللا َتْصديَق َذِلَك (ِإنال 

) ِإلى آخر اآلية؛ َقاَل َفَدَخَل َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اِهللا َوَأْيماِنِهْم َثَمًنا َقليًال ُأولِئَك َال َخالَق َلُهْم في اآلِخَرةِ 
ي ِبْئٌر في اَألْشَعُث ْبُن َقْيٍس َوَقاَل: ما ُيَحدُثُكْم َأُبو َعْبِد الرْحمِن ُقْلنا: َكذا َوَكذا، َقاَل في ُأْنِزَلْت: كاَنْت ل

َفُقْلُت: ِإًذا َيْحِلَف يا َرُسول اِهللا؛  َأْرِض اْبِن َعم لي، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َبيَنُتَك َأْو َيميُنُه؛
َفقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َحَلَف َعلى َيميِن َصْبٍر َيْقَتِطُع ِبها َماَل اْمِرىٍء ُمْسِلٍم، َوُهَو ِفيها 

باب  3عمران سورة آل  3كتاب التفسير:  65فاِجٌر َلِقَي اَهللا َوُهَو َعَلْيِه َغْضباُن أخرجه البخاري في: 
  إن الذين يشترون بعهد اهللا

  40رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وٕان قتل كان في 
  النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

  41رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمْن ُقِتَل ُدوَن ماِلِه َفُهَو َشهيٌد حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل 
  باب من قاتل دون ماله 33كتاب المظالم:  46أخرجه البخاري في: 

  41رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار
   41رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِقِل ْبِن َيساٍر، َأن ُعَبْيَد اِهللا ْبَن ِزياٍد عاَدُه في َمَرِضِه الذي َماَت ِفيِه، َفَقاَل َلُه َمْعِقٌل ِإني حديث َمعْ 
ُمَحدُثَك َحديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: 

 93ْرعاهُ اُهللا َرِعيًة َفَلْم َيُحْطها ِبَنصيَحٍة ِإّال َلْم َيِجْد راِئَحَة اْلَجنِة أخرجه البخاري في: ما ِمْن َعْبٍد اْستَ 
  باب من استرعى رعية فلم ينصح 8كتاب األحكام: 

  41رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  رفع األمانة واإليمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب
  42الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
 حديث ُحَذْيَفَة َقاَل: َحدَثنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحديَثْيِن، َرَأْيُت َأَحَدُهَما، َوَأنا َأْنَتِظُر اآلَخرَ 

سنِة َوَحدَثنا َعْن َحدَثنا َأن اَألماَنَة َنَزَلْت في َجْذِر ُقلوِب الرجاِل، ثُم َعِلُموا ِمَن اْلُقْرآِن ثُم َعِلُموا ِمَن ال
 َأَثُرها مثل َأَثر اْلَوْكِت، ثُم ْوَمَة َفُتْقَبُض اَألماَنُة ِمْن َقْلِبِه، َفَيَظلُجُل النْوَمَة َرْفِعها َقاَل: َيناُم الرَيناُم الن 

َفَنِفَط َفَتَراُه ُمْنَتِبًرا َوَلْيَس ِفيِه َشْيٌء،  َفُتْقَبُض، َفَيْبقى َأَثُرها ِمْثَل اْلَمْجِل َكَجْمِر َدْحَرْجَتُه َعلى ِرْجِلَك،
ا؛ َوُيَقاُل ِللرُجِل َفُيْصِبُح الناُس َيَتباَيُعوَن َفَال َيَكاُد َأَحٌد ُيَؤدي اَألَماَنَة، َفُيَقاُل ِإن ِفي َبِني ُفَالٍن َرُجًال َأِمينً 

   َما ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبِة َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ َما َأْعَقَلُه َوَما َأْظَرَفُه َوَما َأْجَلَدُه وَ 
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َكاَن َنْصَراِنيا َردهُ  َوَلَقْد َأَتى َعَلي َزَماٌن َوَما ُأَباِلي َأيُكْم َباَيْعُت؛ َلِئْن َكاَن ُمْسِلًما َردهُ َعَلي اِإلْسَالُم، َوإِنْ 
ا اْلَيوْ  َساِعيِه، َفَأم ُفَالًنا َوُفَالًنا أخرجه البخاري في: َعَلي 35كتاب الرقاق:  81َم، َفَما ُكْنُت ُأَباِيُع ِإال 

  باب رفع األمانة
  42رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين

  43رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُكْم َيْحَفُظ َقْوَل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا حديث ُحَذْيَفَة، َقاَل: ُكنا ُجُلوًسا ِعْنَد ُعَمَر رضي اهللا عنه َفَقاَل: َأي



      

 َك َعَلْيِه َأْو َعَلْيَها َلَجِريٌء؛ ُقْلُت ِفْتَنُة الرُجِل ِفي َأْهِلِه عليه وسلم ِفي اْلِفْتَنِة ُقْلُت: َأَنا َكَما َقاَلُه، َقاَل: ِإن
َدَقُة َواَألْمُر َوالنْهُي، َقاَل: َلْيَس هَذا ُأِريُد َولِكْن اَوَماِلِه َوَولَ  ْوُم َوالص َالُة َوالص ُرَها الصْلِفْتَنُة ِدِه َوَجاِرِه ُتَكف

َوَبْيَنَها َباًبا ُمْغَلًقا،  الِتي َتُموُج َكَما َيُموُج اْلَبْحُر، َقاَل: َلْيَس َعَلْيَك ِمْنَها َبْأٌس َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ِإن َبْيَنكَ 
  َقاَل: َأُيْكَسُر َأْم ُيْفَتُح َقاَل: ُيْكَسُر، َقاَل: ِإًذا َال ُيْغَلُق َأَبًدا

ْثتُُه ِبَحِديٍث لَ  ي َحدْيَلَة، ِإنُدوَن اْلَغِد الل يطِ ْيَس ِباَألَغالِ ُقْلَنا: َأَكاَن ُعَمُر َيْعَلُم اْلَباَب َقاَل َنَعْم، َكَما َأن  
كتاب مواقيت  9َفِهْبَنا َأْن َنْسَأَل ُحَذْيَفَة، َفَأَمْرَنا َمْسُروًقا َفَسَأَلُه؛ َفَقاَل: اْلَباب ُعَمُر أخرجه البخاري في: 

  باب الصالة كفارة 4الصالة: 
   43رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن اِإليَماَن َلَيْأِرُز ِإَلى  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى
باب اإليمان  6كتاب فضائل المدينة:  29اْلَمِديَنِة َكَما َتْأِرُز اْلَحيُة ِإَلى ُجْحِرَها أخرجه البخاري في: 

  يأرز إلى المدينة
  44رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز االستسرار للخائف

  44فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

حديث ُحَذْيَفَة رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْكُتُبوا ِلي َمْن َتَلفَظ ِباِإلْسَالِم ِمَن 
ْيُتنَ  اْبتُِليَنا َحتى ِإن  االناِس َفَكَتْبَنا َلُه َأْلًفا َوَخْمَسِماَئِة َرُجٍل َفُقْلَنا َنَخاُف َوَنْحُن َأْلٌف َوَخْمُسِماَئٍة َفَلَقْد َرَأ

  باب كتابة اإلمام للناس 181كتاب الجهاد  56الرُجَل َلُيَصلي َوْحَدهُ َوُهَو َخاِئٌف أخرجه البخاري في: 
  44رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع باإليمان من غير دليل قاطع

   45فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
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حديث َسْعٍد رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْعَطى َرْهًطا َوَسْعٌد َجاِلٌس، َفَتَرَك 
، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َما َلَك َعْن ُفَالٍن َفَواهللاِ  َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرُجًال ُهَو َأْعَجُبُهْم ِإَلي 

 َغَلَبِني َما َأْعَلُم ِمْنُه َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي فَ ِإن َقِليًال ثُم ُقْلُت: َما َلَك َعْن ي َألَراهُ ُمْؤِمًنا، َفَقاَل: َأْو ُمْسِلًما َفَسَكت
ْعَلُم ِمْنُه، َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي، َوَعاَد ُفَالٍن َفَواِهللا ِإني َألَراُه ُمؤِمًنا َفَقاَل: َأْو ُمْسِلًما َفَسَكت َقِليًال ثُم َغَلَبِني َما َأ

َة َأْن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َقاَل: َيا َسْعُد ِإني ُألْعِطي الرُجَل، َوَغْيُرُه َأَحب ِإَلي ِمْنُه، َخْشيَ 
  م يكن اإلسالم على الحقيقةباب إذا ل 19كتاب اإليمان:  2َيُكبُه اُهللا ِفي الناِر أخرجه البخاري في: 

  45رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  زيادة طمأنينة بتظاهر اَألدلة
  45رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َنْحُن َأَحق ِبالشك ِمْن ِإْبَراِهيَم 

 َقْلِبي) َوَيْرَحُم اُهللا ُلوًطا، ِإْذ َقاَل: (َرب َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتؤِمْن َقاَل َبَلى َولِكْن ِلَيْطَمِئن
َلَقْد َكاَن َيْأِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد؛ َوَلْو َلِبْثُت ِفي السْجِن طوَل َما َلِبَث ُيوُسَف َألَجْبُت الداِعَي أخرجه 

  باب قوله عز وجل (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) 11كتاب األنبياء:  60في:  البخاري
  46رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم ِإلى جميع الناس ونسخ الملل بملته

   46رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ُأْعِطَي َما ِمْثُلُه آَمَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل الن ِإال ِبَياِء َنِبي ِبي صلى اهللا عليه وسلم َما ِمَن األَْن
، َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم  ِذي ُأوِتيُتُه َوْحًيا َأْوَحاُه اُهللا ِإَليَما َكاَن الن تَاِبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوإِ

  باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل 1كتاب فضائل القرآن:  66ري في: أخرجه البخا
  46رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُموَسى، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َثَالَثٌة َلُهْم َأْجَراِن، َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِكتَاِب 

اهللا عليه وسلم، َواْلَعْبُد اْلَمْمُلوُك ِإَذا َأدى َحق اِهللا َوَحق َمَواِليِه، َوَرُجٌل آَمَن ِبَنِبيِه َوآَمَن ِبُمَحمٍد صلى 
 َأْعَتَقَها َفَتَزو َمَها َفَأْحَسَن َتْعِليَمَها ثُمَبَها َفَأْحَسَن َتْأِديَبَها، َوَعلَجَها َفَلُه َأْجَراِن أخرجه َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمٌة َفَأد



      

  باب تعليم الرجل َأَمته وأهله 31كتاب العلم:  3ي في: البخار 
  46رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  47رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

لِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُيوِشَكن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوا
ِليَب، َوَيْقُتَل اْلِخْنِزيَر، َوَيَضَع اْلِجْزَيَة  َوَيِفيَض اْلَماُل َأْن َيْنِزَل ِفيُكُم اْبُن َمْرَيَم َحَكَما ُمْقِسًطا، َفَيْكِسَر الص

  الخنزيرباب قتل  102كتاب البيوع:  34َحتى َال َيْقَبَلُه َأَحٌد أخرجه البخاري في: 
   47رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكْيَف َأْنُتْم ِإَذا َنَزَل اْبُن 
َماُمُكْم ِمْنُكْم أخرجه البخاري في:  ابن مريم باب نزول عيسى  49كتاب األنبياء:  60َمْرَيَم ِفيُكْم َوإِ

  عليهما السالم
  47رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان الزمن الذي ال يقبل فيه اإليمان

  47رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َال َتُقوُم الساَعُة َحتى 
ِرِبَها، َفِإَذا َطَلَعْت َوَرآَها الناُس آَمُنوا َأْجَمُعوَن، َوَذِلَك ِحيَن َال َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها ثُم َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمغْ 

  باب هلّم شهداءكم 9سورة األنعام:  6كتاب التفسير:  65َقَرَأ اآلية أخرجه البخاري في: 
  47رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عنه، قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس، َفَلما حديث َأِبي َذر رضي اهللا

ِإنَها َتْذَهُب َغَرَبِت الشْمُس قَاَل: َيا َأَبا َذر َهْل َتْدِري َأْيَن َتْذَهُب هِذِه َقاَل ُقْلُت اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل: فَ 
وِد َفُيْؤَذُن َلَها َوَكَأنَها َقْد ِقيل َلَها اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت، َفَتْطُلُع ِمْن َمْغِرِبَها ثُم َقَرَأ َتْسَتْأِذُن ِفي السجُ 

باب وكان عرشه على الماء وهو رب  22كتاب التوحيد:  97(َذِلَك ُمْسَتَقر َلَها) أخرجه البخاري في:



      

  العرش العظيم
  48رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بدء الوحى ِإلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   48رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُل َما ُبِدىَء ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَوْحِي الرؤَيا  حديث َعاِئَشَة ُأّم اْلُمُؤِمِنيَن َقالْت: َأو
اِلَحُة ِفي النْوِم، َفَكاَن َال َيَرى ُرؤْ  َب ِإَلْيِه اْلَخَالُء، َوَكاَن َيْخُلو الصُحب ْبِح، ثُم َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الص َيا ِإال

ُد ِلَذِلَك، ُثم  ِبَغاِر ِحَراٍء َفَيَتَحنُث ِفيِه، َوُهَو التَعبُد، اللَياِلَي َذَواِت اْلَعَدِد َقْبَل َأْن َيْنِزَع ِإَلى َأْهِلِه، َوَيَتَزو
ُد ِلِمْثِلَها، َحتى َجاَءُه اْلَحق َوُهَو ِفي َغاٍر ِحَراٍء؛ َفَجاَءُه اْلَمِلُك َفَقالَ َيرْ  اْقَرْأ، َقاَل:  ِجُع ِإَلى َخِديَجَة َفَيَتَزو

ْأ ُقْلُت: َما َأَنا ِبَقاِريٍء، َما َأَنا ِبَقاِريٍء، َقاَل: َفَأَخَذِني َفَغطِني َحتى َبَلَغ ِمني اْلَجْهَد ثُم َأْرَسَلِني َفَقاَل: اْقرَ 
َقاِريٍء، َفَأَخَذِني َفَأَخَذِني َفَغطِني الثاِنَيَة َحتى َبَلَغ ِمني اْلَجْهَد ثُم َأْرَسَلِني َفَقاَل: اْقَرْأ، َفُقْلُت: َما َأَنا بِ 

  الِذي َخَلَق َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَك األْكَرُم) َفَغطِني الثاِلَثَة ثُم َأْرَسَلِني َفَقاَل: (اْقَرْأ ِباْسِم َربكَ 
 ُلوِني َفَرَجَع ِبَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْرُجُف ُفَؤاُدهُ، َفَدَخَل َعَلى َخِديَجَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد، َفَقاَل: َزم

ُلوِني َفَزمُلوُه َحتى َذَهَب َعْنُه ا ْوُع، َفَقاَل ِلَخِديَجَة، َوَأْخَبَرَها اْلَخَبَر َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِسي َفَقاَلْت َزم لر
، َوَتْكِسُب اْلَمْعدُ  ِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكلَك َلَتِصُل الرَواِهللا، َما ُيْخِزيَك اُهللا َأَبًدا، ِإن وَم، َوَتْقِري َخِديَجُة: َكال

ْيَف، َوُتِعين عَ  الض َلى َنَواِئِب اْلَحق   
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، َوَكاَن اْمرًءا َفاْنَطَلَقْت ِبِه َخِديَجُة َحتى َأَتْت ِبِه َوَرَقَة ْبَن َنْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزى اْبَن َعم َخِديَجةَ 
َر ِفي اْلَجاِهِليِة، َوَكاَن َيْكُتُب اْلِكَتاَب اْلِعْبَراِني َفيَ  ِة َما َشاَء اُهللا َأْن َيْكُتَب، َتَنصْكُتُب ِمَن اِإلْنِجيِل ِباْلِعْبَراِني

  َوَكاَن َشْيًخا َكِبيًرا َقْد َعِمَي، َفَقاَلْت َلُه َخِديَجُة: َيا اْبَن َعم اْسَمْع ِمَن اْبِن َأِخيكَ 
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَخَبِر َما َرَأى َفَقاَل َلُه َفَقاَل َلُه َوَرَقُة: َيا اْبَن َأِخي َماَذا َتَرى َفَأْخَبَرُه َرُسوُل ا

وُن َوَرَقُة: هَذا الناُموُس الِذي َنزَل اُهللا َعَلى ُموَسى صلى اهللا عليه وسلم، َيا َلْيَتِني ِفيَها َجَذًعا، َلْيَتِني َأكُ 
م: َأَو ُمْخِرِجي ُهْم َقاَل َنَعْم، َلْم َيْأِت َرُجٌل َقط َحيا ِإْذ ُيْخِرُجَك َقْومَك َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل

ًرا أخرجه البخاري في:  ُعوِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكِني َيْوُمَك َأْنُصُرَك َنْصًرا ُمَؤز كتاب  1ِبِمْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإال



      

  باب حدثنا يحيى ابن بكير 3بدء الوحى: 
  48رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل َوُهَو ُيَحدُث َعْن َفْتَرِة اْلَوْحِي، َفَقاَل ِفي َحِديِثِه: َبْيَنا أَ حد َنا َأْمِشي يث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا اَألْنَصاِري

ِسي َبْيَن ِإْذ َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَماِء َفَرَفْعُت َبَصِري َفِإَذا اْلَملُك الِذي َجاَءِني ِبِحَراٍء َجاِلٌس َعَلى ُكرْ 
 ثَها اْلُمدُلوِني، َفَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (يَأي َماِء َواَألْرِض، َفُرِعْبُت ِمْنُه، َفَرَجْعُت، َفُقْلُت: َزمُر ُقْم َفَأْنِذْر) ِإَلى الس

باب حدثنا  3دء الوحى: كتاب ب 1َقْوِلِه: (َوالرْجَز َفاْهُجْر) َفَحِمَي اْلَوْحُي َوَتتَاَبَع أخرجه البخاري في: 
   يحيى ابن بكير
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  51رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِل َما حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا اَألْنَصاِري َعْن َيْحي ْبِن َكِثيٍر، َسَأْلُت َأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرْحمِن َعْن َأ و
 َها اْلُمدِذي َخَلَق َفَقاَل َأُبو َسَلَمَة َسَأْلُت َجاِبَر بَن َنَزَل ِمَن اْلُقْرآِن َقاَل يَأيَك الُر ُقْلُت َيُقوُلوَن اْقَرْأ ِباْسِم َربث

ِهللا صلى اهللا َعْبِد اِهللا َعْن َذِلَك، َوُقْلُت َلُه ِمْثَل الِذي ُقْلَت، َفَقاَل َجاِبٌر َال ُأَحدثَك ِإال َما َحدثََنا َرُسوُل ا
َقاَل: َجاَوْرُت ِبِحَراٍء َفَلما َقَضْيُت ِجَواِري َهَبْطُت َفُنوِديُت َفَنَظْرُت َعْن َيِميِني َفَلْم َأَر َشْيًئا،  عليه وسلم

ُت ؛ َفَرَفعْ َوَنَظْرُت َعْن ِشَماِلي َفَلْم َأَر َشْيًئا، َوَنَظْرُت َأَماِمي َفَلْم َأَر َشْيًئا، َوَنَظْرُت َخْلِفي َفَلْم َأَر َشْيًئا
َوَصبوا َعَلي َرْأِسي َفَرَأْيُت َشْيًئا، َفَأَتْيُت َخِديَجَة َفُقْلُت: َدثُروِني َوُصبوا َعَلي َماًء َباِرًدا، َقاَل َفَدثُروِني 

كتاب التفسير:  65ي: َماًء َباِرًدا، َقاَل َفَنَزَلْت (يَأيَها اْلُمدثُر ُقْم َفَأْنِذْر َوَربَك َفَكبْر) أخرجه البخاري ف
  سورة المدثر: باب حدثنا يحيى 74

  51رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإلى السموات وفرض الصلوات
   52رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َسْقِف َبْيِتي َوَأَنا ِبَمكَة، َفَنَزَل ِجْبِريُل  حديث َأِبي َذر َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُفِرَج َعنْ 
ْفَرَغُه ِفي َفَفَرَج َعْن َصْدِري، ُثم َغَسَلُه ِبَماِء َزْمَزَم، ثُم َجاَء ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمَتِليٍء ِحْكَمًة َوإِيَماًنا َفَأ

َلى الّسَماِء الدْنَيا، َفَلما ِجْئُت ِإَلى السَماِء الدْنَيا َقاَل ِجْبِريُل َصْدِري، ثُم َأْطَبَقُه، ثُم َأَخَذ ِبَيِدي َفَعَرَج ِبي إِ 
صلى  ِلَخاِزِن السَماِء اْفَتْح، َقاَل: َمْن هَذا َقاَل: هَذا ِجْبِريُل، َقاَل: َهْل َمَعَك َأَحٌد َقاَل: َنَعْم َمِعي ُمَحمدٌ 

ا َفَتَح َعَلْوَنا السَماَء الدْنَيا َفِإَذا َرُجٌل َقاِعٌد، َعَلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأَو ُأْرِسَل إِ  َلْيِه َقاَل: َنَعْم؛ َفَلم
ى، َفَقاَل َمْرَحًبا َيِميِنِه َأْسِوَدٌة َوَعَلى َيَساِرِه َأْسِوَدةٌ، ِإَذا َنَظَر ِقَبَل َيِميِنِه َضِحَك، َوإَِذا َنَظَر ِقَبَل َيَساِرِه َبكَ 

اِلِح، ُقْلُت ِلِجْبِريَل: َمْن هَذا َقاَل: هَذا آَدُم، َوهِذِه اَألْسِوَدَة َعْن َيِميِنِه وَ ِبالنبِ  اِلِح َواِالْبِن الص الص ِشَماِلِه ي
ِإَذا َنَظَر َعْن َيِميِنِه َنَسُم َبِنيِه، َفَأْهُل اْلَيِميِن ِمْنُهْم َأْهُل اْلَجنِة، َواَألْسِوَدُة الِتي َعْن ِشَماِلِه َأْهُل الناِر؛ فَ 

َقاَل َلُه َضِحَك، َوإَِذا َنَظَر ِقَبَل ِشَماِلِه َبَكى َحتى َعَرَج ِبي ِإَلى السَماِء الثاِنَيِة َفَقاَل ِلَخاِزِنَها اْفَتْح، فَ 
ُل؛ َفَفَتَح َقاَل َأَنٌس َفَذَكَر َأنُه َوَجَد ِفي ال مَواِت آَدَم َوإِْدِريَس َوُموَسى َوعيَسى َخاِزُنَها ِمْثَل َما َقاَل اَألوس

ْنَيا َوإِْبَراِهيَم َصَلَواُت اِهللا َعَلْيِهْم، َوَلْم ُيْثِبْت َكْيَف َمَناِزُلُهْم؛ َغْيَر َأنُه َذَكَر َأنُه َوَجَد آَدَم فِ  َماِء الدي الس
   َوإِْبَراِهيَم ِفي السَماِء الساِدَسِة َقالَ 
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اِلِح َواَألِخ اَأ الص ِبيصلى اهللا عليه وسلم ِبِإْدِريَس َقاَل َمْرَحًبا ِبالن ِبيِجْبِريُل ِبالن ا َمراِلِح َنٌس، َفَلم لص
 اِلِح َواَألِخ الص الص ِبيَمَرْرُت ِبُموَسى َفَقاَل َمْرَحًبا ِبالن اِلِح؛ ُقْلُت: َفُقْلُت: َمْن هَذا َقاَل: هَذا ِإْدِريُس ثُم

اِلِح؛ ُقْلُت: مَ  الص ِبياِلِح َوالن َمَرْرُت ِبِعيَسى َفَقاَل َمْرَحَبا ِباَألِخ الص ْن هَذا َمْن هَذا َقاَل: هَذا ُموَسى ثُم
 اِلِح َواِالْبِن الص الص ِبيَمَرْرُت ِبِإْبَراِهيَم َفَقاَل َمْرَحًبا ِبالن اِلِح؛ ُقْلُت: َمْن هَذا َقاَل: َقاَل: هَذا ِعيَسى ُثم

  هَذا ِإْبَراِهيُم صلى اهللا عليه وسلم
   52رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ًة، ثُم ُعِرَج ِبي َحتى َظَهْرُت ِلُمْسَتَوى َأْسَمُع ِفيِه َصريَف اَألْقَالِم، َفَفَرَض اهللاُ َعَلى ُأمِتي َخْمِسيَن َصالَ 
َحتى َمَرْرُت َعَلى ُموَسى، َفَقاَل: َما َفَرَض اهللاُ َلَك َعَلى ُأمِتَك ُقْلُت: َفَرَض َخْمِسيَن  َفَرَجْعُت ِبَذِلكَ 

ُموَسى  َصَالًة، َقاَل َفاْرِجْع ِإَلى َربَك َفِإن ُأمَتَك َال ُتِطيُق َذِلَك، َفَراَجَعِني َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت ِإَلى
َرَها؛ َفقَاَل: َراِجْع َربَك َفِإن ُأمَتَك َال ُتِطيُق، َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها، َفَرَجْعُت ِإَلْيِه، َفُقْلُت: َوَضَع َشطْ 

ُيَبدُل  َفَقاَل: اْرِجْع ِإَلى َربَك َفِإن ُأمَتَك َال ُتِطيُق َذِلَك، َفَراَجْعُتُه، َفقَاَل: ِهَي َخْمٌس َوِهَي َخْمُسوَن الَ 



      

اْنَتَهى ِبي  َقْوُل َلَدي َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى َفَقاَل َراِجْع َربَك، َفُقْلُت اْسَتْحَيْيُت ِمْن َربي ثُم اْنَطَلَق ِبي َحتىالْ 
َباِيُل اللْؤُلِؤ، َوإَِذا ُتَراُبَها ِإَلى ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى، َوَغِشَيَها َأْلَواٌن َال َأْدِري َما ِهَي ثُم ُأْدِخْلُت اْلَجنَة َفِإَذا ِفيَها حَ 

  باب كيف فرضت الصالة: في اإلسراء 1كتاب الصالة:  8اْلِمْسُك أخرجه البخاري في: 
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َد اْلَبْيِت حديث ماِلِك ْبِن َصْعَصَعة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنا َأَنا ِعنْ 
َفُشق ِمَن َبْيَن النائِم َواْلَيْقَظاِن، َوَذَكَر َبْيَن الرُجَلْيِن، َفُأِتيُت ِبَطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمِليَء ِحْكَمًة َوإِيَماًنا، 

يَماًنا، َوُأِتيُت ِبَدابٍة َأْبَيَض ُدوَن النْحِر ِإَلى َمَراق اْلَبْطِن، ثُم ُغِسَل اْلَبْطُن ِبَماِء َزْمَزَم، ثُم ُمِليَء ِحْكَمًة َوإِ 
ْنَيا، ِقيَل َمْن هذَ  َماَء الدى َأَتْيَنا السا َقاَل: ِجْبِريُل؛ اْلَبْغِل َوَفْوَق اْلِحَماِر، اْلُبَراُق، َفاْنَطَلْقُت َمَع ِجْبِريل َحت

ِه َقاَل: َنَعْم؛ ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء؛ َفَأَتْيُت ِقيَل: َمْن َمَعَك َقاَل: ُمَحمٌد، ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَليْ 
، َفَأَتْيَنا السَماَء الثاِنَيَة ِقيَل: َمنْ  ْمُت َعَلْيِه َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمِن اْبٍن َوَنِبيهَذا َقاَل: َعَلى آَدَم َفَسل 

َمَحمٌد صلى اهللا عليه وسلم، ِقيَل: ُأْرِسَل ِإَلْيِه َقاَل: َنَعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه ِجْبِريُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك َقاَل: 
 َفَأَتْيَنا الس اِلَثَة َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء؛ َفَأَتْيُت َعَلى ِعيَسى َوَيْحَيى َفَقاَال: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيَماَء الث

: ِجْبِريُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك ِقيَل: ُمَحمٌد، ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه َقاَل َنَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه ِقيَل: َمْن هَذا ِقيلَ 
ِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء، َفَأَتْيُت ُيوُسَف َفَسلْمُت َعَلْيِه، َقاَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبي َفَأَتْيَنا ا راِبَعَة، لسَماَء الَوَل

َل: ِقيَل: َمْن هَذا َقاَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك ِقيَل: ُمَحمٌد صلى اهللا عليه وسلم ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإِلْيِه ِقي
   َنَعْم، ِقيَل: َمْرَحًبا ِبِه َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْيُت َعَلى
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، َفَقاَل َمْرَحًبا ِمن َأٍخ َوَنِبي َفَأَتْيَنا السَماَء اْلَخاِمَسَة، ِقيَل: َمْن هَذا َقاَل: ِجْبِريُل، ِإْدِريَس َفَسلْمُت َعَلْيهِ 
ا يُء َجاَء َفَأَتْينَ ِقيَل: َوَمْن َمَعَك ِقيَل: ُمَحمٌد، ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه َقاَل: َنَعْم، ِقيَل َمْرَحًبا ِبِه َوَلِنْعَم اْلَمجِ 

: َمْن هَذا َعَلى هُروَن، َفَسلمُت َعَلْيِه، َفقَاَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبي َفَأَتْينا َعَلى السَماِء الساِدَسِة، ِقيلَ 
ِبِه َوَلِنْعَم ِقيَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك َقاَل: ُمَحمٌد صلى اهللا عليه وسلم، ِقيَل: َوَقْد ُأْرِسَل ِإَلْيِه َمْرَحًبا 
، َفَلما َجاَوْزتُ  ْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمْن َأٍخ َوَنِبيَبَكى،  الَمِجيُء َجاَء َفَأَتْيُت َعَلى ُموَسى َفَسل

ِتِه َأْفَضُل ِمما َيْدخُل ِمْن َفِقيَل: َما َأْبَكاَك َفَقاَل: َيا َرب هَذا اْلُغَالُم الِذي ُبِعَث َبْعِدي َيْدُخُل اْلَجنَة ِمْن أُ  م
َوَقْد ُأْرِسَل ُأمِتي َفَأَتْيَنا السَماَء الساِبَعَة، ِقيَل: َمْن هَذا ِقيَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َمْن َمَعَك ِقيَل: ُمَحمٌد، ِقيَل: 



      

يَم َفَسلْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبَك ِمِن اْبٍن َوَنِبي ِإَلْيِه َمْرَحًبا ِبِه َوَلِنْعَم اْلَمِجيُء َجاَء َفَأَتْيُت َعَلى ِإْبرَاهِ 
َسْبُعوَن َأْلَف  َفُرِفَع ِلَي اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر، َفَسَأْلُت ِجْبِريَل، َفَقاَل: هَذا اْلَبْيُت اْلَمْعُموُر، َيَصلي ِفيِه ُكل َيْومٍ 

ْيِه آِخَر َما َعَلْيِهْم َوُرِفَعْت ِلي ِسْدَرُة اْلُمْنَتَهى، َفِإَذا َنِبُقَها َكَأنُه ِقَالُل َهَجٍر َمَلٍك، ِإَذا َخَرُجوا َلْم َيُعوُدوا ِإلَ 
َأْلُت ِجْبِريَل، َوَوَرُقَها َكَأنُه آَذاُن اْلُفُيوِل، ِفي َأْصِلَها َأْرَبَعُة َأْنَهاٍر، َنْهَراِن َباِطَناِن َوَنْهَراِن َظاِهَراِن، َفسَ 

   اَل: َأما اْلَباِطَناِن َفِفيَفقَ 

)1/47(  

  

ُت ُموَسى، اْلَجنِة، َوَأما الظاِهَراِن َفالنيُل َواْلُفرَاُت ثُم ُفِرَضْت َعَلي َخْمُسوَن َصَالًة، َفَأْقَبْلُت َحتى ِجئْ 
َأْعَلُم ِبالناِس ِمْنَك، َعاَلْجُت َبِني ِإْسَراِئيَل َفَقاَل: َما َصَنْعَت ُقْلُت: ُفِرَضْت َعَلي َخْمُسوَن َصَالًة، َقاَل َأَنا 

َأرَبِعيَن، ثُم ِمْثَلُه،  َأَشد اْلُمَعاَلَجِة، َوإِن ُأمَتَك َال ُتِطيُق، َفاْرِجْع ِإَلى َربَك َفَسْلُه، َفَرَجْعُت َفَسَأْلُتُه، َفَجَعَلَها
ْشِريَن، ثُم ِمْثَلُه، َفَجَعَل َعشًرا، َفَأَتْيُت ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلُه، َفَجَعَلَها َخْمًسا، ثُم َثَالِثيَن، ثُم ِمْثَلُه، َفَجَعَل عِ 

ني َقْد َفَأَتْيُت ُموَسى، َفَقاَل: َما َصَنْعَت ُقْلُت: َجَعَلَها َخْمًسا، َفَقاَل ِمْثَلُه، ُقْلُت: َسلْمُت ِبَخْيٍر، َفُنوِدَي إِ 
كتاب بدء  59َوَخفْفُت َعْن ِعَباِدي َوَأْجِزي اْلَحَسَنَة َعْشرًا أخرجه البخاري في: َأْمَضْيت َفِريَضِتي 
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 حديث ابِن َعباٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َرَأْيُت َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبي؛ ُموَسى، َرُجًال آَدمَ 

 َواْلَبَياِض، ُطَواًال َجْعًدا َكَأنُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة؛ َوَرَأْيُت َعيَسى َرُجًال َمْرُبوًعا، َمْرُبوَع اْلَخْلِق ِإَلى اْلُحْمَرةِ 
اَل ِفي آَياٍت َأَراُهن اُهللا ِإياُه، َفَال  جاِر، َوالدْأِس، َوَرَأْيُت َماِلًكا َخاِزَن النَتُكْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلَقاِئِه َسِبَط الر

  باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء 7كتاب بدء الخلق:  59أخرجه البخاري في: 
   59رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 اَل َأن جاٍس، َفَذَكُروا الدا ِعْنَد اْبِن َعباٍس، َعْن ُمَجاِهٍد َقاَل ُكنُه َقاَل َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه حديُث اْبِن َعب
اْلَواِدي ُيَلبي  َكاِفٌر، َفَقاَل اْبُن َعباٍس: َلْم َأْسَمْعُه َولِكنُه َقاَل َأما ُموَسى َكَأني َأْنُظُر ِإَلْيِه ِإِذ اْنَحَدَر ِفي

  باب التلبية إذا انحدر في الوادي 30كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 
  60رقم الصفحة:  1زء: رقم الج



      

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه َرَأْيُت 

َمُر، َكَأنَما ُموَسى َوإَِذا َرُجٌل َضْرٌب َرِجٌل َكَأنُه ِمْن ِرَجاِل َشُنوَءَة، َوَرَأْيُت ِعيَسى َفِإَذا ُهَو َرُجٌل َرْبَعٌة َأحْ 
َخِر َخْمٌر، َفَقاَل َخَرَج ِمْن ِديَماٍس، َوَأَنا َأْشَبُه َوَلِد ِإْبَراهيَم ِبِه، ثُم ُأِتيُت ِبِإَناَءْيِن ِفي َأَحِدِهَما َلَبٌن، َوِفي اآل

َأَما ِإنَك َلْو َأَخْذَت اْلَخْمَر َغَوْت ُأمُتَك اْشَرْب َأيُهَما ِشْئَت، َفَأَخْذُت اللَبَن َفَشِرْبُتُه، َفِقيَل َأَخْذَت اْلِفْطَرَة، 
باب قول اهللا تعالى: (وهل أتاك حديث موسى) (وكلم  24كتاب األنبياء:  60أخرجه البخاري في: 

  اهللا موسى تكليما)
  60رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال

  61رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
يُث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َذَكَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما َبْيَن َظْهَري الناِس اْلَمِسيَح حد

 اَل َأْعَوُر اْلَعْيِن اْلُيْمَنى َكَأن جاْلَمِسيَح الد اَهللا َلْيَس ِبَأْعَوَر، َأَال ِإن اَل، َفَقاَل: ِإن جَبٌة َطاِفَيٌة َعْيَنُه ِعنَ  الد
   باب (واذكر في الكتاب مريم) 48كتاب األنبياء:  60أخرجه البخاري في: 
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  61رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، حديُث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأَراِني اللْيَلَة ِعْنَد اْلَكْعَبِة ِفي الَمَنامِ 
ُتُه َبْيَن َمْنِكَبْيِه، َرِجُل الشَعر، َيْقُطُر َرأْ َفِإَذا رَ  َجاِل، َتْضِرُب ِلمُسُه ُجٌل آَدُم َكَأْحَسِن َما ُيَرى ِمْن ُأْدِم الر

يُح اْبُن َماًء، َواِضًعا َيَدْيِه َعَلى َمْنِكَبْي َرُجَلْيِن َوُهَو َيُطوُف ِباْلَبْيِت، َفُقْلُت: َمْن هَذا َفَقاَلوا: هَذا اْلَمسِ 
َطٍن، َواِضًعا َيَدْيِه َمْرَيَم، ثُم َرَأْيُت َرُجًال َوَراَءُه َجْعًدا َقِطًطا، َأْعَوَر اْلَعْيِن اْلُيْمَنى، َكَأْشَبِه َمْن رََأْيُت ِباْبِن قَ 

كتاب  60أخرجه البخاري في:  َعَلى َمْنِكَبْي َرُجٍل َيُطوُف ِباْلَبْيِت، َفُقْلُت: َمْن هَذا َفَقاُلوا اْلَمِسيُح الدجالُ 
  باب (واذكر في الكتاب مريم) 48األنبياء: 

  61رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا أنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َلما َكذَبْتِني ُقَرْيٌش ُقْمُت ِفي
 63اْلَمْقِدِس، َفَطِفْقُت ُأْخِبُرُهْم َعْن آَياِتِه َوَأَنا َأْنُظُر ِإَلْيِه أخرجه البخاري في:  اْلِحْجِر َفَجَال اهللا ِلي َبْيتَ 



      

  باب حديث اإلسراء وقول اهللا تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليال) 41كتاب مناقب األنصار: 
  62رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في ذكر سدرة المنتهى

   62: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
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َن حديث اْبِن َمْسُعوٍد َعْن َأِبي ِإْسحَق الشْيَباِنّي، َقاَل: َسَأْلُت ِزر ْبَن ُحَبْيٍش َعْن َقْوِل اِهللا َتَعاَلى (َفَكا
ى ِجْبِريَل َلُه ِستِماَئِة َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه ما َأْوَحى) َقاَل: َحدَثَنا اْبُن َمْسُعوٍد َأنُه َرَأ

  باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء 7كتاب بدء الخلق:  59َجَناٍح أخرجه البخاري في: 
  62رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
معنى قول اهللا عز وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى)، وهل رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم ربه ليلة 

  اإلسراء
  63رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َتاْه َهْل َرَأى ُمَحمٌد صلى اهللا عليه وسلم َربُه َفَقالَ  ْت حديث َعاِئَشَة َعْن َمْسُروٍق َقاَل: ُقْلُت ِلَعاِئَشَة َيا ُأم

َأن ُمَحمًدا صلى اهللا  َلَقْد َقف َشَعِري ِمما ُقْلَت، َأْيَن َأْنَت ِمْن َثَالٍث َمْن َحدَثَكُهن َفَقْد َكَذَب: َمْن َحدَثكَ 
 عليه وسلم َرَأى َربُه َفَقْد َكَذَب، ثُم َقرَأْت (َال تُْدِرُكُه اَألْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَر َوُهَو اللِطيفُ 

َوَمْن َحدَثَك َأنُه َيْعَلُم َما ِفي َغٍد اْلَخِبيُر)، (َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكلَمُه اُهللا ِإال َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب)؛ 
م َقَرَأْت (َيَأيَها َفَقْد َكَذَب، ثُم َقَرَأْت (َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا)؛ َوَمْن َحدَثَك َأنُه َكَتَم َفَقْد َكَذَب، ثُ 

َتْيِن أخرجه الرُسوُل َبلْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَك) اآلي َالُم ِفي ُصوَرِتِه َمرُه َرَأى ِجْبِريَل َعَلْيِه السة؛ َولِكن
  باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع 1سورة النجم:  53كتاب التفسير:  65البخاري في: 
   63رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َفَقْد َأْعَظَم، ولِكْن قد َرأى ِجْبِريَل ِفي ُصوَرِتِه، َوَخْلُقُه  حديث َعاِئَشَة َقاَلْت َمْن َزَعَم َأن ُمَحمًدا َرَأى َربهُ 
باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة  7كتاب بدء الخلق:  59َساد َما َبْيَن األُُفِق أخرجه البخاري في: 

  في السماء
  64رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ىِإثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعال

  64رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ٍة آِنَيُتُهَما َوَما ِفيِهَما،  َتاِن ِمْن ِفضَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َجن حديث َأِبي ُموَسى، َأن
ى َربِهْم ِإال ِرَداُء اْلِكْبر َعَلى َوَجنتَاِن ِمْن َذَهٍب، آِنَيُتُهَما َوَما ِفيِهَما، َوَما َبْيَن اْلَقْوِم َوَبْيَن َأْن َيْنُظُروا ِإلَ 

باب قوله (ومن  1سورة الرحمن:  55كتاب التفسير:  65َوْجِهِه ِفي َجنِة َعْدٍن أخرجه البخاري في: 
  دونهما جنتان)

  64رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  معرفة طريق الرؤية
   64رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن الناس َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َهْل َنَرى َربَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل: َهْل ُتَماُروَن ِفي اْلَقَمِر حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ 
َسَحاٌب  َلْيَلَة اْلَبْدِر َلْيَس ُدوَنُه َسَحاٌب َقاُلوا َال َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َفَهْل تَماُروَن ِفي الشْمِس َلْيَس ُدوَنَها

َيْعبُد َشْيًئا  اُلوا َال َيا َرُسوَل اِهللا، َقاَل: َفِإنكْم َتَرْوَنُه َكَذِلَك ُيْحَشُر الناُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل َمْن َكانَ قَ 
ْلَيْتَبْعُه، َفِمْنُهْم َمْن َيتِبعُ الشْمَس، َوِمْنُهْم َمْن َيتِبُع اْلَقَمر، َوِمْنُهْم َمْن َيتِبعُ  الطَواِغيَت َوَتْبَقى هِذِه اُألمُة  َف

، َفِإَذا َجاَء َربَنا َعَرْفَناهُ، ِفيَها ُمَناِفُقوَها، َفَيْأِتيِهُم اُهللا َفَيُقوُل َأَنا َربُكْم، َفَيُقوُلوَن هَذا َمَكاُنَنا َحتى َيْأِتَيَنا َربَنا
َيْأِتيِهُم اُهللا َفَيُقوُل َأَنا َربُكْم، َفيقُ  َراُط َبْيَن َظْهَراَنْي َجَهنَم، َفَأُكوُن َف َنا، َفَيْدُعوُهْم، َوُيْضَرُب الصوُلوَن َأْنَت َرب

ِتِه، َوَال َيَتَكلُم َيْوَمِئٍذ َأَحٌد ِإال الرُسُل، َوَكَالُم الرُسِل يَ  ُسِل ِبُأمَل َمْن َيُجوُز ِمَن الر ْم سَ َأوَسل ُهمْم، ْوَمِئٍذ اللل
ِمْثُل َشْوِك َوِفي َجَهنَم َكَالِليُب ِمْثُل َشْوِك السْعَداِن، َهْل َرَأْيُتْم َشْوَك السْعَداِن َقاُلوا َنَعْم، َقاَل: َفِإنَها 

ِمْنُهْم َمْن ُيوَبُق ِبَعَمِلِه، السْعداِن، َغْيَر َأنُه َال َيْعَلُم َقْدَر ِعَظِمَها ِإال اُهللا، َتْخَطُف الناَس ِبَأْعَماِلِهْم، فَ 
اْلَمَالِئَكَة َأْن َوِمْنُهْم َمْن ُيَخْرَدُل ثُم َيْنُجو، َحتى ِإَذا َأَراَد اُهللا َرْحَمَة َمْن َأَراَد ِمْن َأْهِل الناِر َأَمَر اُهللا 

   آثَاِر السُجوِد، َوَحرَم اُهللا َعَلىُيْخِرُجوا َمْن َكاَن َيْعُبُد اَهللا، َفُيْخِرُجوَنُهْم، َوَيْعِرُفوَنُهْم بِ 
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لسُجوِد؛ َفَيْخُرُجوَن الناِر َأْن َتْأُكَل َأَثَر السُجوِد، َفَيْخُرُجوَن ِمَن النار، َفُكل اْبِن آَدَم َتْأُكُلُه الناُر ِإال َأَثَر ا
اُء اْلَحَياِة، َفَيْنُبُتوَن َكَما َتْنُبُت اْلِحبُة ِفي َحِميِل السْيِل؛ ثُم َيْفُرُغ ِمَن الناِر َقِد اْمَتَحُشوا، َفُيَصب َعَلْيِهْم مَ 

اْلَجنَة، ُمْقِبًال  اُهللا ِمَن اْلَقَضاِء َبْيَن اْلِعَباِد، َوَيْبَقى َرُجٌل َبْيَن اْلَجنِة َوالناِر، َوُهَو آِخُر َأْهِل الناِر ُدُخوالً 
َل الناِر، َفَيُقوُل َيا َرب اْصِرْف َوْجِهي َعِن الناِر، َقْد َقَشَبِني ِريُحَها، َوَأْحَرَقِني َذَكاُؤَها، َفَيُقوُل ِبَوْجِهِه ِقبَ 

ٍد َعهْ  َهْل َعِسْيَت ِإْن ُفِعَل َذِلَك ِبَك َأْن َتْسَأَل َغْيَر َذِلَك َفَيُقوُل َال َوِعزِتَك، َفُيْعِطي اَهللا َما َيَشاُء ِمنْ 
 اُهللا َأْن َوِميَثاٍق؛ َفَيْصِرُف اُهللا َوْجَهُه َعِن الناِر َفِإَذا َأْقَبَل ِبِه َعَلى اْلَجنِة َرَأى َبْهَجَتَها، َسَكَت َما َشاءَ 

الُعُهوَد َواْلَمَواِثيَق َأْن َال َيْسُكَت، ثُم َقاَل َيا َرب َقدْمِني ِعْنَد َباِب اْلَجنِة، َفَيُقوُل اُهللا َلُه، َأَلْيَس َقْد َأْعَطْيَت 
ْعِطيَت َذِلَك َتْسَأَل َغْيَر الِذي ُكْنَت َسَأْلَت َفَيُقوُل َيا َرب َال َأُكوَنن َأْشَقى َخْلِقَك؛ َفَيُقوُل َفَما َعِسْيَت ِإْن أُ 

َفيْعِطي َربُه َما َشاَء ِمْن َعْهٍد َوِميَثاق، َفُيَقدُمُه َأْن َال َتْسَأَل َغْيَرُه َفَيُقوُل َال َوِعزِتَك َال َأْسَأُل َغْيَر َذِلَك؛ 
َشاَء اُهللا َأْن  ِإَلى َباِب اْلَجنِة، َفِإَذا َبَلَغ َباَبَها َفَرَأى َزْهَرَتَها، َوَما ِفيَها َمَن النْضَرِة والسُروِر َفَيْسُكُت َما

 َأْدِخْلِني اْلَجن َة، َفَيُقوُل اُهللا: َوْيَحَك َيا اْبَن آَدَم َما َأْغَدَرَك َأَلْيَس َقْد َأْعَطْيَت اْلُعُهوَد َيْسُكَت، َفيُقوُل َيا َرب
   َواْلَمَواِثيقَ 
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 َوَجل َال َتْجَعْلِني َأْشَقى َخْلِقَك، َفَيْضَحُك اُهللا َعز ِذي ُأْعِطيَت َفَيُقوُل َيا َربِمْنهُ َأْن َال َتْسَأَل َغْيَر ال  ُثم ،
 ُتُه، َقاَل اُهللا َعزى ِإَذا اْنَقَطَعْت ُأْمِنيى، َحتَفَيَتَمن ، ِة، َفَيُقوُل َتَمنِمْن َكَذا َيْأَذُن َلُه ِفي ُدُخوِل اْلجن : َوَجل 

: َلَك َذلَك َوِمْثُلُه َمَعُه أخرجه البخاري َوَكَذا َأْقَبَل ُيَذكُرهُ َربُه؛ َحتى ِإَذا اْنَتَهْت ِبِه اَألَماِني َقاَل اُهللا َتَعاَلى
  باب فضل السجود 129كتاب األذان:  10في: 

   64رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/55(  

  

َيِة  ِفي ُرؤْ حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل ُقْلَنا َيا َرُسوَل اِهللا َهْل َنَرى َربَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل: َهْل ُتَضاُرونَ 
ال َكَما ُتَضاُروَن الشْمِس َواْلَقَمِر ِإَذا َكاَنْت َصْحًوا ُقْلَنا َال َقاَل: َفَإنُكْم َال ُتَضاُروَن ِفي ُرْؤَيِة َربُكْم َيْوَمِئٍذ إِ 

ِليِب َمَع ِفي ُرْؤَيِتِهَما ُثم َقاَل: ُيَناِدي ُمَناٍد: ِلَيْذَهْب ُكل َقْوٍم ِإَلى َما َكاُنوا َيْعُبُدونَ  َفَيْذَهُب َأْصَحاُب الص ،



      

 َيْعُبُد اَهللا َصِليِبِهْم، َوَأْصَحاُب اَألْوثَاِن َمَع َأْوَثاِنِهْم، َوَأْصَحاُب ُكل آِلَهٍة َمَع آِلَهِتِهْم، َحتى َيْبَقى َمْن َكانَ 
ِبَجَهنَم تُْعَرُض َكَأنَها َسَراٌب، َفُيَقاُل ِلْلَيُهوِد: َما ِمْن َبر َأْو َفاِجٍر، وُغبَراٌت ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، ثُم ُيْؤَتى 

، َفَما ُتِريُدون َقاُلوا ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن َقاُلوا ُكنا َنْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اِهللا، َفَقاَل َكَذْبتُْم، َلْم َيُكْن ِهللا َصاِحَبٌة َوَال َوَلدٌ 
اْشَرُبوا، َفَيَتَساَقُطوَن ِفي َجَهنَم ثُم ُيَقاُل ِللنَصاَرى َما ُكْنتُْم َتْعُبُدوَن َفَيُقولوَن ُكنا ُنِريُد َأْن َتْسِقَيَنا، َفُيَقاُل 

َيَنا، ِريُد َأْن َتْسقِ َنْعُبُد اْلَمِسيَح اْبَن اِهللا، َفُيَقال َكَذْبتُْم َلْم َيُكْن ِهللا َصاِحَبٌة َوَال َوَلٌد، َفَما ُتِريُدوَن َفَيُقوُلوَن نُ 
ُل َلُهْم َما َفُيقَاُل اْشَرُبوا، َفَيَتَساَقُطوَن ِفي َجَهنَم َحتى َيْبَقى َمْن َكاَن َيْعُبُد اَهللا ِمْن َبر َأْو َفاِجٍر، َفُيَقا

نا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي: َيْحِبُسكْم َوَقْد َذَهَب الناس َفَيقوُلوَن َفاَرْقَناُهْم َوَنْحُن َأْحَوُج ِمنا ِإَلْيِه اْلَيْوَم، َوإِ 
نَما َنْنَتِظُر َربَنا؛ َقاَل َفَيْأِتيِهُم اْلَجباُر، ِفي ُصوَرةٍ     َغْيَر ُصوَرِتهِ  ِلَيْلَحْق كل َقْوٍم ِبَما َكاُنوا َيْعُبُدوَن َوإِ
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َل َمرٍة؛ َفَيُقوُل َأَنا َربُكْم، ِتي َرَأْوُه ِفيَها َأواَألْنِبَياُء، َفَيُقوُل َهْل َبْيَنُكْم  ال ُمُه ِإالَنا َفَال ُيَكلَفَيُقوُلون َأْنَت َرب
اَن َيْسُجُد ِهللا َوَبْيَنه آيٌة َتْعِرُفوَنُه َفَيُقوُلوَن الساُق؛ فَيْكِشُف َعْن َساِقِه، َفَيْسُجُد َلُه ُكل ُمْؤِمٍن، َوَيْبَقى َمْن كَ 

َم ؛ َفَيْذَهُب َكْيما َيْسُجَد َفَيُعوُد َظْهُرُه َطَبًقا ِواِحًدا، ثُم ُيْؤَتى ِباْلِجْسِم َفُيْجَعُل َبْيَن َظْهَرْي َجَهن ِرَياًء َوُسْمَعةً 
َلَها َشْوَكٌة  ُقْلَنا َيا َرُسوَل اِهللا َوَما اْلِجْسُر َقاَل َمْدَحَضٌة َمِزلٌة َعَلْيِه َخَطاِطيُف َوَكَالِليُب، َوَحَسَكٌة ُمَفْلَطَحةٌ 

يِح، َوَكَأجَ  ْرِف َوَكاْلَبْرِق وَكالرْعَداُن اْلُمْؤِمُن َعَلْيَها َكالطاِويَد اْلَخْيِل ُعَقْيَفاُء َتُكوُن ِبَنْجٍد ُيَقاُل َلَها الس
 ى َيُمرَم، َحتٌم، َوَناٍج َمْخُدوٌش، َوَمْكُدوٌس ِفي َناِر َجَهنَكاِب، َفَناٍج ُمَسل آِخُرُهْم ُيْسَحُب َسْحًبا َفَما  َوالر

َأَنُهْم َقْد َنَجْوا َوَبِقَي  َأْنتُْم َبَأَشد ِلي ُمَناَشَدًة ِفي اْلَحق َقْد َتَبيَن َلُكْم ِمَن اْلمْؤِمِن َيْوَمِئٍذ ِلْلَجباِر َفِإَذا َرَأْوا
َمَعَنا َوَيُصوُموَن َمَعَنا َوَيْعَمُلوَن َمَعَنا؛ َفَيُقوُل اُهللا َتَعاَلى  ِإْخَواُنُهْم، َيُقوُلوَن َربَنا ِإْخَواُنَنا َكاُنوا ُيَصلونَ 

ُم اُهللا ُصَوَرهْم َعَلى ال اِر، َفَيْأُتوَنُهْم اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتْم ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل ِديَناٍر ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرُجوُه، َوُيَحرن
الناِر ِإَلى َقَدِمِه َوإَِلى َأْنَصاِف َساَقْيِه، َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرفوا ثُم َيُعوُدوَن َفَيُقوُل َوَبْعُضُهْم َقْد َغاَب ِفي 

   َفَيُقوُل اْذَهُبوا اْذَهُبوا َفَمْن َوَجْدُتم ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل ِنْصِف ِديَناٍر َفَأْخِرُجوُه؛ َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا ثُم َيُعوُدونَ 
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  َفَمْن َوَجْدتُْم ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاَل َذرٍة ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرُجوُه؛ َفُيْخِرُجوَن َمْن َعَرُفوا
  68رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها) َفَيْشَفعُ  َقاَل َأُبو َسِعيٍد: َفِإْن َلْم ُتَصدُقوِني َفاْقَرُءوا (ِإن اَهللا َال َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍة َوإِْن َتكُ 



      

ُيْخِرُج َأْقَواًما َقِد النِبُيوَن َواْلَمَالِئَكُة َواْلُمْؤِمُنوَن َفَيُقوُل اْلَجباُر َبِقَيْت َشَفاَعِتي، َفَيْقِبُض َقْبَضًة ِمَن الناِر فَ 
ُه َماُء اْلَحَياِة، َفَيْنُبُتوَن ِفي َحاَفَتيِه َكَما َتْنُبُت اْلِحبُة ِفي اْمُتِحُشوا، َفُيْلَقْوَن ِفي َنَهٍر ِبَأْفَواِه اْلَجنِة ُيَقاُل لَ 

ْخَرِة ِإَلى َجاِنِب الشَجَرِة، َفَما َكاَن ِإَلى الشْمِس ِمْنهَ  ْيِل َقْد َرَأْيُتُموَها ِإَلى َجاِنِب الصا َكاَن َحِميِل الس
 لْؤُلُؤ، َفُيْجَعُل ِفي ِرَقاِبِهِم اْلَخَواِتيُم  َأْخَضَر، َوَما َكان ِمْنًها ِإَلى الظُهُم اللَكاَن َأْبَيَض َفَيْخُرُجوَن َكَأن

ِمُلوُه، َوَال َخْيٍر َفَيْدُخُلوَن اْلَجنَة، َفَيُقوُل َأْهُل اْلَجنِة هؤَُالِء ُعَتَقاُء الرْحمِن َأْدَخَلُهُم اْلَجنَة َبَغْيِر َعَمٍل عَ 
باب قول اهللا  24كتاب التوحيد:  97َفُيَقاُل َلُهْم َلُكْم َما َرَأْيُتْم َوِمْثُلُه َمَعُه أخرجه البخاري في: َقدُموُه، 

  تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)
  68رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإثبات الشفاعة وإِخراج الموحدين من النار

   72رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َيْدُخُل َأْهُل اْلَجنِة 
 َخْرَدٍل ِمْن اْلَجنَة، َوَأْهُل الناِر الناَر ُثم َيُقوُل اُهللا َتَعاَلى: َأْخِرُجوا َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍة ِمنْ 

) َفَيْنُبُتوَن ِإيَماِن، َفُيْخَرُجوَن ِمْنَها َقِد اْسَودوا، َفُيْلَقوَن ِفي َنَهِر اْلَحَيا َأِو اْلَحَياِة (َشك من َأحد رجال السَند
كتاب  2في َكَما َتْنُبُت اْلِحبُة ِفي َجاِنِب السْيِل، َأَلْم َتَرَأنَها َتْخُرُج َصْفَراَء ُمْلَتِوَيًة أخرجه البخاري 

  باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال 15اإليمان: 
  72رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  آخر أهل النار خروجا

  73رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديُث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َألْعَلُم آِخَر َأْهِل الناِر 
اْلَجنَة، َفَيْأِتيَها ُخُروًجا ِمْنَها، َوآِخَر َأْهِل اْلَجنِة ُدُخوًال َرُجٌل َيْخُرُج ِمَن الناِر َكْبًوا َفَيُقوُل اُهللا اْذَهْب َفاْدُخِل 

َفاْدُخِل اْلَجنَة َفَيْأِتَيها َفُيَخيُل َفُيَخيُل ِإَلْيِه َأنَها َمَألى، َفَيْرِجُع َفَيُقوُل َيا َرب َوَجْدُتَها َمَألى، َفَيُقوُل اْذَهب 
 ِمْثَل الدْنَيا ِإَلْيِه َأنَها َمَألى، َفَيْرِجُع َفَيُقوُل َيا َرب َوَجْدُتَها َمَألى، َفَيُقوُل اْذَهب فاْدُخِل اْلَجنَة َفِإن َلكَ 

  الدْنَيا، َفَيُقوُل َتسَخُر ِمني َأْو َتْضَحُك ِمني َوَأْنَت اْلَمِلكُ  َوَعَشَرَة َأْمثَاِلَها، َأْو ِإن َلَك ِمْثَل َعَشَرِة َأْمَثالِ 
   َفَلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َضِحَك َحتى َبَدْت َنَواِجُذهُ 
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باب صفة الجنة  51ب الرقاق: كتا 81َوَكاَن ُيَقاُل: َذِلَك َأْدَنى َأْهِل اْلَجنِة َمْنِزَلًة أخرجه البخاري في 
  والنار

  73رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أدنى أهل الجنة منزلة فيها
  74رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َن حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيْجَمُع اُهللا الناَس َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيقوُلو 

ِدِه، َوَنَفَخ ْشَفْعَنا َعَلى َربَنا َحتى ُيِريَحَنا ِمْن َمَكاِنَنا َفَيْأتُوَن آَدَم َفَيُقوُلوَن: َأْنَت الِذي َخَلَقَك اُهللا ِبيَ َلِو اْستَ 
اُكْم، َوَيْذُكُر َخِطيَئَتُه، ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمَر اْلَمَالِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، َفاْشَفْع َلَنا ِعْنَد َربَنا؛ َفَيُقوُل: َلْسُت ُهنَ 

َل َرُسوٍل َبَعَثُه اُهللا َفَيْأُتوَنُه َفَيُقوُل: َلْسُت ُهَناُكْم، َوَيْذُكُر َخِطيَئَتُه، ائْ  ِذي َوَيقوُل اْئُتوا ُنوًحا، َأوُتوا ِإْبرَاِهيَم ال
ْذُكُر َخِطيَئَتُه، اْئَتوا ُموَسى الِذي َكلَمُه اُهللا؛ َفَيْأُتوَنه اتَخَذُه اُهللا َخِليًال، َفَيْأُتوَنُه َفَيُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، َويَ 

 ًدا صلى اهللا َفَيُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، َفَيْذُكُر َخِطيَئَتُه، اْئُتوا ِعيَسى، َفَيْأُتوَنُه َفَيُقوُل َلْسُت ُهَناُكْم، اْئُتوا ُمَحم
َر َفَيْأُتوِني، َفَأْستْأِذُن َعَلى َربي، َفِإَذا َرَأْيُتُه َوَقْعُت عليه وسلم َفَقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَم مِ  ْن َذْنِبِه َوَما َتَأخ

ْرَفُع َرْأِسي َساجًدا، َفَيَدُعِني َما َشاَء اُهللا، ثُم ُيَقاُل اْرَفْع َرْأَسَك، َسْل ُتْعَطْه، َوُقْل ُيسَمْع، َواْشَفْع ُتَشفْع َفَأ
م َأُعوُد ِبَتْحِميٍد ُيَعلُمِني؛ ثُم َأْشَفُع َفَيُحد ِلي َحدا، ثُم ُأْخِرُجُهْم ِمَن الناِر َوُأْدِخُلُهُم اْلَجنَة؛ ثُ َفَأْحَمُد َربي 

   َفَأَقُع َساِجًدا ِمْثَلُه ِفي
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كتاب الرقاق:  81َسُه اْلُقْرآُن أخرجه البخاري في: الثاِلَثِة َأِو الراِبَعِة َحتى َما َيْبَقى ِفي الناِر ِإال َمْن َحبَ 
  باب صفة الجنة والنار 51

  74رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َحدثََنا ُمَحمٌد صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َماَج الناُس 
ْأُتوَن آَدَم َفَيُقوُلوَن: اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك َفَيُقوُل: َلْسُت َلَها َولِكْن َعَلْيُكْم ِبِإْبَراِهيَم َفِإنُه َبْعُضُهْم ِفي َبْعٍض، َفيَ 

َن ُموَسى َيْأتُو َخِليُل الرْحمِن؛ َفَيْأُتوَن ِإْبرَاِهيَم، َفَيُقوُل: َلْسُت َلَها َولِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَسى َفِإنُه َكِليُم اِهللا؛ فَ 



      

َها َولِكْن َفَيُقوُل: َلْسُت َلَها َولِكْن َعَلْيُكْم ِبِعيَسى َفِإنُه ُروُح اِهللا َوَكِلَمُتُه؛ َفَيْأتوَن ِعيَسى فَيُقوُل: َلْسُت لَ 
ْؤَذُن ِلي، َوُيْلِهُمِني َعَلْيُكْم ِبمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَيْأُتوِني َفَأُقوُل: َأَنا َلَها، َفأْسَتْأِذُن َعَلى َربي َفيُ 

ُمَحمُد اْرَفْع َمَحاِمَد َأْحَمُدُه ِبَها َال َتْحُضُرِني اآلَن، َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد َوَأِخر َلُه َساِجًدا، َفُيَقاُل: َيا 
 ْع؛ َفَأقُوُل: َيا َربِتي، َفُيَقاُل: اْنَطِلْق َفَأْخِرْج َمْن  َرْأَسَك َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفِتي، ُأمُأم

، ثُم َأِخر َلُه َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َشِعيَرٍة ِمْن ِإيَماٍن، َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل ثُم َأُعوُد َفَأْحَمُدهُ ِبِتْلَك اْلَمَحاِمدِ 
، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل تُْعَط، َواْشَفْع ُتَشَفْع؛ َفَأُقوُل: َيا َرب ُأمِتي، َساِجًدا؛ َفُيَقاُل: َيا ُمَحمُد اْرَفْع َرْأَسكَ 

   ُأمِتي َفُيَقاُل اْنَطِلْق َفَأْخِرْج ِمْنَها َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍة َأْو َخْرَدَلٍة ِمْن ِإيَماٍن؛
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وُد َفَأْحَمُدهُ ِبَتْلَك اْلَمَحاِمِد ُثم َأِخر َلُه َساِجًدا؛ َفُيَقاُل َيا ُمَحمُد اْرَفْع َرْأَسَك، َوُقْل َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعُل؛ ثُم َأعُ 
ِبِه َكاَن ِفي َقلْ ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفْع؛ َفَأُقوُل َيا َرب ُأمِتي، ُأمِتي َفُيَقاُل اْنَطِلْق َفأْخِرْج َمْن 

  َأْدَنى َأْدَنى َأْدَنى ِمْثَقاِل َحبِة َخْرَدٍل ِمْن ِإيَماٍن َفَأْخِرْجُه ِمَن الناِر؛ َفَأْنَطِلُق َفَأْفَعل
َوُقْل ُيْسَمع، ْأَسَك، ثُم َأُعوُد الراِبَعَة َفَأْحَمُدُه ِبِتْلَك اْلَمَحاِمِد، ثُم َأِخر َلُه َساِجًدا؛ َفُيَقاُل َيا ُمَحمُد اْرَفْع رَ 

 اُهللا، َفَيُقوُل َوِعز اْئَذْن ِلي ِفيَمْن َقاَل َال ِإلَه ِإال ْع؛ َفَأَقوُل َيا َربِتي َوَجَالِلي َوَسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشف
 36كتاب التوحيد:  97َوِكْبِرَياِئي َوَعَظَمِتي ُألْخِرَجن ِمْنَها َمْن َقاَل ال ِإله إال اُهللا أخرجه البخاري في: 

  باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم
   75رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: ُأِتَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَلْحٍم، َفُرِفَع ِإَلْيِه الذَراُع، 
َس ِمْنَها َنْهَسًة ثُم َقاَل: َأَنا َسيُد الناِس َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَهْل َتْدُروَن ِمم َذِلَك ُيْجَمعُ َوَكاَنْت ُتْعِجُبُه، َفَنهَ 

ِليَن َواآلِخِريَن ِفي َصِعيٍد ِواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الداِعي، َوَيْنُفُذُهُم اْلَبَصُر، َوَتْدُنو الشْمُس  اُس اَألوَفَيْبُلُغ  الن
َأَال َتْنُظُروَن  ناَس ِمَن الَغم َواْلَكْرِب َما َال ُيِطيُقوَن َوَال َيْحَتِمُلوَن؛ َفَيُقوُل الناُس َأَال َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكمْ ال

َلْيِه السَالُم؛ َفَيُقوُلوَن َلُه: َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى َربُكْم َفيُقوُل َبْعُض الناِس ِلَبْعٍض، َعَلْيُكْم بِآَدَم، َفَيْأُتوَن آَدَم عَ 
َلَنا ِإَلى َربَك،  َأْنَت َأُبو اْلَبَشر، َخَلَقَك اُهللا ِبَيِدِه، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمَر اْلَمَالِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفعْ 

َفَيُقوُل آَدُم ِإن َربي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم  َأَال َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َأَال َتَرى ِإَلى َما َقْد َبَلَغَنا
نُه َنَهاِني َعِن الشَجَرِة َفَعَصْيُتُه، َنْفِسي َنْفسِ  ي َنْفِسي؛ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدهُ ِمْثَلُه، َوإِ



      

ُل الرُسِل ِإَلى َأْهِل اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ُنوٍح؛ َفَيأْ  َك َأْنَت َأوُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن: َيا ُنوُح ِإن
ِإن َربي َعز اَألْرِض، َوَقْد َسماَك اُهللا َعْبًدا َشُكوًرا، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك، َأَال َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َفَيُقوُل: 

َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه؛ َوإِنُه َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوٌة  َوَجل َقْد َغِضَب اْلَيْومَ 
   َدَعْوُتَها َعَلى َقْوِمي، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي

)1/63(  

  

ُقوُلوَن َيا ِإْبَراِهيُم َأْنَت َنِبي اِهللا َوِخِليُلُه ِمْن َأْهِل اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ِإْبَراِهيَم، َفَيْأُتوَن ِإْبراِهيَم َفيَ 
َغَضًبا َلْم اَألْرِض اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك، َأَال َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َفَيُقوُل َلُهْم ِإن َربي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم 

َدهُ ِمْثَلُه؛ َوإِني َقْد كْنُت َكَذْبُت َثالَث َكَذَباٍت، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَله، َوَلْن َيْغَضَب َبعْ 
َلَك ا هللا اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ُموَسى َفَيْأُتوَن ُموَسى، َفَيُقوُلوَن: َيا ُموَسى َأْنَت َرُسوُل اِهللا َفض

، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك َأَال َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َفَيُقوُل ِإن َربي َقْد َغِضَب ِبِرَساَلِتِه َوِبَكَالِمِه َعَلى الناسِ 
َمْر ِبَقْتِلَها، َنْفِسي اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِني َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْم ُأو 

ِسي َنْفِسي اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذهُبوا ِإَلى ِعيسى؛ َفَيْأُتوَن ِعيسى، َفَيُقوُلوَن َيا ِعيسى َأْنَت َرُسوُل اِهللا َنفْ 
َأَال  َلَنا، صلى اهللا عليه وسلم َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َوَكلْمَت الناَس ِفي اْلَمْهِد َصِبيا، اْشَفعْ 

ْن َيْغَضَب َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه َفَيُقوُل ِعيسى، ِإن َربي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َولَ 
مٍد صلى اهللا عليه َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوَلْم َيْذُكْر َذْنًبا، َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ُمحَ 

َقْد وسلم؛ َفَيْأُتوَن ُمَحمًدا صلى اهللا عليه وسلم، َفَيُقوُلوَن: َيا ُمَحمُد َأْنَت َرُسوُل اِهللا َوَخاِتُم اَألْنِبَياِء، وَ 
َر، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَغَفَر اُهللا َلَك َما َتَقد   
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  َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيه َربَك، َأالَ 
  78رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُحْسِن الثَناِء َفَأْنَطِلُق َفآِتي َتْحَت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا ِلَربي َعز َوَجل ثُم َيْفَتُح اُهللا َعَلي ِمْن َمَحاِمِدِه وَ 

، ُثم ُيَقاُل: َيا ُمَحمُد اْرَفْع َرْأَسَك، َسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفْع؛ َفَأْرَفُع َعَلْيِه َشْيًئا َلْم َيْفَتْحُه َعَلى َأَحٍد َقْبِلي
َلْيِهْم ِمَن َرْأِسي، َفَأُقوُل: ُأمِتي َيا َرب ُأمِتي َيا َرب َفُيَقاُل: َيا ُمَحمُد َأْدِخْل ِمْن ُأمِتَك َمْن َال ِحَساَب عَ 

ِمْن َأْبَواِب اْلَجنِة، َوُهْم ُشَرَكاُء الناِس ِفيَما ِسَوى ذِلَك ِمَن اَألْبَواِب، ثُم َقاَل: َوالِذي َنْفِسي اْلَباِب اَألْيَمِن 



      

 َة َوِحْمَيَر، َأْو َكَما َبْيَن َمكِة َكَما َبْيَن َمكَما َبْيَن الِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريِع اْلَجن ى َة َوُبْصرَ ِبَيِدِه ِإن
  باب ذرية من حملنا مع نوح 5سورة اإلسراء:  17كتاب التفسير:  65أخرجه البخاري في: 

  78رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اختباء النبي صلى اهللا عليه وسلم دعوة الشفاعة ُألمته
  82رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
سلم: ِلُكل َنِبي َدْعَوٌة، َفُأِريُد، ِإْن َشاَء اُهللا، َأْن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و 

باب قوله تعالى  31كتاب التوحيد:  97َأْخَتِبَي َدْعَوِتي َشَفاَعًة ُألمِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: 
  (قل لو كان البحر مداًدا لكلمات ربي)

   82رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ث َأَنٍس َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُكل َنِبي َسَأَل ُسَؤاًال َأْو َقاَل ِلُكل َنِبي َدْعوٌة َقد َدَعاحدي
 1كتاب الدعوات:  80ِبَها َفاْسُتِجيَبْت، َفَجَعْلُت َدْعَوِتي َشَفاَعًة ُألمِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: 

  ي دعوة مستجابةباب لكل نب
  82رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك األقربين)

  82رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َوَجل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحيَن َأْنَزَل اُهللا َعز
ْقَرِبيَن)، َقاَل: َيا َمْعَشَر قَرْيٍش َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم، َال ُأْغِني َعْنُكْم ِمَن (َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك األَ 

ِني َعْنَك ِمَن اِهللا َشْيًئا َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف َال ُأْغِني َعْنُكْم َمَن اِهللا َشْيًئا َيا َعباُس ْبَن َعْبِد اْلُمطِلِب َال ُأغْ 
َة َرُسوِل اِهللا َال ُأْغِني َعْنِك ِمَن اِهللا َشْيًئا َوَيا َفاِطَمُة ِبْنَت ُمَحمٍد صلىا ُة َعماهللا عليه  ِهللا َشْيًئا َوَيا َصِفي

كتاب  55وسلم، َسِليني َما ِشْئِت ِمْن َماِلي، َال ُأْغِني َعْنِك ِمَن اِهللا َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
  يدخل النساء والولد في األقارب باب هل 11الوصايا: 

   82رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َرُسوُل اِهللا حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َلما َنَزَلْت (َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اَألْقَرِبيَن) َوَرْهَطَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن، َخَرَج 
َفا َفَهتفَ  ى َصِعَد الصَيا َصَباَحاْه َفَقاُلوا َمْن هَذا َفاْجَتَمُعوا ِإَلْيِه َفَقاَل: َأَرَأْيتُْم صلى اهللا عليه وسلم َحت :

َكِذًبا، َقاَل: َفِإني  ِإْن َأْخَبْرُتُكْم َأن َخْيًال َتْخُرُج ِمْن َسْفِح هَذا اْلَجَبِل َأُكْنتُْم ُمَصدِقي َقاُلوا َما َجرْبَنا َعَلْيكَ 
ِبي َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد، قاَل َأُبو َلَهٍب: َتبا َلَك َما َجَمْعَتَنا ِإال ِلهَذا ثُم َقاَم َفَنَزَلْت (َتبْت َيَدا َأَنِذيٌر َلُكْم َبْيَن 

) أخرجه البخاري في:  باب  1سورة تبت يدا أبي لهب وتب:  111كتاب التفسير:  65َلَهٍب َوَتب
  حدثنا يوسف
  83رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  شفاعة النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه

  84رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َك  صلى اهللا عليه وسلم: َما َأْغَنْيَت َعْن َعم ِبيِلِب رضي اهللا عنه َقاَل ِللناِس ْبِن َعْبِد اْلُمطحديُث اْلَعب
َل: ُهَو ِفي َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر َوَلْوَال َأَنا َلَكاَن ِفي الدَرِك اَألْسَفِل ِمَن َفِإنُه َكاَن َيُحوُطَك َوَيْغَضُب َلَك َقا

  باب قصة أبي طالب 40كتاب مناقب األنصار:  63الناِر أخرجه البخاري في: 
  84رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيُه َسِمَع النرضي اهللا عنه َأن ُه،  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريصلى اهللا عليه وسلم، َوُذِكَر ِعْنَدهُ َعم

ِمْنُه ِدَماغُه  َفقاَل: َلَعلُه َتْنَفُعُه َشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْجَعُل ِفي َضحَضاٍح ِمَن الناِر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه َيْغِلي
   باب قصة أبي طالب 40كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: 
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  84رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أهون أهل النار عذاًبا
  84رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

 حديث النْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإن َأْهَوَن َأْهِل الناِر َعَذاًبا
كتاب  81َمِص َقَدمْيِه َجْمَرةٌ َيْغِلي ِمْنَها ِدَماُغُه أخرجه البخاري في: َيْوَم اْلِقَياَمِة َلَرُجٌل َتوَضُع ِفي َأخْ 

  باب صفة الجنة والنار 51الرقاق: 
  84رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مواالة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

  85رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

لنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِجَهاًرا َغْيَر ِسر َيُقوُل: ِإن آَل َأِبي حديث َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: َسِمْعُت ا
َها َيْعِني َأِصُلَها ُفَالٍن َلْيُسوا ِبَأْوِلَياِئي، ِإنَما َوِليَي اُهللا َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن، َولِكْن َلُهْم َرِحٌم َأَبلًها ِبَبَاللِ 

  باب يبل الرحم ببالها 14كتاب األدب:  78ِبِصَلِتَها أخرجه البخاري في: 
  85رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وال عذاب

  85رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُزْمَرٌة ُهْم َسْبُعوَن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َيْدُخُل ِمْن ُأمِتي
  َأْلًفا ُتِضيُء ُوُجوُهُهْم ِإَضاَءَة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدرِ 

ْدُع اَهللا َأْن َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَقاَم ُعكاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن اَألَسِدي َيْرَفُع َنِمَرًة َعَلْيِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ا
   اَل: اللُهم اْجَعْلُه ِمْنُهمْ َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، قَ 
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 َقاَم َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا اْدُع اَهللا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َفَقاَل: َسَبَقَك ُعك اَشُة أخرجه ثُم
  باب يدخل الجنة سبعون ألًفا بغير حساب 50كتاب الرقاق:  81البخاري في: 

  85رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا
  

ا، حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَيْدُخَلن اْلَجنَة ِمْن ُأمِتي َسْبُعوَن َأْلفً 
ُلُهْم َحتى َأْو َسْبُعِماَئِة َأْلٍف (َال َيْدِري الراِوي َأيُهَما َقاَل) ُمَتَماِسكوَن آِخٌذ َبْعُضُهْم بعًضا َال َيْدُخُل َأو ،

باب  51كتاب الرقاق:  81َيْدُخَل آِخُرُهْم، ُوُجوُهُهْم َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر أخرجه البخاري في: 



      

  صفة الجنة والنار
   86رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما َفَقاَل ُعِرَضْت َعَلي اُألَمُم َفَجَعَل حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا النبِ 
ُه َأَحٌد، َوَرَأْيُت َسَواًدا َيُمر النِبي َمَعُه الرُجُل، َوالنِبي َمَعُه الرُجَالِن، َوالنِبي َمَعُه الرْهُط، َوالنِبي َلْيَس َمعَ 

َفَرَجْوُت َأْن َتُكوَن ُأمِتي، َفِقيَل هَذا ُموسى َوَقْوُمُه؛ ثُم ِقيَل لي اْنُظْر، َفَرَأْيُت َسَواًدا َكِثيًرا َكِثيًرا َسد اُألُفَق، 
ِء َوَمَع هؤُالَ  َسد األُُفَق، َفِقيَل ِلي اْنُظْر هَكَذا َوهَكَذا، َفَرَأْيُت َسَواًدا َكِثيرًا َسد األُُفَق، َفِقيَل هؤَُالِء ُأمُتَك،

النِبي صلى اهللا  َسْبُعوَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنَة َبَغْيِر ِحَساٍب َفَتَفرَق الناُس َوَلْم ُيَبيْن َلُهْم؛ َفَتَذاَكَر َأْصَحابُ 
ْبَناُؤَنا َفَبَلَغ عليه وسلم، َفَقاُلوا: َأما َنْحُن َفُوِلْدنا ِفي الشْرِك، َولِكنا آَمنا ِباِهللا َوَرُسوِلِه، َولكِ  ن هؤَُالِء ُهْم َأ

 ُروَن َوَال َيْسَتْرُقوَن َوَال َيْكَتُووَن َوَعَلى َربِذيَن َال َيَتَطيصلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ُهُم ال ِبيُلوَن النِهْم َيَتَوك
اِهللا َقاَل: َنَعْم َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: َأِمْنُهْم َأَنا َفَقاَل: َسَبَقَك َفَقاَم ُعكاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن، َفَقاَل َأِمْنُهْم َأَنا َيا َرُسوَل 

  باب من لم َيْرقِ  42كتاب الطب:  76ِبَها ُعكاَشُة أخرجه البخاري في: 
   86رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم ِفي قبٍة، َفَقاَل: َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: ُكنا َمَع النِبي صلى اهللا
َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا  ُرُبَع َأْهِل اْلَجنِة ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل: َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ثُُلَث َأْهِل اْلَجنِة ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل:

اَل: َوالِذي َنْفُس ُمَحمٍد ِبَيِدِه ِإني َألْرُجو َأْن َتُكوُنوا ِنْصَف َأْهِل اْلَجنِة، َشْطَر َأْهِل اْلَجنِة ُقْلَنا: َنَعْم قَ 
ْلَبْيَضاِء ِفي ِجْلِد َوَذِلَك َأن اْلَجنَة َال َيْدُخُلها ِإال َنْفٌس ُمْسِلَمٌة، َوَما َأْنتُْم ِفي َأْهِل الشْرِك ِإال َكالشَعَرِة ا

 45كتاب الرقاق:  81اَألْسَوِد، َأْو َكالشَعَرِة السْوَداِء ِفي ِجْلِد الثْوِر اَألْحَمِر أخرجه البخاري في:  الثْورِ 
  باب كيف الحشر

  87رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قوله يقول اهللا آلدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين
   88رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيُقوُل اُهللا: َيا آَدُم َفَيُقوُل: َلبْيَك َوَسْعَديَك 
َعِماَئٍة َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَك َقاَل: َيُقوُل: َأْخِرْج َبْعَث الناِر، َقاَل: َوَما َبعُث الناِر َقاَل: ِمْن ُكل َأْلٍف، ِتسْ 

َما َوِتْسَعًة َوِتْسِعيَن، َفَذاَك َحيَن َيِشيُب الصِغيُر، َوَتَضُع ُكل َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها، َوَتَرى الناَس ُسَكاَرى وَ 
َك الرُجُل َقاَل: َأْبِشُروا ُهْم ِبُسَكاَرى َولِكن َعَذاَب اِهللا َشِديٌد َفاْشَتد َذِلَك َعَلْيِهْم، َفَقاُلوا َيا َرُسوَل اِهللا َأيَنا َذلِ 

ُكوُنوا ثُُلَث َأْهِل َفِإن ِمْن َيْأُجوج َوَمأُجوَج َأْلًفا َوِمْنُكْم َرُجٌل، ثُم َقاَل: َوالِذي َنْفِسي في َيِدِه ِإني َألْطَمُع َأْن تَ 
ِسي ِفي َيِدِه ِإني َألْطَمُع َأْن َتُكوُنوا َشْطَر َأْهل الَجنِة، اْلَجنِة، َقاَل: َفَحِمْدَنا اَهللا َوَكبْرَنا، ُثم َقاَل: َوالِذي َنفْ 

اْلِحَماِر أخرجه  ِإن َمَثَلُكْم ِفي اُألَمِم َكَمَثِل الشَعَرِة اْلَبْيَضاِء ِفي ِجْلِد الثْوِر اَألْسَوِد، َأِو الرْقَمِة ِفي ِذَراعِ 
  جل إن زلزلة الساعة شيء عظيمكتاب الرقاق: باب قوله عز و  81البخاري في: 
  88رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الطهارة
  89رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وجوب الطهارة للصالة

  89رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْحَدَث َحتى حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َيْقَبُل اُهللا َصالَة َأَحِدُكْم ِإَذا َأ
َأ أخرجه البخاري في:  باب في الصالة 2كتاب الحيل:  90َيَتَوض  

  89رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صفة الوضوء وكماله
   89رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُهَما، ثُم َأْدَخَل َيِميَنُه ِفي اِإلَناِء، حديث ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن َدَعا ِبِإَناٍء َفَأْفَرَغ َعَلى َكفْيِه َثَالَث ِمَراٍر َفَغَسلَ 
ْأِسِه، ثُم َغَسَل َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، ثُم َغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، َوَيَدْيِه ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن َثَالَث ِمَراٍر، ثُم َمَسَح ِبرَ 



      

َأ َنْحَو ُوُضوِئي ِرْجَلْيِه َثَالَث ِمَراٍر ِإَلى اْلَكْعَبْيِن، ثُم َقاَل: قَ  اَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َتَوض
كتاب  4هَذا ثُم َصلى َرْكَعَتْيِن َال ُيَحدُث ِفيِهَما َنْفَسُه ُغِفَر َلُه َما َتَقدَم ِمْن َذْنِبِه أخرجه البخاري في: 

  باب الوضوء ثالثًا ثالثًا 24الوضوء: 
  89ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  
  في وضوء النبي صلى اهللا عليه وسلم

  90رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأ َلهُ  صلى اهللا عليه وسلم، َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء، َفَتَوض ِبيْم حديث َعْبِد اهللا ْبِن َزْيٍد ُسِئَل َعْن ُوُضوِء الن
ِه ِمَن التْوِر، َفَغَسَل َيَدْيِه َثَالًثا، ُثم َأْدَخَل َيَدهُ ِفي ُوُضوَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْكَفَأ َعَلى َيدِ 

 َأْدَخَل َيَدُه َفَغَسَل َوْجَهُه َثَالًثا، ثُم ْوِر، َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، َواْسَتْنَثَر ِبَثَالِث َغَرَفاٍت، ُثمَغَسَل َيَدْيِه الت 
 َتْيِن ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن، ثُم َغَسَل ِرْجَلْيِه ِإَلى  َمر ًة َواِحَدًة، ثُمَأْدَخَل َيَدهُ َفَمَسَح َرْأَسُه، َفَأْقَبَل ِبِهَما َوَأْدَبَر َمر

  باب غسل الرجلين إلى الكعبين 39كتاب الوضوء:  4اْلَكْعَبيِن أخرجه البخاري في: 
  90رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اإليتار في االستنثار واالستجمار

   90رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
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َأ َفْلَيْسَتْنِثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر فَ  ُه َقاَل: َمْن َتَوضصلى اهللا عليه وسلم َأن بيْلُيوِتْر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن الن
  باب االستنثار في الوضوء 25كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 

  90 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا اْسَتْيَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َمَناِمِه 
َأ َفْلَيْسَتْنِثَر َثَالًثا َفِإن الشْيَطاَن َيِبيُت َعَلى َخْيُشوِمِه أخرجه البخاري في:  كتاب بدء الخلق:  59َفَتَوض

  فة إبليس وجنودهباب ص 11
  91رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وجوب غسل الرجلين بكمالهما



      

  91رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َوَقْد  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َقاَل َتَخلَف َعنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسْفَرٍة َساَفْرَناَها َفَأْدَرَكَنا،
َالةُ  ُأ، َفَجَعْلَنا َنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا، َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه: َوْيٌل ِلَألْعَقاِب ِمَن َأْرَهَقْتَنا الص َوَنْحُن َنَتَوض ،

َتْيِن َأْو َثَالثًا أخرجه البخاري في:  اِر َمرباب من رفع صوته بالعلم 3كتاب العلم:  3الن  
  91رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُؤوَن ِمَن اْلِمْطَهَرِة؛ َفَقاَل: َأْسِبُغوا اْلُوضوَء، َفِإن َأَبا اْلَقاِسِم حديث َأِبي ُهَريْ  اُس َيَتَوضَوالن َرَة َكاَن َيُمر

باب  29كتاب الوضوء:  4صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َوْيٌل ِلَألْعَقاِب ِمَن الناِر أخرجه البخاري في: 
  غسل األعقاب

  91ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
  

  استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء
   91رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َمِة ُغرا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ِإني َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل ِإن ُأمِتي ُيْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَيا
ِليَن ِمْن آثَاٍر اْلُوُضوءِ  َتُه َفْلَيْفَعْل أخرجه البخاري في: ُمَحجكتاب  4، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن ُيِطيَل ُغر

  باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء 3الوضوء: 
  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  السواك

  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى ُأمِتي َأْو حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرسُ 
باب السواك  8كتاب الجمعة:  11َعَلى الناِس َألَمْرُتُهْم ِبالسَواِك َمَع ُكل َصَالٍة أخرجه البخاري في: 

  يوم الجمعة
  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَوَجْدُتُه َيْسَتن ِبِسَواٍك ِبَيِدِه، َيُقوُل: ُأْع ُأْع حديث َأِبي ُموسى َقاَل: َأَتيْ 
  باب السواك 73كتاب الوضوء:  4َوالسَواُك ِفي ِفيِه َكَأنُه َيَتَهوُع أخرجه البخاري في: 

  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ى اهللا عليه وسلم ِإَذا َقاَم ِمَن اللْيِل َيُشوص َفاهُ ِبالسَواِك أخرجه حديث ُحَذْيَفَة َقاَل َكاَن النبي صل
  باب السواك 73كتاب الوضوء:  4البخاري في: 
  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  خصال الفطرة

  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِفْطَرة َخْمٌس َأْو َخْمٌس ِمَن اْلِفْطَرِة: اْلِخَتاُن، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الْ 
 63كتاب اللباس:  77َواِالْسِتْحَداُد، َوَنْتُف اِإلْبِط، وَتْقِليُم اَألْظَفاِر، َوَقص الشاِرِب أخرجه البخاري في: 

   باب قص الشارب
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  92رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َحى َوَأْحُفوا حديث اْبِن ُعَمَر َعِن النُروا اللصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َخاِلُفوا اْلُمْشِرِكيَن، َوف ِبي
  باب تقليم األظفار 64كتاب اللباس:  77الشَواِرَب أخرجه البخاري في: 

  93رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

كوا الشَواِرَب َوَأْعُفوا اللَحى أخرجه حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: أْنهِ 
  باب إعفاء اللحى 65كتاب اللباس:  77البخاري في: 
  93رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االستطابة

  93رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

َغاِئَط َفَال َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة حديث َأِبي َأيوَب اَألْنَصاِري َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َأَتْيتُم الْ 
ُقوا َأْو َغرُبوا َوَال َتْسَتْدِبُروَها، َولِكْن َشر  

ْأَم َفَوَجْدَنا َمَراِحيَض ُبِنَيْت ِقَبَل اْلِقْبَلِة، َفَنْنَحِرُف َوَنْسَتْغِفُر ا وَب: َفَقِدْمَنا الشَهللا َتَعاَلى أخرجه َقاَل َأُبو َأي
  باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 29كتاب الصالة:  8البخاري في: 
  93رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 اْلِقْبَلَة َوَال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأنُه َكاَن َيقوُل: ِإن َناًسا َيُقوُلوَن ِإَذا َقَعْدَت َعَلى َحاَجِتَك َفَال َتْسَتْقِبلِ 

َل َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َلَقِد اْرَتَقْيُت َيْوًما َعَلى َظْهِر َبْيٍت َلَنا، َفَرَأْيُت رُسوَل اِهللا صلى اهللا َبْيَت اْلَمْقِدِس، َفَقا
باب  12كتاب الوضوء:  4عليه وسلم َعَلى َلِبَنَتْيِن ُمْسَتْقِبًال َبْيَت اْلَمْقِدِس ِلَحاَجِتِه أخرجه البخاري في: 

  من تبرز على لبنتين
   93رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل اْرَتَقْيُت َفْوَق َظْهِر َبْيِت َحْفَصَة ِلَبعِض َحاَجِتي َفَرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى 
تاب الوضوء: ك 4اهللا عليه وسلم َيْقِضي َحاَجَتُه ُمْسَتْدِبَر اْلِقْبَلِة ُمْسَتْقِبَل الشاِم أخرجه البخاري في: 

  باب التبرز في البيوت 14
  94رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن االستنجاء باليمين

  94رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفَال َيَتَنفْس ِفي اِإلَناِء،
 18كتاب الوضوء:  4َتى اْلَخَالَء َفَال َيَمس َذَكَرُه ِبَيِميِنِه َوَال َيَتَمسْح ِبَيِميِنِه أخرجه البخاري في: َوإَِذا َأ

  باب النهي عن االستنجاء باليمين
  94رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التيمن في الطهور وغيره

  94رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

ِلِه َوُطُهوِرِه، َوِفي حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: كَ  ِلِه َوَتَرجُن ِفي َتَنعَيمصلى اهللا عليه وسلم ُيْعِجُبُه الت ِبياَن الن
  باب التيمن في الوضوء والغْسل 21كتاب الوضوء:  4َشْأِنِه ُكلِه أخرجه البخاري في: 

  94رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  االستنجاء بالماء من التبرز
  95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُخُل اْلَخَالَء َفَأْحِمُل َأَنا َوُغَالٌم ِإَداَوًة ِمْن َماءٍ 

باب حمل العنزة مع الماء في  17كتاب الوضوء:  4َوَعَنَزًة؛ َيْسَتْنِجي ِباْلَماِء أخرجه البخاري في: 
  االستنجاء

   95رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
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ْيُتُه ِبَماٍء َفَيْغِسلُ  َز ِلَحاَجِتِه َأَت صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َتَبر ِبيِبِه  حديث َأنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكاَن الن
  باب ما جاء في غسل البول 56كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 

  95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
  لمسح على الخفينا

  95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأ َوَمَسَح َعَلى ُخفْيِه ثُم َقاَم َفَصلى، فُسِئَل َفَقاَل: َرَأْيُت  َتوض حديث َجِريٍر ْبِن َعْبِد اِهللا َباَل ثُم ِبيالن
اب الصالة في ب 25كتاب الصالة:  8صلى اهللا عليه وسلم َصَنَع ِمْثَل هَذا أخرجه البخاري في: 

  الخفاف
  95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث ُحَذْيَفَة، َقاَل: َرَأْيُتِني َأَنا َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم َنَتَماَشى، َفَأَتى ُسَباَطَة َقْوٍم َخْلَف َحاِئطٍ 

 ى َفَرَغ أخرجه  َفَقاَم َكَما َيُقوُم َأَحُدُكْم، َفَباَل، َفاْنَتَبْذُت ِمْنُه، َفَأَشاَر ِإَليَفِجْئُتُه، َفُقْمُت ِعْنَد َعِقِبِه َحت
  باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 61كتاب الوضوء:  4البخاري في: 
  95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 ُه َخَرَج ِلَحاَجِتِه َفاتَبَعُه اْلُمِغيَرةُ ِبِإَداَوٍة حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأن

َأ َوَمَسَح َعَلى اْلُخفْيِن أخرجه البخاري في:  َعَلْيِه ِحيَن َفَرَغ ِمْن َحاَجِتِه، َفَتَوض 4ِفيَها َماٌء، َفَصب 
  باب المسح على الخفين 48كتاب الوضوء: 

   95رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/78(  

  

َبَة َقاَل: ُكْنُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسَفٍر، َفَقاَل: َيا ُمِغيَرةُ ُخِذ حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشعْ 
ُجبٌة  اِإلَداَوَة؛ َفَأَخْذُتَها، َفاْنَطَلَق َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتى َتَواَرى َعني؛ َفَقَضى َحاَجَتُه َوَعَلْيهِ 

َأ ُوُضوَءُه َشْأِميٌة، َفَذَهَب ِلُيخْ  َها َفَضاَقْت، َفَأْخَرَج َيَدُه ِمْن َأْسَفِلَها، َفَصَبْبُت َعَلْيِه َفَتَوض ِرَج َيَدُه ِمْن ُكم
َالِة، َوَمَسَح َعَلى ُخفْيِه ثُم َصلى أخرجه البخاري في:  باب الصالة في الجبة  7كتاب الصالة:  8ِللص

  الشأمية
  96رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكْنُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َذاَت َلْيَلٍة ِفي 

، ِل، ثُم َجاءَ َسَفٍر، َفَقاَل: َأَمَعَك َماٌء ُقْلُت: َنَعْم؛ َفَنَزَل َعْن َراِحَلِتِه، َفَمَشى َحتى َتَواَرى َعني ِفي َسَواِد الليْ 
ِذَراعْيِه ِمْنَها،  َفَأْفَرْغُت َعَلْيِه اِإلَداَوَة، َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوَعَلْيِه ُجبٌة ِمْن ُصوٍف َفَلْم َيْسَتِطْع َأْن ُيْخِرجَ 

َألْنِزَع ُخفْيِه، َفَقاَل: َدْعُهما  َحتى َأْخَرَجُهَما ِمْن َأْسَفِل اْلجبِة، َفَغَسَل ِذَراَعْيِه، ثُم َمَسَح ِبرَْأِسِه، ثُم َأْهَوْيتُ 
باب جبة الصوف  11كتاب اللباس:  77َفِإني َأْدَخْلُتُهَما طاِهَرَتْيِن َفَمَسَح َعَلْيِهَما أخرجه البخاري في: 

  في الغزو
  96رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حكم ولوغ الكلب

  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِفي ِإَناِء َأَحِدُكْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، 
   باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان 33كتاب الوضوء:  4َفْلَيْغِسْلُه َسْبًعا أخرجه البخاري في: 

)1/79(  



      

  

  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الراكدالنهي عن البول في الماء 
  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيُبوَلن َأَحُدُكْم في اْلَماِء الداِئمِ 

  لماء الدائمباب البول في ا 68كتاب الوضوء:  4الِذي َال َيْجِري ثُم َيْغَتِسُل ِفيِه أخرجه البخاري في: 
  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ِإَذا حصلت ِفي المسجد وأن األرض تطهر بالماء من غير 

  حاجة إلى حفرها
  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأن َأْعَراِبيا َباَل ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاُموا ِإَلْيِه، 

باب الرفق في  35كتاب األدب:  78ُتْزِرُموُه ُثم َدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َماٍء َفُصب َعَلْيِه أخرجه البخاري في: 
  األمر كله

  97رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله
  98رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبَياِن، َفَيْدُعو َلُهْم، َفُأِتَي ِبَصِبي َفبَ  صلى اهللا عليه وسلم ُيْؤَتى ِبالص ِبياَل حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن الن

باب الدعاء  3كتاب الدعوات:  80َعَلى َثْوِبِه، َفَدَعا ِبَماٍء َفَأْتَبَعُه ِإياُه َوَلْم َيْغِسْلُه أخرجه البخاري في: 
  ان بالبركة ومسح رؤوسهمللصبي

   98رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه  حديث ُأم َقْيٍس ِبْنِت ِمْحَصٍن َأنَها َأَتْت ِباْبٍن َلَها َصِغيٍر َلْم َيْأُكِل الطَعاَم ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا
َفَباَل َعَلى َثْوِبِه، َفَدَعا ِبَماٍء َفَنَضَحُه َوَلْم وسلم َفَأْجَلَسُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِحْجِرِه 

  باب بول الصبيان 59كتاب الوضوء:  4َيْغِسْلُه أخرجه البخاري في: 
  98رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غسل المني في الثوب وفركه

  98رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُيِصيُب الث ْوَب، َفَقاَلْت: ُكْنُت َأْغِسُلُه ِمْن ثَْوِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا حديث َعاِئَشَة ُسِئَلْت َعِن اْلَمِني
َالِة َوَأَثُر الَغْسِل ِفي َثْوِبِه، ُبَقُع اْلَماِء أخرجه البخاري في:  كتاب  4عليه وسلم َفَيْخُرُج ِإَلى الص

  باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب المرأة 64الوضوء: 
  98ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  
  نجاسة الدم وكيفية غسله

  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأْسماَء َقاَلْت: َجاءِت اْمَرَأةٌ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َأَرَأْيَت ِإْحَداَنا َتِحيُض ِفي الثْوبِ 
كتاب  4ُه ثُم ُتَصلي ِفيِه أخرجه البخاري في: َكْيَف َتْصَنُع َقاَل: َتُحتُه ثُم َتْقُرُصُه ِباْلَماِء َوَتْنَضحُ 

  باب غسل الدم 63الوضوء: 
  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الدليل على نجاسة البول ووجوب االستبراء منه

   99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َفَقاَل: ِإنُهَما َلُيَعذَباِن، َوَما ُيَعذَباِن ِفي حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َمر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَقْبَرْينِ 
َذ َجِريَدًة َرْطَبًة َكِبيٍر؛ َأما َأَحُدُهَما َفَكاَن َال َيْسَتْبِرى ِمَن اْلَبْوِل؛ َوَأما اآلَخُر َفَكاَن َيْمِشي ِبالنِميَمِة ُثم َأخَ 

َواِحَدًة َقاُلوا َيا َرُسوَل اِهللا ِلَم َفَعْلَت هَذا َقاَل: َلَعلُه ُيَخفُف َعْنُهَما َما َلْم  َفَشقَها ِنْصَفْيِن، َفَغَرَز ِفي كل َقْبرٍ 
  باب ما جاء في غسل البول 56كتاب الوضوء:  4َيْيَبَسا أخرجه البخاري في: 



      

  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الحيض
  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وق اِإلزارمباشرة الحائض ف

  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَنْت ِإْحَداَنا ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا، َفَأراَد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْن 
َيْمِلك ِإْرَبُه َكَما َكاَن النِبي صلى  ُيَباِشَرَها، َأَمَرَها َأْن َتتِزَر ِفي َفْوِر َحْيَضِتَها، ثُم ُيَباِشُرَها َقاَلْت: َوَأيُكمْ 

  باب مباشرة الحائض 5كتاب الحيض:  6اهللا عليه وسلم َيْمِلُك ِإْرَبُه أخرجه البخاري في: 
  99رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْمَرَأًة ِمْن ِنَساِئِه، َأَمَرَها حديث َمْيُموَنَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َأَراَد َأْن ُيَباِشَر ا

  باب مباشرة الحائض 5كتاب الحيض:  6َفاتَزَرْت َوِهَي َحاِئٌض أخرجه البخاري في: 
  100رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االضطجاع مع الحائض في لحاف واحد

   100رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُمْضَطِجَعٌة ِفي َخِميَلٍة، ِحْضُت، حديث ُأم َسَلَمَة، َقاَلْت: َبْيَنا أَ 
ِة َفاْنَسَلْلُت، َفَأَخْذُت ِثَياَب َحْيَضِتي؛ َفَقاَل: َأُنِفْسِت ُقْلُت: َنَعْم َفَدَعاِني َفاْضَطَجْعُت َمَعُه ِفي اْلَخِميلَ 

  الحيض سوى ثياب الطهرباب من اتخذ ثياب  22كتاب الحيض:  6أخرجه البخاري في: 
  100رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث ُأم َسَلَمَة، َقاَلْت: َوُكْنُت َأْغَتِسُل َأَنا َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد ِمَن اْلَجَناَبةِ 

  باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها 21كتاب الحيض:  6أخرجه البخاري في: 
  100رقم الصفحة:  1: رقم الجزء



      

  
  جواز غسل الحائض رأس روجها وترجيله

  100رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َوإِْن َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ُلهُ  َرْأَسُه َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد فُأَرج ِلَحاَجٍة ِإَذا َكاَن ُمْعَتِكًفا أخرجه َلُيْدِخُل َعَلى َوَكاَن َال َيْدُخُل اْلبْيَت ِإال ،

  باب ال يدخل البيت إال لحاجة 3كتاب االعتكاف:  33البخاري في: 
  100رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ٌض، َوَكاَن ُيْخِرُج َرْأَسُه ِمَن حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَباِشُرِني َوَأَنا َحائِ 

باب غسل  4كتاب االعتكاف:  33اْلَمْسِجِد َوُهَو ُمْعَتِكٌف َفَأْغِسُلُه َوَأَنا َحاِئٌض أخرجه البخاري في: 
  المعتكف

  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِفي َحْجِري َوَأَنا َحاِئٌض ُثم َيْقرُأ اْلُقْرآَن حديث َعاِئَشَة، َحدَثْت َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيتِكى 
   باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 3كتاب الحيض:  6أخرجه البخاري في: 
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  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  المذي
  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: ُكْنُت َرُجًال َمذاًء َفاْسَتحْ  َيْيُت َأْن َأْسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأَمْرُت حديُث َعِلي

باب من لم  34كتاب الوضوء:  4اْلِمْقَداَد اْبَن اَألْسَوِد َفَسَأَلُه؛ َفَقاَل: ِفيِه اْلُوُضوُء أخرجه البخاري في: 
  ير الوضوء إال من المخرجين

  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  باب الوضوء لهجواز نوم الجنب واستح



      

  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َأَراَد َأْن َيَناَم َوُهَو ُجُنٌب َغَسَل َفْرَجُه َوَتَوض ِبيَأ حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن الن
َالِة أخرجه البخاري في:  باب الجنب يتوضأ ثم ينام 27كتاب الغسل:  5ِللص  

  101رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَيْرُقُد َأَحُدَنا َوُهَو ُجُنٌب 
َأ َأَحُدُكْم َفْلَيْرُقْد َوُهَو ُجُنٌب أخرجه البخاري في:  باب نوم  26كتاب الغسل:  5َقاَل: َنَعْم، ِإَذا َتَوض

  لجنبا
  102رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َذَكَر ُعَمُر اْبُن اْلخطاِب ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأنُه ُتِصيُبُه 

ْأ َواْغِسْل َذكَ  ْيِل، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َتَوضَنْم أخرجه اْلَجَناَبُة ِمَن الل َرَك ثُم
  باب الجنب يتوضأ ثم ينام 27كتاب الغسل:  5البخاري في: 
   102رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َلُه حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيُطوُف َعَلى ِنساِئِه ِفي اللْيَلِة اْلَواِحَدِة وَ 
باب الجنب يخرج ويمشي في السوق  34كتاب الغسل:  5ِتْسُع ِنْسَوٍة أخرجه البخاري في: َيْوَمِئٍذ 
  وغيره

  102رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
  102رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللا إن حديث ُأم َسَلَمَة؛ َقاَلْت: َجاَءْت ُأم ُسَلْيٍم ِإَلى َرُسوِل اهللاِ 

، َفَهْل َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن غْسٍل ِإَذا اْحَتَلَمْت َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وس لم: اَهللا َال َيْسَتْحِيي ِمَن الَحق
قَاَلْت: َيا َرسوَل اِهللا َوَتْحَتِلُم اْلَمْرَأُة َقاَل: َنَعْم، َتِرَبْت ِإَذا َرَأِت اْلَماَء، َفَغطْت ُأم َسَلَمَة، َتْعِني، َوْجَهَها، وَ 

  باب الحياء في العلم 50كتاب العلم:  3َيِميُنِك، َفِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَها أخرجه البخاري في: 



      

  102رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صفة غسل الجنابة
  103رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن حديث َعائِ 

َالِة، ثُم ُيْدِخُل َأَصاِبَعُه ِفي اْلَماءِ  ُأ ِللص ُأ كَما َيَتَوض َيَتَوض ُل بَها ُأُصوَل  الَجَناَبِة َبَدَأ َفَغَسَل َيَدْيِه، ثُمَفيَخل
 5في: َشَعِره، ثُم َيُصب َعَلى َرْأِسِه َثَالَث ُغَرٍف ِبَيَدْيِه، ثُم ُيِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكلِه أخرجه البخاري 

  باب الوضوء قبل الغسل 1كتاب الغسل: 
   103رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم ُغْسًال، َفَأْفَرَغ ِبَيِميِنِه َعَلى َيَساِرِه، َفَغَسَلُهَما  حديث َمْيُموَنَة، َقاَلْت: َصَبْبُت ِللنِبي صلى
َق، ثُم َغَسَل ثُم َغَسَل َفْرَجُه، ثُم َقاَل ِبَيِدِه اَألْرَض، َفَمَسَحَها ِبالتَراِب، ثُم َغَسَلَها، ثُم َتَمْضَمَض َواْسَتْنشَ 

ى َفَغَسَل َقَدَمْيِه، ُثم ُأِتَي ِبِمْنِديٍل، َفَلْم َيْنُفْض ِبَها أخرجه البخاري في: َوْجَهُه َوَأَفاَض َعَلى َرْأِسِه،  َتَنح ثُم
  باب المضمضة واالستنشاق في الجنابة 7كتاب الغسل:  5

  103رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل ِمَن اْلَجَناَبِة َدَعا ِبَشْيٍء َنْحَو حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا اْغَتسَ 
 5خاري في: اْلِحَالِب َفَأَخَذ ِبَكفِه َفَبَدَأ ِبِشق َرْأِسِه اَألْيَمِن ُثم اَألْيَسِر، َفَقاَل ِبِهَما َعَلى رَْأِسِه أخرجه الب

  باب من بدأ بالحالب أو الطيب عند الغسل 6كتاب الغسل: 
  104رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

  104رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َعاِئَشة، َقاَلْت: ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَنا َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد، ِمْن َقَدٍح ُيقاُل َلهُ 
  مع امرأتهباب غسل الرجل  2كتاب الغسل:  5اْلَفَرق أخرجه البخاري في: 

  104رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َعاِئَشة َسَأَلَها َأُخوَها َعْن ُغْسِل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَدَعْت ِبِإَناٍء َنْحٍو ِمْن َصاٍع، 

كتاب  5جه البخاري في: َفاْغَتَسَلْت َوَأَفاَضْت َعَلى َرْأِسَها؛ َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَها ِحَجاٌب (َقْوَل َأِبي َسَلَمَة) أخر 
  باب الغسل بالصاع ونحوه 3الغسل: 

   104رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِع ِإَلى َخْمَسِة َأْمَداٍد،  صلى اهللا عليه وسلم َيْغِسُل، َأْو َكاَن َيْغَتِسُل ِبالص ِبيحديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن الن
ُأ ِباْلُمد أخرجه البخاري باب الوضوء بالمد 47كتاب الوضوء:  4في:  َوَيَتَوض  

  104رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب ِإفاضة الماء على الرأس وغيره ثالثا
  105رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َثَالثًا، حديث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأما َأَنا َفُأِفيُض َعَلى َرْأِسي 

  باب من أفاض على رأسه ثالثًا 4كتاب الغسل:  5َوَأَشاَر ِبَيَدْيِه، ِكْلَتْيِهَما أخرجه البخاري في: 
  105رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وُه َعِن اْلُغْسِل، حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل َأُبو َجْعَفٍر: ِإنُه َكاَن ِعْنَدُه ُهَو َوَأُبوُه، َوِعْنَدُه َقْوٌم، َفَسَألُ 

َخْيٌر َفَقاَل: َيْكِفيَك َصاٌع، َفَقاَل َرُجٌل: َما َيْكِفيِني؛ َفَقاَل َجاِبٌر: َكاَن َيْكِفي َمْن ُهَو َأْوَفى ِمْنَك َشَعًرا، وَ 
  باب الغسل بالصاع ونحوه 3كتاب الغسل:  5ِمْنَك ثُم َأمَنا ِفي َثْوٍب أخرجه البخاري في: 

  105رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
   105رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة َأن اْمَرَأًة َسَأَلِت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُغْسِلَها ِمَن اْلَمِحيِض، َفَأَمَرَها َكْيَف 
ِذي ِفْرَصَة ِمْن ِمْسٍك َفَتَطهِري ِبَها، َقاَلْت: َكْيَف َأَتَطهُر ِبَها َقاَل: َتَطهِري ِبَها، َقاَلْت: َتْغَتِسُل، قَاَل: خُ 

، َفُقْلُت َتَتَبِعي ِبَها َأَثَر الدِم أخرجه البخاري ِري ِبَها َفاْجَتَبْذتَُها ِإَلي6في:  َكْيَف َقاَل: ُسْبحاَن اِهللا َتَطه 
  باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 13: كتاب الحيض

  105رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  المستحاضة وغسلها وصالتها
  106رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجاَءْت َفاِطَمُة اْبَنُة َأِبي ُحَبْيٍش ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَلْت َيا َرُسوَل 

َالَة َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال، ِإن ا ي اْمَرَأةٌ ُأْسَتَحاُض، َفَال َأْطُهُر، َأَفَأَدُع الصَما ِهللا ِإن
 َالَة، َوإَِذا َأْدَبَرْت َفاْغِسِلي َعْنِك الد ي  مَ َذِلَك ِعْرٌق َوَلْيَس ِبَحْيٍض، َفِإَذا َأْقَبَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَصل ثُم

ِئي ِلُكل َصَالٍة َحتى َيِجيَء َذِلَك اْلَوْقُت أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء:  َتَوض باب غسل  63ثُم
  الدم

  106رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َن، َفَسَأَلْت َرُسوَل حديث َعاَئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن ُأم َحِبيَبَة اْسُتِحيَضْت َسْبَع ِسِني
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َذِلَك َفَأَمَرَها َأْن َتْغَتِسَل، َفَقاَل: هَذا ِعْرٌق َفَكاَنْت َتْغَتِسُل ِلُكل َصَالٍة 

  باب عرق االستحاضة 26كتاب الحيض:  6أخرجه البخاري في: 
  106رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   دون الصالة وجوب قضاء الصوم على الحائض
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  106رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُكنا َنِحيُض حديث َعاِئَشَة، َأن اْمَرَأًة َقاَلْت َلَها: َأَتْجِزي ِإْحَداَنا َصَالَتَها ِإَذا َطُهَرْت َفَقاَلْت: َأَحُروِريٌة َأْنتِ 
كتاب  6َقاَلْت: َفَال َنْفَعُلُه أخرجه البخاري في:  َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَال َيْأُمُرَنا ِبِه، َأو

  باب ال تقضي الحائض الصالة 20الحيض: 



      

  106رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تستر المغتسل بثوب ونحوه
  107رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اهللا عليه وسلم َعاَم اْلَفْتِح حديث ُأم َهاِنىٍء ِبْنِت َأِبي َطاِلِب، َقاَلْت: َذَهْبُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى 

ُأم َهاِنىٍء ِبْنُت  َفَوَجْدُتُه َيْغَتِسُل، َوَفاِطَمُة اْبَنُتُه َتْسُتُرُه، َقاَلْت، َفَسلْمُت َعَلْيِه؛ َفَقاَل: َمْن هِذِه َفُقْلُت: َأَنا
ِه، َقاَم َفَصلى َثَماِنَي َرَكَعاٍت، ُمْلَتِحًفا ِفي َثْوٍب َأبي َطاِلٍب؛ َفَقاَل: َمْرَحًبا ِبُأم َهاِنىٍء َفَلما َفَرَغ ِمْن ُغْسلِ 

 ُهَبْيَرَة؛ َفقَاَل َواِحٍد، َفَلما اْنَصَرَف ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َزَعَم اْبُن ُأمي َأنُه َقاِتٌل َرُجًال َقْد َأَجْرُتُه، ُفَالَن ْبنَ 
ا َمْن َأَجْرِت َيا ُأم َهاِنىٍء، َقاَلْت ُأم َهاِنىٍء: َوَذاَك ُضًحى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َقْد َأَجْرنَ 

  باب الصالة في الثوب الواحد ملتحًفا به 4كتاب الصالة:  8أخرجه البخاري في: 
  107رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز االغتسال عرياًنا في الخلوة

   107رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِبي ُهَرْيَرَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَنْت َبُنو ِإْسرَاِئيَل َيْغَتِسُلوَن ُعَراًة َيْنُظُر حديث َأ
 ُه َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض، َوَكاَن ُموسى َيْغَتِسُل َوْحَدُه؛ َفَقاُلوا َواِهللا َما َيْمَنُع ُموسى َأْن َيْغَتِسَل َمَعَنا ِإالَأن 

ُل َثْوِبي ، َفَذَهَب َمرًة َيْغَتِسُل َفَوَضَع َثْوَبُه َعَلى َحَجٍر، َفَفر اْلَحَجُر ِبَثْوِبِه، َفَخَرَج ُموسى ِفي ِإْثِرِه َيُقو آَدرُ 
َوَطِفَق َيا َحَجُر َحتى َنَظَرْت َبُنو ِإْسَرائيَل إَِلى ُموسى، َفَقاُلوا َواِهللا َما ِبُموسى ِمْن َبْأٍس؛ َوَأَخَذ َثْوَبُه 

  ِباْلَحَجِر َضْرًبا
كتاب  5َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َواِهللا ِإنُه َلَنَدٌب بِاْلَحَجِر ِستٌة َأْو َسْبَعٌة َضْرًبا ِباْلَحَجِر أخرجه البخاري في: 

  باب من اغتسل عرياًنا وحده في الخلوة 20الغسل: 
  107رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االعتناء بحفظ العورة

  108رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

َلْيِه حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْنُقُل َمَعُهُم اْلِحَجاَرَة ِلْلَكْعَبِة، َوعَ 
ُه َعَلى َمْنِكَبْيَك ُدوَن اْلِحَجاَرِة َقاَل َفَحلُه ِإَزاُرهُ؛ َفَقاَل َلُه اْلَعباُس َعمُه َيا اْبَن َأِخي َلْو َحلْلَت ِإَزاَرَك َفَجَعْلتَ 

َفَجَعَلُه َعَلى َمْنِكَبْيِه، َفَسَقَط َمْغِشيا َعَلْيِه؛ َفَما ُرِئَي َبْعَد ذِلَك ُعْرياًنا/ صلى اهللا عليه وسلم أخرجه 
  باب كراهية التعري في الصالة وغيرها 8كتاب الصالة:  8البخاري في: 
  108رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإنما الماء من الماء

   109رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْرَسَل ِإَلى َرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر َفَجاَء  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
َلَعلَنا َأْعَجْلَناَك، َفَقاَل: َنَعْم؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا  َوَرْأُسُه َيْقُطُر؛ َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم:

باب  34كتاب الوضوء:  4عليه وسلم: ِإَذا ُأْعِجْلَت َأْو ُقِحْطَت َفَعَلْيَك اْلُوُضوُء أخرجه البخاري في: 
  من لم ير الوضوء إال من المخرجين

  109رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِن َكْعٍب، َأنُه َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإَذا َجاَمَع الرُجُل اْلَمْرَأَة َفَلْم ُيْنِزْل َقاَل: َيْغِسُل َما َمس حديث ُأَبي بْ 
ُأ َوُيَصلي أخرجه البخاري في:  َيَتَوض باب غسل ما يصيب من  29كتاب الغسل:  5اْلَمْرَأَة ِمْنُه ثُم

  فرج المرأة
  109حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
اُن: حديث ُعْثَماَن ْبِن َعفاَن رضي اهللا عنه، َقاَل َلُه َزْيُد ْبُن َخاِلٍد: َأَرَأْيَت ِإَذا َجاَمَع َفَلْم ُيْمِن َقاَل ُعْثمَ 

َالِة َوَيْغِسُل َذَكَرُه؛ َقاَل ُعْثَماُن: َسِمْعتُُه ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا ُأ ِللص ُأ َكَما َيَتَوض عليه وسلم َيَتَوض 
  باب من لم ير الوضوء إال من المخرجين 34كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 

  109رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

َل: ِإَذا َجَلَس َبْيَن ُشَعِبَها اَألْرَبِع ثُم َجَهَدَها َفَقْد حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقا
  باب إذا التقى الختانان 28كتاب الغسل:  5َوَجَب اْلُغْسل أخرجه البخاري في: 

  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نسخ الوضوء مما مست النار
   110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْأ حديث َعْبِد اِهللا بْ  ى َوَلْم َيَتَوضَصل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَكَل َكِتَف َشاٍة ثُم اٍس، َأنِن َعب
  باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 50كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 

  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْحَتز ِمْن َكِتِف َشاٍة، َفُدِعَي ِإَلى  حديث َعْمِرو ْبِن ُأَميَة، َأنُه َرَأى َرُسولَ 
ْأ أخرجه البخاري في:  ى َوَلْم َيَتَوضيَن، َفَصلكَالِة َفَأْلَقى الس باب من لم  50كتاب الوضوء:  4الص

  يتوضأ من لحم الشاة والسويق
  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْأ أخرجه البخاري حديث َمْيُموَنَة، َأ ضى َوَلْم َيَتوَصل صلى اهللا عليه وسلم َأَكَل ِعْنَدَها َكِتًفا، ثُم ِبيالن ن

  باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ 51كتاب الوضوء:  4في: 
  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلَبًنا َفَمْضَمَض َوَقاَل: ِإن َلُه َدَسًما  حديث اْبِن َعباٍس، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشِربَ 

  باب هل يمضمض من اللبن 52كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 
  110رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته

  111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َأنُه َشَكا ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، الرُجُل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن زَ  ْيِد ْبِن َعاِصٍم اَألْنَصاِري



      

َالِة، َفَقاَل: َال َيْنَفِتْل َأْو َال َيْنَصِرْف َحتى َيْسمَ  ْيَء ِفي الصُه َيِجُد الشُل ِإَلْيِه َأنِذي ُيَخيَع َصْوًتا َأْو َيِجَد ال
  باب ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن 4كتاب الوضوء:  4رجه البخاري في: ِريًحا أخ

  111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   طهارة جلود الميتة بالدباغ
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  111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َموَالةٌ لَمْيُموَنَة ِمَن حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َوَجَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َشاًة َميَتًة ُأْعِطَيْتَها 
 َها َمْيَتٌة؛ َقاَل: ِإناْنَتَفْعُتْم ِبِجْلِدَها، َقاُلوا: ِإن صلى اهللا عليه وسلم: َهال ِبيَدَقِة، َفَقاَل الن َما َحُرَم َأْكُلَها الص

ه باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى اهللا علي 61كتاب الزكاة:  24أخرجه البخاري في: 
  وسلم

  111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التيمم
   111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي 
ِبَذاِت اْلَجْيِش، اْنَقَطَع ِعْقٌد ِلي؛ َفَأَقام َرُسوُل اِهللا صلى اهللا  َبْعض َأْسَفاِرِه َحتى ِإَذا ُكنا ِباْلَبْيَداِء، َأْو،

 د اُس ِإَلى َأِبي َبْكٍر الصاُس َمَعُه، َوَلْيُسوا َعَلى َماٍء؛ َفَأَتى النيِق عليه وسلم َعَلى اْلِتَماِسِه، َوَأَقاَم الن
َقاَمْت ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوالناِس، َوَلْيُسوا َعَلى َفَقاُلوا: َأَال َتَرى ِإَلى َما َصَنَعْت َعاِئَشُة َأ

َم َماٍء َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َواِضٌع َرْأَسُه َعَلى َفِخِذي َقْد َنا
ناَس، َوَلْيُسوا َعَلى َماٍء، َوَلْيَس َمَعُهْم َماٌء؛ َفَقاَلْت َفَقاَل: َحَبْسِت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوال

ْمَنُعِني َعاِئَشُة: َفعاَتَبِني َأُبو َبْكٍر، َوَقاَل َما َشاَء اُهللا َأْن َيقوَل، َوَجَعَل يْطُعُنِني ِبَيِدِه ِفي َخاِصَرِتي َفَال يَ 
 عليه وسلم َعَلى َفِخِذي، َفَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه ِمَن التَحرِك ِإال َمَكاُن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا



      

ِل  وسلم ِحيَن َأْصَبَح َعَلى َغْيِر َماٍء، َفَأْنَزَل اُهللا آَيَة التَيمِم، َفَتيمُموا؛ َفَقاَل ُأَسْيُد ْبُن اْلُحَضْيِر: َما ِهَي ِبَأو
ْثَنا اْلَبِعيَر الِذي ُكْنُت َعَلْيِه َفَأَصْبَنا اْلِعْقَد َتْحَتُه أخرجه البخاري في: َبَرَكِتُكْم َيا آَل َأبي َبْكِر َقاَلْت: َفَبعَ 

  باب حدثنا عبد اهللا بن يوسف 1كتاب التيمم: 
   111رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َفَقاَل َلُه َأُبو ُموسى َلْو حديث َعماٍر َعْن َشِقيٍق َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َمَع َعْبِد اِهللا َوَأِبي ُموَسى ا َألْشَعِري
ِفي ُسوَرِة  َأن َرُجًال َأْجَنَب َفَلْم َيِجِد الَماَء َشْهًرا، َأَما َكاَن َيَتَيمُم َوُيَصلي َفَكْيَف َتْصَنُعوَن ِبهِذِه اآلَيةِ 

َص َلُهْم ِفي هَذا َألْوَشُكوا ِإَذا َبَرَد اْلَماِئَدِة (َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمُموا َصِعيًدا َطيًبا) َفَقا َل َعْبُد اِهللا: َلْو ُرخ
ِعيَد ُقْلُت: َوإِنَما َكِرْهتُْم هَذا ِلَذا َقاَل: َنَعْم َفَقاَل َأُبو ُموسى:  موا الصَأَلْم َتْسَمع َقْوَل َعَلْيِهُم اْلَماَء َأْن َيَتَيم

 صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحاَجٍة َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأِجِد اْلَماَء، َفَتَمرْغُت ِفي َعماٍر ِلُعَمر: َبَعَثِني َرُسوُل اهللاِ 
ِعيِد َكما َتَمرُغ الدابُة، َفَذَكْرُت َذِلَك ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِإَنَما َكاَن َيْكِفيَك َأنْ  َتْصَنَع الص 

َبًة َعَلى اَألْرِض، ثُم َنَفَضَها، ثُم َمَسَح ِبَها َظْهَر َكفِه ِبِشَماِلِه، َأْو َظْهَر َشَماِلِه هَكَذا؛ َفَضَرَب ِبَكفِه َضرْ 
  ِبَكفِه، ثُم َمَسَح ِبَها َوْجَهه

باب التيمم  8كتاب التيمم:  7َفَقاَل َعْبُد اِهللا: َأَفَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َيْقَنْع ِبَقْوِل َعماٍر أخرجه البخاري في: 
  ضربة

   112رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اٍر َجاَء َرُجٌل ِإَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب؛ َفَقاَل: ِإني َأْجَنْبُت َفَلْم ُأِصِب اْلَماَء، َفَقاَل َعمارُ  ْبُن حديُث َعم 
، َوَأما َأَنا َفَتَمعْكُت َياِسٍر ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب: َأَما َتْذُكُر َأنا ُكنا ِفي سَ  ا َأْنَت َفَلْم ُتَصلَفٍر َأَنا َوَأْنَت؛ َفَأم

َفَصلْيُت، َفَذَكْرُت لِلنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَما َكاَن َيْكِفيَك 
 صلى اهللا عليه وسلم ِبَكف ِبيَمَسَح ِبِهَما َوْجَهُه هَكَذا، َفَضَرَب الن ْيِه اَألْرَض، َوَنَفَخ ِفيِهَما َوْجَهُه، ثُم

  باب المتيمم هل ينفخ فيهما 4كتاب التيمم:  7َوَكفْيِه أخرجه البخاري في: 
  114رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َل: َأْقَبْلُت َأَنا َوَعْبُد اِهللا ْبُن َيَساٍر َمْوَلى حديث َأِبي اْلُجَهْيِم اَألْنَصاِري َعْن ُعَمْيٍر َمْوَلى اْبِن َعباٍس، َقا



      

مِة  ى َدَخْلَنا َعَلى َأِبي ُجَهْيِم ْبِن اْلحِرِث ْبِن الصصلى اهللا عليه وسلم، َحت ِبيَمْيُموَنَة، َزْوِج الن
، َفَقاَل َأُبو اْلُجَهْيِم: َأْقَبَل الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َم َفَلْم  اَألْنَصاِريِمْن َنْحِو ِبْئِر َجَمٍل، َفَلِقَيُه َرُجٌل َفَسل

 َرد ى َأْقَبَل َعَلى اْلِجَداِر، َفَمَسَح ِبَوْجِهِه َوَيَدْيِه، ُثمصلى اهللا عليه وسلم، َحت ِبيَعَلْيِه الن َعَلْيِه  َيُرد
  يجد الماء كتاب التيمم في الحضر إذا لم 7السَالَم أخرجه البخاري في: 

  114رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الدليل على أن المسلم ال ينجس
   115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َلِقَيِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأَنا ُجُنٌب فَأَخَذ ِبَيِدي، 
َد، َفاْنَسَلْلُت ِمْنُه َوَأَتْيُت الرْحَل َفاْغَتَسْلُت، ثُم ِجْئُت َوُهَو َقاِعٌد؛ َفَقاَل: َأْيَن ُكْنَت َيا َفَمَشْيُت َمَعُه َحتى َقعَ 

كتاب  5َأَبا ِهر َفُقْلُت َلُه، َفَقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا َيا َأَبا ِهر ِإن اْلُمْؤِمَن َال َيْنُجُس أخرجه البخاري في: 
  لجنب يخرج ويمشي في السوق وغيرهباب ا 24الغسل: 

  115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يقول ِإذا أراد دخول الخالء
  115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َدَخَل اْلَخَالَء، َقاَل: اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمَن 

  باب ما يقول عند الخالء 9كتاب الوضوء:  4اْلَخَباِئِث أخرجه البخاري في: اْلُخُبِث وَ 
  115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الدليل على أن نوم الجالس ال ينقض الُوضوء

  115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالةُ، َوالنِبي صلى اهللا عليه وس لم ُيَناِجي َرُجًال ِفي َجاِنِب حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقال: ُأِقيَمِت الص
َالِة َحتى َناَم اْلَقْوُم أخرجه البخاري في:  باب اإلمام  27كتاب األذان:  10اْلَمْسِجِد، َفَما َقاَم ِإَلى الص

  تعرض له الحاجة بعد اإلقامة



      

  115رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الصالة
  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بدء األذان

   116رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
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َالَة، لَ  ُنوَن الصْيَس حديث اْبِن ُعَمَر َكاَن َيُقوُل: َكاَن اْلُمْسِلُموَن ِحيَن َقِدُموا اْلَمِديَنَة َيْجَتِمُعوَن َفَيَتحي
ا ِمْثَل َناُقوِس النَصاَرى، َوَقاَل َبْعُضُهْم: ُيَناَدى َلَها؛ َفَتَكلُموا َيْوًما ِفي َذِلَك، َفَقاَل َبْعُضُهْم اتِخُذوا َناُقوسً 

َالِة َفَقاَل رَ  ُسوُل اِهللا َبْل ُبوًقا ِمْثَل ُبوِق اْلَيُهوِد؛ َفَقاَل ُعَمُر رضي اهللا عنه: َأَوًال َتْبَعثُوَن َرُجًال ُيَناِدي ِبالص
َالِة أخرجه ال باب بدء  1كتاب األذان:  10بخاري في: صلى اهللا عليه وسلم: َيا ِبَالُل ُقْم َفَناِد ِبالص

  األذان
  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  األمر بشفع األذان وإِيتار اإلقامة

  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَألَذاَن َوَأْن  حديث َأَنٍس، َقاَل: َذَكُروا الناَر َوالناُقوَس، َفَذَكُروا اْلَيُهوَد َوالنَصاَرى، َفُأِمَر ِبَالٌل َأْن َيْشَفعَ 
  باب بدء األذان 1كتاب األذان:  10ُيوِتَر اِإلَقاَمَة أخرجه البخاري في: 

  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة
  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َسِمْعُتُم النَداَء َفُقوُلوا ِمْثَل َما حديث َأِبي َسِعيٍد ا ْلخْدِري

  باب ما يقول إذا سمع المنادي 7كتاب األذان:  10َيُقوُل اْلُمَؤذُن أخرجه البخاري في: 
  116رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه

   117رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َالِة َأْدَبَر الشْيَطان َوَلُه  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا ُنوِدَي ِللص حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن
َالِة َأْدَبَر، َحتى ِإَذا ُقِضَي ُضَراٌط َحتى َال َيْسَمَع التْأِذيَن، َفِإَذا ُقِضَي النَداُء َأْقَبَل، َحتى ِإَذا ثُ  َب ِبالص و

ْذُكُر؛ َحتى َيَظل التْثِويُب َأْقَبَل، َحتى َيْخُطَر َبْيَن اْلَمْرِء َوَنْفِسِه، َيُقوُل اْذُكْر َكَذا، اْذُكْر َكَذا، ِلَما َلْم َيُكْن يَ 
  باب فضل التأذين 4اب األذان: كت 10الرُجُل َال َيْدِري َكْم َصلى أخرجه البخاري في: 

  117رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه ال يفعله ِإذا 
  رفع من السجود

  117رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالِة َرَفَع يَدْيِه حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل ا ِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َقاَم ِفي الص
ُه ِمَن الرُكوِع، َحتى َتُكوَنا َحْذَو َمْنِكَبْيِه، َوَكاَن َيْفَعُل َذِلَك ِحيَن ُيكبُر ِللرُكوِع، َوَيْفَعُل َذِلَك ِإَذا َرَفَع َرْأسَ 

 84كتاب األذان:  10 َيْفَعُل َذِلَك ِفي السُجوِد أخرجه البخاري في: َوَيُقوُل: َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َوالَ 
  باب رفع اليد إذا كبر وٕاذا ركع وٕاذا رفع

  117رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َوَرَفَع َيَدْيِه، َوإَِذا  حديث َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث َعْن َأِبي ِقَالَبَة، َأنُه َرَأَى َماِلَك ْبَن اْلُحَوْيِرِث ِإَذا َصلى َكبرَ 
صلى اهللا عليه  َأَراَد َأْن َيْرَكَع َرَفَع َيَدْيِه، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُكوِع َرَفَع َيَدْيِه، َوَحدَث َأن َرُسوَل اهللاِ 

وٕاذا  باب رفع اليدين إذا كّبر وٕاذا ركع 84كتاب األذان:  10وسلم َصَنَع هَكَذا أخرجه البخاري في: 
   رفع
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  118رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصالة ِإال رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع اهللا لمن حمده
  118رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفِإَذا اْنَصَرَف َقاَل: ِإني َألْشَبُهُكْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنُه َكاَن ُيَصلي ِبِهْم َفُيَكبُر كلَما َخَفَض َوَرَفعَ 
باب إتمام  115كتاب األذان:  10َصَالًة ِبَرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  التكبير في الركوع
  118رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالِة ُيَكبُر ِحيَن َيُقوُم، ثُم حديث َأبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِ  َذا َقاَم ِإَلى الص

ُهَو َقاِئٌم: َربَنا ُيَكبُر ِحيَن َيْرَكُع، ثُم َيُقوُل: َسِمَع اهللا ِلَمْن َحِمَدهُ ِحيَن َيْرَفُع ُصْلَبُه ِمَن الرُكوِع، ُثم َيقُوُل وَ 
ُثم ُيَكبُر ِحيَن َيْرَفُع َرْأَسُه، ثُم ُيَكبُر ِحيَن َيْسُجُد، ثُم ُيَكبُر ِحيَن َيْرَفُع  َوَلَك اْلَحْمُد، ثُم ُيَكبُر ِحيَن َيْهِوي،

َالِة ُكلَها َحتى َيْقِضَيَها؛ َوُيَكبُر ِحيَن َيُقوُم ِمَن الثْنَتْيِن َبعْ  َيْفَعُل َذِلَك ِفي الص َد اْلُجُلوِس أخرجه َرْأَسُه؛ ثُم
  باب التكبير إذا قام من السجود 117كتاب األذان:  10ي في: البخار 

   118رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيِن َعْن ُمَطرِف ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َصلْيُت َخْلَف َعِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َأَنا 
ا َسَجَد َكبَر، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه َكبَر، َوإَِذا َنَهَض ِمَن الَرْكَعَتْيِن َكبَر؛ َفَلما َوِعْمَراُن ْبُن ُحَصْيٍن، َفَكاَن ِإذَ 

َالَة َأَخَذ ِبَيِدي ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْيٍن َفَقاَل: َلَقْد َذكَرِني هَذا َصَالَة ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم، َقَضى الص 
كتاب األذان:  10ِبَنا َصَالَة ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: َأْو َقاَل: َلَقْد َصلى 

  باب إتمام التكبير في السجود 116
  119رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه ِإذا لم يحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من 

  غيرها
  119صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 

  



      

اِمِت، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َصَالة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة  حديث ُعَباَدَة ْبِن الص
  باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها 95اْلِكَتاِب أخرجه البخاري في: كتاب األذان: 

  120رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ِفي ُكل َصَالٍة ُيْقَرُأ، َفَما َأْسَمَعَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 
ْيٌر ْدَت َفُهَو خَ وسلم َأْسَمْعَناُكْم، َوَما َأْخَفى َعنا َأْخَفْيَنا َعْنُكْم، َوإِْن َلْم َتزْد َعلى ُأم اْلُقْرآن َأْجَزَأْت، َوإِْن زِ 

  باب القراءة في الفجر 104كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 
   120رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َدَخَل اْلَمْسِجَد؛ َفَدَخَل َرُجٌل َفَصلى، ثُم َجاَء َفَسلمَ 
عليه وسلم، َفَرد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلْيِه السَالَم؛ َفَقاَل: اْرِجْع َفَصل  َعَلى الَنِبي صلى اهللا

 َلْم َفِإنَك َلْم ُتَصل َفَصلى، ثُم َجاَء َفَسلَم َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَقاَل: اْرِجْع َفَصل َفِإنكَ 
الِذي َبَعَثَك ِباْلَحق َما ُأْحِسُن َغْيَرُه، َفَعلْمِني َقاَل: ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الصَالِة فَكبْر ثُم اْقَرْأ ُتَصل َثَالثًا َفَقاَل: وَ 

ُجْد َحتى م اسْ َما َتَيسَر َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن، ثُم اْرَكْع َحتى َتْطَمِئن َراِكًعا، ثُم اْرَفْع َحتى َتْعَتِدَل َقاِئًما، ثُ 
َك ِفي َصَالِتَك َتْطَمِئن َساِجًدا، ثُم اْرَفْع َحتى َتْطَمِئن َجاِلًسا، ثُم اْسُجْد َحتى َتْطَمئن َساِجًدا، ُثم اْفَعْل َذلِ 

باب أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي ال يتم  122كتاب األذان:  10ُكلَها أخرجه البخاري في: 
  عادةركوعه باإل
  120رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حجة من قال ال يجهر بالبسملة

  121رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالَة ب اْلَحْمُد ِهللا  صلى اهللا عليه وسلم، َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر، َكاُنوا َيْفَتِتُحوَن الص ِبيالن حديث َأَنٍس، َأن َرب
  باب ما يقول بعد التكبير 89كتاب األذان:  10اْلَعاَلِميَن أخرجه البخاري في: 

  121رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التشهد في الصالة
   121رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِهللا احديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: ُكنا ِإَذا َصلْيَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُقْلَنا السَالُم َعَلى 
 ا اْنَصَرَف النَالُم َعَلى ُفَالٍن؛ َفَلمَالُم َعَلى ِميَكاِئيَل، السَالُم َعَلى ِجْبِريَل، السصلى َقْبَل ِعَباِدِه، الس ِبي

َالِة َفْلَيُقِل اهللا عليه وسلم َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه، َفَقاَل: ِإن اَهللا َهَو السَالُم، َفِإَذا َجَلَس َأَحُدُكْم ِفي ا لص
َلَواُت َوالطيَباُت، السَالُم َعَلْيَك َأيَها النِبي َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه، ال اُت ِهللا َوالصِحيَالُم َعَلْيَنا َوَعَلى التس

اِلِحيَن؛ َفِإنُه ِإَذا َقاَل َذِلَك َأَصاَب ُكل َعْبٍد َصالِ  َماِء واَألْرِض؛ َأْشَهُد َأْن َال ِإلَه ِعَباِد اِهللا الصٍح في الس
 79ي في: ِإال اُهللا َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َعْبُدهُ َوَرُسوُلُه، ثُم َيَتَخيُر َبْعُد ِمَن اْلَكَالم َما َشاَء أخرجه البخار 

  باب السالم اسم من أسماء اهللا تعالى 3كتاب االستئذان: 
  121الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
  الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد التشهد

   122رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْهِدي حديث َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َعْبِد الرْحمِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل: َلِقَيِني َكْعُب ْبن ُعْجَرَة؛ َفَقاَل: َأَال أُ 
ا ِمَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفُقْلُت: َبَلى َفَأْهِدَها ِلي َفَقاَل: َسَأْلَنا َرُسوَل اِهللا صلى َلَك َهِديًة َسِمْعُتهَ 

َالُة َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت َفِإن اَهللا َقْد َعلَمَنا َكْيفَ  ُم َعَلْيُكْم، اهللا عليه وسلم َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف الصُنَسل 
يَم ِإنَك َقاَل: ُقوُلوا اللُهم َصل َعَلى ُمَحمٍد َوَعَلى آِل ُمَحمٍد َكَما َصلْيَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبرَاهِ 

ِإْبَراِهيَم ِإنَك  َحِميٌد َمِجيٌد، اللُهم َباِرْك َعلى ُمَحمٍد َوَعَلى آِل ُمَحمٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آلِ 
  باب حدثنا موسى بن إسماعيل 10كتاب األنبياء:  60َحِميٌد َمِجيٌد أخرجه البخاري في: 

  122رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وُل حديث َأِبي ُحَمْيٍد الساِعِدي رضي اهللا عنه، َأنُهْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف ُنَصلي َعَلْيَك َفَقاَل َرسُ 
ْبَراِهيَم، اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُقوُلوا: اللُهم َصل َعَلى ُمَحمٍد َوَأْزَواِجِه َوُذريِتِه َكَما َصلْيَت َعَلى آِل إِ 

ٌد أخرجه البخاري في: َوَباِرْك َعَلى ُمَحمٍد َوَأْزَواِجِه َوُذريِتِه َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنَك َحِميٌد َمِجي
  باب حدثنا موسى بن إسماعيل 10كتاب األنبياء:  60

  123رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  التسميع والتحميد والتأمين

   123رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َقاَل اِإلَماُم سَ 
 ُه َمْن َواَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَالِئَكِة ُغِفَر َلُه َما َتَقدَنا َوَلَك اْلَحْمُد؛ َفِإنَرب ُهمَم ِمْن َذْنِبِه أخرجه َفُقوُلوا: الل

  باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد 125كتاب األذان:  10البخاري في: 
  123الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َقاَل َأَحُدُكْم آِميَن، 

لبخاري رجه اَوَقاَلِت اْلَمَالِئَكُة ِفي السَماِء آِميَن، َفَواَفَقْت ِإْحداُهَما اُألْخَرى؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدَم ِمْن َذْنِبِه أخ
  باب فضل التأمين 112كتاب األذان:  10في: 

  124رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َال حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َقاَل اِإلَماُم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم وَ 
اليَن َفُقوُلوا: آِميَن؛ َفِإنُه َمْن َوا َم ِمْن َذْنِبِه أخرجه البخاري الضَفَق َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَالِئَكِة؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقد

  باب جهر المأموم بالتأمين 113كتاب األذان:  10في: 
  124رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ائتمام المأموم باإلمام

   124رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َسَقَط َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َفَرٍس َفُجِحَش ِشقُه اَألْيَمُن، حديث َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 
َالَة، َقاَل: ا َقَضى الصى ِبنا َقاِعًدا، َفَقَعْدَنا؛ َفَلمَالةُ، َفَصل َما ُجِعَل  َفَدَخْلَنا َعَلْيِه َنُعوُدهُ، َفَحَضَرِت الصِإن

َدُه، ِه؛ َفِإَذا َكبَر َفَكبُروا، َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َرَفع فاْرَفُعوا، َوإَِذا َقاَل َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحمِ اِإلَماُم ِلُيْؤَتم بِ 



      

باب يهوى  128كتاب األذان:  10َفُقوُلوا َربَنا َوَلَك اْلَحْمُد، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا أخرجه البخاري في: 
  يسجدبالتكبير حين 

  124رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن، َأنَها َقاَلْت: َصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْيِتِه َوُهَو َشاٍك، 
اْنَصَرَف َقاَل: ِإنَما ُجِعَل اِإلَماُم  َفَصلى َجاِلًسا َوَصلى َوَراَءُه َقْوٌم ِقَياًما، َفَأَشاَر ِإَلْيِهْم َأِن اْجِلُسوا؛ َفَلما

َذا َصلى َجاِلًسا َفَصلوا ُجُلوًسا أخرجه ال بخاري في: ِلُيْؤَتم ِبِه، َفِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا، َوإِ
  باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به 51كتاب األذان:  10

  125رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َفَكبُروا،  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإنَما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُيْؤَتم ِبِه، َفِإَذا َكبرَ 
َذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َوإَِذا  َوإَِذا َرَكَع فَاْرَكُعوا، َوإَِذا َقاَل َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َفُقولوا: َربَنا َوَلَك اْلَحْمُد، َوإِ

باب إيجاب التكبير  82كتاب األذان:  10َصلى َجاِلًسا َفَصلوا ُجُلوًسا َأْجَمُعوَن أخرجه البخاري في: 
  وافتتاح الصالة

   125رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  استخالف اإلمام ِإذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
  125رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

يِني َعْن حديث َعاِئَشَة َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْتَبَة، َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة َفُقْلُت: َأَال ُتَحدثِ 
َقاَل: َأَصلى َمَرِض َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَلْت: َبَلى َثُقَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، فَ 

َل، ُثم الناُس ُقْلَنا: َال، ُهْم َيْنَتِظُروَنَك؛ َقاَل: ُضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َقاَلْت: َفَفَعْلَنا، َفَقَعَد َفاْغَتسَ 
ا: َال، ُهْم َيْنَتِظُروَنَك َذَهَب ِلَيُنوَء َفُأْغِمَي َعَلْيِه، ُثم َأَفاَق؛ َفَقاَل صلى اهللا عليه وسلم: َأَصلى الناُس قُْلنَ 

َلْيِه، ثُم َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َقاَلْت: َفَقَعَد َفاْغَتَسَل، ثُم َذَهَب ِلَيُنوَء، َفُأْغِمَي عَ 
َفَقاَل َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َفَقَعَد  َأَفاَق َفَقاَل: َأَصلى الناُس ُقْلَنا: َال، ُهْم َيْنَتِظُروَنَك َيا َرُسوَل اهللاِ 

روَنَك َيا َرُسوَل َفاْغَتَسَل، ثُم َذَهَب ِلَيُنوَء، َفُأْغِمَي َعَلْيِه، ثُم َأَفاَق َفَقاَل َأَصلى الناُس َفُقْلَنا َال، ُهْم َيْنَتظِ 
 اُس ُعُكوٌف ِفي اْلَمْسِجِد َيْنَتِظُروَن النصلى اهللا عليه وسلم ِلَصَالِة اْلِعَشاِء اآلِخَرِة؛ َفَأْرَسَل اِهللا َوالن ِبي

 صلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى َأِبي َبْكٍر ِبَأْن ُيَصلَي ِبالناِس، َفَأَتاُه الرُسوُل َفَقاَل: ِإن َرُسوَل اهللاِ 



      

اَل َأُبو َبْكٍر، َوَكاَن َرُجًال َرِقيًقا: َيا ُعَمر َصل ِبالناِس، َفَقاَل اهللا عليه وسلم َيْأُمُرَك َأْن ُتَصلَي بِالناِس، َفقَ 
   َلُه ُعمُر: َأْنَت َأَحق ِبَذِلَك، َفَصلى َأُبو َبْكٍر ِتْلَك اَأليام
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ُجَلْيِن، َأَحُدُهَما اْلَعباُس، ِلَصَالِة ثُم ِإن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَجَد ِمْن َنْفِسِه ِخفًة َفَخَرَج َبْيَن رَ 
 ِبيَر، َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه الن ا َرآُه َأُبو َبْكر َذَهَب ِلَيتَأخاِس؛ َفَلمي ِبالنْهِر، َوَأُبو َبْكٍر ُيَصلصلى اهللا عليه  الظ

َر؛ َقاَل: َأْجِلَساِني ِإَلى َجْنِبِه، َفَأجْ  َلَساُه ِإَلى َجْنِب َأِبي َبْكٍر، َقاَل: َفَجَعَل َأُبو َبْكٍر وسلم ِبَأْن َال َيَتَأخ
يه ُيَصلي َوُهَو َيْأَتم ِبَصَالِة النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوالناُس ِبَصَالِة َأِبي َبْكٍر َوالنِبي صلى اهللا عل

  وسلم َقاِعدٌ 
ْبِن َعباٍس، َفُقْلُت َلُه: َأَال َأْعِرُض َعَلْيَك َما حدَثْتِني َعاِئَشُة َعْن  َقاَل ُعَبْيُد اِهللا: َفَدَخْلُت َعَلى َعْبِد اهللاِ 

 َقاَل َمَرِض النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َهاِت؛ َفَعَرْضُت َعَلْيِه َحِديَثَها َفَما َأْنَكَر ِمْنُه َشيًئا، َغْيَر َأنهُ 
كتاب  10َن َمَع اْلَعباِس ُقْلُت: َال؛ َقاَل: ُهَو َعِلي أخرجه البخاري في: َأَسمْت َلَك الرُجَل الِذي َكا

  باب إنما جعل اإلمام ليؤتم به 51األذان: 
  126رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َواَجُه َأْن ُيَمرَض حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلما َثُقَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفاْشَتد َوَجُعُه، اْسَتْأَذَن َأزْ 

 آَخَر؛ َفَقاَل ِفي َبْيِتي، َفَأِذن َلُه، َفَخَرَج َبْيَن َرُجَلْيِن َتُخط ِرْجَالُه اَألْرَض، َوَكاَن َبْيَن اْلَعباِس َوَبْيَن َرُجلٍ 
َهْل َتْدِري َمِن الرُجُل الِذي َلْم ُعَبْيُد اِهللا (راوي الحديث) َفَذَكْرُت ِالْبِن َعباٍس َما َقاَلْت َعاِئَشُة؛ َفَقاَل: وَ 

باب  14كتاب الهبة:  51ُتَسم َعاِئَشُة ُقْلُت: َال، َقاَل: ُهَو َعِلي ْبُن َأِبي َطاِلٍب أخرجه البخاري في: 
   هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها
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  128رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َراَجْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َذِلَك َوَما َحَمَلِني َعَلى َكْثَرِة  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلَقدْ 
ُت ُأَرى َأنُه َلْن َيُقوَم ُمَراَجَعِتِه ِإال َأنُه َلْم َيَقْع ِفي َقْلِبي َأْن ُيِحب الناُس َبْعَدُه َرُجًال َقاَم َمَقاَمُه َأَبًدا َوَال ُكنْ 

ُه ِإال َتَشاَءَم الناُس ِبِه، َفَأَرْدُت َأْن َيْعِدَل َذِلَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َأِبي َبْكٍر َأَحٌد َمَقامَ 



      

  باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته 83كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في: 
  128رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِذي َماَت ِفيِه، َفَحَضَرِت حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلما َمِرَض َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَرَضُه ال

َالةُ َفُأذَن، َفَقاَل: ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصل ِبالناِس َفِقيَل َلُه: ِإن َأَبا َبْكٍر رجٌل َأِسيٌف ِإَذا َقاَم ِفي َمَقاِمَك  الص
 َصَواِحُب ُيوُسَف، ُمُروا َأَبا َلْم َيْسَتِطْع َأْن ُيَصل ُكناِلَثَة، َفَقاَل: ِإناِس َوَأَعاَد َفَأَعاُدوا َلُه، َفَأَعاَد الثي ِبالن

َفَخَرَج َبْكٍر َفْلُيَصل ِبالناِس؛ َفَخَرَج َأُبو َبْكٍر َفَصلى، َفَوَجَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َنْفِسِه ِخفًة، 
َر َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه اَدى َبْيَن َرُجَلْيِن، َكَأني َأْنُظُر ِرْجَلْيِه َتُخطاِن اَألْرَض ِمَن اْلَوَجِع، َفَأَراَد َأُبو َبْكٍر َأْن َيَتَأخ ُيهَ 

ي صلى اهللا عليه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن َمَكاَنَك، ُثم ُأِتَي ِبِه َحتى َجَلَس ِإَلى َجْنِبِه َفَكاَن النبِ 
 10وسلم ُيَصلي، وَأُبو َبْكٍر ُيَصلي ِبَصَالِتِه، َوالناُس ُيَصلوَن ِبَصَالِة َأِبي َبْكٍر أخرجه البخاري في: 

   باب حّد المريض أن يشهد الجماعة 39كتاب األذان: 
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  129رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َثُقَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاَء ِبَالٌل ُيْؤِذُنُه ِبالصَالِة َفَقاَل: ُمُروا حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلما 
ْم َمَقاَمَك َال َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَصلَي ِبالناِس، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َأَبا َبْكٍر َرُجٌل َأِسيٌف َوإِنُه َمَتى َما َيقُ 

َلْو َأَمْرَت ُعَمَر َفَقاَل: ُمُروا َأَبا َبْكٍر ُيَصلي ِبالناِس؛ َفُقْلُت ِلَحْفَصَة: ُقوِلي َلُه ِإن َأَبا َبْكٍر ُيْسِمُع الناَس فَ 
ُيوُسَف،  َواِحبُ َرُجٌل َأِسيٌف، َوإِنُه َمَتى َيُقْم َمَقاَمَك َال ُيْسِمُع الناَس َفَلْو َأَمْرَت ُعَمَر َقاَل: ِإنُكن َألْنُتن صَ 

َالِة َوَجَد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َنفْ  ا َدَخَل ِفي الصاس؛ َفَلمَي ِبالنِسِه ُمُروا َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَصل
َسِمَع َأُبو َبْكٍر  ِخفًة، َفَقاَم ُيَهاَدى َبْيَن َرُجَلْيِن، َوِرْجَالهُ َتُخطاِن ِفي اَألْرِض َحتى َدَخَل اْلَمْسِجَد؛ َفَلما

ُر؛ َفَأْوَمَأ ِإَلْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ُه، َذَهَب َأُبو َبْكٍر َيتََأخِحس 
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتى َجَلَس َعْن َيَساٍر َأِبي َبْكٍر، َفَكاَن َأُبو َبْكٍر ُيَصلي َقاِئًما، َوَكاَن َرُسوُل ا

عليه وسلم ُيَصلي َقاِعًدا، َيْقَتِدي َأُبو َبْكٍر ِبَصَالِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوالناُس ُمْقتَُدوَن 
باب الرجل يأتم باإلمام  68كتاب األذان:  10ِبَصَالِة َأِبي َبْكٍر رضي اهللا عنه أخرجه البخاري في: 

  ويأتم الناس بالمأموم
   130رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
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، َوَكاَن َتِبَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَخَدَمُه، َوَصْحَبُه، َأن َأَبا َبكْ  ٍر حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك اَألْنَصاِري
 َي ِفيِه، َحتِذي ُتُوفصلى اهللا عليه وسلم ال ِبيي َلُهْم ِفي َوَجِع النى ِإَذا َكاَن َيْوُم االْثَنْيِن َوُهْم َكاَن ُيَصل

 صلى اهللا عليه وسلم ِسْتَر اْلُحْجَرِة، َيْنُظُر ِإَلْيَنا َوُهَو َقاِئٌم َكَأن ِبيَالِة، َفَكَشَف النَوْجَهُه ُصُفوٌف ِفي الص
َرِح ِبُرْؤَيِة النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَرَقُة ُمْصَحٍف، ثُم َتَبسَم َيْضَحُك، َفَهَمْمَنا َأْن َنْفَتِتَن ِمَن اْلفَ 

َالةِ  صلى اهللا عليه وسلم َخاِرٌج ِإَلى الص ِبيالن َأن َوَظن ، فَفَنَكَص َأُبو َبْكٍر َعَلى َعِقَبْيِه ِلَيِصَل الص ،
ْرَخى السْتَر، َفتُُوفَي ِمْن َيْوِمِه أخرجه َفَأَشاَر ِإَلْيَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن َأِتموا َصَالَتكْم، َوأَ 

  باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة 46كتاب األذان:  10البخاري في: 
  131رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
و َبْكٍر َيَتَقدُم؛ حديث َأَنٍس، َقاَل: َلْم َيْخُرِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َثَالثًا، َفُأِقيَمِت الصَالةُ، َفَذَهَب َأبُ 

َفَقاَل َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِباْلِحَجاِب َفَرَفَعُه، َفَلما َوَضَح َوْجُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َما 
ْوَمَأ النِبي صلى َنَظْرَنا َمْنَظًرا َكاَن َأْعَجَب ِإَلْيَنا ِمْن َوْجِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِحيَن َوَضَح َلَنا، َفَأ

ْر اهللا عليه وسلم ِبَيِدِه ِإَلى َأِبي َبْكٍر َأْن َيَتَقدَم، َوَأْرَخى النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلِحَجاَب، َفَلْم ُيْقدَ 
  باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة 46كتاب األذان:  10َعَلْيِه َحتى َماَت أخرجه البخاري في: 

   132رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َمَرُضُه، َفَقاَل: ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصل صلى اهللا عليه وسلم َفاْشَتد ِبيحديث َأِبي ُموسى، َقاَل: َمِرَض الن
 ُه َرُجٌل َرِقيٌق ِإَذا َقاَم َمَقاَمَك َلْم َيْسَتِطْع َأْن ُيَصلاِس َقاَلْت َعاِئَشُة: ِإناس، َقاَل: ُمُروا َأَبا َبْكٍر ِبالنَي ِبالن

 الرُسوُل َفْلُيَصل ِبالناِس، َفَعاَدْت، َفَقاَل: ُمِري َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصل ِبالناِس َفِإنُكن َصَواِحُب ُيوُسَف َفَأَتاهُ 
باب  46كتاب األذان:  10ي: َفَصلى ِبالناِس ِفي َحَياِة النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري ف

  أهل العلم والفضل أحق باإلمامة
  132رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تقديم الجماعة من يصلي بهم ِإذا تأخر اإلمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم

   133رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم َذَهَب ِإَلى َبِني َعْمِرو ْبِن َعْوٍف  حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي َأن َرُسوَل اِهللا صلى
ُن ِإَلى َأِبي َبْكٍر، َفَقاَل: َأُتَصلي ِبالناِس َفُأِقيم َالُة، َفَجاَء اْلُمَؤذ َقاَل: َنَعْم  ِلُيْصِلَح َبْيَنُهْم، َفَحاَنِت الص

َالِة، َفَتَخلَص َحتى َوَقَف ِفي َفَصلى َأُبو َبْكٍر؛ َفَجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وس اُس ِفي الصلم َوالن
، َفَصفَق الناُس، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َال َيْلَتِفُت ِفي َصَالِتِه، َفَلما َأْكَثَر الناُس التْصِفيَق اْلتَ  فَفَت َفَرَأى الص

وُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأِن اْمُكْث َمَكاَنَك، َفَرَفَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَشاَر ِإَلْيِه َرسُ 
 َأُبو َبْكٍر رضي اهللا عنه َيَدْيِه َفَحِمَد اَهللا َعَلى َما َأَمَرهُ ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ذِلَك، ُثم

، َوَتَقدَم رَ  فى اْسَتَوى ِفي الصا اْسَتْأَخَر َأُبو َبْكٍر َحتى؛ َفَلمُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَصل
َحاَفَة َأْن اْنَصَرَف، َقاَل: َيا َأَبا َبْكٍر َما َمَنَعَك َأْن َتْثُبَت ِإْذ َأَمْرُتَك َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َما َكاَن ِالْبِن َأِبي قُ 

ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما ِلي َرَأْيُتُكْم ُيَصلي َبْيَن َيَدْي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َفقَاَل رَ 
 َح اْلُتِفَت ِإَلْيِه، َوإِنُه ِإَذا َسبْح َفِإنْصِفيَق َمْن َراَبهُ َشْيٌء ِفي َصَالِتَه َفْلُيَسبَساِء َأْكَثْرُتُم التْصِفيُق ِللنَما الت

يؤم الناس فجاء اإلمام األول فتأخر باب من دخل ل 48كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 
  اآلخر

  133رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تسبيح الرجل َوتصفيق المرأة ِإذا نابهما شيء في الصالة
   134رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لرَجاِل َوالتْصِفيُق حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: التْسِبيُح لِ 
  باب التصفيق للنساء 5ِللنَساِء أخرجه البخاري في: كتاب العمل في الصالة: 

  134رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  األمر بتحسين الصالة وإِتمامها والخشوع فيها
  134رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ه وسلم، َقاَل: َهْل َتَرْوَن ِقْبَلِتي هُهَنا َفَواِهللا َما َيْخَفى حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا علي

باب  40َعَلي ُخُشوُعُكْم َوَال ُرُكوُعْكم، ِإني َألَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري أخرجه البخاري في: كتاب الصالة: 



      

  عظة اإلمام بالناس في إتمام الصالة وذكر القبلة
  134رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُكْم حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َأِقيُموا الرُكوَع َوالسُجوَد َفَواِهللا ِإني َألَرا

 88كتاب األذان:  10ِمْن َبْعِدي، َوُربَما َقاَل: ِمْن َبْعِد َظْهِري ِإَذا َرَكْعُتْم َوَسَجْدُتْم أخرجه البخاري في: 
  الخشوع في الصالةباب 

  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحوهما
  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأَما َيْخَشى َأَحُدُكْم، َأْو َال َيْخَشى َأَحُدُكْم ِإَذا

َسُه َقْبَل اِإلَماِم َأْن َيْجَعَل اُهللا َرْأَسُه َرْأَس ِحَماٍر، َأْو َيْجَعَل اُهللا ُصوَرَتُه ُصوَرَة ِحَماٍر أخرجه َرَفَع َرأْ 
  باب إثم من رفع رأسه قبل اإلمام 53كتاب األذان:  10البخاري في: 
  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تسوية الصفوف وٕاقامتها

   135: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
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فوِف ِمْن ِإَقاَمِة  َتْسِوَيَة الص وا َصُفوَفكْم َفِإنصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َسو ِبيحديث َأَنٍس، َعِن الن
َالِة أخرجه البخاري في:  باب إقامة الصف من تمام الصالة 74كتاب األذان:  10الص  

  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُفوَف َفِإني َأَراُكْم َخْلَف َظْهِري أخرجه  حديث َأَنٍس، صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأِقيُمو الص ِبيالن َأن
  باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها 71كتاب األذان:  10البخاري في: 
  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َقاَل: َقاَل الناُهللا َبْيَن  حديث الن ُصُفوَفُكْم، َأْو َلُيَخاِلَفن ن صلى اهللا عليه وسلم: َلُتَسو



      

  باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدها 71كتاب األذان:  10ُوُجوِهُكْم أخرجه البخاري في: 
  135رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
م، َقاَل: َلْو َيْعَلُم الناُس َما ِفي النَداِء َوالَصف حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسل

ِل، ُثم َلْم َيِجُدوا ِإال َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه َالْسَتَهُموا، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفي التْهِجيِر َالسْ  َتَبُقوا ِإَلْيِه، َوَلْو اَألو
ْبحِ  باب  9كتاب األذان:  10َألَتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا أخرجه البخاري في:  َيْعَلُموَن َما ِفي اْلَعَتَمِة َوالص

  االستهام في األذان
  136رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أمر النساء المصليات وراء الرجال أن ال يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال

   136رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ٍد، َقاَل: َكاَن ِرَجاٌل ُيصلوَن َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعاِقِدي ُأْزِرِهْم َعَلى حديث َسْهِل ْبِن َسعْ 
ْبَياِن، َوُيَقاُل ِللنَساِء: َال َتْرَفْعَن ُرُؤوَسُكن َحتى َيْسَتِوَي الرَجاُل ُجُلوسً  ا أخرجه َأْعَناِقِهْم َكَهْيَئِة الص

  باب إذا كان الثوب ضيًقا 6 كتاب الصالة: 8البخاري في: 
  136رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  خروج النساء ِإلى المساجد ِإذا لم يترتب عليه فتنة وأنها ال تخرج مطيبة

  136رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ى اْلَمْسِجِد َفَال َيْمَنْعَها حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا اْسَتْأَذَنِت اْمَرَأُة َأَحِدُكْم ِإلَ 
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد  116كتاب النكاح:  67أخرجه البخاري في: 

  وغيره
  137رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبِح َواْلِعَشاِء ِفي اْلَجَما َعِة ِفي اْلَمْسِجِد، َفِقيَل حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَنِت اْمرَأٌة ِلُعَمَر َتْشَهُد َصَالَة الص

اَل: َيْمَنُعُه َقْوُل َلَها: ِلم َتْخُرِجيَن َوَقْد َتْعَلِميَن َأن ُعَمَر َيْكَرُه َذِلَك َوَيَغاُر َقاَلْت: َوَما َيْمَنَعُه َأْن َيْنَهاِني قَ 
كتاب  11أخرجه البخاري في:  َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال َتْمَنُعوا ِإَماَء اِهللا َمَساِجَد اهللاِ 



      

  باب حدثنا عبد اهللا بن محمد 13الجمعة: 
  137رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َما حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلْو َأْدَرَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما َأْحَدَث النَساُء َلَمَنَعُهن اْلَمَساِجَد كَ 

باب انتظار الناس قيام اإلمام  163كتاب األذان:  10يَل أخرجه البخاري في: ُمِنَعْت ِنَساُء َبِني ِإْسَرائِ 
  العالم

   137رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  التوسط في القراءة في الصالة الجهرية بين الجهر واإلسرار إذا خاف من الجهر مفسدة
  137رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َهْر ِبَصالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها) َقاَل: ُأْنِزَلْت َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث اْبِن َعباِس (َوَال َتجْ 

ِبِه؛ َفَقاَل اُهللا ُمَتَواٍر ِبَمكَة، َفَكاَن ِإَذا َرَفَع َصْوَتُه َسِمَع اْلُمْشِرُكوَن، َفسبوا اْلُقْرآَن َوَمْن َأْنَزَلُه َوَمْن َجاَء 
َهْر ِبَصَالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها) َال َتْجَهْر ِبَصَالِتَك َحتى َيْسمَع اْلُمْشِرُكوَن، َوَال ُتَخاِفْت ِبَها َتَعاَلى (َوال َتجْ 

رجه ْلُقْرآَن أخَعْن َأْصَحاِبَك َفَال ُتْسِمُعُهْم (َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًال) َأْسِمْعُهْم َوَال َتْجَهْر َحتى َيْأُخُذوا َعْنَك ا
  باب قوله تعالى (أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون) 34كتاب التوحيد:  97البخاري في: 
  137رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االستماع للقراءة

   138رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه) َقاَل: اٍس، ِفي َقْوِلِه (َال ُتَحرَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه  حديث اْبِن َعب
ُك ِبِه ِلَساَنُه َوَشَفَتْيِه َفَيْشَتد َعَلْيِه، َوَكاَن يُ  ا ُيَحرْعَرُف ِمْنُه، َفَأْنَزَل وسلم ِإَذا َنَزَل ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي َوَكاَن ِمم

َحرْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإن َعَلْيَنا َجْمَعه َوُقْرآَنُه) َقاَل: اُهللا اآلَيَة الِتي ِفي (َال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة) (َال تُ 
ْع (ثُم ِإن َعَلْيَنا َبَياَنه) َعَلْيَنا َأْن َنْجَمَعُه ِفي َصْدِرَك، َوُقْرآَنُه (َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتِبْع ُقْرآَنُه) َفِإَذا َأْنَزْلَناُه َفاْسَتمِ 



      

ه البخاري ْن ُنَبيَنُه ِبِلَساِنَك َقاَل: َفَكاَن ِإَذا َأَتاُه ِجْبِريُل َأْطَرَق، َفِإَذا َذَهَب َقَرَأُه َكَما َوَعَدُه اُهللا أخرجَعَلْيَنا َأ
  باب قوله (فِإذا قرأناه) 2سورة القيامة:  75كتاب التفسير:  65في: 

   138رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/118(  

  

 َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا حديث اْبِن َعب (ْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِهَال ُتَحر) اٍس، ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى
َما َلُكْم َكَما عليه وسلم ُيَعاِلُج ِمَن التْنِزيِل ِشدًة، َوَكاَن ِمما ُيَحرُك َشَفَتْيِه، َفَقاَل اْبُن َعباٍس َفَأَنا ُأَحرُكهُ 

ُكُهَما َوَقاَل َسِعيٌد (ُهَو َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر َراِوي اْلَحِديِث َعِن اْبِن َكا َن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَحر
ُكُهَما َكَما َرَأْيُت اْبَن َعباٍس ُيَحرُكُهَما، َفَحرَك َشَفَتْيِه َفَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى  َأَنا ُأَحر :(اٍسَال تُ َعب) ْك ِبِهَحر
َناُه َفاتِبْع ُقْرآَنُه) ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإن َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه) َقاَل َجْمُعُه َلُه ِفي َصْدِرَك َوَتْقَرَأُه، (َفِإَذا َقَرأْ 

ا َأْن َتْقَرَأهُ َفَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َقاَل: َفاْسَتِمْع َلُه َوَأْنِصْت (ثُم ِإن َعَلْيَنا َبَياَنُه) ثُم ِإن َعَلْينَ 
َما َقَرَأُه وسلم، َبْعَد َذِلَك، ِإَذا َأتَاهُ ِجْبِريُل اْسَتَمَع، َفِإَذا اْنَطَلَق ِجْبِريُل َقَرَأُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم كَ 

  باب حدثنا موسى بن إسماعيل 4كتاب بدء الوحي:  1أخرجه البخاري في: 
  139رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الجهر بالقراءة في الصبح والقراَءة على الجن

   140رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: اْنَطَلَق النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َطاِئَفٍة ِمْن َأْصَحاِبِه َعاِمِديَن ِإَلى ُسوِق 
َبْيَن الشَياِطيِن َوَبْيَن َخَبِر السَماِء، َوُأْرِسَلْت َعَلْيِهُم الشُهُب َفَرَجَعِت الشَياِطيُن ِإَلى  ُعَكاٍظ، َوَقْد ِحيلَ 

َنُكْم ا: َما َحاَل َبيْ َقْوِمِهْم، َفَقاُلوا َما َلُكْم َقاُلوا: ِحيَل َبْيَنَنا َوَبْيَن َخَبِر السَماِء، َوُأْرِسَلْت َعَلْيَنا الشُهُب َقاُلو 
اَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن َخَبِر السَماِء ِإال َشْيٌء َحَدَث، َفاْضِرُبوا َمَشاِرَق اَألْرِض َوَمَغاِرَبَها َفاْنُظُروا َما هَذا الِذي حَ 

ُهوا َنْحَو ِتَهاَمَة ِإَلى النِبي صلى ِذيَن َتَوجَماِء َفاْنَصَرَف ُأولِئَك الاهللا عليه وسلم، َوُهَو  َوَبْيَن َخَبِر الس
َمُعوا َلُه؛ ِبَنْخَلَة َعاِمِديَن ِإَلى ُسوِق ُعَكاٍظ، َوُهَو ُيَصلي ِبَأْصَحاِبِه َصَالَة اْلَفْجِر، َفَلما َسِمُعوا اْلُقْرآَن اْستَ 

َرَجُعوا ِإَلى َقْوِمِهْم؛ َفقَاُلوا: (َيا قْوَمَنا  َفَقاُلوا: هَذا َواِهللا الِذي َحاَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن َخَبِر السَماِء، َفُهَناِلَك ِحينَ 
َلى َنِبيِه صلى اهللا ِإنا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا َيْهِدي إلى الرْشِد َفآَمنا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَنا َأَحًدا) َفَأْنَزَل اُهللا عَ 



      

) َوإِنَما أُوِحَي ِإَلْيِه َقْوُل اْلِجن أخرجه البخاري في: عليه وسلم (ُقْل ُأوِحَي ِإَلي َأنُه اْسَتَمَع َنفَ  ٌر ِمَن اْلِجن
  باب الجهر بقراءة صالة الفجر 105كتاب األذان:  10

  140رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  القراءة في الظهر والعصر
   141رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ ِفي الرْكَعَتْيِن اُألوَلَيْيِن ِمْن َصَالِة الظْهِر  حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َكانَ 
ُر ِفي الثانَيِة، َوُيْسِمُع اآلَية َأْحياًنا، َوَكانَ  ُل ِفي اُألوَلى َوُيَقص َيْقَرُأ ِفي ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َوُسوَرَتْيِن، ُيَطو 

ُل ِفي الَرْكَعِة اُألوَلى ِمْن َصَالِة  اْلعْصِر ِبَفاِتَحةِ  ُل ِفي اُألوَلى، َوَكاَن ُيَطو اْلِكَتاِب َوُسوَرَتْيِن، َوَكاَن ُيَطو
ُر ِفي الثاِنَيِة أخرجه البخاري في:  ْبِح َوُيَقص باب القراءة في الظهر 96كتاب األذان:  19الص  

   141رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َقاَل: َشَكا َأْهُل اْلُكوَفِة َسْعًدا ِإَلى ُعَمَر رضي اهللا  حديث
ا َأَبا ه، َفَقاَل: يَ عنه، َفَعَزَلُه، َواْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َعماًرا َفَشَكْوا َحتى َذَكُروا َأنُه َال ُيْحِسُن ُيَصلي، َفَأْرَسَل ِإَليْ 

لي ِبِهْم ِإْسحَق ِإن هؤَُالِء َيْزُعُموَن َأنَك َال ُتْحِسن ُتَصلي َقاَل َأُبو ِإْسحَق: َأما َأَنا َواِهللا َفِإني ُكْنُت ُأصَ 
وَلَيْيِن، َصَالَة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َما َأْخِرُم َعْنَها، ُأَصلي َصَالَة اْلِعَشاِء َفَأْرُكُد ِفي األُ 
وَفِة َفَسَأَل َوُأِخف ِفي اُألْخَرييِن َقاَل: َذاَك الظن ِبَك َيا َأَبا ِإْسحَق َفَأْرَسَل َمَعُه َرُجًال، َأْو ِرَجاًال، ِإَلى اْلكُ 

َدَخَل َمْسِجًدا ِلَبِني َعْبٍس؛ َفَقاَم َعْنُه َأْهَل اْلُكوَفِة، َوَلْم َيَدْع َمْسِجًدا ِإال َسَأَل َعْنُه، َوُيْثُنوَن َمْعُروًفا، َحتى 
ا َكاَن َال َيِسيُر َرُجٌل ِمْنُهْم ُيَقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن َقَتاَدَة، ُيْكَنى َأَبا َسْعَدَة؛ َفَقاَل: َأما ِإْذ َنَشْدتََنا َفِإن َسْعدً 

َقِضية َقاَل َسْعٌد: َأَما َواِهللا َألْدُعَون ِبَثَالٍث: اللُهم ِإْن َكاَن ِبالسِريِة، َوَال َيْقِسُم ِبالسِويِة، َوَال َيْعِدُل ِفي الْ 
ِإَذا ُسِئَل َيُقوُل:  َعْبُدَك هَذا َكاِذًبا َقاَم ِرَياًء َوُسْمَعًة َفَأِطْل ُعْمَرهُ، َوَأِطْل َفْقَرهُ، َوَعرْضُه ِباْلِفَتِن َفَكاَن َبْعُد،

   َصاَبْتِني َدْعَوُة َسْعدَشْيٌخ َكبيٌر َمْفُتوٌن َأ
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َن اْلِكَبِر، َوإِنُه َقاَل َعْبُد اْلَمِلِك (َأَحُد ُرَواِة هَذا اْلَحِديَث) َفَأَنا َرَأْيُتُه َبْعُد، َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعَلى َعْيَنْيِه مِ 
باب وجوب القراءة  95كتاب األذان:  10في: َلَيَتَعرُض ِلْلَجَواِري ِفي الطُرِق َيْغِمُزُهن أخرجه البخاري 

  لإلمام والمأموم في الصلوات كلها
  142رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  القراءة في الصبح والمغرب

  143رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْبَح َوَأَحُدَنا َيعْ  ي الصصلى اهللا عليه وسلم ُيَصل ِبيِرُف َجِليَسُه َوَيْقرُأ ِفيَها حديث َأِبي َبْرَزَة، َقاَل: َكاَن الن
َأْقَصى  َما َبْيَن الستيَن ِإَلى اْلِماَئِة، َوُيَصلي الظْهَر ِإَذا َزاَلِت الشْمُس، َواْلَعْصَر َوَأَحُدَنا َيْذَهُب ِإَلى

كتاب  9ى ثُُلِث اللْيِل أخرجه البخاري في: اْلَمِديَنِة ثُم َيْرِجُع َوالشْمُس َحيٌة َوَال ُيَباِلي ِبَتْأِخيِر اْلِعَشاِء ِإلَ 
  باب وقت الظهر عند الزوال 11مواقيت الصالة: 

  143رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْت: ْرًفا) َفَقالَ حديث ُأم اْلَفْضِل َعِن اْبِن َعباٍس، َأنُه َقاَل: ِإن ُأم اْلَفْضِل َسِمَعْتُه َوُهَو َيْقَرُأ (َواْلُمْرَسَالِت عُ 
هللا عليه وسلم َيا ُبَني َواِهللا َلَقْد َذكْرَتِني ِبِقَراَءِتَك هِذِه السوَرَة، ِإنَها آلِخُر َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى ا

  باب القراءة في المغرب 98كتاب األذان:  10َيْقَرُأ ِبَها ِفي اْلَمْغِرِب أخرجه البخاري في: 
  144ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  
حديث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِبالطوِر أخرجه 

  باب الجهر في المغرب 99كتاب األذان:  10البخاري في: 
   144رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  القراءة في العشاء
  144ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  



      

تيِن حديث اْلَبَراِء، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن في َسَفٍر َفَقَرَأ ِفي اْلِعَشاِء ِفي ِإْحَدى الرْكَعَتْيِن ِبال
  باب الجهر في العشاء 100كتاب األذان:  10َوالزْيُتون أخرجه البخاري في: 

  144رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِن َعْبِد اِهللا، َأن ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل رضي اهللا عنه َكاَن ُيَصلي َمَع النِبي صلى اهللا عليه حديث َجاِبِر بْ 
َز َرُجٌل َفَصلى َصالَ  َالَة، َفَقَرَأ ِبِهُم اْلَبَقَرَة َقاَل: َفَتَجو ي ِبِهْم الصَيْأِتي َقْوَمُه َفُيَصل ًة َخِفيَفًة، َفَبَلَغ وسلم ثُم

 ِإنا ُمَعاًذا، َفَقاَل: ِإنُه ُمَناِفٌق َفَبَلَغ ذِلَك الرُجَل، َفَأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللاِ  َذِلكَ 
ْزُت، َفَزَعْم َأني َقْوٌم َنْعَمُل ِبَأْيِديَنا، َوَنْسِقي ِبَنَواِضِحَنا َوإِن ُمَعاًذا َصلى ِبَنا اْلَباِرَحَة، َفَقَرَأ اْلَبَقَرةَ  َفَتَجو ،

 َو (َسب (ْمِس َوُضَحاَهاَوالش) اٌن َأْنَت ثالثًا اْقَرْأصلى اهللا عليه وسلم: َيا ُمَعاُذ َأَفت ِح ُمَناِفٌق َفَقاَل الَنِبي
ن قال باب من لم ير إكفار م 74كتاب األدب:  78اْسَم َربَك اَألْعَلى) َوَنْحَوَها أخرجه البخاري في: 

  ذلك متأوًال أو جاهال
  144رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام

   145رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  حديث َأِبي َمْسُعوٍد اَألْنَصاِري
ُر َعْن َصَالِة اْلَغَداِة ِمْن َأْجِل ُفَالٍن ِمما ُيِطيُل ِبَنا ِفيَها َقاَل: َفَما َرَأْيُت النبِ اِهللا إِ  ي َواِهللا َألتَأخصلى ن ي

فِريَن؛ َفَأيُكْم َما اهللا عليه وسلم َقط َأَشد َغَضًبا ِفي َمْوِعَظٍة ِمْنُه َيْوَمِئٍذ، ثُم َقاَل: يَأيَها الناُس ِإن ِمْنُكْم ُمنَ 
ِعيَف َوَذا اْلَحاَجِة أخرجه البخاري في:  ِفيِهُم اْلَكِبيَر َوالض اِس َفْلُيوِجْز، َفِإنى ِبالنكتاب  93َصل

  باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 13األحكام: 
  145رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َصلى َأَحُدُكْم ِللناِس َفْلُيَخفْف، َفِإن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل 

ْل َما َشاَء أخرجه البخاري في: ى َأَحُدُكْم ِلَنْفِسِه َفْلُيَطوِقيَم َواْلَكِبيَر؛ َوإَِذا َصلِعيَف َوالس10 ِمْنُهُم الض 
  ول ما شاءباب إذا صلى لنفسه فليط 62كتاب األذان: 

  146رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

 10حديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيوِجُز الصَالَة َوُيْكِمُلَها أخرجه البخاري في: 
  باب اإليجاز في الصالة وٕاكمالها 64كتاب األذان: 

  146رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل: َما َصلْيُت َوَراَء ِإَماٍم َقط َأَخف َصَالًة َوَال َأَتم ِمَن النِبي صلى اهللا عليه حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقا
ِبي فُيَخفُف َمَخاَفَة َأْن ُتْفَتَن ُأمُه أخرجه البخاري في:  كتاب  10وسلم؛ َوإِْن َكاَن َلَيْسَمُع ُبَكاَء الص

  الصبيباب من أخف الصالة عند بكاء  65األذان: 
   146رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َها حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإني َألْدُخُل ِفي الصالِة َوَأَنا ُأِريُد ِإَطاَلتَ 
ِبي َفَأَتَجوُز ِفي َصَالِتي ِمما َأْعَلُم ِمْن شِ  ِه ِمْن ُبَكاِئِه أخرجه البخاري في: َفَأْسَمُع ُبَكاَء الصِة َوْجِد ُأمد

  باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي 65كتاب األذان:  10
  146رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اعتدال أركان الصالة وتخفيفها في تمام

  147رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اهللا عليه وسلم َوُسُجوُدُه، َوَبْيَن السْجَدَتْيِن، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه حديث اْلَبَراِء، قَاَل: َكاَن ُرُكوُع النِبي صلى 
باب  121كتاب األذان:  10ِمَن الرُكوِع، َما َخَال اْلِقَياَم َوالُقُعوَد، َقِريًبا ِمَن السَواِء أخرجه البخاري في: 

  حّد إتمام الركوع واالعتدال فيه والطمأنينة
  147لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه َقاَل: ِإني َال آُلو َأْن ُأَصلي ِبُكْم َكَما َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم 

  ُيَصلي ِبَنا
َرْأَسُه ِمَن الرُكوِع َقاَل ثَاِبٌت (راوي هَذا اْلَحِديِث) َكاَن َأَنٌس َيْصَنُع َشْيًئا َلْم َأَرُكْم َتْصَنُعوَنُه، َكاَن ِإَذا َرَفَع 

 10 َقاَم َحتى َيُقوَل اْلَقاِئُل َقْد َنِسَي؛ َوَبْيَن السْجَدَتْيِن، َحتى َيقوَل اْلَقاِئُل َقْد َنِسَي أخرجه البخاري في:
  باب المكث بين السجدتين 140كتاب األذان: 

  147رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  متابعة اإلمام والعمل بعده

   147رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
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 حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: ُكنا ُنَصلي َخْلَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفِإَذا َقاَل: َسِمَع اُهللا ِلَمنْ 
َعَلى اَألْرِض أخرجه  َحِمَدُه َلْم َيْحِن َأَحٌد ِمنا َظْهَرهُ َحتى َيَضَع الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َجْبَهَتهُ 

  باب السجود على سبعة أعظم 133كتاب األذان:  10البخاري في: 
  147رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يقال في الركوع والسجود

  148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وِعِه َوُسُجوِدِه: ُسْبَحاَنَك حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل ِفي ُركُ 
باب  139كتاب األذان:  10اللُهم َربَنا َوِبَحْمِدَك، اللُهم اْغِفْر ِلي َيَتَأَوُل اْلُقْرآَن أخرجه البخاري في: 

  التسبيح والدعاء في السجود
  148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أس في الصالةأعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الر 

  148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم َأْن َيْسُجَد َعَلى َسْبَعِة َأْعَضاٍء، َوَال َيُكف ِبياٍس، َقاَل: ُأِمَر النحديث اْبِن َعب
ْكَبَتْيِن َوالرْجَلْيِن أخرجه البخ باب  133كتاب األذان:  10اري في: َشَعًرا َوَال َثْوًبا: اْلَجْبَهِة، َواْلَيَدْيِن َوالر

  السجود على سبعة أعظم
  148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يجمع صفة الصالة وما يفتتح به ويختم به

  148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

َفرَج َبْيَن َيَدْيِه َحتى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َماِلِك ْبِن بَحْيَنَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِإَذا َصلى 
  باب يبدي َضْبعيه ويجافي في السجود 27كتاب الصالة:  8َيْبُدَو َبَياُض ِإْبَطْيِه أخرجه البخاري في: 

   148رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  سترة المصلي
  149رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عليه وسلم َكاَن ِإَذا َخَرَج َيْوَم اْلِعيِد َأَمر ِباْلَحْرَبِة َفُتوَضُع َبْيَن حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا

أخرجه البخاري  َيَدْيِه َفُيَصلي ِإَلْيَها، َوالناُس َوَراَءُه، َوَكاَن َيْفَعُل ذِلَك ِفي السَفِر، َفِمْن ثَم اتَخَذَها اُألَمَراءُ 
  اإلمام سترة من خلفهباب سترة  90كتاب الصالة:  8في: 

  149رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأنُه َكاَن ُيَعرُض َراِحَلَتُه َفُيَصلي ِإَلْيَها أخرجه 
  باب الصالة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 98كتاب الصالة:  8البخاري في: 
  149قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 

  
ي في: حديث َأِبي ُجَحْيَفَة، َأنُه َرَأى ِبَالًال ُيَؤذُن، َفَجَعْلُت َأَتتَبُع َفاهُ هُهَنا َوهُهَنا ِباَألذاِن أخرجه البخار 

  باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا 19كتاب األذان:  10
  149رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ُقبٍة َحْمَراَء ِمْن َأَدٍم، َوَرَأْيُت ِبَالًال حديث َأِبي ُجَحْيَفَة، قَ 

َأَخَذ َوُضوَء َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَرَأْيُت الناَس َيْبَتِدُروَن َذاَك اْلَوضوَء، َفَمْن َأَصاَب ِمْنُه 
ْم ُيِصْب ِمْنُه َشْيًئا َأَخَذ ِمْن َبَلِل َيِد َصاِحِبه، ثُم َرَأْيُت ِبَالًال َأَخَذ َعَنَزًة َفَرَكَزَها، َشْيًئا َتَمسَح ِبِه، َوَمْن لَ 

ًرا، َصلى ِإَلى اْلَعَنَزِة ِبالناِس َرْكَعَتْيِن، وَ  ٍة َحْمَراَء ُمَشمصلى اهللا عليه وسلم ِفي ُحل ِبيَرَأْيُت َوَخَرَج الن
وَن ِمْن َبْيَن َيَدِي اْلَعَنَزِة أخرجه البخاري في: الناَس  َيُمر َوابباب الصالة  17كتاب الصالة:  8َوالد

   في الثوب األحمر
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  149رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِئٍذ َقْد َناَهْزُت االْحِتَالَم، َوَرُسوُل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعباٍس، َقاَل: َأْقَبْلُت َراِكًبا َعَلى ِحَماٍر َأتَاٍن، َوَأَنا َيْومَ 
، َوَأْرَسْلُت  في ِبِمَنى ِإَلى َغْيِر ِجَداٍر، َفَمَرْرُت َبْيَن َيَدْي َبْعِض الصاِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصل

، َفَلْم ُيْنَكْر ذِلَك َعَلَي أخرجه البخاري في:  فباب  18كتاب العلم:  3اَألتَاَن َتْرَتُع، َفَدَخْلُت ِفي الص
  متى يصح سماع الصغير

  150رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  منع المار بين يدي المصلي
  150رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِفي َيْوِم ُجُمَعٍة ُيَصل اُن: َرَأْيُت َأَبا َسِعيٍد الُخْدِريمَقاَل َأُبو َصاِلِح الس َلى ي إِ حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري

ِعيٍد ِفي َصْدِرِه، َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمَن الناِس، َفَأَراَد َشاب ِمْن َبِني َأِبي ُمَعْيٍط َأْن َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيِه، َفَدَفَع َأُبو سَ 
يٍد َأَشد ِمَن اُألوَلى َفَناَل ِمْن َأِبي َفَنَظَر الشاُب َفَلْم َيِجْد َمَساًغا ِإال َبْيَن َيَدْيِه؛ َفَعاَد ِلَيْجَتاَز َفَدَفَعُه َأُبو َسعِ 

َمْرَواَن، َسِعيٍد، ثُم َدَخَل َعَلى َمْرَواَن، َفَشَكا ِإَلْيِه َما َلِقَي ِمْن َأِبي َسِعيٍد، َوَدَخَل َأُبو َسِعيٍد َخْلَفُه َعَلى 
 ى َأَحُدُكْم َفَقاَل: َما َلَك َوِالْبِن َأِخيَك َيا َأَبا َسِعيٍد َقاَل: َسِمْعُت النصلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإَذا َصل ِبي

ْلُه َفِإنَما ُهَو َشْيطَاٌن ِإَلى َشْيٍء َيْسُتُرُه ِمَن الناِس َفَأَراَد َأَحٌد َأْن َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيِه َفْلَيْدَفُعُه، َفِإْن َأبى َفْلُيَقاتِ 
  رد المصلي َمن مر بين يديهباب ي 100كتاب الصالة:  8أخرجه البخاري في: 

   150رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َع ِمْن حديث َأِبي ُجَهْيٍم َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َأن َزْيَد ْبَن َخاِلٍد َأْرَسَلُه ِإَلى َأِبي ُجَهْيٍم َيْسَأُلُه َماَذا َسمِ 
َيَدِي اْلُمَصلي، َفَقاَل َأُبو ُجَهْيٍم: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى  َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْلَمار َبْينَ 

َن َخْيًرا َلُه اهللا عليه وسلم: َلْو َيْعَلُم اْلَمار َبْيَن َيَدِي اْلُمَصلي َماَذا َعَلْيِه ِمَن اِإلْثِم َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعي
  باب إثم الماّر بين يدي المصلي 101كتاب الصالة:  8ي في: ِمْن َأْن َيُمر َبْيَن َيَدْيِه أخرجه البخار 

  151رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  دنو المصلي من السترة
  152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِة حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َكاَن َبْيَن ُمَصلي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَبْيَن اْلِجَداِر َمَمر الشا

  باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة 91كتاب الصالة:  8أخرجه البخاري في: 
  152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 8حديث َسَلَمَة، َقاَل: َكاَن ِجَداُر اْلَمْسِجِد ِعْنَد اْلِمْنَبِر َما َكاَدِت الشاةُ َتُجوُزَها أخرجه البخاري في: 

  كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترةباب قدر  91كتاب الصالة: 
  152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اُألْسُطَواَنِة حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع َقاَل َيِزيُد ْبُن َأِبي ُعَبْيٍد: ُكْنُت آِتي َمَع َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع َفُيَصلي ِعْنَد 

َالَة ِعْنَد هِذِه اُألْسُطَواَنِة َقاَل: َفِإني َرَأْيُت الِتي ِعْنَد اْلُمْصَحِف، َفُقْلُت َيا َأَبا  ى الصُمْسِلٍم َأَراَك َتَتَحر
َالَة ِعْندَها أخرجه البخاري في:  ى الصصلى اهللا عليه وسلم َيَتَحر ِبيباب  95كتاب الصالة:  8الن

  الصالة إلى األسطوانة
   152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  العتراض بين يدي المصليا
  152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِلِه حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَصلي َوِهَي َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِقْبَلِة َعَلى ِفَراِش َأهْ 

  ى الفراشباب الصالة عل 22كتاب الصالة:  8اْعِتَراَض اْلَجَناَزِة أخرجه البخاري في: 
  152رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي َوَأَنا َراِقَدٌة ُمْعَتِرَضٌة َعَلى ِفَراِشِه، َفِإَذا 

  ة خلف النائمباب الصال 103كتاب الصالة:  8َأَراَد َأْن ُيوِتَر َأْيَقَظِني َفَأْوَتْرُت أخرجه البخاري في: 
  153رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

َالَة، اْلَكْلُب َواْلِحَماُر َواْلَمْرَأ ةُ حديث َعاِئَشَة َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: ُذِكَر ِعْنَدَها (َعاِئَشَة) َما َيْقَطُع الص
 ِبيْهُتُموَنا باْلُحُمر َواْلِكَالب َواِهللا َلَقْد َرَأْيُت الني َعَلى الَسِريِر َفَقاَلْت: َشبي َوإِنصلى اهللا عليه وسلم ُيَصل

ه وسلم، َبْيَنُه َوَبْيَن اْلقْبَلِة، ُمْضَطِجَعًة، َفَتْبدو ِلي اْلَحاَجُة َفَأْكَرهُ َأْن َأْجِلَس فُأوِذَي النِبي صلى اهللا علي
باب من قال ال يقطع الصالة  105كتاب الصالة:  8َفَأْنَسل ِمْن ِعْند ِرْجَلْيِه أخرجه البخاري في: 

  شيء
  153رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِريِر َفَيِجيُء  حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َأَعَدْلُتُموَنا ِباْلَكْلِب َواْلِحَماِر َلَقْد َرَأْيُتِني ُمْضَطِجَعًة َعَلى الس ِبيالن

ْكَرُه َأْن ُأَسنَحُه َفَأْنَسل ِمْن ِقَبِل ِرْجِلي السِريِر َحتى صلى اهللا عليه وسلم َفيَتَوسُط السِريَر، َفُيَصلي، َفَأ
   باب الصالة إلى السرير 99كتاب الصالة:  8أْنَسل ِمْن ِلَحاِفي أخرجه البخاري في: 
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  153رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ا َقاَلْت: ُكْنُت َأَناُم َبْيَن َيَدْي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا حديث َعاِئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنهَ 
، َفِإَذا َقاَم َبَسْطُتُهَما َقاَلْت: والْ  ُبُيوُت عليه وسلم َوِرْجَالَي ِفي ِقْبَلِتِه، َفِإَذا َسَجَد َغَمَزِني َفَقَبْضُت ِرْجَلي

  باب التطوع خلف المرأة 104اب الصالة: كت 8َيْوَمِئٍذ َلْيَس ِفيَها َمَصاِبيُح أخرجه البخاري في: 
  154رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َمْيُموَنَة َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي َوَأَنا ِحَذاَءُه، َوَأَنا َحاِئٌض، َوُربَما 

باب إذا أصاب المصلي امرأته إذا  19كتاب الصالة:  8َأَصاَبِني َثْوُبُه ِإَذا َسَجَد أخرجه البخاري في: 
  سجد

  154رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الصالة في ثوب واحد وصفة لبسه
  154رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالِة ِفي َثوٍب َواِحٍد، َفَقاَل  َساِئًال َسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن الص حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن

باب الصالة  4كتاب الصالة:  8 صلى اهللا عليه وسلم: َأَوِلُكلُكْم َثْوَباِن أخرجه البخاري في: َرُسوُل اهللاِ 



      

  في الثوب الواحد ملتحًفا به
  154رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْلَواِحِد َلْيَس َعَلى  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال ُيَصلي َأَحُدُكْم ِفي الثْوبِ 

باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على  5كتاب الصالة:  8َعاِتَقْيِه َشْيٌء أخرجه البخاري في: 
  عاتقيه

   154رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِفي َثْوٍب َواِحٍد ُمْشَتِمًال  حديث ُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي
باب  4كتاب الصالة:  8ِبِه، ِفي َبْيِت ُأم َسَلَمَة، َواِضًعا َطَرَفْيِه َعَلى َعاِتَقْيِه أخرجه البخاري في: 

  الصالة في الثوب الواحد ملتحًفا به
  155رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْلُمْنَكِدِر: َرَأْيُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا ُيَصلي ِفي َثْوٍب َواِحٍد، َوَقاَل  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل ُمَحمُد ْبنُ 

باب عقد  3كتاب الصالة:  8َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي ِفي َثْوٍب أخرجه البخاري في: 
  اإلزار على القفا في الصالة

  155رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ساجد ومواضع الصالةكتاب الم
  155رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُل َقاَل:  َمْسِجٍد ُوِضَع ِفي اَألْرِض َأو رضي اهللا عنه، قَاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا أي حديث َأِبي َذر

ْيَنُهًما َقاَل: َأْرَبُعوَن َسَنًة، ثُم اْلَمْسِجُد اْلَحرَاُم َقاَل: ُقْلُت ثُم أي َقاَل: اْلَمْسِجُد اَألْقصى ُقْلُت: َكْم َكاَن  َب
، َفِإن اْلَفْضَل ِفيِه أخرجه البخاري في:  َالةُ َبْعُد، َفَصل باب  10كتاب األنبياء:  60َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الص

  حدثنا موسى بن إسماعيل
   155رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُهن َأَحٌد حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا 
َرُجٍل ِمْن ِمَن اَألْنِبَياِء َقْبِلي: ُنِصْرُت ِبالرْعِب َمِسيَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت ِلَي اَألْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأيَما 

، َوُأِحلْت ِلَي اْلَغَناِئُم، َوَكاَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه ُأمِتي َأْدَرَكْتُه الصالَ  ُة َفْلُيَصل
ًة َوُبِعْثُت ِإَلى الناس َكافًة، َوُأْعِطيُت الشَفاَعَة أخرجه البخاري في:  باب  56كتاب الصالة:  8َخاص

  رض مسجًدا وطهوًراقول النبي صلى اهللا عليه وسلم جعلت لي األ
  156رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُبِعْثُت ِبَجَواِمِع اْلَكِلِم، 

  َعْت ِفي َيِديَوُنِصْرُت ِبالرْعِب، َفَبْيَنا َأَنا َناِئٌم ُأِتيُت ِبَمَفاِتيِح َخَزاِئِن اَألْرِض َفُوضِ 
 56َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َوَقْد َذَهَب َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْنُتْم َتْنَتِثُلوَنَها أخرجه البخاري في: 

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر 122كتاب الجهاد: 
  156رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صلى اهللا عليه وسلمابتناء مسجد النبي 

   156رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َبُنو حديث َأَنٍس َقاَل: َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة، َفَنَزَل َأْعَلى اْلَمِديَنِة ِفي َحي ُيَقاُل َلُهْم 
اِر َعْمِرو ْبِن َعْوٍف، َفَأَقاَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفيهِ  جَأْرَسَل ِإِلى َبني الن ْرَبَع َعْشَرَة َلْيَلَة، ثُم ْم َأ

ْدُفُه، َفَجاُءوا ُمَتَقلِدي السُيوِف، َفَكَأني َأْنُظُر ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َراِحَلته، َوَأُبو َبْكٍر رِ 
اِر َحْوَلُه، َحتى َأْلَقى ِبفِ  جَالُة، َوَمُأل َبِني الن ي َحْيُث َأْدَرَكْتُه الصَأْن ُيَصل وَب، َوَكاَن ُيِحبَناِء َأِبي َأي

اِر، فَ  جُه َأَمَر ِبِبَناِء اْلَمْسِجِد، َفَأْرَسَل ِإَلى َمٍإل ِمْن َبِني الني ِفي َمَراِبِض اْلَغَنِم، َوَأنَقاَل: َيا َبِني َوُيَصل
اِر ثَاِمُنوِني ِبَحا جِإَلى اهللالن ِئِطُكْم هَذا َقاُلوا: َال َواِهللا َال َنْطُلُب َثَمَنُه ِإال  

لى اهللا عليه َقاَل َأَنٌس: َفَكاَن ِفيِه َما َأقُوُل َلُكْم، ُقُبوُر اْلُمْشِرِكيَن، َوِفيِه َخِرٌب، َوِفيِه َنْخٌل؛ َفَأَمَر النِبي ص
َيْت، َوِبالنْخِل َفُقِطَع َفَصفوا النْخَل ِقْبَلَة اْلَمْسِجِد، َوَجَعلوا وسلم ِبُقُبوِر اْلُمْشِرِكيَن َفُنِبَشْت، ث ِباْلَخِرِب َفُسو م

ْخَر َوُهْم َيْرَتِجُزوَن، َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم َمَعُهْم وَ  ُهَو ِعَضاَدَتْيِه اْلِحَجاَرَة، َوَجَعُلوا َيْنُقُلوَن الص
  َيُقوُل:



      

 48كتاب الصالة:  8 َخْيَر ِإال َخْيُر اآلِخَرْهَفاْغِفْر ِلَألْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرْه أخرجه البخاري في: اللُهم الَ 
  باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد

  156رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة
   158رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلى َنْحَو َبْيِت 
َه ِإلَ  ُيَوج َأن َة َعَشَر َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهًرا، َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيِحبى اْلَمْقِدِس ِست

َه َنْحَو اْلَكْعَبِة َوَقاَل السَفَهاُء ِمَن الن اْلَكْعَبةِ  فَتَوج (َماِءَب َوْجِهَك ِفي السَقْد َنَرى َتَقل) اِس، َوُهُم ، َفأْنَزَل اُهللا
َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط  اْلَيُهوُد َما َوالُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الِتي َكاُنوا َعَلْيَها ُقْل ِهللا اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمنْ 

ُمْسَتِقيٍم َفَصلى َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َرُجٌل ثُم َخَرَج َبْعَد َما َصلى، َفَمر َعَلى َقْوٍم مَن 
َرُسوِل اِهللا صلى  اَألْنَصاِر ِفي َصَالِة اْلَعْصِر ُيَصلوَن َنْحَو َبْيِت اْلَمْقِدِس، َفَقاَل ُهَو َيْشَهُد َأنُه َصلى َمعَ 

ُهوا َنْحَو اْلَكْعَبِة أخرجه البخا ى َتوجَف اْلَقْوُم َحتَه َنْحَو اْلَكْعَبِة؛ َفَتَحر ُه َتَوج8ري في: اهللا عليه وسلم َوَأن 
  باب التوجه نحو القبلة حيث كان 31كتاب الصالة: 

  158رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ه، َقاَل: َصلْيَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َنْحَو َبْيِت اْلَمْقِدِس ِستَة حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عن
سورة  2كتاب التفسير:  65َعَشَر َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهًرا، ثُم ُصِرُفوا َنْحَو اْلِقْبَلِة أخرجه البخاري في: 

  باب ولكل وجهة هو موليها 18البقرة: 
   159لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 
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ْبِح ِإْذ َجاَءُهْم آٍت؛ َفَقاَل: ِإن َرسُ  اُس ِبقَباٍء ِفي َصَالِة الصوَل اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َبْيَنا الن
ْعَبَة، َفاْسَتْقِبُلوَها َوَكاَنْت صلى اهللا عليه وسلم َقد ُأْنِزَل َعَلْيِه اللْيَلَة ُقْرآٌن، َوَقْد ُأِمَر َأْن َيْسَتْقِبَل اْلكَ 

باب ما جاء في  32كتاب الصالة:  8ُوُجوُهُهْم ِإَلى الشاِم، َفاْسَتَداُروا ِإَلى اْلَكْعَبِة أخرجه البخاري في: 



      

  القبلة
  159رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن بناء المساجد على القبور

  159رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِللنِبي  َشَة، َأن ُأم َحِبيَبة َوُأم َسَلَمَة ذَكَرتَا َكِنيَسًة َرَأتَاَها ِباْلَحَبَشِة، ِفيَها َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا ذِلكَ حديث َعائِ 
اِلُح َفَماَت، َبَنْوا َعَلى َقْبِرِه  ُجُل الصُأولِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم الر َمْسِجًدا، صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِإن
َوَر، َفُأولِئَك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اِهللا َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في:  ُروا ِفيِه ِتْلَك الص كتاب  8َوَصو

  باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 48الصالة: 
  159رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيِذي َماَت ِفيِه: َلَعَن اُهللا اْلَيُهوَد  حديث َعاِئَشَة، َعِن النصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل ِفي َمرِضِه ال

  َوالنَصاَرى، اتَخذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجدَ 
كتاب  23َقاَلْت: َوَلْوَال ذِلَك ألْبَرُزوا َقْبَرهُ، َغْيَر َأني َأْخشى َأْن ُيتَخَذ ِمْسِجًدا أخرجه البخاري في: 

  باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 62الجنائز: 
   160رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِهْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َقاَتَل اُهللا اْلَيُهوَد، اتَخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَيائِ 
  باب حدثنا أبو اليمان 55كتاب الصالة:  8 َمَساِجَد أخرجه البخاري في:

  160رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ا َنَزَل بَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َطِفَق َيْطَرُح  اٍس، َقاَال: َلمحديث َعاِئَشَة َوَعْبِد اِهللا ْبِن َعب
َوْجِهِه، َفَقاَل، َوُهَو َكذِلَك: َلْعَنُة اِهللا َعَلى اْلَيُهوِد َخِميَصَة َلُه َعَلى َوْجِهِه، َفِإَذا اْغَتم بَها َكَشَفَها َعْن 

 55كتاب الصالة:  8َوالنَصاَرى، اتَخُذوا ُقُبوَر َأْنِبياِئِهْم َمَساِجَد ُيَحذُر َما َصَنُعوا أخرجه البخاري في: 
  باب حدثنا أُبو اليمان

  160رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  لحث عليهافضل بناء المساجد وا
  161رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َأنُه َسِمَع ُعْثَماَن ْبَن َعفاَن َيُقوُل، ِعْنَد َقْولِ  ان َعْن ُعَبْيِد اِهللا اْلَخْوَالِنياِس حديث ُعْثَماَن ْبِن َعفالن 

، َوإِني َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه ِفيِه، ِحيَن َبَنى َمْسِجَد الرُسوِل صلى اهللا عليه وسلم: ِإنُكْم َأْكَثْرُتمْ 
 8وسلم َيُقوُل: َمْن َبَنى َمْسجًدا َيْبَتِغي ِبِه َوْجَه اِهللا َبَنى اُهللا َلُه ِمْثَلُه ِفي اْلَجنِة أخرجه البخاري في: 

  باب من بنى مسجًدا 65كتاب الصالة: 
  161رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  لى الركب في الركوع ونسخ التطبيقالندب ِإلى وضع األيدي ع

   161رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ثُم ، يْقُت َبْيَن َكفاٍص َقاَل ُمْصَعُب اْبُن َسْعٍد: َصَلْيُت ِإَلى َجْنِب َأِبي َفَطبحديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوق
، َفَنَهاِني َأِبي، َوَقاَل: كُ  َكِب َوَضْعُتُهَما َبْيَن َفِخَذيا َنْفَعُلُه؛ َفُنِهيَنا َعْنُه، َوُأِمْرَنا َأْن َنَضَع َأْيِديَنا َعَلى الرن

  باب وضع األكف على الركب في الركوع 118كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 
  161رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من ِإباحته

  161فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ُنَسلُم َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي 
َالِة َفَيُرد َعَلْيَنا، َفَلما َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِد النَجاِشي َسلْمَنا َعَلْيِه َفَلْم َيُرد َعَلْيَنا، وَ  َالِة َقاالص ِفي الص َل: ِإن

  باب ما ينهى من الكالم في الصالة 2كتاب العمل في الصالة:  21ُشْغًال أخرجه البخاري في: 
  161رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ُم َأَحُدَنا َأَخاُه ِفي َحاَجِتِه، َحتَالِة، ُيَكل ُم ِفي الصا َنَتَكلى َنَزَلْت هِذِه اآلَيُة حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َقاَل: ُكن

َالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ِهللا َقاِنِتيَن) َفُأِمْرَنا ِبالسُكوِت أخرجه البخاري في:  َلَواِت َوالص َحاِفُظوا َعَلى الص)



      

  باب وقوموا هللا قانتين أي مطيعين 43سورة البقرة:  2كتاب التفسير:  65
   162رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َبَعَثِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحاَجٍة َلُه، َفاْنَطَلْقُت، ثُم
، َفَوَقَع فِ  َعَلي ْمُت َعَلْيِه، َفَلْم َيُردصلى اهللا عليه وسلم َفَسل بيي َما ي َقْلبِ َرَجْعُت َوَقْد َقَضْيُتَها، َفَأَتْيُت الن

ثُم  اُهللا َأْعَلُم ِبِه، َفُقْلُت ِفي َنْفِسي َلَعل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَجَد َعَلي َأني َأْبَطْأُت َعَلْيِه،
، َوَقاَل: ِإنَما َسلْمُت َعَلْيِه َفَلْم َيُرد َعَلي َفَوَقَع ِفي َقْلِبي َأَشد ِمَن اْلَمرِة األُوَلى؛ ثُم َسلْمُت َعَليْ  َعَلي ِه َفَرد

ًها ِإَلى َغْيِر اْلِقْبَلِة أخرجه  ي َوَكاَن َعَلى َراِحَلِتِه ُمَتَوجي ُكْنُت ُأَصلَعَلْيَك َأن البخاري في: َمَنَعِني َأْن َأُرد
  باب ال يرّد السالم في الصالة 15كتاب العمل في الصالة:  21

  162: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

  جواز لعن الشيطان في أثناء الصالة
  163رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِعْفِريًتا ِمَن اْلِجن َتَفلَت َعَلي اْلَباِرحَ 

َالَة، َفَأْمَكَنِني اُهللا ِمْنُه، الص ى ُتْصِبُحوا  ِلَيْقَطَع َعَليَرْدُت َأْن َأْرِبَطُه ِإَلى َساِرَيٍة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد َحت َفَأ
ي) َفَردهُ َوَتْنُظُروا ِإَلْيِه ُكلُكْم، َفَذَكْرُت َقْوَل َأِخي ُسَلْيَماَن (َرب َهْب ِلي ُمْلًكا َال َيْنَبِغي َألحٍد ِمْن َبْعدِ 

  باب األسير أو الغريم يربط في المسجد 75تاب الصالة: ك 8َخاِسًئا أخرجه البخاري في: 
  163رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز حمل الصبيان في الصالة

   163رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَصلي َوُهَو َحاِمٌل أُ  َماَمَة ِبْنَت حديث َأِبي َقتَاَدَة اَألْنَصاِري
َزْيَنَب ِبْنِت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَألِبي اْلَعاِص ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َشْمٍس، َفِإَذا َسَجَد 



      

باب إذا حمل جارية صغيرة  106كتاب الصالة:  8َوَضَعَها، َوإَِذا َقاَم َحَمَلَها أخرجه البخاري في: 
  على عنقه في الصالة

  163رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
  

  جواز الخطوة والخطوتين في الصالة
  164رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل َأُبو َحاِزِم ْبِن ِديَناٍر: ِإن ِرَجاًال َأَتْوا َسْهَل ْبَن َسْعٍد الساِعدِ  اِعِديَوَقِد حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الس ، ي

 َل َيْوٍم اْمَتَرْوا ِفي اْلِمْنَبِر، ِمم ا ُهَو، َوَلَقْد َرَأْيُتُه َأوي َألْعِرُف ِممُعوُدُه، َفَسَأُلوُه َعْن ذِلَك، َفَقاَل: َواِهللا ِإن
َل َيْوٍم َجَلَس َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْرَسَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ُوِضَع، وَأو

اَر َأْن َيْعَمَل ِلي َأْعَواًدا َأْجِلُس َعَلْيِهن ِإَذا َكلْمُت ِإَلى ُفَالَنَة (اْمرَأٍة  جاَها َسْهٌل): ُمِري ُغَالَمِك النَقْد َسم
وسلم  الناَس َفَأَمَرْتُه َفَعِمَلَها ِمْن َطْرَفاء اْلَغاَبِة، ثُم َجاَء ِبَها، َفَأْرَسَلْت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه

ِبَها َفُوِضَعْت هُهَنا ثُم َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلى َعَلْيَها، َوَكبَر َوُهَو َعَلْيَها، ثُم  َفَأَمرَ 
ناِس، َفَقاَل: ى الَرَكع َوُهَو َعَلْيَها، ثُم َنَزَل اْلَقْهَقَرى، َفَسَجَد ِفي َأْصِل اْلِمْنَبِر، ُثم َعاَد، َفَلما َفَرَغ َأْقَبَل َعلَ 

 26كتاب الجمعة:  11َأيَها الناُس ِإنَما َصَنْعُت هَذا ِلَتْأَتموا َوِلُتعلُموا َصَالِتي أخرجه البخاري في: 
   باب الخطبة على المنبر
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  164رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة االختصار في الصالة
  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 21َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُنِهَي َأْن ُيَصلَي الرُجُل ُمْخَتِصًرا أخرجه البخاري في: حديث 

  باب الخصر في الصالة 17كتاب العمل في الصالة: 
  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصالة

  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ْيقيٍب، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِفي الرُجِل ُيَسوي التَراَب َحْيُث َيْسُجُد، َقاَل: ِإْن حديث ُمعَ 

باب مسح الحصا في  8كتاب العمل في الصالة:  21ُكْنَت َفاِعًال َفَواِحَدًة أخرجه البخاري في: 
  الصالة

  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اق في المسجد، في الصالة وغيرهاالنهي عن البص
  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ُه، ثُمَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرَأى ُبَصاًقا ِفي ِجَداَر اْلِقْبَلِة َفَحك حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن 

 َيْبُصْق ِقَبَل َوْجهِه، َفِإن اَهللا ِقَبَل َوْجِهِه ِإَذا َصلى َأْقَبَل َعَلى الناِس، َفقَاَل: ِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم ُيَصلي َفالَ 
  باب حّك البزاق باليد من المسجد 33كتاب الصالة:  8أخرجه البخاري في: 

  165رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلَمْسِجِد َفَحكَها ِبَحَصاٍة، ثُم حديث َأِبي َسِعيٍد، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْبَصَر ُنَخاَمًة ِفي ِقْبَلِة 
رجه َنهى َأْن َيْبُزَق الرُجُل َبْيَن َيَدْيِه، َأْو َعْن َيِميِنِه، َولِكْن َعْن َيَساِرِه، َأْو َتْحَت َقَدِمِه اْلُيْسَرى أخ

   باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 36كتاب الصالة:  8البخاري في: 
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  166رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َوَأِبي َسِعيٍد، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرَأى ُنَخاَمًة ِفي ِجَداِر اْلَمْسِجِد 
َمن ِقَبَل َوْجِهِه، َوَال َعنْ  َم َأَحُدُكْم َفَال َيَتَنخ َها، َفَقاَل: ِإَذا َتَنخَيِميِنِه، َوْلَيْبُصْق َعْن  َفَتَناَوَل َحَصاًة َفَحك

باب حّك المخاط بالحصى  34كتاب الصالة:  8َيَساِرِه َأْو َتْحَت َقَدِمِه اْلُيْسَرى أخرجه البخاري في: 
  من المسجد
  166رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِجدار اْلِقْبَلِة ُمخاًطا، َأْو حديث َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرَأى ِفي 

  باب حك البزاق باليد من المسجد 23كتاب الصالة:  8ُبَصاًقا، َأْو ُنَخامًة َفَحكُه أخرجه البخاري في: 



      

  166رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالِة َفِإنَما ُيَناِجي حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اْلُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن فِ  ي الص
كتاب  8 َربُه، َفَال َيْبُزَقن َبْيَن َيَدْيِه َوَال َعْن َيِميِنِه، َولِكْن َعْن َيَساِرِه َأو َتْحَت َقَدِمِه أخرجه البخاري في:

  باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه 36الصالة: 
  166رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َماِلٍك، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْلُبَزاق ِفي اْلَمْسِجِد َخِطيَئٌة َوَكفاَرُتَها َدْفُنَها حديث َأَنِس ْبِن 

  باب كفارة البزاق في المسجد 37كتاب الصالة:  8أخرجه البخاري في: 
  167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز الصالة في النعلين

   167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َسَأْلُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك: َأَكاَن النِبي صلى ا هللا حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َسِعيِد ْبِن َيِزيَد اَألْزِدي
باب الصالة في  24كتاب الصالة:  8عليه وسلم ُيَصلي ِفي َنْعَلْيِه َقاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في: 

  النعال
  167رقم الصفحة:  1زء: رقم الج

  
  كراهة الصالة في ثوب له أعالم

  167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َصلى ِفي َخِميَصٍة َلَها َأْعَالٌم، َفَقاَل: َشَغَلْتِني َأْعَالُم 
باب  93كتاب األذان:  10ْنِبَجاِنيٍة أخرجه البخاري في: هِذِه اذهبوا ِبَها ِإَلى َأِبي َجْهٍم َوْأُتوِني ِبَأ

  االلتفات في الصالة
  167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة الصالة بحضرة الطعام



      

  167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلَعَشاُء َوُأِقيَمِت حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا ُوِضَع 
َالةُ َفاْبَدُءوا ِباْلَعَشاِء أخرجه البخاري في:  باب ِإذا حضر العشاء فال  58كتاب األطعمة:  70الص

  يعجل عن عشائه
  167رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َشاُء َفاْبَدُءوا ِبِه َقْبَل َأْن حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا ُقدَم اْلعَ 

باب إذا  42كتاب األذان:  10ُتَصلوا َصَالَة اْلَمْغِرِب، َوَال َتْعَجُلوا َعْن َعَشاِئكْم أخرجه البخاري في: 
  حضر الطعام وأقيمت الصالة

  168رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم َأن ِبيَالُة َفاْبَدُءوا حديث َعاِئَشَة، َعِن الن ُه َقاَل: ِإَذا ُوِضَع اْلَعَشاُء َوُأِقيَمِت الص
   باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة 42كتاب األذان:  10ِباْلَعَشاِء أخرجه البخاري في: 
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  168رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالةُ حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل م: ِإَذا ُوِضَع َعَشاُء َأَحِدُكْم َوُأِقيَمت الص
باب إذا حضر  42كتاب األذان:  10َفاْبَدُءوا ِباْلَعَشاِء، َوَال َيْعَجْل َحتى َيْفُرَغ ِمْنُه أخرجه البخاري في: 

  الطعام وأقيمت الصالة
  168رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أو نحوها نهي من أكل ثوًما أو بصًال أو كراثًا

  168رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي حديث اْبِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل ِفي َغْزَوِة َخْيَبَر: َمْن َأَكَل ِمْن هِذِه الشَجَرِة َيْعنِ 
ي الثوم الني باب ما جاء ف 160كتاب األذان:  10الثوَم َفَال َيْقَرَبن َمْسِجَدَنا أخرجه البخاري في: 

  والبصل والكراث



      

  168رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز، َقاَل: َسَأَل َرُجٌل َأَنًسا، َما َسِمْعَت َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الثوِم 
الشَجَرِة َفَال َيْقَرْبَنا َأْو َال ُيَصلَين َمَعَنا أخرجه َفَقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َأَكَل ِمْن هِذِه 

  باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث 160كتاب األذان:  10البخاري في: 
  169رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْلَيْعَتِزْلَنا حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َزَعَم َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: مَ  ْن َأَكَل ثُوًما َأْو َبَصًال َف

   َأْو َقاَل َفْلَيْعَتِزْل َمْسِجَدَنا َوْلَيْقُعْد ِفي َبْيِتهِ 
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ِبَما  َوَأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُأِتَي ِبِقْدٍر ِفيِه َخِضَراٌت ِمْن ُبُقوٍل َفَوَجَد َلَها ِريًحا، َفَسَأَل َفُأْخِبرَ 
ا َرآُه َكِرَه َأْكَلَها، َقاَل: كُ  ُبوَها ِإَلى َبْعِض َأْصَحاِبِه َكاَن َمَعُه َفَلمي ُأَناِجي ِفيَها ِمَن اْلُبُقوِل، َفَقاَل: َقرْل َفِإن

باب ما جاء في الثوم الني والبصل  160كتاب األذان:  10َمْن َال ُتَناِجي أخرجه البخاري في: 
  والكراث

  169رقم الصفحة:  1 رقم الجزء:
  

  السهو في الصالة والسجود له
  169رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا ُنوِدَي ِبالصَالِة َأْدَبَر 

َب ِبَها َأْدَبَر، َفِإَذا ُقِضَي الشْيَطاُن َوَلُه ُضَراٌط َحتى َال َيْسَمَع اَألَذاَن، فَ  ِإَذا ُقِضَيْ اَألَذاُن َأْقَبَل، َفِإَذا ُثو
َحتى َيَظل التْثِويُب َأْقَبَل، َحتى َيْخِطَر َبْيَن اْلَمْرِء َوَنْفِسِه، َيُقوُل اْذُكْر َكَذا َوَكَذا، َما َلْم َيُكْن َيْذُكُر، 

َفِإَذا َلْم َيْدِر َأَحُدُكْم َكْم َصلى، َثَالثًا َأْو َأْرَبًعا، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َوُهَو َجاِلٌس  الرُجُل ِإْن َيْدِري َكْم َصلى
باب إذا لم يدِركم صلى ثالًثا أو أربًعا سجد سجدتين وهو  6كتاب السهو:  22أخرجه البخاري في: 

  جالس
   169رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِهللا ْبِن ُبَحْيَنَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َصلى َلَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرْكَعَتْيِن ِمْن  حديث َعْبدِ 
َلَواِت، ثُم َقاَم َفَلْم َيْجِلْس، َفَقاَم الناُس َمَعُه، َفَلما َقَضى َصَالَتُه َوَنَظْرَنا َتْسِليَمُه كَ  َر َقْبَل َبْعِض الصب

باب ما جاء  1كتاب السهو:  22يِم، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن َوُهَو َجاِلٌس، ثُم َسلَم أخرجه البخاري في: التْسلِ 
  في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة

  170رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َواِة، َال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َصلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، (َقاَل ِإبْ  َراِهيُم، َأَحُد الر
َالِة َشْيٌء َقاَل: َوَما َذاَك قَ  َم ِقيَل َلُه َيا َرُسوَل اِهللا َأَحَدَث ِفي الصا َسلاُلوا: َأْدِري َزاَد َأْو َنَقَص)؛ َفَلم

، ثُم َسلَم َفَلما َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه، َقاَل: ِإنُه َصلْيَت َكَذا َوَكَذا َفَثَنى ِرْجَلْيِه َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ 
َالِة َشْيٌء َلَنبْأُتُكْم ِبِه، َولِكْن ِإنَما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم َأْنسى َكَما َتْنَسْوَن، َفإِ  َذا َنِسيُت َلْو َحَدَث ِفي الص

ُروِني، َوإَِذا َشك َأَحُدُكْم ِفي صَ  َيْسُجْد َسْجَدَتْيِن أخرجه َفَذك ْم ثُمِليَسل َعَلْيِه، ثُم َواَب َفْلُيِتم الص َالِتِه َفْلَيَتَحر
  باب التوجه نحو القبلة حيث كان 31كتاب الصالة:  8البخاري في: 
   170رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي صلى اهللا عليه وسلم الظْهَر َرْكَعَتْيِن، ثُم َسلَم، ثُم َقاَم ِإَلى حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َصلى ِبَنا النبِ 
َكلَماهُ، َوَخَرَج َخَشَبٍة ِفي ُمَقدِم اْلَمْسِجِد َوَوَضَع َيَدهُ َعَلْيَها؛ َوِفي اْلَقْوِم َيْوَمِئٍذ َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر فَهاَبا َأْن يُ 

َالُة، َوِفي اْلَقْوِم َرُجٌل َكان النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعوهُ َذا َسَرَعاُن الناِس، َفَقاُلوا َقُصَرِت الص :
ا َرُسوَل اِهللا اْلَيَدْيِن، َفَقاَل: َيا َنِبي اِهللا َأَنِسيت َأْم َقُصَرْت، َفَقاَل: َلْم َأْنَس َوَلْم َتْقُصْر، َقاُلوا: َبْل َنِسيَت يَ 

ْلَيَدْيِن، َفَقاَم َفَصلى َرْكَعَتْيِن ثُم َسلَم، ثُم َكبَر َفَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل، ُثم َرَفَع َقاَل: َصَدَق ُذو ا
كتاب  78َرْأَسُه َوَكبَر، ُثم َوَضَع ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل، ثُم َرَفَع َرْأَسُه َوَكبَر أخرجه البخاري في: 

  باب ما يجوز من ذكر الناس 45األدب: 
  171رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  سجود التالوة
  172رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ َعَلْيَنا السوَرَة، ِفيَها السْجَدةُ، َفَيْسُجُد 
باب من  8كتاب سجود القرآن:  17ُدَنا َمْوِضَع َجْبَهِتِه أخرجه البخاري في: َوَنْسُجُد َحتى َما َيِجُد َأحَ 

  سجد لسجود القارىء
   172رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقَرَأ النِبي صلى اهللا عليه وسلم النْجَم ِبَمكَة َفَسَجَد 
َذا؛ َها َوَسَجَد َمْن َمَعُه َغْيَر َشْيٍخ َأَخَذ كفا ِمْن َحًصى َأْو ُتَراٍب َفَرَفَعُه ِإَلى َجْبَهِتِه، َوَقال: َيْكِفيِني هِفي

باب ما جاء في سجود  1كتاب سجود القرآن:  17َفَرَأْيُتُه َبْعَد ذِلَك ُقِتَل َكاِفًرا أخرجه البخاري في: 
  القرآن وسنتها

  172رقم الصفحة:  1 رقم الجزء:
  

َلى حديث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر، َأنُه َسَأَل َزْيَد ْبَن ثَاِبٍت رضي اهللا عنه، َفَزَعَم َأنُه َقرَأ عَ 
 6كتاب سجود القرآن:  17النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوالنْجِم َفَلْم َيْسُجْد ِفيَها أخرجه البخاري في: 

  باب من قرأ السجدة ولم يسجد
  173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َماُء اْنَشقْيُت َمَع َأِبي ُهَرْيَرَة اْلَعَتمَة َفَقَرَأ (ِإَذا السْت) َفَسَجَد، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن َأِبي َراِفٍع، َقاَل: َصل

َقاِسِم صلى اهللا عليه وسلم، َفَال َأَزاُل َأْسُجُد ِبَها َحتى َأْلَقاهُ َفُقْلُت: َما هِذِه َقاَل: َسَجْدُت ِبَها َخْلَف َأِبي الْ 
  باب القراءة في العشاء بالسجدة 101كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 

  173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الذكر بعد الصالة
  173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْعِرُف اْنِقَضاَء َصَالِة النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبالتْكِبيِر أخرجه حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: ُكْنُت َأ

  باب الذكر بعد الصالة 155كتاب األذان:  10البخاري في: 
  173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  استحباب التعوذ من عذاب القبر
   173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َخَلْت َعَلي َعُجوَزاِن ِمْن ُعُجِز َيُهوِد اْلَمِديَنِة، َفَقاَلَتا ِلي، ِإن َأْهَل اْلُقُبوِر ُيَعذُبوَن حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: دَ 
 وسلم َفُقْلت َلُه:ِفي ُقُبوِرِهْم، َفَكذْبُتُهَما َوَلْم ُأْنِعْم َأْن ُأَصدَقُهَما؛ َفَخَرَجَتا َوَدَخَل َعَلي النِبي صلى اهللا عليه 
ُم ُكلَها َفَما َرَأْيُتُه َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َعُجوَزْيِن، َوَذَكْرُت َلُه؛ َفَقال: َصَدَقَتا، ِإنُهْم ُيَعذُبوَن َعَذاًبا َتْسَمُعُه اْلَبَهائِ 

َذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر أخرجه البخاري في:  َتَعو التعوذ  باب 37كتاب الدعوات:  80َبْعُد ِفي َصَالٍة ِإال
  من عذاب القبر

  173رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يستعاذ منه في الصالة
  174رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِل  جحديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْسَتِعيذ ِفي َصَالِتِه ِمْن ِفْتَنِة الد

  باب الدعاء قبل السالم 149: كتاب األذان 10أخرجه البخاري في: 
  174رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْدُعو ِفي 

َالِة اللُهم ِإني َأُعوَذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوَأُعوذ ِبَك ِمْن ِفتْ  َجاِل، َوَأُعوذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الصَنِة اْلَمِسيِح الد
َثَر َما َتْسَتِعيُذ ِمَن اْلَمْحَيا َوِفْتَنِة اْلَمَماِت، اللُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلمْأثَِم َواْلَمْغَرِم، فَقاَل َلُه َقاِئٌل: َما َأكْ 

كتاب األذان:  10َحدَث َفَكِذَب َوَوَعَد َفَأْخَلَف أخرجه البخاري في:  اْلَمْغَرِم َفَقاَل: ِإن الرُجَل ِإَذا َغِرمَ 
  باب الدعاء قبل السالم 149

   174رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو: اللُهم ِإني َأُعوُذ 
 اِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الداِل أخرجه ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِمْن َعَذاِب الن ج

  باب التعوذ من عذاب القبر 88كتاب الجنائز:  23البخاري في: 
  175رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صفته استحباب الذكر بعد الصالة وبيان

  175رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْعَبَة ِفي حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن َوراٍد، َكاِتِب اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َأْمَلى َعَلي اْلُمِغيَرُة ْبُن شُ 
ُبِر كل َصَالٍة َمْكُتوَبٍة: َال ِإلَه ِإال اُهللا ِكَتاٍب ِإَلى ُمَعاِوَيَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيُقوُل ِفي دُ 

ْعَطْيَت َوَال َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، اللُهم َال َماِنَع ِلَما َأ
باب  155كتاب األذان:  10َجد أخرجه البخاري في: ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوَال َيْنَفُع َذا اْلَجد ِمْنَك الْ 

  الذكر بعد الصالة
   175رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء اْلُفَقَراِء ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاُلوا: َذَهَب َأْهُل 
ِبالدَرَجاِت اْلُعَال َوالنِعيِم اْلُمِقيِم، ُيَصلوَن كَما ُنَصلي َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َوَلُهم  الدُثوِر ِمَن اَألْموالِ 

َأَخْذُتْم ِبِه َفْضٌل ِمْن َأْمَواٍل َيُحجوَن ِبَها َوَيْعَتِمُروَن، َوُيَجاِهُدوَن َوَيَتَصدُقوَن َقاَل: َأَال ُأَحدثُكْم ِبَما ِإْن 
 َمْن َعِمَل ِمْثَلُه َرْكُتْم َمْن َسَبَقُكْم َوَلْم ُيْدِرْكُكْم َأَحٌد َبْعَدُكْم، َوُكْنُتْم َخْيَر َمْن َأْنتُْم َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم، ِإال َأدْ 

َلْفَنا َبْيَنَنا، َفَقاَل َبْعُضَنا ُنَسبُح َثَالثًا  ُتسبُحوَن َوَتْحَمُدوَن َوتكبُروَن َخْلَف ُكل َصَالٍة َثَالثًا َوَثَالِثيَن، َفاْخَت
َن اِهللا َواْلَحْمُد ِهللا َوَثَالِثيَن َوَنْحَمُد َثَالثًا َوَثَالِثيَن َونَكبُر َأْرَبًعا َوَثَالِثيَن َفَرَجْعُت إَِلْيِه َفَقاَل: َتُقوُل: ُسْبَحا

باب  155كتاب األذان:  10َالِثيَن أخرجه البخاري في: َواُهللا َأْكَبُر، َحتى َيُكوَن ِمْنُهن ُكلِهن َثَالثًا َوثَ 
  الذكر بعد الصالة

  175رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يقال بين تكبيرة اإلحرام والقراءة
   176رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َن التْكِبيِر َوَبْيَن اْلِقَراَءِة ِإْسَكاَتَة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْسُكُت َبيْ 
وُل: اللُهم َباِعْد ُهَنيًة، َفُقْلُت: ِبَأِبي َوُأمي َيا َرُسوَل اِهللا ِإْسَكاُتَك َبْيَن التْكِبيِر َواْلِقَراَءِة َما َتُقوُل َقاَل: َأقُ 

ْشِرِق َواْلَمْغِرِب؛ اللُهم نقِني ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما ُيَنقى الَثْوُب َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلمَ 
كتاب األذان:  10اَألْبَيُض ِمَن الدَنِس، اللُهم اْغِسْل َخَطاَياَي ِباْلَماِء َوالَثْلِج َواْلَبَرِد أخرجه البخاري في: 

  باب ما يقول بعد التكبير 89
  176ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  
  استحباب ِإتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن ِإتيانها سعًيا

  177رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالةُ َفَال َتْأُتوَها  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإَذا ُأِقيَمِت الص
 11َعَلْيكُم السِكيَنُة، َفَما َأْدَرْكتُْم َفصلوا َوَما َفاَتُكْم َفَأِتموا أخرجه البخاري في: َتْسَعْوَن َوْأُتوَها َتْمُشوَن، 

  باب المشي إلى الجمعة وقول اهللا جل ذكره (فاسعوا إلى ذكر اهللا) 18كتاب الجمعة: 
  177رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْيَنَما َنْحُن نُ  َصلي َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإْذ َسِمَع َجَلَبَة ِرَجاٍل، َفَلما حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َب

َالَة فَ  َالِة، َقاَل: َفَال َتْفَعُلوا، ِإَذا َأَتْيتُُم الص ى َقاَل: َما َشْأُنُكْم َقاُلوا: اْسَتْعَجْلَنا ِإَلى الصِكيَنِة، َصلَعَلْيُكْم ِبالس
باب قول الرجل فاتتنا  20كتاب األذان:  10َصلوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتموا أخرجه البخاري في: َفَما َأْدَرْكتُْم فَ 

   الصالة
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  177رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  متى يقوم الناس للصالة
  178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

َالةُ َوُعدَلتِ  ُفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج ِإَلْيَنا َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُأِقيَمِت الص الص
َلْيَنا َورْأُسُه وسلم، َفَلما َقاَم ِفي ُمَصالُه َذَكَر َأنُه ُجُنٌب؛ َفَقاَل َلَنا: َمَكاَنُكْم ثُم َرَجَع فاْغَتَسَل، ثُم َخَرَج إِ 

باب إذا ذكر في المسجد أنه  17كتاب الغسل:  5رجه البخاري في: َيْقُطُر، َفَكبَر، َفَصلْيَنا َمَعُه أخ
  جنب يخرج كما هو وال يتيمم

  178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة
  178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالِة َفَقْد َأْدَرَك حديث َأِبي ُهَرْيَرة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل:  َمْن َأدَرَك َرْكَعًة ِمَن الص

َالةَ أخرجه البخاري في:  باب من أدرك من الصالة ركعة 29كتاب مواقيت الصالة:  9الص  
  178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أوقات الصلوات الخمس

  178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َنَزَل ِجْبِريُل َفَأمِني َفَصلْيُت حديث َأِبي َمْسُعوٍد، قَاَل: َسِمْعُت َرسُ 
َخْمَس  َمَعُه، ثُم َصلْيُت َمَعُه، ثُم َصلْيُت َمَعُه، ثُم َصلْيُت َمَعُه، ثُم َصلْيُت َمَعُه َيْحُسُب ِبَأَصاِبِعهِ 

  باب ذكر المالئكة 6ق: كتاب بدء الخل 59َصَلَواٍت أخرجه البخاري في: 
   178رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َالَة َيْوًما، َفَدخَ  َر الص ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزيِز َأخ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأن َل حديث َأِبي َمْسُعوٍد اَألْنَصاِري
َالَة َيْوًما َوُهَو ِباْلِعَراِق، َفَدَخَل َعَلْيِه َأُبو َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزَبْيِر، َفَأْخَبَرُه َأن اْلُمِغيرَ  َر الص َة ْبَن ُشْعَبَة َأخ

؛ َفَقاَل: َما هَذا َيا ُمِغيَرُة؛ َأَلْيَس َقْد َعِلْمَت َأن ِجْبِريَل صلى اهللا عليه وسلم َنَزَل  َمْسُعوٍد اَألْنَصاِري
يه وسلم، ثُم َصلى َفَصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َفَصلى َفَصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عل

 ى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُمى َفَصلَصل ى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُمى َفَصلَصل
  ْرتُ َصلى َفَصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َقاَل: ِبهَذا ُأمِ 

َت َفَقاَل ُعَمُر ِلُعْرَوَة: اْعَلْم َما تَحدُث ِبِه، َأَو ِإن ِجْبِريَل ُهو َأَقاَم ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقْ 



      

َالةِ  الص  
قيت كتاب موا 9َقاَل ُعْرَوُة: َكذِلَك َكاَن َبِشيُر ْبُن َأِبي َمْسُعوٍد ُيَحدُث َعْن َأِبيِه أخرجه البخاري في: 

  باب مواقيت الصالة وفضلها 1الصالة: 
  179رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَصلي اْلَعْصَر َوالشْمُس ِفي ُحْجَرِتَها َقْبَل َأْن 

  ة وفضلهاباب مواقيت الصال 1كتاب مواقيت الصالة:  9َتْظَهَر أخرجه البخاري في: 
  180رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب اإلبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه

   180رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َالِة َفِإن ِشدَة اْلَحر  حديُث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا اْشَتد اْلَحر َفَأْبِرُدوا ِبالص
  باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر 9كتاب مواقيت الصالة:  9ِمْن َفْيِح َجَهنَم أخرجه البخاري في: 

  180رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َأذَن ُمَؤذُن النِبي صلى اهللا عليه وسلم الظْهَر، َفَقاَل: َأْبِرْد َأْبِرْد َأْو َقاَل: اْنَتِظْر  حديث َأِبي َذر
ْيَنا َفْيَء التُلوِل اْنَتِظْر، َوَقاَل: ِشدُة اْلَحر ِمْن َفْيِح َجَهنَم، َفِإَذا اْشَتد اْلَحر َفَأْبِرُدوا َعِن الصَالِة َحتى َرَأ

  دة الحرباب اإلبراد بالظهر في ش 9كتاب مواقيت الصالة:  9أخرجه البخاري في: 
  180رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْشَتَكِت الناُر ِإَلى َربَها، َفقَاَلْت: َيا َرب َأكَ 

، َبْعِضي َبْعًضا؛ َفَأِذَن َلَها ِبَنَفَسْيِن، َنَفٍس ِفي الشتَاِء َوَنَفٍس ِفي الصْيفِ  َما َتِجُدوَن ِمَن اْلَحر َفُهَو َأَشد ،
باب اإلبراد بالظهر  9كتاب مواقيت الصالة:  9َوَأَشد َما َتِجُدوَن ِمَن الزْمَهِريِر أخرجه البخاري في: 

  في شدة الحر
  180رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر



      

  181رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ، ِة اْلَحرصلى اهللا عليه وسلم ِفي ِشد ِبيي َمَع النا ُنَصلحديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكن
 21في: َفِإَذا َلْم َيْسَتِطْع َأَحُدَنا َأْن ُيَمكَن َوْجَهُه ِمَن اَألْرِض َبَسَط َثْوَبُه َفَسَجَد َعَلْيِه أخرجه البخاري 

   باب بسط الثوب في الصالة للسجود 9كتاب العمل في الصالة: 
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  181رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب التبكير بالعصر
  181رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُس ُمْرَتِفَعٌة حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي اْلَعْصَر َوالشمْ 
ِة َعَلى َأْرَبَعِة َحيٌة، َفَيْذَهُب الذاِهُب ِإَلى اْلَعَواِلي َفَيْأِتيِهْم َوالشْمُس ُمْرَتِفَعٌة؛ َوَبْعُض اْلَعَواِلي ِمَن اْلَمِدينَ 

  باب وقت العصر 13كتاب مواقيت الصالة:  9َأْمَياٍل، َأْو َنْحِوِه أخرجه البخاري في: 
  181رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا َحتى حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َصلْيَنا َمَع ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز الظْهَر، ثُم َخَرْجنَ 

 َما هِذِه الص ي اْلَعْصَر، َفُقْلُت: َيا َعمْيَت َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َفَوَجْدَناهُ ُيَصلِتي َصلَالةُ ال
 9اْلَعْصُر، َوهِذِه َصَالةُ َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الِتي ُكنا ُنَصلي َمَعُه أخرجه البخاري في: 

  باب وقت العصر 13كتاب مواقيت الصالة: 
  182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُكنا ُنَصلى َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَعْصَر، َفَنْنَحُر  حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج رضي اهللا عنه، َقاَل:

كتاب  47َجُزوًرا َفُتْقَسُم َعْشَر ِقْسٍم، َفنْأُكُل َلْحًما َنِضيًجا َقْبَل َأْن َتْغُرَب الشْمُس أخرجه البخاري في: 
  باب الشركة في الطعام 1الشركة: 

  182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  تغليظ في تفويت صالة العصرال
   182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُه حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: الِذي َتُفوُتُه َصَالةُ اْلَعْصِر َكَأنَما ُوِتَر َأْهلَ 
  ن فاتته العصرباب إثم م 14كتاب مواقيت الصالة:  9َوَماَلُه أخرجه البخاري في: 

  182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر
  182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َكاَن َيْوُم اَألْحَزاِب، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمَأل 

َالِة اْلُوْسَطى َحتى َغاَبِت الشْمُس أخرجه البخاري في: اُهللا ُبُيوَتُهْم َوُقبورَ  56ُهْم َناًرا، َشَغُلوَنا َعِن الص 
  باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 98كتاب الجهاد: 

  182رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلَخْنَدِق َبْعَدَما َغَرَبِت الشْمُس َفَجَعَل َيُسب  حديث َجابِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأن ُعَمَر ْبَن الَخطاِب َجاَء َيْومَ 
 ِبيْمُس َتْغُرُب، َقاَل النى َكاَدِت الشي اْلَعْصَر َحتاَر ُقَرْيٍش، َقاَل: َيا َرسوَل اِهللا َما ِكْدُت ُأَصلصلى ُكف

ْأَنا َلَها، َفَصلى اْلَعْصَر َبْعَد اهللا عليه وسلم: واِهللا َما َصلْيُتَها َفُقْمَنا ِإَلى ُبْطَحاَن،  َالِة، َوَتَوض َأ لِلص َفتَوض
باب  36كتاب مواقيت الصالة:  9َما َغَرَبِت الشْمُس، ثُم َصلى َبْعَدَها اْلَمْغِرَب أخرجه البخاري في: 

  من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
  183رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بح والعصر والمحافظة عليهمافضل صالتي الص

   183رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِئَكٌة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َيَتَعاَقُبوَن ِفيُكْم، َمَالِئَكٌة ِباللْيِل َوَمالَ 
ِة اْلَعْصِر، ثُم َيْعُرُج الِذيَن َباُتوا ِفيُكْم َفَيْسَأُلُهْم َربُهْم، َوُهَو ِبالنَهاِر، َوَيْجَتِمُعوَن ِفي َصَالِة اْلَفْجِر َوَصالَ 

رجه البخاري َأْعَلُم ِبِهْم، َكْيَف َتَرْكُتْم ِعَباِدي َفَيُقوُلوَن َتَرْكَناُهْم َوُهْم ُيَصلوَن، َوَأَتْيناُهْم َوُهْم ُيَصلوَن أخ
  باب فضل صالة العصر 16كتاب مواقيت الصالة:  9في: 

  183رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

: ِإنُكْم حديث َجِريٍر، َقاَل: ُكنا ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَنَظَر ِإَلى اْلَقَمر َلْيَلًة، َيْعِني اْلَبْدَر، َفَقالَ 
ي ُرْؤَيِتِه، َفِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َال ُتْغَلُبوا َعَلى َصَالٍة َقْبَل َسَتَرْوَن َربُكْم َكَما َتَرْوَن هَذا اْلَقَمَر، َال ُتَضاموَن فِ 

اْلُغُروِب) أخرجه  ُطُلوِع الشْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َفاْفَعُلوا ثُم َقَرَأ: (َوَسبْح ِبَحْمِد َربَك َقْبَل ُطُلوِع الشْمِس َوَقْبلَ 
  باب فضل صالة العصر 16كتاب مواقيت الصالة:  9البخاري في: 
  184رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث أِبي ُموسى، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َصلى اْلَبْرَدْيِن َدَخَل اْلَجنَة أخرجه 

  باب فضل صالة الفجر 26كتاب مواقيت الصالة:  9البخاري في: 
  184رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ن أول وقت المغرب عند غروب الشمسبيان أ

  184رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َسَلَمَة، َقاَل: ُكنا ُنَصلي َمَع النبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَمْغِرَب ِإَذا َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب أخرجه 
   باب وقت المغرب 18كتاب مواقيت الصالة:  9البخاري في: 
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  184رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم َفَيْنَصِرُف َأَحُدَنا َوإِن ِبيي اْلَمْغِرَب َمَع النا ُنَصلهُ حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقاَل: ُكن
  باب وقت المغرب 18كتاب مواقيت الصالة:  9َلُيْبِصُر َمَواِقَع َنْبِلِه أخرجه البخاري في: 

  185فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  



      

  وقت العشاء وتأخيرها
  185رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُم، حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َأْعَتَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْيَلًة ِباْلِعَشاِء، َوذِلَك َقْبَل َأْن َيْفُشَو اِإلْسالَ 

ْبيَ  َساُء َوالصى َقاَل ُعَمُر: َناَم الناُن؛ َفَخَرَج، َفَقاَل َألْهِل اْلَمْسِجِد: َما َيْنَتِظُرَها َأَحٌد ِمْن َأْهِل َفَلْم َيْخُرْج َحت
  فضل العشاء 22كتاب المواقيت  9اَألْرِض َغْيَرُكْم أخرجه البخاري في: 

  185رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرَها َحتى َرَقْدَنا ِفي حديث َعْبِد اِهللا بن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُشِغَل عَ  ْنَها َلْيَلًة، َفَأخ
، ثُم َقاَل: َلْيَس اْلَمْسِجِد، ثُم اْسَتْيَقْظَنا، ُثم َرَقْدَنا ُثم اْسَتْيَقْظَنا، ثُم َخَرَج َعَلْيَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم

َالَة َغْيُرُكمْ  باب  24كتاب مواقيت الصالة:  9أخرجه البخاري في:  َأَحٌد ِمْن َأْهِل اَألْرِض َيْنَتِظُر الص
  النوم قبل الِعشاء لمن ُغِلب

   185رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َر َلْيَلًة َصالَ  صلى اهللا عليه وسلم َخاَتًما َقاَل: َأخ ِبيَخَذ النَة حديث َأَنٍس َقاَل ُحَمْيٌد: ُسِئَل َأَنٌس، َهِل ات
َقْد َصلْوا ِإَلى َشْطِر اللْيِل، ثُم َأْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجهِه َفَكَأني َأْنُظُر ِإَلى َوِبيِص َخاَتِمِه َقاَل: ِإن الناَس اْلِعَشاِء 

باب فص  48كتاب اللباس:  77َوَناُموا َوإِنُكْم َلْم َتزَاُلوا ِفي َصَالٍة َما اْنَتَظْرُتُموَها أخرجه البخاري في: 
  خاتمال

  185رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َموسى َقاَل: ُكْنُت َأَنا َوَأْصَحاِبي الِذيَن َقِدُموا َمِعي فِي السِفيَنِة ُنُزوًال ِفي َبِقيِع ُبْطَحاَن، 
ِعْنَد َصَالِة اْلِعَشاِء ُكل  َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَمِديَنِة، َفَكاَن َيَتَناَوُب النِبي صلى اهللا عليه وسلم

َأْمِرِه َفَأْعَتَم َلْيَلٍة َنَفٌر ِمْنُهْم، َفَواَفْقَنا النِبي َعَلْيِه السَالُم َأَنا َوَأْصَحاِبي، َوَلُه َبْعُض الشْغِل فِي َبْعِض 
َالِة َحتى اْبَهار اللْيُل، ثُم َخَرَج النِبي صلى اهللا عليه ا َقَضى َصَالَتُه، َقاَل  ِبالصى ِبِهْم، َفَلموسلم َفَصل

 اِس ُيَصلُه َلْيَس َأَحٌد ِمَن النِمْن ِنْعَمِة اِهللا َعَلْيُكْم َأن ي هِذِه ِلَمْن َحَضرهُ: َعَلى ِرْسِلُكْم، َأْبِشُروا، ِإن
ٌد َغْيُرُكْم َقاَل َأُبو ُموسى، َفَفِرْحَنا ِبَما َسِمْعَنا ِمْن الساَعَة َغْيُرُكْم، َأْو قَاَل: َما َصلى هِذِه الساَعَة َأحَ 

  باب فضل الِعشاء 22كتاب مواقيت الصالة:  9َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
   186رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم َلْيَلًة ِباْلِعَشاِء َحتى َرَقَد الناُس َواْسَتْيَقُظوا،  حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َأْعَتَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا
َالَة َفَخَرَج َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، كَ  اِب، َفَقاَل: الصي َوَرَقُدوا َواْسَتْيَقُظوا؛ َفَقاَم ُعَمُر ْبُن اْلَخطَأن

َواِضًعا َيَدُه َعَلى َرْأِسِه َفَقاَل: َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى ُأمِتي َألَمْرُتُهْم َأْن َأْنُظُر ِإَلْيِه اآلَن، َيْقُطُر َرْأُسُه َماًء، 
َوَضَع  ُيَصلوَها هَكَذا (َقاَل اْبُن ُجَرْيٍج الراِوي َعْن َعَطاٍء، الراِوي َعِن اْبِن َعباٍس) َفاْسَتْثَبت َعَطاًء َكْيفَ 

م َعَلى رَْأِسِه َيَدهُ َكَما َأْنَبَأُه اْبُن عباٍس، َفَبدَد ِلي َعَطاٌء َبْيَن َأَصاِبِعِه َشْيًئا ِمْن النِبي صلى اهللا عليه وسل
 ْأِس َحتَها َكذِلَك َعَلى الرَها، ُيِمرَضم ْأِس ثُمَوَضَع َأْطَراَف َأَصاِبِعِه َعَلى َقْرِن الر ْت َتْبِديٍد، ثُمى َمس

ُر َوَال َيْبطُش ِإال َكذِلَك، وَ  ِإْبَهاُمهُ  ْحَيِة، َال ُيَقصْدِغ َوَناِحَيِة الل ا َيِلي اْلَوْجَه َعَلى الصَقاَل: َطَرَف األُُذِن ِمم
 24كتاب مواقيت الصالة  9َلْوَال َأْن َأُشق َعَلى ُأمِتي َألَمْرُتُهْم َأْن ُيَصلوَها هَكَذا أخرجه البخاري في: 

  نوم قبل الِعشاء لمن ُغِلبباب ال
  187رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها

   188رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم َصَالَة اْلَفْجِر حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكن ِنَساُء اْلُمْومَناِت َيْشَهْدَن َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا
َالَة َال َيْعِرُفُهن َأَحٌد ِمنَ  ِحيَن َيْقِضيَن الص َيْنَقِلْبَن ِإَلى ُبُيوِتِهن ثُم ، َعاٍت ِبُمُروِطِهناْلَغَلِس أخرجه  ُمَتَلف

  باب وقت الفجر 27كتاب مواقيت الصالة:  9البخاري في: 
  188رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي الظْهَر ِباْلَهاِجَرِة، َواْلَعْصَر حد

َل، ٌة، َواْلَمْغِرَب ِإَذا َوَجَبْت، َواْلِعَشاَء َأْحَياًنا َوَأْحَياًنا: ِإَذا َرآُهُم اْجَتَمُعوا َعجْمُس َنِقيآُهْم َأْبَطْوا َوإَِذا رَ  َوالش
ْبَح َكاُنوا، َأْو، َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَصليها ِبَغَلٍس أخرجه البخاري في:  َر؛ َوالص 9َأخ 

  باب وقت الفجر 27كتاب مواقيت الصالة: 
  188رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

، َوَقْد ُسِئَل َعْن َوْقِت  ي حديث َأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميصلى اهللا عليه وسلم ُيَصل ِبيَلَواِت، َقاَل: َكاَن الن الص
 ٌة (َقاَل الرْمُس َحيُجُل ِإَلى َأْقصى اْلَمِديَنِة َوالشْمُس، َواْلَعْصَر، َوَيْرِجُع الرْهَر ِحيَن َتُزوُل الشاِوي َعْن الظ

َال ُيَباِلي ِبتَأِخيِر اْلِعَشاِء ِإَلى ُثُلِث اللْيِل، َوَال ُيِحب النْوَم َقْبَلَها َأِبي بْرَزَة: َوَنِسيُت َما َقاَل ِفي اْلَمْغِرِب) وَ 
ْبَح، َفَيْنَصِرُف الرُجُل َفَيْعِرُف َجِليَسُه؛ َوَكاَن َيْقَرُأ ِفي الرْكعَ  ي الصَتْيِن َأْو َوَال اْلَحِديَث َبْعَدَها، َوُيَصل

باب القراءة في  104كتاب األذان:  10لستيَن ِإَلى اْلِماَئِة أخرجه البخاري في: ِإْحَداُهَما َما َبْيَن ا
  الفجر

   188رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  فضل صالة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها
  189رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َتْفُضُل َصَالُة اْلَجِميِع َصَالَة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

  ْجرِ َأَحِدُكْم َوْحَدهُ ِبَخْمٍس َوِعْشِريَن ُجْزًءا، وَتْجَتِمُع َمَالِئَكُة اللْيِل َوَمَالِئَكُة النَهاِر ِفي َصَالِة اْلفَ 
كتاب  10ن ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا) أخرجه البخاري في: ثُم َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم (إِ 

  باب فضل صالة الفجر في جماعة 31األذان: 
  189رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َصَالُة اْلَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَة اْلَفذ حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن 

  باب فضل صالة الجماعة 30كتاب األذان:  10ِبَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجًة أخرجه البخاري في: 
  190رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر 

َالِة َفُيَؤذَن َلَها، ثُم آُمَرُ َرُجًال َفَيُؤم الناَس، ثُم ُأَخاِلَف ِإَلى ِرَجاٍل َفأُ ِبَحَطٍب َفيُ  آُمَر ِبالص َق ْحَطَب، ثُم َحر
ْيِن َحَسَنَتْيِن َلَشِهَد َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم، َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلْو َيْعَلُم َأَحُدُهْم َأنُه َيِجُد َعْرًقا َسِميًنا، َأْو ِمْرَماتَ 

  باب وجوب صالة الجماعة 29كتاب األذان:  10اْلِعَشاَء أخرجه البخاري في: 
   190رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَفْجِر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْيَس َصَالٌة َأثَْقَل َعَلى اْلُمَناِفِقيَن ِمَن 
ثُم آُمَر َرُجًال َيُؤم َواْلِعَشاِء، َوَلْو َيْعَلُموَن َما ِفيِهَما َألَتْوُهَما َوَلْو َحْبًوا، َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر اْلُمَؤذَن َفُيِقيَم 

َالةِ  َق َعَلى َمْن َال َيْخُرُج ِإَلى الصآُخُذ ُشَعًال ِمْن َناٍر َفُأَحر اَس، ثُم10َبْعُد أخرجه البخاري في:  الن 
  باب فضل الِعشاء في الجماعة 34كتاب األذان: 

  190رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر
   191رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/165(  

  

لم، ِممْن َشِهَد َبْدًرا ِمَن حديث ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك، َوُهَو ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وس
 ُه َأَتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َيا َرُسوَل اِهللا َقْد َأْنَكْرُت َبَصِري، َوَأَنا ُأَصلي اَألْنَصاِر، َأن

ِطْع َأْن آِتَي َمْسِجَدُهْم، َفُأَصلَي ِبِهْم، ِلَقْوِمي، َفِإَذا َكاَنِت اَألْمَطاُر َساَل اْلَواِدي الِذي َبْيِني َوَبْيَنُهْم، َلْم َأْستَ 
 صلى اهللا َوَوِدْدُت َيا َرُسوَل اِهللا َأنَك َتْأِتيِني َفُتَصلَي ِفي َبْيِتي َفَأتِخَذُه ُمَصلى َقاَل، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللاِ 

وُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأُبو َبْكٍر ِحيَن اْرَتَفَع عليه وسلم: َسَأْفَعُل ِإْن َشاَء اُهللا َقاَل ِعْتَباُن: َفَغَدا َرسُ 
اَل: النَهاُر، َفاْستَْأَذَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأِذْنُت لُه، َفَلْم َيْجِلْس َحتى َدَخَل اْلَبْيَت، ثُم قَ 

ِإَلى َناِحَيٍة ِمَن اْلَبْيِت َفَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َأْيَن ُتِحب َأْن ُأصلَي ِمْن َبْيِتَك َقاَل، َفَأَشْرُت َله 
ُه، َقاَل، َفثَاَب وسلم َفَكبَر، َفُقْمَنا َفَصفَنا َفَصلى َرْكَعَتْيِن ثُم َسلَم؛ َقاَل َوَحَبْسنَاُه َعَلى َخِزيَرٍة َصَنْعَناَها لَ 

ُوو َعَدٍد، َفاْجَتَمُعوا؛ َفَقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم: َأْيَن َماِلُك ْبُن الدَخْيِشِن َأِو اْبُن ِفي اْلَبْيِت ِرَجاٌل ِمْن َأْهِل الداِر ذَ 
ُقْل الدْخُشِن َفَقاَل َبْعُضُهْم: ذِلَك ُمَناِفٌق َال ُيِحب اَهللا َوَرُسوَلُه َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال تَ 

اَل َال ِإلَه ِإال اُهللا، ُيِريُد ِبذِلَك َوْجَه اِهللا َقاَل: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َفِإنا َنَرى َوْجَهُه ذِلَك، َأَال َتَراُه َقْد قَ 
   َوَنِصيَحَتُه ِإَلى اْلُمَناِفِقيَن؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َفِإن اَهللا َقْد َحرَم َعَلى
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باب  46كتاب الصالة:  8َمْن َقاَل َال ِإلَه ِإال اُهللا، َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اِهللا أخرجه البخاري في: الناِر 
  المساجد في البيوت

  191رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُه َعَقَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَعَقَل َمجِبيِع َزَعَم َأنَها ِمْن َدْلٍو حديث َمْحُموِد ْبِن الر ًة َمج
باب  154كتاب األذان:  10َكاَن ِفي َداِرِهْم، ُثم َحدَث َعْن ِعْتَباَن َحِديَثُه الساِبَق أخرجه البخاري في: 

  من لم ير رّد السالم على اإلمام واكتفى بتسليم الصالة
  192رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهراتجواز الجماعة في النافلة والصالة على ح

  193رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َمْيُموَنَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي َوَأَنا ِحَذاَءُه، َوَأَنا َحاِئٌض، َوُربَما 
  َأَصاَبِني َثْوُبُه ِإَذا َسَجد

باب إذا أصاب ثوب  19كتاب الصالة:  8َرِة أخرجه البخاري في: َقاَلْت: َوَكاَن ُيَصلي َعَلى اْلَخمْ 
  المصّلى امرأته إذا سجد

  193رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل صالة الجماعة وانتظار الصالة
   193رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَجِميِع َتِزيُد َعَلى َصَالِتِه ِفي َبْيِتِه  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َصَالةُ 
َأ َفَأْحَسَن، َوَأَتى اْلَمْسِجَد َال  َأَحَدُكْم ِإَذا َتَوض َوَصَالِتِه ِفي ُسوِقِه َخْمًسا َوِعْشِريَن َدَرَجًة، َفِإن ُيِريُد ِإال

َالَة، َلْم َيْخُط َخْطَوًة ِإال َرَفَعُه اُهللا ِبَها َدَرجَ  ى َيْدُخَل اْلَمْسِجَد، َوإَِذا َدَخَل الصَعْنُه َخِطيَئًة َحت ًة، َوَحط
لي فيِه: اْلَمْسِجَد َكاَن ِفي َصَالٍة َما َكاَنْت َتْحِبُسُه، َوُتَصلي َعَلْيِه اْلَمَالِئَكُة َما َداَم ِفي َمْجِلِسِه الِذي ُيصَ 

باب  87كتاب الصالة:  8َلْم ُيْحِدْث ِفيِه أخرجه البخاري في:  اللُهم اْغِفْر َلُه، اللُهم اْرَحْمُه، َما
  الصالة في مسجد السوق

  193رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  فضل كثرة الخطا ِإلى المساجد

  194رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالِة َأْبَعُدُهْم حديث َأِبي ُموسى، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأْعَظُم الناِس َأْجرً  ا ِفي الص
َالَة َحتى ُيَصلَيَها َمَع اِإلَماِم َأْعَظُم َأْجرًا ِمَن الِذي ُيصَ  ِذي َيْنَتِظُر الصَيَناُم َفَأْبَعُدُهْم َمْمًشى، َوال ي ثُمل

  باب صالة الفجر في جماعة 31كتاب األذان:  10أخرجه البخاري في: 
  194حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
  المشي ِإلى الصالة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات

   194رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُكْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َأَرَأْيتُْم َلْو َأن َنَهًرا ِبَباِب َأَحدِ 
ْوٍم َخْمًسا، َما َتُقوُل ذِلَك ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه قاُلوا: َال ُيْبِقي ِمْن َدَرِنِه َشْيًئا َقاَل: َفذِلَك ِمْثُل َيْغَتِسُل ِفيِه ُكل يَ 

َلواِت اْلَخْمِس َيْمُحو اُهللا ِبِه اْلَخَطاَيا أخرجه البخاري في:  باب  6كتاب مواقيت الصالة:  9الص
  الصلوات الخمس كفارة

  194صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 
  

َلُه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجِد َوَراَح َأَعد اُهللا َلُه ُنزُ 
باب فضل من غدا إلى  37كتاب األذان:  10ِمَن اْلَجنِة ُكلَما َغَدا َأْو َراَح أخرجه البخاري في: 

  المسجد ومن راح
  194رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

  من أحق باإلمامة
  195رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث، قَاَل: َأَتْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َنَفٍر ِمْن َقْوِمي َفَأَقْمَنا ِعْنَدهُ 

َأى َشْوَقَنا ِإَلى َأَهاِليَنا، َقاَل: اْرِجُعوا َفُكوُنوا ِفيِهْم، َوَعلُموُهْم، ِعْشِريَن َلْيَلًة، َوَكاَن َرِحيًما َرِفيًقا، َفَلما رَ 



      

ُكْم َأْكَبُرُكْم أخرجه البخاري في:  ْن لُكْم َأَحُدُكْم، َوْلَيُؤمَالةُ َفْلُيَؤذ وا؛ َفِإَذا َحَضَرِت الصكتاب  10َوَصل
  دباب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واح 17األذان: 

  195رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب القنوت في جميع الصالة ِإذا نزلت بالمسلمين نازلة
   195رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحيَن َيْرَفعُ َرْأَسُه َيُقوُل: 
يِهْم ِبَأْسَمائِهْم؛ َفَيُقوُل: الّلُهم َأْنِج اْلوَ  َسِمَع اهللاُ  َنا َوَلَك اْلَحْمُد َيْدُعو ِلِرَجاٍل َفُيَسمِليد ْبَن ِلَمْن َحِمَدُه، َرب

 اَش ْبَن َأِبي َرِبيَعَة َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن؛ الّلُهماْشُدْد َوْطَأَتَك َعَلى اْلَوِليِد َوَسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم َوَعي
ُمَضَر، َواْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِنيَن َكِسِنى ُيوُسَف َوَأْهُل اْلَمْشِرِق َيْوَمِئٍذ ِمْن ُمَضَر ُمَخاِلُفوَن َلُه أخرجه 

  باب يهوى بالتكبير حين يسجد 128كتاب األذان:  10البخاري في: 
  195رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: َقَنَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َشْهًرا َيْدُعو َعَلى ِرْعٍل َوَذْكَواَن أخرجه البخاري حديث َأَنٍس، َقالَ 

  باب القنوت قبل الركوع وبعده 7كتاب الوتر:  14في: 
  196رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَل: َقْبَل الرُكوِع َفُقْلُت: ِإن حديث َأَنٍس َعْن َعاِصٍم، َقاَل: َسَأْلُت َأَنًسا رضي اهللا عنه، َعِن اْلُقُنوِت، قَ 

َقَنَت َشْهًرا  ُفَالًنا َيْزُعُم َأنَك ُقْلَت َبْعَد الرُكوِع فقال: َكَذَب؛ ثُم َحدَثَنا َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنهُ 
َأْرَبِعيَن َأْو َسْبِعيَن (َيُشك ِفيِه) ِمَن اْلُقراِء ِإلى َبْعَد الرُكوِع َيْدُعو َعَلى َأْحَياٍء ِمْن َبِني ُسَلْيٍم قَاَل: َبَعَث 

لم َعْهٌد، َأَناٍس ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، َفَعَرَض َلُهْم هؤَُالِء، َفَقَتُلوُهْم؛ َوَكاَن َبْيَنُهْم َوَبْيَن النِبي صلى اهللا عليه وس
باب دعاء اإلمام  8كتاب الجزية:  58ْم أخرجه البخاري في: َفَما َرَأْيُتُه َوَجَد َعَلى َأَحٍد َما َوَجَد َعَلْيهِ 

  على من نكث عهدا
   196رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم َسِريًة ُيَقاُل َلُهُم اْلُقراُء، َفُأِصيُبوا، 
 ِبيصلى اهللا عليه وسلم َوَجَد َعَلى َشْيٍء َما َوَجَد َعَلْيِهْم، َفَقَنَت َشْهًرا ِفي َصَالِة اْلَفْجِر،  َفَما َرَأْيُت الن

باب الدعاء على  58كتاب الدعوات:  8َوَيُقوُل: ِإن ُعَصيَة َعَصُوا اَهللا َوَرُسوَلُه أخرجه البخاري في: 
  المشركين

  196رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاقضاء ال
   197رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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تى حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َأنُهْم َكاُنوا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمِسيٍر، َفَأْدَلُجوا َلْيَلَتُهْم، حَ 
َل َمِن اْسَتْيَقَظ ِمْن َمَناِمِه ِإَذا َكاَن َوْجُه الصْبِح َعرُسوا َفَغَلَبْتهُ  ْمُس، َفَكاَن َأوى اْرَتَفَعِت الشْم َأْعُيُنُهْم َحت

َقَعَد َأُبو َبْكٍر، َوَكاَن َال ُيوَقُظ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َمَناِمِه َحتى َيْسَتْيِقَظ، َفاْسَتْيَقَظ ُعَمُر فَ 
َفَجَعَل ُيَكبُر َوَيْرَفُع َصْوَتُه َحتى اْسَتْيَقَظ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَنَزَل َوَصلى  َأُبو َبْكٍر ِعْنَد َرْأِسِه،

 َأْن ُتَصلَي َمَعَنا ِبَنا اْلَغَداَة؛ َفاْعَتَزَل َرٌجٌل ِمَن اْلَقْوِم َلْم ُيَصل َمَعَنا َفَلما اْنَصَرَف َقاَل: َيا ُفَالُن َما َيْمَنُعكَ 
ِعيِد، ثُم َصلى َوَجَعَلِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه  َم ِبالصوسلم ِفي َقاَل: َأَصاَبْتِني َجَناَبٌة َفَأَمَرُه َأْن َيَتَيم

ا َبْيَن َمَزاَدَتْيِن؛ َرُكوٍب َبْيَن َيَدْيِه، َوَقْد َعِطْشَنا َعَطًشا َشِديًدا َفَبْيَنَما َنْحُن َنِسيُر إذا ِباْمَرَأٍة َساِدَلٍة ِرْجَلْيهَ 
ٌم َوَلْيَلٌة َفُقْلَنا: اْنَطِلِقي َفُقْلَنا َلَها: َأْيَن اْلَماُء َفَقاَلْت: ِإنُه َال َماَء َفُقْلَنا: َكْم َبْيَن َأْهِلِك َوَبْيَن اْلَماِء َقاَلْت: َيوْ 

َلْم ُنَملْكَها ِمن َأْمِرَها َحتى اْسَتْقَبْلَنا ِبَها ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَلْت: َوَما َرُسوُل اِهللا فَ 
َثْتُه ِبِمْثِل الِذي َحدَثْتَنا، َغْيَر َأنَها َحدَثْتُه َأنَها ُمْؤِتَمٌة فَ  صلى اهللا عليه وسلم َفَحد ِبيَأَمَر ِبَمَزاَدَتْيَها، الن

اًشا، َأْرَبِعيَن َرُجًال، َحتى َرِويَنا َفَمْألنا ُكل ِقْرَبٍة َمَعَنا َوإَِداَوٍة، َغْيَر َأنُه َفَمَسَح ِفي اْلَعْزَالَوْيِن، َفَشِرْبَنا ِعطَ 
   َلْم َنْسِق َبِعيًرا، َوِهيَ 
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  َتَكاُد َتِنض ِمَن اْلِمْلِء ثُم َقاَل: َهاُتوا َما ِعْنَدُكْم َفُجِمَع َلَها ِمَن اْلِكَسِر َوالتْمر
 ْرَم ِبِتلْ َحت َكَما َزَعُموا َفَهَدى اُهللا َذاَك الص اِس َأْو ُهَو َنِبيَك اْلَمْرَأِة، ى َأَتْت َأْهَلَها َفَقاَلْت: َلِقيُت َأْسَحَر الن

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61َفَأْسَلَمْت َوَأْسَلُموا أخرجه البخاري في: 



      

  197فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

ِإال حديث َأَنٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َنِسَي َصَالًة َفْلُيَصل ِإَذا َذَكَرَها، َال َكفاَرَة َلَها 
باب من نسى صالة  37كتاب مواقيت الصالة:  9ذِلَك، (َوَأِقِم الصَالَة ِلِذْكِري) أخرجه البخاري في: 

  وال يعيد إال تلك الصالةفليصل إذا ذكرها 
  199رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب صالة المسافرين وقصرها

  199رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صالة المسافرين وقصرها
  199رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالَة ِحيَن َفَرَضَها َرْكَعتَ  اْلُمْؤِمِنيَن قَاَلْت: َفَرَض اُهللا الص َفِر، حديث َعاِئَشَة ُأمْيِن َرْكَعَتْيِن ِفي اْلَحَضِر َوالس

كيف فرضت  1كتاب الصالة:  8َفُأِقرْت َصَالُة السَفِر، َوِزيَد ِفي َصَالِة اْلَحَضِر أخرجه البخاري في: 
  الصلوات في اإلسراء

  199رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َنا اْبُن ُعَمَر، َفَقاَل: َصِحْبُت النِبي صلى اهللا عليه حديث اْبِن ُعَمَر َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َقاَل: َحدثَ 
ٌة) أخرجه وسلم َفَلْم َأَرهُ ُيَسبُح ِفي السَفِر َوَقاَل اُهللا َجل ِذْكُرُه (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسنَ 

   فر دبر الصالة وقبلهاباب من لم يتطوع في الس 11كتاب تقصير الصالة:  18البخاري في: 
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  199رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َصلْيُت الظْهَر َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَمِديَنِة َأْرَبًعا، َوِبِذي 
  يقصر إذا خرج من موضعه باب 5كتاب تقصير الصالة:  18اْلُحَلْيَفِة َرْكَعَتْيِن أخرجه البخاري في: 

  200رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

 حديث َأَنٍس، َقاَل َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَمِديَنِة ِإَلى َمكَة، َفَكاَن ُيَصلي َرْكَعَتْينِ 
  َرْكَعَتْيِن َحتى َرَجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنة

كتاب  18ِإْسحَق َقاَل: َأَقْمتُْم ِبَمكَة َشْيًئا َقاَل َأَقْمَنا ِبَها َعْشًرا أخرجه البخاري في: َسَأَلُه َيْحَيى ْبُن َأِبي 
  باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر 1تقصير الصالة: 

  200رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قصر الصالة بمنى
  200رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َمَر، َقاَل: َصلْيُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبِمًنى َرْكَعَتْيِن، َوَأِبي َبْكٍر حديث َعْبِد اِهللا ْبِن عُ 

 2كتاب تقصير الصالة:  18َوُعَمَر، َوَمَع ُعْثَماَن َصْدًرا ِمْن ِإَماَرِتِه، ثُم َأَتمَها أخرجه البخاري في: 
  باب الصالة بمنى

  200رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
يث َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب اْلُخَزاِعي رضي اهللا عنه َقاَل َصلى ِبَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَنْحُن حد

  باب الصالة بمنى 84كتاب الحج:  25َأْكَثُر َما ُكنا َقط َواَمُنُه، ِبِمًنى َرْكَعَتْيِن أخرجه البخاري في: 
  200رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في الرحال في المطر الصالة

   201رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ثُم َقاَل: ِإن حديث اْبِن ُعَمَر، َأنُه َأذَن ِبالصَالِة ِفي َلْيَلٍة َذاِت َبْرٍد َوِريِح، ثُم َقاَل: َأَال َصلوا ِفي الرَحاِل 
َؤذَن، ِإَذا َكاَنْت َلْيَلٌة ذاُت َبْرٍد َوَمَطٍر، َيُقوُل: َأَال َصلوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْأُمُر اْلمُ 

باب الرخصة في المطر والعلة، أن يصلي  40كتاب األذان:  10ِفي الرَحاِل أخرجه البخاري في: 
  في رحله

  201رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِنِه ِفي َيْوٍم مَ  اٍس َقاَل ِلُمَؤذَعَلى حديث اْبِن َعب ًدا َرُسوُل اِهللا َفَال َتُقْل َحيُمَحم ِطيٍر: ِإَذا ُقْلَت َأْشَهُد َأن



      

َالِة، ُقْل َصلوا ِفي ُبيوِتُكْم َفَكَأن الناَس اْسَتْنَكُروا، َقاَل: َفَعَلُه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمني، ِإن اْلجُ  ُمَعَة َعْزَمٌة، الص
 14كتاب الجمعة:  11ِرَجُكْم َفَتْمُشوَن ِفي الطيِن َوالدْحِض أخرجه البخاري في: َوإِني َكِرْهُت َأْن ُأحْ 

  باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر
  201رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز صالة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

  201رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َهْت حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل:  َفِر َعَلى َراِحَلِتِه َحْيُث َتَوجي ِفي السصلى اهللا عليه وسلم ُيَصل ِبيَكاَن الن
كتاب الوتر:  14ِبِه، ُيوِمُئ ِإيَماَء، َصَالَة اللْيِل ِإال اْلَفَراِئَض، َوُيوِتُر َعَلى َراِحَلِتِه أخرجه البخاري في: 

  باب الوتر في السفر 6
  201م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َأنُه َرَأى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َصلى السْبَحَة ِباللْيِل ِفي السَفِر َعَلى 

َهْت ِبِه أخرجه البخاري في:  باب تطوع في  12كتاب تقصير الصالة:  18َظْهِر َراِحَلِتِه َحْيُت َتَوج
   صالة وقبلهاالسفر في غير دبر ال
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  202رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِر، َفَرَأْيُتُه حديث َأَنٍس َعْن َأَنِس ْبِن ِسيِريَن، َقاَل: اْسَتْقَبْلَنا َأَنًسا ِحيَن َقِدَم ِمَن الشأِم َفَلِقيَناُه ِبَعْيِن التمْ 
ي َعْن َيَساِر اْلِقْبَلِة، َفُقْلُت: َرَأْيُتَك ُتَصلي ِلَغْيِر اْلِقْبَلِة، ُيَصلي َعَلى ِحَماٍر، َوَوْجُهُه ِمْن َذا اْلَجاِنِب، َيْعنِ 

كتاب  18َفَقاَل: َلْوَال َأني َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَعَلُه َلْم َأْفَعْلُه أخرجه البخاري في: 
  باب صالة التطوع على الحمار 10تقصير الصالة: 

  202قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
  

  جواز الجمع بين الصالتين في السفر
  202رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ُر  َفِر ُيَؤخْيُر ِفي السحديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َأْعجَلُه الس
يصلى  6كتاب تقصير الصالة:  18خرجه البخاري في: اْلَمْغِرَب َحتى َيْجَمَع َبْيَنَها َوَبْيَن اْلِعَشاِء أ

  المغرب ثالثا في السفر
  202رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َر  ْمُس َأخحديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا اْرَتَحَل َقْبَل َأْن َتِزيَغ الش

ثُم َنَزَل َفَجَمَع َبْيَنُهَما، َفِإْن َزاَغِت الشْمُس َقْبَل َأْن َيْرَتِحَل َصلى الظْهَر ثُم  الظْهَر ِإَلى َوْقِت اْلَعْصِر،
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى  16كتاب تقصير الصالة:  18َرِكَب أخرجه البخاري في: 

  الظهر ثم ركب
  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الحضر الجمع بين الصالتين في

   203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َصلْيُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َثَماِنًيا َجِميًعا، َوَسْبًعا َجِميًعا 
  باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 30كتاب التهجد:  19أخرجه البخاري في: 

  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز االنصراف من الصالة عن اليمين والشمال
  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلْيِه َأْن َال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل َال َيْجَعَلن َأَحُدُكْم ِللَشْيطَاِن َشْيًئا ِمْن َصَالِتِه، َيَرى َأن َحقا عَ 

َأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكِثيًرا َيْنَصِرُف َعْن َيَساِرِه أخرجه البخاري َيْنَصِرَف ِإال َعْن َيِميِنِه َلَقْد رَ 
  باب االنفتال واالنصراف عن اليمين والشمال 195كتاب األذان:  10في: 

  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن
  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ْبِد اِهللا ْبِن َماِلِك ْبِن ُبَحْيَنَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرَأى َرُجًال، َوَقْد ُأِقيَمِت حديث عَ 

ا اْنَصَرَف َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َالَث ِبِه الناُس، َوَقاَل َلُه َرسُ  ي َرْكَعتَْيِن، َفَلمَالةُ، ُيَصل وُل الص
ْبَح َأْرَبًعا أخرجه البخاري في:  اِهللا صلى اهللا ْبَح َأْرَبًعا الص باب  38كتاب األذان:  10عليه وسلم: الص

  إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة
  203رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صالتهما وأنها مشروعة في جميع األوقات

   204رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفْلَيرْ  َلِميَكْع حديث َأِبي َقتَاَدَة الس
باب إذا دخل المجلس فليركع  60كتاب الصالة:  8َرْكَعَتْيِن َقْبَل َأْن َيْجِلَس أخرجه البخاري في: 

  كعتينر 
  204رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

  204رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: ُكْنُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َغَزاٍة َفَأْبَطَأ بي َجَمِلي َوَأْعَيا،
ي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َجاِبٌر َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َما َشْأُنَك ُقْلُت: َأْبَطَأ َعَلي َجَمِلي َفَأَتى َعلَ 

  َوَأْعَيا
ْم َقاَل: َفَدْع َوَقِدْمُت ِباْلَغَداِة َفِجْئَنا ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَوَجْدُتُه َعَلى َباِب اْلَمْسِجِد، َقاَل: اآلَن َقِدْمَت ُقْلُت: َنعَ 

باب شراء  34كتاب البيوع:  34َجَمَلَك َواْدُخْل َفَصل َرْكَعتَْيِن َفَدَخْلُت َفَصلْيُت أخرجه البخاري في: 
  الدواب والحمير

  204رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب صالة الضحى وأن أقلها ركعتان
  205رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلَيَدُع اْلَعَمَل َوُهَو ُيِحب َأْن َيْعَمَل ِبِه حديث َعاِئَشَة، َقا

َخْشَيَة َأْن َيْعَمَل ِبِه الناُس َفُيْفَرَض َعَلْيِهْم، َوَما َسبَح َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسْبَحَة الضحى 
باب تحريض النبي صلى اهللا عليه  5كتاب التهجد:  19أخرجه البخاري في: قط، َوإِني ُألَسبُحَها 

  وسلم على صالة الليل والنوافل من غير إيجاب
   205رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم َصلى حديث ُأم َهاِنيٍء َعِن اْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل: َما َأْنَبَأَنا َأَحٌد َأنُه َرَأى النِبي صلى اهللا
لى الضحى َغْيُر ُأم َهاِنيٍء َذَكَرْت َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َفْتِح َمكَة اْغَتَسَل ِفي َبْيِتَها، َفصَ 

 ُكوَع َوالسالر ُه ُيِتمِمْنَها َغْيَر َأن ى صالةً َأَخفُجوَد أخرجه البخاري في: َثَماِن َرَكَعاٍت، َفَما َرَأْيُتُه َصل
  باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها 12كتاب تقصير الصالة:  18

  205رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َأْوَصاِني َخِليِلي ِبَثَالٍث، َال َأَدُعُهن َحتى َأُموَت: َصْوِم َثَالَثِة 
باب  33كتاب التهجد:  19ِمْن ُكل َشْهٍر، َوَصَالِة الضحى، َوَنْوٍم َعَلى ِوْتٍر أخرجه البخاري في:  َأيامِ 

  صالة الضحى في الحضر
  205رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما

  206رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْبُح، حديث َحْفَصَة، َأن َرُسوَل اِهللا صل ْبِح، َوَبَدا الص ُن ِللصى اهللا عليه وسلم َكاَن، ِإَذا اْعَتَكَف اْلُمَؤذ
َالُة أخرجه البخاري في:  ى َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن َقْبَل َأْن ُتَقاَم الصباب األذان  12كتاب األذان:  10َصل

  بعد الفجر
  206رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َداِء حديث َعاِئَشَة، َأني َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن َبْيَن النصلى اهللا عليه وسلم ُيَصل ِبيَها َقاَلْت: َكاَن الن



      

ْبِح أخرجه البخاري في:  باب األذان بعد الفجر 12كتاب األذان:  10َواِإلَقاَمِة ِمْن َصَالِة الص  
   206رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْبِح، حديث َعاِئَشَة،  َتْيِن َقْبَل َصَالِة الصْكَعَتْيِن اللُف الرصلى اهللا عليه وسلم ُيَخف ِبيَقاَلْت: َكاَن الن
باب ما يقرأ في  28كتاب التهجد:  19َحتى ِإني َألُقوُل َهْل َقَرَأ ِبُأم اْلِكتَاِب أخرجه البخاري في: 

  ركعتي الفجر
  206رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلى حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلْم َيُكِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َشْيٍء ِمَن النَواِفِل َأَشد ِمْنُه َتَعاُهًدا عَ 

باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها  27كتاب التهجد:  19َرْكَعَتِي اْلَفْجِر أخرجه البخاري في: 
  تطوعا

  206رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن
  207رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن ُعَمَر َقاَل: َصلْيُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َسْجَدَتْيِن َقْبَل الظْهِر، َوَسْجَدَتْيِن َبْعَد 

َتْيِن َبْعَد اْلِعَشاِء، َوَسْجَدَتْيِن َبْعَد اْلُجُمَعِة؛ َفَأما اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء، الظْهِر، َوَسْجَدَتْيِن َبْعَد اْلَمْغِرِب، َوَسْجدَ 
  باب التطوع بعد المكتوبة 29كتاب التهجد:  19َفِفي َبْيِتِه أخرجه البخاري في: 

  207رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ا قاعداجواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضه
  207رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ْيِل َجاِلًسا، َحتصلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ ِفي َشْيٍء ِمْن َصَالِة الل ِبيى حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َما َرَأْيُت الن

ُعوَن آَيًة، َقاَم َفَقَرَأُهن ثُم َرَكَع أخرجه ِإَذا َكِبَر َقَرَأ َجاِلًسا، َفِإَذا َبِقَي َعَلْيِه ِمَن السوَرِة َثَالثُوَن َأْو َأْربَ 
   باب قيام النبي صلى اهللا عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره 16كتاب التهجد:  19البخاري في: 
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  207رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َكاَن ُيَصلي َجاِلًسا، َفَيْقرُأ َوُهَو َجاِلٌس، حديث َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن، َأن َرسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ْرَبِعيَن آَيًة َقاَم َفَقَرَأَها، َوْهَو َقائٌم، ثُم َرَكَع  ثُم َسَجَد، َيْفَعُل ِفي َفِإَذا َبِقَي ِمْن ِقَراَءِتِه َنْحٌو ِمْن َثَالِثيَن َأْو َأ

َصَالَتُه َنَظَر، َفِإْن ُكْنُت َيْقَظى َتَحدَث َمِعي، َوإِْن ُكْنُت َنائَمًة الرْكَعِة الثاِنَيِة ِمْثَل ذِلَك، َفِإَذا َقَضى 
باب: إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد  20كتاب تقصير الصالة:  18اْضَطَجَع أخرجه البخاري في: 

  خفة تّمم ما َبِقي
  207رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
سلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صالة صالة الليل وعدد ركعات النبي صلى اهللا عليه و 

  صحيحة
  208رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرْحمِن، َأنُه َسَأَل َعاِئَشَة، كْيَف َكاَنْت َصَالُة َرُسوِل اِهللا صلى 

َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيِزيُد ِفي َرَمَضاَن َوَال ِفي اهللا عليه وسلم ِفي َرَمَضاَن َفَقاَلْت: َما َكاَن 
، ثُم ُيَصلي َأْربَ  َوُطوِلِهن ي َأْرَبًعا َفَال َتَسْل َعْن ُحْسِنِهنًعا َفَال َتَسْل َغْيِرِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، ُيَصل

، ثُم ُيَصلي ثَ  َوُطوِلِهن َالًثا َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َأَتَناُم َقْبَل َأْن ُتوِتَر َفَقاَل: َيا َعْن ُحْسِنِهن
باب قيام النبي  16كتاب التهجد:  19َعاِئَشُة ِإن َعْيَني َتَناَماِن َوَال َيَناُم َقْلِبي أخرجه البخاري في: 

  صلى اهللا عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره
   208رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

)1/181(  

  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلي ِمَن اللْيِل َثَالَث َعْشَرَة َرْكَعًة؛ ِمْنَها 
باب كيف كان صالة النبي صلى  10كتاب التهجد:  19اْلِوْتُر، َوَرْكَعَتا اْلَفْجِر أخرجه البخاري في: 

  يه وسلم وكم كان النبي يصلي من الليلاهللا عل
  209رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َعاِئَشَة َعِن اَألْسَوِد، َقاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة، َكْيَف َكاَن َصَالُة النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباللْيِل 

 ي ثُمَلُه، َوَيُقوُم آِخَرُه، َفُيَصل ُن َوَثَب َفِإْن َكاَن ِبِه  َقاَلْت: َكاَن َيَناُم َأوَن اْلُمَؤذَيْرِجُع ِإَلى ِفرَاِشِه، َفِإَذا َأذ
َأ َوَخَرَج أخرجه البخاري في:  َتَوض باب من نام أول الليل  15كتاب التهجد:  19َحاَجٌة اْغَتَسَل، َوإِال

  وأحيا آخره
  209رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة، َأي اْلَعَمِل َكاَن َأَحب ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم حديث َعاِئَشَة َعْن َمْسُروقٍ 

اِرَخ أخرجه البخاري في:  ائُم، ُقْلُت: َمَتى َكاَن َيُقوُم َقاَلْت: َكاَن َيُقوُم ِإَذا َسِمَع الصكتاب  19َقاَلِت: الد
  باب من نام عند السحر 7التهجد: 
  209رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

  
حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َما َأْلَفاهُ ِعْنِدي ِإال َنائًما َتْعِني النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  باب من نام عند السحر 7كتاب التهجد:  19
  209رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
رُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، واْنَتهى ِوْتُرُه ِإَلى السَحِر أخرجه  حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: ُكل اللْيِل َأْوَترَ 

  باب ساعات الوتر 2كتاب الوتر:  14البخاري في: 
  210رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   صالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل

)1/182(  

  

  210رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ن َرُجًال َسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َصَالِة اللْيِل؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا حديث اْبِن ُعَمَر، َأ
ُه صلى اهللا عليه وسلم: َصَالةُ اللْيِل َمْثَنى مثنى، َفِإَذا َخِشَي َأَحُدُكُم الصْبَح، َصلى َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوِتُر لَ 

  باب ما جاء في الوتر 1كتاب الوتر  14في:  َما َقْد َصلى أخرجه البخاري
  210رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْجَعُلوا آِخَر َصَالِتُكْم ِباللْيِل ِوْتًرا أخرجه 

  باب ليجعل آخر صالته وترا 4كتاب الوتر:  14البخاري في: 
  210م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
  الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل واإلجابة فيه

  210رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َيْنِزُل َربَنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى 
َيا، ِحيَن َيْبَقى ُثُلُث اللْيِل اآلِخِر، َيقوُل َمْن َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيَب َلُه، َمْن َيْسَأُلِني كل َلْيَلٍة ِإَلى السَماِء الدنْ 

باب الدعاء والصالة  14كتاب التهجد:  19َفُأْعِطَيُه، َمْن َيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلُه أخرجه البخاري في: 
  في آخر الليل
  210رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  لترغيب في قيام رمضان وهو التراويحا

  211رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا واْحِتَساًبا ُغِفَر َلُه 
  اب تطوع قيام رمضان من اإليمانب 27كتاب اإليمان:  27َما َتَقدَم ِمْن َذْنِبِه أخرجه البخاري في: 

   211رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َذاَت َلْيَلٍة ِمْن َجْوِف اللْيِل َفَصلى ِفي 
وا، َفاْجَتَمَع َأْكَثُر ِمْنُهْم َفَصلْوا َمَعُه، َفَأْصَبَح اْلَمْسِجِد، َفَصلى ِرَجاٌل ِبَصَالِتِه، َفَأْصَبَح الناُس َفَتَحدثُ 

َفَصلوا الناُس َفَتَحدُثوا، َفَكُثَر َأْهُل اْلَمْسِجِد ِمَن اللْيَلِة الثاِلَثِة، َفَخَرَج َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا َكاَنِت اللْيَلُة الراِبَعُة عَ  ا َقَضى ِبَصَالِتِه، َفَلمْبِح؛ َفَلمى َخَرَج ِلَصَالِة الصَجَز اْلَمْسِجُد َعْن َأْهِلِه َحت

ا َبْعُد؛ َفِإنُه َلْم َيْخَف َعَلي َمَكاُنُكْم، لِكني  َقاَل: َأم َد ثُماِس َفَتَشهَخِشيُت َأْن ُتْفَرَض اْلَفْجَر َأْقَبَل َعَلى الن
باب من قال في الخطبة بعد الثناء  29كتاب الجمعة:  11َها أخرجه البخاري في: َعَلْيُكْم َفَتْعِجُزوا َعنْ 

  أما بعد



      

  211رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الدعاء في صالة الليل وقيامه
   212رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم َفَأَتى َحاَجَتُه، َغَسَل َوْجَهُه حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: ِبت ِعْنَد َمْيُموَنَة، َفَقاَم النِبي صلى 
َأ ُوُضوًءا َبْيَن ُوُضوَءْيِن لَ  َتَوض َقاَم َفَأَتى اْلِقْرَبَة، َفَأْطَلَق ِشَناَقَها، ثُم َناَم، ثُم ْم ُيْكِثْر، َوَقْد َأْبَلَغ، َوَيَدْيِه ثُم

ْأُت، َفَقاَم ُيَصلي، َفُقْمُت َعْن َيَساِرِه، َفَصلى، َفُقْمُت َفَتَمطْيُت َكَراِهَيَة َأْن  ي ُكْنُت َأْرقُبُه، َفَتَوضَيَرى َأن
 اْضَطَجَع َفَناَم َحت ْت َصَالُتُه َثَالَث َعْشَرَة َرْكَعًة، ثُمى َنَفَخ، َوَكاَن َفَأَخَذ ِبُأُذِني َفَأَداَرِني َعْن َيِميِنِه، َفَتَتام

أ؛ َوَكاَن َيُقوُل ِفي ُدَعاِئِه: اللُهم اْجَعْل ِفي َقْلِبي ِإَذا َناَم َنَفَخ، فَ  ى َوَلْم َيَتَوضَالِة َفَصلآَذَنُه ِبَالٌل ِبالص
ي ُنوًرا، َوِفي َبَصِري ُنوًرا، َوِفي َسْمِعي ُنوًرا، َوَعْن َيِميِني ُنوًرا، َوَعْن َيَساِري ُنوًرا، َوَفْوِقي ُنوًرا، َوَتْحتِ 

  َماِمي ُنوًرا، َواْجَعْل ِلي ُنوًراُنوًرا، َوَأ
ِني ِبِهن َقاَل ُكَرْيٌب (الراِوي َعِن اْبِن َعباٍس) َوَسْبٌع ِفي التاُبوِت، َفَلَقْيُت َرُجًال ِمْن َوَلِد اْلَعباِس َفَحدثَ 

كتاب  80ه البخاري في: َفَذَكَر َعَصِبي َوَلْحِمي َوَدِمي َوَشَعِري َوَبَشِري، َوَذَكَر َخْصَلَتْيِن أخرج
  باب الدعاء إذا انتبه من الليل 10الدعوات: 

   212رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َتُه، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعباِس، َأنُه َباَت َلْيَلًة ِعْنَد َمْيُموَنَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي َخالَ 
ِض اْلِوَساَدِة، َواْضَطَجَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْهُلُه ِفي ُطوِلَها، َفَناَم َفاْضَطَجْعُت ِفي َعرْ 

 َرُسوُل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتى ِإَذا اْنَتَصَف اللْيُل َأْو َقْبَلُه ِبَقِليٍل َأْو َبْعَدهُ ِبَقِليٍل، اْسَتْيَقظَ 
َفَجَلَس َيْمَسُح النْوَم َعْن َوْجِهِه ِبَيِدِه، ثُم َقَرَأ اْلَعْشَر اآلَياِت اْلَخواِتَم ِمْن ُسوَرِة  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم،

َأ ِمْنَها َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، ثُم َقاَم ُيَصلي َقٍة َفَتَوضُمَعل َقاَم ِإَلى َشن آِل ِعْمَراَن، ثُم  
َصَنْعُت ِمْثَل َما َصَنَع، ثُم َذَهْبُت َفُقْمُت ِإَلى َجْنِبِه َفَوَضَع َيَدُه اْلُيْمَنى َعَلى َقاَل اْبُن َعباٍس: َفُقْمُت فَ 

ْفِتُلَها؛ َفَصلى َرْكَعَتْيِن، ثُم َرْكَعَتْيِن، ثُم َرْكَعَتْيِن ثُم َرْكعَ  م َتْيِن، ثُم َرْكَعَتْيِن، ثُ َرْأِسي َوَأَخَذ ِبُأُذِني اْلُيْمَنى َي
ْبَح َرْكَعَتْيِن، ثُم َأْوَتَر؛ ثُم اْضَطَجَع َحتى َأَتاهُ اْلُمؤذُن َفَقاَم َفَصلى َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن، ثُم خَ  ى الصَرَج َفَصل



      

  باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 36كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 
  213رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َكاَنْت َصَالُة النِبي صلى اهللا عليه وسلم َثَالَث َعْشَرَة َرْكَعًة، َيْعِني ِباللْيِل حدي

باب كيف كانت صالة النبي صلى اهللا عليه وسلم وكم  10كتاب التهجد:  19أخرجه البخاري في: 
  كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلى من الليل

   214رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َد ِمَن اللْيِل َقاَل: الّلُهم َلَك اْلَحْمدُ  صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َتَهج ِبياٍس، َقاَل: َكاَن النَأْنَت حديث اْبِن َعب 
اْلَحْمُد َأْنَت َرب السَمواِت ُنوُر السَمواِت َواَألْرِض، َوَلَك اْلَحْمُد َأْنَت َقيُم السَمواِت َواَألْرِض، َوَلَك 

الناُر َحق، َواَألْرِض َوَمْن ِفيِهن َأْنَت اْلَحق، َوَوْعُدَك اْلَحق، َوَقْوُلَك اْلَحق، َوِلَقاؤَك َحق، َواْلَجنُة َحق، وَ 
َلْيَك َأَنْبُت، َوِبَك َوالنِبيوَن َحق َوالساَعُة َحق؛ الّلُهم َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آمَ  ْنُت، َوَعَلْيَك َتَوكْلُت، َوإِ

ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َأْنَت ِإلِهي الَ  ْمُت َوَما َأخَلْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْرلي َما َقد  ِإلَه ِإال َخاَصْمُت، َوإِ
  تعالى (يريدون أن يبدلوا كالم اهللا) باب قول اهللا 35كتاب التوحيد:  97َأْنَت أخرجه البخاري في: 

  214رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب تطويل القراءة في صالة الليل
  215رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َصلْيُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْيَلًة َفَلْم َيَزْل 

ليه ائًما َحتى َهَمْمُت ِبَأْمِر َسْوٍء؛ ِقيَل َلُه: َوَما َهَمْمَت َقاَل: َهَمْمت َأْن َأْقُعَد َوَأَذَر النِبي صلى اهللا عقَ 
  باب طول القيام في صالة الليل 9كتاب التهجد:  19وسلم أخرجه البخاري في: 

  215رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  حتى أصبحما روي فيمن نام الليل أجمع 
   215رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: ُذِكَر ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َرُجٌل َناَم َلْيَلُه 
كتاب  59ُأُذِنِه أخرجه البخاري في: َحتى َأْصَبَح، َقاَل: َذاَك َرُجٌل َباَل الشْيَطاُن ِفي ُأُذَنْيِه َأْو َقاَل: ِفي 

  باب صفة إبليس وجنوده 11بدء الخلق: 
  215رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َعَلْيِه الس ِبيَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َطَرَقُه َوَفاِطَمَة ِبْنَت الن ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َأن َالُم حديث َعِلي

 ُتَصلَياِن َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأْنُفُسَنا ِبَيِد اِهللا، َفِإَذا َشاَء َأْن َيْبَعثََنا َبَعثََنا َفاْنَصَرَف ِحينَ َلْيَلًة، َفَقاَل: َأَال 
اُن َأْكَثَر ْنسَ ُقْلَنا ذِلَك، َوَلْم َيْرِجْع ِإَلي َشْيًئا ثُم َسِمْعتُُه َوُهَو ُمَول َيْضِرُب َفِخَذُه َوُهَو َيُقوُل: (َوَكاَن اإلِ 

باب تحريض النبي صلى اهللا عليه وسلم  5كتاب التهجد:  19َشْيٍء َجَدًال) أخرجه البخاري في: 
  على صالة الليل والنوافل

  215رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َعَلى َقاِفَيِة  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َيْعِقُد الشْيَطانُ 
َتْيَقَظ َفَذَكَر َرْأِس َأَحِدُكْم ِإَذا ُهَو َناَم َثَالَث ُعَقٍد؛ َيْضِرُب َعَلى ُكل ُعْقَدٍة، َعَلْيَك َلْيٌل َطِويٌل َفاْرُقْد، َفِإن اسْ 

َأ اْنَحلْت ُعْقَدةٌ، َفِإْن َصلى اْنَحلْت ُعْقدَ  ْت ُعْقَدةٌ، َفِإْن َتَوضاهللا اْنَحل ْفِس، َوإِالَب النٌة، َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطي
باب عقد الشيطان على  12كتاب التهجد:  19َأْصَبَح َخِبيَث النْفِس َكْسَالَن أخرجه البخاري في: 

  قافية الرأس إذا لم يصل بالليل
  216رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   استحباب صالة النافلة في بيته وجوازها في المسجد
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  216رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: اْجَعُلوا ِفي ُبُيوِتُكْم ِمْن َصَالِتُكْم َوَال َتتِخُذوَها 
  باب كراهية الصالة في المقابر 52كتاب الصالة:  8ُقُبورًا أخرجه البخاري في: 

  216صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 



      

  
حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمَثُل الِذي َيْذُكُر َربُه َوالِذي 

باب فضل ذكر اهللا عز  66كتاب الدعوات:  80َال َيْذُكُر َمَثُل اْلَحي َواْلَميِت أخرجه البخاري في: 
  وجل

  217 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
  

حديث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اتَخَذ ُحْجَزًة، ِمْن َحِصيٍر، في َرَمَضاَن، 
َل: َقْد ْيِهْم، َفَقاَفَصلى ِفيَها َلَياِلَي، َفَصلى ِبَصَالِتِه َناٌس ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَلما َعِلَم ِبِهْم َجَعَل َيْقُعُد، َفَخَرَج ِإلَ 

َالِة َصَالُة ا َأْفَضَل الص اُس ِفي ُبُيوِتُكْم َفِإنَها النوا َأيِذي َرَأْيُت ِمْن َصِنيِعُكْم، َفَصلْلَمْرِء ِفي َعَرْفُت ال
  باب صالة الليل 81كتاب األذان:  10َبْيِتِه ِإال اْلَمْكُتوَبة أخرجه البخاري في: 

  217رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أمر من نعس في صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك
  217رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َدَخَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفِإَذا َحْبٌل َمْمُدوٌد َبْيَن 

   َل: َما هَذا اْلَحْبُل َقاُلوا: هَذا َحْبٌل ِلَزْيَنَب، َفِإَذا َفَتَرْت َتَعلَقتالساِرَيَتْيِن؛ َفَقا
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في:  َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َالُحلوهُ، ِلُيَصل َأَحُدُكْم َنَشاَطُه، َفِإَذا َفَتَر َفْلَيْقُعْد أخرجه البخاري
  من التشديد في العبادةباب ما يكره  18كتاب التهجد:  19

  217رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُة، حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َدَخَل َعَلْيَها َوِعْنَدَها اْمَرَأٌة، َقاَل: َمْن هِذِه َقاَلْت: ُفَالنَ 
   َال َيَمل اُهللا َحتى َتَملواَتْذُكُر ِمْن َصَالِتَها، َقاَل: َمْه َعَلْيُكْم ِبَما ُتِطيُقوَن، َفَواهللاِ 

باب أحب  32كتاب اإليمان:  2َوَكاَن َأَحب الديِن ِإَلْيِه َما َداَوَم َعَلْيِه َصاِحُبُه أخرجه البخاري في: 
  الدين إلى اهللا أدومه

  218رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

اَل: ِإَذا َنَعَس َأَحُدُكْم َوُهَو ُيَصلي َفْلَيْرُقْد َحتى حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ 
أخرجه البخاري  َيْذَهَب َعْنُه النْوُم، َفِإن َأَحَدُكْم ِإَذا َصلى َوُهَو َناِعٌس َال َيْدِري َلَعلُه َيْسَتْغِفُر َفَيُسب َنْفَسهُ 

  باب الوضوء من النوم 53كتاب الوضوء:  4في: 
  218رقم الصفحة:  1: رقم الجزء

  
  األمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها

  218رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َحُمُه حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاِرًئا َيْقَرُأ ِمَن اللْيِل ِفي اْلَمْسِجِد، َفَقاَل: َيرْ 
كتاب فضائل  66َأْذَكَرِني َكَذا َوَكَذا، آَيًة َأْسَقْطُتَها ِمْن ُسوَرِة َكَذا َوَكَذا أخرجه البخاري في:  اُهللا َلَقدْ 

  باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 27القرآن: 
   219رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم، َقاَل: ِإنَما َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآِن َكَمَثِل َصاِحِب حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
كتاب فضائل  66اِإلِبِل اْلُمَعقَلِة، ِإْن َعاَهَد َعَلْيَها َأْمَسَكَها، َوإِْن َأْطَلَقَها َذَهَبْت أخرجه البخاري في: 

  باب استذكار القرآن وتعاهده 23القرآن: 
  219 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 

  
 حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِبْئَس َما َألَحِدِهْم َأْن َيُقوَل َنِسيُت آَيةَ 

ًيا ِمْن ُصُدوِر الرَجاِل ِمَن النعَ  َتَفص ُه َأَشدَي؛ َواْسَتْذِكُروا اْلُقْرآَن، َفِإنِم أخرجه َكْيَت َوَكْيَت، َبْل ُنس
  باب استذكار القرآن وتعاهده 23كتاب فضائل القرآن:  66البخاري في: 
  219رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
د حديث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َتَعاَهُدوا اْلُقْرآَن، َفَوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُهَو َأشَ 

ًيا ِمَن اِإلِبلِ  باب استذكار القرآن  23كتاب فضائل القرآن:  66ِفي ُعُقِلَها أخرجه البخاري في:  َتَفص
  وتعاهده

  219رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  استحباب تحسين الصوت بالقرآن
  220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اهللا عليه وسلم: َلْم َيْأَذِن اُهللا  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى

كتاب فضائل القرآن:  66ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِللنِبي َأْن َيَتَغنى ِباْلُقَرآِن ُيِريُد َيْجَهُر ِبِه أخرجه البخاري في: 
  باب من لم يتغن بالقرآن 19

   220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َلُه: َيا َأَبا ُموسى َلَقْد ُأوِتيَت حديث أِبي ُموسى رضي اهللا عنه عَ 
باب حسن الصوت  31كتاب فضائل القرآن:  66ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُوَد أخرجه البخاري في: 

  بالقراءة
  220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تح يوم فتح مكةذكر قراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم سورة الف

  220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َو حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُمَغفٍل، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َفْتِح َمكَة َعَلى َناَفِتِه َوهُ 
ُع، َقاَل: َلْوَال َأْن َيْجَتِمَع الناُس َحْولِ  َع أخرجه البخاري في: َيْقَرُأ ُسوَرَة اْلَفْتح، ُيَرج ْعُت َكَما َرج 64ي َلَرج 

  باب أين ركز النبي صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح 48كتاب المغازي: 
  220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نزول السكينة لقراءة القرآن

  220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْهَف، َوِفي الداِر الدابُة، َفَجَعَلْت َتْنِفُر، َفَسلَم، َفِإَذا َضَباَبٌة َأْو حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقَرَأ َرُجٌل اْلكَ 
ُقْرآِن َأْو َتَنزَلْت َسَحاَبٌة َغِشَيْتُه؛ َفَذَكَرُه ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل اْقَرْأ ُفَالن َفِإنَها السِكيَنُة َنَزَلْت ِللْ 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61البخاري في:  ِلْلُقْرآِن أخرجه
   220رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُه، ِإْذ َجاَلِت حديث ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر، َقاَل: َبْيَنَما ُهَو َيْقَرُأ ِمَن اللْيِل ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َوَفَرُسُه َمْرُبوَطٌة ِعْندَ 
َسَكَت َفَسَكَتْت، َفَقَرَأ َفَجاَلِت اْلَفَرُس، َفَسَكَت َوَسَكَتِت اْلَفرُس، ثُم َقَرَأ َفَجاَلِت اْلَفَرُس، َفاْنَصَرَف اْلَفَرُس، فَ 

 َماِء حتُه، َرَفَع َرْأَسُه ِإَلى السا اْجَترا ى مَ َوَكاَن اْبُنُه َيْحَيى َقِريًبا ِمْنَها، َفَأْشَفَق َأْن ُتِصيَبُه، َفَلما َيَراَها، َفَلم
ْقُت َيا َأْصَبَح َحدَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: اْقَرْأ َيا اْبَن ُحَضْيٍر اْقَرْأ َيا اْبَن ُحَضْيٍر َقاَل َفَأْشفَ 

ِه، َفَرَفْعُت َرْأِسي ِإَلى السَماِء َرُسوَل اِهللا َأْن َتَطَأ َيْحَيى، َوَكاَن ِمْنَها َقِريًبا، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفاْنَصَرْفُت ِإَليْ 
؛ َقاَل: ِتْلَك َفِإذا ِمْثُل الظلِة ِفيَها َأْمَثاُل اْلَمَصاِبيِح، َفَخَرَجْت َحتى َال َأَراَها َقاَل: َوَتْدِري َما َذاَك َقاَل: الَ 

 اُس ِإَلْيَها، َال َتَتَواَرى ِمْنُهْم أخرجه البخاري في: اْلَمَالِئَكُة َدَنْت ِلَصْوِتَك، َوَلْو َقَرْأَت َألْصَبَحْت َيْنُظُر الن
  باب نزول السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن 15كتاب فضائل القرآن:  66

  221رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضيلة حافظ القرآن
   222رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: قَ  ِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن حديث َأِبي ُموسى اَألْشَعِرياَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمَثُل اْلُمؤِمِن ال
ِة، ِريُحَها َطيٌب َوَطْعُمَها َطيٌب؛ َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الِذي َال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل ا ْمَرِة، َال ِريَح َلَها َكَمَثِل اُألْتُرجلت

؛ َوَمَثُل اْلُمنَ  َوَطْعُمَها ُحْلٌو؛ ٌب َوطْعُمَها ُمرْيَحاَنِة، ِريُحَها َطي ِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن، َمَثُل الراِفِق َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ال
كتاب  70الِذي َال َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْلَحْنَظَلِة، َلْيَس َلَها ِريٌح َوَطْعُمَها ُمر أخرجه البخاري في: 

  باب ذكر الطعام 30مة: األطع
  222رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه

  222رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرِة حديث َعاِئَشَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمَثُل الِذي َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهو َحاِفٌظ َلُه َمَع السفَ 
كتاب  65ِم، َوَمَثُل الِذي َيْقَرُأ َوُهَو َيَتَعاَهُدُه، َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌد، َفَلُه َأْجَراِن أخرجه البخاري في: اْلِكَرا



      

  سورة عبس 80التفسير: 
  222رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وٕان كان القارئ أفضل من المقروء عليه

  223رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

: ِإن اهللا َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ  صلى اهللا عليه وسلم ألَُبي ِبيحديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل الن
ناقب كتاب م 63َعَلْيَك (َلْم َيُكِن الِذيَن َكَفُروا) َقاَل: َوَسماِني َقاَل: َنعْم َفَبَكى أخرجه البخاري في: 

  باب مناقب أبي بن كعب رضى اهللا عنه 16األنصار: 
   223رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه لالستماع والبكاء عند القراءة والتدبر
  223رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم: اْقَرْأ َعَلي َقاَل: ُقْلُت َأْقَرُأ َعَلْيَك، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ 

(َفَكْيَف ِإَذا َوَعَلْيَك ُأْنِزَل َقاَل: ِإني َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري َقاَل: َفَقَرْأُت النَساَء، َحتى ِإَذا َبَلَغُت 
ا ِبَك َعَلى هؤَالِء َشِهيًدا) َقاَل ِلي: ُكف َأْو َأْمِسْك َفَرَأْيُت َعْيَنْيِه َتْذِرَفاِن ِجْئَنا ِمْن ُكل ُأمٍة بَشِهيٍد َوِجْئنَ 

  باب البكاء عند قراءة القرآن 35كتاب فضائل القرآن:  66أخرجه البخاري في: 
  223رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفَقَرَأ اْبُن َمْسُعوٍد ُسوَرَة ُيوُسَف، َفَقاَل َرُجٌل: َما هَكَذا حديث اْبِن َمْسُعوٍد َعْن َعْلَقَمَة َقاَل: ُكنا ِبِحْمَص 

َل: ُأْنِزَلْت، َقاَل: َقَرْأُت َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َأْحَسْنَت َوَوَجَد ِمْنُه ِريَح اْلَخْمِر، َفَقا
كتاب فضائل  66َخْمَر َفَضَرَبُه اْلَحد أخرجه البخاري في: َأَتْجَمُع َأْن تَُكذَب ِبِكَتاِب اِهللا َوَتْشَرَب الْ 

  باب القّراء من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم 8القرآن: 
  224رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة

  224رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َمْسُعوٍد اْلَبْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اآلَيتَاِن ِمْن  حديث َأِبي

باب حدثنى  12كتاب المغازى  64آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َمْن َقَرَأُهَما ِفي َلْيَلٍة َكَفَتاُه أخرجه البخاري في: 
  خليفة

   224رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها
  224رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َحَسَد ِإال ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٌل آَتاهُ اُهللا اْلُقْرانَ 

ه َناَء اللْيِل َوآَناَء النَهاِر، َوَرُجٌل آتَاُه اُهللا َماًال َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء اللْيِل َوآَناَء النَهاِر أخرجَفُهَو َيْتلوُه آ
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل آتاه اهللا القرآن فهو  45كتاب التوحيد:  97البخاري في: 

  يقوم به
  224رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َحَسَد ِإال ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٌل آتَاهُ ح

، َوَرُجٌل آتَاهُ اُهللا اْلِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُمَها أ َط َعَلى َهَلَكِتِه ِفي اْلَحقالبخاري خرجه اُهللا َماًال َفُسل
  باب االغتباط في العلم والحكمة 15كتاب العلم:  3في: 

  225رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه
   225رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َزاٍم َيْقَرُأ ُسوَرة اْلُفْرَقاِن حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن حِ 
 َعَلى َغْيِر َما َأْقَرؤَها، َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْقَرَأِنيَها، َوِكْدُت َأْن َأْعَجَل َعَلْيِه، ثُم



      

 عليه وسلم، َفُقْلُت ِإني َسِمْعُت َأْمَهْلُتُه َحتى اْنَصَرَف، ثُم َلبْبُتُه ِبِرَداِئِه َفِجْئُت ِبِه َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
ْنِزَلْت ثُم َقاَل ِلي: هَذا َيْقَرُأ َعَلى َغْيِر َما َأْقَرْأَتِنيَها؛ َفَقاَل ِلي: َأْرِسْلُه ثُم َقاَل َلُه: اْقَرْأ َفَقَرَأ، َقاَل: هَكَذا أُ 

ْنِزَل َعَلى َسْبَعِة َأْحُرِف َفاْقَرُءوا َما َتَيسَر ِمْنُه أخرجه البخاري اْقَرْأ َفَقَرْأُت، َفَقاَل: هَكَذا ُأْنِزَلْت، ِإن اْلُقْرآَن أُ 
  باب الخصوم بعضهم في بعض 4كتاب الخصومات:  44في: 

  225رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ٍف َفَلْم َأَزْل حديث اْبِن َعباٍس، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأْقَرَأِني ِجْبِريُل َعَلى َحرْ 
باب ذكر  6كتاب بدء الخلق:  59َأْسَتِزيُدُه َحتى اْنَتَهى ِإَلى َسْبَعِة َأْحُرٍف أخرجه البخاري في: 

  المالئكة
  226رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ترتيل القراءة واجتناب الهّذ وهو اإلفراط في السرعة وٕاباحة سورتين فأكثر في ركعة

   226فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
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َل اللْيَلَة  في حديث اْبِن َمْسُعوٍد َعْن َأِبي َواِئٍل َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن َمْسُعوٍد، َفَقاَل َقَرْأُت اْلُمَفص
يه وسلم َيْقُرُن َبْيَنُهن َرْكَعٍة، َفَقاَل: َهذا َكَهذ الشْعِر َلَقْد َعَرْفُت النَظائَر الِتي َكاَن النِبي صلى اهللا عل
ِل، ُسوَرَتْيِن ِفي ُكل َرْكَعٍة أخرجه البخاري في:  106كتاب األذان:  10َفَذَكَر ِعْشِريَن ُسوَرًة ِمَن اْلُمَفص 

  باب الجمع بين السورتين في الركعة
  226رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يتعلق بالقراءات

  226رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأنُه َكاَن َيْقَرُأ َفَهْل ِمْن 
  باب تجرى بأعيننا 2سورة اقتربت الساعة:  54كتاب التفسير:  65ُمدِكٍر أخرجه البخاري في: 

  226رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َعْن ِإْبَراهيَم، َقاَل: َقِدَم َأْصَحاُب َعْبِد اِهللا َعَلى َأِبي الدْرَداِء َفَطَلَبُهْم َفَوَجَدُهْم، َفَقاَل:  حديث َأِبي الدْرَداءِ 



      

ُه َيْقَرُأ َواللْيِل ْيَف َسِمْعتَ َأيُكْم َيْقَرُأ ِقَراَءَة َعْبِد اِهللا َقاَل: ُكلَنا؛ َقاَل: َفَأيُكْم َأْحَفُظ َفَأَشاُروا ِإَلى َعْلَقَمَة؛ َقاَل: كَ 
ُأ هَكَذا، ِإَذا َيْغَشى قَاَل َعْلَقَمُة: َوالذَكِر َواألُْنَثى؛ َقاَل: َأْشَهُد َأني َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْقرَ 

 65اِبُعُهْم أخرجه البخاري في: َوهؤَالِء ُيِريُدوِني َعَلى َأْن َأْقَرَأ (َوَما َخَلَق الذَكَر َواُألْنَثى)، َواِهللا َال ُأتَ 
  باب وما خلق الذكر واألنثى 7سورة والليل:  92كتاب التفسير: 

  227رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  األوقات التي نهى عن الصالة فيها
   227رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِعْنِدي ِرَجاٌل َمْرِضيوَن َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر، حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: َشِهَد 
 ْمُس، َوَبْعَد اْلَعْصِر َحتى َتْشُرَق الشْبِح َحت َالِة َبْعَد الص صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعِن الص ِبيالن ى َأن

  جر حتى ترتفع الشمسباب الصالة بعد الف 30كتاب مواقيت الصالة:  9َتْغُرَب أخرجه البخاري في: 
  227رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبِح  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال َصَالَة َبْعَد الص ، حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري

كتاب مواقيت  9جه البخاري في: َحتى َتْرَتِفَع الشْمُس، َوَال َصَالَة َبْعَد اْلَعْصِر َحتى َتِغيَب الشْمُس أخر 
  باب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس 31الصالة: 

  228رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْوا ِبَصَالِتُكْم ُطُلوَع الشْمِس َوَال  حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال َتَحر
باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع  30تاب مواقيت الصالة: ك 9ُغُروَبَها أخرجه البخاري في: 

  الشمس
  228رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالَة  ْمِس َفَدُعوا الصحديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َطَلَع َحاِجُب الش

َالَة َحتى َتِغيَب أخرجه البخاري في: َحتى َتْبُرَز، َوإَِذا َغاَب َحاِجُب الشْمِس فَ  كتاب بدء  59َدُعوا الص
  باب صفة إبليس وجنوده 11الخلق: 

  228رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد العصر

   228رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْن ُكَرْيٍب، َأن اْبَن َعباٍس، َواْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمَة، َوَعْبَد الرْحمِن ْبَن َأْزَهَر َأْرَسُلوُه ِإَلى حديث ُأم َسَلَمَة عَ 
ِإنا ُقْل َلَها: َعاِئَشَة، َفَقاُلوا: اْقرْأ َعَلْيَها السَالَم ِمنا َجِميًعا، َوَسْلَها َعِن الرْكَعَتْيِن َبْعَد َصَالِة اْلَعْصِر، وَ 
 صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْنُهَما َوَقاَل اْبُن َعب ِبيالن يَنُهَما، َوَقْد َبَلَغَنا َأنِك ُتَصلاٍس: َوُكْنُت ُأْخِبْرَنا َأن

  َأْضِرُب الناَس َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعْنُهَما
ُتَها َما َأْرَسُلوِني؛ َفَقاَلْت: َسْل ُأم َسَلَمَة َفَخَرْجُت ِإَلْيِهْم َفَأْخَبْرُتُهْم َقاَل ُكَرْيٌب: َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئَشَة، َفَبلغْ 

ُت النِبي صلى ِبَقْوِلَها، َفَردوِني ِإَلى ُأم َسَلَمَة ِبِمْثِل َما َأْرَسُلوِني ِبِه ِإَلى َعاِئَشَة، َفَقاَلْت ُأم َسَلَمَة: َسِمعْ 
َهى َعْنَها ثُم َرَأْيُتُه ُيَصليِهَما ِحيَن َصلى اْلَعْصَر، ثُم َدَخَل َوِعْنِدي ِنْسَوٌة ِمْن َبِني َحَراٍم اهللا عليه وسلم َينْ 

 ا َرُسوَل اهللاِ ِمَن اَألْنَصاِر، َفَأْرَسْلُت إَِلْيِه اْلَجاِرَيَة، َفُقْلُت ُقوِمي ِبَجْنِبِه، ُقوِلي َلُه: َتُقوُل َلَك ُأم َسَلَمَة يَ 
، َفَأَشاَر ِبَيِدِه َسِمْعُتَك َتْنَهى َعْن َهاَتْيِن َوَأَراَك ُتَصليِهَما َفِإْن َأَشاَر ِبَيِدِه َفاْستْأِخِري َعْنُه َفَفَعَلِت اْلَجاِرَيةُ 

ْكَعَتْينِ  َة َسَأْلِت َعِن الرا اْنَصَرَف، َقاَل: َيا ِبْنَت َأِبي ُأَميُه َأتَاِني  َفاْسَتْأَخَرْت َعْنُه َفَلمَبْعَد اْلَعْصِر، َوإِن
ْكَعَتْيِن اللَتْيِن َبْعَد الظْهِر، َفُهَما َهاَتاِن أخرجه البخاري في 22: َناٌس ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس َفَشَغُلوِني َعِن الر 

  باب إذا ُكلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 8كتاب السهو: 
   228رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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تَاِن حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َرْكَعتَاِن َلْم َيُكْن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَدُعُهَما ِسرا َوَال َعَالِنَيًة؛ َرْكعَ 
ْبِح، َوَرْكَعَتاِن َبْعَد اْلَعْصِر أخرجه البخاري في:  باب ما  33كتاب مواقيت الصالة:  9َقْبَل َصَالِة الص

  العصر من الفوائت ونحوها يصلي بعد
  230رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب ركعتين قبل صالة المغرب

  230رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكاَن اْلُمؤذُن ِإَذا َأذَن، َقاَم َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا عليه وسلم 

 ْكَعَتْيِن َقْبَل اْلَمْغِرِب، َيْبَتِدُروَن السوَن الرصلى اهللا عليه وسلم َوُهْم َكذِلَك ُيَصل ِبيى َيْخُرَج النَواِرَي َحت
باب كم بين األذان  14كتاب األذان:  10َوَلْم َيُكْن َبْيَن اَألَذاِن َواِإلَقاَمِة َشْيٌء أخرجه البخاري في: 

  واإلقامة
  230: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 

  
  بين كل أذانين صالة

  230رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َأَذاَنْيِن َصَالٌة، َبْيَن ُكل صلى اهللا عليه وسلم: َبْيَن كل ِبيٍل، َقاَل: َقاَل النحديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُمَغف
باب بين كل  16كتاب األذان:  10في:  َأَذاَنْيِن َصَالٌة ثُم َقاَل ِفي الثاِلَثِة: ِلَمْن َشاَء أخرجه البخاري

  أذانين صالة لمن شاء
  230رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صالة الخوف

   231رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلى ِبِإْحَدى الطاِئَفَتْيِن، َوالطاِئَفُة اُألْخَرى 
، ثُم اْنَصَرُفوا، َفَقاُموا ِفي َمَقاِم َأْصَحاِبِهْم، َفَجاَء ُأولِئَك َفَصلى ِبِهْم َرْكَعًة، ثُم مُ  َم َعَلْيِهْم، َواِجَهَة اْلَعُدوَسل 

 31المغازي: كتاب  64ثُم َقاَم هؤَالِء َفَقَضْوا َرْكَعَتُهْم، َوَقاَم هؤَالِء َفَقَضْوا َرْكَعَتُهْم أخرجه البخاري في: 
  باب غزوة ذات الرقاع

  231رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِمْن ِقَبِل حديث َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َقاَل: َيُقوُم اِإلَماُم ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة، َوَطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعُه، َوَطاِئَفٌة 
 ي ِبالَفُيَصل ، ُوُجوُهُهْم ِإَلى اْلَعُدو ، َيقُوُموَن َفَيْرَكُعوَن َألْنُفِسِهْم َرْكَعًة، َوَيْسُجُدوَن اْلَعُدو ِذيَن َمَعُه َرْكَعًة، ثُم

 َيْذَهُب هؤَالِء ِإَلى َمَقاِم ُأولِئَك َفَيْرَكُع ِبِهْم َرْكَعًة، َفَلُه ِثْنَتاِن، ثُم َيْرَكُعوَن َسْجَدَتْيِن ِفي َمَكاِنِهْم، ثُم 



      

  باب غزوة ذات الرقاع 31كتاب المغازى:  64ْيِن أخرجه البخاري في: َوَيْسُجُدوَن َسْجَدتَ 
   231رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َخواِت ْبِن ُجَبْيٍر َعْن َصاِلِح ْبِن َخواٍت َعمْن َشِهَد َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َذاِت 
، َفَصلى ِبالِتي َمَعُه َرْكَعًة، ثُم الرَقاِع َصلى َصَالَة اْلَخْوِف؛  ْت َمَعُه، َوَطاِئَفٌة ُوَجاَه اْلَعُدوَطاِئَفًة َصف َأن

، َوَجاَءِت الطاِئَفُة اُألْخَرى فَ  وا ُوَجاَه اْلَعُدواْنَصَرُفوا َفَصف وا َألْنُفِسِهْم، ثُمى ِبِهِم َثَبَت َقائًما، َوَأَتمَصل
 64الِتي َبِقَيْت ِمْن َصَالِتِه، ثُم ثََبَت َجاِلًسا َوَأَتموا َألْنُفِسِهْم، ثُم َسلَم ِبِهْم أخرجه البخاري في:  الرْكَعةَ 

  باب غزوة ذات الرقاع 31كتاب المغازى: 
  232رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َقاِع، َفِإَذا َأَتْيَنا َعَلى َشَجَرٍة َظِليَلٍة حديث َجاِبٍر، َقاَل: ُكنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم  ِبَذاِت الر

َتَرْكَناَها ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَسْيُف النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
َل: َفَمْن َيْمَنُعَك ِمني َقاَل: اُهللا َفَتَهدَدُه َأْصَحاُب ُمَعلٌق ِبالشَجَرِة، َفاْخَتَرَطُه، َفَقاَل: َتَخاُفِني َقاَل: َال َقا

ُروا، َوَصلى ِبالطا َتَأخ ى ِبَطاِئَفٍة َرْكَعَتْيِن ثُمَالةُ، َفَصل صلى اهللا عليه وسلم، َوُأِقيَمِت الص ِبيِئَفِة الن
 64وسلم َأْرَبٌع، َوِلْلَقْوِم َرْكَعَتاِن أخرجه البخاري في: اُألْخَرى َرْكَعَتْيِن؛ َوَكاَن ِللنِبي صلى اهللا عليه 

  باب غزوة ذات الرقاع 31كتاب المغازى: 
  232رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الجمعة
   233رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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: ِإَذا َجاَء َأَحُدكُم اْلُجُمَعَة َفْلَيْغَتِسْل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقالَ 
  باب فضل الغسل يوم الجمعة 2كتاب الجمعة:  11أخرجه البخاري في: 

  233رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

َيْوَم اْلُجُمَعِة  حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعِن اْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َبْيَنَما ُهَو َقائٌم ِفي اْلُخْطَبةِ 
َليَن ِمْن َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَناَداهُ ُعَمُر: َأيُة  َساَعٍة ِإْذ َدَخَل َرُجٌل ِمَن اْلُمَهاِجريَن اَألو

ْأُت َفَقاَل:  هِذِه قَاَل: ِإني ُشِغْلُت َفَلْم َأْنَقِلْب ِإَلى َأْهِلي َحتى َسِمْعُت التْأذيَن، َفَلْم َأِزدْ  َعَلى َأْن َتَوض
َواْلُوُضوُء َأْيًضا َوَقْد َعِلمَت َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْأُمُر ِباْلُغْسِل أخرجه البخاري في: 

  باب فضل الغسل يوم الجمعة 2كتاب الجمعة:  11
  233رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ن الرجال وبيان ما أمروا بهوجوب غسل الجمعة على كل بالغ م

  233رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكل ِبيَعِن الن ، حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
  عليهم الغسلباب وضوء الصبيان ومتى يجب  161كتاب األذان:  10ُمْحَتِلٍم أخرجه البخاري في: 

   234رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْم حديث َعاِئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َكاَن الناُس َيْنَتاُبوَن َيْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َمَناِزِلهِ 
، َفَيْخُرُج ِمْنُهُم اْلَعَرَق َفَأَتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا َواْلَعَواِلي، َفَيْأُتوَن ِفي اْلُغَباِر، ُيِصيُبُهُم اْلُغَباُر َواْلَعَرقُ 

هَذا  عليه وسلم ِإْنَساٌن ِمْنُهْم َوُهَو ِعْنِدي، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْو َأنُكْم َتَطهْرُتْم ِلَيْوِمُكمْ 
  باب من أين تؤتى الجمعة 15كتاب الجمعة:  11أخرجه البخاري في: 

  234رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
  

ْم، َفِقيَل حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن الناُس َمَهَنَة َأْنُفِسِهْم، َوَكاُنوا إَذا َراُحوا ِإَلى اْلُجُمَعِة َراُحوا ِفي َهْيَئِتهِ 
  شمسباب وقت الجمعة إذا زالت ال 16كتاب الجمعة:  10َلُهْم َلِو اْغَتَسْلُتْم أخرجه البخاري في: 

  234رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الطيب والسواك يوم الجمعة
  234رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َواِجٌب 



      

، َوَأنْ  ُمْحَتِلٍم، َوَأْن َيْسَتن طيًبا، ِإْن َوَجَد أخرجه البخاري في:  َعَلى ُكل باب  3كتاب الجمعة:  11َيَمس
  الطيب للجمعة

  234رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن َعباٍس َعْن َطاُوٍس َعِن اْبِن َعباٍس، َأنُه َذَكَر َقْوَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْلُغْسِل 
ْلُت ِالْبِن َعباٍس: َأَيَمس طيًبا َأو ُدْهًنا ِإْن َكاَن ِعْنَد َأْهِلِه َفَقاَل: َال َأْعَلُمُه أخرجه َيْوَم اْلُجُمَعِة، َفقُ 
  باب الدهن للجمعة 6كتاب الجمعة:  11البخاري في: 
   235رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يه وسلم: َحق َعَلى ُكل ُمْسِلٍم َأْن َيْغَتِسَل ِفي ُكل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عل
باب هل على  12كتاب الجمعة:  11َسْبَعِة َأّياٍم َيْوًما َيْغِسُل ِفيِه َرْأَسُه َوَجَسَدُه أخرجه البخاري في: 

  من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم
  235رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمِن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة حديث َأبِ 

ِفي َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ُغْسَل اْلَجَناَبِة ثُم َراَح َفَكَأنَما َقرَب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح ِفي الساَعِة الثاِنَيِة َفَكَأنَما َقرَب 
َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح ِفي الساَعِة الثاِلَثِة َفَكَأنَما َقرَب َكْبًشا َأْقَرَن، َوَمْن َراَح ِفي الساَعِة الراِبَعِة َفَكَأنَما َقرَب 

ُة َيْسَتِمُعوَن الذْكَر أخرجه الساَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكَأنما َقرَب َبْيَضًة، َفِإَذا َخَرَج اِإلَماُم َحَضَرِت اْلَمَالِئكَ 
  باب فضل الجمعة 4كتاب الجمعة:  11البخاري في: 
  235رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في اإلنصات يوم الجمعة في الخطبة

  236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِحِبَك َيْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصْت، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإَذا ُقْلَت ِلصَ 
باب اإلنصات يوم الجمعة  36كتاب الجمعة:  11َواِإلَماُم َيْخُطُب، َفَقْد َلَغْوَت أخرجه البخاري في: 

  واإلمام يخطب
  236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  في الساعة التي في يوم الجمعة

   236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َذَكَر َيْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقاَل: فيِه َساَعٌة َال ُيَواِفُقَها حديث َأبِ 
البخاري َها أخرجه َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو َقائٌم ُيَصلي، َيْسَأُل اَهللا َتَعاَلى َشْيًئا ِإال َأْعَطاهُ ِإياُه َوَأَشاَر ِبَيِدِه ُيَقللُ 

  باب الساعة التي في يوم الجمعة 37كتاب الجمعة:  11في: 
  236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  هداية هذه األمة ليوم الجمعة

  236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َن َيْوَم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َنْحُن اآلِخُروَن الساِبُقو 
َتَلُفوا ِفيِه؛ َفَغًدا اْلِقَياَمِة، َبْيَد ُكل ُأمٍة ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلَنا، َوُأوتيَنا ِمْن َبْعِدِهْم؛ َفهَذا اْلَيْوُم الذي اخْ 

  انباب حدثنا أبو اليم 54كتاب األنبياء:  60ِلْلَيُهوِد، َوَبْعَد َغٍد ِللنَصاَرى أخرجه البخاري في: 
  236رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صالة الجمعة حين تزول الشمس

  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

كتاب الجمعة:  11حديث َسْهٍل، َقاَل: َما ُكنا َنِقيُل َوَال َنَتَغدى ِإال َبْعَد اْلُجُمَعِة أخرجه البخاري في: 
  في األرض) باب قول اهللا تعالى: (فِإذا قضيت الصالة فانتشروا 40

  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع َقاَل: ُكنا ُنَصلي َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلُجُمَعَة ثُم َنْنَصِرُف َوَلْيَس 
  بيةباب غزوة الحدي 35كتاب المغازي:  64ِلْلِحيَطاِن ِظل َنْسَتِظل ِفيِه أخرجه البخاري في: 

  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  ذكر الخطبتين قبل الصالة وما فيهما من الجلسة
   237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َن حديث اْبِن ُعَمَر َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب َقائًما، ُثم َيْقُعُد، ثُم َيُقوُم، َكَما َتْفَعُلو 
  باب الخطبة قائما 27كتاب الجمعة:  11ه البخاري في: اآلَن أخرج

  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في قوله تعالى: (وٕاذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)
  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيي َمَع النصلى اهللا عليه وسلم ِإْذ َأْقَبَلْت عيٌر َتْحِمُل  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ُنَصل

ْت هِذِه َطَعاًما، َفاْلَتَفُتوا ِإَلْيَها، َحتى َما َبِقَي َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإال اْثَنا َعَشَر َرُجًال، َفَنَزلَ 
وا إَِلْيَها وَ  َذا َرَأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا اْنَفض  38كتاب الجمعة:  11َتَرُكوَك َقائًما) أخرجه البخاري في: اآلَيُة (َوإِ

  باب إذا نفر الناس عن اإلمام في صالة الجمعة فصالة اإلمام ومن بقى جائزة
  237رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تخفيف الصالة والخطبة

  238رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ َعَلى اْلِمْنَبِر حديث َيْعَلى ْبِن ُأَميَة رضي اهللا عنه، َقاَل: 
باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة  7كتاب بدء الخلق:  59(َوَناَدْوا َيا َماِلُك) أخرجه البخاري في: 

  في السماء
  238رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التحية واإلمام يخطب

  238رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ث َجاِبٍر َقاَل: َدَخَل َرُجٌل َيْوَم اْلُجُمَعِة َوالنِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب َفَقاَل: َأَصلْيَت َقاَل: َال، حدي



      

باب من جاء واإلمام يخطب صلى  33كتاب الجمعة:  11َقاَل: َفَصل َرْكَعَتْيِن أخرجه البخاري في: 
   ركعتين خفيفتين
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  238رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َيْخُطُب: ِإَذا َجاَء َأَحُدُكْم 
باب ما جاء  25كتاب التهجد:  19َواِإلَماُم َيْخُطُب َأْو َقْد َخَرَج َفْلُيَصل َرْكَعَتْيِن أخرجه البخاري في: 

  مثنى مثنىفي التطوع 
  238رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يقرأ في يوم الجمعة

  239رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْقَرُأ ِفي اْلُجُمَعِة، ِفي َصَالِة 
 10كتاب الجمعة:  11َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن أخرجه البخاري في، اْلَفْجِر، آَلم َتْنزيُل، السْجَدَة، َو َهْل 

  باب ما يقرأ في صالة الفجر يوم الجمعة
  239رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب صالة العيدين

  239رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َوَأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن  حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َشِهْدُت اْلِفْطَر َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم
   ُيَصلوَنَها َقْبَل اْلُخْطَبِة، ثَم ُيْخَطُب َبْعد
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اَء النَساَء، َخَرَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكَأني َأْنُظُر إَِلْيِه حيَن ُيْجِلُس ِبَيِدِه، ثُم َأْقَبَل َيُشقُهْم، َحتى جَ 
 َعَلى ٌل َفَقاَل: (َيَأيَها النبي ِإَذا َجاَءَك اْلُمؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك) اآلَيَة ثُم َقاَل حيَن َفَرَغ ِمْنَها: آْنُتن َمَعُه ِبالَ 

، َلْم ُيِجْبُه َغْيُرَها: َنَعْم َقاَل: َفَتَصدْقَن َفَبَسَط ِبَالٌل َثْوبَ  ذِلِك َفَقاَلِت اْمَرَأٌة َواِحَدٌة ِمْنُهن َلُكن َقاَل: َهُلم ُه، ثُم
 19كتاب العيدين:  13ِفَداًء َأِبي َوُأمي َفُيْلِقيَن اْلَفَتَخ َواْلَخَواِتيَم ِفي َثْوِب ِبَالٍل أخرجه البخاري في: 

  باب موعظة اإلمام النساء يوم العيد
  239رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم اْلِفْطِر َفَصلى، َفَبَدَأ ِبالصَالِة، ثُم حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَ 

، َوُهَو َيَتَوكُأ َعَلى َيِد ِبَالٍل، َوِبَالٌل َباِسٌط ثَ  َرُهنَساَء َفَذكا َفَرَغ َنَزَل َفَأَتى النْوَبُه، ُيْلِقي ِفيِه َخَطَب، َفَلم
َدقَ  َساُء الصموعظة اإلمام النساء يوم العيد 19كتاب العيدين:  13َة أخرجه البخاري في: الن  
  240رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لبخاري حديث اْبِن َعباٍس َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَال: َلْم َيُكْن ُيَؤذُن َيْوَم اْلِفْطِر َوَال َيْوَم اَألْضَحى أخرجه ا

  باب المشي والركوب إلى العيد، والصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة 7كتاب العيدين:  13في: 
   240رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/210(  

  

ِل َما ُبوِيَع َلُه، ِإنُه َلْم َيُكْن ُيَؤذُن ِبا َبْيِر ِفي َأوُه َأْرَسَل ِإَلى اْبِن الزاٍس، َأنَالِة َيْوَم حديث اْبِن َعب لص
َالِة أخرجه البخاري في: اْلفِ  َما اْلُخْطَبُة َبْعَد الصباب المشي والركوب  7كتاب العيدين:  13ْطِر، َوإِن

  إلى العيد، والصالة قبل الخطبة بغير أذان وال إقامة
  240رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َبْكٍر َوُعَمَر، ُيَصلوَن اْلِعيَدْيِن َقْبَل حديث اْبِن ُعَمَر: َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَأُبو 

  باب الخطبة بعد العيد 8كتاب العيدين:  13اْلُخْطَبِة أخرجه البخاري في: 
  240رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: َكاَن َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخُرُج َيْوَم اْلِفْطِر َواألَ  ْضَحى ِإَلى حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
َالُة، ثُم َيْنَصِرُف َفَيُقوُم ُمَقاِبَل الناِس، َوالناُس ُجُلوٌس َعلَ  ُل َشْيٍء َيْبدُأ ِبِه الص ى، َفَأوى ُصُفوِفِهْم، اْلُمَصل



      

ْأُمَر ِبَشْيٍء، َأَمَر ِبِه؛ ثُم َفَيِعُظُهْم َوُيوِصيِهْم َوَيْأُمُرُهْم، َفِإْن َكاَن ُيريُد َأْن َيْقَطَع َبْعثًا، َقَطَعُه؛ َأْو يَ 
   َيْنَصِرف
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ى َأْو َقاَل َأُبو َسِعيٍد: َفَلْم َيَزِل الناُس َعَلى ذِلَك َحتى َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن، َوُهَو َأميُر اْلَمدِينِة، ِفي َأْضحً 
ْلِت، َفِإَذا َمْرَواُن ُيريُد َأْن َيْرَتِقَيُه َقْبَل َأْن ُيَصلَي،  ِفْطٍر، َفَلما َأَتْيَنا اْلُمَصلى ِإَذا ِمْنَبٌر َبَناُه َكثيرُ  ْبُن الص

َالِة؛ َفُقْلُت َلُه: َغيْرُتْم َواِهللا َفَقاَل: َأَبا َسِعيٍد َقْد َذَهَب َما  َفَجَبْذُت ِبَثْوِبِه، َفَجَبَذِني، َفاْرتََفَع َفَخَطَب َقْبَل الص
َالِة َتْعَلُم؛ َفُقْلُت: مَ  اَس َلْم َيُكوُنوا َيْجِلُسوَن َلَنا َبْعَد الصالن ا َال َأْعَلُم، َفَقاَل: ِإنا َأْعَلُم، َواِهللا َخْيٌر ِمم

َالِة أخرجه البخاري في:  باب الخروج إلى المصلى بغير منبر 6كتاب العيدين:  13َفَجَعْلُتَها َقْبَل الص  
  241رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجالذك

  242رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَعَة حديث ُأم َعِطيَة َقاَلْت: ُأِمْرَنا َأْن ُنْخِرَج اْلُحيَض، َيْوَم اْلِعيَدْيِن، َوَذَواِت اْلُخُدوِر، َفَيْشَهْدَن َجمَ 
  ُهْم، َوَيْعَتِزُل الُحيُض َعْن ُمَصالُهناْلُمْسِلِميَن َوَدْعَوتَ 

خرجه البخاري َقاَلِت اْمَرَأةٌ: َيا َرُسوَل اِهللا ِإْحَداَنا َلْيَس َلَها ِجْلَباٌب، َقاَل: ِلُتْلِبْسَها َصاِحَبُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها أ
  باب وجوب الصالة في الثياب 2كتاب الصالة:  8في: 

  242 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
  

  الرخصة في اللعب الذي ال معصية فيه في أيام العيد
   242رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َدَخَل َأُبو َبْكٍر، َوِعْنَدي َجاِرَيَتاِن ِمْن َجَواِري اَألْنَصاِر، ُتَغنَياِن ِبَما َتَقاَوَلتِ 
  َوَلْيَسَتا ِبُمَغنَيَتْيناَألْنَصاُر َيْوَم ُبَعاَث َقاَلْت: 

َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَمَزاميُر الشْيَطاِن ِفي َبْيِت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوذِلَك ِفي َيْوِم عيٍد، َفَقاَل 



      

 13اري في: َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا َأَبا َبْكٍر ِإن ِلُكل َقْوٍم عيًدا َوهَذا عيُدَنا أخرجه البخ
  باب سنة العيدين ألهل اإلسالم 3كتاب العيدين: 

  242رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َدَخَل َعَلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوِعْنِدي َجاِرَيَتاِن ُتَغنَياِن ِبِغَناِء ُبَعاثَ 
َل َوجْ  َفاْضَطَجَع َعَلى اْلِفَراِش َوَحو ِبيْيَطاِن ِعْنَد النَهُه، َوَدَخَل َأُبو َبْكٍر، َفاْنَتَهَرني، َوَقاَل: ِمْزَماَرُة الش

صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْقَبَل َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َدْعُهَما َفَلما َغَفَل َغَمْزُتُهَما 
ا َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَخَرَجَتاَوَكاَن َيْوَم عيٍد َيْلعَ  َرِق َواْلِحَراِب، َفِإموَداُن ِبالدُب ِفيِه الس

ا َقاَل: َتْشَتِهيَن َتْنُظِريَن َفُقْلُت: َنَعْم َفَأَقاَمِني َوَراَءُه، َخدي َعَلى َخدِه، َوُهَو َيُقوُل: ُدوَنكُ  ْم َيا َبِني َأْرِفَدَة َوإِم
باب  2كتاب العيدين:  13َذا َمِلْلُت قَاَل: َحْسُبِك ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َفاْذَهِبي أخرجه البخاري في: َحتى إِ 

  الحراب والدرق يوم العيد
   243رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيصلى اهللا عليه وسلم ِبِحَراِبِهْم،  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َبْيَنا اْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن ِعْنَد الن
كتاب  56َدَخَل ُعَمُر َفَأْهَوى ِإَلى اْلَحَصى َفَحَصَبُهْم ِبَها، َفقَاَل: َدْعُهْم َيا ُعَمُر أخرجه البخاري في: 

  باب اللهو بالحراب ونحوها 79الجهاد والسير: 
  243رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب صالة االستسقاء

  244رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 15حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيٍد، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْسَقى َفَقَلَب ِرَداَءُه أخرجه البخاري في: 
  باب تحويل الرداء في االستسقاء 4كتاب االستسقاء: 

  244رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  رفع اليدين بالدعاء في االستسقاء
  244رقم الصفحة:  1 رقم الجزء:

  



      

ي حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َال َيْرَفُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمْن ُدَعاِئِه ِإال فِ 
اب ب 22كتاب االستسقاء:  15اِالْسِتْسَقاِء، َوإِنُه َيْرَفُع َحتى ُيَرى َبَياُض ِإْبَطْيِه أخرجه البخاري في: 

  رفع اإلمام يده في االستسقاء
  244رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الدعاء في االستسقاء

   244رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيصلى اهللا عليه وسلم، َفَبْيَنا الن ِبياَس َسَنٌة َعَلى َعْهِد النحديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َأَصاَبِت الن
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َهَلَك اْلَماُل، َوَجاَع صلى اهللا علي ه وسلم َيْخُطُب ِفي َيْوِم ُجُمَعٍة، َقاَم َأْعرَاِبي

َها َحتى ثَاَر اْلِعَياُل، َفاْدُع اَهللا َلَنا َفَرَفَع َيَدْيِه، َوَما َنَرى ِفي السماِء َقَزَعًة، َفَوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َما َوَضعَ 
 ى َرَأْيُت اْلَمَطَر َيَتَحاَدُر َعَلى ِلْحَيِتِه صلى اهللالسَلْم َيْنِزْل َعْن ِمْنَبِرِه َحت عليه َحاُب َأْمثَاَل اْلِجَباِل ثُم 

ذِلَك  وسلم، َفُمِطْرَنا َيْوَمَنا ذِلَك، َوِمَن اْلَغِد، َوَبْعَد اْلَغِد، َوالِذي َيِليِه، َحتى اْلُجُمَعِة اُألْخَرى َفَقامَ 
، َأْو َقاَل َغْيُرُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َتَهدَم اْلِبَناُء، َوَغِرَق اْلَماُل، َفاْدُع اَهللا َلَنا  َفَرَفَع َيَدْيِه، َفَقاَل: اَألْعَراِبي

ِإال اْنَفَرَجْت َوَصاَرِت اْلَمديَنُة ِمْثَل اللُهم َحَواَلْيَنا َوَال َعَلْيَنا َفَما ُيِشيُر ِبَيِدِه ِإَلى َناِحَيٍة ِمَن السَحاِب 
 11في:  اْلَجْوَبِة، َوَساَل اْلَواِدي َقَناُة َشْهًرا، َوَلْم َيِجىْء َأَحٌد ِمْن َناِحَيٍة ِإال َحدَث ِباْلَجْوِد أخرجه البخاري

  باب االستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 35كتاب الجمعة: 
  244 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 

  
  التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر

   245رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َل حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا َرَأى َمِخيَلًة ِفي السَماِء َأْقَبَل َوَأْدَبَر، َوَدخَ 
ا َأْمَطَرِت السَماُء ُسرَي َعْنُه، َفَعرَفْتُه َعاِئَشُة ذِلَك َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه َوَخَرَج، َوَتَغيَر َوْجُهُه َفِإذَ 

 59في: وسلم: َما َأْدِري، َلَعلُه َكَما َقاَل َقْوٌم (َفَلما َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل َأْوِدَيِتِهْم) اآلية أخرجه البخاري 



      

  ما جاء في قوله (وهو الذي أرسل الرياح ُبْشرًا بين يدى رحمته) باب 5كتاب بدء الخلق: 
  245رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في ريح الصبا بالدبور

  246رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َبا َوُأْهِلَكْت َعاٌد ِبالدُبو  صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُنِصْرُت ِبالص ِبيالن اٍس، َأنِر أخرجه حديث اْبِن َعب
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم نصرت بالصبا 26كتاب االستسقاء:  15البخاري في: 
  246رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب صالة الكسوف

  246رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صالة الكسوف
   246رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ى َرُسوُل اِهللا حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَسَفِت الشْمُس ِفي َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَصل
َم، َوُهَو صلى اهللا عليه وسلم ِبالناِس، َفَقاَم فَأَطاَل اْلِقَياَم، ثُم َرَكَع َفَأَطاَل الرُكوَع، ثُم َقاَم َفَأَطاَل اْلِقَيا

ِل، ثُم َرَكَع َفَأطَ  َفَعَل ِفي ُدوَن اْلِقَياِم اَألو ُجوَد، ثُمَسَجَد َفَأَطاَل الس ِل، ثُم ُكوِع اَألوُكوَع َوُهَو ُدوَن الراَل الر
َد اَهللا الرْكَعِة الثاِنَيِة ِمْثَل َما َفَعَل ِفي اُألوَلى، ثُم اْنَصَرَف َوَقِد اْنَجَلِت الشْمُس، َفَخَطَب الناَس، َفَحمِ 

َذا ثُم َقاَل: ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آياِت اِهللا، َال َيْنَخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتِه، َفإِ  َوَأْثَنى َعَلْيِه،
ُر ِمَن اِهللا َأْن َيْزِنَى َرَأْيُتْم ذِلَك َفاْدُعوا اَهللا َوَكبُروا َوَصلوا َوَتَصدُقوا ثُم َقاَل: َيا ُأمَة ُمَحمٍد َما ِمْن َأَحٍد َأْغيَ 

ُتْم َكِثيًرا أخرجه البخاري َعْبُدُه َأْو َتْزِنَى َأَمتُُه، َيا ُأمَة ُمَحمٍد َواِهللا َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكتُْم َقِليًال َوَلَبَكيْ 
  باب الصدقة في الكسوف 2كتاب الكسوف:  16في: 

   246رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/217(  

  



      

حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َخَسَفِت الشْمُس ِفي َحَياِة النِبي صلى اهللا عليه 
ًة وسلم، َفَخَرَج ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَصف الناُس َوَراَءُه، َفَكبَر، َفاْقَتَرَأ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِقَراءَ 

 ِقَراَءًة َطِويَلًة، ِويَلًة، ثُم َكبَر، َفَرَكع ُركوًعا َطِويًال، ُثم قَاَل: َسِمَع اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َفَقاَم َوَلْم َيْسُجْد، َوَقَرَأطَ 
 َر َوَرَكَع ُرُكوًعا َطِويًال، َوُهَو َأْدَنى ِمَن الرَكب َقاَل: َسِمَع ِهَي َأْدَنى ِمَن اْلِقَراَءِة اُألوَلى، ثُم ِل؛ ثُم كوِع اَألو

َل َأْرَبَع َرْكَعاٍت اُهللا ِلَمْن َحِمَدُه، َربَنا َوَلَك اْلَحْمُد ثُم َسَجَد، ثُم َقاَل ِفي الرْكَعِة اآلِخَرِة ِمْثَل ذِلَك، َفاْسَتْكمَ 
م َقاَم َفَأْثَنى َعَلى اِهللا ِبَما ُهَو َأْهُلُه، ثُم َقاَل: ُهَما ِفي َأْرَبِع َسَجَداٍت، َواْنَجَلِت الشْمُس َقْبَل َأْن َيْنَصِرَف؛ ثُ 

 َالِة أخرجه آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِهللا َال َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتِه، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفاْفَزُعوا ِإَلى الص
  في الكسوف باب خطبة اإلمام 4كتاب الكسوف:  16البخاري في: 
   247رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَسَفِت الشْمُس، َفَقاَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقَرَأ ُسوَرًة َطِويَلًة، ثُم َرَكَع 
َع َحتى َقَضاَها َوَسَجَد، ثُم َفَعَل ذِلَك ِفي الثاِنَيِة، ثُم َفَأطَاَل، ثُم َرَفَع َرْأَسُه، ثُم اْسَتْفَتَح ِبُسوَرٍة ُأْخَرى ثُم َركَ 

َمَقاِمي هَذا ُكل  َقاَل: ِإنُهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِهللا، َفِإَذا َرَأْيُتْم ذِلَك َفَصلوا َحتى ُيْفَرَج َعْنُكْم َلَقْد رََأْيُت ِفي
ُتِني ُأِريُد َأْن آُخَذ ِقْطًفا ِمَن اْلَجنِة، ِحيَن َرَأْيُتُموَني َجَعْلُت َأَتَقدُم، َوَلَقْد رََأْيُت َشْيٍء ُوِعْدُتُه، َحتى َلَقْد َرَأيْ 

، َوُهَو الذِ  ْرُت، َوَرَأْيُت ِفيَها َعْمَرو ْبَن ُلَحي َم َيْحِطُم َبْعُضَها َبْعًضا، ِحيَن َرَأْيُتُموِني َتَأخَب َجَهني َسي
  باب إذا تفلتت الدابة في الصالة 11كتاب العمل في الصالة:  21َب أخرجه البخاري في: السَوائِ 

  248رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ذكر عذاب القبر في صالة الخسوف
   249رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/219(  

  

اَءْت َتْسَأُلَها، َفَقاَلْت َلَها: َأَعاَذِك اُهللا ِمْن حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َأن َيُهوِديًة جَ 
 اِهللا َعَذاِب اْلَقْبِر َفَسَأَلْت َعاَئَشُة، َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأُيَعذُب الناُس ِفي ُقُبوِرِهْم َفَقاَل َرُسولُ 

َل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا، صلى اهللا عليه وسلم: َعاِئًذا ِباِهللا ِمْن ذِلَك ثُم َرِكَب َرُسو 
َفَخَسَفِت الشْمُس، َفَرَجَع ُضًحى، َفَمر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َبْيَن َظْهَراَني اْلُحَجِر، ثُم َقاَم 



      

وًعا َطويًال، ثُم َرَفَع َفَقاَم ِقَياًما َطويًال، َوُهَو ُيَصلي، َوَقاَم الناُس َوَراَءهُ، َفَقاَم ِقَياًما َطِويًال، ثُم َرَكَع ُرك
ِل، ثُم َرَفَع َفَسَجَد، ثُم َقامَ  كوِع اَألوَرَكَع ُركوًعا َطويًال، َوُهَو ُدوَن الر ِل، ثُم َفَقاَم ِقَياًما ُدوَن اْلِقَياِم اَألو ،

ِل، ثُم رَ  َقاَم ِقَياًما َطويًال، َطويًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألو ِل، ثُم كوِع اَألوَكَع ُركوًعا َطويًال، َوُهَو ُدوَن الر
ِل، ثُم َرَفَع َفَسَجَد َوا ُكوِع اَألوَرَكَع ُركوًعا َطويًال، َوُهَو ُدوَن الر ِل، ثُم ْنَصَرَف، َفَقاَل َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألو

كتاب الكسوف:  16َل، ثُم َأَمَرُهْم َأْن َيَتَعوذوا ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر أخرجه البخاري في: َما َشاَء اُهللا َأْن َيُقو 
  باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف 7

  249رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما عرض على النبي صلى اهللا عليه وسلم في صالة الكسوف من أمر الجنة والنار
   250ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
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ا الناُس حديث َأْسَماَء َقاَلْت: َأَتْيُت َعاِئَشَة َوِهَي ُتَصلي، َفُقْلُت َما َشْأُن الناِس َفَأَشاَرْت ِإَلى السَماِء، َفِإذَ 
َتَجالِني اْلَغْشُي، َفَجَعْلُت َأُصب ِقَياٌم، َفَقاَلْت: ُسْبَحاَن اِهللا قُْلُت: آَيٌة َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَها َأْي َنَعْم َفُقْمُت َحتى 

 َشْيٍء َعَلى َرْأِسي اْلَماَء، َفَحِمَد اَهللا، َعز َوَجل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْثَنى َعَلْيِه، ثُم َقاَل: َما ِمنْ 
ُر، َفُأوِحَي ِإَلي َأنُكْم ُتْفَتنوَن ِفي ُقُبوِرُكْم ِمْثَل َأْو َلْم َأُكْن ُأِريُتُه ِإال َرَأْيُتُه ِفي َمَقاِمي، َحتى اْلَجنُة َوالنا

اِل، ُيقَاُل َما ِعْلمُ  جِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الد (ذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء اِوي: َال َأْدِري َأيَقاَل الر) َك ِبهَذا َقِريَب
ا اْلُمْؤِمُن َأِو اْلُموِقُن (الَ  ُجِل َفَأمٌد َرُسوُل اِهللا، َجاَءَنا  الرِهَما َقاَلْت َأْسَماُء) َفَيُقوُل ُهَو ُمَحمَأْدِري ِبَأي

ْن ُكْنَت َلُموِقًنا ِبِه؛ ِباْلَبيَناِت َواْلُهَدى، َفَأَجْبَنا َواتَبْعَنا، ُهَو ُمَحمٌد (َثَالًثا)؛ َفُيَقاُل: َنْم َصاِلًحا، َقْد َعِلْمَنا إِ 
ًئا َناِفُق َأِو الُمْرَتاُب (َال َأْدِري َأي ذِلَك َقاَلْت َأْسَماُء) َفَيُقوُل: َال َأْدِري، َسِمْعُت الناَس َيُقوُلوَن َشيْ َوَأما المُ 

  باب من أجاب الفتيا بإرشاد اليد والرأس 24كتاب العلم:  3َفُقْلُتُه أخرجه البخاري في: 
   250رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يث َعْبِد اِهللا ْبِن َعباٍس َقاَل: اْنَخَسَفِت الشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَصلى حد
َطويًال، َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَم ِقَياًما َطِويًال نْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرِة؛ ثُم َرَكَع ُرُكوًعا 

لِ ثُم رَ  كوِع اَألوَرَكَع ركوًعا َطويًال َوُهَو ُدوَن الر ِل، ثُم َفَع َفَقاَم ِقَياًما َطويًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألو ثُم 



      

 َرَكَع ُرُكوًعا َطويًال، َوُهَو ُدوَن الر ِل، ثُم َقاَم ِقَياًما َطويًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألو َسَجَد، ثُم ِل، ثُم ُكوِع اَألو
ِل، ثُم َرَكَع ُركوًعا َطِويًال، َوُهَو ُدوَن الرُكوِع ا َرَفَع َفَقاَم ِقَياًما َطوِيًال، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألو ِل، ُثم َألو

َس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت َسَجَد، ثُم اْنَصَرَف َوَقْد َتَجلِت الشْمُس، َفَقاَل صلى اهللا عليه وسلم: ِإن الشمْ 
 رََأْيَناَك َتَناَوْلَت اِهللا، َال َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتِه، َفِإَذا َرَأْيُتْم ذِلَك َفاْذُكُروا اَهللا َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللاِ 

 عليه وسلم: ِإني َرَأْيُت اْلَجنَة َفَتَناَوْلُت ُعْنُقوًدا، َوَلْو َشْيًئا ِفي َمَقاِمَك، ثُم َرَأْيَناَك َكْعَكْعَت؛ َفَقاَل صلى اهللا
َرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها َأَصْبُتُه َألَكْلُتْم ِمْنُه َما َبِقَيِت الدْنَيا، َوُأِريُت الناَر َفَلْم َأَر َمْنَظرًا َكاْلَيْوِم َقط َأْفَظَع، وَ 

َرُسوَل اِهللا َقاَل: ِبُكْفِرِهن ِقيَل: َيْكُفْرَن ِباِهللا َقاَل: َيْكُفْرَن اْلَعِشيَر، َوَيْكُفْرَن اِإلْحَساَن، َلْو  النَساَء َقاُلوا: ِبَم َيا
ي ه البخار َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُهن الدْهَر ُكلُه، ثُم َرَأْت ِمْنَك َشْيًئا، َقاَلْت: َما َرَأْيُت ِمْنَك َخْيًرا َقط أخرج

   باب صالة الكسوف في جماعة 9كتاب الكسوف:  16في: 
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  251رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ذكر النداء بصالة الكسوف، الصالة جامعة
  253رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا صلى اهللا عليه  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: َلما َكَسَفِت الشْمُس َعَلى َعْهِد َرُسولِ 

َالَة َجاِمَعٌة، َفَرَكَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َرْكَعَتْيِن ِفي َسْجَدٍة، ثُم َقاَم َفرَ  الص َكَع وسلم، ُنوِدَي: ِإن
ْدُت ُسُجوًدا َقط َكاَن َرْكَعَتْيِن ِفي َسْجَدٍة، ثُم َجَلَس، ثُم ُجلَي َعِن الشْمِس َقاَل: َوَقاَلْت َعاِئَشُة: َما َسجَ 

  باب طول السجود في الكسوف 8كتاب الكسوف:  16َأْطَوَل ِمْنَها أخرجه البخاري في: 
  253رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحٍد حديث َأِبي َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر َال َيْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأ

كتاب  16ِمَن الناِس، َولِكنُهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِهللا، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفُقوُموا َفَصلوا أخرجه البخاري في: 
  باب الصالة في كسوف الشمس 1الكسوف: 

  253رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ْمُس، َفَقاَم النصلى اهللا عليه وسلم َفِزًعا، َيْخَشى َأْن َتُكوَن حديث َأِبي ُموَسى َقاَل: َخَسَفِت الش ِبي
َياُت الِتي الساَعُة؛ َفَأَتى اْلَمْسِجَد َفَصّلى ِبَأْطَوِل ِقَياٍم َوُرُكوٍع َوُسُجوٍد َرَأْيُتُه َقط َيْفَعُلُه، َوَقاَل: هِذِه اآل



      

ُف اُهللا ِبِه ِعَباَدُه، َفِإَذا َرَأْيُتْم َشْيًئا ِمْن ذِلَك َفاْفَزُعوا ُيْرِسُل اُهللا، َال َتُكوُن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتهِ  َولِكْن ُيَخو ،
  باب الذكر في الكسوف 14كتاب الكسوف:  16ِإَلى ِذْكِر اِهللا َوُدَعاِئِه ِواْسِتْغَفاِرِه أخرجه البخاري في: 

   253رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)1/223(  

  

َأنُه َكاَن ُيْخِبُر َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن الشْمَس َواْلَقَمَر َال َيْخِسَفاِن  حديث اْبِن ُعَمَر،
 16في:  ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتِه، َولِكنُهَما آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِهللا، َفِإَذا َرَأْيُتُموُهَما َفَصلوا أخرجه البخاري

  الصالة في كسوف الشمسباب  1كتاب الكسوف: 
  254رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َكَسَفِت الشْمِس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َماَت 

ُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن الشْمَس ِإْبَراِهيُم؛ َفَقاَل الناُس: َكَسَفِت الشْمُس ِلَمْوِت ِإْبَراِهيَم، َفَقاَل َرُسو 
كتاب  16ي: َواْلَقَمَر َال َيْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِلَحَياِتِه، َفِإَذا َرَأْيُتْم َفَصلوا َواْدُعوا اَهللا أخرجه البخاري ف

  باب الصالة في كسوف الشمس 1صالة الكسوف: 
  254رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الجنائزكتاب 

  255رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  البكاء على الميت
   255رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ا، حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َقاَل: َأْرَسَلِت اْبَنُة النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلْيِه، ِإن اْبًنا ِلي ُقِبَض َفْأِتنَ 
َيُقوُل: ِإن ِهللا َما َأَخَذ َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكل ِعْنَدهُ ِبَأَجٍل ُمَسمى، َفْلَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب َفَأْرَسَل ُيْقِرُئ السَالَم وَ 

ٍب، َوَزْيُد ْبُن َبي ْبُن َكعْ َفَأْرَسَلْت ِإَلْيِه، ُتْقِسُم َعَلْيِه َليْأِتَينَها؛ َفَقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوأُ 
، َففَ  َها َشنَوَنْفُسُه َتَتَقْعَقُع َكَأن ِبي اَضْت َثاِبٍت، َوِرَجاٌل؛ َفُرِفَع ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الص



      

َباِدِه، َوإِنَما َيْرَحُم اُهللا ِمْن َعْيَناُه َفَقاَل َسْعٌد: َيا َرُسوَل اِهللا َما هَذا َفَقاَل: هِذِه َرْحَمٌة َجَعَلَها اُهللا ِفي ُقُلوِب عِ 
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم  33كتاب الجنائز:  32ِعَباِدِه الرَحَماُء أخرجه البخاري في: 
  يعذب الميت ببعض ُبكاء أهله عليه

   255رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُد ْبُن ُعَباَدةَ َشْكَوى َلُه، َفَأتَاُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْشَتَكى َسعْ 
َلْيِه، َيُعوُدُه، َمَع َعْبِد الرْحمِن ْبِن َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َفَلما َدَخَل عَ 

َقَضى َقاُلوا: َال َيا َرُسوَل اِهللا َفَبَكى النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَلما  َفَوَجَدُه ِفي َغاِشَيِة َأْهِلِه، َفَقاَل: َقدْ 
اْلَعْيِن َوَال  َرَأى اْلَقْوُم ُبَكاَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبَكْوا، َفَقاَل: َأَال َتْسَمُعوَن، ِإن اَهللا َال ُيَعذُب ِبَدْمعِ 

ُيَعذُب ِبهَذا َوَأَشاَر ِإَلى ِلَساِنِه َأْو َيْرَحُم، َوإِن اْلَميَت ُيَعذُب ِبُبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه أخرجه ِبُحْزِن اْلَقْلِب، َولِكْن 
  باب البكاء عند المريض 54كتاب الجنائز:  23البخاري في: 
  255رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة

  256م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َمر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقْبٍر 
ا: ِإنُه النِبي َفَقاَل: اتِقي اَهللا َواْصِبِري َقاَلْت: ِإَلْيَك َعني، َفِإنَك َلْم ُتَصْب ِبُمِصيَبِتي َوَلْم َتْعِرْفُه َفِقيَل َلهَ 

َك صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَأَتْت َباَب النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه َبواِبيَن؛ َفَقاَلْت: َلْم َأْعِرفْ 
ْدَمِة اُألوَلى أخرجه البخاري في:  ْبُر ِعْنَد الص َما الصلقبورباب زيارة ا 32كتاب الجنائز:  23َفَقاَل: ِإن  

  256رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الميت يعذب ببكاء أهله عليه
   257رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَميُت ُيَعذُب ِفي َقْبِرِه 
  باب ما يكره من النياحة على الميت 34كتاب الجنائز:  23ي في: ِبَما ِنيَح َعَلْيِه أخرجه البخار 

  257رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعْن َأِبي ُموسى، َقاَل: َلما ُأِصيَب ُعَمُر رضي اهللا عنه، َجَعَل ُصَهْيٌب 
 الن ُب ِبُبَكاِء َيُقوُل: َواَأَخاْه َفقَاَل ُعَمُر: َأَما َعِلْمَت َأنَت َلُيَعذاْلَمي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِبي

باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم يعذب الميت  32كتاب الجنائز:  23اْلَحي أخرجه البخاري في: 
  ببعض بكاء أهله عليه

   257رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُعَمَر، َوَعاِئَشَة َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَبْيِد اِهللا ْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َقاَل: ُتُوفيْت اْبَنٌة حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، وَ 
ْيَنُهَما ِلُعْثَماَن رضي اهللا َعنُه ِبمكَة، َوِجْئَنا ِلَنْشَهَدَها، َوَحَضَرَها اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعباٍس، َوإِني َلَجاِلٌس بَ 

َجَلْسُت ِإَلى َأَحِدِهَما ثُم َجاَء اآلَخُر َفَجَلَس ِإَلى َجْنِبي) َفَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر، ِلَعْمِرو ْبِن (َأْو َقاَل 
 ِء َأْهِلهِ ُعْثَماَن: َأَال َتْنَهى َعِن اْلُبَكاِء َفِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن اْلَميَت َلُيَعذُب ِبُبَكا

َعَلْيِه َفَقاَل اْبُن َعباٍس: َقْد َكاَن ُعَمُر رضي اهللا عنه َيُقوُل َبْعَض ذِلك ثُم َحدَث، َقاَل: َصَدْرُت َمَع 
ْب ُعَمَر رضي اهللا عنه ِمْن َمكَة، َحتى ِإَذا ُكنا ِباْلَبْيَداِء ِإَذا ُهَو ِبَرْكٍب َتْحَت ِظل َسُمَرٍة، َفَقاَل: اْذهَ 

ْر َمْن هؤالِء الرْكُب؛ َقاَل َفَنَظْرُت َفِإَذا ُصَهْيٌب، َفَأْخَبرُتُه، َفَقاَل: اْدُعُه ِلي، َفَرَجْعُت ِإَلى ُصَهْيٍب، َفاْنظُ 
اْه؛ اِحبَ َفُقْلُت: اْرَتِحْل َفاْلَحْق َأِميَر اْلُمؤِمِنيَن َفَلما ُأِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب َيْبِكي َيُقوُل: َواَأَخاْه َواصَ 

َفَقاَل ُعَمُر رضي اهللا عنه: َيا ُصَهْيُب َأَتْبِكي َعَلي َوَقْد َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اْلَميَت 
، ةَ ُيَعذُب ِبَبْعِض ُبَكاِء َأْهِلِه َعَلْيِه َقاَل اْبُن َعباٍس: َفَلما َماَت ُعَمُر رضي اهللا عنه َذَكْرُت ذِلَك ِلَعاِئشَ 
اِء َفَقاَلْت: َرِحَم اُهللا ُعَمَر َواِهللا َما َحدَث َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اَهللا َلُيَعذُب اْلُمؤِمَن ِبُبكَ 

ِلِه َعَلْيِه َأْهِلِه َعَلْيِه؛ َولِكن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن اَهللا َلَيِزيُد اْلَكاِفَر َعَذاًبا ِبُبَكاِء َأهْ 
   َوَقاَلْت:
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  َحْسُبُكُم اْلُقْرآُن َوَال َتِزُر وِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى َقاَل اْبُن َعباٍس، ِعْنَد ذِلَك: َواُهللا ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى
باب  33الجنائز: كتاب  23َقاَل اْبُن ُأِبي ُمَلْيَكَة: َواِهللا َما َقاَل ابُن ُعَمَر َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه

  257رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 عليه حديث َعاِئَشَة َواْبِن ُعَمَر َعْن ُعْرَوَة َقاَل: ُذِكَر ِعْنَد َعاِئَشَة َأن اْبَن ُعَمَر َرَفَع ِإَلى النِبي صلى اهللا
 اْلَمي َما َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى وسلم: َأنُب ِفي َقْبِرِه ِبُبَكاِء َأْهِلِه َفَقاَلْت: َوَهَل اْبُن ُعَمَر َرِحَمُه اُهللا ِإنَت ُيَعذ

َقْوِلِه ِإن ْثُل اهللا عليه وسلم: ِإنُه َلُيَعذُب ِبَخِطيَئِتِه َوَذْنِبِه، َوإِن َأْهَلُه َلَيْبُكوَن َعَلْيِه اآلَن َقاَلْت: َوَذاَك مِ 
نُهْم َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَم َعَلى اْلَقِليِب َوفيِه َقْتَلى َبْدٍر ِمَن اْلُمْشِركيَن، َفَقاَل َلُهْم َما َقاَل: إِ 

ُثم َقَرَأْت (ِإنَك َال ُتْسِمُع  َلَيْسَمُعوَن َما َأُقوُل ِإنَما َقاَل: ِإنُهُم اآلَن َلَيْعَلُموَن َأن َما ُكْنُت َأُقوُل َلُهْم َحقٌ 
ري اْلَمْوَتى) َو (َوَما َأْنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي اْلُقُبوِر) َيُقوُل حيَن َتَبوُءوا َمَقاِعَدُهْم ِمَن الناِر أخرجه البخا

  باب قتل أبي جهل 8كتاب المغازى:  64في: 
   259رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: ِإنَما َمر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى حديث َعائِ 
 23البخاري في: َيُهوِديٍة َيْبِكي َعَلْيَها َأْهُلَها، َفَقاَل: ِإنُهْم ليْبُكوَن َعَلْيَها، َوإِنَها َلُتَعذُب ِفي َقْبِرَها أخرجه 

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 33ئز: كتاب الجنا
  260رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْلُمِغيَرِة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمْن ِنيَح َعَلْيِه ُيَعذُب 

  باب ما يكره من النياحة على الميت 34كتاب الجنائز:  23 ِبَما ِنيَح َعَلْيِه أخرجه البخاري في:
  260رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التشديد في النياحة

  260رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلَس حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلما َجاَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقْتُل اْبِن َحاِرَثَة َوَجْعَفٍر َواْبِن َرَواَحَة، جَ 
َفٍر، َوَذَكَر ُيْعَرُف ِفيِه اْلُحْزُن، َوَأَنا َأْنُظُر ِمْن َصائِر اْلَباِب، َشق اْلَباِب؛ َفَأَتاهُ َرُجٌل َفَقاَل: ِإن ِنَساَء َجعْ 



      

، َفَذَهَب، ثُم َأَتاُه الثاِنَيَة، َلْم ُيِطْعَنُه، َفَقاَل: أْنهَ  َفَأَمَرُه َأْن َيْنَهاُهن اِلَثَة، َقاَل: َواِهللا ُبَكاَءُهنَفَأتَاُه الث ُهن
، َلْم َتْفَعْل َما َغَلْبَنَنا َيا َرُسوَل اِهللا َفَزَعَمْت َأنه َقاَل: َفاْحُث ِفي َأْفَواِهِهن التَراَب َفُقْلُت: َأْرَغَم اُهللا َأْنَفكَ 

َل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَعَناِء أخرجه َأَمَرَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَلْم َتْتُرْك َرُسو 
  باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 41كتاب الجنائز:  23البخاري في: 
   260رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأْن َال َنُنوَح، َفَما َوَفْت ِمنا  حديث ُأم َعِطيَة، َقاَلْت: َأَخَذ َعَلْيَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد اْلَبْيَعةِ 
ْيِن؛ َأِو اْبَنُة َأِبي َسْبَرَة، اْمَرَأٌة َغْيُر َخْمِس ِنْسَوٍة: ُأم ُسَلْيٍم، َوُأم اْلَعَالِء، َواْبَنُة َأِبي َسْبَرَة اْمَرَأةُ ُمَعاٍذ، َواْمَرَأتَ 

باب ما ينهى عن النوح  46كتاب الجنائز:  23: َواْمَرَأُة ُمَعاٍذ، َواْمَرَأٌة ُأْخَرى أخرجه البخاري في
  والبكاء والزجر عن ذلك

  261رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيًئا) حديث ُأم َعِطيَة، َقاَلْت: َباَيْعَنا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقَرَأ َعَلْيَنا (َأْن َال ُيْشِرْكَن ِباِهللا شَ 
، َفَقَبَضِت اْمَرَأٌة َيَدَها، َفَقاَلْت: َأْسَعَدْتِني ُفَالَنُة ُأِريُد َأْن َأْجزيَها، َفَما َقاَل َلَها النِبي َوَنَهاَنا َعِن النَياَحةِ 

 60كتاب التفسير:  65صلى اهللا عليه وسلم َشْيًئا، َفاْنَطَلَقْت َوَرَجَعْت َفَباَيَعَها أخرجه البخاري في: 
  منات يبايعنكباب إذا جاءك المؤ  3سورة الممتحنة: 

  261رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نهى النساء عن اتباع الجنائز
  262رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
كتاب  23حديث ُأم َعِطيَة، َقاَلْت: ُنهيَنا َعِن اتَباِع اْلَجَناِئِز َوَلْم ُيْعَزْم َعَلْيَنا أخرجه البخاري في: 

  باب اتباع النساء الجنائز 30الجنائز: 
  262رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في غسل الميت

   262رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَل: حديث ُأم َعِطيَة اَألْنَصاِريِة َقاَلْت: َدَخَل َعَلْيَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حيَن ُتُوفَيِت اْبَنُتُه فَ 
َأْكَثَر ِمْن ذِلَك، ِإْن َرَأْيُتن ذِلَك، ِبَماٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِفي اآلِخَرِة َكاُفوًرا َأْو  اْغِسْلَنَها َثَالثًا َأْو َخْمًسا َأوْ 

ا اذناُه، َفَأْعَطاَنا َحْقَوُه َفَقاَل: َأْشعْرَنَها ِإياهُ  ِني َفَلمَفآِذن َتْعِني ِإَزاَرهُ أخرجه  َشْيًئا ِمْن َكافوٍر، َفِإَذا َفَرْغُتن
  باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 8كتاب الجنائز:  23لبخاري في: ا

  262رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، حديث ُأم َعِطيَة اَألْنَصاِريِة، َقاَلْت: َدَخَل َعَلْيَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَنْحُن َنْغِسُل اْبَنَتهُ 
َخْمًسا َأْو َأْكَثَر ِمْن ذِلَك ِبَماٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِفي اآلِخَرِة َكاُفوًرا، َفِإَذا َفَرْغُتن  َفَقاَل: اْغِسْلَنهَا َثَالثًا َأوْ 

ا َفَرْغَنا آَذناُه َفَأْلَقى ِإَلْيَنا َحْقَوُه َفَقاَل: َأْشِعْرَنَها ِإياهُ  ِني َفَلمَفآِذن  
ِني َحْفَصُة ِبِمْثِل َحِديِث ُمَحمٍد، َوَكاَن ِفي َحِديِث َحْفَصَة اْغِسْلَنَها َفَقاَل َأيوُب (َأَحد الرواة): َوَحدَثتْ 

ُضوِء ِمْنَها َوَكاَن ِوْتًراَ َكاَن ِفيِه َثَالثًا َأْو َخْمًسا َأْو َسْبًعا َوَكاَن ِفيِه َأنُه قَاَل: اْبَدْأَن ِبَمَياِمِنَها َوَمواِضِع اْلوُ 
 َعِطي ُأم كتاب الجنائز: باب ما  23َة َقاَلْت: َوَمَشْطَناَها َثَالَثَة ُقُروٍن أخرجه البخاري في: ِفيِه، َأن

  يستحب أن يغسل وترا
   262رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َنْغِسُلَها: اْبَدْأَن حديث ُأم َعِطيَة، َقاَلْت: َلما َغسْلَنا ِبْنَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َلَنا، َوَنْحُن 
باب مواضع الوضوء  11كتاب الجنائز:  33ِبَمَياِمِنَها َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمْنَها أخرجه البخاري في: 

  من الميت
  263رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في كفن الميت

  263رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

النِبي صلى اهللا عليه وسلم َنْلَتِمُس َوْجَه اِهللا، َفَوَقَع  حديث َخباٍت رضي اهللا عنه، َقاَل: َهاَجْرَنا َمعَ 
َأْيَنَعْت َلُه  َأْجُرَنا َعَلى اِهللا، َفِمنا َمْن َماَت َلْم َيْأُكْل ِمْن َأْجِرِه َشْيًئا، ِمْنُهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعمْيٍر؛ َوِمنا َمنْ 



      

ٍد َفَلْم َنِجْد َما ُنَكفُنُه ِإال ُبْرَدةً ِإَذا َغطْيَنا ِبَها َرْأَسُه َخَرَجْت ِرْجَالُه، َوإَِذا َثَمَرُتُه، َفُهَو َيْهِدُبَها ُقِتَل َيْوَم ُأحُ 
ى ِرْجَلْيِه َغطْيَنا ِرْجَلْيِه َخَرَج َرْأُسُه، َفَأَمَرَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن ُنَغطَي َرْأَسُه َوَأْن َنْجَعَل َعلَ 

باب إذا لم نجد كفنا إال ما يوري رأسه أو  28كتاب الجنائز:  23ْذِخِر أخرجه البخاري في: ِمَن اإلِ 
  قدميه غطى رأسه

  263رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُكفَن ِفي َثالَثِة َأْثَواٍب َيَماِنَيٍة ِبيٍض َسُحوِليٍة ِمْن 
باب الثياب  19كتاب الجنائز:  23ُسٍف، َلْيَس فيِهن َقِميٌص َوَال ِعَماَمٌة أخرجه البخاري في: ُكرْ 

  البيض للكفن
  264رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في تسجية الميت

   264رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َي حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َرُسو  َي ُسجَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حيَن ُتُوف
  باب البرود والحبرة والشملة 18كتاب اللباس:  77ِبُبْرٍد ِحَبَرٍة أخرجه البخاري في: 

  264رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اإلسراع بالجنازة
  264رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأْسِرُعوا ِباْلِجَناَزِة، َفِإْن َتُك حديث َأِبي ُهَرْيَرًة رضي اهللا عنه، َعِن الن ِبي

كتاب  23َصاِلَحًة َفَخْيٌر تَُقدُموَنَها، َوإِْن َيُك ِسَوى ذِلَك، َفَشر َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقاِبُكْم أخرجه البخاري في: 
  باب السرعة بالجنازة 52الجنازة: 

  264رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل الصالة على الجنازة واتباعها
  265رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َشِهَد اْلَجَناَزَة َحتى 

ْيَها َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمْن َشِهَد َحتى تُْدَفَن َكاَن َلُه  ِقيَراَطاِن، ِقيَل: َوَما اْلقيَراَطاِن َقاَل: ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن ُيَصلي َعَل
  باب من انتظر حتى تدفن 59كتاب الجنائز:  23اْلعظيَمْيِن أخرجه البخاري في: 

  265رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 عنه َيُقوُل: َمْن َتِبَع َجَناَزًة َفَلُه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َوَعاِئَشَة َحدَث اْبُن ُعَمَر، َأن َأَبا ُهَرْيَرَة رضي اهللا
َرُسوَل اِهللا صلى ِقيَراٌط، َفَقاَل: َأْكَثَر َأُبو ُهَرْيَرَة َعَلْيَنا، َفَصدَقْت، َيْعِني َعاِئَشَة َأَبا ُهَرْيَرَة؛ َوَقاَلْت: َسِمْعُت 

كتاب  13ي َقَراِريَط َكثيَرٍة أخرجه البخاري في: اهللا عليه وسلم َيُقوُلُه؛ َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َلَقْد َفرْطَنا فِ 
   باب فضل اتباع الجنائز 58الجنائز:
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  265رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى
  266رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وا ِبَجَناَزٍة َفَأ صلى اهللا عليه حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َمر ِبيْثَنْوا َعَلْيَها َخْيًرا، َفَقاَل الن

وا ِبُأْخرى َفَأْثَنْوا َعَلْيَها َشرا، َفَقاَل: َوَجَبْت َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب رضي اهللا َمر عنه، وسلم: َوَجَبْت ثُم 
ْت َلُه اْلَجنُة، َوهَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيِه َشرا َفَوَجَبْت َلُه الناُر، َأْنتُْم َما َوَجَبْت َقاَل: هَذا َأْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخْيًرا َفَوَجبَ 

  باب ثناء الناس على الميت 86كتاب الجنائز:  23ُشَهَداُء اِهللا ِفي اَألْرِض أخرجه البخاري في: 
  266رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما جاء في مستريح ومستراح منه

  266قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأِبي َقتَاَدَة ْبِن ِرْبِعي اَألْنَصاِري َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمر َعَلْيِه ِبَجَناَزٍة َفَقاَل:
ْبُد اْلُمؤِمُن َيْسَتريُح ِمْن ُمْسَتِريٌح َوُمْسَتراٌح ِمْنُه َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َما اْلُمْسَتِريُح َواْلُمْسَتَراُح ِمْنُه َقاَل: اْلعَ 

ُر َوالدَواب أخرجه َنَصِب الدْنَيا َوَأَذاَها ِإَلى َرْحَمِة اِهللا، َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسَتريُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَالُد َوالشجَ 



      

  باب سكرات الموت 42كتاب الرقاق:  81البخاري في: 
  266رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في التكبير على الجنازة

  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا َنَعى النَجاِشي ِفي اْلَيْوِم الِذي َماَت ِفيِه، َخَرَج ِإَلى 
   اْلُمَصلى َفَصف ِبِهْم َوَكبَر َأْرَبًعا
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  باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 4كتاب الجنائز:  23أخرجه البخاري في: 
  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َصاِحَب  َجاِشيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َنَعى َلَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الن

 61كتاب الجنائز:  23واَ ألِخيُكْم أخرجه البخاري في: اْلَحَبَشِة، اْلَيْوَم الِذي َماَت ِفيِه، َفَقاَل: اْسَتْغِفرُ 
  باب الصالة على الجنائز بالمصلى والمسجد

  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َفَكبَر  َجاِشيى َعَلى َأْصَحَمَة النصلى اهللا عليه وسلم َصل ِبيالن حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َأن
  باب التكبير على الجنازة أربعاً  65كتاب الجنائز:  23ي في: َأْرَبًعا أخرجه البخار 

  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َقْد ُتُوفَي اْلَيْوَم َرُجٌل َصاِلٌح ِمَن 
َصَفْفَنا، َفَصلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلْيِه، َوَنْحُن ُصُفوٌف اْلَحَبِش، َفَهُلم َفَصلوا َعَلْيِه َقاَل: فَ 

  باب الصفوف على الجنازة 55كتاب الجنائز:  23أخرجه البخاري في: 
  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الصالة على القبر

  267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 اٍس َعْن ُسَلْيَماَن الشصلى حديث اْبِن َعب ِبيَمَع الن َرِني َمْن َمر ، َقاَل: َأْخَب ْعِبيَقاَل: َسِمْعُت الش ْيَباِني

 َعباٍس اهللا عليه وسلم َعَلى َقْبٍر َمْنُبوٍذ َفَأمُهْم َوَصفوا َعَلْيِه َفُقْلَت َيا َأَبا َعْمٍرو: َمْن َحدَثَك َفَقاَل: اْبنُ 
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل  161ألذان: كتاب ا 10أخرجه البخاري في: 

  والطهور وحضورهم الجماعة
   267رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِم النِبي حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َأْسَوَد، َرُجًال َأِو اْمَرَأًة، َكاَن َيُقم اْلَمْسِجَد، َفَماَت، َوَلْم َيْعلَ 
اهللا عليه وسلم ِبَمْوِتِه، َفَذَكَرُه َذاَت َيْوٍم، َفَقاَل: َما َفَعَل َذِلَك اِإلْنَساُن َقاُلوا: َماَت َيا َرُسوَل اِهللا صلى 

َتُه؛ َقاَل: َفَحَقُروا َشْأَنُه َقاَل: َفُدلوِني ُه َكاَن َكَذا َوَكَذا، ِقصَقْبِرِه َفَأَتى َعَلى  َقاَل: َأَفَال آَذْنُتُموِني َفَقاُلوا: ِإن
  باب الصالة على القبر بعد ما يدفن 67كتاب الجنائز:  23َقْبَرُه َفَصلى َعَلْيِه أخرجه البخاري في: 

  268رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  القيام للجنازة
  268رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَل: ِإَذا َرَأْيُتُم اْلَجَناَزَة َفُقوُموا َحتى ُتَخلَفُكْم حديث َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، قَ 

  باب القيام للجنازة 47كتاب الجنائز:  23أخرجه البخاري في: 
  268رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُكْم َجَناَزًة، حديث َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َرَأى َأَحدُ 

أخرجه البخاري َفِإْن َلْم َيُكْن َماِشًيا َمَعَها، َفْلَيُقْم َحتى ُيَخلَفَها َأْو تَخلفُه َأْو َتوَضَع ِمْن َقْبِل َأْن ُتَخلَفُه 
  باب متى يقعد إذا قام للجنازة 48كتاب الجنائز:  23في: 

  269رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َرَأْيُتُم اْلَجَناَزَة  حديث َأِبي َسِعيدٍ 
باب من تبع  49كتاب الجنائز:  23َفُقوُموا، َفَمْن َتِبَعَها َفَال َيْقُعْد َحتى ُتوَضَع أخرجه البخاري في: 

   أمر بالقيام جنازة فال يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد
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  269رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َفُقْلَنا حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َمرْت ِبَنا َجَناَزةٌ، َفَقاَم َلَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوُقْمَنا ِبِه، 
، َقاَل: ِإَذا رَأيْ  َها َجَناَزُة َيُهوِديكتاب الجنائز:  23ُتُم اْلِجَناَزَة َفُقوُموا أخرجه البخاري في: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن

  باب من قام لجنازة يهودي 50
  269رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف َوَقْيِس ْبِن َسْعٍد َعْن َعْبِد الرْحمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َقاَل: َكاَن َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف 

وا َعَلْيِهَما ِبَجَناَزٍة َفَقاَما، َفِقيَل َلُهَما ِإنَها ِمْن َأْهِل اَألرْ  َوَقْيُس ْبنُ  ِة، َفَمرِض، َأْي َسْعٍد َقاِعَدْيِن ِباْلَقاِدِسي
، ِمْن َأْهِل الذمِة؛ َفَقاَال: ِإن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َمرْت ِبِه َجَناَزٌة َفَقاَم، َفِقيَل َلُه ِإنهَ  ا َجَناَزُة َيُهوِدي

  باب من قام لجنازة يهودي 50كتاب الجنائز:  23َفَقاَل: َأَلْيَسْت َنْفًسا أخرجه البخاري في: 
  269رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أين يقوم اإلمام من الميت للصالة عليه

  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل: َصلْيُت َوَراَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلى اْمَرَأٍة حديث َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب رضي اهللا عنه، َقا
باب الصالة على  63كتاب الجنائز:  23َماَتْت ِفي ِنَفاِسَها، َفَقاَم َعَلْيَها، َوَسَطَها أخرجه البخاري في: 

  النفساء إذا ماتت في نفاسها
  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الزكاة
   270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  كتاب الزكاة
  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َأَواٍق 

َن َخْمِس َأْوُسٍق َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: َصَدَقٌة، َوَلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َذْوٍد َصَدَقٌة، َوَلْيَس ِفيَما ُدو 
  باب ما أدى زكاته فليس بكنز 4كتاب الزكاة:  24

  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال زكاة على المسلم في عبده وفرسه
  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ه وسلم: َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم ِفي َفَرِسِه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا علي

  باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 45كتاب الزكاة:  24َوُغالِمِه َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: 
  270رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في تقديم الزكاة ومنعها

  271رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َدَقِة، َفِقيَل: َمَنَع اْبُن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، قَ  اَل: َأَمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبالص
ْبُن َجِميٍل، َوَخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد، َوَعباُس ْبن َعْبِد اْلُمطِلِب؛ َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َما َيْنِقُم ا

َناُه اُهللا َوَرُسوُلُه َوَأما َخاِلٌد، َفِإنُكْم َتْظلُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس َأْدَراَعُه َوَأْعُتَدهُ َجِميٍل ِإال َأنُه َكاَن َفِقيًرا َفَأغْ 
َدَقٌة ِفي َسِبيِل اِهللا؛ َوَأما اْلَعباُس ْبُن َعْبِد اْلُمطِلِب، َفَعم َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفِهَي َعَلْيِه صَ 

  باب قول اهللا تعالى وفي الرقاب 49كتاب الزكاة:  24َها َمَعَها أخرجه البخاري في: َوِمْثلَ 
  271رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
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  271رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَرَض زَ 
كتاب الزكاة:  24ِمْن َشِعيٍر، َعَلى ُكل ُحر َأْو َعْبٍد، َذَكٍر َأْو ُأْنثى، ِمَن اْلُمْسِلِميَن أخرجه البخاري في: 

  باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 71
  271رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِهللا ْبِن ُعَمَر؛ َقاَل: َأَمَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَزَكاِة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر َأْو َصاًعا حديث َعْبِد ا

 24ِمْن َشِعيٍر َقاَل َعْبُد اِهللا رضي اهللا عنه: َفَجَعَل الناُس ِعْدَلُه ُمَدْيِن ِمْن ِحْنَطٍة أخرجه البخاري في: 
  لفطر صاًعا من تمرباب صدقة ا 74كتاب الزكاة: 

  272رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن 
كتاب  24أخرجه البخاري في:  َشِعيٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َأِقٍط، َأْو َصاًعا ِمْن َزِبيبٍ 

  باب صدقة الفطر صاًعا من طعام 73الزكاة: 
  272رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ُنْعِطَيَها، ِفي َزَماِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، 

، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َزِبيٍب َفَلما َجاَء ُمَعاِوَيُة َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا ِمْن َتْمرٍ 
باب  75كتاب الزكاة:  24َوَجاَءِت السْمَراُء، َقاَل: َأَرى ُمدا ِمْن هَذا َيْعِدُل ُمدْيِن أخرجه البخاري في: 

  صاع من زبيب
  272رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  إثم مانع الزكاة

   272رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَخْيُل ِلَثَالَثٍة: ِلَرُجٍل 
ِل اِهللا َفَأَطاَل ِفي َمْرٍج َأْو َأْجٌر، َوِلَرُجٍل ِسْتٌر، َوَعَلى َرُجٍل ِوْزٌر َفَأما الِذي َلُه َأْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها ِفي َسِبي



      

ْوَضِة َكاَنْت َلُه َحَسَناٍت، َوَلْو َأنَها َقَطعَ  ْت ِطَيَلَها َرْوَضٍة، َفَما َأَصاَبْت ِفي ِطَيِلَها َذِلَك ِمَن اْلَمْرِج َأِو الر
، َوَلْو َأنَها َمرْت ِبَنَهٍر َفَشِرَبْت ِمْنُه َوَلْم ُيِرْد َأْن َفاْسَتنْت َشَرًفا َأْو َشَرَفْيِن َكاَنْت َأْرَواُثَها َوآثَاُرَها َحَسَناٍت َلهُ 

  ى ذِلكَ َيْسِقَيَها َكاَن َذِلَك َحَسَناٍت َلُه؛ َوَرُجٌل َرَبَطَها َفْخًرا َوِرَئاًء َوِنَواًء َألْهِل اِإلْسَالِم َفِهَي ِوْزٌر َعلَ 
ُحُمِر، َفَقاَل: َما ُأْنِزَل َعَلي ِفيَها ِإال هِذِه اآلَيُة اْلَجاِمَعُة َوُسِئَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن الْ 

كتاب  56 اْلفاذُة (َمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َخْيًرا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َشرا َيَرهُ) أخرجه البخاري في:
  باب الخيل لثالثة 48الجهاد والسير: 

  272رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

  تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة
   273رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: اْنَتَهْيُت ِإَلْيِه َوُهَو َيُقوُل، ِفي ِظل اْلَكْعَبِة: ُهُم اَألْخَسُروَن َوَرب اْلَكْعَبِة،  ُهُم حديث َأِبي َذر
ْلُت: َما َشْأِني َأُيَرى ِفي َشْيٌء َما َشْأِني َفَجَلْسُت ِإَلْيِه َوُهَو َيُقوُل، َفَما اْسَتَطْعُت اَألْخَسُروَن َوَرب اْلَكْعَبِة قُ 

وَن َأْمَواًال َأْن َأْسُكَت، َوَتَغشاِني َما َشاَء اُهللا، َفُقْلُت: َمْن ُهْم ِبَأِبي َأْنَت َوُأمي َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: اَألْكَثرُ 
باب كيف كانت  8كتاب األيمان والنذور:  83َقاَل هَكَذا َوهَكَذا َوهَكَذا أخرجه البخاري في:  ِإال َمنْ 

  يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم
  273رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْفِسي ِبَيِدِه حديث َأِبي َذر رضي اهللا عنه، قَاَل: اْنَتَهْيُت ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َوالِذي نَ 

َحقَها ِإال ُأِتَي َأْو َوالِذي َال ِإلَه َغْيُرُه َأْو َكَما َحَلَف َما ِمْن َرُجٍل َتُكوُن َلُه ِإِبٌل َأْو َبَقٌر َأْو َغَنٌم َال ُيَؤدي 
ُحُه ِبُقُروِنَها، ُكلَما َجاَزْت ُأْخرَاَها ُردْت ِبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَظَم َما َتُكوُن َوَأْسَمنُه، َتَطُؤُه ِبَأْخَفاِفَها، َوَتْنطَ 

  باب زكاة البقر 43كتاب الزكاة:  24َعَلْيِه ُأوَالَها، َحتى ُيْقَضى َبْيَن الناِس أخرجه البخاري في: 
  274رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الترغيب في الصدقة

   274رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: ُكْنُت َأْمِشي َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحرِة اْلَمِديَنِة ِعَشاًء، اْسَتْقَبَلَنا حديث َأِبي  َذر
ْرُصُدهُ ِديَناٌر ِإال َأُأُحٌد؛ َفَقاَل: َيا َأَبا َذر َما ُأِحب َأن ُأُحًدا ِلي َذَهًبا، َيْأِتي َعَلي َلْيَلٌة َأْو َثَالٌث ِعْنِدي ِمْنُه 

 َقاَل: َيا َأَبا َذر َأْن َأُقوَل ِبِه ِفي ِعَباِد اِهللا هَكَذا َوهَكَذا َوهَكَذا َوَأَراَنا ِبَيِدِه ُثم ْيَك ِلَدْيٍن، ِإالُقْلُت: َلب 
ا، ثُم َقاَل ِلي: َمَكاَنَك، َال َوَسْعَدْيَك َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: اَألْكَثُروَن ُهُم اَألَقلوَن ِإال َمْن َقاَل هَكَذا َوهَكذَ 

َرُسوِل َتْبَرْح َيا َأَبا َذر َحتى َأْرِجَع َفاْنَطَلَق َحتى َغاَب َعني، َفَسِمْعُت َصْوًتا، َفَخِشيُت َأْن َيُكوَن ُعِرَض لِ 
صلى اهللا عليه وسلم َال َتْبَرْح،  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَرْدُت َأْن َأْذَهَب، ثُم َذَكْرُت َقْوَل َرُسوِل اهللاِ 

اَل َفَمُكْثُت ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َسِمْعُت َصْوتًا َخِشيُت َأْن َيُكوَن ُعِرَض َلَك، ثُم َذَكْرُت َقْوَلَك، َفُقْمُت؛ َفقَ 
ْن ُأمِتي َال ُيْشِرُك ِباِهللا َشْيًئا النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َذاَك ِجْبِريُل، َأتَاِني َفَأْخَبَرِني َأنُه َمْن َماَت مِ 

 79َدَخَل اْلَجنَة ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَرَق َقاَل: َوإِْن َزَنى َوإِْن َسَرَق أخرجه البخاري في: 
  باب من أجاب بلبيك وسعديك 3كتاب االستئذان: 

   274رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي َذر رضي اهللا عنه، قَاَل: َخَرْجُت َلْيَلًة ِمَن اللَياِلي، َفِإَذا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث َأبِ 
َأْمِشي ِفي  َيْمِشي َوْحَدُه، َوَلْيَس َمَعُه ِإْنَساٌن؛ َقاَل َفَظَنْنُت َأنُه َيْكَرُه َأْن َيْمِشَي َمَعُه َأَحٌد، َقاَل: َفَجَعْلتُ 

، َجَعَلِني اُهللا ِفَداَءَك، َقاَل: َيا َأَبا َذر َتَعالَ ِظل اْلقَ  ه َقاَل: َمِر، َفاْلَتَفَت َفَرآِني، َفَقاَل: َمْن هَذا ُقْلُت: َأُبو َذر
 َخْيًرا َفَنَفَح ِفيِه َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة، َفَقاَل: ِإن اْلُمْكِثِريَن ُهُم اْلُمِقلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإال َمْن َأْعَطاُه اهللاُ 

ْس هُهَنا َقاَل: َيِمينُه َوِشَماَلُه َوَبْيَن َيَدْيِه َوَوَراَءُه َوَعِمَل ِفيِه َخْيًرا َقاَل: َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة؛ َفَقاَل ِلي: اْجلِ 
ِإَلْيَك َقاَل: َفاْنَطَلَق ِفي اْلَحرِة َحتى َال  َفَأْجَلَسِني ِفي َقاٍع َحْوَلُه ِحَجاَرٌة، َفَقاَل ِلي: اْجِلْس هُهَنا َحتى َأْرِجعَ 

َنى َقاَل: َفَلما َأَراُه، َفَلِبَث َعني َفَأَطاَل اللْبَث، ثُم ِإني َسِمْعُتُه َوُهَو ُمْقِبٌل، َوُهَو َيُقوُل: َوإِْن َسَرَق َوإِْن زَ 
َلِني اُهللا ِفَداَءَك، َمْن ُتَكلُم ِفي َجاِنِب اْلَحرِة، َما َسِمْعُت َأَحًدا َجاَء َلْم َأْصِبْر َحتى ُقْلُت َيا َنِبي اِهللا َجعَ 

 ْر ُأمِة، َقاَل: َبشَالُم، َعَرَض ِلي ِفي َجاِنِب اْلَحرِريُل َعَلْيِه الس َتَك َأنُه َمْن َيْرِجُع ِإَلْيَك َشْيًئا َقاَل: َذاَك ِجْب
ْيًئا َدَخَل اْلَجنَة، ُقْلُت: َيا ِجْبِريُل َوإِْن َسَرَق َوإِْن َزَنى َقاَل: َنَعْم َقاَل، ُقْلُت: َوإِْن َماَت َال ُيْشِرُك ِباِهللا شَ 

باب المكثرون  13كتاب الرقاق:  81َسَرَق َوإِْن َزَنى َقاَل: َنَعْم َوإِْن َشِرَب اْلَخْمَر أخرجه البخاري في: 
  هم المقلون
   276رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  في الكنازين لَألموال والتغليظ عليهم
  277رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َذر َعِن اَألْحَنِف ْبِن َقْيٍس، َقاَل: َجَلْسُت ِإَلى َمٍإل ِمْن ُقَرْيٍش، َفَجاَء َرُجٌل َخِشُن الشَعِر 

 ى َقاَم َعَلْيِهْم َفَسلَياِب َواْلَهْيَئِة، َحتَوالث َم، ثُمِر اْلَكاِنِزيَن ِبَرْضٍف ُيْحَمى َعَلْيِه ِفي َناِر َجَهنَقاَل: َبش َم، ثُم
 ِمْن ُيوَضُع َعَلى َحَلَمِة َثْدِي َأَحِدِهْم َحتى َيْخُرَج ِمْن ُنْغِض َكِتِفِه، َوُيوَضُع َعَلى ُنْغِض َكِتِفِه َحتى َيْخُرجَ 

ثُم َولى َفَجَلَس ِإَلى َساِرَيٍة َوَتِبْعُتُه َوَجَلْسُت ِإَلْيِه، َوَأَنا َال َأْدِري َمْن ُهَو؛ َفُقْلُت َلُه: َال َحَلَمِة َثْدِيِه َيَتَزْلَزُل 
ِليُلَك ُت َمْن خَ ُأَرى اْلَقْوَم ِإال َقْد َكِرُهوا الِذي ُقْلَت، َقاَل: ِإنُهْم َال َيْعِقُلوَن َشْيًئا، َقاَل ِلي َخِليِلي َقاَل: ُقلْ 

 ْمِس َما َبِقَي ِمَن النَأتُْبِصُر ُأُحًدا َقاَل: َفَنَظْرُت ِإَلى الش صلى اهللا عليه وسلم َيا َأَبا َذر ِبيَهاِر، َقاَل: الن
 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يْرِسُلِني ِفي َحاَجٍة َلُه ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َما ُأِحب ِلي ِمْثَل  َوَأَنا ُأَرى َأن َأن

ا، َال َواِهللا َال َأْسَأُلُهْم ُدْنَيا، ُأُحٍد َذَهًبا ُأْنِفُقُه ُكلُه ِإال َثَالَثَة َدَناِنيَر َوإِن هؤَُالِء َال َيْعِقُلوَن، ِإنَما َيْجَمُعوَن الدْنيَ 
باب ما أدى زكاته  4كتاب الزكاة:  24: َوَال َأْسَتْفِتيِهْم َعْن ِديٍن َحتى َأْلَقى اَهللا أخرجه البخاري في

  فليس بكنز
  277رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

   278رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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: َأْنِفْق حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: قَاَل اُهللا َعز َوجَ  ل
اُء اللْيَل َوالنَهاَر َوَقاَل: َأَرَأْيُتْم  َما َأْنَفَق ُمْنُذ َخَلَق ُأْنِفْق َعَلْيَك َوَقاَل: َيُد اِهللا َمَألى، َال َتِغيُضَها َنَفَقٌة، َسح

اِء، َوِبَيِدِه اْلِميَزان َيْخِفُض َوَيْرَفُع السمَواِت َواَألْرَض، َفِإنُه َلْم َيِغْض َما ِفي َيِدِه، َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلمَ 
  باب قوله وكان عرشه على الماء 2سورة هود:  11كتاب التفسير:  65أخرجه البخاري في: 

  278رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة
  279رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َغ النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأن َرُجًال ِمْن َأْصَحاِبِه َأْعَتَق ُغَالًما عْن ُدُبٍر، َلْم حديث َجاِبٍر، َقاَل: َبلَ 

كتاب األحكام:  93َيُكْن َلُه َماٌل َغْيَرُه، َفَباَعُه ِبَثَماِنِماَئِة ِدْرَهٍم، ثُم َأْرَسَل ِبَثَمِنِه ِإَلْيِه أخرجه البخاري في: 
  الناس أموالهم وضياعهم باب بيع اإلمام على 32

  279رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل النفقة والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين
   279رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َماًال ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن َأَحب حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأْكَثَر اَألْنَصاِر ِباْلَمِديَنِة 
َوَيْشَرُب َأْمَواِلِه إَِلْيِه َبْيُرَحاَء، َوَكاَنْت ُمْسَتْقِبَلَة اْلَمْسِجِد، َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُخُلَها 

اُلوا اْلِبر َحتى ُتْنِفُقوا ِمما ُتِحبوَن) َقاَم َأُبو ِمْن َماٍء ِفيَها َطيٍب؛ َقاَل َأَنٌس: َفَلما أُْنِزَلْت هِذِه اآلَية (َلْن َتنَ 
َناُلوا َطْلَحَة ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن اَهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل (َلْن تَ 

 َأَحب وَن) َوإِنا ُتِحبى تُْنِفُقوا ِممَحت َها َوُذْخَرَها ِعْنَد  اْلِبرَها َصَدَقٌة ِهللا؛ َأْرُجو ِبرن َأْمَواِلي ِإَلي َبْيُرَحاُء، َوإِ
اِهللا؛ َفَضْعَها َيا َرُسوَل اِهللا َحْيُث َأَراَك اُهللا َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َبْخ ذِلَك َماٌل 

َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوإِني َأَرى َأْن َتْجَعَلَها ِفي اَألْقَرِبيَن َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َأْفَعُل َيا َراِبٌح، ذِلَك َماٌل َراِبٌح، َوَقْد 
ِه أخرجه البخاري في:  كتاب الزكاة على األقارب 24َرُسوَل اِهللا َفَقَسَمَها َأُبو َطْلَحَة ِفي َأَقاِرِبِه َوَبِني َعم  

  279رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َض حديث َمْيُموَنَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنَها َأْعَتَقْت َوِليَدًة َلَها َفَقاَل َلَها: َوَلْو َوَصْلِت َبعْ 
  باب بمن ُيبدأ بالهدية 16كتاب الهبة:  51َأْخواِلِك َكاَن َأْعَظَم َألْجِرِك أخرجه البخاري في: 

   280رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/9(  

  

دْقَن حديث َزْيَنَب اْمَرَأِة َعْبِد اِهللا َقاَلْت: ُكْنُت ِفي اْلَمْسِجِد، َفَرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َتصَ 
اِهللا، َسْل َرُسوَل اِهللا  َوَلْو ِمْن ُحِليُكن َوَكاَنْت َزْيَنُب ُتْنِفُق َعَلى َعْبِد اِهللا، َوَأْيَتاٍم ِفي َحْجِرَها، َفَقاَلْت ِلَعْبدِ 



      

َدَقِة َفَقاَل: َسِلي  ي َأْن ُأْنِفَق َعَلْيَك َوَعَلى َأْيتَاِمي ِفي َحْجِري ِمَن الصصلى اهللا عليه وسلم، َأَيْجِزي َعن
َأًة ِمَن َأْنِت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َفاْنَطَلْقُت ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَوَجْدُت اْمرَ 

سلم، اَألْنَصاِر َعَلى اْلَباِب، َحاَجُتَها ِمْثُل َحاَجِتي؛ َفَمر َعَلْيَنا ِبَالٌل، َفُقْلَنا: َسِل النِبي صلى اهللا عليه و 
َأَلُه، َفَقاَل: َمْن َأَيْجِزي َعني َأْن ُأْنِفَق َعَلى َزْوِجي َوَأْيتَاٍم ِلي ِفي َحْجِري َوُقْلَنا: َال ُتْخِبْر ِبَنا َفَدَخَل َفسَ 

َدَقِة ُهَما َقاَل: َزْيَنُب َقاَل: َأي الزَياِنِب َقاَل: اْمَرَأة َعْبِد اِهللا، َقاَل: َنَعْم َلَها َأْجَراِن، َأْجُر اْلَقَرابَ  ِة وَأْجُر الص
  باب الزكاة على الزوج واأليتام في الحجر 48كتاب الزكاة:  24أخرجه البخاري في: 

  281رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
  

، َوَلْسُت حديث ُأم َسَلَمَة، َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َهْل ِلي ِمْن َأْجٍر ِفي َبِني َأِبي َسَلَمَة َأْن ُأْنِفَق َعَلْيِهمْ 
كتاب  69َلْيِهْم أخرجه البخاري في: ِبتَاِرَكِتِهْم هَكَذا َوهَكَذا، ِإنَما ُهْم َبِني َقاَل: َنَعْم َلِك َأْجُر َما َأْنَفْقِت عَ 

  باب وعلى الوارث مثل ذلك: 14النفقات: 
   282رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َأْنَفَق اْلُمْسِلُم َنَفَقًة َعَلى َأهْ  ِلِه، حديث َأِبي ِمْسُعوٍد اَألْنَصاِري
باب في فضل النفقة على  1كتاب النفقات:  69ِسُبَها، َكاَنْت َلُه َصَدَقًة أخرجه البخاري في: َوُهَو َيْحتَ 

  األهل
  282رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َقاَلْت: َقِدَمْت َعَلي ُأمي َوِهَي ُمْشِرَكٌة ِفي َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه

، َفاْسَتْفَتْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُقْلُت، َوِهَي َراِغَبٌة: َأَفَأِصُل ُأمي َقاَل: َنَعْم ِصِلي وسلم
  باب الهدية للمشركين 29كتاب األذان:  51ُأمِك أخرجه البخاري في: 

  282رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وصول ثواب الصدقة عن الميت ِإليه
  282رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لَمْت حديث َعاِئَشَة، َأن َرُجًال َقاَل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ُأمي اْفُتِلَتْت َنْفَسَها، َوَأُظنَها َلْو َتكَ 

باب  95 كتاب الجنائز: 23َتَصَدَقْت، َفَهْل َلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدْقُت َعْنَها َقاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في: 



      

  موت الفجأة البغتة
  282رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

   283رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِجْد حديث َأِبي ُموَسى، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َعَلى ُكل ُمْسِلٍم َصَدَقٌة َقاُلوا: َفِإْن َلْم يَ 
يُن َذا اْلَحاَجِة َقال: َفَيْعَمُل ِبَيَدْيِه َفَيْنَفُع َنْفَسُه َوَيَتَصدُق َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َأْو َلْم َيْفَعْل َقاَل: َفُيعِ 

َفِإْن َلْم َيْفَعْل َقاَل: َفُيْمِسُك  اْلَمْلُهوَف َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيْفَعْل َقاَل: َفَيْأُمُر ِباْلَخْيِر َأْو َقاَل: ِباْلَمْعُروِف َقاَل:
  باب كل معروف صدقة 33كتاب األدب:  78َعِن الشر َفِإنُه َلُه َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: 

  283رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َمى ِمَن الناِس حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُكل ُسالَ 
 ُجَل َعَلى َدابْمُس؛ َيْعِدُل َبْيَن اْثَنْيِن َصَدَقٌة، َوُيِعيُن الرَيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الش ِتِه َفَيْحِمُل َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكل

 َبُة َصَدَقٌة َوُكليَالِة َصَدَقٌة،  َعَلْيَها َأو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الط َخْطَوٍة َيْخُطوَها ِإَلى الص
باب من أخذ بالركاب  128كتاب الجهاد:  56َوُيِميُط اَألَذى َعِن الطِريِق َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: 

  ونحوه
  283رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في المنفق والممسك

  284رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباد ِفيِه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رض
ُمْمِسًكا َتَلًفا أخرجه  ِإال َمَلَكاَن َيْنِزَالِن، َفَيُقوُل َأَحُدُهَما: اللُهم َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا؛ َوَيُقوُل اآلَخُر: اللُهم أْعطِ 

   باب قول اهللا تعالى (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) 27كتاب الزكاة:  24ي: البخاري ف
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  284رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الترغيب في الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها
  284رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وسلم َيُقوُل: َتَصدُقوا َفِإنُه َيأِتي َعَلْيُكْم َزَماٌن  حديث َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه

ا اْلَيْوَم َفَال َيْمِشي الرُجُل ِبَصَدَقِتِه َفَال َيِجُد َمْن َيْقَبُلَها، َيُقوُل الرُجُل َلْو ِجْئَت ِبَها ِباَألْمِس َلَقِبْلُتَها، فَ  َأم
  باب الصدقة قبل الرد 9الزكاة: كتاب  24َحاَجَة ِلي ِبَها أخرجه البخاري في: 

  284رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُموَسى رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَيْأِتَين َعَلى الناِس َزَماٌن 
َدَقِة ِمَن الذَهِب ثُم َال َيِجُد َأَحًدا َيْأُخذُ  ُجُل ِفيِه ِبالصُجُل اْلَواِحُد َيْتَبُعُه َأْرَبُعوَن َيُطوُف الرَها ِمْنُه، َوُيَرى الر

باب الصدقة  9كتاب الزكاة:  24اْمَرَأًة َيُلْذَن ِبِه، ِمْن ِقلِة الرَجاِل َوَكْثَرِة النَساِء أخرجه البخاري في: 
  قبل الرد

  284رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َتُقوُم الساَعُة َحتى َيْكُثَر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه
ِرُضُه َعَلْيِه: ِفيُكم اْلَماُل، َفَيِفيَض َحتى ُيِهم َرب اْلَماِل َمْن َيْقَبُل َصَدَقَتُه، َوَحتى َيْعِرَضُه َفَيُقوَل الِذي َيعْ 

  باب الصدقة قبل الرد 9كتاب الزكاة:  24في: َال َأَرَب ِلي أخرجه البخاري 
  285رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

   285رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْسٍب َطيٍب، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َتَصدَق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن كَ 
َربي َأَحُدُكْم َفُلوُه، َحتى َوَال َيْصَعُد ِإَلى اِهللا ِإال الطيُب، َفِإن اَهللا َيَتَقبُلَها ِبَيِميِنِه، ثُم ُيَربيَها ِلَصاِحِبَها كَما يُ 

لى (تعرج المالئكة باب قول اهللا تعا 23كتاب التوحيد:  97َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل أخرجه البخاري في: 
  والروح إليه)



      

  285رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار
  286رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وا الناَر حديث َعِدي ْبِن َحاِتِم رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اتقُ 

  اتقوا النار ولو بشق تمرة 10كتاب الزكاة:  24َوَلْو َبِشق َتْمَرٍة أخرجه البخاري في: 
  286رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَم يَ حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإال َوَسُيَكلُمُه اُهللا 

َيَدْيِه َفَتْسَتْقِبُلُه الناُر،  اْلِقَياَمِة، َلْيَس َبْيَن اِهللا َوَبْيَنُه َتْرُجَماٌن، ثُم َيْنُظُر َفَال َيَرى َشْيًئا قداَمُه، ثُم َيْنُظُر َبْينَ 
  َفَمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيتِقَي الناَر َوَلْو ِبِشق َتْمَرةٍ 

ا، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اتُقوا الناَر، ثُم َأْعَرَض َوَأَشاَح؛ ثُم َقاَل: اتُقوا الناَر، َوَعْنُه َأْيضً 
، َفَمْن َلْم َيِجْد ْمَرةٍ ثُم َأْعَرَض َوَأَشاَح، َثَالثًا َحتى َظَننا َأنُه َيْنُظُر إَِلْيَها ثُم َقاَل: اتُقوا الناَر َوَلْو ِبِشق تَ 

   باب من نوقش الحساب عذب 49كتاب الرقاق:  81َفِبَكِلَمٍة َطيَبٍة أخرجه البخاري في: 
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  286رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الحمل أجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل
  286رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َدَقِة ُكنا َنَتَحاَمُل؛ َفَجاَء َأُبو َعِقيٍل ِبِنْصِف َصاٍع، َوَجاَء ِإْنَساٌن حديث َأِبي َمْسُعوٍد  ا ُأِمْرَنا ِبالصَقاَل: َلم

ِذيَن  َفَنَزَلْت (ال ِبَأْكَثَر ِمْنُه؛ َفَقاَل اْلُمَناِفُقوَن: ِإن اَهللا َلَغِني َعْن َصَدَقِة هَذا، َوَما َفَعَل هَذا اآلَخُر ِإال ِرَئاءً 
َدَقاِت َوالِذيَن َال َيِجُدوَن ِإال ُجْهَدُهْم) اآلَيَة أخرجه  ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفي الصوالبخاري َيْلِمُزوَن اْلُمط

  باب قوله (الذين يلمزون المطوعين) 11سورة التوبة:  9كتاب التفسير:  65في: 
  287رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل المنيحة



      

  287رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِنْعَم اْلَمِنيَحُة اللْقَحُة 
، َتْغُدو ِبِإَناٍء َوَتُروُح ِبِإَناٍء أخرجه البخاري في:  ِفي اُة الصِمْنَحًة، َوالش ِفي 35: كتاب الهبة 51الص 

  باب فضل المنيحة
  287رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مثل المنفق والبخيل

   287رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َضَرَب َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَثَل اْلَبِخيِل َواْلُمَتَصدِق َكَمَثِل َرُجَلْيِن 
ِمْن َحِديٍد، َقِد اْضُطرْت َأْيِديِهَما إلى ثُديِهَما َوَتَراِقيِهَما؛ َفَجَعَل اْلُمَتَصدُق َكلَما َتَصدَق  َعَلْيِهَما ُجبَتانِ 

َأَخَذْت َقَلَصْت، وَ ِبَصَدَقٍة اْنَبَسَطْت َعْنُه َحتى َتْغَشى َأَناِمَلُه، َوَتْعُفَو َأَثَرُه؛ َوَجَعَل اْلَبِخيُل ُكلَما َهم ِبَصَدَقٍة 
  ُكل َحْلَقٍة ِبَمَكاِنَها

َأْيَتُه َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَأَنا َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل ِبِإْصَبِعِه هَكَذا ِفي َجْيِبِه، َفَلْو رَ 
ن عند الصدر باب جيب القميص م 9كتاب اللباس:  77ُيَوسُعَها َوَال َتَتَوسُع أخرجه البخاري في: 

  وغيره
  287رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ثبوت أجر المتصدق وإِن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

   288رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َقنَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: قَاَل َرُجٌل َألَتَصد حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن
م ٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه َفَوَضَعَها ِفي َيِد َساِرٍق؛ َفَأْصَبُحوا َيَتَحدُثوَن، ُتُصدَق َعَلى َساِرٍق؛ َفَقاَل: اللهُ ِبَصَدقَ 

وَن، ُتُصدَق َلَك اْلَحْمُد، َألَتَصدَقن ِبَصَدَقٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه، َفَوَضَعَها ِفي َيَدْي َزاِنَيٍة؛ َفَأْصَبُحوا َيَتَحدثُ 



      

ِتِه، َفَوَضَعَها ِفي اللْيَلَة َعَلى َزاِنَيٍة؛ َفَقاَل: اللُهم َلَك اْلَحْمُد َعَلى َزاِنَيٍة؛ َألَتَصدَقن ِبَصَدَقٍة؛ َفَخَرَج ِبَصَدقَ 
؛ َفَأْصَبُحوا َيَتَحدثُوَن، ُتُصدَق َعَلى َغِني َفَقاَل: اللُهم َلكَ  اْلَحْمُد َعَلى َساِرٍق، َوَعَلى َزاِنَيٍة،  َيَدْي َغِني

 َعْن َسِرَقِتِه، َوَأم ُه َأْن َيْسَتِعفا َصَدَقُتَك َعَلى َساِرٍق َفَلَعلَفُأِتَي، َفِقيَل َلُه: َأم َها َوَعَلى َغِنياِنَيُة َفَلَعلا الز
كتاب  24لُه َيْعَتِبُر َفُيْنِفُق ِمما َأْعَطاُه اُهللا أخرجه البخاري في: َأْن َتْسَتِعف َعْن ِزَناَها، َوَأما اْلَغِني َفَلعَ 

  باب إذا تصدق على غني وهو ال يعلم 14الزكاة: 
  288رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أجر الخازن األمين والمرأة ِإذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي

  289ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُموَسى، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَخاِزُن اْلُمْسِلُم اَألِميُن الِذي ُيْنِفُذ، َوُربَما 
ُد اْلُمَتَصدَقْيِن َقاَل: ُيْعِطي َما ُأِمَر ِبِه َكاِمًال ُمَوفًرا، َطيًبا ِبِه َنْفُسُه، َفَيْدَفُعُه ِإَلى الِذي ُأِمَر َلُه ِبِه َأحَ 

   باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 25كتاب الزكاة:  24أخرجه البخاري في: 
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  289رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َها َغْيَر حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َأْنَفَقِت اْلَمْرَأةُ ِمْن َطَعاِم َبْيتِ 
ُقُص َبْعُضُهْم ُمْفِسَدٍة، َكاَن َلَها َأْجُرَها ِبَما َأْنَفَقْت، َوِلَزْوِجَها َأْجُرُه ِبَما َكَسَب، َوِلْلَخاِزِن ِمْثُل ذِلَك، َال َينْ 

باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول  17كتاب الزكاة:  24َأْجَر َبْعٍض َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
  بنفسه
  289رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

 صلى اهللا عليه وسلم: َال َتُصوُم اْلَمْرَأُة، َوَبْعُلَها َشاِهٌد، ِإال ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن الن
  باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوًعا 84كتاب النكاح:  67بِإْذِنِه أخرجه البخاري في: 

  290رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َأْنَفَقِت اْلَمْرَأُة ِمْن َكْسِب 
باب نفقة المرأة إذا  5كتاب النفقات:  69َزْوِجَها َعْن َغْيِر َأْمِرِه َفَلُه ِنْصف َأْجِرِه أخرجه البخاري في: 



      

  لولدغاب عنها زوجها نفقة ا
  290رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من جمع الصدقة وأعمال البر

  290رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْنَفَق َزْوَجْيِن ِفي 
الِة ُدِعَي ِمْن َباِب َسِبيِل اِهللا ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب اْلَجنِة َيا عَ  ْبَد اِهللا هَذا َخْيٌر؛ َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الص

َياِم ُدِعَي ِمنْ  َالِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب اْلِجَهاِد، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الص َباِب  الص
َدقَ  اِن، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصيَدَقةِ الر ِة ُدِعَي ِمْن َباِب الص   
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ْن َفَقاَل َأُبو َبْكٍر رضي اهللا عنه: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمي، َيا َرُسوَل اِهللا َما َعَلي َمْن ُدِعَي ِمْن ِتْلَك اَألْبَواِب مِ 
ْرُجو َأْن َتُكوَن ِمْنُهْم أخرجه البخاري في: َضُروَرٍة، َفَهْل ُيْدَعى َأَحٌد ِمْن تْلَك اَألْبَواِب ُكلَها َقاَل: َنَعْم َوَأ

  باب الريان للصائمين 4كتاب الصوم:  30
  290رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْنَفَق َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل 

نِة، ُكل َخَزَنِة باٍب، َأْي ُفُل َهُلم َقاَل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اِهللا َذاَك الِذي َال َتَوى َعَلْيِه اهللا َدَعاُه َخَزَنُة اْلجَ 
كتاب الجهاد  56َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َألْرُجو َأْن َتُكوَن ِمْنُهْم أخرجه البخاري في: 

  سبيل اهللاباب فضل النفقة في  37والسير: 
  291رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الحث على اإلنفاق وكراهة اإلحصاء

  291رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأْسَماَء، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأْنِفِقي َوَال ُتْحِصي َفُيْحِصَي اُهللا َعَلْيِك، َوَال 
  باب هبة المرأة لغير زوجها 15كتاب الهبة:  51رجه البخاري في: ُتوِعي َفُيوِعَي اُهللا َعَلْيِك أخ

  291رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  الحث على الصدقة ولو بالقليل، وال تمتنع من القليل الحتقاره

  292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َيا ِنَساُء اْلُمْسِلَماِت َال َتْحِقَرن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل:
باب الهبة وفضلها والتحريض  1كتاب الهبة:  51َجاَرةٌ ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة أخرجه البخاري في: 

  عليها
   292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  فضل إخفاء الصدقة
  292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َسْبَعٌة ُيِظلُهُم اُهللا ِفي ِظلِه َيْوَم َال ِظل ِإال حديث َأِبي ُهَريْ 

ِهللا، ِن َتَحابا ِفي اِظلُه: اِإلَماُم اْلَعاِدُل، َوَشاب َنَشَأ ِفي ِعَباَدِة َربِه، َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌق ِفي اْلَمَساِجِد، َوَرُجالَ 
، َوَرُجٌل َتَصدَق اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوَتَفرَقا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل، َفَقاَل ِإني َأَخاُف اهللاَ 

َعْيَناُه أخرجه البخاري في:  َأْخَفى َحتى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اَهللا َخاِلًيا َفَفاَضتْ 
  باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد 36كتاب الزكاة:  10

  292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح
  292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى 

َدَقِة َأْعَظُم َأْجًرا َقاَل: َأْن َتَصدَق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلِغَنى، َوالَ  الص ُتْمِهُل َأي 
كتاب  24ُفَالٍن َكَذا، َوَقد َكاَن ِلُفَالٍن أخرجه البخاري في: َحتى ِإَذا َبَلْغِت الُحْلُقوَم، ُقْلَت ِلُفَالٍن َكَذا، َولِ 

  باب أي الصدقة أفضل 11الزكاة: 
  292رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخذة
   293رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َدَقَة َوالتَعفَف حديث ا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل، َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر، َوَذَكَر الص ْبِن ُعَمَر، َأن
َلُة أخرجه  السائِ َواْلَمْسَئَلَة: اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد السْفَلى، َفاْلَيُد اْلُعْلَيا ِهَي اْلُمْنِفَقُة، َوالسْفَلى ِهيَ 

  ال صدقة إال عن ظهر غني 18كتاب الزكاة:  24البخاري في: 
  293رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد 

َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفُه اُهللا، َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه السْفَلى، َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل،  َوَخْيُر الص
  باب ال صدقة إال عن ظهر غنى 18كتاب الزكاة:  24اُهللا أخرجه البخاري في: 

  293رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأْعَطاِني، ثُم حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم رضي اهللا عنه، َقاَل: َسَألْ 
َأَخَذهُ ِبَسَخاَوِة  َسَأْلُتُه َفَأْعَطاِني، ثُم َسَأْلُتُه َفَأْعَطاِني؛ ثُم َقاَل: َياَحِكيُم ِإن هَذا اْلَماَل َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ، َفَمنْ 

ِف َنْفٍس َلْم ُيَباَرْك َلُه ِفيِه، َكالِذي َيْأُكُل َوَال َيْشَبُع، اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر َنْفٍس ُبوِرَك َلُه ِفيِه، َوَمْن َأَخَذهُ ِبِإْشَرا
   ِمَن اْلَيِد السْفَلى
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الدْنَيا َفَكاَن َأُبو  َقاَل َحِكيٌم: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َوالِذي َبَعَثَك ِباْلَحق َال َأْرزْأ َأَحًدا َبْعدَك َشْيًئا َحتى ُأَفاِرقَ 
اهُ َبْكٍر رضي اهللا عنه، َيْدُعو َحِكيًما ِإَلى اْلَعَطاِء، َفَيْأَبى َأْن َيْقَبَلُه ِمْنُه ثُم ِإن ُعَمَر رضي اهللا عنه َدعَ 

ْلُمْسِلِميَن َعَلى َحِكيٍم، َأني َأْعِرُض ِلُيْعِطَيُه، َفَأَبى َأْن َيْقَبَل ِمْنُه َشْيًئا َفَقاَل ُعَمُر: ِإني ُأْشِهُدُكْم َيا َمْعَشَر ا
  َعَلْيِه َحقُه ِمْن هَذا اْلَفْيِء َفَيْأَبى َأْن َيْأُخَذهُ 

َفَلْم َيْرَزْأ َحِكيٌم َأَحًدا ِمَن الناِس َبْعَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َحتى ُتُوفَي أخرجه البخاري في: 
  ستعفاف عن المسئلةباب اال 50كتاب الزكاة:  24

  294رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  النهي عن المسئلة

  295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ْهُه ِفي الدصلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل َمْن ُيِرِد اُهللا ِبِه َخْيًرا ُيَفق ِبييِن، حديث ُمَعاِوَيَة، َقاَل: َسِمْعُت الن
ُيْعِطي، َوَلْن َتزَاَل هِذِه اُألمُة َقاِئَمًة َعَلى َأْمِر اِهللا، ال َيُضرُهْم َمن َخاَلَفُهْم َحتى َيْأِتَي  َوإِنَما َأَنا َقاِسٌم َواهللاُ 

  باب من يرد اهللا به خيًرا يفقهه في الدين 13كتاب العلم:  3َأْمُر اِهللا أخرجه البخاري في: 
  295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غني وال يفطن له فيتصدق عليه المسكين الذي ال يجد

   295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلْيَس اْلِمْسِكيُن الِذي 
التْمَرتَاِن، َولِكِن اْلِمْسِكيُن َال َيِجُد ِغًنى ُيْغِنيِه، َوَال َيُطوُف َعَلى الناِس، َتُردهُ اللْقَمُة َواللْقَمَتاِن، َوالتْمَرُة وَ 

باب قول  35كتاب الزكاة:  24ُيْفَطُن ِبِه َفُيَتَصدُق َعَلْيِه، َوَال َيُقوُم َفَيْسَأُل الناَس أخرجه البخاري في: 
  اهللا تعالى (ال يسألون الناس إلحاَفا)

  295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة المسألة للناس
  295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َما َيَزاُل الرُجُل َيْسَأُل الناَس َحتى 

باب من سأل  52كتاب الزكاة:  34َيْأِتَي َيْوَم اْلِقَياَمِة َلْيَس ِفي َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم أخرجه البخاري في: 
  الناس تكثًرا
  295رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َألْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم 

كتاب البيوع:  34ْو َيْمَنَعُه أخرجه البخاري في: ُحْزَمًة َعَلى َظْهِرِه َخْيٌر ِمْن َأْن َيْسَأَل َأَحًدا َفُيْعِطَيُه َأ



      

  باب كسب الرجل وعمله بيده 15
  296رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإباحة األخذ لمن أعطى من غير مسألة وال إشراف

   296رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِني اْلَعَطاَء َفَأُقوُل: َأْعِطِه َمْن ُهَو َأْفَقُر حديث ُعَمَر، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْعِطي
َما َال، َفَال ِإَلْيِه ِمني، َفَقاَل: ُخْذُه، ِإَذا َجاَءَك ِمْن هَذا اْلَماِل َشْيٌء َوَأْنَت َغْيُر ُمْشِرٍف َوَال َساِئٍل َفُخْذهُ، وَ 

ن أعطاه اهللا شيًئا من غير مسألة وال باب م 51كتاب الزكاة:  24ُتْتِبْعُه َنْفَسَك أخرجه البخاري في: 
  إشراف نفس
  296رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة الحرص على الدنيا

  296رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َال َيَزاُل َقْلُب 
ْنَيا َوُطوِل اَألَمِل أخرجه البخاري في: اْلَكِبيِر شَ  الد ا ِفي اْثَنَتْيِن: ِفي ُحبباب  5كتاب الرقاق:  81اب

  من بلغ ستين سنة فقد أعذر اهللا إليه في العمر
  296رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْبُن آَدَم َوَيْكَبُر َمَعُه  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيْكَبرُ 

باب من بلغ ستين سنة فقد  5كتاب الرقاق:  81اْثَناِن: ُحب اْلَماِل َوُطوُل اْلُعُمِر أخرجه البخاري في: 
  أعذر اهللا إليه في العمر

  297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لو أن البن آدم واديين البتغى ثالثًا
  297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

يث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلْو َأن ِالْبِن آَدَم َواِدًيا ِمْن َذَهٍب َأَحب حد
 81َأْن َيُكوَن َلُه َواِدَياِن، َوَلْن َيْمَأل َفاُه ِإال التَراُب، َوَيتُوُب اُهللا َعَلى َمْن َتاَب أخرجه البخاري في: 

  باب ما يتقي من فتنة المال 10رقاق: كتاب ال
   297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َلْو َأن ِالْبِن آَدَم ِمْلَء َواٍد َماًال 
َن اْبِن آَدَم ِإال التَراُب، َوَيُتوُب اُهللا َعَلى َمْن َتاَب أخرجه البخاري َألَحب َأن َلُه ِإَلْيِه ِمْثَلُه، َوَال َيْمُأل َعيْ 

  باب ما يتقي من فتنة المال 10كتاب الرقاق:  81في: 
  297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ليس الغنى عن كثرة العرض

  297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلْيَس اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرِض َولِكن اْلِغَنى  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى
  باب الغنى غنى النفس 15كتاب الرقاق:  81ِغَنى النْفِس أخرجه البخاري في: 

  297رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا
   298رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن َأْكَثَر َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َما ُيْخِرُج اُهللا  حديث
َخْيُر َلُكْم ِمْن َبَرَكاِت اَألْرِض ِقيَل: َوَما َبَرَكات اَألْرِض َقاَل: َزْهَرة الدْنَيا َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َهْل َيْأِتي الْ 

، شر َفَصَمَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َحتى َظَننا َأنُه ُيْنَزُل عَلْيِه، ُثم َجَعَل َيْمَسُح َعْن َجِبيِنهِ ِبال
ال ِباْلَخْيِر، ُر إِ َفَقاَل: َأْيَن الساِئُل َقاَل: َأَنا َقاَل َأُبو َسِعيٍد: َلَقْد َحِمْدَناُه ِحيَن َطَلَع ذِلَك، َقال: َال َيْأِتي اْلَخيْ 

َخِضَرِة، َأَكَلْت، َحتى ِإن هَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َوإِن ُكل َما َأْنَبَت الرِبيُع َيْقُتُل َحَبًطا َأْو ُيِلم، ِإال آِكَلَة الْ 



      

ْت، ثُم َعاَدْت َفَأَكَلْت؛ َوإِن هَذا اْلَماَل ِإَذا اْمَتدْت َخاِصَرتَاَها اْسَتْقَبَلِت الَشْمَس َفاْجَترْت َوَثَلَطْت َوَبالَ 
َكالِذي َيْأُكُل َوَال ُحْلَوٌة، َمْن َأَخَذُه ِبَحقِه، َوَوَضَعُه ِفي َحقِه َفِنْعَم اْلَمُعوَنُة ُهَو؛ َوَمْن َأَخَذهُ ِبَغْيِر َحقِه َكاَن 

  حذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاباب ما ي 7كتاب الرقاق:  81َيْشَبُع أخرجه البخاري في: 
   298رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َجَلَس َذاَت َيْوٍم َعَلى اْلِمْنَبِر 
ْن َبْعِدي َما ُيْفَتُح َعَلْيُكْم ِمْن َزْهَرِة الدْنَيا َوِزيَنِتَها َفَقاَل َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، َفَقاَل: ِإني ِمما َأَخاُف َعَلْيُكْم مِ 

ُتَكلُم  َرُجٌل: َيا َرُسوَل اِهللا َأَو َيْأِتي اْلَخْيُر بِالشر َفَسَكَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفِقيَل َلُه: َما َشْأُنكَ 
لُمَك َفَرَأْيَنا َأنُه ُيْنَزُل َعَلْيِه َقاَل َفَمَسَح َعْنُه الرَحَضاَء، َفَقاَل: َأْيَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَال ُيكَ 

ِبيُع َيْقتُ  ا ُيْنِبُت الرِمم َوإِن ، رُه َال َيْأِتي اْلَخْيُر ِبالشُه َحِمَدُه؛ َفَقاَل: ِإناِئُل َوَكَأنآِكَلَة الس ِإال ،ُل َأو ُيِلم
إِن هَذا ْلَخْضَراِء، َأَكَلْت َحتى ِإَذا ْامَتدْت َخاِصَرَتاَها اْسَتْقَبَلْت َعْيَن الشْمِس، َفَثَلَطت َوَباَلْت َوَرَتَعْت، وَ ا

َأْو َكَما َقاَل النِبي  اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوةٌ، َفِنْعَم َصاِحُب اْلُمْسِلِم َما َأْعَطى ِمْنُه اْلِمْسِكيَن َواْلَيِتيَم َواْبَن السِبيلِ 
َيْوَم اْلِقَياَمِة  صلى اهللا عليه وسلم: َوإِنُه َمْن َيْأُخُذُه ِبَغْيِر َحقِه َكالِذي َيْأُكُل َوَال َيْشَبُع، َوَيُكوُن َشِهيًدا َعَلْيهِ 

  باب الصدقة على اليتامى 47كتاب الزكاة:  24أخرجه البخاري في: 
  299فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 

  
  فضل التعفف والصبر

   300رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عنه، َأن َناًسا ِمَن اَألْنَصاِر، َسَأُلوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه 
ُه، َفَقاَل: َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأدِخَرهُ وسلم، َفَأْعَطاُهْم، ثُم َسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم، َحتى َنِفَد َما ِعْندَ 

ْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َعْنُكم، َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفُه اُهللا، َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه اُهللا، َوَمْن َيَتَصبْر ُيَصبْرهُ اُهللا، َوَما أُ 
ْبِر أخرجه البخ باب االستعفاف عن المسئلة 50كتاب الزكاة:  24اري في: َخْيًرا َوَأْوَسَع ِمَن الص  

  300رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  في الكفاف والقناعة
  300رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اللُهم اْرُزْق آَل ُمَحمٍد 

باب كيف كان عيش النبي صلى اهللا عليه وسلم  17كتاب الرقاق:  81رجه البخاري في: ُقوًتا أخ
  وأصحابه وتخليهم من الدنيا

  300رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإعطاء من سأل بفحش وغلظة
  301رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم، َوَعَلْيِه ُبْرٌد حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكْنُت َأْمِشي َمَع الن ِبي

، َفَجَذَبُه َجْذَبًة َشِديَدًة، َحتى َنَظْرُت ِإَلى َصْفَحِة عَ  َغِليُظ اْلَحاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَراِبي َنْجَراِني ِبياِتِق الن
َداِء ِمْن شِ  َرْت بِه َحاِشَيُة الرِذي صلى اهللا عليه وسلم، َقْد َأثَقاَل: ُمْر ِلي ِمْن َماِل اِهللا ال ِة َجْذَبِتِه، ُثمد

 19كتاب فرض الخمس:  57ِعْنَدَك؛ َفاْلَتَفَت ِإَلْيِه، َفَضِحَك، ثُم َأَمَر َلُه ِبَعَطاٍء أخرجه البخاري في: 
   باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
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  301رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقَسَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْقِبَيًة، َوَلْم ُيْعِط 
اهللا عليه وسلم َفاْنَطَلْقُت َمَعُه،  َمْخَرَمَة ِمْنَها َشْيًئا، َفَقاَل َمْخَرَمُة: َيا ُبَني اْنَطِلْق ِبَنا ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى

َلَك َقاَل: َفَنَظَر  َفَقاَل: اْدُخْل َفاْدُعُه ِلي، قَاَل َفَدَعْوُتُه َلُه َفَخَرَج ِإَلْيِه َوَعَلْيِه َقَباٌء ِمْنَها، َفَقاَل: َخَبْأَنا هَذا
  باب كيف يقبض العبد والمتاع 19كتاب الهبة:  51ِإَلْيِه، َفَقاَل: َرِضَي َمْخَرَمُة أخرجه البخاري في: 

  301رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإعطاء من يخاف على ِإيمانه
   302رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َقاَل: َأْعَطى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرْهًطا َوَأَنا َجاِلٌس ِفيِهْم، َقاَل: 
، َفُقْمُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا َفَتَرَك رَ  ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُهْم َرُجًال َلْم ُيْعِطِه، َوُهَو َأْعَجُبُهْم ِإَلي

اَل: صلى اهللا عليه وسلم، َفَساَرْرُتُه، َفُقْلُت: َما َلَك َعْن ُفَالٍن َواِهللا ِإني ُألَراُه ُمْؤِمًنا َقاَل: َأْو ُمْسِلًما قَ 
ُمْؤِمًنا َقاَل: َأْو َكت َقِليًال؛ ثُم َغَلَبِني َما َأْعَلُم ِفيِه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َما َلَك َعْن ُفَالٍن َواِهللا ِإني ُألَراُه َفسَ 

َعْن ُفَالٍن َواِهللا ِإني ُألَراهُ  ُمْسِلًما َقاَل: َفَسَكت َقِليًال، ثُم َغَلَبِني َما َأْعَلُم ِفيِه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َما َلكَ 
 ِمْنُه، َخْشَيَة َأْن ُيَكب ِإَلي ُجَل، َوَغْيُرهُ َأَحبي ُألْعِطي الراِر َعَلى ُمْؤِمًنا َقاَل: َأْو ُمْسِلًما َفَقاَل: ِإنِفي الن

  ن الناس إلحاًفا)باب قول اهللا تعالى (ال يسألو  53كتاب الزكاة:  24َوْجِهِه أخرجه البخاري في: 
  302رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإعطاء المؤلفة قلوبهم على اإلسالم وتصبر من قوى ِإيمانه

   302رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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هللاُ حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َناًسا ِمَن اَألْنَصاِر َقاُلوا ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن َأَفاَء ا
َن َعَلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َأْمَواِل َهَواِزَن َما َأَفاَء َفَطِفَق ُيْعِطي ِرَجاًال ِمْن ُقَرْيٍش اْلَماَئَة مِ 

ْن اإلِبِل؛ َفَقالوا: َيْغِفُر اُهللا ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْعِطي ُقَرْيًشا َوَيَدُعَنا، َوُسُيوُفَنا َتْقُطُر مِ 
َث َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَمَقالِتِهْم، َفَأْرَسَل ِإَلى اَألْنَصاِر َفَجَمَعُهمْ  ِفي ِدَماِئِهْم َقاَل َأَنٌس: َفُحد 

ه وسلم، َفَقاَل: ُقبٍة ِمْن َأَدٍم، َوَلْم َيْدُع َمَعُهْم َأَحًدا َغْيَرُهْم، َفَلما اْجَتَمُعوا َجاَءُهْم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علي
ا، َوَأما ُأَناٌس ِمنا َما َكاَن َحِديٌث َبَلَغِني َعْنُكْم َقاَل َلُه ُفَقَهاُؤُهْم: َأما َذوو آَراِئَنا َيا َرُسوَل اِهللا َفَلْم َيُقولوا َشْيئً 

ْعِطي قَرْيًشا َوَيْتُرُك اَألْنَصاَر، َحِديَثٌة َأْسَناُنُهْم، َفَقاُلوا: َيْغِفُر اُهللا ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يُ 
َوُسُيوُفنا َتْقُطُر ِمْن ِدَماِئِهْم َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإني ُألْعِطي ِرَجاًال َحِديٌث َعْهُدُهْم 

ْم ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبُكْفٍر، َأَما َتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب الناُس ِباَألْمَواِل، َوَتْرِجُعوَن ِإَلى ِرحاِلكُ 
ْم: ِإنُكْم َسَتَرْوَن َفَواِهللا َما َتْنَقِلُبوَن ِبِه، َخْيٌر ِمما َيْنَقِلُبوَن ِبِه َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اِهللا َقْد َرِضيَنا َفَقاَل َلهُ 

ُسوَلُه صلى اهللا عليه وسلم َعَلى اْلَحْوِض َقاَل َأَنٌس: َفَلْم َبْعِدي َأَثَرًة َشِديَدًة، َفاْصبُروا َحتى َتْلَقُوا اَهللا َورَ 
باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم  19كتاب فرض الخمس:  57َنْصِبْر أخرجه البخاري في: 

   يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
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  303رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل: َدَعا النِبي صلى اهللا عليه وسلم اَألْنَصاَر، َفَقاَل: َهْل ِفيُكْم َأَحٌد ِمْن  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه،
أخرجه َغْيِرُكْم َقالوا: َال، ِإال اْبُن ُأْخٍت َلَنا؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْبُن ُأْخِت اْلَقْوِم ِمْنُهْم 

  ب ابن أخت القوم ومولى القوم منهمبا 14كتاب المناقب:  61البخاري في: 
  304رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَلِت اَألْنَصاُر َيْوَم َفْتِح َمكَة، وَأْعَطى ُقَرْيًشا: َواِهللا ِإن هَذا َلُهَو 

َنا َتَرد َعَلْيِهْم َفَبَلَغ ذِلَك النِبي صلى اهللا عليه وسلم، اْلَعَجُب، ِإن ُسُيوَفَنا َتْقُطُر ِمْن ِدَماِء ُقَرْيٍش، َوَغَناِئمُ 
َقاَل: َأَو َال  َفَدَعا األَْنَصاَر َقاَل، َفَقاَل: َما الِذي َبَلَغِني َعْنُكْم َوَكاُنوا َال َيْكِذُبوَن َفَقاُلوا: ُهَو الِذي َبَلَغكَ 

ِم ِإَلى بُيوِتِهْم، َوَتْرِجُعوَن ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى ُبُيوِتُكْم َتْرَضْوَن َأْن َيْرِجَع الناُس ِباْلَغَنائِ 
كتاب  63َلْو َسَلَكِت اَألْنَصاُر َواِدًيا َأْو ِشْعًبا َلَسَلْكُت َواِدَي اَألْنَصاِر َأْو ِشْعَبهْم أخرجه البخاري في: 

  باب مناقب األنصار 1مناقب األنصار: 
   304رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َكاَن َيْوُم ُحَنْيٍن اْلَتَقى َهَواِزُن، َوَمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
 َوَسْعَدْيَك َلبْيَك، َنْحُن َعَشَرُة آَالٍف َوالطَلَقاُء َفَأْدَبُروا َقاَل: َيا َمْعَشَر اَألْنَصاِر َقاُلوا: َلبْيَك َيا َرُسوَل اهللاِ 

َأْعَطى َبْيَن َيَدْيَك َفَنَزَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأَنا َعْبُد اِهللا َوَرُسوُلُه َفاْنَهَزَم اْلُمْشِرُكوَن، فَ 
َفَأْدَخَلُهْم ِفي ُقبٍة، َفَقاَل: َأَما َتْرَضْوَن َأْن الطَلَقاَء َواْلُمَهاِجِريَن َوَلْم ُيْعِط اَألْنَصاَر َشْيًئا َفَقاُلوا؛ َفَدَعاُهْم 

َيْذَهَب الناُس ِبالشاِة َواْلَبِعيِر َوَتْذَهُبوَن ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه 
 64ْرُت ِشْعَب اَألْنَصاِر أخرجه البخاري في: وسلم: َلْو َسَلَك الناُس َواِدًيا َوَسَلَكِت اَألْنَصاُر ِشْعًبا َالْختَ 

  باب غزوة الطائف 56كتاب المغازي: 
   305رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َسَم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيِد ْبِن َعاِصٍم، َقاَل: َلما َأَفاَء اُهللا َعَلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْيٍن قَ 
 ُهْم َوَجُدوا، ِإْذ َلْم ُيِصْبُهْم َما َأَصابَ ِفي النَفِة َقُلوُبُهْم َوَلْم ُيْعِط اَألْنَصاَر َشْيًئا؛ َفَكَأناَس، اِس ِفي اْلُمَؤلالن 

 ًال َفَهَداُكُم اُهللا ِبي، َوُكْنُتْم ُمَتَفرَفُكُم اُهللا ِبي، َفَخَطَبُهْم َفَقاَل: َيا َمْعَشَر اَألْنَصاِر َأَلْم َأِجْدُكْم ُضالِقيَن َفَأل
؛ َقاَل: َما َيْمَنُعُكْم َأْن ُتجِ  َما َقاَل َشْيًئا، َقاُلوا: اُهللا َوَرُسوُلُه َأَمنيُبوا َرُسوَل اِهللا َوَعاَلًة َفَأْغَناُكُم اهللا ِبي كل

ن َقاَل: َلْو ِشئُتْم ُقْلُتْم: ِجْئَتَنا َكَذا َوَكَذا، صلى اهللا عليه وسلم َقاَل، ُكلَما َقاَل َشْيًئا، َقاُلوا: اُهللا َوَرُسوُلُه َأمَ 
ْوَال اْلِهْجَرُة َأَتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب الناُس ِبالشاِة َواْلَبِعيِر َوَتْذَهُبوَن ِبالنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى ِرَحاِلُكْم لَ 

 اُس َواِدًيا َوِشْعًبا َلَسَلْكُت َواِدَي اَألْنَصاِر َوِشْعَبَها، اَألْنَصاُر َلُكْنُت اْمرًءا ِمَن اَألْنَصاِر، َوَلْو َسَلَك الن
اري في: ِشَعاٌر َوالناُس ِدثَاٌر، ِإنُكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي َأَثَرًة َفاْصِبُروا َحتى َتْلَقْوِني َعَلى اْلَحْوِض أخرجه البخ

  باب غزوة الطائف 56كتاب المغازي:  64
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َكاَن َيْوُم ُحَنْيٍن آَثَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
ْثَل ذِلَك، َوَأْعَطى ُأَناًسا ُأَناًسا ِفي اْلِقْسَمِة َفَأْعَطى اَألْقَرَع ْبَن َحاِبٍس ِماَئًة ِمَن اِإلِبِل، َوَأْعَطى ُعَيْيَنَة مِ 

يَها، َوَما ُأِريَد ِمْن َأْشَراِف اْلَعَرِب، َفآَثَرُهْم َيْوَمِئٍذ ِفي اْلِقْسَمِة؛ َقاَل َرُجٌل: َواِهللا ِإن هِذِه اْلِقْسَمَة َما ُعِدَل فِ 
، َفَأَتْيتُه َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل: َفَمْن َيْعِدُل ِإَذا َلْم ِبَها َوْجُه اِهللا َفُقْلُت: َواِهللا ُألْخِبَرن النِبي صلى اهللا عليه وسلم

كتاب  57َيْعِدِل اُهللا َوَرُسوُلُه َرِحَم اُهللا ُموَسى، َقْد ُأوِذَي ِبَأْكَثَر ِمْن هَذا َفَصَبَر أخرجه البخاري في: 
رهم من الخمس باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغي 19فرض الخمس: 

  ونحوه
  307رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ذكر الخوارج وصفاتهم

  308رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ال حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْقِسُم َغنيَمًة ِباْلِجْعَراَنِة، ِإْذ قَ 
باب  15كتاب فرض الخمس:  57َلُه: َشِقيُت ِإْن َلْم َأْعِدْل أخرجه البخاري في: َلُه َرُجٌل: اْعِدْل َفَقاَل 



      

  ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
   308رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ى اهللا عليه حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعَث َعِلي رضي اهللا عنه ِإَلى النِبي صل
، َوُعَيْيَنةَ  اْلُمَجاِشِعي ثُم وسلم ِبُذَهْيَبٍة َفَقَسَمَها َبْيَن اَألْرَبَعِة، اَألْقَرِع ْبِن َحاِبٍس اْلَحْنَظِلي  ، ْبِن َبْدٍر اْلَفَزاِري

 َأَحِد َبِني َنْبَهاَن، َوَعْلَقَمَة ْبِن ُعَالَثَة اْلَعاِمِري ُثم ، اِئيَأَحِد َبِني ِكَالٍب؛ َفَغِضَبْت ُقَرْيٌش َوَزْيٍد الط ثُم ،
َعْيَنْيِن، ُمْشِرُف َواَألْنَصاُر َقاُلوا: ُيْعِطي َصَناِديد َأْهل َنْجٍد َوَيَدُعَنا َقاَل: ِإنَما َأتَألُفُهْم َفَأْقَبَل َرُجٌل َغاِئُر الْ 

َمْحُلوٌق، َفَقاَل: اتِق اَهللا َيا ُمَحمُد َفَقاَل: َمْن ُيِطِع اَهللا ِإَذا َعَصْيُت اْلَوْجَنَتْيِن، َناِتىُء اْلَجِبيِن، َكث اللْحَيِة، 
َفَمَنَعُه َفَلما َولى، َأَيْأمُنِني اُهللا َعَلى َأْهِل اَألْرِض َوَال تَْأَمُنوَنِني َفسَأَلُه َرُجٌل َقْتَلُه، َأْحِسُبُه َخاِلَد ْبَن اْلَوِليِد، 

ْن ِضْئِضِئي هَذا َأْو ِفي َعِقَب هَذا َقْوٌم َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الديِن َقاَل: َإن مِ 
ْقُتَلنُهْم َقْتَل ْم ألَ ُمُروَق السْهِم ِمَن الرِميِة، َيْقتُُلوَن َأْهَل اِإلْسَالِم، َوَيدُعوَن َأْهَل اَألْوثَاِن، َلِئْن َأَنا َأْدَرْكُتهُ 

  باب قول اهللا تعالى (وٕالى عاد أخاهم هودا) 6كتاب األنبياء:  6َعاٍد أخرجه البخاري في: 
   308رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َبَعَث َعِلي ْبُن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه، ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى  اهللا حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
ْل ِمْن ُتَراِبَها، َقاَل: َفَقَسَمَها َبْيَن َأْربَ  َعِة َنَفٍر: عليه وسلم، ِمَن اْلَيَمِن ِبُذَهْيَبٍة ِفي َأِديٍم َمْقُروٍظ؛ َلْم ُتَحص

 ا َعْلَقَمُة َوإِماِبُع ِإمَفْيِل َفَقاَل َرُجٌل َبْيَن ُعَيْيَنَة ْبِن َبْدٍر، َوَأْقرَع ْبِن َحاِبٍس، َوَزْيِد اْلَخْيِل، َوالرا َعاِمُر ْبُن الط
َال ِمْن َأْصَحاِبِه: ُكنا َنْحُن َأَحق ِبهَذا ِمْن هؤَُالِء َقاَل: َفَبَلَغ ذِلَك النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأ

ًحا َوَمَساًء َقاَل: َفَقاَم َرُجٌل َغاِئُر اْلَعْيَنْيِن، َتْأَمُنوِني َوَأَنا َأِميُن َمْن ِفي السَماِء، َيْأِتيِني َخَبُر السَماِء َصَبا
وَل اِهللا اتِق ُمْشِرُف اْلَوْجَنَتْيِن، َناِشُز اْلَجْبَهِة، َكث اللْحَيِة، َمْحُلوُق الرْأِس، ُمَشمُر اِإلَزاِر؛ َفَقاَل: َيا َرسُ 

   َأْن َيتِقَي اَهللا َقاَل: ثُم َولى الَرُجلُ  اَهللا َقاَل: َوْيَلَك َأَوَلْسُت َأَحق َأْهِل اَألْرضِ 
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اِلٌد: َوَكْم ِمْن َقاَل َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد: َيا َرُسوَل اِهللا َأَال َأْضِرُب ُعُنَقُه َقاَل: ال، َلَعلُه َأْن َيُكوَن ُيَصلي َفَقاَل خَ 
ِه َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َلْم ُأوَمْر َأْن َأْنُقَب ُقُلوَب ُمَصل َيُقوُل ِبِلَساِنِه َما َلْيَس ِفي َقْلبِ 

، َفَقاَل: ِإنُه َيْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئي هذَ  َنَظَر ِإَلْيِه، َوُهَو ُمَقف ُبُطوَنُهْم َقاَل: ثُم اِس، َوَال َأُشقا َقْوٌم َيْتُلوَن الن
ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الديِن َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِميِة َوَأُظنُه َقاَل: َلِئْن  ِكَتاَب اِهللا َرْطًبا، الَ 

باب بعث علي ابن أبي  61كتاب المغازي:  64َأْدَرْكُتُهْم َألْقُتَلنُهْم َقْتَل َثُموَد أخرجه البخاري في: 
  يد رضي اهللا عنه إلى اليمن قبل حجة الوداعطالب عليه السالم وخالد بن الول

  309رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َيْخُرُج 
َمَع ِصَياِمِهْم، َوَعَمَلُكْم َمَع َعَمِلِهْم، َوَيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، ِفيُكْم َقْوٌم َتْحِقُروَن َصَالَتُكْم َمَع َصَالِتِهْم، َوِصَياَمُكْم 

 َيَرى َشْيًئا، َال ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الديِن َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِميِة، َيْنُظُر ِفي النْصِل َفالَ 
يِش َفَال َيَرى َشْيًئا، َوَيَتَماَرى ِفي اْلُفوِق أخرجه البخاري َوَيْنُظُر ِفي اْلِقْدِح َفَال َيَرى شَ  يًئا، َوَيْيُظُر ِفي الر

  باب من رايا بقراءة أو تأكل به أو فخر به 36كتاب فضاِئل القرآن:  66في: 
   311رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َبيْ 
ْيَلَك َوَمْن َيْقِسُم َقْسًما، َأَتاُه ُذو اْلُخَوْيِصَرِة، َوُهَو َرُجٌل ِمْن َبِني َتِميٍم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا اْعِدْل َفَقاَل: وَ 

َلْم َأُكْن َأْعِدُل َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اِهللا اْئَذْن ِلي ِفيِه، َفَأْضِرَب  َيْعِدُل ِإَذا َلم َأْعِدْل َقْد ِخْبَت َوَخِسْرَت ِإنْ 
، َيْقَرُءوَن ُعَنَقُه َفَقاَل: َدْعُه، َفِإن َلُه َأْصَحاًبا َيْحِقُر َأَحُدُكْم َصَالَتُه َمَع َصَالِتِهْم، َوِصَيامُه َمَع ِصَياِمِهمْ 

اِقَيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الديِن َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِمية، ُيْنَظُر ِإَلى َنْصِلِه، َفَال ُيوَجُد اْلُقْرآَن، َال ُيَجاِوُز َترَ 
يه  ُيوَجُد فِ ِفيِه َشْيٌء؛ ثُم ُيْنَظُر ِإَلى ِرصاِفِه، َفَال ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء؛ ثُم ُيْنَظُر ِإَلى َنِضيِه، َوُهَو ِقْدُحُه، َفالَ 

ِإْحَدى  َشْيٌء، ثُم ُيْنَظُر ِإَلى ُقَذِذِه، َفَال ُيوَجُد ِفيِه َشْيٌء؛ َقْد َسَبَق الَفْرَث َوالدَم؛ آَيُتُهْم َرُجٌل َأْسَوُد،
  سِ َعُضَدْيِه ِمْثُل َثْدِي اْلَمْرَأِة، َأو ِمْثُل اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر َوَيْخُرُجوَن َعَلى ِحيِن ُفْرَقٍة ِمَن النا

 َعِلي ي َسِمْعُت هَذا اْلَحِديَث ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْشَهُد َأنَقاَل َأُبو َسِعيٍد: َفَأْشَهُد َأن 
ِه َعَلى َنْعِت ْبَن َأِبي َطاِلٍب َقاَتَلُهْم، َوَأَنا َمَعُه، َفَأَمَر ِبذِلَك الرُجِل، َفاْلُتِمَس َفُأِتَي ِبِه، َحتى َنَظْرُت ِإَليْ 

باب عالمات  25كتاب المناقب:  61الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم الِذي َنَعَتُه أخرجه البخاري في: 
  النبوة في اإلسالم

  311رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
   التحريض على قتل الخوارج
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  313رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِإَذا َحدْثُتُكْم َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَألْن َأِخر ِمَن  حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل:
ْدَعٌة َسِمْعُت َرُسوَل السَماِء َأَحب ِإَلي ِمْن َأْن َأْكِذَب َعَلْيِه، َوإَِذا حدْثُتُكْم ِفيَما َبْيِني َوَبْيَنُكْم، َفِإن اْلَحْرَب خَ 

َيُقوُل: َيْأِتي ِفي آِخِر الزَماِن َقْوٌم، ُحَدَثاُء اَألْسَناِن، ُسَفَهاُء اَألْحَالِم، َيُقوُلوَن  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم،
اُنُهْم َحَناِجَرُهْم، ِمْن َخْيِر َقْوِل اْلَبِريِة، َيْمُرُقوَن ِمَن اِإلْسَالِم َكَما َيْمُرُق السْهُم ِمَن الرِميِة، َال ُيَجاِوُز ِإيمَ 

كتاب  61ْيَنَما َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم، َفِإن َقْتَلُهْم َأْجٌر ِلَمْن َقَتَلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: َفَأ
  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25المناقب: 

  313رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الخوارج شر الخلق والخليقة
  313رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف َعْن ُيَسْيِر ْبِن َعْمِرو، َقاَل: ُقْلُت ِلَسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف: َهْل َسِمْعَت النِبي صلى اهللا

َيْقَرُءوَن ْوٌم عليه وسلم َيُقوُل ِفي اْلَخواِرِج َشْيًئا َقاَل: َسِمْعُتُه َيُقوُل، َوَأْهَوى ِبَيِدِه ِقَبَل اْلِعَراِق: َيْخُرُج ِمْنُه قَ 
كتاب  88اْلُقْرآَن، َال ُيَجاِوُز َتَراِقَيُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن اِإلْسَالِم ُمُروَق السْهِم ِمَن الرِميِة أخرجه البخاري في: 

  باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن ال ينفر الناس عنه 7استتابة المرتدين: 
  313رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  زكاة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهمتحريم ال

   314رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْؤَتى ِبالتْمِر ِعْنَد ِصَراِم 
ُء هَذا ِبَتْمِرِه، َوهَذا ِمْن َتْمِرِه، َحتى َيِصيَر ِعْنَدهُ َكْوًما ِمْن َتْمٍر َفَجَعَل اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن النْخِل؛ َفَيِجي

عليه وسلم َيْلَعَباِن ِبذِلَك التْمِر؛ َفَأَخَذ َأَحُدُهَما َتْمَرًة َفَجَعَلَها ِفي ِفيِه، َفَنَظَر ِإَلْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 
َدَقَة أخرجه فَ  ٍد صلى اهللا عليه وسلم َال َيْأُكُلوَن الصآَل ُمَحم َأْخَرَجَها ِمْن ِفيِه، َفَقاَل: َأَما َعِلْمَت َأن

  باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 57كتاب الزكاة:  24البخاري في: 
  314رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإني َألْنَقِلُب ِإَلى َأْهِلي َفَأِجُد  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعنِ 

 45في:  التْمَرَة َساِقَطَة َعَلى ِفَراِشي َفَأْرَفُعَها آلُكَلَها، ُثم َأْخَشى َأْن َتُكوَن َصَدَقًة َفأُْلِقَيَها أخرجه البخاري
  باب إذا وجد تمرة في الطريق 45كتاب اللقطة: 

  315رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َمر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَتْمَرٍة َمْسُقوَطٍة، َفَقاَل: َلْوَال َأْن َتُكوَن 
  باب ما يتنزه من الشبهات 4كتاب البيوع:  34َصَدَقًة َألكْلُتها أخرجه البخاري في: 

  315: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

إباحة الهدية للنبي صلى اهللا عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب، وإِن كان المهدي ملكها بطريق 
الصدقة وبيان أن الصدقة ِإذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن 

  كانت الصدقة محرمة عليه
   315رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُأِتَي ِبَلْحٍم ُتُصدَق ِبِه َعَلى َبِريَرَة، َفَقاَل: ُهَو حديث َأَنٍس ر 
  باب إذا تحولت الصدقة 62كتاب الزكاة:  24َعَلْيَها َصَدَقٌة، َوُهَو َلَنا َهِديٌة أخرجه البخاري في: 

  315رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

يَة اَألْنَصاِريِة، َقاَلْت: َدَخَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َعاِئَشة، َفَقاَل: َهْل ِعْنَدُكْم حديث ُأم َعطِ 
َدَقِة  ِتي َبَعْثَت ِبَها ِمَن الصاِة الَشْيٌء َبَعَثْت ِبِه ِإَلْيَنا ُنَسْيَبُة ِمَن الش َها قَ َشْيٌء َفَقاَلْت: َال ِإالْد َفَقاَل: ِإن

  باب إذا تحولت الصدقة 62كتاب الزكاة:  24َبَلَغْت َمِحلَها أخرجه البخاري في: 



      

  315رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قبول النبي صلى اهللا عليه وسلم الهدية ورده الصدقة
  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ى اهللا عليه وسلم، ِإَذا ُأِتَي ِبَطَعاٍم َسَأَل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صل

َضَرَب ِبَيِدِه/ َعْنُه: َأَهِديٌة َأْم َصَدَقٌة َفِإْن ِقيَل َصَدَقٌة، َقاَل َألْصَحاِبِه: ُكُلوا، َوَلْم َيْأُكْل َوإِْن ِقيَل َهِديٌة، 
  باب قبول الهدية 7هبة: كتاب ال 51صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَكَل َمَعُهْم أخرجه البخاري في: 

  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الدعاء لمن أتى بصدقة
  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اللُهم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا َأَتاهُ َقْوٌم ِبَصَدَقِتِهْم َقاَل: 

 24ُفَالٍن، َفَأَتاُه َأِبي ِبَصَدَقِتِه، َفَقاَل: اللُهم َصل َعَلى آِل َأِبي َأْوَفى أخرجه البخاري في: َصل َعَلى آِل 
   باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة 64كتاب الزكاة: 
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  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الصيام
  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نفضل شهر رمضا

  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن فتَحْت َأْبَواُب 
باب هل  5كتاب الصوم:  30السَماِء َوُغلَقْت َأْبَواُب َجَهنَم، َوُسْلِسَلِت الشَياطِيُن أخرجه البخارى في: 

  يقال رمضان أو شهر رمضان



      

  316رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، والفطر لرؤية الهالل، وأنه ِإذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة 
  الشهر ثالثين يوما

  317رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 عليه وسلم، َذَكَر َرَمَضاَن، َفَقاَل: َال َتُصوُموا َحتى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
كتاب الصوم:  30َتَرُوا اْلِهَالَل، َوَال ُتْفِطُروا َحتى َتَرْوُه، َفِإْن ُغم َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلُه أخرجه البخارى في: 

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم الهالل فصوموا 11
  317رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال

  
 ْهُر هَكَذا َوهَكَذا َوهَكَذا َيْعِني َثَالِثيَن ثُمصلى اهللا عليه وسلم: الش ِبيحديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل الن

َوِعْشِريَن أخرجه البخارى َقاَل: َوهَكَذا َوهَكَذا َوهَكَذا َيْعِني ِتْسًعا َوِعْشِريَن، َيُقوُل، َمرًة َثَالِثيَن َوَمرًة ِتْسًعا 
  باب اللعان وقول اهللا تعالى (والذين يرمون أزواجهم) 25كتاب الطالق:  68في: 

   317رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يٌة، َال َنْكُتُب َوَال نَ  ٌة ُأما ُأمُه َقاَل: ِإنصلى اهللا عليه وسلم، َأن ِبيْهُر حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النْحُسُب، الش
باب  13كتاب الصوم:  30هَكَذا َوهَكَذا َيْعِني َمرًة ِتْسَعًة َوِعْشِريَن، َوَمرة َثَالِثيَن أخرجه البخارى في: 

  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال نكتب وال نحسب
  317رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
النَبي صلى اهللا عليه وسلم، َأْو َقاَل: َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقالَ 

َالِثيَن صلى اهللا عليه وسلم ُصوموا ِلُرْؤَيِتِه َوَأْفِطُروا ِلُرْؤَيِتِه، َفِإْن ُغبَي َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَة َشْعَباَن ثَ 
هللا عليه وسلم إذا رأيتم الهالل باب قول النبي صلى ا 11كتاب الصوم:  30أخرجه البخارى في: 

  فصوموا وٕاذا رأيتموه فأفطروا
  318رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين



      

  318رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُكْم َرَمَضاَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيَتَقدَمن َأَحدُ 
 30: ِبَصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن ِإال َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه َفْلَيُصْم ذِلَك اْلَيْوَم أخرجه البخارى في

  باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم وال يومين 14كتاب الصوم: 
  318رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الشهر يكون تسعا وعشرين

   318رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
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حديث ُأم َسَلَمَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َحَلَف َال َيْدُخُل َعَلى َبْعِض َأْهِلِه َشْهًرا؛ َفَلما َمَضى 
َأْن َال َتْدُخَل َعَلْيِهن َشْهًرا َقاَل:  ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن َيْوما َغَدا َعَلْيِهن َأْو َراَح؛ َفِقيَل َلُه: َيا َنِبي اِهللا َحَلْفتَ 

باب هجرة النبي  92كتاب النكاح:  67ِإن الشْهَر َيُكوُن ِتْسَعًة َوِعْشَريَن َيْوًما أخرجه البخارى في: 
  صلى اهللا عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن

  318رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  هرا عيد ال ينقصانبيان معنى قوله صلى اهللا عليه وسلم ش
  319رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َبْكَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َشْهَراِن َال َيْنُقَصاِن، َشْهَرا 

  باب شهرا عيد ال ينقصان 12كتاب الصوم:  30ِعيٍد، َرَمَضاُن َوُذو اْلَحجِة أخرجه البخارى في: 
  319رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له األكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة 
  الفجر الذي تتعلق به األحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صالة الصبح وغير ذلك

  319رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ا َنَزَلْت (َحتى َيَتَبيَن َلُكُم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم رضي اهللا  عنه، َقاَل: َلم



      

ِفي اللْيِل  اَألْسَوِد) َعَمْدُت ِإَلى ِعَقاٍل َأْسَوَد، َوإَِلى ِعَقاٍل َأْبَيَض، َفَجَعْلتُُهَما َتْحَت ِوَساَدِتي، َفَجَعْلُت َأْنُظرُ 
َغَدْوُت َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَذَكْرُت َلُه ذِلَك، َفَقاَل: ِإنَما ذِلَك َسَواُد َفَال َيْسَتِبيُن ِلي، فَ 

باب قول اهللا تعالى (وكلوا واشربوا حتى  16كتاب الصوم:  30اللْيِل َوَبَياُض النَهاِر أخرجه البخارى: 
   يتبين لكم)
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  319رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 اَألْسَوِد) حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: أُْنِزَلْت (َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتى َيَتَبيَن َلُكُم اْلَخْيُط اَألْبَيُض ِمَن اْلَخْيطِ 
ْوَم، َرَبَط َأَحُدُهْم ِفي ِرْجِلِه اْلَخْيَط ا َألْبَيَض َواْلَخْيَط َوَلْم َيْنِزْل ِمَن اْلَفْجِر َفَكاَن ِرَجاٌل، ِإذا َأَراُدوا الص
 َن َلُه ُرْؤَيُتُهَما، َفَأْنَزل اُهللا َبْعُد ِمَن اْلَفْجِر َفَعِلُموا َأنى َيَتَبيْيَل اَألْسَوَد، َوَلْم َيَزْل َيْأكُل َحتَما َيْعِني اللُه ِإن

  شربوا حتى يتبين)باب قول اهللا تعالى (وكلوا وا 16كتاب الصوم:  30َوالنَهاَر أخرجه البخارى في: 
  319رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ُن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتِبَالًال ُيَؤذ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ى حديث اْبِن ُعَمَر، َأن

عمى إذا كان له من باب أذان األ 11كتاب األذان:  10ُيَناِدَي اْبُن ُأم َمْكتُوٍم أخرجه البخارى في: 
  يخبره

  320رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن ِبَالًال َكاَن ُيَؤذُن ِبَلْيٍل، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُكُلوا َواْشَرُبوا َحتى 
باب  17كتاب الصوم:  30َفْجُر أخرجه البخارى في: ُيَؤذَن اْبُن ُأم َمْكُتوٍم، َفِإنُه َال ُيَؤذُن َحتى َيْطُلَع الْ 

  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يمنعكم من سحوركم أذان بالل
   320رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َحًدا ِمْنُكْم َأَذاُن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْمَنَعن َأَحَدُكْم َأْو َأ
ُه َأْن َيُقوَل اْلَفْجُر َأِو ِبَالٍل ِمْن َسُحوِرِه، َفِإنُه ُيَؤذُن َأْو ُيَناِدي ِبَلْيٍل ِلَيْرِجَع َقائَمُكْم َوِلُيَنبَه َنائَمُكْم، َوَلْيَس لَ 



      

ْبُح َوَقاَل ِبَأَصاِبِعِه َوَرَفَعَها ِإَلى َفْوُق َوَطْأطَأ ِإَلى َأسْ  ى َيقوَل هَكَذا أخرجه البخارى في: الص10َفُل َحت 
  باب األذان قبل الفجر 13كتاب األذان: 

  321رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
  321رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُروا َفِإن ِفي السُحوِر حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل ال صلى اهللا عليه وسلم: َتَسح ِبين

  باب بركة السحور من غير إيجاب 10كتاب الصوم:  30َبَرَكًة أخرجه البخارى في: 
  321رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ُهْم َتَسحَثه َأنَزْيَد ْبَن ثَاِبٍت َحد حديث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َعْن َأَنٍس َأن صلى اهللا عليه وسلم ثُم ِبيُروا َمَع الن

َالِة، ُقْلُت: َكْم َبْيَنُهَما َقاَل: َقْدُر َخْمِسيَن َأْو ِستيَن، َيْعِني آَيًة أخرجه البخارى في:  9َقاُموا ِإَلى الص 
  باب وقت الفجر 27كتاب مواقيت الصالة: 

  321رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُلوا اْلِفْطَر حديث َسْهِل ْبِن سَ  اُس ِبَخْيٍر َما َعجَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيزاُل الن ْعٍد، َأن
  باب تعجيل اإلفطار 45كتاب الصوم:  30أخرجه البخارى في: 

  321رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
   322رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َأْقَبَل اللْيُل ِمْن هُهَنا، َوَأْدَبَر النَهاُر ِمْن 
ائُم أخرجه البخارى في:  ْمُس َفَقْد َأْفَطَر الصباب متى يحل  43كتاب الصوم:  30هُهَنا، َوَغَرَبِت الش

  فطر الصائم
  322رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

  



      

حديث اْبِن َأِبي َأْوَفى رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسَفٍر، َفَقاَل 
لشْمُس، ِلَرُجٍل: اْنِزْل َفاْجَدْح ِلي َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا الشْمُس، َقاَل: اْنِزْل َفاْجَدْح ِلي َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ا

 َقاَل: ِإَذا َرَأْيُتُم الل َرَمى ِبَيِدِه هُهَنا، ثُم ْيَل َأْقَبَل ِمْن َقاَل: اْنِزْل َفاْجَدْح ِلي َفَنَزَل َفَجَدَح َله، َفَشِرَب؛ ثُم
ائُم أخرجه البخارى في:  باب الصوم في السفر واإلفطار 33كتاب الصوم:  30هُهَنا َفَقْد َأْفَطَر الص  

  322رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

  النهى عن الوصال في الصوم
  322رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلِوَصاِل، َقاُلوا: ِإنَك ُتَواِصُل، 

باب الوصال  48كتاب الصوم:  30َقى أخرجه البخارى في: َقاَل: ِإني َلْسُت ِمْثَلُكْم، ِإني ُأْطَعُم َوُأسْ 
  ومن قال ليس في الليل صيام

   322رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْوِم،  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلِوَصاِل ِفي الص
ُمْسِلِميَن: ِإنَك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َوَأيُكْم ِمْثِلي ِإني َأِبيُت ُيْطِعُمِني َربي َفَقاَل َلُه َرجٌل ِمَن الْ 

َر َفَقاَل: َلْو َتَأخ  َوَيْسَقيِن َفَلما َأَبْوا َأْن َيْنَتُهوا َعِن اْلِوَصاِل؛ َواَصَل ِبِهْم َيْوًما، ُثم َيْوًما، ثُم َرَأُوا اْلِهَاللَ 
باب التنكيل لمن  49كتاب الصوم:  30َلِزْدُتُكْم َكالتْنِكيِل َلُهْم ِحيَن َأَبْوا َأْن َيْنَتُهوا أخرجه البخارى في: 

  أكثر الوصال
  323رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْلِوَصاَل َمرَتْيِن ِقيَل: حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإياُكْم َوا

رى في: ِإنَك ُتَواِصُل َقاَل: ِإني َأِبيُت ُيْطِعُمِني َربي َوَيْسِقيِن، َفاْكَلُفوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتِطيُقوَن أخرجه البخا
  باب التنكيل لمن أكثر الوصال 49كتاب الصوم:  30

  323رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 عنه، َقاَل: َواَصَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم آِخَر الشْهِر، َوَواَصَل ُأَناٌس ِمَن حديث َأَنٍس رضي اهللا
قُ  ْهُر َلَواَصْلُت ِوَصاًال َيَدُع اْلُمَتَعمبَي الش صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َلْو ُمد ِبياِس، َفَبَلَغ النوَن الن



      

 9كتاب التمنى:  94ُكْم، ِإني َأَظل ُيْطِعُمِني َربي َوَيْسِقيِن أخرجه البخارى في: َتَعمَقُهْم؛ ِإني َلْسُت ِمْثلَ 
  باب ما يجوز من اللوْ 

   323رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِإنَك حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلِوَصاِل، َرْحَمًة َلُهْم، َفَقاُلوا: 
كتاب الصوم:  30ُتَواِصُل َقاَل: ِإني َلْسُت َكَهْيَئِتُكْم، ِإني ُيْطِعُمِني َربي َوَيْسِقيِن أخرجه البخارى في: 

  باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام 48
  324رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان أن الُقبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته

  324رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

 ُل َبْعَض َأْزَواِجِه َوُهَو َصائٌم؛ ثُمحديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلُيَقب
  باب القبلة للصائم 24كتاب الصوم:  30َضِحَكْت أخرجه البخارى في: 

  324رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَقبُل َوُيَباِشُر َوُهَو َصائٌم، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم ِإلْرِبِه  حديث َعاِئَشَة،
  باب المباشرة للصائم 23كتاب الصوم:  30أخرجه البخارى في: 

  324رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب
  324ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 

  
 َأَباهُ َعْبَد الر ْحمِن ْبِن اْلحِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َأنَسَلَمَة َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعْبِد الر ْحمِن حديث َعاِئَشَة َوُأم

ِرُكُه اْلَفْجُر َوُهَو َأْخَبَر َمْرَواَن َأن َعاِئَشَة َوُأم َسَلَمَة َأْخَبَرَتاهُ َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيدْ 
   ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه، ثُم َيْغَتِسُل َوَيُصوم
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ِئٍذ َعَلى اْلَمِديَنِة؛ َفَقاَل َمْرَواُن ِلَعْبِد الرحمِن ْبِن اْلحِرِث: ُأْقِسُم ِباِهللا َلتَُقر َعن ِبَها َأَبا ُهَرْيَرَة، َوَمْرَوان َيْومَ 
 َكِرَه ذِلَك َعْبُد الرْحمِن ثُم ُقدَر َلَنا َأْن َنْجَتِمَع ِبِذي اْلُحَلْيَفِة، َوَكاَنْت َألِبي ُهَرْيَرَة ُهَناِلكَ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: فَ 

ْذكْرُه َلَك َفَذَكَر ْم َأَأْرٌض، َفَقاَل َعْبُد الرْحمِن َألِبي هَرْيَرةَ ِإني َذاِكٌر َلَك َأْمًرا، َوَلْوَال َمْرَواُن َأْقَسَم َعَلي ِفيِه لَ 
 30َقْوَل َعاِئَشَة َوُأم َسَلَمَة؛ َفَقاَل: َكذِلَك َحدَثِني اْلَفْضُل اْبُن َعباٍس، َوُهَو َأْعَلُم أخرجه البخاري في: 

  باب الصائم يصبح جنبا 22كتاب الصوم: 
  324رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ئم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصا

  الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
  325رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِإن اَألِخَر 

ُر َرَقَبًة َقاَل: َال، َقاَل: َفَتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن َوَقَع َعَلى اْمرَ  َأِتِه ِفي َرَمَضاَن، َفَقاَل: َأَتِجُد َما ُتَحر
لم هللا عليه وسُمَتتاِبَعْيِن َقاَل: َال َقاَل: َأَفَتِجُد َما ُتْطِعُم ِبِه ِستيَن ِمْسِكيًنا َقاَل: َال َقاَل: َفُأِتَي النِبي صلى ا
ُل َبْيٍت َأْحَوُج ِبَعَرٍق ِفيِه َتْمٌر، َوُهَو الزِبيُل، َقاَل: َأْطِعْم هَذا َعْنَك َقاَل: َعَلى َأْحَوَج ِمنا َما َبْيَن َالَبَتْيها َأهْ 

باب المجامع في رمضان هل  31كتاب الصوم:  30ِمنا َقاَل: َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك أخرجه البخارى في: 
  الكفارة إذا كانوا محاويج يطعم أهله من

   326رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َأَتى َرُجٌل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْلَمْسِجِد، َفَقاَل: اْحَتَرْقُت قَاَل: ِمم َذاَك 
  اَل: َما ِعْنِدي َشْيءَقاَل: َوَقْعُت ِبامَرَأِتي ِفي َرَمَضاَن َقاَل َلهُ: َتَصدْق قَ 

ي َما ُهَو) َفَجَلَس َوَأَتاُه ِإْنَساٌن َيُسوُق ِحَماًرا، َوَمَعُه َطَعاٌم (َقاَل َعْبُد الرْحمِن، أَحُد ُرواِة اْلَحِديِث: َما َأْدرِ 
خْذ هَذا َفَتَصدْق ِبِه َقاَل:  ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَقاَل: َأْيَن اْلُمْحَتِرق َفَقاَل: َها َأَنا َذا، َقاَل:

باب من  26كتاب الحدود:  86َعَلى َأْحَوَج ِمني َماَ ألْهِلي َطَعاٌم َقاَل: َفُكُلوُه أخرجه البخارى في: 
  أصاب ذنبا دون الحد فأخبر اإلمام

  326رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  كان سفره مرحلتين فأكثر جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ِإذا

  327رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن َعباٍس، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج ِإَلى َمكَة ِفي َرَمَضاَن، َفَصاَم َحتى َبَلَغ 
صام أياما من  باب إذا 34كتاب الصوم:  30اْلَكِديَد َأْفَطَر، َفَأْفَطَر الناُس أخرجه البخارى في: 

  رمضان ثم سافر
  327رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسَفٍر، َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجًال َقْد 

ْوُم ِفي السَفِر أخرجه البخارى في: ُظلَل َعَلْيِه؛ َفَقاَل: َما هَذا َفَقاُلوا: َصائٌم َفَقاَل: َلْيَس ِمَن ا الص ْلِبر
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من  36كتاب الصوم:  30

  البر الصوم في السفر
   327رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيا ُنَساِفُر َمَع الناِئُم َعَلى  حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: ُكن صلى اهللا عليه وسلم، َفَلْم َيِعِب الص
ائِم أخرجه البخارى:  باب لم يعب أصحاب  37كتاب الصوم:  30اْلُمْفِطِر، َوَال اْلُمْفِطُر َعَلى الص

  النبي صلى اهللا عليه وسلم بعضًا في الصوم واإلفطار
  327رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ى العملأجر المفطر في السفر ِإذا تول

  328رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِذي َيْسَتِظلصلى اهللا عليه وسلم، َأْكَثُرَنا ِظًال ال ِبيا َمَع النحديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكن
وا الرَكاَب واْمَتَهُنوا َوَعاَلُجوا؛ َفَقاَل ِبِكَساِئِه؛ َوَأما الِذيَن َصاُموا َفَلْم َيْعَمُلوا َشْيًئا، َوَأما الِذيَن َأْفَطُروا َفَبَعثُ 

كتاب الجهاد  56النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َذَهَب اْلُمْفِطُروَن اْلَيْوَم ِباَألْجِر أخرجه البخارى في: 
  باب فضل الخدمة في الغزو 18والسير: 

  328رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  التخيير في الصوم والفطر في السفر

  328رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

حديث َعاِئَشَة، زْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َحْمَزَة ْبَن َعْمٍرو اَألْسَلِمي َقاَل ِللنِبي صلى اهللا 
َياِم، َفَقاَل: ِإْن ِشْئَت َفُصْم َوإِْن ِشْئَت فَ  َفِر َوَكاَن َكِثيَر الصَأْفِطْر أخرجه عليه وسلم: َأَأُصوُم ِفي الس

  باب الصوم في السفر واإلفطار 33كتاب الصوم:  30البخارى في: 
   328رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي الدْرداِء رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْعِض َأْسَفاِرِه، ِفي 
، َحتى يَضعَ  َيْوٍم َحار  ِبيَما َكاَن ِمَن الن َوَما ِفيَنا َصائٌم، ِإال ، ِة اْلَحرُجُل َيَدُه َعَلى َرْأِسِه ِمْن ِشدالر

باب حدثنا عبد اهللا بن  35كتاب الصوم:  30صلى اهللا عليه وسلم َواْبِن َرَواَحَة أخرجه البخارى في: 
  يوسف

  328رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لحاج بعرفات يوم عرفةاستحباب الفطر ل
  329رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ليه حديث ُأم اْلَفْضِل ِبْنِت اْلَحاِرِث، َأن َناًسا اْخَتَلُفوا ِعْنَدَها، َيْوَم َعَرَفَة، ِفي َصْوِم النِبي صلى اهللا ع

َأْرَسَلْت ِإَلْيِه ِبَقَدِح َلَبٍن، َوُهَو َواِقٌف َعَلى وسلم؛ َفَقاَل َبْعُضُهْم: ُهَو َصائٌم َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْيَس ِبَصائٍم فَ 
  باب الوقوف على الدابة بعرفة 88كتاب الحج:  25َبِعيِرِه، َفَشِرَبُه أخرجه البخارى في: 

  329رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلْيِه حديث َمْيُموَنَة، َأن الناَس َشكوا ِفي ِصَياِم النِبي صلى اهللا عليه وسلم  َيْوَم َعَرَفَة، َفَأْرَسَلْت ِإ
كتاب  30ِبِحَالٍب، َوُهَو َواِقٌف ِفي اْلَمْوِقِف، َفَشِرَب ِمْنُه، َوالناُس َيْنُظُروَن أخرجه البخارى في: 

  باب صوم عرفة 65الصوم: 
  329رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  صوم يوم عاشوراء
   329رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ليه حديث َعاِئَشَة، َأن ُقَرْيًشا َكاَنْت َتُصوُم َيْوَم َعاُشوَراَء ِفي اْلَجاِهِليِة، ثُم َأَمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ع
وسلم ِبِصَياِمِه َحتى ُفِرَض َرَمَضاُن، َوَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َشاَء َفْلَيُصْمُه َوَمْن 

  باب وجوب صوم رمضان 1كتاب الصوم:  30َر أخرجه البخارى في: َشاَء َأْفطَ 
  329رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَمُه حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن َعاُشوَراُء َيُصوُمُه َأْهُل اْلَجاِهِليِة، َفَلما َنَزَل َرَمَضاُن، َقاَل: َمْن َشاَء صَ 

باب (يا أيها الذين  24سورة البقرة:  2كتاب التفسير:  65رى في: َوَمْن َشاَء َلْم َيُصْمُه أخرجه البخا
  آمنوا كتب عليكم الصيام)

  330رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َصاُم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َدَخَل َعَلْيِه اَألْشَعُث َوُهَو َيْطَعُم، َفَقاَل: اْلَيْوُم َعاُشوَراء، َفَقاَل: َكاَن يُ 
 2كتاب التفسير:  65َيْنِزَل َرَمَضاُن، َفَلما َنَزَل َرَمَضاُن ُتِرَك، َفاْدُن َفُكْل أخرجه البخارى في:  َقْبَل َأنْ 

  : باب (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام)24سورة البقرة 
  330رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبِد الَرْحمِن، َأنُه َسِمَع ُمَعاِوَيَة اْبَن َأِبي ُسْفَياَن، َيْوَم حديث ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن َعْن ُحَمْيِد ْبِن عَ 

اهللا َعاُشوَراَء، َعاَم َحج، َعَلى اْلِمْنَبِر، َيُقوُل: َيا َأْهَل اْلَمِديَنة َأْيَن ُعَلَماُؤُكْم َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى 
ْكَتْب َعَلْيُكْم ِصَياُمُه، َوَأَنا َصائٌم، َفَمْن َشاَء َفْلَيُصْم َوَمْن عليه وسلم، َيُقوُل: هَذا َيْوُم َعاُشوَراَء، َوَلْم يُ 

  باب صيام يوم عاشوراء 69كتاب الصوم:  30َشاَء َفْلُيْفِطْر أخرجه البخارى في: 
   330رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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الَمِديَنة، َفَرَأى اْلَيُهوَد تُصوُم َيْوَم َعاُشوَراَء،  حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم
َقاَل:  َفَقاَل: َما هَذا َقاُلوا: هَذا َيْوٌم َصاِلٌح، هَذا َيْوُم َنجى اُهللا َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن َعُدوِهْم َفَصاَمُه ُموسى،

باب صيام يوم  69أخرجه البخارى في: كتاب الصوم: َفَأَنا َأَحق ِبُموسى ِمْنُكْم َفَصاَمُه َوَأَمَر ِبِصَياِمِه 
  عاشوراء

  331رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َيْوُم َعاُشوَراَء َتُعدُه اْلَيُهوُد ِعيًدا َقاَل النِبي صلى اهللا عليه 
  باب صيام يوم عاشوراء 69ب الصوم: كتا 30وسلم: َفُصوُموُه َأْنُتْم أخرجه البخارى في: 

  331رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َلُه َعَلى َغْيِرِه ِإال ى ِصَياَم َيْوم َفضصلى اهللا عليه وسلم َيَتَحر ِبياٍس، َقاَل: َما َرَأْيُت النحديث اْبِن َعب 
كتاب الصوم:  30َر َرَمَضاَن أخرجه البخارى في: هَذا اْلَيْوَم، َيْوَم َعاُشوَراَء؛ َوهَذا الشْهَر، َيْعِني َشهْ 

  باب صيام يوم عاشوراء 69
  331رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من أكل في عاشوراء فليكّف بقية يومه

  331رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًال ُيَناِدي ِفي الناِس حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكوِع رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبَعَث َرجُ 
كتاب  30َيْوَم َعاُشوَراَء: َأن َمْن َأَكَل َفْلُيِتم َأْو َفْلَيُصْم، َوَمْن َلْم يْأُكْل َفَال َيْأُكْل أخرجه البخارى في: 

  باب إذا نوى بالنهار صوما 21الصوم: 
   331رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ٍذ، َقاَلْت: َأْرَسَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َغَداَة َعاُشوَراَء ِإَلى قَرى اَألْنَصاِر حديث الرَبيِع ِبْنِت ُمعَ  و
ُم  َمْن َأْصَبَح ُمْفِطًرا َفْلُيِتم َبِقيَة َيْوِمِه، َوَمْن َأْصَبَح َصائًما َفْلَيُصْم َقاَلْت: َفكنا َنُصوُمُه َبْعُد، َوُنَصو

َعُل َلُهُم اللْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، َفِإَذا َبَكى َأَحُدُهْم َعَلى الطَعاِم َأْعَطْيَناهُ َذاَك َحتى َيُكوَن ِعْنَد ِصْبَياَنَنا َوَنجْ 
  باب صوم الصبيان 47كتاب الصوم:  30اِإلْفَطاِر أخرجه البخارى في: 

  332رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  النهى عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى

  332رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َقاَل: هَذاِن َيْوَماِن َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن 
 30ي: ِصَياِمِهَما: َيْوُم ِفْطِرُكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َواْلَيْوُم اآلَخُر تَْأُكُلوَن ِفيِه ِمْن ُنُسِكُكْم أخرجه البخارى ف

  باب صوم يوم الفطر 66كتاب الصوم: 
  332رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َوَال َصْوَم ِفي َيْوَمْيِن: 

باب  6والمدينة:  كتاب فضل الصالة في مسجد مكة 20اْلِفْطِر َواَألْضحى أخرجه البخارى في: 
  مسجد بيت المقدس

  332رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًما، حديث اْبِن ُعَمَر َعْن ِزَياِد اْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن ُعَمَر َفَقاَل: َرُجٌل َنَذَر َأْن َيُصوَم َيوْ 
َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َأَمَر اُهللا ِبَوَفاِء النْذِر، َوَنهى النِبي صلى َقاَل: َأُظنُه، َقاَل: االْثَنْيِن، َفَواَفَق َيْوَم ِعيٍد؛ 

باب الصوم يوم  67كتاب الصوم:  30اهللا عليه وسلم َعْن َصْوِم هَذا اْلَيْوِم أخرجه البخارى في: 
   النحر
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  333رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة صيام الجمعة منفردا
  333م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
حديث َجاِبٍر َعْن ُمَحمِد ْبِن َعباٍد، َقاَل: َسَأْلُت َجاِبًرا رضي اهللا عنه: َنَهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم 

  باب صوم يوم الجمعة 63كتاب الصوم:  30َعْن َصْوِم َيْوِم اْلُجُمَعِة َقاَل: َنَعْم أخرجه البخارى في: 
  333: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 

  



      

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال َيُصوَمن َأَحُدُكْم 
  باب صوم يوم الجمعة 63كتاب الصوم:  30َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإال َيْوًما َقْبَلُه َأْو َبْعَدُه أخرجه البخارى في: 

  333فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

  بيان نسخ قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية) بقوله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
  333رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا َنَزَلْت (َوَعَلى الِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن) َكاَن َمْن َأَراَد َأْن ُيفْ  ِطَر حديث َسَلَمَة، َقاَل: َلم

سورة  2كتاب التفسير:  65َتِدَي، َحتى َنَزَلِت اآلَيُة الِتي َبْعَدَها َفَنَسَخْتَها أخرجه البخارى في: َوَيفْ 
  باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 26البقرة: 

  333رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قضاء رمضان في شعبان
  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَن َيُكون َعَلي الصْوُم ِمْن َرَمَضاَن، َفَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي ِإال ِفي َشْعَباَن حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: كَ 

  باب متى ُيْقَضى قضاُء رمضان 40كتاب الصوم:  30أخرجه البخارى في: 
  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قضاء الصيام عن الميت

   334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه َوِليُه حدي
  باب من مات وعليه صوم 42كتاب الصوم:  30أخرجه البخارى في: 

  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبياٍس، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى الني َماَتْت  حديث اْبِن َعبُأم صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن
 30َوَعَلْيَها َصْوُم َشْهٍر، َأفَأْقِضيِه َعْنَها َقاَل: َنَعْم َقاَل: َفَدْيُن اِهللا َأَحق َأْن ُيْقضى أخرجه البخارى في: 



      

  باب من مات وعليه صوم 42كتاب الصوم: 
  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حفظ اللسان للصائم

  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َياُم ُجنٌة، َفَال َيْرفْث  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الص حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن
 ي َصائٌم، َمرِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه َأْو َشاَتَمُه َفْلَيُقْل ِإن ائِم َوَال َيْجَهْل، َوإِ ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلُخُلوُف َفِم الصتَْيِن َوال

َياُم ِلي َوَأَنا َأْجِزي  َأْطَيُب ِعْنَد اِهللا َتَعاَلى ِمْن ِريِح اْلِمْسِك، َيْتُرُك َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِلي، الص
  باب فضل الصوم 2كتاب الصوم:  30ى في: ِبِه، َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها أخرجه البخار 

  334رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل الصيام
   335رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث أِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َقاَل اُهللا: ُكل َعَمِل اْبِن 
يَ  الص ٌة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفَال َيْرُفْث َوَال آَدَم َلُه ِإالَياُم ُجن ُه ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه، َوالصاَم، َفِإن

ائِم ُف َفِم َيْصَخْب، َفِإْن َسابُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل ِإني اْمُرٌؤ َصائٌم، َوالِذي َنْفُس ُمَحمٍد ِبَيِدِه َلُخُلو  الص
ائِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَما: ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح، َوإَِذا َلِقَي َربهُ  َفِرَح ِبَصْوِمِه َأْطَيُب ِعْنَد اِهللا ِمْن ِريِح اْلِمْسِك ِللص 

  باب هل يقول إني صائم إذا شتم 14كتاب النفقات:  69أخرجه البخارى في: 
  335رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َسْهٍل رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن ِفي اْلَجنِة َباًبا ُيَقاُل َلُه: الرياُن،  حديث

ائُموَن، َفَيُقومُ  ائُموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َال َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغْيُرُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الص ْدُخُل وَن، َال يَ يْدخُل ِمْنُه الص
باب  4كتاب الصوم:  30ِمْنُه َأَحٌد َغْيُرُهْم، َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد أخرجه البخارى في: 

  الريان للصائمين
  335رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  فضل الصيام في سبيل اهللا لمن يطيقه بال ضرر وال تفويت حق
  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َمْن َصاَم َيْوًما ِفي 

 36كتاب الجهاد والسير:  56َسبيِل اِهللا َبعَد اهللاُ َوْجَهُه َعِن الناِر َسْبِعيَن َخِريًفا أخرجه البخارى في: 
  باب فضل الصوم في سبيل اهللا

  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر
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  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َنِسَي َفَأَكَل َوَشِرَب َفْلُيِتم ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن الن
باب الصائم إذا أكل أو  26كتاب الصوم:  30ُهللا َوَسَقاُه أخرجه البخارى في: َصْوَمُه َفِإنَما َأْطَعَمُه ا

  شرب ناسيا
  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  صيام النبي صلى اهللا عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن ال يخلى شهرا عن صوم

  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُصوُم َحتى َنُقوَل َال ُيْفِطُر، َوُيْفِطُر َحتى  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسولُ 
ُته َنُقوَل َال َيُصوُم، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر ِإال َرَمَضاَن، َوَما َرَأيْ 

  باب صوم شعبان 52كتاب الصوم:  30البخارى في: َأْكَثَر ِصَياًما ِمْنُه ِفي َشْعَباَن أخرجه 
  336رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلْم َيُكِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُصوُم َشْهًرا َأْكَثَر ِمْن َشْعَباَن، َفِإنُه َكاَن 

َالِة َيُصوُم َشْعَباَن ُكلُه، َوَكاَن َيُقوُل: ُخُذوا ِمَن الْ  الص وا َوَأَحبى َتَملَحت اَهللا َال َيَمل َعَمِل َما ُتِطيُقوَن َفِإن
ه ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َما ُدوِوَم َعَلْيِه َو ِإْن َقلْت، َوَكاَن ِإَذا َصلى َصَالًة َداَوَم َعَلْيَها أخرج



      

  نباب صوم شعبا 52كتاب الصوم:  30البخارى في: 
   337رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َما َصاَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َشْهًرا َكاِمًال َقط َغْيَر َرَمَضاَن، َوَيُصوُم 
اِهللا َال َيُصوُم أخرجه البخارى في: َحتى َيُقوَل اْلَقاِئُل، َال َواِهللا َال ُيْفِطُر؛ َوُيْفِطُر َحتى َيُقوَل اْلَقاِئُل، َال وَ 

  باب ما يذكر في صوم النبي صلى اهللا عليه وسلم وٕافطاره 53كتاب الصوم:  30
  337رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل 

  صوم يوم وٕافطار يوم
  337رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ي َأُقوُل، َواِهللا َألُصوَمنحديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو، َقاَل: ُأْخِبَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأن

ي َقاَل: َفِإنَك َال تَ  ْيَل َما ِعْشُت؛ َفُقْلُت َلُه: َقْد ُقْلُتُه، ِبَأِبي َأْنَت َوُأمالل َهاَر َوَألُقوَمنْسَتِطيع ذِلَك، َفُصْم الن
 ِصَياِم الدْهِر َوَأْفِطْر، َوُقْم َوَنْم، َوُصْم ِمَن الشْهِر َثَالَثَة َأياٍم، َفِإن اْلَحَسَنَة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َوذِلَك ِمْثلُ 

ُقْلُت: ِإني ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن ذِلَك َقاَل: ُقْلُت: ِإني ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن ذِلَك َقاَل: َفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوَمْيِن 
َياُم َفُقْلُت: ِإني  َالُم، َوُهَو َأْفَضُل الصُأِطيُق َأْفَضَل َفُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوًما، َفَذِلَك ِصَياُم َداُوَد َعَلْيِه الس

كتاب الصوم:  30ْن ذِلَك أخرجه البخارى في: ِمْن ذِلَك َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َأْفَضَل مِ 
  باب صوم الدهر 56

   338رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا َعْبَد اِهللا َأَلْم 
َتُقوُم اللْيَل َفُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َفَال َتْفَعْل، ُصْم َوَأْفِطْر، َوُقْم َوَنْم، ُأْخَبْر َأنَك َتُصوُم النَهاَر وَ 

ن  َعَلْيَك َحقا، َوإِ َفِإن ِلَجَسِدَك َعَلْيَك َحقا، َوإِن ِلَعْيِنَك َعَلْيَك َحقا، َوإِن ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقا، َوإِن ِلَزْوِركَ 
اُم الدْهِر ُكلِه ِبَحْسِبَك َأْن َتُصوَم ُكل َشْهٍر َثَالَثَة َأياٍم، َفِإن َلَك ِبُكل َحَسَنٍة َعْشَر َأْمَثاِلَها، َفِإن ذِلَك ِصيَ 



      

، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َأِجُد ُقوًة َقاَل: َفُصْم ِصَياَم َنبِ  َد َعَليْدُت َفُشدَالُم، َوَال َفَشداِهللا َداُوَد َعَلْيِه الس ي
  َتِزْد َعَلْيِه ُقْلُت: َوَما َكاَن ِصَياُم َنِبي اِهللا َداُوَد َعَلْيِه السَالُم َقاَل: ِنْصُف الدْهرِ 

ليه وسلم أخرجه البخارى َفَكاَن َعْبُد اِهللا َيُقوُل َبْعَدَما َكِبَر: َيا َلْيَتِني َقِبْلُت ُرْخَصَة النِبي صلى اهللا ع
  باب حق الجسم في الصوم 55كتاب الصوم:  30في: 

  338رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْقَرإِ اْلقْرآَن ِفي َشْهٍر ُقْلُت: ِإني 
كتاب فضائل القرآن:  66ُه ِفي َسْبٍع َوَال َتِزْد َعَلى َذِلَك أخرجه البخارى في: َأِجُد ُقوًة َحتى َقاَل: َفاْقَرأْ 

  باب في كم يقرأ القرآن 34
   339رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا َعْبَد اهللاِ 
باب ما  19كتاب التهجد:  19َتُكْن ِمْثَل ُفَالٍن، َكاَن َيُقوُم اللْيَل َفَتَرَك ِقَياَم اللْيِل أخرجه البخاري في: 

  يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه
  340رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَم َوُأَصلي اللْيَل، َفِإما حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َبَلَغ النِبي صلى اهللا ي َأْسُرُد الصعليه وسلم َأن 

ُقْم َوَنْم، َفِإن ِلَعْيِنَك َأْرَسَل ِإَلي َوإِما َلِقيُتُه، َفَقاَل: َأَلْم ُأْخَبْر َأنَك َتُصوُم َوَال ُتْفِطُر َوُتَصلي؛ َفُصْم َوَأْفِطْر وَ 
ِسَك َوَأْهِلَك َعَلْيَك َحظا َقاَل: ِإني َألْقَوى ِلذِلَك َقاَل: َفُصْم ِصَياَم َداُوَد َعَلْيِه السَالُم َعَلْيَك َحظا، َوإِن ِلَنفْ 

ي اِهللا َقاَل َقاَل: َوَكْيَف قَاَل: َكاَن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما، َوَال َيِفر ِإَذا َالَقى َقاَل: َمْن ِلي ِبهِذِه، َيا َنبِ 
َواة): َال َأْدِري َكْيَف َذَكَر ِصَياَم اَألَبِد َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َصاَم َمْن عَ  َطاٌء (َأَحد الر

َتْيِن أخرجه البخاري في:  باب حق األهل في الصوم 57كتاب الصوم:  30َصاَم اَألَبَد َمر  
   340رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َقاَل: َقاَل ِلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَك َلَتُصوُم الدْهَر  حديث َعْبدِ 
، َال َصاَم َمْن َوَتُقوُم اللْيَل َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: ِإنَك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك، َهَجَمْت َلُه اْلَعْيُن، َوَنِفَهْت َلُه النْفُس 

ْوَم َداُوَد َم الدْهَر، َصْوُم َثَالَثِة َأياِم َصْوُم الدْهِر ُكلِه ُقْلُت: َفِإني ُأِطيُق َأْكَثَر ِمْن ذِلَك َقاَل: َفُصْم صَ َصا
لصوم: كتاب ا 30َعَلْيِه السَالُم، َكاَن َيُصوُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما، َوَال َيِفر ِإَذا َالَقى أخرجه البخاري في: 

  باب صوم داود عليه السالم 59
  341رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالِة ِإَلى  الص َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َلُه: َأَحب حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأن

َياِم ِإَلى الص َالُم، َوَأَحبْيِل َوَيُقوُم ثُُلَثُه  اِهللا َصَالُة َداُوَد َعَلْيِه الساِهللا ِصَياُم َداُوَد، َوَكاَن َيَناُم ِنْصَف الل
باب من نام عند  7كتاب التهجد:  19َوَيَناُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم َيْوًما، َوُيْفِطُر َيْوًما أخرجه البخاري في: 

  السحر
   341رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعمْ  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُذِكَر َلُه َصْوِمي، َفَدَخَل َعَلي َث: َأنٍرو، َحد
َفَقاَل: َأَما  َفَأْلَقْيُت َلُه ِوَساَدًة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها ِليٌف، َفَجَلَس َعَلى اَألْرِض، َوَصاَرِت اْلِوَساَدةُ َبْيِني َوَبْيَنُه؛

ْهٍر َثَالَثُة َأياٍم َقاَل، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َخْمًسا ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َسْبًعا َيْكِفيَك ِمْن ُكل شَ 
يه ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا قَاَل: ِتْسًعا ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: ِإْحَدى َعْشَرَة ثُم َقاَل النِبي صلى اهللا عل

َم َفْوَق َصْوِم َداُوَد َعَلْيِه السَالُم، َشطَر الدْهِر، ُصْم َيْوًما َوَأْفِطْر َيْوًما أخرجه البخاري وسلم: َال َصوْ 
  باب صوم داود عليه السالم 59كتاب الصوم:  30في: 

  342رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صوم سرر شعبان
  342رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ٍن، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َسَأَلُه، َأْو َسَأَل َرُجًال َوِعْمَراُن َيْسَمُع، حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصيْ 

َيا َرُسوَل َفَقاَل: َيا َأَبا ُفَالٍن َأَما ُصْمَت َسَرَر هَذا الشْهِر َقاَل: َأُظنُه َقاَل: َيْعِني َرَمَضاَن َقاَل الرُجُل: َال 
باب الصوم آخر  62كتاب الصوم:  30ا َأْفَطْرَت َفُصْم َيْوَمْيِن أخرجه البخاري في: اِهللا، َقاَل: َفِإذَ 

  الشهر



      

  342رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها
   343رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلَمَناِم، ِفي  حديث اْبِن ُعَمَر، َأن ِرَجاًال ِمنْ 
َفَمْن  السْبِع اَألَواِخِر َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِفي السْبِع اَألَواِخِر،

َيَها َفْلَيَتَحرهَ  ْبِع اَألَواِخِر أخرجه البخاري في: َكاَن ُمَتَحرباب  2كتاب فضل ليلة القدر:  32ا ِفي الس
  التماس ليلة القدر في السبع األواخر

  343رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َخَرَج حديث َأِبي َسِعيٍد، َقاَل: اْعَتَكْفَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَعْشَر اَألْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن، فَ 
ا ِفي اْلَعْشِر َصِبيَحَة ِعْشَريَن، َفَخَطَبا، َوَقاَل: ِإني ُأِريُت َلْيَلَة اْلَقْدِر ثُم ُأْنِسيُتَها َأْو ُنسيُتَها، َفاْلَتِمُسوهَ 

َرُسوِل اِهللا صلى اهللا  اَألَواِخِر ِفي اْلِوْتِر، َوإِني َرَأْيُت َأني َأْسُجُد ِفي َماٍء َوِطيٍن، َفَمْن َكاَن اْعَتَكَف َمعَ 
عليه وسلم، َفْلَيْرِجْع َفَرَجْعَنا َوَما َنَرى ِفي السَماٍء َقَزَعَة؛ َفَجاَءْت َسَحاَبٌة َفَمَطَرْت َحتى َساَل َسْقُف 

َالُة، َفَرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه  ْخِل، َوَأِقيَمِت الصوسلم َيْسُجُد ِفي اْلَمْسِجِد، َوَكاَن ِمْن َجِريِد الن
 2كتاب فضل ليلة القدر:  32اْلَماِء َوالطيِن، َحتى َرَأْيُت َأَثَر الطيِن ِفي َجْبَهِتِه أخرجه البخاري في: 

  باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر
   343رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَجاِوُر ِفي َرَمَضاَن حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، كَ 
اْلَعْشَر الِتي ِفي َوَسِط الشْهِر، َفِإَذا َكاَن ِحيَن ُيْمِسى ِمْن ِعْشِريَن َلْيَلًة َتْمِضي، َوَيْسَتْقِبُل ِإْحَدى 

ُه؛ َوَأنُه َأَقاَم ِفي َشْهٍر َجاَوَر ِفيِه اللْيَلَة الِتي َكاَن َوِعْشَريَن، َرَجَع ِإَلى َمْسَكِنِه، َوَرَجَع َمْن َكاَن ُيَجاِوُر َمعَ 
َدا ِلي َأْن َيْرِجُع ِفيَها، َفَخَطَب الناَس، َفَأَمَرُهْم َما َشاَء اُهللا، ثُم َقاَل: ُكْنُت ُأَجاِوُر هِذِه اْلَعْشَر، ثُم َقْد بَ 

ْن َكاَن اْعَتَكَف َمِعي َفْلَيْثُبْت ِفي ُمْعَتَكِفِه، َوَقْد ُأِريُت هِذِه اللْيَلَة، ثُم ُأَجاِوَر هِذِه اْلَعْشَر اَألَواِخَر، َفمَ 



      

ِطيٍن ُأْنِسيُتَها، َفاْبَتُغوَها ِفي اْلَعْشِر اَألَواِخِر، َواْبَتُغوَها ِفي كل ِوْتٍر، َوَقْد َرَأْيَتِني َأْسُجُد ِفي َماٍء وَ 
ي ِتْلَك اللْيَلِة َفَأْمَطَرْت، َفَوَكَف اْلَمْسِجُد ِفي ُمَصلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْيَلَة َفاْسَتَهلِت السَماُء فِ 

ْبِح َوَوْجُهُه ُمْمَتِليٌء طيًنا َوَماًء أخرج ه ِإْحَدى َوِعْشِريَن، َفَبُصَرْت َعْيِني، َنَظْرُت ِإَلْيِه اْنَصَرَف ِمَن الص
  باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر األواخر 3ضل ليلة القدر: كتاب ف 32البخاري في: 
  344رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَجاِوُر ِفي اْلَعْشِر اَألَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، 

ْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي الْ  كتاب فضل ليلة  32َعْشِر اَألَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن أخرجه البخاري في: َوَيُقوُل: َتَحر
  باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر األواخر 3القدر: 

  345رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   كتاب االعتكاف
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  345رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اعتكاف العشر األواخر من رمضان
  345الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْعَتِكُف اْلَعْشَر اَألَواِخَر ِمْن 

  باب االعتكاف في العشر األواخر 1كتاب االعتكاف:  33َرَمَضاَن أخرجه البخاري في: 
  345رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيْعَتِكُف اْلَعْشَر حديث َعاِئَشَة، َزوْ 

كتاب  33اَألَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحتى َتَوفاُه اُهللا، ثُم اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه أخرجه البخاري في: 
  واخرباب االعتكاف في العشر األ 1االعتكاف: 
  345رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  متى يدخل من أراد االعتكاف في معتكفه



      

  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْعَتِكُف ِفي اْلَعْشِر اَألَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َفُكْنُت 
 َيْدُخُلُه؛ َفاْسَتْأَذَنْت َحْفَصُة َعاِئَشَة َأْن َتْضِرَب ِخَباًء، َفَأِذَنْت َلَها َأْضِرُب َلُه ِخَباًء، َفُيَصل ْبَح، ُثم ي الص

ليه وسلم َفَضَرَبْت ِخَباًء؛ َفَلما َرَأْتهُ َزْيَنُب اْبَنُة َجْحٍش َضَرَبْت ِخَباًء آَخَر؛ َفَلما َأْصَبَح النِبي صلى اهللا ع
َة، َفَقاَل: َما هَذا َفُأْخِبَر َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: آْلِبر ُتَرْوَن ِبِهن َفَتَرَك االْعِتَكاَف َرَأى اَألْخِبيَ 

باب اعتكاف  6كتاب االعتكاف:  33ذِلَك الشْهَر، ثُم اْعَتَكَف َعْشًرا ِمْن َشواٍل أخرجه البخاري في: 
  النساء

  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   االجتهاد في العشر األواخر من شهر رمضان
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  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيَقَظ حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َشد ِمْئَزَرُه َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأ
  باب العمل في العشر األواخر من رمضان 5لة القدر: كتاب فضل لي 32َأْهَلُه أخرجه البخاري في: 

  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الحج
  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه

  346رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل َيا َرُسوَل اِهللا َما َيْلَبُس اْلُمْحِرُم ِمَن الثَياِب َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُجًال 
 َراِويَالِت َوَال اْلَبَراِنَس َوَال اْلِخَفاَف، ِإالَأَحٌد َال َيِجُد اهللا عليه وسلم: َال َيْلَبُس اْلُقُمَص َوَال اْلَعَماِئَم َوَال الس

 َوْرٌس ُخفْيِن، َوْلَيْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْيِن، َوَال َتْلَبُسوا ِمَن الثَياِب َشْيًئا َمسُه الزْعَفَراُن َأوْ َنْعَلْيِن َفْلَيْلَبْس 
  باب ما ال يلبس المحرم من الثياب 21كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 



      

  347رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب ِبَعَرَفاٍت َمْن َلْم َيِجِد النْعَلْيِن حديث اْبِن َعباٍس، َقالَ 
ْلَيْلَبِس اْلُخفْيِن، َوَمْن َلْم َيِجْد ِإزَاًرا َفْلَيْلَبْس َسَراِويَل ِلْلُمْحِرِم أخرجه البخاري في:  كتاب جزاء الصيد:  28َف

  يجد النعلينباب لبس الخفين للمحرم إذا لم  15
   347رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/70(  

  

حديث َيْعَلى َقاَل ِلُعَمَر رضي اهللا عنه: َأِرِني النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِحيَن ُيوَحى ِإَلْيِه؛ َقاَل: َفَبْيَنَما 
اَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلِجْعَراَنِة َوَمَعُه َنَفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه، جَ 

َتَرى ِفي َرُجٍل َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوُهَو ُمَتَضمٌخ ِبِطيٍب َفَسَكَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َساَعًة، َفَجاَءهُ 
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  اْلَوْحُي، َفَأَشاَر ُعَمُر رضي اهللا عنه ِإَلى َيْعَلى، َفَجاَء َيْعَلى، َوَعَلى َرُسولِ 

ثُم ُسرَي َثْوٌب َقْد ُأِظل ِبِه، َفَأْدَخَل َرْأَسُه، َفِإَذا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمْحَمر اْلَوْجِه، َوُهَو َيِغط؛ 
الطيَب الِذي ِبَك َثَالَث َمراٍت، َواْنِزْع  َعْنُه، َفَقاَل: َأْيَن الذي َسَأَل َعِن اْلُعْمَرِة َفُأِتَي ِبَرُجٍل، َفَقاَل: اْغِسلِ 

ِتَك أخرجه البخاري في:  َة، َواْصَنْع ِفي ُعْمَرِتَك َكَما َتْصَنُع ِفي َحج17كتاب الحج:  25َعْنَك الُجب 
  باب غسل الخلوق ثالث مرات من الثيات

  347رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  مواقيت الحج واْلعمرة
  348رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َوقَت َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلمَ الْهِل اْلَمِديَنِة َذا اْلُحَلْيَفِة، َوألْهِل الشامِ 

ى َعَلْيِهن ِمْن َغْيٍر َأْهِلِهن ِلَمْن اْلُجْحَفَة، َوَألْهِل َنْجٍد َقْرَن اْلَمَناِزِل، َوَألْهِل اْلَيَمِن َيَلْمَلَم، َفُهن َلُهن َوِلَمْن َأتَ 
لوَن ِمْنَها أخرجه َكاَن ُيريُد اْلَحج َواْلُعْمَرَة، َفَمْن َكاَن ُدوَنُهن َفُمَهلُه ِمْن َأْهِلِه، َوَكَذاَك، َحتى َأْهُل َمكَة ُيهِ 

  باب مهل أهل الشام 9كتاب الحج:  25البخاري في: 
   348لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 
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ِة، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُيِهل َأْهُل اْلَمديَنِة ِمْن ِذي اْلُحَلْيفَ 
وَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْهُل الشاِم ِمَن اْلُجْحَفِة، َوَأْهُل َنْجٍد ِمْن َقْرٍن َقاَل َعْبُد اِهللا: َوَبَلَغِني َأن َرسُ 

باب ميقات أهل المدينة وال  8كتاب الحج:  25َقاَل: َوُيِهل َأْهُل اْلَيَمِن ِمْن َيَلْمَلَم أخرجه البخاري في: 
  يهلوا قبل ذي الحليفة

  349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التلبية وصفتها ووقتها
  349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ْبِن ُعَمَر، َأن َتْلِبَيَة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلبْيَك اللُهم َلبْيَك، َلبْيَك َال َشِريَك حديث َعْبِد اهللاِ 

باب  26كتاب الحج:  25َلَك َلبْيَك، ِإن اْلَحْمَد َوالنْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك َال َشِريَك َلَك أخرجه البخاري في: 
  التلبية

  349رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

  أمر أهل المدينة باإلحرام من عند مسجد ذي الحليفة
  349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َما َأَهل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإال ِمْن ِعْنِد اْلَمْسِجِد، َيْعِني َمْسِجَد ِذي 

  باب اإلهالل عند مسجد ذي الحليفة 20كتاب الحج:  25 اْلُحَلْيَفِة أخرجه البخاري في:
  349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اإلهالل من حيث تنبعث الراحلة

   349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ا َعْبِد الرْحمِن َرَأْيُتَك حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َعْن ُعَبْيِد ْبِن ُجَرْيٍج، َأنُه َقاَل ِلَعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر: َيا َأبَ 
َتَمس ِمَن  َتْصَنُع َأْرَبًعا، َلْم َأَر َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِبَك َيْصَنُعَها َقاَل: َوَما ِهَي َيا اْبَن ُجَرْيٍج َقاَل: َرَأْيُتَك الَ 

ْفَرِة، َوَرَأْيُتَك ِإَذا ُكْنَت ِبَمكَة َأَهل  اَألْرَكاِن ِإال اْلَيَماِنَيْيِن، َوَرَأْيُتَك َتْلَبُس النَعاَل السْبِتيَة، َوَرَأْيُتَك َتْصُبُغ ِبالص
  الناُس ِإَذا َرَأُوا اْلِهَالَل، َوَلْم ُتِهل َأْنَت َحتى َكاَن َيْوُم التْرِوَية



      

يه وسلم َيَمس ِإال اْلَيَماِنَيْيِن، َوَأما النَعاُل َقاَل َعْبُد اِهللا: َأما اَألْرَكاُن، َفِإني َلْم َأَر َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عل
 تي َلْيَس ِفيَها َشَعٌر، َوَيَتَوضْعَل الي َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْلَبُس النُة، َفِإنْبِتي ُأ ِفيَها، الس

ْفَرةُ، َفإِ  ا الص َأْن أَْلَبَسَها َوَأم َفَأنا ُأِحب ي َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْصُبُغ ِبَها، َفَأَنا ُأِحبن
اِحَلُتُه ُأْن َأْصُبَغ ِبَها َوَأما اِإلْهَالُل، َفِإني َلْم َأَر رُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيِهل َحتى َتْنَبِعَث ِبِه رَ 

  ْسل الرجلين في النعلين، وال يمسح على النعلينباب غَ  30كتاب الوضوء:  4أخرجه البخاري في: 
  349رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الطيب للمحرم عند اإلحرام

  351رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: كْنُت ُأَطيُب َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
باب  18كتاب الحج:  25ِحيَن ُيْحِرُم، َوِلِحلِه َقْبَل َأْن َيُطوَف ِباْلَبْيِت أخرجه البخاري في: ِإلْحَراِمِه 

   الطيب عند اإلحرام
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  351رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

عليه وسلم َوُهَو ُمْحِرٌم حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكَأني َأْنُظُر ِإَلى َوِبيِص الطيِب ِفي َمْفِرِق النِبي صلى اهللا 
  باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 14كتاب الغسل:  5أخرجه البخاري في: 

  351رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِد ْبِن اْلُمْنَتِشِر، َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة َفَذَكْرُت َلَها َقْوَل اْبِن ُعَمَر: َما ُأِحبَأنْ  حديث َعاِئَشَة َعْن ُمَحم 
ُأْصِبَح ُمْحِرًما َأْنَضُخ ِطيًبا َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َأَنا َطيْبُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َطاَف ِفي 

باب من تطيب ثم اغتسل َوبقي  14كتاب الغسل:  5ِنَساِئِه، ُثم َأْصَبَح ُمْحِرًما أخرجه البخاري في: 
  أثر الطيب
  351 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 

  
  تحريم الصيد للمحرم

  351رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
، َأنُه َأْهَدى ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِحَماًرا َوْحِشيا، َوُهَو  ْيِثياَمَة اللْعِب ْبِن َجث حديث الص

ْجِهِه، َقاَل: ِإنا َلْم َنُردُه ِإال َأنا ُحُرٌم أخرجه البخاري ِباَألْبَواِء، َأْو ِبَوداَن، َفَردهُ َعَلْيِه َفَلما َرَأى َما ِفي وَ 
  باب إذا َأْهَدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل 6كتاب جزاء الصيد:  28في: 

   351رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم ِباْلَقاَحِة، َوِمنا اْلُمْحِرُم َوِمنا  حديث َأِبي َقتَاَدَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا َمَع النِبي صلى
، َفَقاُلوا َال َغْيُر اْلُمْحِرِم، َفَرَأْيُت َأْصَحاِبي َيَتَراَءْوَن َشْيًئا، َفَنَظْرُت َفِإَذا ِحَماُر َوْحٍش، َيْعِني؛ َفَوَقَع َسْوُطهُ 

اَوْلُتُه َفَأَخْذُتُه، ثُم َأَتْيُت اْلِحَماَر ِمْن َوَراِء َأَكَمٍة َفَعَقْرُتُه، َفَأَتْيُت ِبِه ُنِعيُنَك َعَلْيِه ِبَشْيٍء ِإنا ُمْحِرُموَن، َفَتنَ 
َماَمَنا َأْصَحاِبي، َفَقاَل َبْعُضُهْم: ُكُلوا َوَقاَل َبْعُضُهْم: َال َتْأُكُلوا َفَأَتْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َأ

باب ال يعين المحرم  4كتاب جزاء الصيد:  28: ُكُلوُه، َحَالٌل أخرجه البخاري في: َفَسَأْلُتُه، َفَقالَ 
  الحالل في قتل الصيد

   352رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأْصَحاُبُه َوَلْم حديث َأِبي َقتَاَدَة َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َقَتاَدَة، َقاَل: اْنَطَلَق َأِبي، َعاَم الُحَدْيِبَيِة، َفَأْحَرَم 
َنَما ُيْحِرْم َوُحدَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َعُدوا َيْغُزوُه، َفاْنَطَلَق النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَبيْ 

َك َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض، َفَنَظْرُت َفِإَذا َأَنا ِبِحَماِر َوْحٍش َفَحمَ  ْلُت َعَلْيِه َفَطَعْنُتُه َأَنا َمَع َأْصَحاِبِه، َتَضح
ْبُت النِبي صلى اهللا َفَأْثَبتُه، َواْسَتَعْنُت ِبِهْم، َفَأَبْوا َأْن ُيِعيُنوني، َفَأَكْلَنا ِمْن َلْحِمِه، َوَخِشيَنا َأْن ُنْقَتَطَع، َفَطلَ 

ِني ِغَفاٍر ِفي َجْوِف اللْيِل؛ ُقْلُت: َأْيَن َتَرْكَت عليه وسلم َأْرَفُع َفَرِسي َشْأًوا َوَأِسيُر َشْأًوا، َفَلِقيت َرُجًال ِمْن بَ 
َك َيْقَرُءوَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َتَرْكُتُه ِبَتْعهَن، َوُهَو َقاِيٌل السْقَيا َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َأْهلَ 

ا َأْن ُيْقَتَطُعوا ُدوَنَك َفاْنَتِظْرُهْم ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَصْبُت ِحَماَر َعَلْيَك السَالَم َوَرْحَمَة اِهللا، ِإنُهْم َقْد َخُشو 
كتاب جزاء  28َوْحٍش َوِعْنِدي ِمْنُه َفاِضَلٌة، َفَقاَل ِلْلَقْوِم: ُكُلوا َوُهْم ُمْحِرُموَن أخرجه البخاري في: 

  باب إذا صاد الحالل فأهدى للمحرم الصيد أكله 2الصيد: 
   352رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا
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ا، َفَخَرُجوا َمَعُه، َفَصَرَف َطاِئَفًة ِمْنُهْم،  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َحاج حديث َأِبي َقتَاَدَة َأن
َبْحِر، َفَلما اْنَصَرُفوا َأْحَرُموا ُكلُهْم، ِفيِهْم َأُبو َقَتاَدَة؛ َفَقاَل: ُخُذوا َساِحَل اْلَبْحِر َحتى َنْلَتِقَي َفَأَخُذوا َساِحَل الْ 

اْلُحُمِر َفَعَقَر ِمْنَها ِإال َأُبو َقَتاَدَة َلْم ُيْحِرْم؛ َفَبْيَنَما ُهْم َيِسيُروَن ِإْذ َرَأْوا ُحُمَر َوْحٍش، َفَحَمَل َأُبو َقَتاَدَة َعَلى 
ُلوا: َأَنْأُكُل َلْحَم َصْيٍد َوَنْحُن ُمْحِرُموَن َفَحَمْلَنا َما َبِقَي ِمْن َلْحِم األََتاِن، َأتَاًنا، َفَنَزُلوا فَأَكُلوا ِمْن َلْحِمَها، َوَقا

َتاَدَة َلْم َفَلما َأَتْوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا ِإنا ُكنا َأْحَرْمَنا، َوَقْد َكاَن أُبو قَ 
ُقْلَنا:  ا ُحُمَر َوْحٍش، َفَحَمَل َعَلْيَها َأُبو َقَتاَدَة، َفَعَقَر ِمْنَها َأَتاًنا، َفَنَزْلَنا َفَأَكْلَنا ِمْن َلْحِمَها، ثُم ُيْحِرْم، َفَرَأْينَ 

ْحِمَل َعَلْيَها َأْو َأَنْأُكُل َلْحَم َصْيٍد َوَنْحُن ُمْحِرُموَن َفَحَمْلَنا َما َبقي ِمْن َلْحِمَها، َقاَل: ِمْنُكْم َأَحٌد َأَمَرهُ َأْن يَ 
 5كتاب جزاء الصيد:  28َأَشاَر ِإَلْيَها َقاُلوا: َال َقاَل: َفُكُلوا َما َبِقَي ِمْن َلْحِمَها أخرجه البخاري في: 

  باب ال يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحالل
  353رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  والحرم ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل

   355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، ُكلُهن َفاِسٌق، ُيْقَتْلَن ِفي  َوابَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َخْمٌس ِمَن الد حديث َعاِئَشَة، َأن
 7كتاب جزاء الصيد:  28أخرجه البخاري في:  اْلَحَرِم: اْلُغَراُب َواْلِحَدَأُة َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

  باب ما يقتل المحرم من الدواب
  355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َحْفَصَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َخْمٌس ِمَن الدَواب َال َحَرَج َعَلى َمْن 

: اْلُغَراُب َواْلِحَدَأةُ َواْلَفأْ  7كتاب جزاء الصيد:  28َرُة َواْلَعْقَرُب َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر أخرجه البخاري في: َقَتَلُهن 
  باب ما يقتل المحرم من الدواب

  355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َخْمٌس ِمَن الدَواب َلْيَس َعَلى



      

باب ما يقتل المحرم من  7كتاب جزاء الصيد:  28اْلُمْحِرِم ِفي َقْتِلِهن ُجَناٌح أخرجه البخاري في: 
  الدواب

  355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز حلق الرأس للمحرم ِإذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
  355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرَة رضي اهللا عنه، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َقاَل: َلَعلَك آذاَك حديث َكْعِب ْبِن ُعجْ 

 َك َقاَل: َنَعْم َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْحِلْق َرْأَسَك، َوُصْم َثَالَثَة َأي اٍم، َأْو َهَوام
باب قول اهللا تعالى  5كتاب المحَصر:  27اْنُسْك ِبَشاٍة أخرجه البخاري في:  َأْطِعْم ِستَة َمَساِكيَن، َأوِ 

  (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه)
   355رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي هَذا اْلَمْسِجِد، َيْعِني حديث َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْعِقٍل، َقاَل: َقَعْدُت ِإَلى َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة فِ 
ْمُل َمْسِجَد اْلُكوَفِة، َفَسَأْلُتُه َعْن (ِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم) َفَقاَل: ُحِمْلُت ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َواْلقَ 

َتِجُد َشاًة ُقْلُت: َال، َقاَل: ُصْم َيَتَناَثُر َعَلى َوْجِهي، َفَقاَل: َما ُكْنُت ُأَرى َأن اْلَجْهَد َقْد َبَلَغ ِبَك هَذا، َأَما 
ْت ِفي َثَالَثَة َأياٍم، َأْو َأْطِعْم ِستَة َمَساِكيَن، ِلُكل ِمْسِكيٍن ِنْصُف َصاٍع ِمْن َطَعاٍم، َواْحِلْق َرْأَسَك َفَنَزلَ 

ًة، َوِهَي َلُكْم َعامًة أخرجه البخاري في:  باب قوله (فمن  32سورة البقرة:  2كتاب التفسير:  65َخاص
  كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه)

  356رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز الحجامة للمحرم
  356رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن ُبَحْيَنَة رضي اهللا عنه، َقاَل: اْحَتَجَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو ُمْحِرٌم، ِبَلْحِي َجَمٍل، 

  باب الحجامة للمحرم 11كتاب جزاء الصيد:  28ِط َرْأِسِه أخرجه البخاري في: ِفي َوسَ 
  356رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
   357رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِهللا ْبَن اْلَعباِس َواْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمَة  حديث َأِبي َأيوَب اَألْنَصاِري َعْن َعْبِد اِهللا اْبِن ُحَنْيٍن، َقاَل: ِإن َعْبدَ 
 اْلُمْحِرُم َرْأَسُه؛ اْخَتَلَفا ِباَألْبَواِء؛ َفَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن َعباٍس: َيْغِسُل اْلُمْحِرُم َرْأَسُه؛ َوَقاَل اْلِمْسَوُر: َال َيْغِسلُ 

ِبي َأيوَب اَألْنَصاِري َفَوَجْدُتُه َيْغَتِسُل َبْيَن اْلَقْرَنْيِن، َوُهَو ُيْسَتُر ِبَثْوٍب، َفَأْرَسَلِني َعْبُد اِهللا ْبُن اْلَعباِس ِإَلى َأ
ْلَعباِس َأْسَأُلَك َفَسلْمُت َعَلْيِه، َفَقاَل: َمْن هَذا َفُقْلُت: َأَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُحَنْيٍن، َأْرَسَلِني ِإَلْيَك َعْبُد اِهللا ْبُن ا

اَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْغِسُل َرْأَسُه َوُهَو ُمْحِرٌم َفَوَضَع َأُبو َأيوَب َيَدُه َعَلى الثْوِب، َكْيَف كَ 
 َحر َعَلى َرْأِسِه، ثُم َعَلْيِه: اْصُبْب؛ َفَصب َقاَل ِإلْنَساٍن َيُصب ى َبَدا ِلي َرْأُسُه، ثُمَك َرْأَسُه َفَطْأَطَأُه َحت

كتاب  28ِبَيَدْيِه، َفَأْقَبَل ِبِهَما َوَأْدَبَر؛ َوَقاَل: هَكَذا رََأْيُتهُ صلى اهللا عليه وسلم َيْفَعُل أخرجه البخاري في: 
  باب االغتسال للمحرم 14جزاء الصيد: 

  357رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يفعل المحرم ِإذا مات
  358رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَل باٍس، َقاَل: َبْيَنَما َرُجٌل َواِقٌف ِبَعَرَفَة، ِإْذ َوَقَع َعْن َراِحَلِتِه َفَوَقَصْتُه، َأْو َقاَل، َفَأْوَقَصْتُه؛ قَ حديث اْبِن عَ 

ُروا ُطوُه، َوَال ُتَخمُنوُه ِفي ثَْوَبْيِن َوَال ُتَحنصلى اهللا عليه وسلم: اْغِسُلوُه ِبَماٍء َوِسْدٍر، َوَكف ِبيُه رَ  النْأَسُه، َفِإن
  باب الكفن في ثوبين 20كتاب الجنائز:  23ُيْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًيا أخرجه البخاري في: 

   358رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
  358رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َبْيِر، َفَقاَل َلَها: حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َدخَ  َل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى ُضَباَعَة ِبْنِت الز



      

ى َواْشَتِرِطي، ُقوِلي: اللهُ  َوِجَعًة َفَقاَل َلَها: ُحج َقاَلْت: َواِهللا َال َأِجُدِني ِإال ِك َأَرْدِت اْلَحجى َحْيُث َلَعلَمِحل م
باب األكفاء في  15كتاب النكاح:  67َتْحَت اْلِمْقَداِد ْبِن اَألْسَوِد أخرجه البخاري في:  َحَبْسَتِني َوَكاَنتْ 

  الدين
  358رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز ِإفراد الحج والتمتع والقران وجواز ِإدخال الحج على العمرة، ومتى يحل 

  القارن من نسكه
   358حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي 
 صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َكاَن َمَعُه َهْدٌى َفْلُيِهل ِبيَقاَل الن ْهَلْلَنا ِبُعْمَرٍة، ثُم ِة اْلَوَداِع، َفَأ َمَع  َحج ِباْلَحج

َفا  اْلُعْمَرِة، ثُم َال َيِحل َحتى َيِحل ِمْنُهَما َجميًعا َفَقِدْمُت َمكَة َوَأَنا َحاِئٌض، َوَلْم َأُطْف ِباْلَبْيتِ  َوَال َبْيَن الص
ِك، َواْمَتِشِطى َوَأِهلى ِباْلَحج َواْلَمْرَوِة، َفَشَكْوُت ذِلَك ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: اْنُقِضى َرْأسَ 

ِن َأِبي َوَدِعي اْلُعْمَرَة َفَفَعْلُت َفَلما َقَضْيَنا اْلَحج َأْرَسَلِني النِبي صلى اهللا عليه وسلم َمَع َعْبِد الرْحمِن بْ 
: َفَطاَف الِذيَن َكاُنوا َأَهلوا ِباْلُعْمَرِة ِبالَبْيِت َبْكٍر ِإَلى التْنِعيِم، َفاْعَتَمْرُت َفَقاَل: هِذِه َمَكاَن ُعْمَرِتِك َقاَلتْ 

َفا َوالَمْرَوِة، ثُم َحلوا، ثُم َطاُفوا َطواًفا َواِحًدا َبْعَد َأْن َرَجُعوا ِمْن ِمًنى َوَأما الذيِ  َوَبْيَن الص َن َجَمُعوا اْلَحج
باب كيف تهل الحائض  31كتاب الحج  25ًدا أخرجه البخاري في: َوالُعْمَرَة َفِإنَما َطاُفوا َطواًفا َواحِ 

  والنفساء
   359رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِة اْلَوَداِع، َفِمنا َمْن َأَهل ِبُعْمرَ  صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َحج ِبيٍة، حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَرْجَنا َمَع الن
 ا َمْن َأَهلَة، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَلْم ُيْهِد َوِمنَفَقِدْمَنا َمك ، ِبَحج

ُه قالَ َفْلُيْحِلْل، َوَمْن َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوَأْهَدى َفَال َيِحل َحتى َيِحل ِبَنْحِر َهْدِيِه، َوَمْن َأَهل ِبَحج َفلْ  َحج ْت: ُيِتم
 عليه وسلم َفِحْضُت َفَلْم َأَزْل َحاِئًضا َحتى َكاَن َيْوُم َعَرَفَة َوَلْم ُأْهِلْل ِإال ِبُعْمَرٍة، َفَأَمَرِني النِبي صلى اهللا

، َوَأْتُرَك اْلُعْمَرَة، َفَفَعْلُت ذِلَك َحتى َقَضْيُت حَ  ِبَحج ى؛ َفَبَعَث َمِعي َعْبَد َأْن َأْنُقَض رَْأِسي َوَأْمَتِشَط َوُأِهل ج



      

كتاب  6الرْحمِن ْبَن َأِبي َبْكٍر، َوَأَمَرِني َأْن َأْعَتِمَر، َمَكاَن ُعْمَرِتي، ِمَن التْنِعيِم أخرجه البخاري في: 
  باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 18الحيض: 

  360رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َفَلما ُكنا ِبَسِرَف ِحْضُت، َفَدَخَل َعَلي َرُسوُل اِهللا صلى  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَرْجَنا اْلَحج َال َنَرى ِإال
اِت آَدَم اهللا عليه وسلم َوَأَنا َأْبِكي، َقاَل: َما َلِك، َأُنِفْسِت ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: ِإن هَذا َأْمٌر َكَتَبُه اُهللا َعَلى َبنَ 

اج َغْيَر َأْن َال َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َقاَلْت: َوَضحى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفاْقِضى َما َيْقِضى اْلحَ 
  باب كيف كان بدء الحيض 1كتاب الحيض:  6َعْن ِنَساِئِه ِباْلَبَقِر أخرجه البخاري في: 

   360رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/83(  

  

 حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَرْجَنا ُمِهل ِبيَفَنَزْلَنا َسِرَف، َفَقاَل الن ، َوُحُرِم اْلَحج ِفي َأْشُهِر اْلَحج يَن ِباْلَحج
 َمَعُه صلى اهللا عليه وسلمَ الْصَحاِبِه: َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌى َفَأَحب َأْن َيْجَعَلَها ُعْمَرًة َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َكانَ 

النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوِرَجاٍل ِمْن َأْصَحاِبِه َذِوي ُقوٍة اْلَهْدُى، َفَلْم َتُكْن َلُهْم  َهْدٌي َفَال َوَكاَن َمعَ 
ُعْمَرًة، َفَدَخَل َعَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَأَنا َأْبِكي، َفَقاَل: َما ُيْبِكيِك ُقْلُت: َسِمْعُتَك 

ِنْعُت اْلُعْمَرَة، َقاَل: َوَما َشْأُنِك قُْلُت: َال ُأَصلي َقاَل: َفَال َيُضرِك، َأْنِت ِمْن َتُقوُلَ ألْصَحاِبَك َما ُقْلَت َفمُ 
ِتِك، َعسى اُهللا َأْن َيْرُزَقِكَها َفُكوِني ِفي َحج ، َبَناِت آَدَم، ُكِتَب َعَلْيِك َما ُكِتَب َعَلْيِهن  

َب، َفَدَعا َعْبَد الرْحمِن، َفَقاَل: اْخُرْج ِبأْخِتَك اْلَحَرَم، َقاَلْت: َفُكْنُت، َحتى َنَفْرَنا ِمْن ِمًنى،  َفَنَزْلَنا اْلُمَحص
ْغُتَما ُقْلُت: َنَعْم َفْلَتِهل ِبُعْمَرٍة، ثُم اْفُرَغا ِمْن َطَواِفكَما َأْنَتِظْرُكَما هُهَنا َفَأَتْيَنا ِفي َجْوِف اللْيِل، َفَقاَل: َفرَ 

 ًها ِإَلى َفَناَدى ِبالر َخَرَج ُمَوج ْبِح، ثُم ْيِل َقْبَل َصَالِة الصاُس َوَمْن َطاَف ِباللِحيِل ِفي َأْصَحاِبِه، َفاْرَتَحَل الن
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل  9كتاب العمرة:  26اْلَمِديَنِة أخرجه البخاري في: 

  يجزئه من طواف الوداع
   361صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 

)2/84(  

  

 ا َقِدْمَنا َتَطوَفَلم ، ُه اْلَحجَأن صلى اهللا عليه وسلم، َوَال ُنَرى ِإال ِبيْفَنا حديث َعاِئَشَة، َخَرْجَنا َمَع الن
 َفَحل ،صلى اهللا عليه وسلم َمْن َلْم َيُكْن َساَق اْلَهْدَى َأْن َيِحل ِبيَمْن َلْم َيُكْن َساَق  ِباْلَبْيِت، َفَأَمَر الن



      

َلُة اْلَحْصَبِة، اْلَهْدَى َوِنَساُؤُه َلْم َيُسْقَن َفَأْحَلْلَن َقاَلْت َعاِئَشُة، َفِحْضُت َفَلْم َأُطْف ِباْلَبْيِت، َفَلما َكاَنْت َليْ 
 ٍة َوَأْرِجُع َأَنا ِبَحج اُس ِبُعْمَرٍة َوَحجَة ُقْلُت: َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َيْرِجُع النٍة قَاَل: َوَما ُطْفِت َلَياِلَي َقِدْمَنا َمك

: َما ُأَراِني ِإال َال َقاَل: َفاْذَهِبى َمَع َأِخيِك ِإَلى التْنِعيِم َفَأِهلى ِبُعْمَرٍة، ثُم َمْوِعُدِك َكَذا َوَكَذا َقاَلْت َصِفيةُ 
ْفِت َيْوَم النْحِر َقاَلْت، ُقْلُت: َبَلى َقاَل: َال َبْأَس، اْنِفِرى َقاَلْت َحاِبَسَتُهْم َقاَل: َعْقَرى َحْلَقى َأَو َما طُ 

ُمْصِعَدٌة َعاِئَشُة: َفَلِقَيِني النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْصِعٌد ِمْن َمكَة َوَأَنا ُمْنَهِبَطٌة َعَلْيَها، َأْو َأَنا 
باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ  34كتاب الحج:  25في:  َوُهَو ُمْنَهِبٌط ِمْنَها أخرجه البخاري

  الحج لمن لم يكن معه هدي
  362رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِمَن حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأَمَرُه َأْن ُيْرِدَف َعاِئَشَة َوُيْعِمَرَها 

  باب عمرة التنعيم 6كتاب العمرة:  26ِم أخرجه البخاري في: التْنِعي
   363رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/85(  

  

ْهَلْلَنا، َأصْ  َحاَب حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َعْن َعَطاٍء؛ َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا، ِفي ُأَناٍس َمَعُه، َقاَل: َأ
لم ِفي اْلَحج َخاِلًصا َلْيَس َمَعُه ُعْمَرٌة َقاَل َعَطاٌء، َقاَل َجاِبٌر: َفَقِدَم النِبي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وس

َرَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم  ا َقِدْمَنا َأَم ِة، َفَلمصلى اهللا عليه وسلم ُصْبَح َراِبَعٍة َمَضْت ِمْن ِذي اْلَحج
َأِصيُبوا ِمَن النَساَء َقاَل َعَطاٌء، َقاَل َجاِبٌر َوَلْم َيْعِزْم َعَلْيِهْم، َولِكْن َأَحلُهن َلُهْم؛ َأْن َنِحل، َوَقاَل: َأِحلوا وَ 

َبَلَغُه َأنا َنُقوُل: َلما َلْم َيُكْن َبْيَنَنا َوَبْيَن َعَرَفَة ِإال َخْمٌس َأَمَرَنا َأْن َنِحل ِإَلى ِنَساِئنَ  َة َتْقُطر ا، َفَنْأِتي َعَرفَ َف
َقاَل: َمَذاِكيُرَنا اْلَمْذَي َقاَل، َوَيُقوَل َجاِبٌر، ِبَيِدِه هَكَذا، َوَحرَكَها؛ َفَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، فَ 

 ُكْم، َوَلْوَال َهْدِيي َلَحَلْلُت َكَما َتِحل ي َأْتَقاُكْم ِهللا َوَأْصَدُقُكْم َوَأَبروا َفَلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِرى َقْد َعِلْمُتْم َأنوَن، َفِحل
باب  17كتاب االعتصام:  96َما اْسَتْدَبْرُت َما َأْهَدْيُت َفَحَلْلَنا َوَسِمْعَنا َوَأَطْعَنا أخرجه البخاري في: 
  نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم على التحريم، إال ما تعرف إباحته

   363رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/86(  

  



      

ي حديث َجاِبٍر، َقاَل: َأَمَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعِليا َأْن ُيِقيَم َعَلى ِإْحَراِمِه َقاَل َجاِبٌر: َفَقِدَم َعلِ 
: ْبُن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه ِبِسَعاَيِتِه، َقاَل َلُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِبَم َأْهَلْلَت َيا َعِلي َقالَ 

 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َفَأْهِد َواْمُكْث َحَراًما َكَما َأْنَت َقاَل، َوَأْهَدى َلُه َعِلي ِبيِبِه الن َهْدًيا ِبَما َأَهل 
باب بعث علي ابن أبي طالب عليه السالم وخالد بن  61كتاب المغازى:  64أخرجه البخاري في: 

  حجة الوداع الوليد رضى اهللا عنه إلى اليمن قبل
   364رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/87(  

  

، َوَلْيَس َمَع َأَحٍد مِ  َوَأْصَحاَبُه ِباْلَحج صلى اهللا عليه وسلم َأَهل ِبيالن ْنُهْم حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأن
ِدَم ِمَن اْلَيَمِن َوَمَعُه اْلَهْدُي، َفَقاَل: َأْهَلْلُت َهْدٌى، َغْيَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَطْلَحَة َوَكاَن َعِلي قَ 

ِبَما َأَهل ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َوَأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأِذَن َألْصَحاِبِه َأْن 
ُروا َوَيِحلوا، إِ  ُيَقص َمْن َمَعُه اْلَهْدُي، َفَقاُلوا َنْنَطِلُق ِإَلى ِمًنى َوَذَكُر َيْجَعُلوَها ُعْمَرًة، َيُطوُفوا بِاْلَبْيِت، ثُم ال

َدْيُت، َأَحِدَنا َيْقُطُر َفَبَلَغ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِرى َما اْسَتْدَبْرُت َما َأهْ 
 َمِعي اْلَهْدَي َألْحَلْلُت َوَأن َها َلْم َتُطْف ِباْلَبْيِت؛ َوَلْوَال َأنَها، َغْيَر َأنَعاِئَشَة َحاَضْت، َفَنَسَكِت اْلَمَناِسَك ُكل

ٍة َوَأْنَطِلُق ِباْلَحج فَ  ا َطُهَرْت َوَطاَفْت، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَتْنَطِلُقوَن ِبُعْمَرٍة َوَحجَأَمَر َعْبَد َقاَل: َفَلم
  َبْكٍر َأْن َيْخُرَج َمَعَها ِإَلى التْنِعيِم، َفاْعَتَمَرْت َبْعَد اْلَحج ِفي ِذي اْلَحجةالرْحمِن ْبَن َأِبي 

اَل: َأَلُكْم َوَأن ُسَراَقَة ْبَن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم َلِقَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِباْلَعَقَبِة َوُهَو َيْرِميَها، َفقَ 
ًة َيا  باب عمرة  6كتاب العمرة:  26َرُسوَل اِهللا َقاَل: َال، َبْل ِلَألَبِد أخرجه البخاري في: هِذِه َخاص

  التنعيم
  365رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في الوقوف وقوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)

   366رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/88(  

  

 اْلُحْمَس، َواْلُحْمُس ُقَرْيٌش َوَما حديث َعاِئَشَة َقاَل ُعْرَوُة: َكاَن الن ِة ُعَراًة ِإالاُس َيُطوُفوَن ِفي اْلَجاِهَلي
اْلَمْرَأةُ َوَلَدْت، َوَكاَنِت اْلُحْمُس َيْحَتِسُبوَن َعَلى الناِس: ُيْعِطي الرُجُل الرُجَل الثَياَب َيُطوُف ِفيَها، َوُتْعِطي 



      

ِفيَها، َفَمْن َلْم ُيْعِطِه اْلُحْمُس َطاَف ِباْلَبْيِت ُعْرَياًنا؛ َوَكاَن ُيِفيُض َجَماَعُة الناِس ِمْن  اْلَمْرَأَة الثَياَب َتُطوفُ 
َحْيُث  َعَرَفاٍت، َوُيِفيُض اْلُحْمُس ِمْن َجْمٍع، َوَعْن َعاِئَشَة َأن هِذِه اآلَيَة َنَزَلْت ِفي اْلُحْمِس (ثُم َأِفيُضوا ِمنْ 

 كتاب الحج:  25اُس) َقاَل: َكاُنوا ُيِفيُضوَن ِمْن َجْمٍع َفُدِفُعوا ِإَلى َعَرَفاٍت أخرجه البخاري في: َأَفاَض الن
  باب الوقوف بعرفة 91

  366رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيُت النِبي صلى اهللا عليه حديث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم َقاَل: َأْضَلْلُت َبِعيًرا ِلي، َفَذَهْبُت َأْطُلُبُه َيْوَم َعَرَفَة، َفَرَأ
كتاب الحج:  25وسلم َواِقًفا ِبَعَرَفَة، َفُقْلُت: هَذا َواِهللا ِمَن اْلُحْمِس، َفَما َشْأُنُه هُهَنا أخرجه البخاري في:

  باب الوقوف بعرفة 91
  367رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام

   367الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َقِدْمُت َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِباْلَبْطَحاِء؛ 
يه وسلم، َفَقاَل: َأَحَجْجَت ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ِبَما َأْهَلْلَت ُقْلُت: َلبْيَك، ِبِإْهَالٍل َكِإْهَالِل النِبي صلى اهللا عل

َفا َواْلَمْرَوِة ثُم َأتَْيُت اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِء َبِني َقْيٍس  َقاَل: َأْحَسْنَت، اْنَطِلْق َفطْف ِباْلَبْيِت َوِبالص َفَفَلْت َرْأِسي، ثُم
؛ َفُكْنُت أُْفِتي ِبِه الناَس َحتى ِخَالَفِة ُعَمَر رضي اهللا عنه، َفَذكَ  ْرُتُه َلُه، َفَقاَل: ِإْن َنْأُخْذ َأْهَلْلُت ِباْلَحج

 اِهللا صلى ِبِكَتاِب اِهللا َفِإنُه َيْأُمُرَنا ِبالتَماِم، َوإِْن َنْأُخْذ ِبُسنِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفِإن َرُسولَ 
باب الذبح  125كتاب الحج:  25اهللا عليه وسلم َلْم َيِحل َحتى َبَلَغ اْلَهْدُى َمِحلُه أخرجه البخاري في: 

  قبل الحلق
  367رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز التمتع
  368رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َقاَل: ُأْنِزَلْت آَيُة اْلُمْتَعِة ِفي ِكَتاِب اِهللا، َفَفَعْلَناَها َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا

ُمُه، َوَلْم َيْنَه َعْنَها َحتى َماَت َقاَل َرُجٌل ِبَرْأِيِه َما َشاَء أخرجه البخاري عليه وسلم، َوَلْم ُينْ  َزْل ُقْرآٌن ُيَحر



      

  باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) 33سورة البقرة  2كتاب التفسير:  65في: 
  368رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ثالثة أيام في الحج وسبعة ِإذا رجع ِإلى أهلهوجوب الدم على المتمتع وأنه ِإذا عدمه لزمه صوم 

   368رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِة اْلَوَداِع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َحجحديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َتَمت
ْيَفِة، َوَبَدَأ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأَهل ِباْلُعْمَرِة، ثُم َوَأْهَدى، َفَساَق َمَعُه اْلَهْدَي ِمْن ِذي اْلُحلَ 

، َفَكاَن ِمَن الناِس َمْن أَ  صلى اهللا عليه وسلم ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحج ِبياس َمَع النَع النَفَتَمت ْهَدى، ِباْلَحج
ْهِد، َفَلما َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َمكَة َقاَل ِللناِس: َمْن َكاَن ِمْنُكْم َفَساَق اْلَهْدَي، َوِمْنُهْم َمْن َلْم يُ 

ُه، َوَمْن َلْم َيُكْن ِمْنُكْم َأْهَدى َفْلَيُطْف  ى َيْقِضَي َحجِلَشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحت ُه َال َيِحلِباْلَبْيِت َأْهَدى َفِإن
َفا َواْلَمرْ  اٍم ِفي الْ َوِبالصَفَمْن َلْم َيِجْد َهْدًيا َفْلَيُصْم َثَالَثَة َأي ، ِباْلَحج ْلُيِهل ْر َوْلَيْحِلْل ُثم َوِة، َوْلُيَقص َحج

  َوَسْبَعًة ِإَذا َرَجَع ِإَلى َأْهِلهِ 
َل َشْيٍء، ثُم َخب َثالَ  ْكَن َأوَة، َواْسَتَلَم الرَثة َأْطَواٍف َوَمَشى َأْرَبًعا، َفَرَكَع ِحيَن َقضى َفَطاَف، ِحيَن َقِدَم َمك

َفا َواْلمَ  َفا، َفَطاَف ِبالص َم، َفاْنَصَرَف َفَأَتى الصَسل ْرَوِة َسْبَعَة َطَواَفُه ِباْلَبْيِت ِعْنَد اْلَمَقاِم َرْكَعَتْيِن، ثُم
 َلْم َيْحِلْل ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َحت ْحِر َوَأَفاَض َفَطاَف َأْطَواٍف، ثُمُه َوَنَحَر َهْدَيُه َيْوَم الن ى َقضى َحج

ْهَدى ِباْلَبْيِت ثُم َحل ِمْن ُكل َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه َوَفَعَل، ِمْثَل َما َفَعَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َمْن أَ 
  باب من ساق البدن معه 104الحج:  كتاب 25َوَساَق اْلَهْدَي ِمَن الناِس أخرجه البخاري في: 

   368رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِإَلى حديث َعاِئَشَة َعْن ُعْرَوَة، َأن َعاِئَشَة، َأْخَبَرْتُه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َتَمتِعِه ِباْلُعْمَرِة 
، َفَتَمتَع الناُس َمَعُه، ِبِمْثِل َحِديثِ  اِبِق (رقم  اْلَحجكتاب  25) أخرجه البخاري في: 768اْبِن ُعَمَر الس

  باب من ساق البدن معه 104الحج: 
  370رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  بيان أن القارن ال يتحلل ِإال في وقت تحلل الحاج المفرد
  370رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وسلم، َأنَها َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َما َشْأُن الناِس َحلوا ِبُعْمَرٍة حديث َحْفَصَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه 

ه البخاري َوَلْم َتْحِلْل َأْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك َقاَل: ِإني َلبْدُت َرْأِسي َوَقلْدُت َهْدِيي َفَال َأِحل َحتى َأْنَحَر أخرج
  واإلفراد بالحج باب التمتع واإلقران 34كتاب الحج:  25في: 

  370رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز التحلل باإلحصار وجواز القران
   370رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/92(  

  

ْعَنا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر؛ َقاَل: ِحيَن َخَرَج ِإَلى َمكَة ُمْعَتِمًرا ِفي اْلِفْتَنِة: ِإْن ُصِدْدُت َعِن اْلَبْيِت َصنَ 
َصَنْعَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَهل ِبُعْمَرٍة ِمْن َأْجِل َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكَما 

اِحٌد َفاْلَتَفَت َما ِإال وَ َكاَن َأَهل ِبُعْمَرٍة َعاَم اْلُحَدْيِبَيِة ثُم ِإن َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َنَظَر ِفي َأْمِرِه َفَقاَل: َما َأْمُرهُ 
 َمَع اْلُعْمَرِة ثُم ي َقْد َأْوَجْبُت اْلَحجَواِحٌد، ُأْشِهُدُكْم َأن َطاَف َلُهَما َطَواًفا ِإَلى َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: َما َأْمُرُهَما ِإال 

باب من قال  4صر: كتاب المح 27َواِحًدا، َوَرَأى َأن ذِلَك ُمْجِزًيا َعْنُه َوَأْهَدى أخرجه البخاري في: 
  ليس على المحصر بدل

   370رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اُج ِباْبِن الزَبْيِر، َفِقيَل َلُه: ِإن الناَس َكاِئنٌ  َعاَم َنَزَل اْلَحج ُه َأَراَد اْلَحجا  حديث اْبِن ُعَمَر َأنَبْيَنُهْم ِقتَاٌل َوإِن
َقاَل: (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة) ِإًذا َأْصَنُع َكَما َصَنَع َرُسوُل اِهللا َنَخاُف َأْن َيُصدوَك، فَ 

، َقاَل: صلى اهللا عليه وسلم، ِإني ُأْشِهُدُكْم َأني َقْد َأْوَجْبُت ُعْمَرًة ثُم َخَرَج َحتى ِإَذا َكاَن ِبظَاِهِر اْلَبْيَداءِ 
ا َمَع ُعْمَرِتي َوَأْهَدى َهْدًيا اْشَتَراهُ بِ َما َشْأُن الْ  ي َقْد َأْوَجْبُت َحجَواِحٌد، ُأْشِهُدُكْم َأن َواْلُعْمَرِة ِإال ُقَدْيٍد، َحج

 ْر َحت ِمْن َشْيٍء َحُرَم ِمْنُه، َوَلْم َيْحِلْق َوَلْم ُيَقص ْحِر َوَلْم َيِزْد َعَلى ذِلِك، َفَلْم َيْنَحْر َوَلْم َيِحلى َكاَن َيْوُم الن
ِل َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: َكذِلَك فَ  َواْلُعْمَرِة ِبَطَواِفِه اَألو َعَل َرُسوُل َفَنَحَر َوَحَلَق، َوَرَأى َأْن َقْد َقضى َطواَف اْلَحج



      

  باب طواف القارن 77كتاب الحج:  25اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  371قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 

  
  في اإلفراد والقران بالحج والعمرة

   372رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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وسلم  حديث اْبِن ُعَمَر َوَأَنٍس َعْن َبْكٍر، َأنُه َذَكَر الْبِن ُعَمَر َأن َأَنًسا َحدَثُهْم َأن النِبي صلى اهللا عليه
ٍة، َفَقالَ  ِبُعْمَرٍة َوَحج ا  َأَهلَوَأْهَلْلَنا ِبِه َمَعُه، َفَلم صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَحج ِبيالن (اْبُن ُعَمَر): َأَهل

َهْدٌي، َقِدْمَنا َمكَة، َقاَل: َمْن َلْم َيُكْن َمَعُه َهْدٌي َفْلَيْجَعَلَها ُعْمَرًة َوَكاَن َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
ا، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِبَم َأْهَلْلَت َفِإن َمَعَنا َفَقِدَم َعَلْيَنا عَ  ْبُن َأِبي َطاِلٍب ِمَن اْلَيَمِن َحاج ِلي

لبخاري َأْهَلَك َقاَل: َأْهَلْلُت ِبَما َأَهل ِبِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َفَأْمِسْك َفِإن َمَعَنا َهْدًيا أخرجه ا
باب بعث علي ابن أبي طالب عليه السالم وخالد بن الوليد رضي اهللا  61كتاب المغازي:  64في: 

  عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع
  372رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

  373رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِديَناٍر، َقاَل: َسَأْلَنا اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجٍل َطاَف ِباْلَبْيِت اْلُعْمَرَة، َوَلْم َيُطْف  حديث اْبِن ُعَمَر َعْن َعْمِرو ْبنِ 
َفا َواْلَمْرَوِة، َأَيْأِتي اْمَرَأَتُه َفَقاَل: َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَطاَف ِباْلَبْيِت َسْبعً  ى َبْيَن الصا، َوَصل

َفا َواْلَمْرَوِة (َوَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة) أخرجه َخْلَف اْلَمَقاِم َركْ  َعَتْيِن، َوَطاَف َبْيَن الص
  باب قول اهللا تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 30كتاب الصالة:  8البخاري في: 
  373رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   بقاء على اإلحرام وترك التحللما يلزم من طاف بالبيت وسعى من ال

)2/95(  

  



      

  373رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َأنُه َسَأَل ُعْرَوَة ْبَن ال ْحمِن ْبِن َنْوَفٍل اْلُقَرِشيِد ْبِن َعْبِد الرَبْيِر، َفَقاَل: حديث َعاِئَشَة َوَأْسَماَء، َعْن ُمَحم ز
َأ، ثُم َقْد َحج النِبي صلى اهللا عليه وسلم،  ُه َتَوضُل َشْيٍء َبَدَأ ِبِه ِحيَن َقِدَم َأن ُه َأوَفَأْخَبَرْتِني َعاِئَشُة َأن

 َل َشْيٍء َبَدَأ ِبِه الط َأُبو َبْكٍر رضي اهللا عنه، َفَكاَن َأو َحج َلْم َتُكْن ُعْمَرًة ثُم َواُف َطاَف ِباْلَبْيِت، ثُم
ُل ِباْلَبْيِت ثُم َلْم َتكُ  ُعْثَماُن رضي اهللا عنه، َفَرَأْيُتُه َأو َحج ُعَمُر رضي اهللا عنه، ِمْثُل ذِلَك ثُم ْن ُعْمَرةٌ ثُم

ْجُت َمَع َأِبي، َشْيٍء َبَدَأ ِبِه الطَواُف بِاْلَبْيِت، ثُم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة ثُم ُمَعاِوَيُة َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ثُم َحجَ 
َل َشْيٍء َبَدَأ ِبِه الطَواُف ِباْلَبْيِت ثُم َلْم َتُكْن ُعْمَرٌة ُثم َرَأْيُت الْ الزبَ  اِم، َفَكاَن َأوُمَهاِجِريَن ْيِر ْبِن اْلَعو

 آِخُر َمْن َرَأْيُت َفَعَل ذِلَك اْبُن ُعَمَر، ثُم َلْم َتُكْن ُعْمَرةٌ ثُم َلْم َيْنُقْضَها ُعْمَرًة  َواَألْنَصاَر َيْفَعُلوَن ذِلَك، ثُم
َأْقَداَمُهْم  َوهَذا اْبُن ُعَمَر ِعْنَدُهْم َفَال َيْسَأُلوَنُه َوَال َأَحٌد ِممْن َمضى َما َكاُنوا َيْبَدُءوَن ِبَشْيٍء َحتى َيَضُعوا

َل ِمَن اْلَبْيِت  ِمَن الطَواِف ِباْلَبْيِت ثُم َال َيِحلوَن َوَقْد َرَأْيُت ُأمي َوَخاَلِتي ِحينَ  َتْقَدَماِن َال َتْبَتِدَئاِن ِبَشْيٍء َأو
َبْيُر َوُفَالٌن  ْت ِهَي َوُأْخُتَها َوالزَها َأَهلي َأنِن َوَقْد َأْخَبَرْتِني ُأمَال َتِحال ا َتُطوَفاِن ِبِه ُثمَوُفَالٌن ِبُعْمَرٍة َفَلم

   باب الطواف على وضوء 78كتاب الحج:  25اري في: َمَسُحوا الرْكَن َحلوا أخرجه البخ

)2/96(  

  

  373رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َتُقوُل، حديث َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َعْن َعْبِد اِهللا َمْوَلى َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َأنُه َكاَن َيْسَمُع َأْسَماَء 
اُهللا َعَلى ُمَحمٍد، َلَقْد َنَزْلَنا َمَعُه هُهَنا َوَنْحُن َيْوَمِئٍذ ِخَفاٌف، َقِليٌل َظْهُرَنا،  ُكلَما َمرْت ِباْلَحُجوِن: َصلى

َبْيُر َوَفَالٌن َوُفَالٌن، َفَلما َمَسْسَنا اْلَبيْ  َأْهَللْ َقِليَلٌة َأْزَواُدَنا، َفاْعَتَمْرُت َأَنا َوُأْخِتي َعاِئَشُة َوالز َنا ِمَن َت َأْحَلْلَنا ثُم
  باب متى يحل المعتمر 11كتاب العمرة:  26اْلَعِشي ِباْلَحج أخرجه البخاري في: 

  375رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز العمرة في أشهر الحج
  375رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفَأَمَرُهْم حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْصَحاُبُه لِ  وَن ِباْلَحجُصْبِح َراِبَعٍة ُيَلب

باب كم  3كتاب تقصير الصالة:  18َأْن َيْجَعُلوَها ُعْمَرًة، ِإال َمْن َمَعُه اْلَهْدُي أخرجه البخاري في: 
  أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم في حجته



      

  375رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َتَمتْعُت َفَنَهاِني َناٌس، َفَسَأْلُت اْبَن حديث اْبِن َعباٍس َعْن َأبِ  َبِعي ي َجْمَرَة َنْصِر ْبِن ِعْمَراَن الض
َبْرُت اْبَن َعباٍس، َعباٍس َفَأَمَرِني، َفَرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكَأن َرُجًال َيُقوُل ِلي: َحج َمْبُروٌر، َوُعْمَرٌة ُمَتَقبَلٌة، َفَأخْ 

   : ُسنَة النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل ِلي: َأِقْم ِعْنِدي َفَأْجَعَل َلَك َسْهًما ِمْن َماِليَفَقالَ 
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ْؤَيا الِتي َرَأْيُت أخرجه البخاري في:  َفُقْلُت: ِلَم َفَقاَل: ِللر ،(اِوي َعْنُهالر) 34كتاب الحج:  25َقاَل ُشْعَبُة 
  ان واإلفراد بالحجباب التمتع واإلقر 

  375رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تقليد الَهْدي وإِشعاره عند اإلحرام
  376رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، اٍس: ِإَذا َطاَف ِباْلَبْيِت َفَقْد َحلَثِني َعَطاٌء َعِن اْبِن َعباٍس َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: َحدحديث اْبِن َعب 

 ْيَن َقاَل هَذا اْبُن َعباٍس َقاَل: ِمْن َقْوِل اِهللا َتَعاَلى (ثُم َمِحلَها ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيِق)، َوِمْن َأْمرِ َفُقْلُت: ِمْن أَ 
 َما َكاَن ذِلَك َبْعَد اْلُمَعرِة اْلَوَداِع ُقْلُت: ِإن وا ِفي َحجصلى اهللا عليه وسلم َأْصَحاَبُه َأْن َيِحل ِبياَل: ِف قَ الن

  باب حجة الوداع 77كتاب المغازى:  64َكاَن اْبُن َعباٍس َيَراهُ َقْبُل َوَبْعُد أخرجه البخاري في: 
  376رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التقصير في العمرة

  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْرُت َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبِمْشَقٍص أخرجه حديث ُمَعاِوَيَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقص 
  باب الحلق والتقصير عند اإلحالل 127كتاب الحج:  25البخاري في: 
  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإهالل النبي صلى اهللا عليه وسلم وهديه

   377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه  حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َقِدَم َعِلي ِبيرضي اهللا عنه، َعَلى الن
 صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َلْوَال َأن ِبيِبِه الن َمِعي وسلم، ِمَن اْلَيَمِن، َفَقاَل: ِبَما َأْهَلْلَت َقاَل: ِبَما َأَهل 

لنبي صلى اهللا باب من أهل في زمن ا 32كتاب الحج:  25اْلهْدَي َألْحَلْلُت أخرجه البخاري في: 
  عليه وسلم كإهالل النبي صلى اهللا عليه وسلم

  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان عدد عمر النبي صلى اهللا عليه وسلم وزمانهن
  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي اْلَقْعَدِة، ِإال حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: اْعَتَمَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْرَبَع ُعَمٍر ِفي ذِ 
ِتِه: ُعْمَرَتُه ِمَن اْلُحَدْيِبَيِة، َوِمَن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل، َوِمَن اْلِجْعَراَنِة َحْيُث  ِتي اْعَتَمَر َمَع َحجَقَسَم َغَناِئَم ُحَنْيٍن، ال

ِتِه أخرجه البخاري في:  صلى اهللا عليه وسلمباب كم اعتمر النبي  3كتاب العمرة:  26َوُعْمَرًة َمَع َحج  
  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْم حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ِقيَل َلُه: َكْم َغَزا النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َغْزَوٍة َقاَل: ِتْسَع َعَشَرَة ِقيَل: كَ 

لَ  ُهْم َكاَنْت َأوَقاَل: اْلُعَسْيَرةُ َأِو اْلُعَشْيُر أخرجه البخاري في:  َغَزْوَت َأْنَت َمَعُه َقاَل: َسْبَع َعَشَرة ِقيَل: َفَأي
  باب غزوة الُعَشيرة أو الُعَسيرة 1كتاب المغازي:  64

  377رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َما َهاَجَر حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َغَزا ِتْسَع َعْشَرَة َغْزَوًة، َوَأنُه َحج َبْعدَ 
َة اْلَوَداِع أخرجه البخاري في:  َبْعَدَها، َحج ًة َواِحَدًة، َلْم َيُحج باب حجة  77كتاب المغازى:  64َحج

   الوداع
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  378رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

ْبُن الزَبْيِر اْلَمْسِجَد، َفِإَذا َعْبُد اِهللا  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َوَعاِئَشَة َعْن ُمَجاِهٍد، َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َوُعْرَوةُ 
َعْن ْبُن ُعَمَر، َجاِلٌس ِإَلى ُحْجَرِة َعاِئَشَة، َوإَِذا َناٌس ُيَصلوَن ِفي اْلَمْسِجِد َصَالَة الضحى َقاَل: َفَسَأْلَناهُ 

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َأْرَبَع ِإْحَداُهن ِفي َصَالِتِهْم؛ َفَقاَل: ِبْدَعٌة ثُم َقاَل َلُه: َكِم اْعَتَمَر َرُسوُل ا
 ُعْرَوةُ: َيا ُأماْه، َرَجٍب َفَكِرْهَنا َأْن َنُرد َعَلْيِه َقاَل: َوَسِمْعَنا اْسِتَناَن َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن ِفي اْلُحْجَرِة، َفَقالَ 

ُقوُل َأُبو َعْبِد الرْحمِن َقاَلْت: َما َيُقوُل َقاَل: َيُقوُل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى َيا ُأم اْلُمْؤِمِنيَن َأَال َتْسَمِعيَن َما يَ 
َتَمَر اهللا عليه وسلم، اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعُمَراٍت ِإْحَداُهن ِفي َرَجٍب، َقاَلْت: َيْرَحُم اُهللا َأَبا َعْبِد الرْحمِن، َما اعْ 

باب كم  3كتاب العمرة:  26، َوَما اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب َقط أخرجه البخاري في: ُعْمَرًة ِإال َوُهَو َشاِهُدهُ 
  اعتمر النبي صلى اهللا عليه وسلم

  378رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل العمرة في رمضان
  379رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِالْمَرَأٍة ِمَن اَألْنَصاِر: َما َمَنَعِك َأْن  حديث اْبِن َعباٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم،

يَن َمَعَنا َقاَلْت: َكاَن َلَنا َناِضٌح َفَرِكَبُه َأُبو ُفَالٍن َواْبُنُه (ِلَزْوِجَها َواْبِنَها) َوَتَرَك َناِضًحا َنْنَضُح َعَلْيِه،  َتُحج
ٌة َأْو َنْحًوا ِمما َقاَل أخرجه البخاري َقاَل: َفِإَذا َكاَن َرَمَضاُن اْعَتِمِري ِفيِه، َفِإن ُعْمرَ  ًة ِفي َرَمَضاَن َحج

   باب عمرة في رمضان 4كتاب العمرة:  26في: 
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  379رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير 
  التي خرج منها

  379رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيْخُرُج ِمْن َطِريِق الشَجَرِة َوَيْدُخُل ِمْن 
باب خروج النبي صلى اهللا عليه وسلم  15كتاب الحج:  25َطِريِق اْلُمَعرِس أخرجه البخاري في: 

  على طريق الشجرة
  379رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 ِة اْلُعْلَيا َوَيْخُرُج ِمَن الثِنيِة حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْدُخُل ِمَن الثِني

  باب من أين يدخل مكة 40كتاب الحج:  25السْفَلى أخرجه البخاري في: 
  380رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َلما َجاَء َمكَة َدَخَل ِمْن َأْعَالَها َوَخَرَج ِمْن َأْسَفِلَها حديث َعائَ 

  باب من أين يخرج من مكة 41كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 
  380رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َخَل َعاَم اْلَفْتِح ِمْن َكَداٍء َوَخَرَج ِمْن ُكًدا ِمْن َأْعَلى حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، دَ 

  باب من أين يخرج من مكة 41كتاب الحج:  25َمكَة أخرجه البخاري في: 
  380رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب المبيت بذي طوى عند ِإرادة دخول مكة واالغتسال لدخولها، ودخولها نهارا

  380الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َباَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبِذي ُطًوى َحتى َأْصَبَح ثُم َدَخَل َمكَة، َوَكاَن 
   باب دخول مكة نهارا أو ليال 39كتاب الحج:  25اْبُن ُعَمَر، َيْفَعُلُه أخرجه البخاري في: 
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  380: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيْنِزِل ِبِذي ُطًوى، َوَيِبيُت َحتى ُيْصِبَح، 
ْبَح ِحيَن َيْقَدُم َمكَة، َوُمصلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذِلَك َعَلى َأَكَمٍة َغِليَظٍة َلْيَس  ي الصُيَصل

كتاب  8ي اْلَمْسِجِد الِذي ُبِنَي َثم، َولِكْن َأْسَفَل ِمْن َذِلَك َعَلى َأَكَمٍة َغِليَظٍة أخرجه البخاري في: فِ 
باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى اهللا عليه  89الصالة: 

  وسلم
  380رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْقَبَل ُفْرَضَتي اْلَجَبِل الِذي َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَجَبِل حديث َعْبِد اِهللا بْ 
نِبي صلى الطِويِل َنْحَو اْلَكْعَبِة َفَجَعَل اْلَمْسِجَد، الِذي ُبِنَي َثم َيَساَر اْلَمْسِجِد ِبَطَرِف األَكَمِة، َوُمصلى ال

َصلي  عليه وسلم َأْسَفَل ِمْنُه َعَلى اَألَكَمِة السْوَداِء، َتَدُع ِمَن اَألَكَمِة َعَشَرَة َأْذُرٍع َأْو َنْحَوَها، ثُم تُ اهللا
باب  89كتاب الصالة:  8ُمْسَتْقِبَل اْلُفْرَضَتْيِن ِمَن اْلَجَبِل الِذي َبْيَنَك َوَبْيَن اْلَكْعَبِة أخرجه البخاري في: 

  مساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى اهللا عليه وسلمال
  381رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف األول في الحج

   381رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َل َيُخب َثَالَثَة حديث اْبِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسل َواَف اَألوم، َكاَن ِإَذا َطاَف ِباْلَبْيِت الط
َفا َواْلَمْرَوِة أخرجه ال ُه َكاَن َيْسَعى َبْطَن اْلَمِسيِل ِإَذا َطاَف َبْيَن الصبخاري َأْطَواٍف، َوَيْمِشي َأْرَبَعًة، َوَأن

  ل أن يرجع إلى بيتهباب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قب 63كتاب الحج:  25في: 
  381رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْصَحاُبُه، َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن ِإنُه َيْقَدُم 

وسلم، َأْن َيْرُمُلوا اَألْشَواَط الثَالَثَة، َوَأْن َعَلْيُكْم َوَقْد َوَهَنُهْم ُحمى َيْثِرَب، َفَأَمَرُهُم النِبي صلى اهللا عليه 
 َعَلْيِهْم أخرجه البخاري َيْمُشوا َما َبْيَن الرْكَنْيِن، َوَلْم َيْمَنْعُه َأْن َيْأُمَرُهْم َأْن َيْرُمُلوا اَألْشَواَط ُكلَها ِإال اِإلْبَقاءُ 

  باب كيف كان بدء الرَمل 55كتاب الحج:  25في: 
  382رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا

  
َفا َواْلَمْرَوِة ِليُ  َما َسَعى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِباْلَبْيِت َوَبْيَن الصاٍس، َقاَل: ِإنِرَي حديث اْبِن َعب

َتُه أخرجه البخاري في:  باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 80كتاب الحج:  25اْلُمْشِرِكيَن ُقو  
  382رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

  استحباب استالم الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين اآلخرين
  382رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ْكَنْيِن ِفي ِشدٍة َوَال َرَخاٍء ُمْنذ َرَأْيُت النِبي ص لى اهللا حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َما َتَرْكُت اْسِتَالَم هَذْيِن الر
  باب الرمل في الحج والعمرة 57كتاب الحج:  25ه وسلم َيْسَتِلُمُهَما أخرجه البخاري في: علي

   382رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْرَكاَن، ِلُم األحديث اْبِن َعباٍس َعْن َأِبي الشْعثَاِء، َأنُه َقاَل: َوَمْن َيتِقي َشْيًئا ِمَن اْلَبْيِت َوَكاَن ُمَعاِوَيُة َيْستَ 
باب من لم  59كتاب الحج:  25َفَقاَل َلُه اْبُن َعباٍس، ِإنُه َال ُيْسَتَلُم هَذاِن الرْكَناِن أخرجه البخاري في: 

  يستلم إال الركنين اليمانيين
  383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب تقبيل الحجر األسود في الطواف

  383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُعَمَر رضي اهللا عنه، َأنُه َجاَء ِإَلى اْلَحَجِر اَألْسَوِد َفَقبَلُه، َفَقاَل: ِإني َأْعَلُم َأنَك َحَجٌر َال َتُضر  حديث
كتاب  25َوَال َتْنَفُع، َوَلْوَال َأني َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ُيَقبَلَك َما َقبْلتَك أخرجه البخاري في: 

  باب ما ذكر في الحجر األسود 50حج: ال
  383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز الطواف على بعير وغيره، واستالم الحجر بمحجن ونحوه للراكب

  383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِة اْلَوَداِع َعَلى َبِعيٍر  صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحج ِبياٍس، َقاَل: َطاَف النْكَن حديث اْبِن َعبَيْسَتِلُم الر
  باب استالم الركن بالمحجن 58كتاب الحج:  25ِبِمْحَجٍن أخرجه البخاري في: 

  383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُأم َسَلَمَة، َقاَلْت: َشَكْوُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأني َأْشَتِكي؛ َقاَل: ُطوِفي ِمْن 
َأْنِت َراِكَبٌة َفُطْفُت، َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُيَصلي ِإَلى َجْنِب اْلَبْيِت، َيْقَرُأ َوَراِء الناِس وَ 

باب إدخال البعير في المسجد  78كتاب الصالة:  8ِبالطوِر َوِكتَاٍب َمْسُطوٍر أخرجه البخاري في: 



      

  للعلة
   383رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  سعى بين الصفا والمروة ركن ال يصح الحج ِإال بهبيان أن ال
  384رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يُث حديث َعاِئَشَة َعْن ُعْرَوَة، َأنُه َقاَل: ُقْلُت ِلَعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأَنا َيْوَمِئٍذ َحدِ 

: َأَرَأْيِت َقْوَل اِهللا َتَباَرَك َوَتعَ  ناْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال الس َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اِهللا َفَمْن َحج الص اَلى (ِإن
َف ِبِهَما َفَقاَلْت َعاِئَشُة: كَ  وَف ِبِهَما) َفَال ُأَرى َعَلى َأَحٍد َشْيًئا َأْن َال َيط وَلْو َكاَنْت ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيط ،ال

َف ِبِهَما ِإنَما ُأْنِزَلْت هِذِه اآلَية ِفي اَألْنَصاِر َكاُنوا ُيِهل َكَما َتُقو  ووَن ُل َكاَنْت َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َال َيط
َفا َواْلَمْرَوِة، َفَلما ُجوَن َأْن َيُطوُفوا َبْيَن الصَجاَء اِإلْسَالُم َسَأُلوا  ِلَمَناَة، َوَكاَنْت َمَناُة َحْذَو ُقَدْيٍد، َوَكاُنوا َيَتَحر

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اِهللا َفمَ  الص ْن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذِلَك، فََأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (ِإن
َف ِبِهَما) أخرجه البخاري في:  واْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيط 10كتاب العمرة:  26َحج 

  باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
   384رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َفا َوا الص ْلَمْرَوَة ِمْن حديث َعاِئَشَة َعْن ُعْرَوَة، َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة، َفُقْلُت َلَها: َأَرَأْيِت َقْوَل اِهللا َتَعاَلى (ِإن
َف ِبِهَما) َفَواِهللا َما َعَلى َأَحٍد ُجَناٌح َأْن َال َشَعاِئِر اِهللا َفَمْن حَ  واْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيط ج

لْ  هِذِه اآلَيَة َلْو َكاَنْت َكَما َأو َفا َواْلَمْرَوِة َقاَلْت: ِبْئَس َما ُقْلَت َيا اْبَن ُأْخِتى، ِإن ْيِه َتَها َعلَ َيُطوَف بِالص
َف ِبِهَما َولِكنَها ُأْنِزَلْت ِفي اَألْنَصاِر؛ َكاُنوا َقْبَل َأْن ُيْسِلمُ  وَن ِلَمَناَة َكاَنْت َال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َال َيَتَطووا ُيِهل

َفا َواْلَمْرَوِة، َفَلما الطاِغَيِة الِتي َكاُنوا َيْعُبُدوَنَها ِعْنَد اْلُمَشلِل، َفَكاَن َمْن َأَهل َيَتَحرُج َأ َف ِبالص وْن َيط
ُطوَف َأْسَلُموا َسَأُلوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعْن ذِلَك، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا ِإنا ُكنا َنَتَحرُج َأْن نَ 

َفا وَ  الص َفا َواْلَمْرَوِة، َفَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (ِإن اْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اِهللا) اآلَيةَ َبْيَن الص  
 َواَف َبْيَنُهَما، َفَلْيَسَ ألَحٍد َأْن َيْتُرَك الطَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الط َواَف َقاَلْت َعاِئَشُة، َوَقْد َسن

   َبْيَنُهَما
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، َراِوي اْلَحِديِث) ثُم َأْخَبْرُت َأبَ  ْهِريهَذا َلِعْلٌم َما ُكْنُت َسِمْعُتُه، (َقاَل الز ْحمِن، َفَقاَل: ِإنا َبْكِر اْبَن َعْبِد الر
ِهل ِبَمَناَة، َوَلَقْد َسِمْعُت ِرَجاًال َمْن َأْهِل اْلِعْلِم َيْذُكُروَن َأن الناَس، ِإال َمْن َذَكَرْت َعاِئَشُة، َممْن َكاَن يُ 

َفا َواْلَمْرَوَة َكاُنوا َيُطوُفوَن ُكلُهمْ  َواَف ِباْلَبْيِت، َوَلْم َيْذُكر الصا َذَكَر اُهللا َتَعاَلى الطَفا َواْلَمْرَوِة، َفَلم ِبالص ،
فَا َواْلَمْرَوِة، َوإِن اَهللا َأْنَزَل الطَواَف ِباْلبَ  ا َنُطوُف ِبالصَيْذُكِر  يِت َفَلمْ ِفي اْلُقْرآِن، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا ُكن
َفا َوا الص َفا َواْلَمْرَوِة َفَأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (ِإن َف ِبالص وَفا، َفَهْل َعَلْيَنا ِمْن َحَرٍج َأْن َنط ْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر الص

  اِهللا) اآلَيةَ 
ِهَما: ِفي الِذيَن َكاُنوا َيَتَحرُجوَن َأْن َيُطوُفوا َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَأْسَمُع هِذِه اآلَيَة َنَزَلْت ِفي اْلَفِريَقْيِن ِكَليْ 

َفا َواْلَمْرَوِة، َوالِذيَن َيُطوُفوَن ثُم َتَحرُجوا َأْن َيُطوُفوا ِبِهَما ِفي اِإلْسَالِم،  ِة ِبالصاَهللا ِباْلَجاِهَلي ِمْن َأْجِل َأن
َيْذُكِر الصَفا َحتى َذَكَر ذِلَك َبْعَدَما َذَكَر الطَواَف ِباْلَبْيِت أخرجه  َتَعاَلى َأَمَر ِبالطَواِف ِباْلَبْيِت، َوَلمْ 

  باب وجوب الصفا والمروة وُجِعَل من شعائر اهللا 79كتاب الحج:  25البخاري في: 
   385رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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: ُقْلُتَ الَنِس ْبِن َماِلٍك، َأُكْنُتْم َتْكَرُهوَن السْعَي حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َعْن َعاِصٍم، َقالَ 
َفا َواْلَمْرَوِة َقاَل: َنَعْمَ َألنَها َكاَنْت ِمْن َشَعاِئِر اْلَجاِهَليِة، َحتى َأْنَزَل اُهللا (ِإن ا َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َبْيَن الص لص

َف ِبِهَما) أخرجه البخاري في: َشَعاِئِر اِهللا َفَمْن َحج اْلَبْيَت َأ وكتاب  25ِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيط
  باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة 80الحج: 

  387رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب ِإدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر
  388 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 

  
ُت َرُسوَل حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َواْلَفْضُل َعْن ُكَرْيٍب َمْوَلى اْبِن َعباٍس، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َأنُه َقاَل: َرِدفْ 

 ْعَب اَألْيَسَر الا َبَلَغ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الشِذي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َعَرَفاٍت، َفَلم
َأ ُوُضوًءا َخِفيًفا َفُقْلُت ال َجاَء َفَصَبْبُت َعَلْيِه اْلَوُضوَء، َفَتَوض َالُة َيا ُدوَن اْلُمْزَدِلَفِة َأَناَخ، َفَباَل، ُثم ص

َالُة َأَماَمَك َفَرِكَب َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َحتى َأَتى اْلُمْزَدِلَفةَ  َرُسوَل اِهللا َقاَل: الص ى، ثُمَفَصل ،



      

ِن َرِدَف اْلَفْضُل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َغَداَة َجْمٍع َقاَل ُكَرْيٌب: َفَأْخَبَرِني َعْبُد اِهللا ْبُن َعباٍس، عَ 
 25ي في: اْلَفْضِل، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْم َيَزْل ُيَلبي َحتى َبَلَغ اْلَجْمَرَة أخرجه البخار 

  باب النزول بين عرفة وجمع 93كتاب الحج: 
  388رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   التلبية والتكبير في الذهاب من منى ِإلى عرفات في يوم عرفة
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  388رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َسَأْلُت َأَنسً  َقِفيِد ْبِن َأِبي َبْكٍر الثا، َوَنْحُن َغاِدَياِن ِمْن ِمًنى ِإَلى عَرَفاٍت، حديث َأَنٍس َعْن ُمَحم
َكُر َعِن التْلِبَيِة، َكْيَف ُكْنُتْم َتْصَنُعوَن َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َكاَن ُيَلبى اْلُمَلبى، َال ُينْ 

باب التكبير أيام  12كتاب العيدين:  13في: َعَلْيِه؛ َوُيَكبُر اْلُمَكبُر، َفَال ُيْنَكُر َعَلْيِه أخرجه البخاري 
  منى وٕاذا غدا إلى عرفة

  388رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اإلفاضة من عرفات ِإلى المزدلفة، واستحباب صالتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة
  389رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َعَرَفَة، َحتى ِإَذا َكاَن ِبالشْعِب َنَزَل حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل: َدَفَع رَ 

َالُة َأَماَمَك َفرَ  َالَة َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل: الص َأ َوَلْم ُيْسِبِغ اْلُوُضوَء، َفُقْلُت الص َتَوض ا َجاَء َفَباَل، ثُمِكَب، َفَلم
َالة، َفَصلى اْلَمْغِرَب، ثُم َأَناَخ ُكل ِإْنَساٍن َبِعيَرهُ اْلُمْزَدِلَفَة، َنَزَل فَ  ُأِقيَمِت الص َأ َفَأْسَبَغ اْلُوضوَء، ثُم َتَوض

باب  6كتاب الوضوء:  4ِفي َمْنِزِلِه، ثُم ُأِقيَمِت اْلِعَشاُء َفَصلى َوَلْم ُيَصل َبْيَنُهَما أخرجه البخاري في: 
  إسباغ الوضوء

  389رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

حديث ُأَساَمَة َعْن ُعْرَوَة، َقاَل: ُسِئَل ُأَساَمُة َوَأَنا َجاِلٌس، َكْيَف َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ِة اْلَوَداِع ِحيَن َدَفَع َقاَل: َكاَن َيِسيُر اْلَعَنَق، َفِإَذا َوَجَد َفْجَوًة َنص أخرجه  25البخاري في:َيِسيُر ِفي َحج 

   باب السير إذا دفع من عرفة 92كتاب الحج: 
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  389رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِة اْلَوَداِع اْلَمْغِرَب  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجَمَع ِفي َحج َأن ، وَب اَألْنَصاِريحديث َأِبي َأي
  باب من جمع بينهما ولم يتطوع 96كتاب الحج:  25في:  َواْلِعَشاَء ِباْلُمْزَدِلَفِة أخرجه البخاري

  390رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبِه الس صلى اهللا عليه وسلم َيْجَمُع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِإَذا َجد ِبيْيُر حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن الن
  الجمع في السفر بين المغرب والعشاء باب 13كتاب تقصير الصالة:  18أخرجه البخاري في: 

  390رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب زيادة التغليس بصالة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر
  390رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
عليه وسلم، َصلى َصَالًة ِبِغْيِر ِميَقاِتَها، ِإال  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َما َرَأْيُت النِبي صلى اهللا

كتاب  25َصَالَتْيِن: َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، َوَصلى اْلَفْجَر َقْبَل ِميَقاِتَها أخرجه البخاري في: 
  باب متى يصلي الفجر بجمع 99الحج: 

  390رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة ِإلى منى في أواخر الليل قبل زحمة استحباب تقديم دفع ال
  الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

   390رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َسْوَدُة َأْن َتْدَفَع َقْبَل َحْطَمِة حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َنَزْلَنا اْلُمْزَدِلَفَة، َفاْسَتْأَذَنِت النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
َنْحُن، ثُم َدَفْعَنا الناِس، َوَكاَنْت اْمَرَأًة َبِطيَئًة، َفَأِذَن َلَها؛ َفَدَفَعْت َقْبَل َحْطَمِة الناِس، َوَأَقْمَنا َحتى َأْصَبْحَنا 

ه وسلم َكَما اْسَتْأَذَنْت َسْوَدةُ َأَحب ِإَلي ِمْن َمْفُروٍح ِبَدْفِعِه؛ َفَألْن َأُكوَن اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا علي



      

  باب من قدم ضعفة أهله بليل 98كتاب الحج:  25ِبِه أخرجه البخاري في: 
  391رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َة َجَمٍع ِعْنَد اْلُمْزَدِلَفِة، َفَقاَمْت حديث َأْسَماَء َعْن َعْبِد اِهللا َمْوَلى َأْسَماَء، َعْن َأْسَماَء، َأنَها َنَزَلْت َلْيلَ 

 َغاَب ُتَصلي، َفَصلْت َساَعًة ثُم َقاَلْت: َيا ُبَني َهْل َغاَب اْلَقَمُر ُقْلُت: َال؛ َفَصلْت َساَعًة ثُم َقاَلْت: َهلْ 
ْبَح ِفي اْلَقَمُر ُقْلُت: َنَعْم َقاَلْت: َفاْرَتِحُلوا؛ َفاْرَتَحْلَنا، َوَمَضْيَنا حَ  ِت الصَرَجَعْت َفَصل ى َرَمِت اْلَجْمَرَة، ثُمت

 عليه وسلم َأِذَن َمْنِزِلَها َفُقْلُت َلَها َيا َهْنَتاْه َما ُأَراَنا ِإال َقْد َغلْسَنا َقاَلْت: َيا ُبَني ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا
  اب من قدم ضعفة أهله بليلب 98كتاب الحج:  25ِللظُعِن أخرجه البخاري في: 

  391رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْن َقدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْيَلَة اْلُمْزَدِلَفِة ِفي َضَعَفِة َأْهِلهِ  اٍس، َقاَل: َأَنا ِممأخرجه حديث اْبِن َعب 
  باب من قدم ضعفة أهله بليل 98كتاب الحج:  25البخاري في: 
   392رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َيْذُكُروَن اَهللا َما حديث اْبِن ُعَمَر، َكاَن ُيَقدُم َضَعَفَة َأْهِلِه، َفَيِقُفوَن ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم ِباْلُمْزَدِلَفِة ِبَلْيٍل، فَ 
َع، َفِمْنُهْم َمْن َيْقَدُم ِمًنى ِلَصَالِة اْلَفْجِر، َوِمْنُهْم َمْن َبَدا َلُهْم، ثُم َيْرِجُعوَن َقْبَل َأْن َيِقَف اِإلَماُم َوَقْبَل َأْن َيْدفَ 

 صلى اهللا َيْقَدُم َبْعَد ذِلَك، َفِإَذا َقِدُموا َرَمُوا اْلَجْمَرَة َوَكاَن اْبُن ُعَمَر، َيُقوُل: َأْرَخَص ِفي ُأولِئَك َرُسوُل اهللاِ 
  من قدم ضعفة أهله بليل باب 98كتاب الحج:  25عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  392رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة
  392رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْلَواِدي، َفُقْلُت: َيا  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َعْن َعْبِد الرْحمِن ْبِن َيِزيَد، َقاَل: َرَمى َعْبُد اِهللا ِمْن َبْطنِ 

ُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرةُ َأَبا َعْبِد الرْحمِن ِإن َناًسا َيْرُموَنَها ِمْن َفْوِقَها َفَقاَل: َوالِذي َال ِإلَه َغْيُرهُ، هَذا َمَقاُم الِذي 
جمار من بطن باب رمى ال 135كتاب الحج:  25اْلَبَقَرِة صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  الوادي
   392رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْذَكُر حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َعِن اَألْعَمِش، َقاَل: َسِمْعُت اْلَحجاَج َيُقوُل َعَلى اْلِمْنَبِر: السوَرةُ الِتي يُ 
َراَن، َوالسوَرُة الِتي ُيْذَكُر ِفيَها النَساُء، َقاَل: َفَذَكْرُت َذِلَك ِفيَها اْلَبَقَرُة، َوالسوَرةُ الِتي ُيْذَكُر ِفيَها آُل ِعمْ 

َمى ِإلْبَراِهيَم، َفَقاَل: َحدَثِني َعْبُد الرْحمِن اْبُن َيِزيَد، َأنُه َكاَن َمَع اْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، ِحيَن رَ 
، َحتى َحاَذى ِبالشَجَرِة اْعَتَرَضَها، َفَرَمى ِبَسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكبُر َمَع ُكل َجْمَرَة اْلَعَقَبِة، َفاْسَتْبَطَن اْلَواِديَ 

 عليه وسلم َحَصاٍة ثُم قَاَل: ِمْن هُهَنا، َوالِذي َال ِإلَه َغْيُرُه، َقاَم الِذي ُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَرةُ اْلَبَقَرِة صلى اهللا
  باب يكبر مع كل حصاة 138الحج:  كتاب 25أخرجه البخاري في: 

  393رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
  393رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِتِه أخرجه البخاري في:  25حديث اْبِن ُعَمَر َكاَن َيُقوُل: َحَلَق َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحج 

  الحلق والتقصير عند اإلحاللباب  127كتاب الحج: 
  393رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل اللُهم اْرَحِم اْلُمَحلقيَن َقاُلوا: 

ِريَن، َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: اللُهم اْرَحِم اْلُمَحلِقيَن  ِريَن َواْلُمَقص ِريَن، َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َواْلُمَقص َقاُلوا: َواْلُمَقص
  باب الحلق والتقصير عند اإلحالل 127كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 

   394رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ُهمِريَن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: الل ِقيَن َقاُلوا: َوِلْلُمَقصاْغِفْر ِلْلُمَحل
ِريَن أخرجه البخ ِريَن َقاَلَها َثَالثًا َقاَل: َوِلْلُمَقص ِقيَن َقاُلوا: َوِلْلُمَقصاْغِفْر ِلْلُمَحل ُهم25اري في: َقاَل: الل 

  باب الحلق والتقصير عند اإلحالل 127كتاب الحج: 
  394صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 

  



      

بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، واالبتداء في الحلق بالجانب األيمن من رأس 
  المحلوق

  394رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َل َمْن َأَخذَ  ا َحَلَق َرْأَسُه، َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأو َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َلم ِمْن  حديث َأَنٍس، َأن
  باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان 33كتاب الوضوء:  4َشَعِرِه أخرجه البخاري في: 

  394رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي
  394رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِة اْلَوَداِع حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا ع ليه وسلم َوَقَف ِفي َحج

َال َحَرَج َفَجاَء ِبِمًنى ِللناِس َيْسَأُلوَنُه، َفَجاَءُه َرُجٌل، َفَقاَل: َلْم َأْشُعْر َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبَح، َفَقاَل: اْذَبْح وَ 
ِم َوَال َحَرَج َفَما ُسِئَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم آَخُر، َفَقاَل: َلْم َأْشُعْر َفَنَحْرُت َقْبَل َأْن َأْرِمَي َقاَل: ارْ 

َر ِإال َقاَل: اْفَعْل َوَال َحَرَج أخرجه البخاري في:  َم َوَال ُأخباب الفتيا  23كتاب العلم:  3َعْن َشْيٍء ُقد
  وهو واقف على الدابة وغيرها

   395رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ْأِخيِر، حديث اْبِن َعبْقِديِم َوالتْمِي َوالتْبِح َواْلَحْلِق َوالرصلى اهللا عليه وسلم ِقيَل َلُه ِفي الذ ِبيالن اٍس، َأن
باب إذا رمي بعدما أمسى أو حلق قبل أن  130كتاب الحج:  25َفَقاَل: َال َحَرَج أخرجه البخاري في: 

  يذبح ناسيا أو جاهال
  395حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
  استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر

  395رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َعْن َعْبِد الَعِزيِز ْبِن ُرَفْيٍع، َقاَل: َسَأْلُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك رضي اهللا عنه، ُقْلُت: 
، َأْيَن َصلى الظْهَر َواْلَعْصَر َيْوَم التْرِوَيِة َقاَل: َأْخِبْرِني ِبَشْيٍء َعَقْلَتُه َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم



      

 أخرجه ِبِمًنى ُقْلُت: َفَأْيَن َصلى اْلَعْصَر َيْوَم النْفِر َقاَل: ِباَألْبَطِح ثُم َقاَل: اْفَعْل َكَما َيْفَعُل ُأَمَراُؤكَ 
  يةباب أين يصلى الظهر يوم الترو  83كتاب الحج:  25البخاري في: 
  395رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصالة به

  396رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِني حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ِإنَما َكاَن َمْنِزٌل َيْنِزُلُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِلَيُكوَن َأْسَمَح ِلُخُروِجِه، َتعْ 
  باب المحّصب 147كتاب الحج:  35البخاري في: ِباَألْبَطِح أخرجه 

  396رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َلْيَس التْحِصيُب ِبَشْيٍء، ِإنَما ُهَو َمْنِزٌل َنَزَلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  باب المحّصب 147كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 

   396رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَغِد َيْوَم النْحِر َوُهَو 
َب َوذِلَك َأن ِبِمًنى: َنْحُن َناِزُلوَن َغًدا ِبَخْيِف َبِنى ِكَناَنَة َحْيُث َتَقاَسُموا َعَلى اْلُكْفِر َيْعِنى ذِلَك اْلُمحَ  ص

وُهْم َوَال ُقَرْيًشا َوِكَناَنَة َتَحاَلَفْت َعَلى َبِنى َهاِشٍم َوَبِنى َعْبِد اْلُمطِلِب، َأْو َبِنى اْلُمطِلِب، َأْن َال ُيَناِكحُ 
 45اب الحج: كت 25ُيَباِيُعوُهْم َحتى ُيْسِلُموا ِإَلْيِهُم النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  باب نزول النبي صلى اهللا عليه وسلم مكة
  396رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه ألهل السقاية

  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 اُس ْبُن َعْبِد اْلُمطِلِب رضي اهللا عنه َرُسوَل اِهللا صلى اهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: اْستَْأَذَن اْلَعب
كتاب الحج:  25عليه وسلم َأْن َيِبيَت ِبَمكَة َلَياِلَي ِمًنى ِمْن َأْجِل ِسَقاَيِتِه، َفَأِذَن َلُه أخرجه البخاري في: 

  باب سقاية الحاج 75



      

  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاللها
  397رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال

  
 حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأَمَرُه َأْن َيُقوَم َعَلى ُبْدِنِه، َوَأْن َيْقِسَم ُبْدَنهُ 

كتاب الحج:  25ُكلَها ُلُحوَمَها َوُجُلوَدَها َوِجَالَلهَا َوَال ُيْعِطَي ِفي ِجَزاَرِتَها َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
  باب ُيَتَصدق بجلود الهدي 121

  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نحر البدن قياما مقيدة
   397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُسنَة ُمَحمٍد صلى  حديث اْبِن ُعَمَر (َأنُه) َأَتى َعَلى َرُجٍل َقْد َأَناَخ َبَدَنَتُه َيْنَحُرَها، َقاَل: اْبَعْثَها ِقَياًما ُمَقيَدةً 
  باب نحر اإلبل مقيدة 118كتاب الحج:  25اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

استحباب بعث الهدي ِإلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القالئد، وأن 
  باعثه ال يصير محرما وال يحرم عليه شيء بذلك

  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، ثُم َقلَدَها َوَأْشَعَرَها وَ  صلى اهللا عليه وسلم، ِبَيَدي ِبيَأْهَداَها؛ حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َفَتْلُت َقَالِئَد ُبْدِن الن
من أشعر وقلد  باب 106كتاب الحج:  25َفَما َحُرَم َعَلْيِه َشْيٌء َكاَن ُأِحل َلُه أخرجه البخاري في: 

  بذي الحليفة ثم أحرم
  397رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ى َهْدًيا حديث َعاِئَشَة َأن ِزَياَد ْبَن َأِبي ُسْفَياَن َكَتَب ِإَلى َعاِئَشَة، ِإن َعْبَد اِهللا ْبَن َعباٍس، َقاَل: َمْن َأْهدَ 

َحَر َهْدُيُه َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َلْيَس َكَما َقاَل اْبُن َعباٍس؛ َأَنا َفَتْلُت َحُرَم َعَلْيِه َما َيْحُرُم َعَلى اْلَحاج َحتى ُينْ 



      

م َقَالِئَد َهْدِي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَيَدي ثُم َقلَدَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِبَيَدْيِه، ثُ 
َلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َشْيٌء َأَحلُه اُهللا َحتى ُنِحَر اْلَهْدُي َبَعَث ِبَها َمَع َأِبي، َفَلْم َيْحُرْم عَ 

  باب من قّلد القالئد بيده 109كتاب الحج:  25أخرجه البخاري في: 
  398رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج ِإليها

   398رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرَأى َرُجًال َيُسوُق َبَدَنًة، َفَقاَل: 
لثاِنَيِة أخرجه  َأْو ِفي ااْرَكْبَها َفَقاَل: ِإنَها َبَدَنٌة َفَقاَل: اْرَكْبَها َقاَل: ِإنَها َبَدَنٌة َقاَل: اْرَكْبَها َوْيَلَك ِفي الثاِلَثةِ 

  باب ركوب البدن 103البخاري في: كتاب الحج: 
  398رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َرَأى َرُجًال َيُسوُق َبَدَنًة، َفَقاَل: اْرَكْبَها 

كتاب الحج:  25ِإنَها َبَدَنٌة َقاَل: اْرَكْبَها َثَالًثا أخرجه البخاري في: َقاَل: ِإنَها َبَدَنٌة، َقاَل: اْرَكْبَها، َقاَل:
  باب ركوب البدن 103

  399رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
  399رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِدِهْم ِباْلَبْيِت، ِإال َأنُه ُخفَف َعِن اْلَحاِئِض أخرجه حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: ُأِمَر الناُس َأْن َيُكوَن آِخُر َعهْ 

  باب طواف الوداع 144كتاب الحج:  25البخاري في: 
  399رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وَل حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنَها َقاَلْت ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا َرسُ 

ْن اِهللا ِإن َصِفيَة ِبْنَت ُحَيي َقْد َحاَضْت َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلَعلَها َتْحِبُسَنا، َأَلْم َتكُ 
باب المرأة  27كتاب الحيض:  6َطاَفْت َمَعُكن َفَقاُلوا: َبَلى؛ َقاَل: َفاْخُرِجي أخرجه البخاري في: 



      

  تحيض بعد اإلفاضة
   399رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
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 ِبيَحاِبَسَتُكْم؛ َقاَل الن ْفِر، َفَقاَلْت: َما ُأَراِني ِإالُة َلْيَلَة النصلى اهللا  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َحاَضْت َصِفي
كتاب  25خرجه البخاري في: عليه وسلم: َعْقَرى َحْلَقى َأَطاَفْت َيْوَم النْحِر ِقيَل: َنَعْم َقاَل: َفاْنِفِرى أ

  باب اإلدالج من المحّصب 151الحج: 
  399رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصالة فيها والدعاء في نواحيها كلها

  400رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

هللا عليه وسلم َدَخَل اْلَكْعَبَة، َوُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد حديث ِبَالٍل َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى ا
، َفَأْغَلَقَها َعَلْيِه، َوَمُكَث ِفيَها َفَسَأْلُت ِبَالًال ِحيَن َخَرَج: مَ  َوِبَالٌل َوُعْثَماُن ْبُن َطْلَحَة اْلَحَجِبي ِبيا َصَنَع الن

ِرِه َوَعُموًدا َعْن َيِميِنِه، َوَثَالَثَة َأْعِمَدٍة َوَراَءُه، َوَكاَن صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َجَعَل َعُموًدا َعْن َيَسا
باب الصالة بين  96كتاب الصالة:  8اْلَبْيُت َيْوَمِئٍذ َعَلى ِستِة َأْعِمَدٍة، ُثم َصلى أخرجه البخاري في: 

  السواري في غير جماعة
  400رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َقاَل: َلما َدَخَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَبْيَت َدَعا ِفي َنَواِحيِه ُكلَها َوَلْم ُيَصل  حديث اْبِن َعباٍس،

 8: َحتى َخَرَج ِمْنُه؛ َفَلما َخَرَج َرَكَع َرْكَعَتْيِن ِفي ِقَبِل اْلَكْعَبِة، َوَقاَل: هِذِه اْلِقْبَلُة أخرجه البخاري في
  قول اهللا تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)باب  30كتاب الصالة: 

   400رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: اْعَتَمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَطاَف ِباْلَبْيِت َوَصلى 
ُه ِمَن الناِس َفَقاَل َلُه َرُجٌل: َأَدَخَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْلَف اْلَمَقاِم َرْكَعَتْيِن َوَمَعُه َمْن َيْسُترُ 



      

  باب من لم يدخل الكعبة 53كتاب الحج:  25اْلَكْعَبَة َقاَل: َال أخرجه البخاري في: 
  401رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نقض الكعبة وبنائها

  401رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَلْت: َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلْوَال َحَداَثُة َقْوِمِك ِباْلُكْفِر َلَنَقْضُت اْلَبْيَت حديث َعاِئَشَة، 
َخْلًفا أخرجه ثُم َلَبَنْيُتُه َعَلى َأَساِس ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السَالُم، َفِإن ُقَرْيًشا اْسَتْقَصَرْت ِبَناَءُه َوَجَعَلْت َلُه 

  باب فضل مكة وبنيانها 42كتاب الحج:  25اري في: البخ
  401رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َلَها: َأَلْم َتَرْى 

َواِعِد ِإْبَراهيَم َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَال َتُردَها َعَلى َقَواِعِد ِإْبرَاِهيَم َأن َقْوَمِك َلما َبَنُوا اْلَكْعَبَة اْقَتَصُروا َعْن قَ 
  َقاَل: َلْوَال ِحْدثَاُن َقْوِمِك ِباْلكْفِر َلَفَعْلتُ 

اِهللا صلى اهللا  َفَقاَل َعْبُد اِهللا رضي اهللا عنه (ُهَو اْبُن ُعَمَر): َلِئْن َكاَنْت َعاِئَشُة َسِمَعْت هَذا ِمْن َرُسولِ 
ْكَنْيِن اللَذْيِن َيِلَياِن اْلِحْجَر ِإال أَ  عليه وسلم َما ُأَرى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَرَك اْسِتَالَم الر ن

  باب فضل مكة وبنيانها 42كتاب الحج:  25اْلَبْيَت َلْم ُيَتمْم َعَلى َقَواِعِد ِإْبَراِهيَم أخرجه البخاري في: 
   401رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  جدر الكعبة وبابها
  402رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َما حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلَجْدِر َأِمَن اْلَبْيِت ُهَو َقاَل: َنَعْم ُقْلُت: فَ 

َرْت ِبِهِم النَفَقُة ُقْلُت: َفَما َشْأُن َباِبِه ُمْرَتِفًعا َقاَل: َفَعَل ذِلَك َلُهْم َلْم ُيْدِخُلوُه ِفي اْلَبْيِت  َقْوَمِك َقص َقاَل: ِإن
ِكَر َفَأَخاُف َأْن َتنْ َقْوُمِك ِلُيْدِخُلوا ِمْن َشاُءوا َوَيْمَنُعوا َمْن َشاُءوا، َوَلْوَال َأن َقْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُهْم ِباْلَجاِهَليِة، 

كتاب الحج:  30ُقُلوُبُهْم َأْن ُأْدِخَل اْلَجْدِر ِفي اْلَبْيِت، َوَأْن ُأْلِصَق َباَبُه ِباَألْرِض أخرجه البخاري في: 
  باب فضل مكة وبنيانها 42

  402رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت

  402رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َعْبِد اِهللا ْبِن َعباٍس، َقاَل: َكاَن اْلَفْضُل َرِديَف َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَجاَءِت اْمَرَأةٌ ِمْن حديث 
ْلَفْضِل َخْثَعَم، َفَجَعَل اْلَفْضُل َيْنُظُر ِإَلْيَها َوَتْنُظُر ِإَلْيِه، َوَجَعَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْصِرُف َوْجَه ا

ِبيًرا، الشق اآلَخِر؛ َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َفِريَضَة اِهللا َعَلى ِعَباِدِه ِفي اْلَحج َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا كَ  ِإَلى
ب كتا 25َال َيْثُبُت َعَلى الراِحَلِة، َأَفَأُحج َعْنُه َقاَل: َنَعْم َوَذِلَك ِفي َحجِة اْلَوَداِع أخرجه البخاري في: 

  باب وجوب الحج وفضله 1الحج: 
   402رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِة اْلَوَداِع، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن اٍس، َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعم َعاَم َحجحديث اْلَفْضِل ْبِن َعب 
ي َشْيًخا َكِبيًرا َال َيْسَتِطيُع َأْن َيْسَتِوَي َعَلى الراِحَلِة، َفَهْل َفِريَضَة اِهللا َعَلى ِعَباِدِه ِفي اْلَحج َأْدَرَكْت َأبِ 

باب الحج عمن  23كتاب جزاء الصيد:  28َيْقِضي َعْنُه َأْن َأُحج َعْنُه َقاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في: 
  ال يستطيع الثبوت على الراحلة

  403رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في العمرفرض الحج مرة 
  403رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُكْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َدُعوِني َما َتَرْكُتُكْم، ِإنَما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبلَ 

َفاْجَتِنُبوُه، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما  ِبُسَؤاِلِهْم َواْخِتَالِفِهْم َعَلى َأْنِبَياِئِهْم، َفِإَذا َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيءٍ 
باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه  2كتاب االعتصام:  96اْسَتَطْعُتْم أخرجه البخاري في: 

  وسلم
  403رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  سفر المرأة مع محرم ِإلى حج وغيره

  404رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال ُتَساِفُر اْلَمْرَأةُ َثَالثًا ِإال َمَع ِذي َمْحَرٍم 

  باب في كم يْقصر الصالة 4كتاب تقصير الصالة:  18أخرجه البخاري في: 
   404رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأْرَبٌع َسِمْعُتُهن ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْعَجْبَنِني َوآَنْقَنِني: َأْن َال  حديث َأِبي َسِعيٍد، َقاَل:
َثِة َمَساِجَد: َمْسِجِد ُتَساِفَر اْمَرَأٌة َمِسيَرَة َيْوَمْيِن َلْيَس َمَعَها َزْوُجَها َأْو ُذو َمْحَرٍم َوَال ُتَشد الرَحاُل ِإال ِإَلى َثالَ 

باب حج  26كتاب جزاء الصيد:  28َحَراِم، َوَمْسِجِدي، َوَمْسِجِد اَألْقصى أخرجه البخاري في: الْ 
  النساء

  404رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َيِحل ِالْمَرَأٍة تْؤِمُن ِباِهللا 
كتاب تقصير  18ِم اآلِخِر َأْن ُتَساِفَر َمِسيَرَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة َلْيَس َمَعَها ُحْرَمٌة أخرجه البخاري في: َواْلَيوْ 

  باب في كم يقصر الصالةَ  4الصالة: 
  404رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُلَون َرُجٌل ِباْمَرَأٍة، َوَال ُتَساِفَرن حديث اْبِن َعباٍس، َأنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال َيخْ 

َجِت اْمَرَأِتي اْمَرَأٌة ِإال َوَمَعَها َمْحَرٌم َفَقاَم َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا اْكُتِتْبُت ِفي َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا، َوَخرَ 
ًة َقاَل: اْذَهْب َفُحج َمَع اْمَرَأِتَك أخرجه البخاري في:  باب من اكتتب في  14كتاب الجهاد:  56َحاج

  جيش فخرجت امرأته حاجة
  405رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ما يقول ِإذا قفل من سفر الحج وغيره

   405رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َغْزٍو َأْو َحج َأْو ُعْمَرٍة  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن ِإَذا َقَفَل ِمنْ 
ُه، َلُه اْلُمْلُك ُيَكبُر َعَلى ُكل َشَرٍف ِمَن اَألْرِض َثَالَث َتْكِبيَراٍت، ثُم َيُقوُل: َال ِإلَه ِإال اُهللا َوْحَدهُ َال َشِريَك لَ 

وَن، ِلَربَنا َحاِمُدوَن، َصَدَق اُهللا َوْعَدُه، َوَنَصَر َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر، آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبدُ 
باب الدعاء إذا أراد سفًرا أو  52كتاب الدعوات:  80َعْبَدُه، َوَهَزَم اَألْحَزاَب َوْحَدهُ أخرجه البخاري في: 

  رجع
  405رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  عمرةالتعريس بذى الحليفة والصالة بها ِإذا صدر من الحج أو ال

  405رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَناَخ ِباْلَبْطَحاِء ِبِذي اْلُحَلْيَفِة َفَصلى ِبهَ 
عبد اهللا بن  باب حدثنا 14كتاب الحج:  25َوَكاَن َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر، َيْفَعُل ذِلَك أخرجه البخاري في: 

  يوسف
  405رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه ُرِئَي َوُهَو ِفي ُمَعرٍس ِبِذي اْلُحَلْيَفِة 

  ِبَبْطِن اْلَواِدي، ِقيَل َلُه ِإنَك ِبَبْطَحاَء ُمَباَرَكة
َة، َأَحُد ِرَجاِل السَنِد): َوَقْد َأَناَخ ِبَنا َساِلٌم َيَتَوخى ِباْلُمَناِخ الِذي َكاَن َعْبُد اِهللا ُيِنيُخ، (َقاَل ُموسى ْبُن ُعْقبَ 

 َيَتَحرى ُمَعرَس َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َأْسَفُل ِمَن اْلَمْسِجِد الِذي ِبَبْطِن اْلَواِدي، َبْيَنُهمْ 
باب قول النبي صلى اهللا  16كتاب الحج:  25الطِريِق َوَسٌط ِمْن ذِلَك أخرجه البخاري في:  َوَبْينَ 

   عليه وسلم العقيق واد مبارك

)2/124(  

  

  406رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال يحج البيت مشرك وال يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج األكبر
  406رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ديَق رضي اهللا عنه، َبَعَثهُ حديث َأبِ  يِق رضي اهللا عنه، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َأَبا َبْكٍر الصد ي َبْكٍر الص



      

ِة الِتي َأمَرُه َعَلْيَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقْبَل َحجِة اْلَوَداِع َيْوَم النْحِر، ِفي  َرْهٍط، ِفي اْلَحج
 25ي الناِس: َأَال َال َيُحج َبْعَد اْلَعاِم ُمْشِرٌك، َوَال َيُطوُف ِباْلَبْيِت ُعْرَياٌن أخرجه البخاري في:ُيَؤذُن فِ 

  باب ال يطوف بالبيت عريان وال يحج مشرك 67كتاب الحج: 
  406رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

  407رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
يث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلُعْمَرُة ِإَلى اْلُعْمَرِة َكفاَرةٌ حد

باب  1كتاب العمرة:  26ِلَما َبْيَنُهَما، َواْلَحج اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإال اْلَجنُة أخرجه البخاري في: 
  فضلهاوجوب العمرة و 

  407رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َحج هَذا اْلَبْيَت َفَلْم 
 تعالى باب قول اهللا 9كتاب المحصر:  27َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق َرَجَع َكَما َوَلَدْتُه ُأمُه أخرجه البخاري في: 

  (فال رفث)
  407رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النزول بمكة للحاج وتوريث دورها

   407رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َباٍع يٌل ِمْن رِ حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َأنُه َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأْيَن َتْنِزُل ِفي َداِرَك ِبَمكَة َفَقاَل: َوَهْل َتَرَك َعقِ 
اَنا ُمْسِلَمْيِن، َأْو ُدوٍر َوَكاَن َعِقيٌل َوِرَث َأَبا َطاِلٍب ُهَو َوَطاِلٌب، َوَلْم َيِرْثُه َجْعَفٌر َوَال َعِلي َشْيًئاَ النُهَما كَ 

باب توريث دور مكة وبيعها  44كتاب الحج:  25َوَكاَن َعِقيٌل َوَطاِلٌب َكاِفَرْيِن أخرجه البخاري في: 
  وشرائها

  407رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز اإلقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثالثة أيام بال زيادة



      

  408رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َدِر  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َثَالٌث ِلْلُمَهاِجِر َبْعَد الص ، حديث الَعَالِء ْبِن اْلَحْضَرِمي
  باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 47كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: 

  408رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها ِإال لمنشد على الدوام
  408رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
عليه وسلم، َيْوَم اْفَتَتَح َمكَة: َال ِهْجَرَة َولِكْن ِجَهاٌد َوِنيٌة، حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا 

ُحْرَمِة اِهللا ِإَلى َيْوِم َوإَِذا اْسُتْنِفْرُتْم َفاْنِفُروا، َفِإن هَذا َبَلٌد َحرَم اُهللا َيْوَم َخَلَق السمَواِت َواَألْرَض، َوُهَو َحَراٌم بِ 
ْم َيِحل اْلِقَتاُل ِفيِهَ ألَحٍد َقْبِلى، َوَلْم َيِحل ِلي ِإال َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، َفُهَو َحَراٌم ِبُحْرَمِة اِهللا اْلِقَياَمِة، َوإِنُه لَ 

   َال ُيْخَتَلى َخَالَهاا، وَ ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، َال ُيْعَضُد َشْوُكُه، َوَال ُيَنفُر َصْيُدهُ، َوَال َيْلَتِقطُ ُلَقَطَتُه ِإال َمْن َعرَفهَ 
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أخرجه البخاري في:  َقاَل اْلَعباُس: َيا َرُسوَل اِهللا ِإال اِإلْذِخَر َفِإنُه ِلَقْيِنِهْم َوِلُبُيوِتِهْم َقاَل: َقاَل: ِإال اِإلْذِخرَ 
  باب ال يحل القتال بمكة 10كتاب جزاء الصيد:  28

  408رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
يُر يث َأِبي ُشَرْيٍح، َأنُه َقاَل ِلَعْمِرو ْبِن َسِعيٍد، َوُهَو َيْبَعُث اْلُبُعوَث ِإلى َمكَة: اْئَذْن ِلي َأيَها اَألمِ حد

ْلِبي، قَ ُأَحدْثَك َقْوًال َقاَم ِبِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، اْلَغَد ِمْن َيْوِم اْلَفْتِح، َسِمَعْتُه ُأُذَناَي، َوَوَعاُه 
ْمَها الناُس، َوَأْبَصَرْتُه َعْيَناَي ِحيَن َتَكلَم ِبِه؛ َحِمَد اَهللا َوَأْثَنى َعَلْيِه، ثُم َقاَل: ِإن َمكَة َحرَمَها اُهللا وَ  َلْم ُيَحر

ْعِضَد ِبَها َشَجَرًة، َفِإْن َأَحٌد َتَرخَص َفَال َيِحل ِالْمِرٍئ ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َأْن َيْسِفَك ِبَها َدًما، َوَال يَ 
نَما َأِذَن ِلي ِلِقَتاِل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيَها، َفُقوُلوا ِإن اَهللا َقْد َأِذَن ِلَرُسوِلِه َوَلْم َيْأَذْن َلُكْم، َوإِ 

َكُحْرَمِتَها ِباَألْمِس، َوْلُيَبلِغ الشاِهُد اْلَغاِئَب َفِقيَل ألِبي ِفيَها َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، ُثم َعاَدْت ُحْرَمُتَها اْلَيْوَم 
ِبَخْرَبٍة أخرجه  ُشَرْيٍح: َما َقاَل َعْمٌرو َقاَل: َأَنا َأْعَلُم ِمْنَك َيا ُشَرْيٍح َال ُيِعيُذ َعاِصًيا َوَال َفارا ِبَدٍم َوَال َفارا

  غ العلم الشاهد الغائبباب ليبل 37كتاب العلم:  3البخاري في: 
   409رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َفَتَح اُهللا َعَلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َمكَة، َقاَم ِفي 
ْن َمكَة اْلِفيَل، َوَسلَط َعَلْيَها َرُسوَلُه َواْلُمْؤِمِنيَن الناِس َفَحِمَد اَهللا َوَأْثَنى َعَلْيِه، ثُم َقاَل: ِإن اَهللا َحَبَس عَ 

َ ألَحٍد بَ  َها َال َتِحلن ْعِدي، َفَال ُيَنفُر َفِإنَها َال َتِحلَ ألَحٍد َكاَن َقْبِلي، َوإِنَها ُأِحلْت ِلي َساَعًة ِمْن َنَهاٍر، َوإِ
َوَال َتِحل َساِقَطُتَها ِإال ِلُمْنِشٍد، َوَمْن ُقِتَل َلُه َقِتيٌل َفُهَو ِبَخْيِر النَظَرْيِن: ِإما َصْيُدَها، َوَال ُيْخَتَلى َشْوُكَها، 

ما َأْن ُيِقيَد َفَقاَل اْلَعباُس: ِإال اِإلْذِخَر، َفِإنا َنْجَعُلُه ِلُقُبوِرَنا َوُبُيوِتَنا؛ َفقَ  لى اهللا اَل َرُسوُل اِهللا صَأْن ُيْفَدى َوإِ
اَل َرُسوُل عليه وسلم: ِإال اِإلْذِخَر َفَقاَم َأُبو َشاٍه، َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن؛ َفَقاَل: اْكُتُبوا ِلي َيا َرُسوَل اِهللا َفقَ 

باب كيف  7كتاب اللقطة:  45اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْكُتُبواَ ألِبي َشاٍه أخرجه البخاري في: 
  تعّرف لقطة أهل مكة

  410رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز دخول مكة بغير ِإحرام
  411رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَخَل َعاَم اْلَفْتِح َوَعَلى َرْأِسِه 

: ِإن اْبَن َخَطٍل ُمَتَعلٌق ِبَأْستَاِر اْلَكْعَبِة، َفَقاَل: اْقُتُلوُه أخرجه البخاري اْلِمْغَفُر، َفَلما َنَزَعُه َجاَء َرُجٌل، َفَقالَ 
  باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 18كتاب جزاء الصيد:  28في: 

  411رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

م صيدها وشجرها فضل المدينة ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحري
   وبيان حدود حرمها
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  411رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيٍد رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِإْبَراِهيَم َحرَم َمكَة َوَدَعا 
كَة َوَدَعْوُت َلَها، ِفي ُمدَها َوَصاِعَها، ِمْثَل َما َدَعا ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه َلَها َوَحرْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحرَم ِإْبرَاِهيُم مَ 



      

باب بركة صاع النبي صلى اهللا عليه وسلم  53كتاب البيوع:  34السَالُم ِلَمكَة أخرجه البخاري في: 
  ومدهم

   411رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ألِبي َطْلَحَة اْلَتِمْس ُغَالًما ِمْن حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، 
لَما ِغْلَماِنُكْم َيْخُدُمِني َفَخَرَج َأُبو َطْلَحَة ُيْرِدفِني َوَراَءُه، َفُكْنُت َأْخُدُم َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُ 

ْن َيُقوَل: الّلُهم ِإني َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهم َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َنَزَل، َفُكْنُت َأْسَمُعُه ُيْكِثُر َأ
، َقْد َصِفيَة ِبْنِت ُحَيي َواْلُجْبِن، َوَضَلِع الدْيِن َوَغَلَبِة الرَجاِل َفَلْم َأَزْل َأْخُدُمُه َحتى َأْقَبْلَنا ِمْن َخْيَبَر، َوَأْقَبَل بِ 
ْهَباِء َصَنَع َحْيًسا َحاَزَها، َفُكْنُت َأَراهُ ُيَحوى َوَراَءُه ِبَعَباَءٍة َأْو ِبِكَساٍء، ُثم ُيْرِدُفَها َوَراَءهُ، َحتى ِإَذا ُكنا بِ  الص

م َأْقَبَل َحتى ِإَذا َبَدا َلُه ُأُحٌد؛ َقاَل: ِفي ِنَطٍع، ثُم َأْرَسَلِني، َفَدَعْوُت ِرَجاًال َفَأَكُلوا، َوَكاَن َذِلَك ِبَناَءُه ِبَها ثُ 
َها ِمْثَل َما َحرَم ِبِه هَذا َجَبٌل ُيِحبَنا َوُنِحبُه َفَلما َأْشَرَف َعَلى اْلَمِديَنِة، َقاَل: الّلُهم ِإني ُأَحرُم َما َبْيَن َجَبَليْ 

باب  28كتاب األطعمة:  70ُمدِهْم َوَصاِعِهْم أخرجه البخاري في:  ِإْبَراِهيُم َمكَة، الّلُهم َباِرْك َلُهْم ِفي
  الحيس

  411رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس َعْن َعاِصٍم، َقاَل: ُقْلُتَ ألَنٍس َأَحرَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة َقاَل: َنَعْم َما 
  َطُع َشَجُرَها، َمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثًا َفَعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعينَبْيَن َكَذا ِإَلى َكَذا، َال ُيقْ 

كتاب  96َقاَل َعاِصٌم: َفَأْخَبَرِني ُموسى ْبُن َأَنٍس َأنُه َقاَل، َأْو آَوى ُمْحِدثًا أخرجه البخاري في: 
   باب إثم من آوى محدثا 6االعتصام: 
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  413رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الّلُهم َباِرْك َلُهْم ِفي 
 53كتاب البيوع:  34ِمْكَياِلِهْم، َوَباِرْك َلُهْم ِفي َصاِعِهْم َوُمدِهْم َيْعِني َأْهَل اْلَمِديَنِة أخرجه البخاري في: 

  باب بركة صاع النبي ومدهم



      

  413رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الّلُهم اْجَعْل ِباْلَمِديَنِة ِضْعَفْي َما 
  باب المدينة تنفي الخبث 10المدينة:  كتاب فضائل 29َجَعْلَت ِبَمكَة ِمَن اْلَبَرَكِة أخرجه البخاري في: 

   413رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/131(  

  

ا حديث َعِلي رضي اهللا عنه َخَطَب َعَلى ِمْنَبٍر ِمْن آُجر َوَعَلْيِه َسْيٌف ِفيِه َصِحيَفٌة ُمَعلَقٌة، َفَقاَل: َواِهللا مَ 
ِحيَفِة َفَنَشَرَها َفِإَذا ِفيَها: َأْسَناُن اِإلِبِل؛ َوإَِذا ِفيَها: ِعْنَدَنا ِمْن ِكَتاٍب ُيْقَرُأ ِإال ِكَتاُب اهللاِ  َوَما ِفي هِذِه الص ،

 اِس َأْجَمِعيَن، َال اْلَمِديَنُة َحَرٌم ِمْن َعْيٍر ِإَلى َكَذا، َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثًا َفَعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَالِئَكِة َوالن
ِلًما ِمْنُه َصْرًفا َوَال َعْدًال؛ َوإَِذا ِفيِه: ِذمُة اْلُمْسِلِميَن َواِحَدةٌ َيْسَعى ِبَها َأْدَناُهْم، َفَمْن َأْخَفَر ُمسْ  َيْقَبُل اهللاُ 

ِفيَها: َمْن َواَلى َقْوًما َفَعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعيَن، َال َيْقَبُل اُهللا ِمْنُه َصْرًفا َوَال َعْدًال؛ َوإَِذا 
ا َوَال َعْدًال أخرجه ِبَغْيِر ِإْذِن َمَواِليِه َفَعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َواْلَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعيَن، َال َيْقَبُل اُهللا ِمْنُه َصْرفً 

في الدين باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلّو  5كتاب االعتصام:  96البخاري في: 
  والبدع

  413رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَل َرُسوُل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َيُقوُل: َلْو َرَأْيُت الظَباَء ِباْلَمِديَنِة َتْرَتُع َما َذَعْرُتَها قَ 
 4كتاب فضائل المدينة:  29ي: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َبْيَن الَبَتْيَها َحَراٌم أخرجه البخاري ف

  باب البتى المدينة
  414رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الترغيب في سكنى المدينة والصبر على ألوائها

   415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يَنَة َكَما َحبْبَت ِإَلْيَنا َمكَة حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: الّلُهم َحبْب ِإَلْيَنا اْلَمدِ 
كتاب  80َأْو َأَشد، َواْنُقْل ُحماَها ِإَلى اْلُجْحَفِة، الّلُهم َباِرْك َلَنا ِفي ُمدَنا َوَصاِعَنا أخرجه البخاري في: 

  باب الدعاء برفع الوباء والوجع 43الدعوات: 
  415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  دخول الطاعون والدجال ِإليهاصيانة المدينة من 

  415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعَلى َأْنَقاِب اْلَمِديَنِة 
اُل أخرجه البخاري في:  جاُعوُن َوَال الدباب ال  9ائل المدينة: كتاب فض 29َمَالِئَكٌة َال َيْدُخُلَها الط

  يدخل الدجال المدينة
  415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  المدينة تنفي شرارها

  415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُأِمْرُت ِبَقْرَيٍة َتْأُكُل اْلُقَرى، 
كتاب  29ْثِرُب، َوِهَي اْلَمِديَنُة َتْنِفي الناَس َكَما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد أخرجه البخاري في: َيُقوُلوَن يَ 

  باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس 2فضائل المدينة: 
   415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اَيَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى اِإلْسَالِم، َفَأَصاَب حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأن َأْعَراِبيا بَ 
 اَألْعَراِبي َوْعٌك ِباْلَمِديَنِة، َفَأَتى اَألْعَراِبي ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللاِ 

م؛ ثُم َجاَءُه، َفَقاَل: َأِقْلِني َبْيَعِتي، َفَأبى؛ ُثم َجاَءُه َأِقْلِني َبْيَعِتي، َفَأبى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
َكاْلِكيِر  َفَقاَل: َأِقْلِني َبْيَعِتي، َفَأبى؛ َفَخَرَج اَألْعَراِبي َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَما اْلَمِديَنةُ 

باب من بايع ثم استقال  47كتاب األحكام:  93ري في: َتْنِفي َخَبَثَها َوَيْنَصُع ِطيُبَها أخرجه البخا
  البيعة

  415رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإنَها َطْيَبُة َتْنِفي اْلَخَبَث 

ِة أخرجه البخا اُر َخَبَث اْلِفضباب فما  15سورة النساء:  4كتاب التفسير:  65ري في: َكَما َتْنِفي الن
  لكم في المنافقين فئتين

  416رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اهللا
  416رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َال َيِكيُد َأْهَل اْلَمِديَنِة َأَحٌد  حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل:

باب إثم من  7كتاب فضائل المدينة:  29ِإال اْنَماَع َكَما َيْنَماُع اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء أخرجه البخاري في: 
  كاد أهل المدينة

  416رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الترغيب في المدينة عند فتح األمصار
   417رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ُسْفَياَن ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر رضي اهللا عنه، َأنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: 
ْو َكاُنوا َيْعَلُموَن، لَ  ُتْفَتُح اْلَيَمُن َفَيْأِتي َقْوٌم ُيِبسوَن َفَيَتَحمُلوَن ِبَأْهِلِهْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َواْلَمِديَنُة َخْيٌر َلُهمْ 
ْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن؛ َوَتْفَتُح الشاُم َفَيْأِتي َقْوٌم ُيِبسوَن َفَيَتَحمُلوَن ِبَأْهِليِهْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َواْلَمِديَنُة َخْيٌر َلهُ 

ْم َوَمْن َأَطاَعُهْم، َواْلَمِديَنُة َخْيٌر َلُهْم َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن َوُتْفَتُح اْلِعَراُق َفَيْأِتي َقْوٌم ُيِبسوَن َفَيَتَحمُلوَن بَِأْهِليهِ 
  باب من رغب عن المدينة 5كتاب فضائل المدينة:  29أخرجه البخاري في: 

  417رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في المدينة حين يتركها أهلها
  417رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َيْتُرُكوَن اْلَمِديَنَة  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي



      

َباِع َوالطْيِر َوآِخر َمْن َيْحَشُر رَاعِ  ِريُد َعَواِفَي الس َياِن ِمْن َعَلى َخْيِر َما َكاَنْت َال َيْغَشاَها ِإال اْلَعَواِف ُي
 ِديَنَة، َيْنَعَقاِن ِبَغَنِمِهَما َفَيِجَداِنَها َوْحًشا، َحتى ِإَذا َبَلَغ ثَِنيَة اْلَوَداِع َخرا َعَلى ُوُجوِهِهَماُمَزْيَنَة ُيِريَداِن اْلمَ 

  باب من رغب عن المدينة 5كتاب فضائل المدينة:  29أخرجه البخاري في: 
  417رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الجنةما بين القبر والمنبر روضة من رياض 

   418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيٍد اْلَماِزِني رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َما َبْيَن 
سجد مكة كتاب فضل الصالة في م 20َبْيِتي َوِمْنَبِرى َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اْلَجنِة أخرجه البخاري في: 

  باب فضل ما بين القبر والمنبر 5والمدينة: 
  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َما َبْيَن َبْيِتي َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض 

كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة:  20اْلَجنِة، َوِمْنَبِري َعَلى َحْوِضي أخرجه البخاري في: 
  باب فضل ما بين القبر والمنبر 5

  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أحد جبل يحبنا ونحبه
  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َذا َأْشَرْفَنا َعَلى حديث َأِبي ُحَمْيٍد، َقاَل: َأْقَبْلَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َغْزَوِة َتُبوَك، َحتى إِ 

 81كتاب المغازى:  64اْلَمِديَنِة، َقاَل: هِذِه َطاَبُة َوهَذا ُأُحٌد، َجَبٌل ُيِحبَنا َوُنِحبُه أخرجه البخاري في: 
  باب حدثنا يحيى بن بكير

  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل الصالة بمسجدي مكة والمدينة
  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َصَالٌة ِفي َمْسِجِدي هَذا َخْيٌر ح

كتاب فضل الصالة في  20ِمْن َأْلِف َصَالٍة ِفيَما ِسَواُه، ِإال اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم أخرجه البخاري في: 
  ي مسجد مكة والمدينةباب فضل الصالة ف 1مسجد مكة والمدينة: 

  418رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ال تشد الرحال ِإال ِإلى ثالثة مساجد
   419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال ُتَشد الرَحاُل ِإال ِإَلى َثَالَثِة 
ِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِد الرُسوِل صلى اهللا عليه وسلم، َوَمْسِجِد اَألْقصى أخرجه البخاري في: َمَسا
  باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة 1كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة:  20

  419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل مسجد قباء وفضل الصالة فيه وزيارته
  419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْأِتي ُقَباًء َراِكًبا َوَماِشًيا أخرجه البخاري في: 

  باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا 4كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة:  20
  419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ب النكاحكتا

  419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأَبا َعْبِد حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َعْن َعْلَقَمَة، َقاَل: ُكْنُت َمَع َعْبِد اِهللا َفَلِقَيُه ُعْثَماُن ِبِمًنى، َفَقاَل: َيا 
ا َأَبا َعْبِد الرْحمِن ِفي َأْن ُنَزوَجَك ِبْكًرا تَُذكُرَك الرْحمِن ِإن ِلي إَِلْيَك َحاَجًة، َفَخَلَيا َفَقاَل ُعْثَماُن: َهْل َلَك يَ 

، َفَقاَل: َيا َعْلَقَمةُ  ا َرَأى َعْبُد اِهللا َأْن َلْيَس َلُه َحاَجٌة ِإَلى هَذا، َأَشاَر ِإَليَفاْنَتَهْيُت ِإَلْيِه  َما ُكْنَت َتْعَهُد َفَلم
َك، َلَقْد َقاَل َلَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيا َمْعَشَر الشَباِب َمِن اْسَتَطاَع َوُهَو َيُقوُل: َأَما َلِئْن ُقْلَت َذلِ 



      

ْوِم َفِإنُه َلُه ِوَجاٌء أخرجه البخاري في:  ْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِباْلصكتاب  67ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزو
   ليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوجباب قول صلى اهللا ع 2النكاح: 
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  419رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َثَالَثُة َرْهٍط ِإَلى ُبيوِت َأْزَواِج النِبي صلى اهللا عليه 
سلم، َفَلما ُأْخِبُروا َكَأنُهْم َتَقالوَها، َفَقاُلوا: َوَأْيَن َنْحُن ِمَن وسلم َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النِبي صلى اهللا عليه و 

َر؛ َقاَل َأَحُدُهْم: َأما َأَنا فَ  َم ِمْن َذْنِبِه َوَما تََأخصلى اهللا عليه وسلم، َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقد ِبيي الني ُأَصلِإن
  : َأَنا َأُصوُم الدْهَر َوَال ُأْفِطُر؛ َوَقاَل آَخُر: َأَنا َأْعَتِزُل النَساَء َفَال َأَتَزوُج َأَبًدااللْيَل َأَبًدا؛ َوَقاَل آَخرُ 

ْم ِهللا َفَجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأْنتُُم الِذيَن ُقْلتُْم َكَذا َوَكَذا؛ َأَما َواِهللا ِإني َألْخَشاكُ 
ني ْم َلُه، لِكني َأُصوُم َوُأْفِطُر، َوُأَصلي َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوُج النَساَء؛ َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنِتي َفَلْيَس مِ َوَأْتَقاكُ 

  باب الترغيب في النكاح 1كتاب النكاح:  67أخرجه البخاري في: 
  420رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التبتَل،  حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َقالَ 

  باب ما يكره من التبتل والخصاء 8كتاب النكاح:  67َوَلْو َأِذَن َلُه َالْخَتَصْيَنا أخرجه البخاري في: 
  421رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ثم نسخ واستقر تحريمه ِإلى يوم القيامة نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح

   421رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/138(  

  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا َنْغُزو َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَلْيَس َمَعَنا 
َص َلَناِنَساٌء، َفُقْلَنا: َأَال َنْخَتِصي َفَنَهاَنا َعْن َذلِ  َها  َك، َفَرخَقَرَأ (يَأي ْوِب؛ ُثمَج اْلَمْرَأَة ِبالثَبْعَد َذِلَك َأْن َنَتَزو

سورة  5كتاب التفسير:  65الِذيَن آَمُنوا َال ُتَحرُموا َطيَباِت َما َأَحل اُهللا َلُكْم) أخرجه البخاري في: 
  باب ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم 9المائدة: 



      

  421م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
  

 حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َوَسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع َقاَال: ُكنا ِفي َجْيٍش، فََأَتاَنا َرُسوُل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا
كاح: كتاب الن 67عليه وسلم، َفَقاَل: ِإنُه َقْد ُأِذَن َلُكْم َأْن َتْسَتْمِتُعوا، َفاْسَتْمِتُعوا أخرجه البخاري في: 

  باب نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا 31
  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعْن ُمْتَعِة 

باب غزوة  38كتاب المغازي:  64ْنِسيِة أخرجه البخاري في: النَساَء َيْوَم َخْيَبَر، َوَعْن َأْكِل اْلُحُمِر اإلِ 
  خيبر

  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِتَها، َوَال َبْيَن اْلَمْرَأِة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال ُيْجَمُع َبيْ  َن اْلَمْرَأِة َوَعم

  باب ال تنكح المرأة على عمتها 27كتاب النكاح:  67َوَخاَلِتَها أخرجه البخاري في: 
  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
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  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 28َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َتَزوَج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمْحِرٌم أخرجه البخاري في:  حديث اْبُن َعباٍس،
  باب تزويج المحرم 12كتاب جزاء الصيد: 

  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك



      

  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَن َيُقوُل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن َيِبيَع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوَال حديث اْبِن ُعَمَر كَ 
 َيْخُطَب الرُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه َحتى َيْتُرَك اْلَخاِطُب َقْبَلُه َأْو َيْأَذَن َلُه اْلَخاِطُب أخرجه البخاري في:

  على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع باب ال يخطب 45كتاب النكاح:  67
  422رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم نكاح الشغار وبطالنه

  423رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعِن الشَغاِر الشَغاُر َأْن ُيَزوَج الرُجُل اْبَنَتُه 
باب  27كتاب النكاح:  67وَجُه اآلَخُر اْبَنَتُه، َلْيَس َبْيَنُهَما َصَداٌق أخرجه البخاري في: َعَلى َأْن ُيزَ 

  الشغار
  423رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الوفاء بالشروط في النكاح

  423رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

صلى اهللا عليه وسلم: َأَحق الشُروِط َأْن حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر رضي اهللا عنه، قَاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
باب الشروط في المهر  6كتاب الشروط:  54ُتوُفوا ِبِه َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُروَج أخرجه البخاري في: 

  عند عقدة النكاح
  423رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت

   423م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
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اْلِبْكُر  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال تُْنَكُح اَأليُم َحتى ُتْسَتْأَمَر، َوَال ُتْنَكحُ 
كتاب النكاح:  67بخاري في: َحتى ُتْسَتْأَذَن َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َوَكْيَف ِإْذُنَها َقاَل: َأْن َتْسُكَت أخرجه ال



      

  باب ال ُيْنِكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها 41
  423رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِبْكَر حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا ُيْسَتْأَمُر النَساُء ِفي َأْبَضاِعِهن َقاَل: َنَعْم ُقْلُت: َفِإن الْ 

باب ال يجوز  3كتاب اإلكراه:  89َتْسَتِحي َفَتْسُكُت، َقاَل: ُسَكاُتَها ِإْذُنَها أخرجه البخاري في: ُتْستَْأَمُر فَ 
  نكاح المكره
  424رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تزويج األب البكر الصغيرة

   424رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيَجِني النِسِنيَن، َفَقِدْمَنا اْلَمِديَنَة، حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َتَزو صلى اهللا عليه وسلم، َوَأَنا ِبْنُت ِست
 ي، ُأمَق َشَعِري، َفَوَفى ُجَمْيَمًة، َفَأَتْتِني ُأمي َفَنَزْلَنا ِفي َبِني اْلحاِرِث ْبِن َخْزَرٍج، َفُوِعْكُت َفَتَمرُروَماَن، َوٕان

ِلي، َفَصَرَخْت ِبي َفَأَتْيُتَها َال َأْدِري َما ُتِريد ِبي؛ َفَأَخَذْت ِبَيِدي َحتى َلِفي ُأْرُجوَحٍة، َوَمِعي َصَواِحُب 
َحْت ِبِه َأْوَقَفْتِني َعَلى َباِب الداِر، َوإِني َألْنِهُج َحتى َسَكَن َبْعُض َنَفِسى، ثُم َأَخَذْت َشْيًئا ِمْن َماٍء َفَمسَ 

ْتِني الداَر، َفِإَذا ِنْسَوٌة ِمَن اَألْنَصاِر ِفي اْلَبْيِت، َفُقْلَن: َعَلى اْلَخْيِر َواْلَبَرَكِة، َوَعَلى َوْجِهي َوَرْأِسي، ثُم َأْدَخلَ 
، َفَأْصَلْحَن ِمْن َشْأِني، َفَلْم َيُرْعِني ِإال َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و  سلم َخْيِر َطاِئٍر؛ َفَأْسَلَمْتِني ِإَلْيِهن

كتاب مناقب األنصار:  63َلَمْتِني ِإَلْيِه، َوَأَنا َيْوَمِئٍذ ِبْنُت ِتْسِع ِسِنيَن أخرجه البخاري في: ُضًحى، َفَأسْ 
  باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم عائشة 44

  424رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

مائة الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمس
  درهم لمن ال يجحف به

   425رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي َأن اْمَرَأًة َجاَءْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا 
َبُه، ثُم ِجْئُت َألَهَب َلَك َنْفِسي، َفَنَظَر ِإَلْيَها َرُسوُل اِهللا صلى  َلْيَها َوَصو اهللا عليه وسلم، َفَصعَد النَظَر ِإ

َقاَل: َيا َرُسوَل َطْأَطَأ َرْأَسُه؛ َفَلما َرَأِت اْلَمْرَأةُ َأنُه َلْم َيْقِض ِفيَها َشْيًئا َجَلَسْت َفَقاَم َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه؛ فَ 
وْجِنيَها َفَقاَل: َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء َفَقاَل: َال، َواِهللا َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: اِهللا ِإْن َلْم َيُكْن َلَك ِبَها َحاَجٌة َفزَ 

ْدُت َشْيًئا اْذَهْب ِإَلى َأْهِلَك َفاْنُظْر َهْل َتِجُد َشْيًئا َفَذَهَب ثُم َرَجَع؛ َفَقاَل؛ َال، َواِهللا َيا َرُسوَل اِهللا، َما َوجَ 
اَتًما ِمْن َحِديٍد َفَذَهَب ثُم َرَجَع َفَقاَل: َال، َواِهللا َيا َرُسوَل اِهللا، َوَال َخاَتًما ِمْن َحِديٍد، َقاَل: اْنُظْر َوَلْو خَ 

َولِكْن هَذا ِإَزاِري (َقاَل َسْهٌل َماَلُه ِرَداٌء) َفَلَها ِنْصُفُه َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َتْصَنعُ 
ِبْسَتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَها ِمْنُه َشْيٌء، َوإِْن َلِبَسْتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَك َشْيٌء َفَجَلَس الرُجُل َحتى َطاَل ِبِإَزاِرَك ِإْن لَ 

َعَك اَذا مَ َمْجِلُسُه ثُم َقاَم، َفَرآُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَولًيا َفَأَمَر ِبِه َفُدِعَي، َفَلما َجاَء، َقاَل: مَ 
َك َقاَل: َنَعْم ِمَن اْلُقْرآِن َقاَل: َمِعي ُسوَرُة َكَذا َوُسوَرُة َكَذا َوُسوَرة َكَذا؛ َعدَها، َقاَل: َأَتْقَرُؤُهن َعْن َظْهِر َقْلبِ 

باب  22كتاب فضائل القرآن:  66َقاَل: اْذَهْب َفَقْد َملْكُتَكَها ِبَما َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن أخرجه البخاري في: 
  القراءة عن ظهر قلب

   425رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َرَأى َعَلى َعْبِد الرْحمِن ْبِن َعْوٍف َأَثَر 
ِمْن َذَهٍب، َقاَل: َباَرَك اُهللا َلَك، َأْوِلْم َوَلْو  ُصْفَرٍة قَاَل: َما هَذا َقاَل: ِإني َتَزوْجُت اْمَرَأًة َعَلى َوْزِن َنَواةٍ 

  باب كيف يدعى للمتزوج 56كتاب النكاح:  67ِبَشاٍة أخرجه البخاري في: 
  426رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضيلة ِإعتاقه أمته ثم يتزوجها

   427رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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صلى اهللا عليه وسلم، َغَزا َخْيَبَر، َفَصلْيَنا ِعْنَدَها َصَالَة اْلَغَداِة ِبَغَلٍس، َفَرِكَب حديث َأَنٍس َأن َرُسوَل اِهللا 
َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَرِكَب َأُبو َطْلَحَة، َوَأَنا َرِديُف َأِبي َطْلَحَة، َفَأْجَرى َنِبي اِهللا صلى اهللا 

ن ُرْكَبِتي َلَتَمس َفِخَذ َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َحَسَر اِإلَزاَر َعْن عليه وسلم ِفي ُزَقاٍق َخْيَبَر، َوَأ



      

 َأْكَبُر َفِخِذِه َحتى ِإني َأْنُظُر ِإَلى َبَياِض َفِخِذ َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَلما َدَخَل اْلَقْرَيَة َقاَل: اهللاُ 
ْم، ِإَذا َنَزْلَنا ِبَساَحِة َقْوٍم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِريَن َقاَلَها َثَالثًا َقاَل: َوَخَرَج اْلَقْوُم ِإَلى َأْعَماِلهِ  َخِرَبْت َخْيَبُر، ِإنا

اَل: َيا َنِبي قَ َفَقاُلوا: ُمَحمٌد َواْلَخِميُس (َيْعِني اْلَجْيش) َقاَل: َفَأَصْبَناَها َعْنَوًة، َفُجِمَع السْبُى، َفَجاَء ِدْحَيُة، فَ 
َلى النِبي اِهللا َأْعِطِني َجاِرَيًة ِمَن السْبِى، َقاَل: اْذَهْب َفُخْذ َجاِرَيًة َفَأَخَذ َصِفيَة ِبْنَت ُحَيي َفَجاَء َرُجٌل إِ 

 َسي ، َة ِبْنَت ُحَيياِهللا َأْعَطْيَت ِدْحَيَة َصِفي ِضيِر َال صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َنِبيَدَة ُقَرْيَظَة َوالن
 َجاِرَيًة َتْصُلُح ِإال َلَك َقاَل: اْدُعوُه ِبَها َفَجاَء ِبَها؛ َفَلما َنَظَر ِإَلْيَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُخذْ 

   َهاِمَن السْبِى َغْيَرَها َقاَل: َفَأْعَتَقَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَتَزوجَ 
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لطِريِق َجهَزْتَها َفَقاَل َلُه ثَاِبٌت: َيا َأَبا َحْمَزَة َما َأْصَدَقَها َقاَل: َنْفَسَها، َأْعَتَقَها َوَتَزوَجَها، َحتى ِإَذا َكاَن ِبا
وسلم َعُروًسا؛ َفَقاَل: َمْن َكاَن ِعْنَدهُ َلُه ُأم ُسَلْيٍم، َفَأْهَدْتَها َلُه ِمَن اللْيِل؛ َفَأْصَبَح النِبي صلى اهللا عليه 

َوَأْحِسُبُه َقْد َشْيٌء َفْلَيِجئ ِبِه َوَبَسَط ِنَطًعا، َفَجَعَل الرُجُل َيِجيُء ِبالتْمِر َوَجَعَل الرُجُل َيِجيُء ِبالسْمِن (َقاَل 
وِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: َذَكَر السِويَق) َقاَل: َفَحاُسوا َحْيًسا، َفَكاَنْت َوِليَمَة َرسُ 

  باب ما يذكر في الفخذ 12كتاب الصالة:  8
  427رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َكاَنْت َلُه َجاِرَيٌة 

 14كتاب العتق:  49م َأْعَتَقَها، َوَتَزوَجَها، َكاَن َلُه َأْجَراِن أخرجه البخاري في: َفَعاَلَها َفَأْحَسَن ِإَلْيَها، ثَ 
  باب فضل من أدب جاريته وعلمها

  428رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإِثبات وليمة العرس
  429رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَلَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى َشْيٍء ِمْن ِنَساِئِه َما َأْوَلَم َعَلى َزْيَنَب، َأْوَلَم حديث َأَنٍس، َقاَل: ما َأ

  باب الوليمة ولو بشاة 68كتاب النكاح:  67ِبَشاٍة أخرجه البخاري في: 
   429رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َلما َتَزوَج َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َزْيَنَب اْبَنَة حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: 
وُموا، َفَلما َرَأى َذِلَك َجْحٍش، َدَعا اْلَقْوَم َفَطِعُموا، ثُم َجَلُسوا َيَتَحدثُوَن، َوإَِذا ُهَو َكَأنُه َيَتَهيُأ ِلْلِقَياِم، َفَلْم َيقُ 

ا َقاَم، َقاَم َمْن  صلى اهللا عليه وسلم، ِلَيْدُخَل، َفِإَذا اْلَقْوُم َقاَم؛ َفَلم ِبيَقاَم، َوَقَعَد َثَالَثُة َنَفٍر، َفَجاَء الن
ا؛ َفَجاَء ُجُلوٌس؛ ثُم ِإنُهْم َقاُموا، َفاْنَطَلْقُت َفِجْئُت َفَأْخَبْرُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأنُهْم َقِد اْنَطَلُقو 

ُيوَت َذَهْبُت َأْدُخُل، َفَأْلَقى اْلِحَجاَب َبْيِنى َوَبْيَنُه؛ َفَأْنَزَل اُهللا (يَأيَها الِذيَن َءاَمُنوا َال َتْدُخُلوا بُ َحتى َدَخَل، فَ 
) اآلية أخرجه البخاري في:  ِبيباب قوله (ال تدخلوا  8سورة األحزاب:  33كتاب التفسير:  65الن

  بيوت النبي) اآلية
   429م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
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صلى  حديث َأَنٍس َقاَل: َأَنا َأْعَلُم الناِس ِباْلِحَجاِب؛ َكاَن ُأَبي ْبُن َكْعٍب َيْسَأُلِني َعْنُه؛ َأْصَبَح َرُسوُل اهللاِ 
َس ِللطَعاِم َبْعَد اْرِتَفاِع اهللا عليه وسلم َعُروًسا ِبَزْيَنَب اْبَنِة َجْحٍش، َوَكاَن َتَزوَجَها ِبالَمِديَنِة، َفَدَعا النا

وُل النَهاِر، َفَجَلَس َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَجَلَس َمَعُه ِرَجاٌل، َبْعَد َما َقاَم اْلَقْوُم، َحتى َقاَم َرسُ 
م َظن َأنُهْم َخَرُجوا، اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَمشى َوَمَشْيُت َمَعُه، َحتى َبَلَغ َباَب ُحْجَرِة َعاِئَشَة، ثُ 

َشَة؛ َفَرَجَع َفَرَجْعُت َمَعُه َفِإَذا ُهْم ُجُلوٌس َمَكاَنُهْم؛ َفَرَجَع َوَرَجْعُت َمَعُه الثاِنَيَة َحتى َبَلَغ َباَب ُحْجَرِة َعائِ 
ْيَنُه ِسْتًرا، وَ   70ُأْنِزَل اْلِحَجاُب أخرجه البخاري في: َوَرَجْعُت َمَعُه، َفِإَذا ُهْم َقْد َقاُموا؛ َفَضَرَب َبْيِني َوَب

  باب قول اهللا تعالى (فإذا طعمتم فانتشروا) 59كتاب األطعمة: 
   430رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َعَلْيَها حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا َمر ِبَجَنَباِت ُأم ُسَلْيٍم، َدَخَل 
َأْهَدْيَنا  َفَسلَم َعَلْيَها ثُم َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َعُروًسا ِبَزْيَنَب، َفَقاَلْت ِلي ُأم ُسَلْيٍم: َلوْ 

ِقٍط، َفاتَخَذْت ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َهِديًة َفُقْلُت َلَها: اْفَعِلي َفَعَمَدْت ِإَلى َتْمٍر َوَسْمٍن َوَأ
َفَقاَل: اْدعُ ِلي َحْيَسًة ِفي ُبْرَمٍة، َفَأْرَسَلْت ِبَها َمِعي ِإَلْيِه؛ َفاْنَطَلْقُت ِبَها ِإَلْيِه َفقَاَل ِلي: َضْعَها ثُم َأَمَرِني، 

َفِإَذا اْلَبْيُت َغاص ِبَأْهِلِه َفَرَأْيُت ِرَجاًال َسماُهْم َواْدُع ِلي َمْن َلِقيَت َقاَل: َفَفَعْلُت الِذي َأَمَرِني، َفَرَجْعُت 



      

و َعَشَرًة النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَضَع َيَدْيِه َعَلى ِتْلَك اْلَحْيَسِة، َوَتَكلَم ِبَها َما َشاَء اُهللا، ثُم َجَعَل َيْدعُ 
ْلَيْأُكْل ُكل َرُجٍل ِمما َيِليِه َقاَل: َحتى َتَصدُعوا ُكلُهْم َعَشَرًة َيْأُكُلوَن ِمْنُه، َوَيُقوُل َلُهُم: اْذُكُروا اْسَم اِهللا، وَ 

اهللا عليه وسلم  َعْنَها َفَخَرَج ِمْنهُْم َمْن َخَرَج، َوَبِقَي َنَفٌر َيَتَحدثُوَن َقاَل: َوَجَعْلُت َأْغَتم ثُم َخَرَج النِبي صلى
ِرِه، َفُقْلت: ِإنُهْم َقْد َذَهُبوا؛ َفَرَجَع َفَدَخَل اْلَبْيَت، َوَأْرَخى السْتَر، َوإِني َلِفي َنْحَو اْلُحُجَراِت، َوَخَرْجُت ِفي ِإثْ 

 ى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِرينَ اْلُحْجَرِة َوُهَو َيُقوُل: (يَأيَها الِذيَن َءاَمُنوا َال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النِبي ِإال َأْن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإلَ 
َن ُيْؤِذي النِبي ِإَناهُ َولِكْن ِإَذا ُدِعيتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َوَال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإن ذِلُكْم َكا

   َفَيْسَتْحِي ِمْنُكْم َواُهللا َال َيْسَتْحِي ِمنَ 
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(اْلَحق  
كتاب  67اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْشَر ِسِنيَن أخرجه البخاري في:  َقاَل َأَنٌس: ِإنُه َخَدَم َرُسولَ 

  باب الهدية للعروس 64النكاح: 
  430رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  األمر بِإجابة الداعي ِإلى دعوة

  432رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: ِإَذا ُدِعي َأَحُدُكْم ِإَلى اْلَوِليَمِة حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
ْلَيْأِتَها أخرجه البخاري في:    باب حق إجابة الوليمة والدعوة 71كتاب النكاح:  67َف

  432رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، ُيْدَعى َلَها اَألْغِنَياُء َوُيْتَرُك حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َيُقوُل: َشر الطَعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمةِ 
كتاب  67اْلُفَقَراُء، َوَمْن َتَرَك الدْعَوَة َفَقْد َعَصى اَهللا َوَرُسوَلُه صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  باب من ترك الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 72النكاح: 
  432رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتهاال تحل المطلقة ثالث

   433رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجاَءِت اْمَرَأُة ِرَفاَعَة اْلُقَرِظي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: ُكْنُت ِعْنَد 
 َقِني، َفَأَبتْوِب، َفَقاَل: ِرَفاَعَة َفَطلَما َمَعُه ِمْثُل ُهْدَبِة الثِبيِر، ِإنْحمِن ْبَن الزْجُت َعْبَد الرَطَالِقي، َفَتَزو

ْنَدُه، َوَخاِلُد َأُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي ِإَلى ِرَفاَعَة َال، َحتى َتُذوِقي ُعَسْيَلَتُه َوَيُذوَق ُعَسْيَلَتِك َوَأُبو َبْكِر َجاِلٌس عِ 
ْجَهُر ِبِه ِعْنَد ُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص ِباْلَباِب َيْنَتِظُر َأْن ُيؤَذَن َلُه َفَقاَل: َيا َأَبا َبَكٍر َأَال َتْسَمُع ِإَلى هِذِه، َما تَ بْ 

  باب شهادة المختبى 3كتاب الشهادات:  52النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  433رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َأَتِحل  حديث َعاِئَشَة، َأن َرُجًال َطلَق اْمَرَأَتُه َثَالثًا، َفَتَزوَجْت، َفَطلَق؛ َفُسِئَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم،

ُل أخرجه البخاري في:  ى َيُذوَق ُعَسْيَلَتَها َكَما َذاَق اَألوِل َقاَل: َال، َحت باب  4كتاب الطالق:  68ِلَألو
  ن أجاز طالق الثالثم

  433رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يستحب أن يقوله عند الجماع
  434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْسِم حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَما َلْو َأن َأَحَدُهْم َيُقوُل ِحيَن َيْأِتي َأْهَلُه بِ 

 ُهمْيَنُهَما ِفي ذِلَك، َأْو ُقِضَي َوَلٌد، َلْم  اِهللا، الل َيُضرهُ َجنْبِني الشْيَطاَن َوَجنِب الشْيَطان َما َرَزْقتََنا؛ ثُم ُقدَر َب
  باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله 66كتاب النكاح:  67َشْيَطاٌن َأَبًدا أخرجه البخاري في: 

   434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر
  434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلْت حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَنِت اْلَيُهوُد َتُقوُل: ِإَذا َجاَمَعَها ِمْن َوَراِئَها َجاَء اْلَوَلُد َأْحَوَل َفَنزَ 

سورة البقرة:  2كتاب التفسير:  25ْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنى ِشْئُتْم) أخرجه البخاري في: (ِنَساؤُكْم َحْرٌث َلكُ 



      

  باب (نساؤكم حرث لكم) اآلية 39
  434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم امتناعها من فراش زوجها

  434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبيصلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َباَتِت اْلَمْرَأُة ُمَهاِجَرًة ِفَراَش َزْوِجَها َلَعَنْتَها  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل الن
باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش  85كتاب النكاح:  67اْلَمَالِئَكُة َحتى َتْرِجَع أخرجه البخاري في: 

  زوجها
  434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حكم العزل
  434حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َغْزَوِة َبِني اْلُمْصَطِلِق،  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري

ْزَل، َفَأَرْدَنا َأْن َنْعِزَل؛ َفَأَصْبَنا َسْبًيا ِمْن َسْبِى اْلَعَرِب، َفاْشَتَهْيَنا النَساَء، َواْشَتدْت َعَلْيَنا اْلُعْزَبُة، َوَأْحَبْبَنا اْلعَ 
َقاَل: َما َوُقْلَنا: َنْعِزُل َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن َأْظُهِرَنا َقْبَل َأْن َنْسَأَلُه َفَسَأْلَناُه َعْن َذِلَك؛ فَ 

كتاب  64ِإال َوِهَي َكاِئَنٌة أخرجه البخاري في: َعَلْيُكْم َأْن َال َتْفَعُلوا، َما ِمْن َنَسَمٍة َكاِئَنٍة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة 
  باب غزوة بني المصطلق 32المغازي: 

   434رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اَل: حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َأَصْبَنا َسْبًيا َفُكنا َنْعِزُل؛ َفَسَأْلَنا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفقَ 
 67ه البخاري في: َو ِإنُكْم َلَتْفَعُلوَن َقاَلَها َثَالثًا َما ِمْن َنْسَمٍة َكاِئَنٍة ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة ِإال ِهَي َكاِئَنٌة أخرجَأ

  باب العزل 96كتاب النكاح: 
  435رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 96كتاب النكاح:  67آُن َيْنِزُل أخرجه البخاري في: حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا َنْعِزُل َواْلُقرْ 

  باب العزل



      

  435رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الرضاع
  435رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة

  435رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم، َأن ِبيَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِعْنَدَها،  حديث َعاِئَشَة، َزْوِج الن
ًنا (ِلَعم َوَأنَها َسِمَعْت َصْوَت َرُجٍل َيْسَتْأِذَن ِفي َبْيِت َحْفَصَة َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا ُأَراُه ُفالَ 

هَذا َرُجٌل َيْسَتْأِذُن ِفي َبْيِتَك، َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا  َحْفَصَة ِمَن الرَضاَعِة) َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اهللاِ 
مَها صلى اهللا عليه وسلم: ُأَراُه ُفَالًنا (ِلَعم َحْفَصَة ِمَن الرَضاَعِة) َفَقاَلْت َعاِئَشُة؛ َلْو َكاَن ُفَالٌن َحيا (ِلعَ 

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَعْم، ِإن الرَضاَعَة ُتَحرُم َما َيْحُرُم ِمَن ِمَن الرَضاَعِة) َدَخَل َعَلي َفَقاَل َرُسوُل ا
  باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض 7كتاب الشهادات:  52اْلِوَالَدِة أخرجه البخاري في: 

  435رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم الرضاعة من ماء الفحل
   436رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُن َلُه حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َعَلي َأْفَلُح َأُخو َأِبي اْلُقَعْيِس َبْعَدَما ُأْنِزَل اْلِحَجاُب، َفُقْلُت: َال آذَ 
ِني، َولِكْن َحتى َأْسَتْأِذَن ِفيِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفِإن َأَخاُه َأَبا اْلُقَعْيِس َلْيَس ُهَو َأْرَضعَ 

ن َأْفَلَح َأْرَضَعْتِني اْمَرَأةُ َأِبي اْلُقَعْيِس َفَدَخَل َعَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل اِهللا إِ 
هللا عليه وسلم: َوَما َمَنَعِك َأْن َأَخا َأِبي اْلُقَعْيِس اْسَتْأَذَن َفَأَبْيُت َأْن آَذَن َحتى َأْسَتْأِذَنَك َفَقاَل النِبي صلى ا

اْلُقَعْيِس َتْأَذِنيَن َعمِك ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن الرُجَل َلْيَس ُهَو َأْرَضَعِني، َولِكْن َأْرَضَعْتِني اْمَرَأُة َأِبي 
سورة األحزاب:  33تاب التفسير: ك 65َفَقاَل: اْئَذِني َلُه، َفِإنُه َعمِك، َتِرَبْت َيِميُنِك أخرجه البخاري في: 

  باب قوله (إن تبدوا شيئًا أو تخفوه) 9
  436رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ُت: َوَكْيَف ذِلَك حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َعَلي َأْفَلُح َفَلْم آَذْن َلُه َفَقاَل: َأَتْحَتِجِبيَن ِمني َوَأَنا َعمِك َفُقلْ 
ْتِك اْمَرَأُة َأِخي ِبَلَبِن َأِخي َفَقاَلْت: َسَأْلُت َعْن ذِلَك َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َقاَل: َأْرَضعَ 

باب الشهادة على األنساب  7كتاب الشهادات:  52َصَدَق َأْفَلُح، اْئَذِني َلُه أخرجه البخاري في: 
  والرضاع المستفيض

  437رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ابنة األخ من الرضاعة تحريم
   437رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي ِبْنِت َحْمَزَة: َال َتِحل ِلي، َيْحُرُم ِمَن 
كتاب الشهادات:  52خرجه البخاري في: الرَضاِع َما َيْحُرُم ِمَن النَسِب، ِهَي ِبْنُت َأِخي ِمَن الرَضاَعِة أ

  باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض 7
  437رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم الربيبة وأخت المرأة

  438رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل: َفَأْفَعُل َماَذا ُقْلُت: َتْنِكُح؛ حديث ُأم َحِبيَبَة َقاَلْت: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َهْل َلَك ِفي ِبْنِت َأِبي ُسْفَياَن 
ُقْلُت: َبَلَغِني َقاَل: َأُتِحبيَن ُقْلُت: َلْسُت َلَك ِبُمْخِلَيٍة، َوَأَحب َمْن َشَرَكِني ِفيَك ُأْخِتي َقاَل: ِإنَها َال َتِحل ِلي 

ْو َلْم َتُكْن َرِبيَبِتي َما َحلْت ِلي، َأْرَضَعْتِني َوَأَباَها َأنَك َتْخُطُب َقاَل: اْبَنَة ُأم َسَلَمَة ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: لَ 
باب  25كتاب النكاح:  67ُثَوْيَبُة، َفَال َتْعِرْضَن َعَلي َبَناِتُكن َوَال َأَخَواِتُكن أخرجه البخاري في: 

  (وربائبكم الالتي في حجوركم)
  438رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  المجاعةِإنما الرضاعة من 

  438رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َدَخَل َعَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوِعْنِدي َرُجٌل، َقاَل: َيا َعاِئَشُة َمْن هَذا 



      

 َما الرَفِإن ، َضاَعِة َقاَل: َيا َعاِئَشُة اْنُظْرَن َمْن ِإْخَواُنُكنَضاَعُة ِمَن الَمَجاَعِة أخرجه ُقْلُت: َأِخي ِمَن الر
  باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض 7كتاب الشهادات:  52البخاري في: 
  438رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الولد للفراش وتوقي الشبهات

   439رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َوقاٍص َوَعْبُد ْبُن َزْمَعَة ِفي ُغَالٍم؛ َفَقاَل َسْعٌد: هَذا، َيا حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن َأِبي 
 ْبُن َزْمَعَة: َرُسوَل اِهللا اْبُن َأِخي ُعْتَبَة ْبِن َأِبي َوقاٍص، َعِهَد إَِلي َأنُه اْبُنُه، اْنُظْر ِإَلى َشَبِهِه، َوَقاَل َعْبدُ 

ِفَراِش َأِبي ِمْن َوِليَدِتِه َفَنَظَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى هَذا َأِخي، َيا َرُسوَل اِهللا ُوِلَد َعَلى 
اْحَتِجِبي ِمْنُه َيا َشَبِهِه َفَرَأى َشَبًها َبيًنا ِبُعْتَبَة، َفَقاَل: ُهَو َلَك َيا َعْبُد، اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر، وَ 

باب شراء المملوك  100كتاب البيوع:  34َتَرهُ َسْوَدُة َقط أخرجه البخاري في:  َسْوَدة ِبْنَت َزْمَعَة َفَلمْ 
  من الحربي وهبته وعتقه

  439رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَوَلُد ِلَصاِحِب اْلِفَراِش أخرجه البخاري في: 
  باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة 18فرائض: كتاب ال 85

  439رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  العمل بِإلحاق القائف الولد
  439رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َدَخَل َعَلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َذاَت َيْوٍم َوُهَو َمْسُروٌر، َفَقاَل: َيا 

ًزا اْلُمْدِلِجي َدَخَل َفَرَأى ُأَساَمَة َوَزْيًدا، َوَعَلْيِهَما َقِطيَفٌة َقْد َغطَيا ُرؤوسَ  َعاِئَشةُ  ُمَجز ُهَما، َوَبَدْت َأَلْم َتَرْى َأن
 باب 31كتاب الفرائض:  85َأْقَداُمُهَما، َفَقاَل: ِإن هِذِه اَألْقَداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض أخرجه البخاري في: 

  القائف
  439رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  قدر ما تستحقه البكر والثيب من ِإقامة الزوج عندها عقب الزفاف
   440رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َوَقَسَم؛ َوإَِذا َتَزوَج حديث َأَنٍس، َقاَل: ِمَن السنِة، ِإَذا َتَزوَج الرُجُل اْلِبْكَر َعَلى الثيِب، َأَقاَم ِعْنَدَها َسْبًعا، 
باب إذا  101كتاب النكاح:  67الثيَب َعَلى اْلِبْكِر، َأَقاَم ِعْنَدَها َثَالًثا، ثُم َقَسَم أخرجه البخاري في: 

  تزوج الثيب على البكر
  440رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  هاالقسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يوم

  440رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكْنُت َأَغاُر َعلى الالِتي َوَهْبَن َأْنُفَسُهن ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَأُقوُل: 
َلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْيَت َأَتَهُب اْلَمْرَأُة َنْفَسَها َفَلما َأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى (ُتْرِجى َمْن َتَشاُء ِمْنُهن وَ  ُتْؤوى ِإ

كتاب  65ِممْن َعَزْلَت َفَال ُجَناَح َعَلْيَك) ُقْلُت: َما ُأَرى َربَك ِإال ُيَساِرُع ِفي َهَواَك أخرجه البخاري في: 
  باب قوله (ترجى من تشاء منهن) 7سورة األحزاب:  33التفسير: 

  440رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز هبتها نوبتها لضرتها
  441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: حديث اْبِن َعباٍس َعْن َعَطاٍء، َقاَل: َحَضْرَنا َمَع اْبِن َعباٍس َجَناَزَة َمْيُموَنَة ِبَسِرَف، َفَقاَل اْبُن َعباسٍ 

ا َفَال ُتَزْعِزُعوَها َوَال ُتَزْلِزُلوَها، َواْرُفُقوا، َفِإنُه َكاَن هِذِه َزْوَجُة النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفِإَذا َرَفْعُتْم َنْعَشهَ 
 67ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِتْسٌع، َكاَن َيْقِسُم ِلَثَماٍن، َوَال َيْقِسُم ِلَواِحَدٍة أخرجه البخاري في: 

  باب كثرة النساء 4كتاب النكاح: 
  441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   تحباب نكاح ذات الديناس
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  441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُتْنَكُح اْلَمْرَأُةَ ألْرَبٍع: ِلَماِلَها 
كتاب النكاح:  67َبْت َيَداَك أخرجه البخاري في: َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الديِن، َترِ 

  باب األكفاء في الدين 15
  441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب نكاح البكر

  441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وْجَت َفُقْلُت: حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َتَزوْجُت، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َتزَ 
  َتَزوْجُت َثيًبا َفَقاَل: َما َلَك َوِلْلَعَذاَرى َوِلَعاِبَها

َعْبِد اِهللا َقاَل ُمَحاِرٌب (َأَحُد ِرَجاِل السَنِد): َفَذَكْرُت ذِلَك ِلَعْمِرو ْبِن ِديَناٍر، َفَقاَل َعْمٌرو: َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن 
 67لى اهللا عليه وسلم: َهال َجاِرَيًة ُتَالِعُبَها َوُتَالِعُبَك أخرجه البخاري في: َيُقوُل: َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا ص

  باب تزويج الثيبات 10كتاب النكاح: 
   441رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َتَزوْجُت اْمَرَأًة َثيًبا، َفَقاَل ِلي حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َهَلَك َأِبي َوَتَرَك َسْبَع َبَناٍت َأْو ِتْسَع َبَناٍت، فَ 
ا َقاَل: َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َتَزوْجَت َيا َجاِبُر َفُقْلُت: َنَعْم َفَقاَل: ِبْكًرا َأْم َثيًبا ُقْلُت: َبْل َثيبً 

اَل، َفُقْلُت َلُه: ِإن َعْبَد اِهللا َهَلَك َوَتَرَك َبَناٍت، َفَهال َجاِرَيًة ُتَالِعُبَها َوُتَالِعُبَك َوُتَضاِحُكَها َوُتَضاِحُكَك قَ 
، َفَقاَل: َبارَ  َوُتْصِلُحُهن ْجُت اْمَرَأًة َتُقوُم َعَلْيِهنَفَتَزو ، ِبِمْثِلِهن ي َكِرْهُت َأْن َأِجيَئُهنَك اُهللا َأْو َخْيًرا َوإِن

  ون المرأة زوجها في ولدهباب ع 12كتاب النفقات:  69أخرجه البخاري في: 
  442رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْلُت َعَلى َبِعيٍر  ا َقَفْلَنا َتَعجحديث َجاِبٍر، َقاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َغْزَوٍة، َفَلم



      

ِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َقاَل: َما ُيْعِجُلَك َقُطوٍف، َفَلِحَقِني َراِكٌب ِمْن َخْلِفي، َفاْلَتَفت َفِإَذا َأَنا ِبَرُسو 
َيًة ُتَالِعُبَها ُقْلُت: ِإني َحِديُث َعْهٍد ِبُعْرٍس َقاَل: َفِبْكًرا َتَزوْجَت َأْم َثيًبا ُقْلُت: َبْل َثيًبا َقاَل: َفَهال َجارِ 

  َوُتَالِعُبكَ 
َفَقاَل: َأْمِهُلوا َحتى َتْدُخُلوا َلْيًال َأْي ِعَشاًء ِلَكْي َتْمَتِشَط الشِعَثُة َوَتْسَتِحد َقاَل: َفَلما َقِدْمَنا َذَهْبَنا ِلَنْدُخَل، 

  اْلُمِغيَبةُ 
كتاب النكاح:  67َوِفي هَذا اْلَحِديِث َأنُه َقاَل: اْلَكْيَس اْلَكْيَس َيا َجاِبُر َيْعِني اْلَوَلَد أخرجه البخاري في: 

  باب طلب الولد 121
   442رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 

)2/159(  

  

، حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: ُكْنُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َغَزاٍة َفَأْبَطَأ ِبي َجَمِلي َوَأْعَيا
َشْأُنَك ُقْلُت: َأْبَطَأ َعَلي َجَمِلي  َفَأَتى عَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َجاِبٌر َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َما

َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َوَأْعَيا َفَتَخلْفُت؛ َفَنَزَل َيْحُجُنُه ِبِمْحَجِنِه ُثم قَاَل: اْرَكْب َفَرِكْبُت َفَلَقْد َرَأْيُتُه َأُكفُه َعْن 
َثيًبا ُقْلُت: َبْل ثَيًبا َقاَل: َأَفَال َجاِرَيًة ُتَالِعُبَها َوُتَالِعُبَك عليه وسلم َقاَل: َتَزوْجَت ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: ِبْكًرا َأْم 

؛ َقا َوَتُقوُم َعَلْيِهن َوَتْمُشُطُهن َج اْمَرَأًة َتْجَمُعُهنِلي َأَخَواٍت، َفَأْحَبْبُت َأْن َأَتَزو َك َقاِدٌم، ُقْلُت: ِإنا ِإنَل: َأم
 صلى ْلَكْيَس اْلَكْيَس ثُم َقاَل: َأَتِبيُع َجَمَلَك ُقْلُت: َنَعْم َفاْشَتَراُه ِمني ِبُأوِقيٍة، ثُم َقِدَم َرُسوُل اهللاِ َفِإَذا َقِدْمَت َفا

 َقِدْمَت اهللا عليه وسلم َقْبِلي، َوَقِدْمُت ِباْلَغَداِة، َفِجْئَنا ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَوَجْدُتُه َعَلى َباِب اْلَمْسِجِد َقاَل: آالنَ 
ُه ُأوِقيًة، َفَوَزَن ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َفَدْع َجَمَلَك َفاْدُخْل َفَصل َرْكَعَتْيِن َفَدَخْلُت َفَصلْيُت؛ َفَأَمَر ِبَالًال َأْن َيِزَن لَ 

ا ُقْلُت اآلَن َيُرد َعَلي اْلَجَمَل، َوَلْم ِلي ِبَالٌل َفَأْرَجَح ِفي اْلِميَزاِن َفاْنَطَلْقُت َحتى َولْيُت، َفَقاَل: اْدُع ِلي َجاِبرً 
 34كتاب البيوع:  34َيُكْن َشْيٌء َأْبَغَض ِإَلي ِمْنُه َقاَل: ُخْذ َجَمَلَك، َوَلَك َثَمُنُه أخرجه البخاري في: 

  باب شراء الدواب والحمير
  443رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الوصية بالنساء

   444 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
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َلِع، ِإْن َأَقْمَتَها َكَسْرَتَها،  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَمْرَأةُ َكالض َوإِِن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن
باب المداراة مع  79كتاب النكاح:  67اْسَتْمَتْعَت ِبَها اْسَتْمَتْعَت ِبَها َوِفيها ِعَوٌج أخرجه البخاري في: 

  النساء
  444رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَال ُيْؤذِ 

َلِع َأْعَالُه، َفِإْن َذَهْبَت َجاَرُه، َواْسَتْوُصوا ِبالنَساِء َخْيًرا َفِإنُهن ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع، َوإِن َأعْ  َوَج َشْيٍء ِفي الض
كتاب  67ُتِقيُمُه َكَسْرَتُه، َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم َيَزْل َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا ِبالنَساِء َخْيًرا أخرجه البخاري في: 

  باب الوصاة بالنساء 80النكاح: 
  445رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلْوَال َبُنو ِإْسَراِئيَل َلْم َيْخَنِز  حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ 

باب خلق آدم  1كتاب األنبياء:  60اللْحُم، َوَلْوَال َحواُء َلْم َتُخْن ُأْنَثى َزْوَجَها أخرجه البخاري في: 
  صلوات اهللا عليه وذريته

  445: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

  كتاب الطالق
  445رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم طالق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها

   445رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يه وسلم، َفَسَأَل حديث اْبِن ُعَمَر، َأنُه َطلَق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحاِئٌض َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عل
ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذِلَك، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

إِْن َشاَء َطلَق وَ ُمْره َفْلُيَراِجْعَها ثُم ِلُيْمِسْكَها َحتى َتْطُهَر، ثُم َتِحيَض، ُثم َتْطُهَر، ثُم ِإْن َشاَء َأْمَسَك َبْعُد، 
؛ َفِتْلَك اْلِعدُة الِتي َأَمَر اُهللا َأْن ُتَطلَق َلَها النَساُء أخرجه البخاري في:  كتاب الطالق:  68َقْبَل َأْن َيَمس

  باب قول اهللا تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) 1
  445رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث اْبِن ُعَمَر َعْن ُيوُنَس ْبِن ُجَبْيٍر، َقاَل: َسَأْلُت اْبَن ُعَمَر؛ َفَقاَل َطلَق اْبُن ُعَمَر اْمَرَأَتُه َوِهَي 
: ُقْلتُ  َحاِئٌض، َفَسَأَل ُعَمُر النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَمَرُه َأْن ُيَراِجَعَها، ثُم ُيَطلَق ِمْن ُقُبِل ِعدِتَها؛

باب  45كتاب الطالق:  68َفَتْعَتد ِبِتْلَك التْطِليَقِة َقاَل: َأَرَأْيَت ِإْن َعَجَز َواْسَتْحَمَق أخرجه البخاري في: 
  مراجعة الحائض

  446رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب الكفارة على من حّرم امرأته ولم ينو الطالق
  446رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َعباٍس، َقاَل: ِفي اْلَحَراِم ُيَكفُر؛ َوَقاَل: (َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة) أخرجه حديث اْبِن 

  باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهللا لك) 1سورة التحريم:  66كتاب التفسير:  65البخاري في: 
   446رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْمُكُث ِعْنَد َزْيَنَب اْبَنِة َجْحٍش َوَيْشَرُب ِعْنَدَها حديث َعائِ 
ِجُد ِمْنَك َعَسًال، َفَتَواَصْيُت َأَنا َوَحْفَصُة َأن َأيَتَنا َدَخَل َعَلْيَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفْلَتُقْل: ِإني َأ

َنَب اِفيَر، َأَكْلَت َمَغاِفيَر َفَدَخَل َعَلى ِإْحَداُهَما، َفَقاَلْت َلُه ذِلَك؛ َفَقاَل: َال َبْل َشِرْبُت َعَسًال ِعْنَد َزيْ ِريَح َمغَ 
ُم َما َأَحل اُهللا َلَك) ِإَلى (ِإْن َتُتو  ِلَم ُتَحر ِبيَها النَبا ِإَلى اِهللا) ِلَعاِئَشَة اْبَنِة َجْحٍش، َوَلْن َأُعوَد َلُه َفَنَزَلْت (يَأي

كتاب  68َوَحْفَصَة َوإِْذ َأَسر النِبي ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه ِلَقْوِلِه: َبْل َشِرْبُت َعَسًال أخرجه البخاري في: 
  باب لم تحرم ما أحل اهللا لك 8الطالق: 

   447رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُيِحب اْلَعَسَل َواْلَحْلَواَء، َوَكاَن ِإَذا اْنَصَرَف حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكا
، َفَدَخَل َعَلى َحْفَصَة ِبْنِت ُعَمَر، َفاْحَتَبَس َأْكثَ  َر َما ِمَن اْلَعْصِر َدَخَل َعَلى ِنَساِئِه، َفَيْدُنو ِمْن ِإْحَداُهن

َسَأْلُت َعْن َذِلَك، َفِقيَل ِلي، َأْهَدْت َلَها اْمَرَأٌة ِمْن َقْوِمَها ُعكًة ِمْن َعَسٍل، َفَسَقِت َكاَن َيْحَتِبُس، َفِغْرُت، فَ 



      

َأنُه َسَيْدُنو  النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُه َشْرَبًة َفُقْلُت: َأَما َواِهللا َلَنْحَتاَلن َلُه َفُقْلُت ِلَسْوَدَة ِبْنِت َزْمَعةَ 
يُح الِتي ِمْنكِ  ُه َسَيُقوُل َلِك: َال َفُقوِلي َلُه: َما هِذِه الرَأِجُد ِمْنَك ، َفِإَذا َدَنا ِمْنِك َفُقوِلي: َأَكْلَت َمَغاِفيَر َفِإن

ُل َذِلَك، َوُقوِلي َفِإنُه َسَيُقوُل َلِك: َسَقْتِني َحْفَصُة َشْرَبَة َعَسٍل، َفُقوِلي َلُه: َجَرَسْت َنْحُلُه اْلُعْرُفَط، َوَسَأُقو 
  َأْنِت َيا َصِفيُة َذاك

ِه َفَرًقا ِمْنِك َفَلما َقاَلْت: َتُقوُل َسْوَدُة َفَواِهللا َما ُهَو ِإال َأْن َقاَم َعَلى اْلَباِب َفَأَرْدُت َأْن ُأَباِدَيُه ِبَما َأَمْرِتِني بِ 
يُح الِتي َأِجُد ِمْنَك َقاَل: َدَنا ِمْنَها، َقاَلْت َلُه َسْوَدُة: َيا َرُسوَل اِهللا َأ َكْلَت َمَغاِفيَر َقاَل: َال َقاَلْت: َفَما هِذِه الر

، ُقْلُت َلُه َنْحَو َذِلكَ  ا َداَر ِإَلي ا َداَر َسَقْتِني َحْفَصُة َشْرَبَة َعَسٍل، َفَقاَلْت: َجَرَسْت َنْحُلُه اْلُعْرُفَط َفَلم؛ َفَلم
ا َداَر ِإَلى َحْفَصَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَال ِإَلى َصِفيَة َقاَلْت  َلُه ِمْثَل َذِلَك َفَلم

  َأْسِقيَك ِمْنُه َقاَل: َال َحاَجَة ِلي ِفيهِ 
باب  8ق: كتاب الطال 68َقاَلْت: َتُقوُل َسْوَدُة َواِهللا َلَقْد َحَرْمَناُه؛ ُقْلُت َلَها: اْسُكِتى أخرجه البخاري في: 

   لم تحرم ما أحل اهللا لك
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  447رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا ِإال بالنية
  449رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لم حديث َعاِئَشَة َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َلما ُأِمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وس

ِرى َأَبَوْيِك، ِبَتْخِييِر َأْزَواِجِه، َبَدَأ ِبي؛ َفَقاَل: ِإني َذاِكٌر َلِك َأْمًرا َفَال َعَلْيِك َأْن َال َتْعَجِلي َحتى َتْسَتْأمِ 
ل َثَناُؤهُ َقاَل (يَأيَها النِبي َقاَلْت: َوَقْد َعِلَم َأن َأَبَوي َلْم َيُكوَنا َيَأُمَراِني ِبِفَراِقِه َقاَلْت، ثُم َقاَل: ِإن اهللا جَ 

ي َأي هَذا َأْسَتْأِمُر ُقْلَ ألْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتن ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدْنَيا َوِزيَنَتَها) ِإَلى (َأْجًرا َعِظيًما) َقاَلْت: َفُقْلُت َففِ 
، َفِإني ُأِريُد اهللا َوَرُسوَلُه َوالداَر اآلِخرَ  صلى اهللا عليه وسلم ِمْثَل َما َأَبَوي ِبيَفَعَل َأْزَواُج الن َة؛ َقاَلْت: ثُم

باب قوله (إن كنتن تردن اهللا  5سورة األحزاب:  33كتاب التفسير:  65َفَعْلُت أخرجه البخاري في: 
  ورسوله والدار اآلخرة)

  449رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْسَتْأِذُن ِفي َيْوِم اْلَمْرَأِة  حديث َعاِئَشَة َعْن ُمَعاَذَة، َعنْ 
 ِممْن َعَزْلَت ِمنا َبْعَد َأْن ُأْنِزَلْت هِذِه اآلَيُة (ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهن َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْيتَ 



      

َك) َفُقْلُت َلَها َما ُكْنِت َتُقوِليَن َقاَلْت: ُكْنُت َأُقوُل َلُه: ِإْن َكاَن َذاَك ِإَلي َفِإني َال ُأِريُد، َيا َفَال ُجَناَح َعَليْ 
باب  7سورة األحزاب:  33كتاب التفسير:  65َرُسوَل اِهللا َأْن ُأوِثَر َعَلْيَك َأَحًدا أخرجه البخاري في: 

   قوله (ترجي من تشاء منهن)
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  450رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلْيَنا حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخيَرَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفاْخَتْرَنا اهللا َوَرُسوَلُه، َفَلْم َيُعد َذِلَك عَ 
  باب من خير نساءه 5كتاب الطالق:  68َشْيًئا أخرجه البخاري في: 

  450رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى (وإِن تظاهرا عليه)
   450رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َيٍة، حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: َمَكْثُت َسَنًة ُأِريُد َأْن َأْسَأَل ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َعْن آ
ا َفَخَرْجُت َمَعُه، َفَلما َرَجْعُت، َوُكنا ِبَبْعِض الطِريِق،  َفَما َأْسَتِطيعُ  ى َخَرَج َحاجَأْن َأْسَأَلهُ َهْيَبًة َلُه؛ َحت

َمِن  ِمِنينَ َعَدَل ِإَلى اَألَراِك ِلَحاَجٍة َلُه، َقاَل: َفَوَقْفُت َلُه َحتى َفَرَغ، ثُم ِسْرُت َمَعُه َفُقْلُت: َيا َأِميَر اْلُمؤْ 
ْلُت: اللَتاِن َتَظاَهَرتَا َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َأْزَواِجِه َفَقاَل: ِتْلَك َحْفَصُة َوَعاِئَشُة َقاَل: َفقُ 

ْل؛ َما َظَنْنَت َأن َواِهللا ِإْن ُكْنُت ُألِريُد َأْن َأْسَأَلَك َعْن هَذا ُمْنُذ َسَنٍة َفَما َأْسَتِطيُع َهْيَبًة َلَك َقاَل: َفَال َتْفعَ 
َجاِهَليِة َما ِعْنِدي ِمْن ِعْلٍم َفاْسَأْلِني، َفِإْن َكاَن ِلي ِعْلٌم َخبْرُتَك به َقاَل ثُم َقاَل ُعَمُر: َواِهللا ِإْن ُكنا ِفي الْ 

 َما َأْنَزَل، َوَقَسَم َلُهن ى َأْنَزَل اُهللا ِفيِهنَساِء َأْمًرا َحتِللن ُرُه، ِإْذ  َنُعدَما َقَسَم؛ َقاَل: َفَبْيَنا َأَنا ِفي َأْمٍر َأَتَأم
ِريُدُه َفَقاَلْت َقاَلْت اْمَرَأِتي: َلْو َصَنْعَت َكَذا َوَكذا َقاَل َفُقْلُت َلَها: َما َلِك َوِلَما هُهَنا، ِفيَما َتَكلُفِك ِفي َأْمٍر أُ 

ِريُد َأْن ُتَراَجَع َأْنَت، َوإِن اْبَنَتَك َلُتَراِجُع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه ِلي: َعَجًبا َلَك َيا اْبَن اْلَخطاِب َما تُ 
ا: َيا ُبَنيُة وسلم َحتى َيَظل َيْوَمُه َغْضَباَن َفَقاَم ُعَمُر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َمَكاَنُه َحتى َدَخَل َعَلى َحْفَصَة؛ َفَقاَل َلهَ 

وَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتى َيَظل َيْوَمُه َغْضَباَن َفَقاَلْت َحْفَصُة: َواِهللا ِإنا ِإنِك َلُتَراِجِعيَن َرسُ 
   َلُنَراِجُعُه َفُقْلُت: َتْعَلِميَن َأني ُأَحذُرِك ُعُقوَبَة اهللاِ 
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التي َأْعَجَبَها ُحْسُنَها ُحب َرُسوِل اِهللا  َوَغَضَب َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم، َيا ُبَنيُة َال َيُغرنَك هِذهِ 
  صلى اهللا عليه وسلم ِإياَها (ُيريُد َعاِئَشَة)

َجًبا َلَك َيا اْبَن َقاَل، ُثم َخَرْجُت َحتى َدَخْلُت َعَلى ُأم َسَلَمَة، ِلَقَراَبِتي ِمْنَها، َفَكلْمُتَها؛ َفَقاَلْت ُأم َسَلَمَة: عَ 
َدَخْلَت ِفي ُكل َشْيٍء َحتى َتْبَتِغي َأْن تَْدُخَل َبْيَن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْزَواِجِه  اْلَخطابِ 

  َفَأَخَذْتِني، َواِهللا َأْخًذا َكَسَرْتِني َعْن َبْعِض َما ُكْنُت َأِجُد، َفَخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَها
   450رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اَن ِلي َصاِحٌب ِمَن اَألْنَصاِر، ِإَذا ِغْبُت َأَتاِني ِبالَخَبِر، َوإَِذا َغاَب ُكْنُت َأَنا آِتيِه ِباْلَخَبِر؛ َوَنْحُن َوكَ 
ُف َمِلًكا ِمْن ُمُلوِك َغساَن ُذِكَر َلَنا َأنُه ُيِريُد َأْن َيسيَر ِإَلْيَنا، َفَقِد اْمَتَألْت ُصُدوُرَنا مِ  ِإَذا َصاِحِبي ْنُه فَ َنَتَخو
ْعَتَزَل َرُسوُل اِهللا اَألْنَصاِري َيُدق اْلَباَب؛ َفَقاَل: اْفَتْح اْفَتْح َفُقْلُت: َجاَء اْلَغساِني َفَقاَل: َبْل َأَشد ِمْن َذِلَك، ا

ي َفَأْخُرُج َحتى ِجْئُت َفِإَذا صلى اهللا عليه وسلم َأْزَواَجُه؛ َفُقْلُت: َرَغَم َأْنُف َحْفَصَة َوعاِئَشَة َفَأَخْذُت َثْوبِ 
َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمْشُرَبٍة َلُه َيْرَقى َعَلْيَها ِبَعَجَلٍة، َوُغَالٌم ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 

ِلي َقاَل ُعَمُر: َفَقَصْصُت  وسلم َأْسَوُد َعَلى َرْأِس الدَرَجِة؛ َفُقْلُت َلُه: ُقْل هَذا ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب، َفَأِذنَ 
َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم هَذا اْلَحِديَث، َفَلما َبَلْغُت َحِديَث ُأم َسَلَمَة َتَبسَم َرُسوُل اِهللا صلى 

ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها ِليٌف، َوإِن  اهللا عليه وسلم، َوإِنُه َلَعَلى َحِصيٍر َما َبْيَنُه َوَبْيَنُه َشْيٌء، َوَتْحَت َرْأِسِه ِوَساَدةٌ 
ْيُت؛ َفَقاَل: َما ِعْنَد ِرْجَلْيِه َقَرًظا َمْصُبوًبا، َوِعْنَد َرْأِسِه َأَهٌب ُمَعلَقٌة؛ َفَرَأْيُت َأَثَر اْلَحِصيِر ِفي َجْنِبِه، َفَبكَ 

ِفيِه، َوَأْنَت َرُسوُل اِهللا َفَقاَل: َأَما َتْرضى َأْن  ُيْبِكيَك َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن ِكْسرى َوَقْيَصَر ِفيَما ُهَما
باب  2سورة التحريم:  66كتاب التفسير:  65َتُكوَن َلُهُم الدْنيا َوَلَنا اآلِخَرةُ أخرجه البخاري في: 

  (تبتغي مرضاة أزواجك)
   450رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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باٍس، َقاَل: َلْم َأَزْل َحِريًصا َعَلى َأْن َأْسَأَل ُعَمَر اْبَن اْلَخطاِب َعِن حديث ُعَمَر َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن عَ 
 َصَغْت اْلَمْرَأَتْيِن ِمْن َأْزَواِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم اللَتْيِن َقاَل اُهللا َتَعالى (ِإْن َتتُوَبا ِإَلى اِهللا َفَقدْ 

َز، ثُم َجاَء َفَسَكْبُت َعَلى َيَدْيِه ِمْنَها ُقُلوُبُكَما) َحتى َحج َوَحَججْ  ُت َمَعُه، َوَعَدَل َوَعَدْلُت َمَعُه ِبِإَداَوٍة، َفَتَبر
 صلى اهللا عليه وسلم الل ِبيَأ؛ َفُقْلُت َلُه: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َمِن اْلَمْرَأَتاِن ِمْن َأْزَواِج الن تَاَن َقاَل اهللاُ َفَتَوض

ة ثُم اَلى (ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اِهللا َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما) َقاَل: َواَعَجًبا َلَك َيا اْبَن َعباٍس ُهَما َعاِئَشُة َوَحْفصَ َتعَ 
، َوُهْم ِمْن اْسَتْقَبَل ُعَمُر اْلَحِديَث َيُسوُقُه، َقاَل: ُكْنُت َأَنا َوَجاٌر ِلي ِمَن اَألْنَصاِر ِفي َبِني ُأَميَة ْبِن َزْيدٍ 

ًما، َفِإَذا َعَواِلي اْلَمِديَنِة، َوُكنا َنَتَناَوُب النُزوَل َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَيْنِزُل َيْوًما َوَأْنِزُل َيوْ 
َفَعَل ِمْثَل َذِلَك؛ َوُكنا، َمْعَشَر  َنَزْلُت ِجْئُتُه ِبَما َحَدَث ِمْن َخَبِر َذِلَك اْلَيْوِم ِمَن اْلَوْحِي َأْو َغْيِرِه، َوإَِذا َنَزلَ 

ا َيْأُخْذَن ِمْن َأَدِب ُقَرْيٍش، َنْغِلُب النَساَء؛ َفَلما َقِدْمَنا َعَلى اَألْنَصاِر ِإَذا َقْوٌم َتْغِلُبُهْم ِنَساُؤُهْم، َفَطِفَق ِنَساُؤنَ 
َكْرُت َأْن ُتَراِجَعِني؛ َقاَلْت: َوِلَم ُتْنِكُر َأْن ُأَراِجَعَك َفَواِهللا اَألْنَصاِر؛ َفَصِخْبُت َعَلى اْمَرَأِتي َفَراَجَعْتِني، َفَأنْ 

َفَأْفَزَعِني َذِلَك، ِإن َأْزَواَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلُيَراِجْعَنُه، َوإِن ِإْحَداُهن َلَتْهُجُرهُ اْلَيْوَم َحتى اللْيِل، 
   َفَعَل َذِلَك ِمْنُهن  َوُقْلُت َلَها: َقْد َخاَب َمنْ 
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 ِثَياِبي، َفَنَزْلُت َفَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة؛ َفُقْلُت َلَها: َأْي َحْفَصُة َأُتَغاِضُب ِإْحَداُكن َجَمْعُت َعَلي ثُم  ِبيالن
َوَخِسْرِت، َأَفَتْأَمِنيَن َأْن َيْغَضَب اُهللا  صلى اهللا عليه وسلم اْلَيْوَم َحتى اللْيِل َقاَلْت: َنَعْم َفُقْلُت: َقْد ِخْبتِ 

ِلَغَضِب َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َفَتْهِلِكي َال َتْسَتْكِثِري النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَال ُتَراِجِعيِه ِفي 
َجاَرُتِك َأْوَضَأ ِمْنِك َوَأَحب ِإَلى النِبي صلى َشْيٍء َوَال َتْهُجِريِه، َوَسِليِني َما َبَدا َلِك، َوَال َيُغرنَك َأْن َكاَنْت 

  اهللا عليه وسلم (ُيِريُد َعاِئَشَة)
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َم َنْوَبِتِه، َفَرَجَع َقاَل ُعَمُر: َوُكنا َقْد َتَحدْثَنا َأن َغساَن ُتْنِعُل اْلَخْيَل ِلَغْزِوَنا، َفَنَزَل َصاِحِبي اَألْنَصاِري َيوْ 
َث اْلَيْوَم ِإَلْيَنا ِعَشاًء، َفَضَرَب َباِبي َضْرًبا َشِديًدا؛ َوَقاَل: َأَثم ُهَو َفَفِزْعُت، َفَخَرْجُت ِإَلْيِه؛ َفَقاَل: َقْد َحدَ 

ْهَوُل، َطلَق النِبي صلى اهللا َأْمٌر َعِظيٌم، ُقْلُت: َما ُهَو، َأَجاَء َغسان َقاَل: َال، َبْل َأْعَظُم ِمْن َذِلَك َوَأ
 هَذا ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َفَجَمْعُت َعَلي عليه وسلم ِنَساَءهُ؛ َفُقْلُت: َخاَبْت َحْفَصُة َوَخِسَرْت، َقْد ُكْنُت َأُظن

 ِبيصلى اهللا عليه وسلم، َفَدَخَل الن ِبيْيُت َصَالَة اْلَفْجِر َمَع النصلى اهللا عليه وسلم  ِثَياِبي، َفَصل



      

ذْرُتِك هَذا َمْشُرَبًة َلُه، َفاْعَتَزَل ِفيَها، َوَدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة َفِإَذا ِهَي َتْبِكي؛ َفُقْلُت: َما ُيْبِكيِك َأَلْم َأُكْن حَ 
َمْشُرَبِة َفَخَرْجُت َفِجْئُت ِإَلى َأَطلَقكن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَلْت: َال َأْدِري، َها ُهَو َذا ُمْعَتِزٌل ِفي الْ 

اْلَمْشُرَبَة الِتي اْلِمْنَبِر، َفِإَذا َحْوَلُه َرْهٌط، َيْبِكي َبْعُضُهْم؛ َفَجَلْسُت َمَعُهْم َقِليًال، ثُم َغَلَبِني َما َأِجُد، َفِجْئُت 
اْستَْأِذْن ِلُعَمَر؛ َفَدَخَل اْلُغَالُم، َفَكلَم النِبي صلى  ِفيَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفُقْلُت ِلُغَالٍم َلُه َأْسَوَد،

اهللا عليه وسلم، ثُم َرَجَع، َفَقاَل: َكلْمُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَذَكْرُتَك َلُه َفَصَمَت؛ َفاْنَصَرْفُت، 
 ِذيَن ِعْنَد اْلِمْنَبِر ثُمْهِط الى َجَلْسُت َمَع الرَغَلَبِني َما َأِجُد، َفِجْئُت َفْقلُت ِلْلُغَالِم اْسَتْأِذْن ِلُعَمَر؛ َفَدَخَل  َحت

   ثُم َرَجَع، َفَقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَصَمَت؛ َفَرَجْعُت َفَجَلْسُت َمَع الرْهِط الِذيَن ِعْندَ 
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َم، َفُقْلُت: اْسَتْأِذْن ِلُعَمَر؛ َفَدَخَل ثُم َرَجَع ِإَلي َفَقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه اْلِمْنَبِر ثُم َغَلَبِني َما َأِجُد َفِجْئُت اْلُغالَ 
  يه وسلمَفَصَمَت؛ َفَلما َولْيُت ُمْنَصِرًفا (َقاَل) ِإَذا اْلُغَالُم َيْدُعوِني َفَقاَل: َقْد َأِذَن َلَك النِبي صلى اهللا عل

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفِإَذا ُهَو ُمْضَطِجٌع َعَلى ِرَماِل َحِصيٍر َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل 
َماُل ِبَجْنِبِه، َمتِكًئا َعَلى ِوَساَدٍة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها ِليٌف؛ َفَسلْمُت َعَلْيِه ثُ  َر الرُقْلُت، َوَأَنا ِفَراٌش، َقْد َأث م

اِئٌم: َرُسوَل اِهللا َأَطلْقَت ِنَساَءَك َفَرَفَع ِإَلي َبَصَرُه، َفَقاَل: َال، َفُقْلُت: اُهللا َأْكَبُر ثُم ُقْلُت، َوَأَنا قَ  َقاِئٌم: َيا
َمِديَنَة، ِإَذا َقْوٌم َأْسَتْأِنُس، َيا َرُسوَل اِهللا َلْو َرَأْيَتِني، َوُكنا، َمْعَشَر ُقَرْيٍش، َنْغِلُب النَساَء، َفَلما َقِدْمَنا الْ 

ُت َعَلى َتْغِلُبُهْم ِنَساُؤُهْم؛ َفَتَبسَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم ثُم ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َلْو َرَأْيَتِني، َوَدَخلْ 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم (ُيِريُد  َحْفَصَة، َفُقْلُت َلَها: َال َيُغرنِك َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك َأْوَضَأ ِمْنِك َوَأَحب ِإَلى

َصِري ِفي َعاِئَشَة) َفَتَبسَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َتَبسَمًة ُأْخَرى؛ َفَجَلْسُت ِحيَن َرَأْيُتُه َتَبسَم، َفَرَفْعُت بَ 
َهَبٍة َثَالَثٍة َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا اْدُع اَهللا َفْلُيَوسْع َبْيِتِه، َفواِهللا َما َرَأْيُت ِفي َبْيِتِه َشْيًئا َيُرد اْلَبَصَر َغْيَر أَ 

وَم َقْد ُوسَع َعَلْيِهْم، َوُأْعُطوا الدْنَيا َوُهْم َال َيْعُبُدوَن اهللاَ  َفاِرًسا َوالر ِتَك، َفِإنَعَلى ُأم  
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اهللا عليه وسلم، َوَكاَن ُمتِكًئا، َفَقاَل: َأَو ِفي هَذا َأْنَت َيا اْبَن اْلَخطاِب ِإن ُأولِئَك َقْوٌم َفَجَلَس النِبي صلى 
ُلوا َطيَباِتِهْم ِفي اْلَحَياِة الدْنَيا َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا اْسَتْغِفْر ِلي ُعج  

ِمْن َأْجِل ذِلَك اْلَحِديِث، ِحيَن َأْفَشْتُه َحْفَصُة ِإَلى َعاِئَشَة،  َفاْعَتَزَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِنَساَءهُ 
، حِ  ِة َمْوِجَدِتِه َعَلْيِهنَشْهًرا ِمْن ِشد يَن َعاَتَبُه اهللاُ ِتْسًعا َوِعْشِريَن َلْيَلًة، َوَكاَن َقاَل: َما َأَنا ِبَداِخٍل َعَلْيِهن  



      

ْيَلًة، َدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َفَبَدَأ ِبَها، َفَقاَلْت َلُه َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اِهللا ِإنَك ُكْنَت َفَلما َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُروَن لَ 
َفَقاَل: الشْهُر  َقْد َأْقَسْمَت َأْن َال َتْدُخَل َعَلْيَنا َشْهًرا، َوإِنَما َأْصَبْحَت ِمْن ِتْسٍع َوِعْشِريَن َلْيَلًة َأُعدَها َعدا

  ٌع َوِعْشُرونَ ِتسْ 
َل اْمَرَأٍة َفَكاَن ذِلَك الشْهُر ِتْسًعا َوِعْشِريَن َلْيَلًة َقاَلْت َعاِئَشُة: ثُم َأْنَزَل اُهللا َتَعاَلى آَيَة التَخيِر، َفبَ  َدَأ ِبي َأو

، َفُقْلَن ِمْثَل َما َقا ُهنَر ِنَساَءُه ُكلَخي كتاب  67َلْت َعاِئَشُة أخرجه البخاري في: ِمْن ِنَساِئِه َفاْخَتْرُتُه ثُم
  باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها 83النكاح: 

  454رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  المطلقة ثالثا ال نفقة لها
  460رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َمَة َأَال َتتِقي اَهللا، َيْعِني ِفي َقْوِلَها َال حديث َعاِئَشَة َوَفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َعْن َعاِئَشَة، َأنَها َقاَلْت: َما ِلَفاطِ 

  باب قصة فاطمة بنت قيس 41كتاب الطالق:  68ُسْكَنى َوَال َنَفَقَة أخرجه البخاري في:
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َبْيِر ِلَعائِ  َقَها حديث َعاِئَشَة، َوَفاِطَمَة ِبْنِت َقْيٍس َقاَل ُعْرَوةُ ْبُن الزَشَة: َأَلْم َتَرْيَن ِإَلى ُفَالَنَة ِبْنِت اْلَحَكِم، َطل
نُه َلْيَس َلَها َزْوُجَها اْلَبتَة َفَخَرَجْت َفَقاَلْت: ِبْئَس َما َصَنَعْت َقاَل: َأَلْم َتْسَمِعي ِفي َقْوِل َفاِطَمَة َقاَلْت: َأَما إِ 

  باب قصة فاطمة بنت قيس 41كتاب الطالق:  68ري في: َخْيٌر ِفي ِذْكِر هَذا اْلَحِديِث أخرجه البخا
  460رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل

  461رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َوَكاَن ِممْن حديث ُسَبْيَعَة ِبْنِت اْلحاِرِث: َأنَها َكاَنْت َتْحَت َسْعِد ْبِن َخْوَلَة، َوُهَو ِمْن َبِني عَ  اِمِر ْبِن ُلَؤى
ِة اْلَوَداِع، َوِهَي َحاِمٌل، َفَلْم َتْنَشْب َأْن َوَضَعْت َحْمَلَها َبْعَد وَ  َي َعْنَها ِفي َحجا َشِهَد َبْدًرا، َفُتُوفَفاِتِه؛ َفَلم

السَناِبِل ْبُن َبْعَكٍك، َرُجٌل ِمْن َبِني َعْبِد الداِر؛ َتَعلْت ِمْن ِنَفاِسَها َتَجمَلْت ِلْلُخطاِب، َفَدَخَل َعَلْيَها َأُبو 
يَن النَكاَح، َفِإنِك، َواِهللا َما َأْنِت ِبَناِكٍح َحتى اِب ُتَرجْلِت ِلْلُخطَعَلْيِك  َفَقاَل َلَها: َما ِلي َأَراِك َتَجم َتُمر

َلما َقاَل ِلي ذِلَك َجَمْعُت َعَلي ِثَياِبي ِحيَن َأْمَسْيُت، َوَأَتْيُت َرُسوَل اِهللا َأْرَبَعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر َقاَلْت ُسَبْيَعُة: فَ 



      

 ي َقْد َحَلْلُت ِحيَن َوَضْعُت َحْمِلي، َوَأَمَرِني ِبالتِج صلى اهللا عليه وسلم، َفَسَأْلُتُه َعْن َذِلَك، َفَأْفَتاِني ِبَأنَزو
  باب حدثني عبد اهللا بن محمد الجعفي 10كتاب المغازي:  64ي: ِإْن َبَدا ِلي أخرجه البخاري ف
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: َأْفِتِني حديث ُأم َسَلَمَة َعْن َأِبي َسَلَمَة، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى اْبِن َعباٍس َوَأُبو ُهَرْيَرَة َجاِلٌس ِعْنَدُه، َفَقالَ 
ْرَبِعيَن َلْيَلًة؛ َفَقاَل اْبُن َعباٍس: آِخُر اَألَجَلْيِن ُقْلُت َأَنا (َوُأوَالُت اَألْحَماِل  ِفي اْمَرَأٍة َوَلَدتْ  َبْعَد َزْوِجَها بَِأ

) َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأَنا َمَع اْبِن َأِخي (َيْعِني َأَبا َسَلَمَة) َفَأْرَسَل ابْ  َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهن َأَجُلُهن اٍس ُن َعب
َضَعْت َبْعَد َمْوِتِه ُغَالَمُه ُكَرْيًبا ِإَلى ُأم َسَلَمَة َيْسأَُلَها َفَقاَلْت: ُقِتَل َزْوُج ُسَبْيَعَة اَألْسَلِميِة، َوِهَي ُحْبَلى، َفوَ 

 َناِبِل ِفيَمْن َخَطَبَها ِبَأْرَبِعيَن َلْيَلًة، َفُخِطَبْت، َفَأْنَكَحَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَكاَن َأُبو الس
  باب وأوالت األحمال 2سورة الطالق:  65كتاب التفسير:  65أخرجه البخاري في: 

  462رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب اإلحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك ِإال ثالثة أيام
   462رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوْزْيَنَب اْبَنِة َجْحٍش، َوُأم َسَلَمَة، َوَزْيَنَب اْبَنِة َأِبي  حديث ُأم َحِبيَبة َزْوجِ 
ُبو َسَلَمَة: َقاَلْت َزْيَنُب: َدَخْلُت َعَلى ُأم َحِبيَبَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن ُتُوفَي َأُبوَها، أَ 

َفَدَعْت ُأم َحِبيَبَة ِبِطيٍب ِفيِه ُصْفَرٌة، َخُلوٌق َأْو َغْيُرُه، َفَدَهَنْت ِمْنُه َجاِرَيًة، ثُم َمسْت ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب، 
م ِبَعاِرَضْيَها، ثُم َقاَلْت: َواِهللا َماِلي بِالطيِب ِمْن َحاِجٍة، َغْيَر َأني َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسل

َأْرَبَعَة  ِحل ِالْمَرَأٍة تُْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َأْن ُتِحد َعَلى َميٍت َفْوَق َثَالِث َلَياٍل ِإال َعَلى َزْوٍج،َيُقوُل َال يَ 
  َأْشُهٍر َوَعْشًرا

ٍب َفَمسْت ِمْنُه، ثُم َقاَلْت: َقاَلْت َزْيَنُب: َفَدَخْلُت َعَلى َزْيَنَب اْبَنِة َجْحٍش، ِحيَن ُتُوفَي َأُخوَها، َفَدَعْت ِبِطي
ِر َأَما َواِهللا َماِلي ِبالطيِب ِمْن َحاَجٍة، َغْيَر َأني َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل َعَلى اْلِمْنبَ 

َق َثَالٍث َلَياٍل ِإال َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َال َيِحل ِالْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوَم اآلِخِر َأْن ُتِحد َعَلى َميٍت َفوْ 
   َوَعْشًرا
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 َقاَلْت َزْيَنُب: َوَسِمْعُت ُأم َسَلَمَة َتُقوُل: َجاَءِت اْمَرَأةٌ ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا
ُجَها، َوَقِد اْشَتَكْت َعْيُنَها، َأَفَتْكُحُلَها َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َرُسوَل اِهللا ِإن اْبَنِتي ُتُوفَي َعْنَها َزوْ 

َتْيِن َأْو َثَالًثا، ُكل َذِلَك َيُقوُل: َال ُثم َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَما ِهَي َأ ْرَبَعةُ وسلم: َال َمر
  ِإْحَداُكن ِفي اْلَجاِهَليِة َتْرِمي ِباْلَبَعَرِة عَلى َرْأِس اْلَحْولِ َأْشُهٍر َوَعْشٌر، َوَقْد َكاَنْت 

ْيَنُب: َكاَنِت َقاَل ُحَمْيٌد (الراِوي َعْن َزْيَنَب) َفُقْلُت ِلَزْيَنَب: َوَما َتْرِمي ِباْلَبَعَرِة َعَلى َرْأِس اْلَحْوِل َفَقاَلْت زَ 
ْوُجَها، َدَخَلْت ِحْفًشا َوَلِبَسْت َشر ِثَياِبَها، َوَلْم َتَمس ِطيًبا َحتى َتُمر ِبَها َسَنٌة ثُم اْلَمْرَأةُ ِإَذا ُتُوفَي َعْنَها زَ 

ْخُرُج َفُتْعَطى ُتْؤَتى ِبَدابٍة، ِحَماٍر، َأْو َشاٍة، َأْو َطاِئٍر، َفَتْفَتض ِبِه، َفَقلَما َتْفَتض ِبَشْيٍء ِإال َماَت، ثُم تَ 
  َرًة َفَتْرِمي، ثُم ُتَراِجُع َبْعُد َما َشاَءْت ِمْن ِطيٍب َأْو َغْيِرهِ َبعَ 

  462رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

كتاب  68ُسِئَل َماِلٌك (َأَحُد ِرَجاِل السَنِد) َما َتْفَتض ِبِه َقاَل: َتْمَسُح ِبِه ِجْلَدَها أخرجه البخاري في: 
  زوجها أربعة أشهر وعشرا باب تحد المتوفى عنها 46الطالق: 

   462رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِإال حديث ُأم َعِطيَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: ُكنا ُنْنَهى َأْن ُنِحد َعَلى َميٍت َفْوَق َثَالٍث، 
َوَال َنَتَطيَب، َوَال َنْلَبَس َثْوًبا َمْصُبوًغا ِإال ثَْوَب َعْصٍب، َوَقْد  َعَلى َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا، َوَال َنْكَتِحلَ 

َص َلَنا ِعْنَد الطْهِر، ِإَذا اْغَتَسَلْت ِإْحَداَنا ِمْن َمِحيِضَها ِفي ُنْبَذٍة ِمْن ُكْسِت َأْظَفاٍر أخرجه البخاري ُرخ 
  من المحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها 12كتاب الحيض:  6في: 

  465رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب اللعان
  465رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفقَ  اَألْنَصاِري َجاَء ِإَلى َعاِصِم ْبِن َعِدي ُعَوْيِمًرا اْلَعْجَالِني َأن ، اِعِدياَل َلُه: حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الس

َمَع اْمَرَأِتِه َرُجًال َأَيْقُتُلُه َفَتْقُتُلوَنُه، َأْم َكْيَف َيْفَعُل َسْل ِلي َيا َعاِصُم َعْن َذِلَك  َيا َعاِصُم َأَرَأْيَت َرُجًال َوَجدَ 



      

َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَسَأَل َعاِصٌم َعْن َذِلَك َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَكِرَه َرُسوُل 
اِئَل َوَعاَبَها، َحتى َكُبَر َعَلى َعاِصٍم َما َسِمَع ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمسَ 

   عليه وسلم
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َفَلما َرَجَع َعاِصٌم ِإَلى َأْهِلِه، َجاَء ُعَوْيِمٌر، َفَقاَل: َيا َعاِصُم َماَذا َقاَل َلَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 
تَْأِتِني ِبَخْيٍر، َقْد َكِرَه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمْسَئَلَة الِتي َسَأْلُتُه َعْنَها  وسلم َفَقاَل َعاِصٌم: َلمْ 

ليه وسلم َقاَل ُعَوْيِمٌر: َواِهللا َال َأْنَتِهي َحتى َأْسَأَلُه َعْنَها َفَأْقَبَل ُعَوْيِمٌر َحتى َأَتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا ع
ُل َفَقاَل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأَرَأْيَت َرُجًال َوَجَد َمَع اْمَرَأِتِه َرُجًال َأَيْقُتُلُه َفَتْقُتُلوَنُه َأْم َكْيَف َيْفعَ  َوْسَط الناس

  َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َقْد َأْنَزَل اُهللا ِفيَك َوِفي َصاِحَبِتَك، َفاْذَهْب َفْأِت ِبَها
َالَعَنا، َوَأَنا َمَع الناِس ِعْنَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَلما َفَرَغا َقاَل ُعَوْيِمٌر: َكَذْبُت َقاَل َسْهٌل: َفتَ 

م أخرجه َعَلْيَها َيا َرُسوَل اِهللا ِإْن َأْمَسْكُتَها؛ َفَطلَقَها َثَالًثا، َقْبَل َأْن َيْأُمَرهُ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  باب من أجاز طالق الثالث 4كتاب الطالق:  68ري في:البخا

  465رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ٌب، حديث اْبِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل ِلْلُمَتَالِعَنْيِن: ِحَساُبُكَما َعَلى اِهللا، َأَحُدُكَما َكاذِ 
 َماِلي َقاَل: َال َماَل َلَك، ِإْن ُكْنَت َصَدْقَت َعَلْيَها َفُهَو ِبَما َال َسِبيَل َلَك َعَلْيَها َقاَل: َيا َرُسوَل اهللاِ 

 68اْسَتْحَلْلَت ِمْن َفْرِجَها، َوإِْن ُكْنَت َكَذْبَت َعَلْيَها َفَذاَك َأْبَعُد، َوَأْبَعُد َلَك ِمْنَها أخرجه البخاري في: 
  باب المتعة التي لم يفرض لها 53كتاب الطالق: 

   466رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
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 صلى اهللا عليه وسلم َالَعَن َبْيَن َرُجٍل َواْمَرَأِتِه، َفاْنَتَفى ِمْن َوَلِدَها، َفَفر ِبيالن َق حديث اْبِن ُعَمَر، َأن
  لولد باْلُمَالِعَنةباب يلحق ا 35كتاب الطالق:  68َبْيَنُهَما، َوَأْلَحَق اْلَوَلَد ِباْلَمْرَأِة أخرجه البخاري في: 

  467رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث اْبِن َعباٍس، َأنُه ُذِكَر التَالُعُن ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َعاِصُم ْبُن َعِدي ِفي َذِلكَ 



      

َقْد َوَجَد َمَع اْمَرَأِتِه َرُجًال، َفَقاَل َعاِصٌم: َما اْبُتِليُت  َقْوًال ثُم اْنَصَرَف َفَأتَاهُ َرُجٌل ِمْن َقْوِمِه َيْشُكو ِإَلْيِه َأنهُ 
َوَكاَن َذِلَك  ِبهَذا ِإال ِلَقْوِلي َفَذَهَب ِبِه ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْخَبَرُه ِبالِذي َوَجَد َعَلْيِه اْمَرَأَتهُ 

َط الشَعِر؛ َوَكاَن الِذي ادَعى َعَلْيِه، َأنُه َوَجَدُه ِعْنَد َأْهِلِه، َخْدًال، آَدَم، الرُجُل ُمْصَفرا، َقِليَل اللْحِم، َسبْ 
ُجَها َأنُه َكِثيَر اللْحِم َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: الّلُهم َبيْن َفَجاَءْت َشِبيًها ِبالرُجِل الِذي َذَكَر َزوْ 

  النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنُهَما َوَجَدُه، َفَالَعنَ 
ِر َقاَل َرُجٌل ِالْبِن َعباٍس، ِفي اْلَمْجِلِس: ِهَي الِتي َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْو َرَجْمُت َأَحًدا ِبَغيْ 

كتاب  68ِم السوَء أخرجه البخاري في: َبيَنٍة َرَجْمُت هِذِه َفَقاَل: َال، تِْلَك اْمَرَأٌة َكاَنْت ُتْظِهُر ِفي اِإلْسالَ 
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة 31الطالق: 

   467رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َضَرْبُتُه ِبالسْيِف َغْيَر حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َقاَل َسْعد اْبُن ُعَباَدَة: َلْو َرَأْيُت َرُجًال َمَع اْمَرَأِتي لَ 
ْنُه، ُمْصَفٍح َفَبَلَغ ذِلَك َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َتْعَجُبوَن ِمْن َغْيَرِة َسْعٍد َواِهللا َألَنا َأْغَيُر مِ 

َما َبَطَن؛ َوَال َأَحَد َأَحب ِإَلْيِه اْلُعْذُر َواُهللا َأْغَيُر ِمني َوِمْن َأْجِل َغْيَرِة اِهللا َحرَم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها وَ 
، َوِمْن َأْجِل َذِلَك ِمَن اِهللا، َوِمْن َأْجِل َذِلك َبَعَث اْلُمَبشِريَن َواْلُمْنِذِريَن؛ َوَال َأَحَد َأَحب ِإَلْيِه اْلَمْدَحُة ِمَن اهللاِ 

باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال  20يد: كتاب التوح 97َوَعَد اُهللا اْلَجنَة أخرجه البخاري في: 
  شخص أغير من اهللا

  468رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُد، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُجًال َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ُوِلَد ِلي ُغَالٌم َأْسوَ 
: َنَعْم، َقاَل: َما َأْلَواَنَها َقاَل: ُحْمٌر َقاَل: َهْل ِفيَها ِمْن َأْوَرَق َقاَل: َنَعْم َقاَل: َفَقاَل: َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل َقالَ 

كتاب الطالق:  68َفَأنى َذِلَك َقاَل: َلَعلُه َنَزَعُه ِعْرٌق َقاَل: َفَلَعل اْبنَك هَذا َنَزَعُه أخرجه البخاري في: 
  باب إذا عرض بنفي الولد 26

  469رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

  كتاب العتق
   469رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه ِفي َعْبٍد، َفَكاَن 
َم اْلَعْبُد قِ  َفَقْد َعَتَق َلُه َماٌل َيْبُلُغ َثَمَن اْلَعْبِد، ُقو يَمَة َعْدٍل َفَأْعَطى ُشَرَكاَءُه ِحَصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه، َوإِال
  باب إذا أعتق عبدا بين اثنين 4كتاب العتق:  49ِمْنُه َما َعَتَق أخرجه البخاري في: 

  469رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ذكر سعاية العبد
  470رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْعَتَق َشِقيًصا ِمْن  حديث َأِبي

َم اْلَمْمُلوُك ِقيَمَة َعْدٍل، ُثم اْسُتسْ  ِعَي َغْيَر َمْمُلوِكِه َفَعَلْيِه َخَالُصُه ِفي َماِلِه، َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َماٌل ُقو
  باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل 5كتاب الشركة:  47رجه البخاري في: َمْشُقوٍق َعَلْيِه أخ

  470رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإنما الوالء لمن أعتق
   470رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْت ِمْن ِكتَاَبِتَها َشْيًئا َقاَلْت َلَها حديث َعاِئَشَة َأن َبِريَرَة َجاَءْت َتْسَتِعيُنَها ِفي ِكَتاَبِتَها، َوَلْم َتُكْن َقضَ 
ْت ذِلَك َعاِئَشُة: اْرِجِعي ِإَلى َأْهِلِك َفِإْن َأَحبوا َأْن َأْقِضَي َعْنِك ِكَتاَبَتِك َوَيُكوَن َوَالُؤِك ِلي َفَعْلُت َفَذَكرَ 

ِك َفْلَتْفَعْل َوَيُكوَن َوَالُؤِك َلَنا؛ َفَذَكَرْت َذِلَك ِلَرُسوِل َبِريَرُةَ ألْهِلَها َفَأَبْوا، َوَقاُلوا: ِإْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َعَليْ 
 اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْبتَاِعي َفَأْعِتِقي، َفِإنَما اْلَوَالُء ِلَمنْ 

م، َفَقاَل: َما َباُل ُأَناٍس َيْشَتِرُطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت ِفي َأْعَتَق َقاَل، ثُم َقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
ق َوَأْوَثُق َكَتاِب اِهللا، َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا َلْيَس ِفي ِكَتاِب اِهللا َفَلْيَس َلُه، َوإِْن َشَرَط ِماَئَة َشْرٍط، َشْرطُ اِهللا َأحَ 

  ن شروط المكاتبباب ما يجوز م 2كتاب المكاتب:  50أخرجه البخاري في: 
  470رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َكاَن ِفي َبِريَرَة َثَالُث ُسَنٍن: ِإْحَدى السَنِن َأنَها



      

َالُء ِلَمْن َأْعَتَق َوَدَخَل َرُسوُل اِهللا ُأْعِتَقْت َفُخيَرْت ِفي َزْوِجَها، َوَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْلوَ 
َب ِإَلْيِه ُخْبٌز َوُأْدٌم ِمْن ُأْدِم اْلَبْيِت؛ َفَقاَل: َأَلْم  َأَر اْلُبْرَمَة ِفيَها صلى اهللا عليه وسلم َواْلُبْرَمُة َتُفوُر بَِلْحٍم، َفُقر

َدَقَة؛ َقاَل: َعَلْيَها َصَدَقٌة َوَلَنا َلْحٌم َقاُلوا: َبَلى، َولِكْن َذِلَك َلْحٌم ُتُصدَق ِبِه عَ  َلى َبِريَرَة، َوَأْنَت َال َتْأُكُل الص
   باب ال يكون بيع األمة طالقا 14كتاب الطالق:  68َهِديٌة أخرجه البخاري في: 
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  471رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  النهى عن بيع الوالء وهبته
  471رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيِع اْلَوَالِء َوَعْن ِهَبِتِه أخرجه البخاري 

  باب بيع الوالء وهبته 10كتاب العتق:  49في: 
  471رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم تولى العتيق غير مواليه

  471رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه، َخَطَب َعَلى ِمْنَبٍر ِمْن آُجر َوعَلْيِه َسْيٌف ِفيِه َصِحيَفٌة حديث عَ 
ِحيَفِة، َفَنَشرَ  ِكَتاُب اِهللا َوَما ِفي هِذِه الص َقٌة، َفَقاَل: َواِهللا َما ِعْنَدَنا ِمْن ِكَتاٍب ُيْقَرُأ ِإالَها؛ َفِإَذا ِفيَها: ُمَعل

اِهللا َواْلَمَالِئَكِة  َناُن اِإلِبِل، َوإَِذا ِفيَها: اْلَمِديَنُة َحَرٌم ِمْن َعْيٍر ِإَلى َكَذا َفَمْن َأْحَدَث ِفيَها َحَدثًا َفَعَلْيِه َلْعَنةَأسْ 
َن َواِحَدٌة، َيْسعى ِبَها َأْدَناُهْم، َوالناِس َأْجَمِعيَن، َال َيْقَبُل اُهللا ِمْنُه َصْرًفا َوَال َعْدًال، َوإَِذا ِفيِه: ِذمُة اْلُمْسِلمي

َوَال َعْدًال، َوإَِذا  َفَمْن َأْخَفَر ُمْسِلًما َفَعَلْيِه َلْعَنُة اِهللا َوالَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعيَن، َال َيْقَبُل اُهللا ِمْنُه َصْرًفا
ْعَنُة اِهللا َوالَمَالِئَكِة َوالناِس َأْجَمِعيَن، َال َيْقَبُل اُهللا ِمْنُه َصْرًفا ِفيَها: َمْن َواَلى َقْوًما ِبَغْيِر ِإْذِن َمَواِليِه َفَعَلْيِه لَ 

  باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 5كتاب االعتصام:  96َوَال َعْدًال أخرجه البخاري في: 
  471رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل العتق
   472رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأيَما َرُجٍل َأْعَتَق اْمَرًءا ُمْسِلًما 
باب ما جاء  1كتاب العتق:  49اْسَتْنَقَذاُهللا ِبُكل ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن الناِر أخرجه البخاري في: 

  في العتق وفضله
  472رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال

  
  كتاب البيوع
  473رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإبطال بيع المالمسة والمنابذة

  473رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعِن اْلُمَالَمَسِة َواْلُمَناَبَذِة 
  باب بيع المنابذة 63كتاب البيوع:  34في:  أخرجه البخاري

  473رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُيْنهى َعْن ِصَياَمْيِن َوَبْيَعَتْيِن؛ اْلِفْطِر َوالنْحِر، َواْلُمَالَمَسِة 
  يوم النحر باب الصوم 67كتاب الصوم:  30َواْلُمَناَبَذِة أخرجه البخاري في: 

   473رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ِلْبَسَتْيِن َوَعْن َبْيَعَتْيِن: َنهى  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
ِل َثْوَب اآلَخِر ِبَيِدِه ِباللْيِل َأْو ِبالنَهاِر َوَال ُيَقلُبُه َعِن اْلُمَالَمَسِة َواْلُمَناَبَذِة ِفي اْلَبْيِع؛ َواْلُمَالَمَسُة َلْمُس الرجُ 

َك َبْيَعُهَما ِمْن َغْيِر ِإال ِبذِلَك، َواْلُمَناَبَذُة َأْن َيْنِبَذ الرُجُل ِإَلى الرُجِل ِبَثْوِبِه َوَيْنِبَذ اآلَخُر َثْوَبُه، َوَيُكوَن ذلِ 
 اُء َأْن َيْجَعَل َثْوَبُه َعَلى َأَحِد َعاِتَقْيِه، َفَيْبُدَو َأَحُد َنَظٍر َوَال َتَراٍض َواللم اِء؛ َوالصم ْبَسَتْيِن: اْشِتَماُل الص

َشْيٌء أخرجه ِشقْيِه َلْيَس َعَلْيِه َثْوٌب، َواللْبَسُة اُألْخَرى اْحِتَباُؤُه ِبَثْوِبِه َوُهَو َجاِلٌس َلْيَس عَلى َفْرِجِه ِمْنُه 
  باب اشتمال الصماء 20كتاب اللباس:  77لبخاري في: ا



      

  473رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم بيع حبل الحبلة
  474رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعْن َبْيِع َحَبِل اْلَحَبَلِة، َوَكاَن َبْيًعا 

ِفي َبْطِنَها أخرجه  َباَيُعُه َأْهُل اْلَجاِهِليِة، َكاَن الرُجُل َيْبَتاُع اْلَجُزوَر ِإَلى َأْن تُْنَتَج الناَقُة، ثُم تُْنَتُج الِتيَيتَ 
  باب بيع الغرر وحبل الحبلة 61كتاب البيوع:  34البخاري في: 
  474رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية تحريم بيع الرجل على بيع

   474رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيِبيُع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َأِخيِه 
بيع على بيع أخيه وال يسوم على سوم أخيه حتى باب ال ي 58كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 

  يأذن له أو يترك
  474رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْكَباَن َوَال َيِبيُع  ُوا الرَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتَلق حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن

وا اْلَغَنَم َوَمِن اْبَتاَعَها َفُهَو ِبَخْيِر َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض َوَال َتَنا َجُشوا َوَال َيِبيُع َحاِضٌر ِلَباٍد َوَال ُتَصر
اري في: النَظَرْيِن َبْعَد َأْن َيْحَتِلَبَها؛ ِإْن َرِضيَها َأْمَسَكَها، َوإِْن َسِخَطَها َردَها َوَصاًعا ِمْن َتْمٍر أخرجه البخ

  نهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر وكل محفلةباب ال 64كتاب البيوع:  34
  474رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن التَلقى، َوَأْن َيْبَتاَع 

، َوَأْن َتْشَتِرَط اْلَمْرَأة طَ  ُجُل َعَلى َسْوِم َأِخيِه؛ َوَنهى َعِن اْلُمَهاِجُر ِلَألْعَراِبيَالَق ُأْخِتَها، َوَأْن َيْسَتاَم الر
  باب الشروط في الطالق 11كتاب الشروط:  54النْجِش َوَعِن التْصِرَيِة أخرجه البخاري في: 

  475رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  تحريم تلقى الجلب

  475رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َردَها َفْلَيُرد َمَعَها َصاًعا؛ حديث َعْبِد  اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َمِن اْشَتَرى َشاًة ُمَحفَلًة َف
باب  64كتاب البيوع:  34َوَنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن ُتَلقى اْلُبُيوُع أخرجه البخاري في: 

   الغنم وكل محفلةالنهي للبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر و 
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  475رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم بيع الحاضر للبادي
  475رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال َتَلقُوا الرْكَباَن َوَال َيِبيُع َحاِضٌر ِلَبادٍ 

َفُقْلُت ِالْبِن َعباٍس: َما َقْوُلُه َال َيِبيُع َحاِضٌر ِلَباٍد َقاَل: َال َيُكوُن َلُه ِسْمَساًرا أخرجه البخاري  (َقاَل الراِوي)
  باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل ُيعيُنُه أو ينصحه 68كتاب البيوع:  34في: 

  476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

كتاب  34 عنه، َقاَل: ُنِهيَنا َأْن َيِبيَع َحاِضٌر ِلَباٍد أخرجه البخاري في: حديث َأَنِس ْبِن َماَلٍك رضي اهللا
  باب ال يبيع حاضر لباد بالسمسرة 70البيوع: 

  476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بطالن بيع المبيع قبل القبض
  476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْنُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفُهَو الطَعاُم َأْن ُيَباَع َحتى حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َأما الِذي َنهى عَ 

باب  55كتاب البيوع:  34ُيْقَبَض َقاَل اْبُن َعباٍس: َوَال َأْحِسُب ُكل َشْيٍء ِإال ِمْثَلُه أخرجه البخاري في: 
  بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك



      

  476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفَال َيبيُعُه َحتى 
  باب الكيل على البائع والمعطي 51كتاب البيوع:  34َيْسَتْوِفَيُه أخرجه البخاري في: 

   476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْم ْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاُنوا َيْبتَاُعوَن الطَعاَم ِفي َأْعَلى السوِق َفَيِبيُعوَنُه ِفي َمَكاِنِهْم، َفَنَهاهُ حديث عَ 
كتاب  34َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْن َيِبيُعوُه ِفي َمكاِنِه َحتى َيْنُقُلوه أخرجه البخاري في: 

  لتلقيباب منتهى ا 72البيوع: 
  476رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

  477رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلُمَتَباِيَعاِن ُكل َواِحٍد ِمْنُهَما 
باب  44كتاب البيوع:  34َفرَقا ِإال َبْيَع اْلِخَياِر أخرجه البخاري في: ِباْلِخَياِر َعَلى َصاِحِبِه َما َلْم َيتَ 

  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
  477رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُهَما حديث اْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َقاَل: ِإَذا َتَباَيَع الرُجَالِن َفُكل َواِحٍد ِمنْ 

َب اْلَبْيُع، َوإِْن ِباْلِخَياِر َما َلْم َيَتَفرَقا، َوَكاَنا َجِميًعا؛ َأْو ُيَخيُر َأَحُدُهَما اآلَخَر َفَتَباَيَعا َعَلى ذِلَك َفَقْد َوجَ 
كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في:  َتَفرَقا َبْعَد َأْن َيَتَباَيَعا َوَلْم َيْتُرْك َواِحٌد ِمْنُهَما اْلَبْيَع َفَقْد َوَجَب اْلَبْيعُ 

  باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 45
  477رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الصدق في البيع والبيان

   477رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه وسلم: اْلَبيَعاِن ِباْلِخَياِر َما حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 
َوَكَذَبا ُمِحَقْت َبَرَكُة َلْم َيَتَفرَقا َأْو َقاَل: َحتى َيَتَفرَقا، َفِإْن َصَدَقا َوَبيَنا ُبوِرَك َلُهَما ِفي َبْيِعِهَما، َوإِْن َكَتَما 

  البيعان ولم يكتما ونصحاباب إذا بين  19كتاب البيوع:  34َبْيِعِهَما أخرجه البخاري في: 
  477رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من يخدع في البيع

  478رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِإَذا  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُجًال َذَكَر ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه ُيْخَدُع ِفي اْلُبُيوِع، َفَقاَل:
  باب ما يكره من الخداع في البيع 48كتاب البيوع:  34َالَبَة أخرجه البخاري في: َباَيْعَت َفُقْل َال خِ 

  478رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  النهى عن الثمار قبل بدّو صالحها بغير شرط القطع
  478رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َرُسوَل اِهللا َنهى َعْن َبْيِع الث ى َيْبُدَو َصَالُحَها، َنهى اْلَباِئَع َواْلُمْبَتاَع حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأنَماِر َحت

  باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها 85كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 
  478رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحتى َيِطيَب، َوَال  حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيِع الثَمرِ 

باب بيع  83كتاب البيوع:  34ُيَباُع َشْيٌء ِمْنُه ِإال ِبالديَناِر َوالدْرَهِم ِإال اْلَعَراَيا أخرجه البخاري في: 
  الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

   478رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 اٍس، َقاَل: َنهى النى حديث اْبِن َعبى َيْأُكَل َأْو ُيْؤَكَل َوَحتْخِل َحتصلى اهللا عليه وسلم َعْن َبْيِع الن ِبي
باب  4كتاب السلم:  35ُيوَزَن ِقيَل َلُه: َوَما ُيوَزُن َقاَل َرُجٌل ِعْنَدُه: َحتى ُيْحَرَز أخرجه البخاري في: 

  السلم في النخل
  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رطب بالتمر ِإال في العراياتحريم بيع ال
  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َزْيِد ْبِن َثاِبٍت، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْرَخَص ِلَصاِحِب اْلَعِريِة َأْن َيِبيَعَها ِبَخْرِصَها 

  مرباب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالت 82كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 
  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َص  ْمِر َوَرخَمِر ِبالتَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعْن َبْيِع الث حديث َسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َأن

باب الثمر  83يوع: كتاب الب 34ِفي اْلَعِريِة َأْن تَُباَع ِبَخْرِصَها َيْأُكُلَها َأْهُلَها ُرَطًبا أخرجه البخاري في: 
  على رؤوس النخل بالذهب والفضة

  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج َوَسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعِن اْلُمَزاَبَنِة، 
باب  17كتاب المساقاة:  42ا َفِإنُه َأِذَن َلُهْم أخرجه البخاري في: َبْيِع الثَمِر ِبالتْمِر، ِإال َأْصَحاَب اْلَعَرايَ 

  الرجل يكون له ممر أو ِشْرب في حائط أو في نخل
  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َص ِفي َبْيِع اْلَعَراَيا ِفي َخْمسَ  صلى اهللا عليه وسلم َرخ ِبيالن ِة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن

باب بيع الثمر على رؤوس  83كتاب البيوع:  34َأْوُسٍق َأْو ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق أخرجه البخاري في: 
   النخل بالذهب والفضة
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  479رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

ِة، َواْلُمَزاَبَنُة َبْيُع الثَمِر حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعِن اْلُمَزاَبنَ 
باب بيع الزبيب  75كتاب البيوع:  34ِبالتْمِر َكْيًال، َوَبْيُع الزِبيِب ِباْلَكْرِم َكْيًال أخرجه البخاري في: 

  بالزبيب والطعام بالطعام
  480رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عليه وسلم َعِن الُمَزاَبَنِة َأْن َيِبيَع َثَمَر َحاِئِطِه ِإْن َكاَن حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

َعاِم، َوَنهى َعْن َنْخًال ِبَتْمٍر َكْيًال، َوإِْن َكاَن َكْرًما َأْن َيِبيَعُه ِبَزِبيٍب َكْيًال، َأْو َكاَن َزْرًعا َأْن َيِبيَعُه ِبَكْيِل طَ 
  باب بيع الزرع بالطعام كيال 91اب البيوع: كت 34َذِلَك ُكلِه أخرجه البخاري في: 

  480رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من باع نخال عليها ثمر
  480رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َباَع َنْخًال َقْد ُأبَرْت َفَثَمُرَها 

باب من باع نخال قد أبرت  90كتاب البيوع:  34ِع ِإال َأْن َيْشَتِرَط اْلُمْبتَاُع أخرجه البخاري في: ِلْلَبائِ 
  أو أرضا مزروعة

  480رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدّو صالحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع 
  السنين

   481رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
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َوَعْن  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلُمَخاَبَرِة َواْلُمَحاَقَلِة َوَعِن اْلُمَزاَبَنةِ 
 يَناِر َوالدِبالد ى َيْبُدَو َصَالُحَها، َوَأْن َال ُتَباَع ِإالَمِر َحتاْلَعَراَيا أخرجه البخاري في: َبْيِع الث 42ْرَهِم ِإال 

  باب الرجل يكون له ممّر أو شْرب في حائط أو في نخل 17كتاب المساقاة: 
  481رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراء األرض



      

  481رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأَرِضيَن، َفَقاُلوا: ُنَؤاِجُرَها ِبالثلِث َوالرُبِع  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َكاَنْت ِلِرَجاٍل ِمنا ُفُضولُ 
َأَبى  َوالنْصِف، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض َفْلَيْزَرْعَها َأو ِلَيْمَنْحَها َأَخاهُ َفِإنْ 

  المنيحة باب فضل 35كتاب الهبة:  51َفْلُيْمِسْك َأْرَضُه أخرجه البخاري في: 
  481رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض 

باب  18عة: كتاب المزار  41َفْلَيْزَرْعَها َأو ِلَيْمَنْحَها َأَخاُه َفِإْن َأَبى َفْلُيْمِسْك َأْرَضُه أخرجه البخاري في: 
  ما كان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يواسي بعضهم بعًضا في الزراعة والثمرة

  481رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعِن اْلُمَزاَبنِة 
 82كتاب البيوع:  34اَبَنُة اْشِتَراُء الثَمِر ِبالتْمِر ِفي ُرُءوِس النْخِل أخرجه البخاري في: َواْلُمَحاَقَلِة؛ َواْلُمزَ 

  باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر
   482رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َن ُيْكِري َمَزاِرَعُه َعَلى َعْهِد النِبي صلى حديث اْبِن ُعَمَر َوَراِفِع ْبِن َخِديٍج َعْن َناِفٍع، َأن اْبَن ُعَمَر، َكا
ٍج َأن اهللا عليه وسلم َوَأِبي َبْكٍر َوُعَمَر وُعْثَماَن َوَصْدًرا ِمْن ِإَماَرِة ُمَعاِوَيَة، ثُم ُحدَث َعْن َراِفِع ْبِن َخِدي

اْبُن ُعَمَر ِإَلى َراِفٍع َفَذَهْبُت َمَعُه، َفَسَأَلُه؛ النِبي صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعْن ِكَراِء اْلَمَزاِرِع؛ َفَذَهَب 
ِري َفَقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن ِكَراِء اْلَمَزاِرِع، َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: َقْد َعِلْمَت َأنا ُكنا ُنكْ 

ى اَألْرِبَعاِء َوِبَشْيٍء ِمَن التْبِن أخرجه َمَزاِرَعَنا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَما َعلَ 
باب ما كان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يواسي  18كتاب المزارعة:  41البخاري في: 

  بعضهم بعًضا في الزراعة والثمرة
  482رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراء األرض بالطعام

  482رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ْبِن َراِفٍع، َقاَل: َلَقْد َنَهاَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َأْمٍر َكاَن ِبَنا َراِفًقا (َقاَل حديث ُظَهْيِر 

َراِفُع ْبُن َخِديٍج َراِوي هَذا اْلَحِديِث) ُقْلُت: َما َقاَل رُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُهَو َحق َقاَل: َدَعاِني 
عليه وسلم، َقاَل: َما َتْصَنُعوَن ِبَمَحاِقِلُكْم ُقْلُت: ُنَؤاِجُرَها َعَلى الرُبِع َوَعَلى اَألْوُسِق  َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

ْمًعا َوَطاَعًة ِمَن التْمِر َوالشِعيِر َقاَل: َال َتْفَعُلوا، اْزَرُعوَها َأْو َأْزِرُعوَهَا َأْو َأْمِسُكوَها َقاَل َراِفٌع، ُقْلُت: سَ 
باب ما كان من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم  18بخاري في: كتاب المزارعة: أخرجه ال

  يواسي بعضهم بعًضا في الزراعة والثمرة
  483رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   األرض تمنح
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  483رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْنَه َعْنُه (َأِي اْلُمَخاَبَرِة) َولِكْن َقاَل: َأْن َيْمَنَح حديث اْبِن َعباٍس، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْم يَ 
 10كتاب المزارعة:  41َأَحُدُكْم َأَخاهُ َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْأُخَذ َعَلْيِه َخْرًجا َمْعُلوًما أخرجه البخاري في: 

  باب حدثنا علي بن عبد اهللا
  483رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب المساقاة

  483رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
  

  المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
  483رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، حديث اْبِن ُعَمَر، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعاَمَل َخْيَبَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمْنَها ِمْن َثَمٍر َأْو َزْرعٍ 

َوْسٍق: َثَماُنوَن َو ْسَق َتْمٍر، َوِعْشُروَن َو ْسَق َشِعيٍر؛ َفَقَسَم ُعَمُر َخْيَبَر َفَخيَر  َفَكاَن ُيْعِطي َأْزَواَجُه ِماَئةَ 
، َفِمْنُهن َمنِ  ِمَن اْلَماِء َواَألْرِض َأْو ُيْمِضَي َلُهن صلى اهللا عليه وسلم َأْن ُيْقِطَع َلُهن اْخَتاَر  َأْزَواَج الَنِبي

 كتاب  41َمِن اْخَتاَر اْلَوْسَق، َوَكاَنْت َعاِئَشُة اْخَتاَرِت اَألْرَض أخرجه البخاري في: اَألْرَض َوِمْنُهن



      

  باب المزارعة بالشطر ونحوه 8المزارعة: 
   483رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/196(  

  

 اِب رضي اهللا عنه، َأْجَلى اْلَيُهوَد َوالنُعَمَر ْبَن اْلَخط َصاَرى ِمْن َأْرِض اْلِحَجاِز حديث اْبِن ُعَمَر، َأن
 َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلما َظَهَر َعَلى َخْيَبَر َأَراَد ِإْخَراَج اْلَيُهوِد ِمْنَها، َوَكاَنِت اَألْرُض 

َج اْلَيُهوِد ِمْنَها، َفَسَأَلِت ِحيَن َظَهَر َعَلْيَها ِهللا َوِلَرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َوِلْلُمْسِلِميَن، َوَأَراَد ِإْخَرا
ْم َرُسوُل اْلَيُهوُد َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلُيِقرُهْم ِبَها َأْن َيْكُفوا َعَمَلَها َوَلهْم ِنْصُف الثَمِر، َفَقاَل َلهُ 

وا ِبَها  ُكْم ِبَها َعَلى َذِلَك َما ِشْئَنا َفَقرى َأْجَالُهْم ُعَمُر ِإَلى َتْيَماَء اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُنِقرَحت
  باب إذا قال رّب األرض أقرك ما أقرك اهللا 17كتاب المزارعة:  41َوَأِريَحاَء أخرجه البخاري في: 

  484رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل الغرس والزرع
  485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا َأْو  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

كتاب  41َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُه َطْيٌر َأْو ِإْنَساٌن َأْو َبِهيَمٌة ِإال َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: 
  باب فضل الزرع والغرس إذا ُأِكل منه 1المزارعة: 

  485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وضع الجوائح
   485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/197(  

  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعْن َبْيِع الثَماِر َحتى 
؛ َفَقالَ  ى َتْحَمرَمَرَة ِبَم َيْأُخُذ َأَحُدُكْم َماَل َأِخيِه ُتْزِهَي، َفِقيَل َلُه: َوَما ُتْزِهَي َقاَل: َحتَأرَأْيَت ِإَذا َمَنَع اُهللا الث :

  باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها 87كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 



      

  485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحباب الوضع من الدين
  485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َقاَلْت: َسِمَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصْوَت ُخُصوٍم ِباْلَباِب َعاِلَيٍة َأْصَواُتُهَما، حديث َعاِئَشَة، 

ا َرُسوُل اِهللا َوإَِذا َأَحُدُهَما َيْسَتْوِضُع اآلَخَر َوَيْسَتْرِفُقُه ِفي شْيٍء، َوُهَو َيُقوُل: َواِهللا َال َأْفَعُل َفَخَرَج َعَلْيِهمَ 
وسلم، َفَقاَل: َأْيَن اْلُمتََألي َعَلى اِهللا َال َيْفَعُل اْلَمْعُروَف َفَقاَل: َأَنا َيا َرُسوَل اِهللا َوَلُه َأي صلى اهللا عليه 

  باب هل يشير اإلمام بالصلح 10كتاب الصلح:  53َذِلَك َأَحب أخرجه البخاري في: 
  485رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ُه َتَقاَضى اْبَن َأِبي َحْدَرٍد َدْيًنا َكاَن َلُه َعَلْيِه ِفي اْلَمْسِجِد، َفاْرَتَفَعْت َأْصَواُتُهَما حديث َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأن

َحتى َسِمَعَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي َبْيِتِه، َفَخَرَج ِإَلْيِهَما َحتى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرِتِه، 
اَل: َلبْيَك َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َضْع ِمْن َدْيِنَك هَذا َوَأْوَمَأ ِإَلْيِه، َأِي الشْطَر، َقاَل: َلَقْد َفَناَدى َيا َكْعُب قَ 

باب التقاضي  71كتاب الصالة:  8َفَعْلُت َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: ُقْم َفاْقِضِه أخرجه البخاري في: 
  والمالزمة في المسجد

   486 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
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  من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه
  486رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم (َأْو َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا 

ْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل َأْو ِإْنَساٍن َقْد َأْفَلَس َفُهَو َأَحق ِبِه ِمْن َغْيِرِه أخرجه عليه وسلم َيُقوُل): َمْن َأْدَرَك َماَلُه ِبعَ 
  باب إذا وجد ماله عند مفلس 14كتاب االستقراض:  43البخاري في: 
  486رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل إنظار المعسر

  486رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َتَلقِت اْلَمَالِئَكُة ُروَح َرُجٍل ِممْن حديث ُحَذْيَفَة رضي اهللا عنه

ِن اْلُموِسِر، َكاَن َقْبَلُكْم، َقاُلوا َأَعِمْلَت ِمَن اْلَخْيِر َشْيًئا، َقاَل: ُكْنُت آُمُر ِفْتَياِني َأْن ُيْنِظُروا َوَيَتَجاَوُزوا عَ 
  باب من أنظر موسًرا 17كتاب البيوع:  34وا َعْنُه أخرجه البخاري في: َقاَل: َقاَل َفَتَجاَوزُ 

  486رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَن َتاِجٌر ُيَداِيُن الناَس، َفِإَذا 
اَوُزوا َعْنُه، َلَعل اَهللا َأْن َيَتَجاَوَز َعنا، َفَتَجاَوَز اُهللا َعْنُه أخرجه البخاري في: َرَأى ُمْعِسًرا َقاَل ِلِفْتياِنِه َتجَ 

  باب من أنظر معسرًا 18كتاب البيوع:  34
  487رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم مطل الغنّي وصحة الحوالة واستحباب قبولها ِإذا أحيل على ملىّ 

   487 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْطُل اْلَغِني ظُْلٌم، َفِإَذا 
باب في الحوالة وهل يرجع  1كتاب الحوالة:  38ُأْتِبَع َأَحُدُكْم َعَلى َمِلي َفْلَيتِبْع أخرجه البخاري في: 

  في الحوالة
  487رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

  تحريم بيع فضل الماء
  487رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال ُيْمَنُع َفْضُل اْلَماِء 

من قال إن صاحب الماء أحق باب  2كتاب المساقاة:  42ِلُيْمَنَع ِبِه اْلَكُأل أخرجه البخاري في: 
  بالماء

  487رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ 



      

  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َمْسُعوٍد اَألْنَصاِري رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعْن َثَمِن 
  باب ثمن الكلب 113كتاب البيوع:  34ِر اْلَبِغي َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن أخرجه البخاري في: اْلَكْلِب َوَمهْ 
  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  األمر بقتل الكالب

  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِكَالِب أخرجه البخاري في: حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأَمَر ِبَقْتِل الْ 
  باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 17كتاب بدء الخلق:  59

  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمِن اْقَتَنى َكْلًبا ِإال َكْلَب َماِشَيٍة، 
باب  6كتاب الذبائح والصيد:  72ْن َعَمِلِه ُكل َيْوٍم ِقيَراَطاِن أخرجه البخاري في: َأْو َضاٍر، َنَقَص مِ 

   من اقتنى كلًبا ليس بكلب صيد أو ماشية
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  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ك َكْلًبا َفِإنُه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َأْمسَ 
 3كتاب المزارعة:  41َيْنُقُص ُكل َيْوٍم ِمْن َعَمِلِه ِقيَراٌط، ِإال َكْلَب َحْرٍث َأْو َماِشَيٍة أخرجه البخاري في: 

  باب اقتناء الكلب للحرث
  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمِن اْقَتَنى َكْلًبا َال حديث ُسْفَياَن ْبِن َأِبي ُزَهْيٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ 

كتاب المزارعة:  41ُيْغِني َعْنُه َزْرًعا َوَال َضْرًعا، َنَقَص كل َيْوٍم ِمْن َعَمِلِه ِقيَراٌط أخرجه البخاري في: 
  باب اقتناء الكلب للحرث 3

  488رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  حل أجرة الحجامة

  489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِم، َفَقاَل: اْحَتَجَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ُه ُسِئَل َعْن َأْجِر اْلَحجحديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َأن
َثَل َما َتَداَوْيُتْم ِبِه َحَجَمُه َأُبو َطْيَبَة، َوَأْعَطاهُ َصاَعْيِن ِمْن َطَعاٍم، َوَكلَم َمَواِلَيُه َفَخففوا َعْنُه َوَقاَل: ِإن َأمْ 

  باب الحجامة من الداء 13كتاب الطب:  76اْلِحَجاَمُة َواْلُقْسُط اْلَبْحِري أخرجه البخاري في: 
  489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اَم َأْجَرُه َواسْ  صلى اهللا عليه وسلم اْحَتَجَم، َوَأْعَطى اْلَحج ِبياٍس، َعِن النَتَعَط أخرجه حديث اْبِن َعب

  باب السعوط 9كتاب الطب:  76البخاري في: 
  489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم بيع الخمر

   489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َبا، َخَرَج النِبي صلى اهللا عل ا ُأْنِزَل اآلَياُت ِمْن ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِفي الريه وسلم ِإَلى حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلم
باب  73كتاب الصالة:  8اْلَمْسِجِد َفَقَرَأُهن َعَلى الناِس، ثُم َحرَم ِتَجاَرَة اْلَخْمِر أخرجه البخاري في: 

  تحريم تجارة الخمر في المسجد
  489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام

  489رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ن حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل، َعاَم اْلَفْتِح، َوُهَو ِبَمكَة: إِ 
ُشُحوَم اْلَمْيَتِة َفِإنَها  اَهللا َوَرُسوَلُه َحرَم َبْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنِزيِر َواَألْصَناِم َفِقيَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأَرَأْيتَ 

ُسوُل اِهللا ُيْطَلى ِبَها السُفُن، َوُيْدَهُن ِبَها اْلُجُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح ِبَها الناُس َفَقاَل: َال، ُهَو َحَراٌم ثُم َقاَل رَ 
ُشُحوَمَها َجَمُلوُه ثُم َباُعوُه َفَأَكُلوا َثَمَنُه صلى اهللا عليه وسلم، ِعْنَد ذِلَك: َقاَتَل اُهللا اْليُهوَد، ِإن اَهللا َلما َحرَم 



      

  باب بيع الميتة واألصنام 112كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 
  490رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالًنا، َأَلْم َيْعَلْم َأن حديث ُعَمَر َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: َبَلَغ ُعَمَر َأن ُفَالًنا َباَع َخْمًرا َفَقاَل: َقاَتَل اُهللا فُ 

خرجه َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َقاَتَل اُهللا اْلَيُهوَد، ُحرَمْت َعَلْيِهُم الشُحوُم َفَجَمُلوَها َفَباُعوَها أ
  باب ال يذاب شحم الميتة وال يباع ودكه 103كتاب البيوع:  34البخاري في: 
   490رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َمْت  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َقاَتَل اُهللا َيُهوَد، ُحر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن
باب ال يذاب شحم  103كتاب البيوع:  34َعَلْيِهُم الشُحوُم َفَباُعوَها َوَأَكُلوا َأْثَماَنَها أخرجه البخاري في: 

  ودكه الميتة وال يباع
  490رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الربا

  491رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتِبيُعوا الذَهَب 
ى َبْعٍض، َوَال َتِبيُعوا اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق ِإال ِمْثًال ِبِمْثٍل، َوَال ِبالذَهِب ِإال ِمْثًال ِبِمْثٍل، َوَال َتِشفوا َبْعَضَها َعلَ 

 78كتاب البيوع:  34َتِشفوا َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض، َوَال َتِبيُعوا ِمْنَها َغاِئًبا ِبَناِجٍز أخرجه البخاري في: 
  باب بيع بالفضة

  491رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بالذهب ديًنا النهي عن بيع الورق
  491رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َد ْبَن َأْرَقٍم حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َوَزْيِد ْبِن َأْرَقٍم َعْن َأِبي اْلِمْنَهاِل، َقاَل: َسَأْلُت اْلَبَراَء ْبَن َعاِزٍب، َوَزيْ 

ْرِف َفُكل َواِحٍد ِمْنُهَما َيُقوُل: هَذا َخْيٌر ِمني،  َفِكَالُهَما َيُقوُل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه َعِن الص
باب بيع الورق بالذهب  80كتاب البيوع:  34وسلم َعْن َبْيِع الذَهِب ِباْلَوِرِق َدْيًنا أخرجه البخاري في: 



      

  نسيئة
   491رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َهِب حديث َأِبي َبْكَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى النِة، َوالذ ِة ِباْلِفض صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلِفض ِبي
َة ِبالذهَ  ِة َكْيَف ِشْئَنا، َواْلِفضَهَب ِباْلِفضَسَواًء ِبَسَواٍء، َوَأَمَرَنا َأْن َنْبَتاَع الذ َهِب ِإالِب َكْيَف ِشْئَنا ِبالذ

  الذهب بالورق يًدا بيد باب بيع 81كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 
  491رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيع الطعام مثًال بمثل

  492رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْعَمَل َرُجًال َعَلى َخْيَبَر،
، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأُكل َتْمِر َخْيَبَر هَكَذا َقاَل: َال، َواِهللا َيا َفَجاَءهُ ِبَتْمٍر َجِنيبٍ 

اَعْيِن ِبالثَالَثِة؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى ا اَعْيِن، َوالص اَع ِمْن هَذا ِبالص ا َلَنْأُخُذ الصهللا عليه َرُسوَل اِهللا ِإن
 89كتاب البيوع:  34ِع اْلَجْمَع ِبالدَراِهِم، ثُم اْبَتْع ِبالدَراِهِم َجنيًبا أخرجه البخاري في: وسلم: َال َتْفَعْل، بِ 

  باب إذا بيع تمر بتمر خير منه
   492رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيرضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء ِبَالٌل ِإَلى الن حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ، صلى اهللا عليه وسلم ِبَتْمٍر َبْرِني
، َفِبْعُت ِمْنُه صَ  صلى اهللا عليه وسلم: ِمْن َأْيَن هَذا َقاَل ِبَالٌل: َكاَن ِعْنَدَنا َتْمٌر َرِدي ِبياَعْيِن َفَقاَل َلُه الن

سلم ِعْنَد َذِلَك َأوْه َأوْه َعْيُن الربا ِبَصاٍع ِلُنْطِعَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه و 
َبا َال َتْفَعْل َولِكْن ِإَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَي، َفِبِع التْمَر ِبَبْيِع آَخَر ثُم اْشَتِرِه أخرجه ال 40بخاري في: َعْيُن الر 

  باب إذا باع الوكيل شيًئا فاسًدا فبيعه مردود 11كتاب الوكالة: 
  492رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

  



      

حديث َأِبي َسِعيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: كنا ُنْرَزُق َتْمَر اْلَجْمِع، َوُهَو اْلِخْلُط ِمَن التْمِر، َوُكنا َنِبيُع 
أخرجه َصاَعْيِن ِبَصاٍع، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َصاَعْيِن ِبَصاٍع، َوَال ِدْرَهَمْيِن ِبِدْرَهٍم 

  باب بيع الخلط من التمر 20كتاب البيوع:  34البخاري في: 
   493رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه َوُأَساَمَة َعْن َأِبي َصاِلٍح الزياِت َأنه َسِمَع َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدرِ 
 اٍس َال َيُقوُلُه: َفَقاَل رضي اهللا عنه، َيُقوُل: الداْبَن َعب ْرَهِم (َقاَل) َفُقْلُت َلُه: َفَإنْرَهُم ِبالديَناِر َوالديَناُر ِبالد

 صلى اهللا عليه وسلم َأْو َوَجْدَتُه ِفي ِكَتاِب اِهللا َقاَل ُكل ِبيذِلَك َال َأُبو َسِعيٍد: َسَأْلُتُه َفُقْلُت َسِمْعَتُه ِمَن الن 
اهللا  َأقوُل، َوَأْنُتْم َأْعَلُم ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمني، َولِكنِني َأْخَبَرِني ُأَساَمُة َأن النِبي صلى

باب بيع الدينار  79كتاب البيوع:  34عليه وسلم َقاَل: َال ِرَبا ِإال ِفي النِسيَئِة أخرجه البخاري في: 
  بالدينار نسأ

  493رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
  

  أخذ الحالل وترك الشبهات
  494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث النْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْلَحَالُل َبيٌن، َواْلَحَراُم 

ٌر ِمَن الناِس؛ َفَمِن اتَقى اْلُمَشبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َبيٌن، َوَبْيَنُهًما ُمَشبَهاٌت َال َيْعَلُمَها َكِثي
ن ِحَمى َوَقَع ِفي الشُبَهاِت َكَراِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه؛ َأَال َوإِن ِلكل َمِلٍك ِحًمى، َأَال إِ 

، َأَال َوإِن ِفي اْلَجسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اِهللا ِفي َأْرِضِه َمَحاِرُمهُ 
  باب فضل من استبرأ لدينه 39كتاب اإليمان:  2اْلَجَسُد ُكلُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب أخرجه البخاري في: 

  494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ركوبهبيع البعير واستثناء 
   494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َيِسيُر َعَلى َجَمٍل َلُه َقْد َأْعَيا، َفَمر النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
َوِقيٍة ُقْلُت: َال ثُم َقاَل: ِبْعِنيِه ِبَوِقيٍة َفَضَرَبُه، َفَدَعاَلُه، َفَساَر ِبَسْيٍر َلْيَس َيِسيُر ِمْثَلُه، ثُم َقاَل: ِبْعِنيِه بِ 

 ا َقِدْمَنا َأَتْيُتُه ِباْلَجَمِل، َوَنَقَدِني َثَمَنُه، ثُماْنَصَرْفُت، َفَأْرَسَل َعَلى  َفِبْعُتُه، َفاْسَتْثَنْيُت ُحْمَالَنُه ِإَلى َأْهِلي، َفَلم
كتاب الشروط:  54، َفُخْذ َجَمَلَك ذِلَك َفُهَو َماُلَك أخرجه البخاري في: ِإْثِرى، َقاَل: َما ُكْنُت آلُخَذ َجَمَلكَ 

  باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 4
   494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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: َفَتَالَحَق ِبَي النِبي حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقالَ 
: صلى اهللا عليه وسلم َوَأَنا َعَلى َناِضِح َلَنا َقْد َأْعَيا َفَال َيَكاُد َيِسيُر، َفَقاَل ِلي: َما ِلَبِعيِرَك َقاَل: ُقْلتُ 

ْيَن َيَدِي اِإلِبِل ُقداَمَها َعِيَي َقاَل: َفَتَخلَف َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَزَجَرُه َوَدَعا َلُه، َفَما َزاَل بَ 
: َفاْسَتْحَيْيُت، َيِسير، َفَقاَل ِلي: َكْيَف َتَرى َبِعيَرَك َقاَل ُقْلُت: ِبَخْيٍر، َقْد َأَصاَبْتُه َبَرَكُتَك َقاَل: َأَفَتِبيُعِنيِه َقالَ 

ْبُلَغ  َوَلْم َيُكْن َلَنا َناِضٌح َغْيُرُه، َقاَل َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َفِبْعِنيهِ  َفِبْعُتُه ِإياُه َعَلى َأن ِلي َفَقاَر َظْهِرِه َحتى َأ
ْلَمِديَنِة، َحتى اْلَمِديَنَة، َقاَل، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َعُروٌس َفاْسَتْأَذْنُتُه َفَأِذَن ِلي َفَتَقدْمُت الناَس ِإَلى ا

َفَسَأَلِني َعِن اْلَبِعيِر، َفَأْخَبْرُتُه ِبَما َصَنْعُت ِفيِه َفَالَمِني َقاَل: َوَقْد َكاَن َرُسوُل  َأَتْيُت اْلَمِديَنَة، َفَلِقَيِني َخاِلي
ا َفَقاَل: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل ِلي ِحيَن اْسَتْأَذْنُتُه: َهْل َتَزوْجَت ِبْكًرا َأْم َثيًبا َفُقْلُت: َتَزوْجُت َثيبً 

 َتَزو َي َواِلِدي، َأِو اْسُتْشِهَد َوِلي َأَخَواٌت ِصَغاٌر،َهالْجَت ِبْكًرا ُتَالِعُبَها َوُتَالِعُبَك قْلُت َيا َرُسوَل اِهللا تُُوف 
، َفَتَزوْجُت َثيًبا ِلَتُقوَم َعلَ  َوَال َتُقوُم َعَلْيِهن ُبُهنَفَال ُتَؤد َج ِمْثَلُهنَفَكِرْهُت َأْن َأَتَزو ا  ْيِهنَقاَل: َفَلم ُبُهنَوُتَؤد

 هُ َعَليأخرجه  َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة، َغَدْوُت َعَلْيِه ِباْلَبِعيِر، َفَأْعَطاِني َثَمَنُه َوَرد
   باب استئذان الرجل اإلمام 113كتاب الجهاد:  56البخاري في: 
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  495فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

 حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: اْشَتَرى ِمني النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبِعيًرا ِبَوِقيَتْيِن َوِدْرَهٍم َأوْ 
َمَرِني َأْن آِتَي اْلَمْسِجَد ِدْرَهَمْيِن، َفَلما َقِدَم ِصَراًرا َأَمَر ِبَبَقَرٍة َفُذِبَحْت، َفَأَكُلوا ِمْنَها، َفَلما َقِدَم اْلَمِديَنَة َأ

باب الطعام عند  199كتاب الجهاد:  56َفُأَصلَي َرْكَعَتْيِن، َوَوَزَن ِلي َثَمَن اْلَبِعيِر أخرجه البخاري في: 



      

  القدوم
  496رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من استسلف شيًئا فقضى خيًرا منه وخيركم أحسنكم قضاء

  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُجًال َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيَتَقاَضاُه َفَأْغَلَظ، َفَهم ِبِه 
 َقاَل: َأْعُطوُه ِسن َمَقاًال ثم ِلَصاِحِب اْلَحق ا َأْصَحاُبُه، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َدُعوُه، َفِإن

َقَضاًء أخرجه  ْثَل ِسنِه َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا ِإال َأْمَثَل ِمْن ِسنِه َفَقاَل: َأْعُطوهُ، َفِإن ِمْن َخْيِرُكْم َأْحَسَنُكمْ مِ 
  باب الوكالة في قضاء الديون 6كتاب الوكالة:  40البخاري في: 
  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رالرهن وجوازه في الحضر كالسف

  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهوِدي ِإَلى َأَجٍل، َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن 
  باب شراء النبي صلى اهللا عليه وسلم بالنسيئة 14كتاب البيوع:  34َحِديٍد أخرجه البخاري في: 

  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيع الطعام مثًال بمثل
   492رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْعَمَل َرُجًال َعَلى َخْيَبَر،
صلى اهللا عليه وسلم: َأُكل َتْمِر َخْيَبَر هَكَذا َقاَل: َال، َواِهللا َيا َفَجاَءهُ ِبَتْمٍر َجِنيٍب، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 

اَعْيِن ِبالثَالَثِة؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى ا اَعْيِن، َوالص اَع ِمْن هَذا ِبالص ا َلَنْأُخُذ الصهللا عليه َرُسوَل اِهللا ِإن
 89كتاب البيوع:  34ِم، ثُم اْبَتْع ِبالدَراِهِم َجنيًبا أخرجه البخاري في: وسلم: َال َتْفَعْل، ِبِع اْلَجْمَع ِبالدَراهِ 
  باب إذا بيع تمر بتمر خير منه

  492رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 صلى اهللا عليه وسلم ِبَتْمٍر َبْرِني ِبيرضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء ِبَالٌل ِإَلى الن حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ،

، َفِبْعُت ِمْنُه صَ  صلى اهللا عليه وسلم: ِمْن َأْيَن هَذا َقاَل ِبَالٌل: َكاَن ِعْنَدَنا َتْمٌر َرِدي ِبياَعْيِن َفَقاَل َلُه الن
ْيُن الربا ِبَصاٍع ِلُنْطِعَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد َذِلَك َأوْه َأوْه عَ 

َبا َال َتْفَعْل َولِكْن ِإَذا َأَرْدَت َأْن َتْشَتِرَي، َفِبِع التْمَر ِبَبْيِع آَخَر ثُم اْشَتِرِه أخرجه ال 40بخاري في: َعْيُن الر 
  باب إذا باع الوكيل شيًئا فاسًدا فبيعه مردود 11كتاب الوكالة: 

  492رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِعيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: كنا ُنْرَزُق َتْمَر اْلَجْمِع، َوُهَو اْلِخْلُط ِمَن التْمِر، َوُكنا َنِبيُع حديث َأِبي سَ 
َصاَعْيِن ِبَصاٍع، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َصاَعْيِن ِبَصاٍع، َوَال ِدْرَهَمْيِن ِبِدْرَهٍم أخرجه 

  باب بيع الخلط من التمر 20كتاب البيوع:  34البخاري في: 
   493رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه َوُأَساَمَة َعْن َأِبي َصاِلٍح الزياِت َأنه َسِمَع َأَبا َسِعيٍد اْلُخْدرِ 
ِبالدْرَهِم (َقاَل) َفُقْلُت َلُه: َفَإن اْبَن َعباٍس َال َيُقوُلُه: َفَقاَل  رضي اهللا عنه، َيُقوُل: الديَناُر ِبالديَناِر َوالدْرَهمُ 

 صلى اهللا عليه وسلم َأْو َوَجْدَتُه ِفي ِكَتاِب اِهللا َقاَل ُكل ِبيذِلَك َال َأُبو َسِعيٍد: َسَأْلُتُه َفُقْلُت َسِمْعَتُه ِمَن الن 
ِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمني، َولِكنِني َأْخَبَرِني ُأَساَمُة َأن النِبي صلى اهللا َأقوُل، َوَأْنُتْم َأْعَلُم ِبَرُسو 

باب بيع الدينار  79كتاب البيوع:  34عليه وسلم َقاَل: َال ِرَبا ِإال ِفي النِسيَئِة أخرجه البخاري في: 
  بالدينار نسأ
  493رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رك الشبهاتأخذ الحالل وت

  494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث النْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْلَحَالُل َبيٌن، َواْلَحَراُم 
ُمَشبَهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِديِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َبيٌن، َوَبْيَنُهًما ُمَشبَهاٌت َال َيْعَلُمَها َكِثيٌر ِمَن الناِس؛ َفَمِن اتَقى الْ 

ن ِحَمى َوَقَع ِفي الشُبَهاِت َكَراِعي َيْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه؛ َأَال َوإِن ِلكل َمِلٍك ِحًمى، َأَال إِ 
ًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اِهللا ِفي َأْرِضِه َمَحاِرُمُه، َأَال َوإِن ِفي اْلَجسِد ُمْضغَ 



      

  باب فضل من استبرأ لدينه 39كتاب اإليمان:  2اْلَجَسُد ُكلُه، َأَال َوِهَي اْلَقْلُب أخرجه البخاري في: 
  494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيع البعير واستثناء ركوبه

   494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/211(  

  

حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َيِسيُر َعَلى َجَمٍل َلُه َقْد َأْعَيا، َفَمر النِبي صلى اهللا عليه وسلم 
ِبْعِنيِه ِبَوِقيٍة  :َفَضَرَبُه، َفَدَعاَلُه، َفَساَر ِبَسْيٍر َلْيَس َيِسيُر ِمْثَلُه، ثُم َقاَل: ِبْعِنيِه ِبَوِقيٍة ُقْلُت: َال ُثم َقالَ 

 ا َقِدْمَنا َأَتْيُتُه ِباْلَجَمِل، َوَنَقَدِني َثَمَنُه، ثُماْنَصَرْفُت، َفَأْرَسَل َعَلى  َفِبْعُتُه، َفاْسَتْثَنْيُت ُحْمَالَنُه ِإَلى َأْهِلي، َفَلم
كتاب الشروط:  54َك أخرجه البخاري في: ِإْثِرى، َقاَل: َما ُكْنُت آلُخَذ َجَمَلَك، َفُخْذ َجَمَلَك ذِلَك َفُهَو َمالُ 

  باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 4
   494رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيحديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َفَتَالَحَق ِبَي الن
اهللا عليه وسلم َوَأَنا َعَلى َناِضِح َلَنا َقْد َأْعَيا َفَال َيَكاُد َيِسيُر، َفَقاَل ِلي: َما ِلَبِعيِرَك َقاَل: ُقْلُت: صلى 

َمَها َعِيَي َقاَل: َفَتَخلَف َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَزَجَرُه َوَدَعا َلُه، َفَما َزاَل َبْيَن َيَدِي اِإلِبِل ُقدا
َفاْسَتْحَيْيُت، ِسير، َفَقاَل ِلي: َكْيَف َتَرى َبِعيَرَك َقاَل ُقْلُت: ِبَخْيٍر، َقْد َأَصاَبْتُه َبَرَكُتَك َقاَل: َأَفَتِبيُعِنيِه َقاَل: يَ 

ْبُلَغ َوَلْم َيُكْن َلَنا َناِضٌح َغْيُرُه، َقاَل َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َفِبْعِنيِه َفِبْعُتُه ِإياُه َعَلى َأن لِ  ي َفَقاَر َظْهِرِه َحتى َأ
ْلَمِديَنِة، َحتى اْلَمِديَنَة، َقاَل، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َعُروٌس َفاْسَتْأَذْنُتُه َفَأِذَن ِلي َفَتَقدْمُت الناَس ِإَلى ا

َبْرُتُه ِبَما َصَنْعُت ِفيِه َفَالَمِني َقاَل: َوَقْد َكاَن َرُسوُل َأَتْيُت اْلَمِديَنَة، َفَلِقَيِني َخاِلي َفَسَأَلِني َعِن اْلَبِعيِر، َفَأخْ 
ا َفَقاَل: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل ِلي ِحيَن اْسَتْأَذْنُتُه: َهْل َتَزوْجَت ِبْكًرا َأْم َثيًبا َفُقْلُت: َتَزوْجُت َثيبً 

ُبَك قْلُت َيا َرُسوَل اِهللا تُُوفَي َواِلِدي، َأِو اْسُتْشِهَد َوِلي َأَخَواٌت ِصَغاٌر، َهال َتَزوْجَت ِبْكًرا ُتَالِعُبَها َوُتَالعِ 
، َفَتَزوْجُت َثيًبا ِلَتُقوَم َعلَ  َوَال َتُقوُم َعَلْيِهن ُبُهنَفَال ُتَؤد َج ِمْثَلُهناَفَكِرْهُت َأْن َأَتَزوَقاَل: َفَلم ُبُهنَوُتَؤد ْيِهن 

 هُ َعَليأخرجه  َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة، َغَدْوُت َعَلْيِه ِباْلَبِعيِر، َفَأْعَطاِني َثَمَنُه َوَرد
   باب استئذان الرجل اإلمام 113كتاب الجهاد:  56البخاري في: 
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  495رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا، َقاَل: اْشَتَرى ِمني النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبِعيًرا ِبَوِقيَتْيِن َوِدْرَهٍم َأْو حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد 
ي َأْن آِتَي اْلَمْسِجَد ِدْرَهَمْيِن، َفَلما َقِدَم ِصَراًرا َأَمَر ِبَبَقَرٍة َفُذِبَحْت، َفَأَكُلوا ِمْنَها، َفَلما َقِدَم اْلَمِديَنَة َأَمَرنِ 

باب الطعام عند  199كتاب الجهاد:  56َصلَي َرْكَعَتْيِن، َوَوَزَن ِلي َثَمَن اْلَبِعيِر أخرجه البخاري في: َفأُ 
  القدوم

  496رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من استسلف شيًئا فقضى خيًرا منه وخيركم أحسنكم قضاء
  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ه، َأن َرُجًال َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيَتَقاَضاُه َفَأْغَلَظ، َفَهم ِبِه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عن

 َقاَل: َأْعُطوُه ِسن َمَقاًال ثم ِلَصاِحِب اْلَحق ا َأْصَحاُبُه، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َدُعوُه، َفِإن
اِهللا ِإال َأْمَثَل ِمْن ِسنِه َفَقاَل: َأْعُطوهُ، َفِإن ِمْن َخْيِرُكْم َأْحَسَنُكْم َقَضاًء أخرجه ِمْثَل ِسنِه َقاُلوا: َيا َرُسوَل 

  باب الوكالة في قضاء الديون 6كتاب الوكالة:  40البخاري في: 
  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الرهن وجوازه في الحضر كالسفر

  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهوِدي ِإَلى َأَجٍل، َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن حدي
  باب شراء النبي صلى اهللا عليه وسلم بالنسيئة 14كتاب البيوع:  34َحِديٍد أخرجه البخاري في: 

  497رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  السلم
   498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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الثَالَث، حديث اْبُن َعباٍس، َقاَل: َقِدَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة َوُهْم ُيْسِلُفوَن ِبالتْمِر السَنَتْيِن وَ 
 35ْعُلوٍم أخرجه البخاري في: َفَقاَل: َمْن َأْسَلَف ِفي َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن َمْعُلوٍم ِإَلى َأَجٍل مَ 

  باب السلم في وزن معلوم 2كتاب السلم: 
  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن الحلف في البيع

  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْنَفَقٌة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْلَحِلُف مَ 
ْلَعِة، َمْمَحَقٌة ِلْلَبَرَكِة أخرجه البخاري في:  باب يمحق اهللا الربا ويربى  26كتاب البيوع:  34ِللس

  الصدقات واهللا ال يحب كل كفار أثيم
  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الشفعة

  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبالشْفَعِة ِفي ُكل َما َلْم ُيْقَسْم، حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َقضى 
باب الشفعة  1كتاب الشفعة:  36َفِإَذا َوَقَعِت اْلُحُدوُد َوُصرَفِت الطُرُق َفَال ُشْفَعَة أخرجه البخاري في: 

  في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة
  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غرز الخشب في جدار الجار

  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْمَنُع َجاٌر َجاَرهُ َأْن 
َها ُمْعِرِضيَن َواِهللا َألْرِمَين ِبَها َبْيَن َأْكَتاِفُكْم َيْغِرَز َخَشَبُه ِفي ِجَداِرِه، ثُم َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة: َماِلي َأَراُكْم َعنْ 

   باب ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره 20كتاب المظالم:  46أخرجه البخاري في: 
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  498رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها
  499رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن نَفْيٍل، َأنُه َخاَصَمْته َأْروى ِفي َحق، َزَعَمْت َأنُه اْنَتَقَصُه َلَها، ِإَلى حديث َسعِ 

: َمْرَواَن، َفَقاَل َسِعيٌد: َأَنا َأْنَتِقُص ِمْن َحقَها َشْيًئا َأْشهُد َلَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقولُ 
ُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن أخرجه البخاري في: َمْن َأ ُه ُيَطو59َخَذ ِشْبًرا ِمَن اَألْرِض ظْلًما َفِإن 

  باب ما جاء في سبع أرضين 2كتاب بدء الخلق: 
  499رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْيَن ُأَناٍس ُخُصوَمٌة، َفَذَكَر ِلَعاِئَشَة، َفَقاَلْت: َيا َأَبا َسَلَمَة حديث َعاِئَشَة َعْن َأِبي َسَلَمَة، َأنُه َكاَنْت َبْيَنُه َوبَ 

َقُه ِمْن َسْبعِ  صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َمْن ظََلَم ِقيَد ِشْبٍر ِمَن اَألْرِض ُطو ِبيالن اْجَتِنَب اَألْرَض، َفِإن 
  م من ظلم شيًئا من األرضباب أث 13كتاب المظالم:  46َأَرِضيَن أخرجه البخاري في: 

  499رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قدر الطريق ِإذا اختلفوا فيه
  499رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، ِإَذا َتَشاَجُروا ِفي الطِريِق، ِبَسْبَعِة َأْذُرٍع أخرجه  ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقَضى الن

  باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء 29ظالم: كتاب الم 46البخاري في: 
  499رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الفرائض

  500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجل ذكر
   500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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م َقاَل: َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، َفَما َبِقَي َفُهَو َألْوَلى حديث اْبِن َعباٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسل
  باب ميراث الولد من أبيه وأمه 5كتاب الفرائض:  85َرُجٍل َذَكٍر أخرجه البخاري في: 

  500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ميراث الكاللة
  500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: َمِرْضُت َمَرًضا َفَأَتاِني النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُعوُدِني َوَأُبو َبْكٍر، حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللاِ 

 ، َوُضوَءُه َعَلي َصب صلى اهللا عليه وسلم، ثُم ِبيَأ الن َفَتَوض ، َوُهَما َماِشَياِن، َفَوَجَداِني ُأْغِمَي َعَلي
اهللا عليه وسلم َفقُْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف َأْصَنُع ِفي َماِلي َكْيَف َأْقِضي ِفي  َفَأَفْقُت، َفِإَذا النِبي صلى

باب  5كتاب المرضى:  75َمالي َفَلْم ُيِجْبِني ِبَشْيٍء َحتى َنَزَلْت آَيُة اْلِميَراِث أخرجه البخاري في: 
  عيادة المغمّي عليه

  500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لت آية الكاللةآخر آية أنز 
  500رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: آِخُر ُسوَرٍة َنَزَلْت َبَراَءٌة، َوآِخُر آَيٍة َنَزَلْت َيْسَتْفتُوَنَك أخرجه البخاري 

  باب يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة 27سورة النساء:  4كتاب التفسير:  65في: 
  500رقم الصفحة:  1: رقم الجزء

  
  من ترك ماًال فلورثته

   501رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيْؤَتى ِبالرُجِل اْلُمَتَوفى، 
ًال َفِإْن ُحدَث َأنُه َتَرَك ِلَدْيِنِه َوَفاًء َصلى َوإِال، َقاَل ِلْلُمْسِلِميَن: َعَلْيِه الدْيُن، َفَيْسَأُل: َهْل َتَرَك ِلَدْيِنِه َفضْ 

َفَمْن ُتُوفَي ِمَن  َصلوا َعَلى َصاِحِبُكْم َفَلما َفَتَح اُهللا َعَلْيِه اْلُفُتوَح، َقاَل: َأَنا َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم،
 5كتاب الكفالة:  39َفَترَك َدْيًنا َفَعَلى َقَضاُؤُه، َوَمْن َتَرَك َماًال َفِلَوَرَثِتِه أخرجه البخاري في:  اْلُمْؤِمِنينَ 

  باب الدين
  501رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الهبات
  501رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه

  501صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 
  

حديث ُعَمَر رضي اهللا عنه، َقاَل: َحَمْلُت َعَلى َفَرٍس ِفي َسِبيِل اِهللا، َفَأَضاَعُه الِذي َكاَن ِعْنَدُه، َفَأَرْدت 
 َتُعْد َأْن َأْشَتِرَيُه، َوَظَنْنُت َأنُه َيِبيُعُه ِبرْخٍص، َفَسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َال َتْشَتِر، َوالَ 
 24ِفي َصَدَقِتَك َوإِْن َأْعَطاَكُه ِبِدْرَهٍم، َفِإن اْلَعاِئَد ِفي َصَدَقِتِه َكاْلَعاِئِد ِفي َقْيِئِه أخرجه البخاري في: 

  باب هل يشتري صدقته 59كتاب الزكاة: 
  501رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
طاِب َحَمَل َعَلى َفَرٍس ِفي َسِبيِل اِهللا، َفَوَجَدهُ ُيَباُع، َفَأَراَد َأْن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن اْلخَ 

َيْبَتاَعُه، َفَسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َال َتْبَتْعُه َوَال َتُعْد ِفي َصَدَقِتَك أخرجه البخاري 
   لباب الجعائل والحمالن في السبي 119كتاب الجهاد:  56في: 
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  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإِن سفل
  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

ُعوُد ِفي حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْلَعاِئُد ِفي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب َيِقيُء ثُم يَ 
  باب هبة الرجل المرأته والمرأة لزوجها 14كتاب الهبة:  51َقْيِئِه أخرجه البخاري في: 

  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة
  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِإني َنَحْلُت اْبِني  حديث النْعَماِن ْبِن َبِشيٍر، َأن َأَباهُ َأَتى ِبِه ِإَلى َرُسولِ 

كتاب الهبة:  51هَذا ُغَالًما، َفَقاَل: َأُكل َوَلِدَك َنَحْلَت ِمْثَلُه َقاَل: َال، َقاَل: َفاْرِجْعُه أخرجه البخاري في: 
  باب الهبة للولد 12

  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِشيٍر َعْن َعاِمٍر، َقاَل:َسِمْعُت النْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر َيُقوُل: َأْعَطاِني حديث النْعَماِن ْبِن بَ 
َأِبي َعِطيًة، َفَقاَلْت َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة، َال َأْرَضى َحتى ُتْشِهَد َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأَتى 

وسلم، َفَقاَل: ِإني َأْعَطْيُت اْبِني ِمْن َعْمَرَة ِبْنِت َرَواَحَة َعِطيًة، َفَأَمَرْتِني َأْن  َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه
َن َأْوَالِدُكْم ُأْشِهَدَك َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َأْعَطْيَت َساِئَر َوَلِدَك ِمْثَل هَذا َقاَل: َال َقاَل فَاتُقوا اَهللا َواْعِدُلوا َبيْ 

  باب اإلشهاد في الهبة 13كتاب الهبة:  51َجَع، َفَرد َعِطيَتُه أخرجه البخاري في: َقاَل: َفرَ 
  502رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   العمرى
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  503رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْن ُوِهَبْت َلُه حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َقَضى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلُعْمَرى، أنَها ِلمَ 
  باب ما قيل في العمرى والرقبى 32كتاب الهبة:  51أخرجه البخاري في: 

  503رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلُعْمَرى َجاِئَزٌة أخرجه 



      

  قيل في العمرى والرقبىباب ما  32كتاب الهبة:  51البخاري في: 
  503رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الوصية

  503رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َما َحق اْمِرىٍء ُمْسِلٍم َلُه َشْيٌء 
باب  1كتاب الوصايا:  55ِصيُتُه َمْكُتوَبٌة ِعْنَدهُ أخرجه البخاري في: ُيوِصي ِفيِه َيِبيُت َلْيَلَتْيِن ِإال َووَ 

  الوصايا
  503رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الوصية بالثلث

   504رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َيُعوُدِني َعاَم  حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
ِة اْلَوَداِع، ِمْن َوَجٍع اْشَتد ِبي، َفُقْلُت: ِإني َقْد َبَلَغ ِبي ِمَن اْلَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍل، َوَال َيِرثُ  اْبَنٌة، َحج ِني ِإال

الثُلُث، َوالثُلُث َكِبيٌر َأْو َكِثيٌر، إنَك َأْن َأَفَأَتَصدُق ِبثُُلَثْي َماِلي َقاَل: َال َفُقْلُت: ِبالشْطِر َفقَاَل: َال ثُم َقاَل: 
ْبَتِغي ِبَها َوْجَه اِهللا ِإال َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفُفوَن الناَس، َوإِنَك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة تَ 

ِفي اْمَرَأِتَك َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ُأَخلُف َبْعَد َأْصَحاِبي َقاَل: ِإنَك َلْن ُتَخلَف ُأِجْرَت ِبَها َحتى َما َتْجَعُل ِفي 
َأْقَواٌم َوُيَضر ِبَك َفَتْعَمَل َعَمًال َصاِلًحا ِإال اْزَدْدَت ِبِه َدَرَجًة َوِرْفَعًة، ثُم َلَعلَك َأْن ُتَخلَف َحتى َيْنَتِفَع ِبَك 

ُهْم َعَلى َأْعَقاِبِهْم، لِكَن اْلَباِئُس َسْعُد اْبُن َخْوَلةَ آَخرُ  َأْمِض َألْصَحاِبي ِهْجَرَتُهْم َوَال َتُرد ُهمَيْرِثي وَن، الل ،
باب  37كتاب الجنائز:  23َلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْن َماَت ِبَمكَة أخرجه البخاري في: 

  عليه وسلم سعد بن خولةرثي النبي صلى اهللا 
  504رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َلْو َغض الناُس ِإَلى الرُبِع؛ َألن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 

  بالثلث باب الوصية 3كتاب الوصايا:  55الثُلُث، َوالثُلُث َكِثيٌر َأْو َكِبيٌر أخرجه البخاري في: 
  505رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  وصول ثواب الصدقات إلى الميت

   505رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َها َلْو َتَكلي اْفُتِلَتْت َنْفُسَها وَأُظنُأم صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِبيَرُجًال َقاَل ِللن َمْت حديث َعاِئَشَة، َأن
باب  95كتاب الجنائز:  23َلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدْقُت َعْنَها َقاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في:  َتَصدَقْت، َفَهلْ 

  موت الفجأة البغتة
  505رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الوقف

  505رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َفَأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم  حديث اْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َأَصاَب َأْرًضا ِبَخْيَبَر،
ِمْنُه، َفَما  َيْستَْأِمُرُه ِفيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َأَصْبُت َأْرًضا ِبَخْيَبَر لْم ُأِصْب َماًال َقط َأْنَفَس ِعْنِدي

: َفَتَصدَق ِبَها ُعَمُر َأنُه َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب َوَال َتاُمُر ِبِه َقاَل: ِإْن ِشْئَت َحبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدْقَت ِبَها َقالَ 
يْ  ِبيِل َوالضَقاِب َوِفي َسِبيِل اِهللا َواْبِن السَق ِبَها ِفي اْلُفَقَراِء َوِفي اْلُقْرَبى َوِفي الرِف، َال ُيوَرُث، َوَتَصد

ٍل َقاَل (الراِوي): َفَحدْثُت ِبِه اْبن ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيأُكَل ِمْنَها ِبالْ  َمْعُروِف َوُيْطِعَم، َغْيَر ُمَتَمو
  باب الشروط في الوقف 19كتاب الشروط:  54ِسيِريَن، َفَقاَل: َغْيَر ُمتََأثٍل َماًال أخرجه البخاري في: 

  505رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
   506رقم الصفحة:  1زء: رقم الج

)2/222(  

  

ٍف َقاَل: َسَأْلُت َعْبَد اِهللا ْبَن َأِبي َأْوَفى َهْل َكانَ  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى َعْن َطْلَحَة اْبِن ُمَصر 
، َأْو ُأِمُروا ِباْلَوِصيِة النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْوصى َقاَل: َال َفُقْلُت: َكْيَف ُكِتَب َعَلى الناس اْلَوِصيةُ 



      

باب الوصايا وقول النبي صلى  1كتاب الوصايا:  55َقاَل: َأْوصى ِبِكَتاِب اِهللا أخرجه البخاري في: 
  اهللا عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده

  506رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َة َأن َعِليا رضي اهللا عنه َكاَن َوِصيا َفَقاَلْت: َمَتى حديث َعاِئَشَة، َعِن اَألْسَوِد، َقاَل: َذَكُروا ِعْنَد َعاِئشَ 
َحْجِري  َأْوَصى ِإَلْيِه َوَقْد ُكْنُت ُمْسِنَدَتُه ِإَلى َصْدِري، َأْو َقاَلْت: َحْجِري، َفَدَعا ِبالطْسِت، َفَلَقِد اْنَخَنَث ِفي

باب الوصايا  1كتاب الوصايا:  55أخرجه البخاري في:  َفَما َشَعْرُت َأنُه َقْد َماَت، َفَمَتى َأْوصى ِإَلْيهِ 
  وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده

   506رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَحْصَباَء، حديث اْبِن َعباٍس، َأنُه َقاَل: َيْوُم اْلَخِميِس، َوَما َيْوُم اْلَخِميِس ثم َبَكى َحتى َخَضَب َدْمُعُه 
 ِكتَاًبا َفَقاَل: اْشَتد ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَجُعُه َيْوَم اْلَخِميِس، َفَقاَل: اْئُتوِني ِبِكَتاٍب، َأْكُتْب َلُكمْ 

َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َلْن َتِضلوا َبْعَدُه َأَبًدا َفَتَناَزُعوا، َوَال َيْنَبِغي ِعْنَد َنِبي َتَناُزٌع َفَقاُلوا: َهَجَر 
ِرِكيَن ِمْن َقاَل: َدُعوِني َفالِذي َأَنا ِفيِه َخْيٌر ِمما َتْدُعوِني ِإَلْيِه َوَأْوصى ِعْنَد َمْوِتِه ِبَثَالٍث: َأْخِرُجوا اْلُمشْ 

كتاب  56الثاِلَثَة أخرجه البخاري في:  َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوَأِجيُزوا اْلَوْفَد ِبَنْحِو َما ُكْنُت ُأِجيُزُهْم َوَنِسيتُ 
  باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم 176الجهاد: 

  507رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبيا ُحِضَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوِفي اْلَبْيِت ِرَجاٌل، َفَقاَل الناٍس، َقاَل: َلمحديث اْبِن َعب
سلم: َهُلموا َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا َال َتِضلوا َبْعَدهُ َفَقاَل َبْعُضُهْم: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و 

؛ َفِمْنُهْم عليه وسلم َقْد َغَلَبُه اْلَوَجُع، َوِعْنَدُكْم الُقْرآُن، َحْسُبَنا ِكَتاُب اِهللا َفاْخَتَلَف َأْهُل اْلَبْيِت َواْخَتَصُموا
ا َأْكَثُروا الل َمْن يَ  وا َبْعَدُه َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َغْيَر ذِلَك َفَلمُبوا َيْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا َال َتِضلْغَو ُقوُل: َقر

   َواالْخِتالَف، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُقوُموا
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ِزيِة َما َحاَل َبْيَن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َقاَل ُعَبْيُد اِهللا (الراِوي) َفَكاَن َيُقوُل  الر َة ُكلِزي الر اٍس: ِإناْبُن َعب
كتاب  64عليه وسلم َوَبْيَن َأْن َيْكُتَب َلُهْم ذِلَك اْلِكَتاَب، ِالْخِتَالِفِهْم َوَلَغِطِهْم أخرجه البخاري في: 

  اتهباب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووف 83المغازي: 
  507رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب النذر
  508رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  األمر بقضاء النذر

  508رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن َعباٍس، َأن َسْعَد ْبَن ُعَباَدةَ رضي اهللا عنه، اْسَتْفَتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: 
ي َماتَ  ُأم باب ما  19كتاب الوصايا:  55ْت َوَعَلْيَها َنْذٌر، َفَقاَل: اْقِضِه َعْنَها أخرجه البخاري في: ِإن

  يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
  508رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن النذر وأنه ال يرد شيًئا

  508رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُعَمَر، َقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعِن النْذِر، َقاَل: ِإنُه َال َيُرد َشْيًئا، َوإِنَما  حديث اْبنِ 
  باب إلقاء النذر العبد إلى الَقَدر 6كتاب القدر:  82ُيْسَتْخَرُج ِبِه ِمَن اْلَبِخيل أخرجه البخاري في: 

   509رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ْذُر ِبَشْيٍء َلْم َيُكْن ُقدصلى اهللا عليه وسلم: َال َيْأِتي اْبَن آَدَم الن ِبيَر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل الن
ْلِقيِه النْذُر ِإَلى اْلَقَدِر َقْد ُقدَر َلُه، َفَيْسَتْخِرُج اُهللا ِبِه ِمَن اْلَبِخيِل، َفُيْؤِتي َعلَ  ْيِه َما َلْم َيُكْن ُيْؤِتي َلُه، َولِكْن ُي

باب الوفاء بالنذر، وقوله (يوفون  26كتاب األيمان والنذور:  83َعَلْيِه ِمْن َقْبُل أخرجه البخاري في: 
  بالنذر)

  509رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  من نذر أن يمشي إلى الكعبة

  509رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

نِبي صلى اهللا عليه وسلم َرَأى َشْيًخا ُيَهاَدى َبْيَن اْبَنْيِه، َقاَل: َما َباُل حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َأن ال
البخاري هَذا َقاُلوا: َنَذَر َأْن َيْمِشَي؛ َقاَل: ِإن اَهللا َعْن َتْعِذيِب هَذا َنْفَسُه َلَغِني َوَأَمَرُه َأْن َيْرَكَب أخرجه 

  المشي إلى الكعبة باب من نذر 27كتاب جزاء الصيد:  28في: 
  509رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لنِبي صلى حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: َنَذَرْت ُأْخِتي َأْن َتْمِشَي ِإَلى َبْيِت اِهللا، َوَأَمَرْتِني َأْن َأْسَتْفِتَي َلَها ا

كتاب جزاء  28ِش َوْلَتْرَكْب أخرجه البخاري في: اهللا عليه وسلم، َفاْسَتْفَتْيُتُه َفَقاَل َعَلْيِه السَالُم: ِلَتمْ 
  باب من نذر المشي إلى الكعبة 37الصيد: 

  509رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب االيمان
  510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن الحلف بغير اهللا تعالى

   510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اَهللا َيْنَهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم َقاَل حديث ُعَمَر، َقاَل: َقاَل لِ 
ُعَمُر: َفَواِهللا َما َحَلْفُت ِبَها ُمْنَذ َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َذاِكًرا َوَال آِثًرا أخرجه البخاري في: 

  ائكمباب ال تحلفوا بآب 4كتاب األيمان:  83
  510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لى اهللا حديث اْبِن ُعَمَر َأنُه َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب ِفي َرْكٍب َوُهَو َيْحِلُف ِبَأِبيِه، َفَناَداُهْم َرُسوُل اِهللا ص

ًفا َفْلَيْحِلْف ِباِهللا، َوإِال َفْلَيْصُمْت أخرجه عليه وسلم: َأَال ِإن اَهللا َيْنَهاُكْم َأْن َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم، َفَمْن َكاَن َحالِ 
  باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوًال أو جاهال 74كتاب األدب:  78البخاري في: 



      

  510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا
  510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َحَلَف َفَقاَل ِفي َحِلِفِه  حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ 

جه البخاري َوالالِت َواْلُعزى، َفْلَيُقْل، َال إِلَه ِإال اُهللا؛ َوَمْن َقاَل ِلَصاِحِبِه، َتَعاَل ُأَقاِمْرك، َفْلَيَتَصدْق أخر 
  باب أفرأيتم الالت العزى 2ورة والنجم: س 53كتاب التفسير:  65في: 

  510رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ندب من حلف يميًنا فرأى غيرها خيًرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكّفر عن يمينه
   511رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأْسَألُه حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َأْرَسَلِني َأْصَحاِبي ِإَلى َرُسو 
اِبي َأْرَسلوِني اْلُحْمَالَن َلُهْم ِإْذ ُهْم َمَعُه ِفي َجْيِش اْلُعْسَرِة، َوِهَي َغْزَوُة َتُبوَك َفُقْلُت: َيا َنِبي اِهللا ِإن َأْصحَ 

اَفْقُتُه َوُهَو َغْضَباُن، َوَال َأْشُعُر، َوَرَجْعُت َحِزيًنا ِمْن ِإَلْيَك ِلَتْحِمَلُهْم، َفَقاَل: َواِهللا َال َأْحِمُلُكْم َعَلى َشْيٍء َووَ 
َمْنِع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوِمْن َمَخاَفِة َأْن َيُكوَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَجَد ِفي َنْفِسِه 

؛ َفَرَجْعُت ِإَلى َأْصَحاِبي َفَأْخَبْرُتُهُم الِذي َقاَل  ُسَوْيَعًة ِإْذ َعَلي صلى اهللا عليه وسلم َفَلْم َأْلَبْث ِإال ِبيالن
َسِمْعُت ِبَالًال ُيَناِدي، َأي َعْبَد اِهللا ْبَن َقْيٍس َفَأَجْبُتُه، َفَقاَل: َأِجْب َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا َأَتْيُتُه َقاَل: ُخْذ هَذْيِن اْلَقِريَنْيِن وَ  ِحيَنِئٍذ ِمْن َسْعٍد َفاْنَطِلْق َيْدُعوَك، َفَلم ِة َأْبِعَرٍة اْبَتاَعُهنهَذْيِن اْلَقِريَنْيِن ِلِست
ِبِهن ِإَلى َأْصَحاِبَك، َفُقْل ِإن اَهللا َأْو َقاَل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْحِمُلُكْم َعَلى هؤَُالِء 

ْم ِبِهن َفُقْلُت: ِإن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْحِمَلُكْم َعَلى هؤَُالِء، َولِكني، َواِهللا َفاْرَكُبوُهن َفاْنَطَلْقُت ِإَلْيهِ 
 َال َأَدُعُكْم َحتى َيْنَطِلَق َمِعي َبْعُضُكْم ِإَلى َمْن َسِمَع َمَقاَلَة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َال َتُظنوا

ا َلْم َيُقْلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَقاُلوا ِلي: ِإنَك ِعْنَدَنا َلُمَصدٌق َوَلَنْفَعَلن َما َأني َحدْثُتُكْم َشْيئً 
   مَأْحَبْبَت َفاْنَطَلَق َأُبو ُموسى ِبَنَفٍر ِمْنُهْم َحتى َأَتُوا الِذيَن َسِمُعوا َقْوَل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
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كتاب  64ْنَعُه ِإياُهْم، ثُم ِإْعطاَءُهْم َبْعُد، َفَحدُثوُهْم ِبِمْثِل َما َحدَثُهْم ِبِه َأُبو ُموسى أخرجه البخاري في: مَ 
  باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 78المغازي: 

  511رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِبي ُموسى َفُأِتَي َذَكَر َدَجاَجًة، َوِعْنَدهُ َرُجٌل ِمْن َبِني َتْيِم حديث َأِبي ُموسى َعْن َزْهَدٍم، َقاَل: ُكنا ِعْنَد أَ 
َلْفُت َال آكُل َفَقاَل: اِهللا َأْحَمُر، َكَأنُه ِمَن اْلَمَواِلي، َفَدَعاُه ِللطَعام، َفَقال: ِإني َرَأْيتُُه َيَأُكل َشْيًئا َفَقِذْرُتُه؛ َفحَ 

اك ِإني َأَتْيُت الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َنَفٍر ِمَن اَألْشَعِرييَن َنْسَتْحِملُه، َفَقاَل: َهُلم َفُألَحدْثُكْم َعْن ذَ 
نا، َواِهللا َال َأْحِمُلكْم، َوَما ِعْنِدي َما َأْحِمُلُكْم َوُأِتَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَنْهِب ِإِبٍل، َفَسَأَل عَ 

 ا اْنَطَلْقَنا قْلَنا: َما َصَنْعَنا َال ُيَبارَ َفَقاَل: َأْيَن النَرى، َفَلمالذ وَن َفَأَمَر َلَنا ِبَخْمِس َذْوٍد، ُغرُك َلَنا َفُر اَألْشَعِري
َلْسُت َأَنا َحَمْلُتُكْم، َولِكن  َفَرَجْعَنا ِإَلْيِه، َفُقْلَنا: ِإنا َسأَْلَناَك َأْن َتْحِمَلَنا َفَحَلْفَت َأْن َال َتْحِمَلَنا، َأَفَنِسيَت َقاَل:

ني َواِهللا ِإْن َشاَء اُهللا، َال َأْحِلُف َعَلى َيِميٍن َفَأَرى َغْيَرَها َخْيًرا ِمْنَها ِإال َأتَ  ْيُت الِذي ُهَو اَهللا َحَمَلُكْم، َوإِ
ليل على أن الخمس باب ومن الد 15كتاب فرض الخمس:  57َخْيٌر، َوَتَحلْلُتَها أخرجه البخاري في: 

  لنوائب المسلمين
   512رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأِل حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيا َعْبَد الرْحمِن ْبَن َسُمَرَة َال َتسْ 
َلٍة وِكْلَت ِإَلْيَها، َوإِْن ُأوِتْيَتَها ِمْن َغْيِر َمْسَئَلٍة ُأِعْنَت َعَلْيَها، َوإَِذا َحَلْفَت اِإلَماَرَة، َفِإنَك ِإْن ُأوِتْيَتَها َعْن َمْسئَ 

 83َعَلى َيِميٍن َفَرَأْيَت َغْيَرَها َخْيًرا ِمْنَها َفَكفْر َعْن َيِميِنَك َوْأِت الِذي ُهَو َخْيٌر أخرجه البخاري في: 
  قول اهللا تعالى (ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم)باب  1كتاب األيمان والنذور: 

  513رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  االستثناء
  514رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُكل اْمَرَأٍة  ٍة، َتِلدُ حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َعَلْيِهَما السَالُم: َألُطوَفن اللْيَلَة ِبِماَئِة اْمَرَأ

 َوَلْم َتِلْد ُغَالًما ُيَقاِتُل ِفي َسِبيِل اِهللا َفَقاَل َلُه اْلَمَلُك: ُقْل ِإْن َشاَء اُهللا َفَلْم َيُقْل، َوَنِسَي؛ َفَأَطاَف ِبِهن ،
اَء اُهللا َلْم َيْحَنْث، َوَكاَن ِمْنُهن ِإال اْمَرَأةٌ ِنْصَف ِإْنَساٍن َقاَل الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْو َقاَل ِإْن شَ 

باب قول الرجل ألطوفن الليلة على  119كتاب النكاح:  67َأْرَجى ِلَحاَجِتِه أخرجه البخاري في: 



      

  نسائه
   514رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َداُوَد، َألُطوَفن اللْيَلَة َعَلى  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َقاَل ُسَلْيَماُن ْبنُ 
َفَلم َيُقْل، َوَلْم َسْبِعيَن اْمَرَأًة، َتْحِمُل ُكل اْمَرَأٍة َفاِرًسا ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِل اِهللا َفَقاَل َلُه َصاِحُبُه، ِإْن َشاَء اُهللا، 

لنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْو َقاَلَها َلَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل َتْحِمْل َشْيًئا ِإال َواِحًدا َساِقًطا ِإْحَدى ِشقْيِه َفَقاَل ا
باب قول اهللا تعالى (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد  40كتاب الطالق:  60اِهللا أخرجه البخاري في: 

  إنه أواب)
  514رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ا ليس بحرامالنهي عن اإلصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مم

  515رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلُه  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َواِهللا َألْن َيِلج َأَحُدُكْم ِبَيِميِنِه ِفي َأْهِلِه آثَمُ 
كتاب األيمان والنذور:  83البخاري في:  ِعْنَد اِهللا ِمْن َأْن ُيْعِطَي َكفاَرَتُه الِتي اْفَتَرَض اُهللا َعَلْيِه أخرجه

  باب قول اهللا تعالى (ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم) 1
  515رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  نذر الكافر وما يفعل فيه ِإذا أسلم

   515رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عنه، َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإنُه َكاَن َعَلي اْعِتَكاُف َيْوٍم  حديث اْبِن ُعَمَر، َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب رضي اهللا
َبْعِض ِفي اْلَجاِهِلية، َفَأَمَرُه َأْن َيِفَي ِبِه َقاَل: َوَأَصاَب ُعَمُر َجاِرَيَتْيِن ِمْن َسْبِي ُحَنْيٍن َفَوَضَعُهَما ِفي 

 عليه وسلم َعَلى َسْبِي ُحَنْيٍن، َفَجَعُلوا َيْسَعْوَن ِفي السَكِك؛ ُبُيوِت َمكَة، َقاَل: َفَمن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا
َفَقاَل ُعَمُر: َيا َعْبَد اِهللا اْنُظْر َما هَذا َفَقاَل: َمن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى السْبِي، َقاَل: 



      

باب ما كان النبي صلى  19فرض الخمس: كتاب  57اْذَهْب َفَأْرِسِل اْلَجاِرَيَتْيِن أخرجه البخاري في: 
  اهللا عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم

  515رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا
  516رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُل: َمْن َقَذَف حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم صلى اهللا عليه وسلم َيُقو 

كتاب  86َمْمُلوَكُه، َوُهَو َبِريٌء ِمما َقاَل، ُجِلَد َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإال َأْن َيُكوَن َكَما َقاَل أخرجه البخاري في: 
  باب قذف العبيد 45الحدود: 

  516رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لبهإطعام المملوك مما يأكل وإِلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغ
   516رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َبَذِة، َوَعَلْيِه ُحلٌة َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌة، فَ  ِبالر َعِن اْلَمْعُروِر، َقاَل: َلِقيُت َأَبا َذر َسَأْلُتُه َعْن حديث َأِبي َذر
اَل ِلَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيا َأَبا َذر َأَعيْرَتُه ذِلَك، َفَقاَل: ِإني َساَبْبُت َرُجًال َفَعيْرُتُه ِبُأمِه، َفقَ 

وهُ َتْحَت َيِدِه ِبُأمِه ِإنَك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌة، ِإْخَواُنُكْم َخَوُلُكْم َجَعَلُهُم اُهللا َتْحَت َأْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأخُ 
ا َيْأُكُل، َوْلُيْلِبسْ  ْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم أخرجه البخاري َفْلُيْطِعْمُه ِممُفوُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفِإْن َكلا َيْلَبُس، َوَال ُتَكلُه ِمم

  باب المعاصي من أمر الجاهلية 22كتاب األيمان:  2في: 
  516رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َل: ِإَذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه ِبَطَعاِمِه، َفِإْن َلْم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقا

َجُه أخرجه البخاري في: ُيْجِلْسُه َمَعُه َفْلُيَناِوْلُه ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلتَْيِن، َأْو ُلْقَمًة َأْو ُلْقَمَتْيِن، َفِإنُه َوِلَي َحرُه َوِعالَ 
  باب األكل مع الخادم 55كتاب األطعمة:  70
  517رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

  ثواب العبد وأجره ِإذا نصح لسيده وأحسن عبادة اهللا



      

  517رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َدُه َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَعْبُد ِإَذا َنَصَح َسي ِه، حديث اْبِن ُعَمَر، َأن
َتْيِن أخرجه البخاري في: َكاَن َلُه َأْجُرهُ مَ  باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح  16كتاب العتق:  49ر

  سيده
   517رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِلِح  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلْلَعْبِد اْلَمْمُلوِك الص
 ي، َألْحَبْبُت َأْن َأُموَت َوَأَنا َمْملو َأْجَراِن َوالُأم َوِبر ٌك ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلْوَال اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اِهللا َواْلَحج

  باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده 16كتاب العتق:  49أخرجه البخاري في: 
  517رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِنْعَم َما َألَحِدِهْم ُيْحِسُن ِعَباَدَة  حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ 

باب العبد إذا أحسن عبادة ربه  16كتاب العتق:  49َربِه، َوَيْنَصُح ِلَسيِدِه أخرجه البخاري في: 
  ونصح سيده
  518رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ي عبدمن أعتق شرًكا له ف

  518رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه ِفي َعْبٍد، َفَكاَن 
َم اْلَعْبُد ِقيَمَة َعْدٍل، َفَأْعَطى ُشَرَكاَءُه حِ  َفَقْد َعَتَق َلُه َماٌل َيْبُلُغ َثَمَن اْلَعْبِد، ُقو َصَصُهْم َوَعَتَق َعَلْيِه، َوإِال

  باب إذا أعتق عبًدا بين اثنين 4كتاب العتق:  49ِمْنُه َما َعَتَق أخرجه البخاري في: 
  518رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َشِقيًصا ِمْن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأْعَتَق 

َم اْلَمْمُلوُك ِقيَمَة َعْدٍل ثُم اْسُتسْ  ِعَي َغْيَر َمْمُلوِكِه، َفَعَلْيِه َخَالُصُه ِفي َماِلِه؛ َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َماٌل ُقو
  باب تقويم األشياء بين الشركاء بقيمة عدل 5كتاب الشركة:  47َمْشُقوٍق َعَلْيِه أخرجه البخاري في: 



      

  518رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
  

   جواز بيع المدبر
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  519رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبيَر َمْمُلوًكا َلُه، َوَلْم َيُكْن َلُه َماٌل َغْيُرُه، َفَبَلَغ النَرُجًال ِمَن اَألْنَصاِر َدب صلى اهللا حديث َجاِبٍر، َأن
اِم ِبَثَماِنِماَئِة ِدْرَهٍم أخرجه البخاري في: عليه وسلم، َفَقاَل: َمْن َيْشَتِريِه ِمني  ح84َفاْشَتَراُه نَعْيُم ْبُن الن 

  باب عتق المدبر 7كتاب الكفارات: 
  519رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب القسامة
  519رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  القسامة

  519رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َثاُه: َأن حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج وَ  ُهَما َحدَسْهِل ْبِن َأِبي َحْثَمَة َعْن ُبَشْيٍر ْبِن َيَساِر، َمْوَلى اَألْنَصاِر، َأن
 َسْهٍل َفَجاَء َعْبُد َعْبَد اِهللا ْبَن َسْهٍل َوُمَحيَصَة ْبَن َمْسُعوٍد َأَتَيا َخْيَبَر، َفَتَفرَقا ِفي النْخِل، َفُقِتَل َعْبُد اِهللا ْبنُ 

ِر رْحمِن ْبُن َسْهٍل، َوُحَويَصُة َوُمَحيَصُة اْبَنا َمْسُعوٍد ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَتَكلُموا ِفي َأمْ ال
َقاَل ( َصاِحِبِهْم، َفَبَدَأ َعْبُد الرْحمِن، َوَكاَن َأْصَغَر اْلَقْوِم، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َكبِر اْلُكْبرَ 

اهللا عليه َيْحيى َأَحُد ِرَجاِل السَنِد: ِلَيِلَي اْلَكَالَم اَألْكَبُر) َفَتكلُموا ِفي َأْمِر َصاِحِبِهْم، َفَقاَل النِبي صلى 
َأْمٌر َلْم َنَرُه َقاَل: وسلم: َأَتْسَتِحقون َقِتيَلُكْم ُأْو َقاَل َصاِحَبُكْم ِبَأْيَماِن َخْمِسيَن ِمْنُكْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا 

صلى اهللا عليه َفُتْبِرُئُكْم َيُهوُد ِفي َأْيَماِن َخْمِسيَن ِمْنُهْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َقْوٌم ُكفاٌر َفَوَداُهْم َرُسوُل اِهللا 
   وسلم ِمْن ِقَبِله
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 78َلْت ِمْرَبًدا َلُهْم َفَرَكَضْتِني ِبِرْجِلَها أخرجه البخاري في: َقاَل َسْهٌل: َفَأْدَرْكُت َناَقًة ِمْن ِتْلَك اِإلِبِل، َفَدخَ 
  باب إكرام الكبير 89كتاب األدب: 

  519رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  حكم المحاربين والمرتدين
  520رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مرأةثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقالت وقتل الرجل بال

  521رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َعَدا َيُهوِدي، ِفي َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى َجاِرَيٍة، َفَأَخَذ 
يه وسلم َوِهَي ِفي آِخِر َأْوَضاًحا َكاَنْت َعَلْيَها، َوَرَضَخ َرْأَسَها؛ َفَأَتى ِبَها َأْهُلَها َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عل

َرَمٍق، َوَقْد ُأْصِمَتْت َفَقاَل َلَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َقَتَلِك، ُفَالٌن ِلَغْيِر الِذي َقَتَلَها، 
، َفَقاَل: َفُفَالٌن ِلَقاِتِلَها َفَأَشاَرْت ِبَرْأِسَها َأْن َال َقاَل، َفَقاَل ِلَرُجٍل آَخَر َغْيِر الِذي َقَتَلَها َفَأَشاَرْت َأْن الَ 

َفَأَشاَرْت َأْن َنَعْم؛ َفَأَمَر ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُرِضَخ َرْأُسُه َبْيَن َحَجَرْين أخرجه البخاري 
  باب اإلشارة في الطالق واألمور 24كتاب الطالق:  68في: 

  521رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  إلنسان أو عضوه ِإذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال ضمان عليهالصائل على نفس ا
   521رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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وا ِإَلى حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن، َأن َرُجًال َعض َيَد َرُجل، َفَنَزَع َيَدُه ِمْن َفِمِه َفَوَقَعْت َثِنيَتاُه َفاْخَتَصمُ 
ى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيَعض َأَحُدُكْم َأَخاُه َكَما َيَعض اْلَفْحُل َال ِدَيَة َلَك أخرجه البخاري النِبي صل

  باب إذا عض رجًال فوقعت ثناياه 8كتاب الديات:  87في: 
  522رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِبي صلى اهللا عليه وسلم َجْيَش اْلُعْسَرِة، حديث َيْعَلى ْبِن ُأَميَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َغَزْوُت َمَع النَ 

، َفَكاَن ِمْن َأْوَثِق َأْعَماِلي ِفي َنْفِسي، َفَكاَن ِلي َأِجيٌر، َفَقاَتَل ِإْنَساًنا، َفَعض َأَحُدُهَما ِإْصَبَع َصاِحبهِ 



      

ى صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْهَدَر َثِنيَتُه، َوَقاَل: َفاْنَتَزَع ِإْصَبَعُه، َفَأْنَدَر َثِنيَتُه َفَسَقَطْت َفاْنَطَلَق ِإَلى النبِ 
كتاب  37َأَفَيَدُع ِإْصَبَعُه ِفي ِفيَك تْقَضُمَها َقاَل َأْحِسُبُه َقاَل: َكَما َيْقَضُم اْلَفْحُل اخرجه البخاري في: 

  باب األجير في الغزو 5اإلجارة: 
  522رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  سنان وما في معناهاإثبات القصاص في األ

   522رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَقْوُم حديث َأَنٍس، َقاَل: َكَسَرِت الربيُع، َوِهَي َعمُة َأَنِس ْبِن َماِلٍك، ثَِنيَة َجاِرَيٍة ِمَن اَألْنَصاِر، َفَطَلَب 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلِقَصاِص؛ َفَقاَل َأَنُس اْلِقَصاَص، َفَأَتُوا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَأَمَر 

عليه  ْبُن النْضِر، َعم َأَنِس ْبِن َماِلٍك: َال َواِهللا َال ُتْكَسُر ِسنَها َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا
ُلوا اَألْرَش؛ َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم: َيا َأَنُس ِكتَاُب اِهللا اْلِقَصاُص َفَرِضَي اْلَقْوُم َوَقبِ 

سورة المائدة:  5كتاب التفسير:  65ِإن ِمْن ِعَباِد اِهللا َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى اِهللا َألَبرُه أخرجه البخاري في: 
  باب قوله (والجروح قصاص) 6

  522رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما يباح به دم المسلم
  523رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َال َيِحل َدُم اْمِرىٍء ُمْسِلٍم َيْشَهُد 
ثيُب الزاِني، َواْلَماِرُق ِمَن الديِن َأْن َال ِإلَه ِإال اُهللا َوَأني َرُسوُل اِهللا ِإال ِبِإْحَدى َثَالٍث: النْفُس بِالنْفِس، َوال

  باب قوله تعالى (أن النفس بالنفس) 6كتاب الديات:  87التاِرُك اْلَجَماَعَة أخرجه البخاري في: 
  523رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  بيان ِإثم من سّن القتل

  523رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َالُ تْقَتُل َنْفٌس حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد 



      

ُل َمن َسن اْلَقْتَل أخرجه البخاري في:  ُه َأوِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها، َألن َكاَن َعَلى اْبِن آدَم اَألو 60ُظْلًما ِإال 
   ذريتهباب َخْلق آدم صلوات اهللا عليه و  1كتاب األنبياء: 
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  523رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  المجازاة بالدماء في اآلخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
  524رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُل َما ُيْقضى َبيْ  صلى اهللا عليه وسلم: َأو ِبياِس حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل النَن الن

  باب القصاص يوم القيامة 48كتاب الرقاق:  81ِبالدَماِء أخرجه البخاري في: 
  524رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال

   524رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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الزَماُن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِة َيْوَم َخَلَق السمَواِت حديث َأِبي َبْكَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 
 ْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَالَثٌة ُمَتَواِلَياٌت: ذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحج ِة َواْلُمَحرُم، َواَألْرَض، السَنُة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا؛ ِمْنَها َأ

َباَن؛ َأي َشْهٍر هَذا ُقْلَنا: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َفَسَكَت َحتى َظَننا َأنُه َوَرَجُب َمَضَر، الِذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشعْ 
ِة ُقْلَنا: َبَلى َقاَل: َفَأي َبَلٍد هَذا ُقْلَنا: اُهللا َوَرسُ  يِه ِبَغْيِر اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس ُذو اْلِحج وُلُه َأْعَلُم َفَسَكَت َسُيَسم

 ى َظَننَيْوٍم هَذا ُقْلَنا: اهللاُ َحت يِه ِبَغْيِر اْسِمِه، َقاَل: َأَلْيَس اْلَبْلَدَة ُقْلَنا: َبَلى َقاَل: َفَأي ُه َسُيَسمَوَرُسوُلُه  ا َأن
يِه ِبغْيِر اْسِمِه َقاَل: َأَلْيَس َيْوَم النْحِر ُقْلَنا: َبلَ  ُه َسُيَسما َأنى َظَننِدَماَءُكْم َأْعَلُم َفَسَكَت َحت ى َقاَل: َفِإن

َيْوِمُكْم هَذا ِفي َوَأْمَواَلُكْم َقاَل ُمَحمٌد (َأَحُد ِرَجاِل السَنِد) َوَأْحِسُبُه َقاَل: َوَأْعَراَضُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة 
َأْعَماِلُكْم، َأَال َفَال َتْرِجُعوا َبْعِدي ُضالًال  َبَلِدُكْم هَذا في َشْهِرُكْم هَذا؛ َوَسَتْلَقْوَن َربُكْم َفَسَيْسَأُلُكْم َعنْ 

ْوَعى َلُه ِمْن َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض، َأَال ِلُيَبلِغ الشاِهُد اْلَغاِئَب، َفَلَعل َبْعَض َمْن ُيَبلُغُه َأْن ُيُكوَن َأ
ٌد ِإَذا َذَكَرُه َيقُ  ْغُت َبْعِض َمن َسِمعُه َفَكاَن ُمَحمَقاَل: َأَال َهْل َبل ٌد صلى اهللا عليه وسلم ثُموُل: َصَدَق ُمَحم



      

َتْيِن أخرجه البخاري في:  باب حجة الوداع 77كتاب المغازي:  64َمر  
   524رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
  525رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقضى ِفي اْمَرَأَتْيِن ِمْن ُهَذْيٍل اْقَتَتَلَتا، َفَرَمْت 

َتَصُموا ِإَلى ِإْحَداُهَما اُألْخَرى َبَحَجٍر، َفَأَصاَب َبْطَنَها َوِهَي َحاِمٌل، َفَقَتَلْت َوَلَدَها الِذي ِفي َبْطِنَها َفاخْ 
الِتي  النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقضى َأن ِدَيَة َما ِفي َبْطِنَها ُغرٌة: َعْبٌد َأْو َأَمٌة؛ َفَقاَل َوِلي اْلَمْرَأةِ 

، فَ  ِمْثُل َذِلَك بَطَل َفَقاَل َغِرَمْت: َكْيَف َأْغَرُم، َيا َرُسوَل اِهللا َمْن َال َشِرَب َوَال َأكَل، َوَال َنَطَق َوَال اْسَتَهل
 46كتاب الطب:  76النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَما هَذا ِمْن ِإْخَواِن اْلكهاِن أخرجه البخاري في: 

  باب الكهانة
  525رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عنه، َأنُه اْسَتَشاَرُهْم ِفي ِإْمَالِص حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َوُمَحمِد ْبِن َمْسَلَمَة َعْن ُعَمَر رضي اهللا

 َمْسَلَمَة َأنُه اْلَمْرَأِة؛ َفَقاَل اْلُمِغيَرُة: َقضى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِباْلُغرِة: َعْبٍد َأْو َأَمٍة َفَشِهَد ُمَحمُد ْبنُ 
باب جنين  25كتاب الديات:  87َشِهَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقضى ِبِه أخرجه البخاري في: 

  المرأة
  526رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الحدود
  526رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حد السرقة ونصابها

  526رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

أخرجه البخاري  حديث َعاِئَشَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُتْقَطُع َيُد الساِرِق ِفي ُرُبِع ِديَنارٍ 
   باب قول اهللا تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 13كتاب الحدود:  86في 
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  526رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِهَم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقَطَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيَد ساِرٍق ِفي ِمَجن َثَمُنُه َثَالَثُة َدَرا
  باب قول اهللا تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 13كتاب الحدود:  86أخرجه البخاري في: 

  527رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ُدهُ؛حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَعَن اُهللا الساِرَق، َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع يَ 
  باب لعن السارق إذا لم ُيَسم 7كتاب الحدود:  86َوَيْسِرُق اْلَحْبَل َفتُْقَطُع َيُدهُ أخرجه البخاري في: 

  527رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
  527رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِميِة الِتي َسَرَقْت، َفَقاَل: َوَمْن ُيَكلُم ِفيَها َرُسوَل اِهللا حديث َعاِئَشَة، َأن ُقَرْيًشا َأَهمهُ 

صلى اهللا عليه وسلم َفَقاُلوا: َوَمْن َيْجَتِرى َعَلْيِه ِإال ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، ِحب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأَتْشَفُع ِفي َحد ِمْن ُحُدوِد اِهللا ثُم َقاَم وسلم َفَكلَمُه ُأَساَمُة، فَ 

، َوإَِذا َسَرَق ِفيِهُم َفاْخَتَطَب، ثُم َقاَل: ِإنَما َأْهَلَك الِذيَن َقْبَلُكْم َأنُهْم َكاُنوا، ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشِريُف َتَرُكوهُ 
ِعيُف َأقَ  ٍد َسَرَقْت، َلَقَطْعُت َيَدَها أخرجه البخاري الضَفاِطَمَة اْبَنَة ُمَحم ؛ َواْيُم اِهللا َلْو َأناُموا َعَلْيِه اْلَحد

  باب حدثنا أبو اليمان 54كتاب األنبياء:  60في: 
  527رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رجم الثيب في الزنى

   528رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/242(  

  



      

، َوَأْنَزَل َعَلْيِه اْلِكَتاَب َفكَ  ًدا صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَحقاَهللا َبَعَث ُمَحم اِب ِإناَن حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخط
َرَجْمَنا َبْعَدُه ِمما َأْنَزَل اُهللا آَيُة الرْجِم، َفَقَرْأَناَها َوَعَقْلَناَها َوَوَعْيَناَها َرَجَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَ 

 ْجِم ِفي ِكَتاِب اِهللا؛ َفَيِضلاِس َزَماٌن، َأْن َيُقوَل َقاِئٌل: َواِهللا َما َنِجُد آَيَة الروا ِبَتْرِك َفَأْخشى، ِإْن َطاَل ِبالن
َن الرَجاِل َوالنَساِء، ِإَذا َقاَمِت َفِريَضٍة َأْنَزَلَها اُهللا َوالرْجُم ِفي ِكَتاِب اِهللا َحق َعَلى َمْن َزَنى، ِإَذا ُأْحِصَن، مِ 

باب رجم الحبلى من  31كتاب الحدود:  86اْلَبيَنُة، َأْو َكاَن اْلَحَبُل َأِو االْعِتَراُف أخرجه البخاري في: 
  الزنا إذا أحصنت

  528رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من اعترف على نفسه بالزنى
  528رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َأِبي ُهَرْيَرَة َوَجاِبٍر َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأَتى َرُجٌل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد،  حديث

ى َنْفِسِه ِهَد َعلَ َفَناَداُه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َزَنْيُت َفَأْعَرَض َعْنُه، حتى َردَد َعَلْيِه َأْرَبَع َمراٍت؛ َفَلما شَ 
َأْرَبَع َشَهاَداٍت َدَعاهُ النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َأِبَك ُجُنوٌن َقاَل: َال َقاَل: َفَهْل َأْحَصْنَت َقاَل: 

َرَجْمَناهُ َنَعْم، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْذَهُبوا ِبِه َفاْرُجُموهُ َقاَل َجاِبٌر: َفُكْنُت ِفيَمْن َرَجَمُه، فَ 
كتاب  86ِباْلُمَصلى؛ َفَلما َأْذَلَقْتُه اْلِحَجاَرةُ َهَرَب، َفَأْدَرْكَناُه ِباْلَحرِة، َفَرَجْمَناُه أخرجه البخاري في: 

  باب ال يرجم المجنون والمجنونة 22الحدود: 
   528رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َخاِلٍد اْلُجَهِني َقاَال: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأْنُشُدَك  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َوَزْيِد ْبنِ 
ِبِكتَاِب اِهللا، اَهللا ِإال َقَضْيَت َبْيَنَنا ِبِكَتاِب اِهللا؛ َفَقاَم َخْصُمُه، َوَكاَن َأْفَقَه ِمْنُه، َفَقاَل: َصَدَق، اْقِض َبْيَنَنا 

َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ُقْل َفَقاَل: ِإن اْبِني َكاَن َعِسيًفا ِفي َأْهِل هَذا، َوْأَذْن ِلَي 
َعَلى  َبُروِني َأن َفَزَنى ِباْمَرَأِتِه، َفاْفَتَدْيُت ِمْنُه ِبِماَئِة َشاٍة َوَخاِدٍم؛ َوإِني َسَأْلُت ِرَجاًال ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َفَأخْ 

ن َبْيَنُكَما اْبِني َجْلَد ِماَئٍة َوَتْغِريَب َعاٍم، َوَأن َعَلى اْمَرَأِة هَذا الَرْجَم؛ َفَقاَل: َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َألْقِضيَ 
َيا ُأَنْيُس اْغُد َعَلى اْمَرَأِة هَذا ِبِكَتاِب اِهللا: اْلِماَئَة َواْلَخاِدُم َرد َعَلْيَك، َوَعَلى اْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم؛ وَ 

باب هل  46كتاب الحدود:  86َفَسْلَها، َفِإِن اْعَتَرَفْت َفاْرُجْمَها َفاْعَتَرَفْت، َفَرَجَمَها أخرجه البخاري في: 
  يأمر اإلمام رجًال فيضرب الحد غائًبا عنه

  529رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  رجم اليهود أهل الذمة في الزنى

   530رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 

)2/244(  

  

 حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن اْلَيُهوَد َجاُءوا ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَذَكُروا َلُه َأن َرُجالً 
ِفي التْوَراِة ِفي َشْأِن الرْجِم  ِمْنُهْم َواْمَرَأًة َزَنَيا َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َتِجُدونَ 

َراِة َفَنَشُروَها، َفَوَضَع َفَقاُلوا: َنْفَضُحُهْم َوُيْجَلُدوَن َفَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن َسَالٍم: َكَذْبُتْم ِإن ِفيَها الرْجَم َفَأَتْوا ِبالتوْ 
ا َوَما َبْعَدَها؛ َفَقاَل َله َعْبُد اِهللا ْبُن َسَالٍم: اْرَفْع َيدَك َفَرَفَع َيَدُه، َأَحُدُهْم َيَدُه َعَلى آَيِة الرْجِم، َفَقَرَأ َما َقْبَلهَ 

عليه وسلم،  َفِإَذا ِفيَها آَيُة الرْجِم َفَقاُلوا: َصَدَق َيا ُمَحمُد ِفيَها آَيُة الرْجِم َفَأَمَر ِبِهَما َرُسوُل اِهللا صلى اهللا
  َفُرِجَما

كتاب  61ُن ُعَمَر: َفَرَأْيُت الرُجَل َيْجَنُأ َعَلى اْلَمْرَأِة، َيِقيَها اْلِحَجاَرَة أخرجه البخاري في: َقاَل َعْبُد اِهللا بْ 
  باب قول اهللا تعالى (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) 26المناقب: 

  530رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ْيَباِنيَقاَل: َسَأْلُت َعْبَد اِهللا ْبَن َأِبي َأْوَفى، َهْل َرَجَم َرُسوُل اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى َعِن الش ،
 86صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َنَعْم ُقْلُت: َقْبَل ُسوَرِة النوِر َأْم َبْعُد َقاَل: َال َأْدِري أخرجه البخاري في: 

  باب رجم المحصن 21كتاب الحدود: 
   531رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َزَنِت اَألَمُة َفَتَبيَن ِزَناَها، 
َها َوَلْو ِبَحْبٍل ِمْن َشَعٍر َفْلَيْجِلْدَها َوَال ُيَثرْب، ثُم ِإْن َزَنْت َفْلَيْجِلْدَها َوَال ُيَثرْب، ثُم ِإْن َزَنِت الثاِلَثَة َفْليِبعْ 

  باب بيع العبد الزاني 66كتاب البيوع:  34أخرجه البخاري في: 
  531رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِئَل َعِن اَألَمِة، ِإَذا َزَنْت َوَلمْ 



      

َقاَل: ِإْن َزَنْت َفاْجِلُدوَها، ثُم ِإْن َزَنْت َفاْجِلُدوَها، ثُم ِإْن َزَنْت َفِبيُعوَها َوَلْو ِبَضِفيٍر أخرجه  ُتْحِصْن،
  باب بيع العبد الزاني 66كتاب البيوع:  34البخاري في: 
  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حد الخمر

  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَل: َجَلَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي اْلَخْمِر، ِباْلَجِريِد َوالنَعاِل؛ َوَجَلَد َأُبو َبْكٍر حديث َأَنٍس، قَ 
  باب الضرب بالجريد والنعال 4كتاب الحدود:  86َأْرَبِعيَن أخرجه البخاري في: 

  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َما ُكْنُت ِالِقيَم َحدا َعَلى َأَحٍد َفيُموَت، َفَأِجَد ِفي حديث َعِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه
 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْم َيُسن ُه َلْو َماَت َوَدْيُتُه؛ َوذِلَك َأنَصاِحَب اْلَخْمِر، َفِإن ُه َنْفِسي، ِإال

  لنعالكتاب الحدود: باب الضرب بالجريد وا 86أخرجه البخاري في: 
  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قدر أسواط التعزير

   532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُبْرَدةَ رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال ُيْجَلُد َفْوَق َعْشِر 0
باب كم التعزير  42كتاب الحدود:  86رجه البخاري في: َجَلَداٍت، ِإال ِفي َحد ِمْن ُحُدوِد اهللا أخ

  واألدب
  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الحدود كفارات ألهلها

  532رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِمِت رضي اهللا عنه، َوَكاَن َشِهَد َبْدًرا، َوُهَو َأَحُد النَقَباِء َلْيَلَة اْلَعَقَبِة:  َرُسوَل اِهللا حديث ُعَباَدَة ْبِن الص َأن



      

صلى اهللا عليه وسلم َقاَل، َوَحْوَلُه ِعَصاَبٌة ِمْن َأْصَحاِبِه: َباِيُعوِني َعَلى َأْن َال ُتْشِرُكوا ِباِهللا َشْيًئا َوَال 
يُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َوَال َتْعُصوا ِفي َمْعُروٍف، َتْسِرُقوا َوَال َتْزُنوا َوَال َتْقتُُلوا َأْوَالَدُكْم َوَال َتْأَتوا ِبُبْهَتاٍن َتْفَتُروَنُه َبْيَن َأْيدِ 

ُه، َوَمْن َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْجُرُه َعَلى اِهللا، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفُعوِقَب ِفي الدْنَيا َفُهَو َكفاَرٌة لَ 
ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه، َوإِْن َشاَء َعاَقَبُه َفَباَيْعَناُه َعَلى َذِلَك  َأَصاَب ِمن َذِلَك َشْيًئا ثُم َسَتَره اُهللا، َفُهَو ِإَلى اِهللا،

  باب حدثنا أبو اليمان 11كتاب اإليمان:  2أخرجه البخاري في: 
  533رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جرح العجماء والمعدن والبئر جبار

  533رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَعْجَماُء ُجَباٌر، َوالِبْئُر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا
  في الركاز الخمس 66ُجَباٌر، َواْلَمْعِدُن ُجَباٌر، َوِفي الرَكاِز اْلُخُمُس أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة: 

  533رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   كتاب األقضية
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  533رقم الصفحة:  1جزء: رقم ال
  

  اليمين على المدعى عليه
  533رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْنِفَذ بِإْشًفا حديث اْبِن َعباٍس ِإن اْمَرَأَتْيِن َكاَنتَا َتْخِرَزاِن ِفي َبْيٍت َأْو ِفي اْلُحْجَرِة، َفَخَرَجْت ِإْحداُهَما َوَقْد أُ 

َرى، َفُرِفَع ِإَلى اْبِن َعباٍس، َفَقاَل اْبُن َعباٍس: َقاَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا ِفي َكفَها، َفادَعْت َعَلى اُألخْ 
َها (ِإن الِذيَن عليه وسلم: َلْو ُيْعَطى الناُس بَدْعَواُهْم َلَذَهَب ِدَماُء َقْوٍم َوَأْمَواُلُهْم َذكُروَها ِباِهللا، َواْقَرُءوا َعَليْ 

اِهللا) َفَذكُروَها َفاْعَتَرَفْت َفَقاَل اْبُن َعباٍس: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْلَيِميُن َعَلى َيْشَتُروَن ِبَعْهِد 
باب إن الذين يشترون  3سورة آل عمران:  3كتاب التفسير:  65اْلُمدَعى َعَلْيِه أخرجه البخاري في: 

  بعهد اهللا وأيمانهم ثمًنا قليال
  534الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 



      

  
  الحكم بالظاهر واللحن بالحجة

  534رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُأم َسَلَمَة، َزْوِج الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َسِمَع 
َبَشٌر، َوإِنه َيْأِتيِني اْلَخْصُم، َفَلَعل َبْعَضُكْم َأْن َيكوَن  ُخُصوَمًة ِبَباِب ُحْجَرِتِه، َفَخَرَج ِإَلْيِهْم، َفَقاَل: ِإنَما َأَنا

 ِقْطَعٌة ِمَن َأْبَلَغ ِمْن َبْعٍض، َفَأْحِسُب َأنُه َصَدَق َفَأْقِضَي َلُه ِبذِلَك؛ َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِبَحق ُمْسِلٍم َفِإنَما ِهيَ 
باب إثم من خاصم في باطل  16كتاب المظالم:  46َها أخرجه البخاري في: الناِر َفْلَيْأُخْذَها َأْو َفْلَيْتُركْ 

  وهو يعلمه
  534رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قضية هند

   535رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َشِحيٌح، َوَلْيَس ُيْعِطيِني َما  حديث َعاِئَشَة، َأن ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َأَبا ُسْفَياَن َرُجلٌ 
خرجه َيْكِفيِني َوَوَلِدي، ِإال َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال َيْعَلُم َفَقاَل: ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروِف أ

باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها  9كتاب النفقات:  69البخاري في: 
  دها بالمعروفوول

  535رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِل حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجاَءْت ِهْنُد ِبْنُت ُعْتَبَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َما َكاَن َعَلى َظْهِر اَألْرِض ِمْن َأهْ 
َيْوَم َعَلى َظْهِر اَألْرِض َأْهُل ِخَباٍء َأَحب ِإَلي ِخَباٍء، َأَحب ِإَلي َأْن َيِذلوا ِمْن َأْهِل ِخَباِئَك، ثُم َما َأْصَبَح الْ 

وا ِمْن َأْهِل ِخباِئَك، َقاَل: َوَأْيًضا َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن َأَبا ُسْفيَ  اَن َرُجٌل َأْن َيِعز
يٌك، َفَهْل َعَلي َحَرٌج َأْن ُأْطِعَم ِمَن الِذي  ِباْلَمْعُروِف أخرجه البخاري في: ِمس َلُه ِعَياَلَنا َقاَل: َال ُأَراُه ِإال

  باب ذكر هند بنت عتبة 23كتاب مناقب األنصار:  63
  535رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع من أداء حق لزمه، أو 



      

  طلب ما ال يستحقه
  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِت، حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اَهللا َحرَم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اُألمهَ 

 43َضاَعَة اْلَماِل أخرجه البخاري في: َوَوْأَد اْلَبَناِت، َوَمنَع َوَهاِت، َوَكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السَؤاِل، َوإِ 
   باب ما ينهى عن إضاعة المال 19كتاب االستقراض: 
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  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان أجر الحاكم ِإذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإَذا َحَكَم اْلَحاِكُم َفاْجَتَهَد ثُم  حديث َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى

 21كتاب االعتصام:  96َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ثُم َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر أخرجه البخاري في: 
  باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اُن، َفِإني حديث َأِبي َبْكَرَة، َأنُه َكَتَب ِإَلى اْبِنِه، َوَكاَن ِبِسِجْسَتاَن، ِبَأْن َال َتْقِضَي َبْيَن اْثَنْيِن َوَأْنَت َغْضبَ 

َين َحَكٌم َبْيَن اْثَنْيِن َوُهَو َغْضَباُن أخرجه البخاري َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال َيْقضِ 
  باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان 13كتاب األحكام:  93في: 

  536رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور
  537رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

وُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا هَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرسُ 
  باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود 5كتاب الصلح:  53َرد أخرجه البخاري في: 

  537رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان اختالف المجتهدين
   537رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َكاَنِت اْمَرَأَتاِن 
ِت اُألْخَرى َمَعُهَما اْبَناُهَما، َجاَء الذْئب َفَذَهَب ِباْبِن ِإْحَداُهَما، َفَقاَلْت َصاِحَبُتَها ِإنَما َذَهَب ِباْبِنِك، َوَقالَ 

َأْخَبَرتَاهُ نَما َذَهَب ِباْبِنِك؛ َفَتَحاَكَمَتا ِإَلى َداُوَد، َفَقضى ِبِه ِلْلُكْبَرى؛ َفَخَرَجَتا َعَلى ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، فَ إِ 
ْبُنَها َفَقضى ِبِه َفَقاَل: اْئُتوِني ِبالسكيِن َأُشقُه َبْيَنُهَما، َفقَاَلِت الُصْغَرى: َال َتْفَعْل، َيْرَحُمَك اُهللا، ُهَو ا

ْغَرى أخرجه البخاري في:  باب قول اهللا تعالى ووهبنا لداود سليمان 40كتاب األنبياء:  60ِللص  
  537رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب ِإصالح الحاكم بين الخصمين

  538رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم: اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل الن ِبي
َقاَر: خْذ َذَهَبَك َلُه، َفَوَجَد الرُجُل الِذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجرًة ِفيَها َذَهٌب، َفَقاَل َلُه الِذي اْشَتَرى اْلعَ 

َلْم َأْبَتْع ِمْنَك الذَهَب َوَقاَل الِذي َلُه اَألْرُض: ِإنَما ِبْعُتَك اَألْرَض َوَما ِمني، ِإنَما اْشَتَرْيُت ِمْنَك اَألْرَض وَ 
َل اآلَخُر: ِلي ِفيَها؛ َفَتَحاَكَما ِإَلى َرُجٍل َفَقاَل الِذي َتَحاَكَما ِإَلْيِه: َأَلُكَما َوَلٌد َقاَل َأَحُدُهَما: ِلي ُغَالٌم، َوَقا

كتاب  60ْنِكُحوا اْلُغَالَم اْلَجاِرَيَة، َوَأْنِفُقوا َعَلى َأْنُفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصدَقا أخرجه البخاري في: َجاِرَيٌة؛ َقاَل: َأ
  باب حدثنا أبو اليمان 54األنبياء: 

  538رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   كتاب اللقطة
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  538رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَسَأَلُه َعِن حديث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد 
ْفَها َسَنًة، َفِإْن َجاَء َصاِحُبَها، َوإِال َفَشْأَنَك  َعر َقَطِة، َفَقاَل: اْعِرْف ِعَفاَصَها َوِوَكاَءَها، ثُمِبَها َقاَل: الل

َي َلَك َأْو َألِخيَك َأْو ِللذْئِب َقاَل: َفَضالُة اِإلِبِل َقاَل: َماَلَك َوَلَها َمَعَها ِسَقاُؤَها َفَضالُة اْلَغَنِم َقاَل: هِ 
باب  12كتاب المساقاة:  42َوِحَذاُؤَها، َتِرُد اْلَماَء َوَتأُكُل الشَجَر َحتى َيْلَقاَها َربَها أخرجه البخاري في: 

  شرب الناس والدواب من األنهار
  538رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث ُأَبي ْبِن َكْعٍب رضي اهللا عنه، َقاَل: َوَجْدُت ُصرًة َعَلى َعْهِد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفيَها 

ْفَها َحْوًال َفَعرْفُتَها حَ  صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َعر ِبيَأَتْيُت، َفَقاَل: ِماَئُة ِديَناٍر، َفَأَتْيُت ِبَها الن ْوًال، ثم
ْفَها َحْوًال َفَعرْفتَُها َحْوًال، ُثم َأَتْيتُ  َأَتْيُتُه، َفَقاَل: َعر ْفُتَها َحْوًال، ثُم فَها َحْوًال َفَعراِبَعَة َفَقاَل: اْعِرْف َعرُه الر

كتاب اللقطة:  45ال اْسَتْمِتْع ِبَها أخرجه البخاري في: ِعدَتَها َوِوَكاَءَها َوِوَعاَءَها، َفِإْن َجاَء َصاِحُبَها، َوإِ 
  باب هل يأخذ اللقطة وال يدعها تضيع حتى ال يأخذها من ال يستحق 10

  539رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم حلب الماشية بغير ِإذن مالكها
   539رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْحلَُبن َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرىٍء ِبَغْيِر  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر،
ُهْم ُضُروُع َمَواِشيِهْم ِإْذِنِه، َأُيِحب َأَحُدُكْم َأْن ُتْؤَتى َمْشُرَبُتُه َفُتْكَسَر ِخَزاَنُتُه، َفُيْنَتَقَل َطَعاُمُه َفِإنَما َتْخُزُن لَ 

باب ال  8كتاب اللقطة:  45َماِتِهْم؛ َفَال َيْحُلَبن َأَحٌد َماِشَيَة َأَحٍد ِإال ِبِإْذِنِه أخرجه البخاري في: َأْطعِ 
  تحتلب ماشية أحد بغير إذن

  539رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الضيافة ونحوها



      

  540رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل:  صلى اهللا عليه حديث َأِبي ُشَرْيٍح اْلَعَدِوي ِبيَم النَسِمَعْت ُأُذَناَي، َوَأْبَصَرْت َعْيَناَي، ِحيَن َتَكل
 اآلِخِر َفْلُيْكِرْم وسلم، َفَقاَل: َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْومِ 

َياَفةُ َثَالَثُة َأياٍم، َفَما َكاَن َوَراَء َذِلكَ َضْيَفُه َجاِئَزَته َقا َل: َوَما َجاِئَزُتَه َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َيْوٌم َوَلْيلٌة، َوالض 
 78في: َفُهَو َصَدَقٌة َعَلْيِه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا َأْو ِلَيْصُمْت أخرجه البخاري 

  باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره 31كتاب األدب: 
   540رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباِهللا َواْلَيْوِم اآلخِ  ِر حديث َأِبي ُشَرْيٍح اْلَكْعِبي
َياَفُة َثَالَثُة َأياٍم، َفَما َبْعَد َذِلَك َفُهَو َصَدَقٌة، َوَال َيِحل َلُه أَ َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ  ْن َيْثِوَي ، َجاِئَزُتُه َيْوٌم َوَلْيَلٌة، َوالض

  باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه 85كتاب األدب:  78ِعْنَدُه َحتى ُيْحِرَجُه أخرجه البخاري في: 
  540حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
َنا، َفَما حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: ُقْلَنا ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإنَك َتْبَعثَُنا َفَنْنِزُل ِبَقْوٍم َال َيْقُرو 

ْيِف َفاْقَبُلوا، َفإِ  َتَرى ِفيِه َفَقاَل َلَنا: ِإْن َنَزْلُتْم ِبَقْوٍم َفُأِمَر َلُكْم ِبَما َيْنَبِغي ِللض ْن َلْم َيْفَعُلوا َفُخُذوا ِمْنُهْم َحق
ْيِف أخرجه البخاري في:  باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 18كتاب المظالم:  46الض  

  541رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الجهاد
  541رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تقدم اإلعالم باإلغارةجواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم من غير 

  541رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وَن،  صلى اهللا عليه وسلم َأَغاَر َعَلى َبِني اْلُمْصَطِلِق َوُهْم َغار ِبيالن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن
ْم، َوَأَصاَب َيْوَمِئٍذ ُجَوْيِرَيَة َوَكاَن َعْبُد اِهللا ْبُن َوَأْنَعاُمُهْم ُتْسَقى َعَلى اْلَماِء، َفَقَتَل ُمَقاِتَلَتُهْم، َوَسَبى َذَراِريهُ 

  باب من ملك من العرب رقيًقا 13كتاب العتق:  49ُعَمَر ِفي َذِلَك اْلَجْيِش أخرجه البخاري في: 



      

  541رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في األمر بالتيسير وترك التنفير
   542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث َأِبي ُموسى َوُمَعاٍذ َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي ُبْرَدَة َعْن َأِبيِه، َقاَل: َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم َجدهُ 
 64ي في: بخار َأَبا موسى َوُمَعاًذا ِإَلى اْلَيَمِن، َفَقاَل: َيسَرا َوَال ُتَعسَرا، َوَبشَرا وََال ُتَنفَرا، َوَتَطاَوَعا أخرجه ال

  باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 60كتاب المغازي: 
  542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َيسُروا َوَال تَعسُروا، َوَبشُروا َوَال ُتَنفُروا أخرجه 

ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم  باب 11كتاب العلم:  3البخاري في: 
  كي ال ينفروا
  542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم الغدر
  542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِقَياَمِة حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن اْلَغاِدَر ُيْنَصُب َلُه ِلَواٌء َيْوَم الْ 

باب ما يدعى الناس  99كتاب األدب:  78َفُيقَاُل: هِذِه َغْدَرُة ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن أخرجه البخاري في: 
  بآبائهم

  542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْلِقَياَمِة، ُيْنَصُب  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِلُكل َغاِدٍر ِلَواٌء َيْومَ 
  باب إثم الغادر للبر والفاجر 22كتاب الجزية:  58َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْعَرُف ِبِه أخرجه البخاري في: 

  542رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز الخداع في الحرب



      

  543رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي صلى اهللا عليه وسلم: اْلَحْرُب ُخْدَعٌة أخرجه البخاري في: حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَاَل النبِ 
  باب الحرب خدعة 157كتاب الجهاد:  56

   543رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسمى النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلَحْرَب ُخْدَعًة أخرجه 
  باب الحرب خدعة 157ب الجهاد: البخاري في: كتا

  543رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة تمني لقاء العدّو، واألمر بالصبر عند اللقاء
  543رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َفِإذَ  ْوا ِلَقاَء اْلَعُدوصلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َال َتَمن ا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن الَنِبي

  باب ال تمنوا لقاء العدو 156كتاب الجهاد:  56َلِقيُتُموُهْم َفاْصِبُروا أخرجه البخاري في: 
  543رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى َكَتَب ِإَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْيِد اِهللا، ِحيَن َخَرَج ِإَلى اْلحُروِريِة، َأن َرُسولَ 

ى اهللا عليه وسلم ِفي َبْعِض َأياِمِه الِتي َلِقَي ِفيَها اْلَعُدو اْنَتَظَر َحتى َماَلِت الشْمُس، ثُم َقاَم ِفي صل
، َوَسُلوا اَهللا اْلَعاِفَيَة، َفِإَذا َلِقيُتُموُهْم َفا ْوا ِلَقاَء اْلَعُدواُس َالَتَمنَها الناِس َفَقاَل: َأيْصِبُرو الن ا، َواْعَلُموا َأن

 اْهِزْمُهْم اْلَجنَة َتْحَت ِظَالِل السُيوِف ثُم َقاَل: اللُهم ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، َوُمْجِرَي السَحاِب، َوَهاِزَم اَألْحَزاِب 
  باب ال تمنوا لقاء العدو 156كتاب الجهاد:  56َواْنُصْرَنا َعَلْيِهْم أخرجه البخاري في: 

  543رقم الصفحة:  1 رقم الجزء:
  

  تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
   544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن اْمَرَأًة ُوِجَدْت، ِفي َبْعِض َمَغاِزي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َمْقُتوَلًة؛ 
ْبَياِن أخرجه البخاري في: َفَأْنَكَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و  َساِء َوالصكتاب الجهاد:  56سلم َقْتَل الن

  باب قتل الصبيان في الحرب 147
  544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد

  544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْعِب ْبِن َجثاَمَة، َقاَل: َمر ِبيَ  اَن، َوُسِئَل َعْن  حديث الصصلى اهللا عليه وسلم ِباَألْبَواِء َأْو ِبَود ِبيالن
ري في: َأْهِل الداِر ُيَبيُتوَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، فُيَصاُب ِمْن ِنَساِئِهْم َوَذَراِريِهْم َقاَل: ُهْم ِمْنُهْم أخرجه البخا

  لولدان والذراريباب أهل الدار يبيتون فيصاب ا 146كتاب الجهاد:  56
  544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها

  544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َحرَق َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنْخَل َبِني النِضيِر َوَقَطَع، َوِهَي اْلُبَوْيَرُة، 
كتاب  64ِمْن ِليَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها َفبِإْذِن اِهللا) أخرجه البخاري في:  َفَنَزَلْت (َما َقَطْعُتمْ 

  باب حديث بني النضير 14المغازي: 
  544رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحليل الغنائم لهذه األمة خاصة

   545رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َغَزا َنِبي ِمَن اَألْنِبَياِء،  حديث َأِبي ُهَرْيَرةَ 
َوَال َأَحٌد َبَنى ُبُيوًتا َفَقاَل ِلَقْوِمِه: َال َيْتَبْعِني َرُجٌل َمَلَك ُبْضَع اْمَرَأٍة، َوُهَو ُيِريُد َأْن َيْبِني ِبَها َوَلما َيْبِن ِبَها، 



      

ِة َصَالَة َيْرَفْع ُسُقوَفَها، َوَال َأَحٌد اْشَتَرى َغَنًما َأْو َخِلَفاٍت َوُهَو َيْنَتِظُر ِوَالَدَها َفَغَزا، َفَدَنا ِمَن اْلَقْريَ  َوَلمْ 
َلْيَنا َفُحِبَسْت َحتى اْلَعْصِر، َأْو َقِريًبا ِمْن ذِلَك َفَقاَل لِلشْمِس: ِإنِك َمْأُموَرةٌ َوَأَنا َمْأُموٌر، اللُهم اْحِبْسَها عَ 

يُكْم ُغُلوًال، َفَتَح اُهللا َعَلْيِه؛ َفَجَمَع اْلَغَناِئَم، َفَجاَءْت (َيْعِني الناَر) ِلَتْأُكَلَها َفَلْم َتْطَعْمَها؛ َفَقاَل: ِإن فِ 
ْلُيَباِيْعِني ِمْن ُكل قبيلة َرُجٌل، َفَلِزَقْت َيُد َرُجٍل ِبيِدِه َفَقاَل: ِفيكُ  ُم اْلُغُلوُل َفْلُيَباِيْعِنى َقِبيَلُتَك َفَلِزَقْت َيُد َرُجَلْيِن َف

اَءِت الناُر َأْو َثَالَثٍة ِبَيِدِه َفَقاَل: ِفيُكُم اْلُغُلوُل َفَجاُءوأ ِبَرْأٍس ِمْثِل َرْأس َبَقَرٍة ِمَن الذَهِب َفَوَضُعوَها، َفجَ 
كتاب فرض  57َناِئَم، َرَأى َضْعَفَنا َوَعْجَزَنا َفَأَحلَها َلَنا أخرجه البخاري في: َفَأَكَلْتَها ثُم َأَحل اُهللا َلَنا اْلغَ 

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم أحلت لكم الغنائم 8الخمس: 
  545رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  األنفال

   546رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)2/258(  

  

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبَعَث َسِريًة، ِفيَها َعْبُد اِهللا، ِقَبَل َنْجٍد، َفَغِنُموا ِإِبًال حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل 
 57اري في: َكِثيًرا، َفَكاَنْت ِسَهاُمُهُم اْثَنْي َعَشَر َبِعيًرا َأْو َأَحَد َعَشَر َبِعيًرا؛ َوُنفُلوا َبِعيًرا َبِعيًرا أخرجه البخ

  ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين باب 15كتاب فرض الخمس: 
  546رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَنفُل َبْعَض َمْن َيْبَعُث ِمَن السَراَيا َألْنُفِسِهمْ 

ًة، ِسَوى ِقْسِم َعامِة اْلَجْيِش أخرجه البخاري في: باب ومن الدليل  15كتاب فرض الخمس:  57 َخاص
  على أن الخمس لنوائب المسلمين

  546رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  استحقاق القاتل سلب القتيل
  546رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َفَلما  حديث َأِبي َقتَاَدَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعاَم ُحَنْينٍ 

َتَدْرُت َحتى َأَتْيُتُه اْلَتَقْيَنا َكاَنْت ِلْلُمْسِلِميَن َجْوَلٌة، َفَرَأْيُت َرُجًال ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َعَال َرُجًال ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفاسْ 



      

 َفَضم ْيِف َعَلى َحْبِل َعاِتِقِه، َفَأْقَبَل َعَليى َضَرْبُتُه ِبالسًة َوَجْدُت ِمْنَها ِريَح اْلَمْوِت ِمْن َوَراِئِه َحتِني َضم
   ثُم َأْدَرَكُه اْلَمْوُت َفَأْرَسَلِني َفَلِحْقُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب، َفُقْلُت: َما َباُل الناِس َقاَل: َأْمُر اهللا
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َقاَل: َمْن َقَتَل َقِتيًال َلُه َعَلْيِه َبيَنٌة، َفَلُه َسَلُبُه ثُم ِإن الناَس َرَجُعوا، َوَجَلَس النِبي صلى اهللا عليه وسلم، فَ 
 َفُقْمُت َفُقْلُت: َمْن َفُقْمُت َفُقْلُت: َمْن َيْشَهُد ِلي ثُم َجَلْسُت ثُم َقاَل: َمْن َقَتَل َقِتيًال َلُه َعَلْيِه َبيَنٌة، َفَلُه َسَلُبهُ 

اَل الثَاِلَثَة ِمْثَلُه َفَقاَل َرُجٌل: َصَدَق َيا َرُسوَل اِهللا َوَسَلُبُه ِعْنِدي، َفَأْرِضِه َعني َيْشَهُد ِلي ثُم َجَلْسُت ثُم قَ 
ديق رضي اهللا عنه: َالَها اِهللا، ِإَذا َيْعِمُد إَِلى َأَسٍد ِمْن ُأْسِد اِهللا، ُيَقاِتُل َعِن اهللاِ  َفَقاَل َأُبو َبْكر الص 

وسلم، ُيْعِطيَك َسَلَبُه َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َصَدَق َفَأْعَطاُه، َفِبْعُت  َوَرُسوِلِه صلى اهللا عليه
ُل َماٍل َتْأثْلتُه ِفي اِإلْسَالِم أخرجه البخاري  ُه َألوْرَع َفاْبَتْعُت ِبِه َمْخِرًفا ِفي َبِني َسِلَمَة، َفِإن7في: الد 

  مس األسالب، ومن قتل قتيًال فله سلبهباب من لم يخ 18كتاب فرض الخمس: 
   546رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي، حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َعْوٍف، َقاَل: َبْيَنا َأَنا َواِقٌف ِفي الصف َيْوَم َبْدٍر، َفنَظْرُت َعْن َيِميِني َوِشَمالِ 
ٍة َأْسَناُنُهَما، َتَمنْيُت َأْن َأُكوَن َبْيَن َأْضَلَع ِمْنُهَما، َفَغَمَزِني َأَحُدُهَما، َفِإَذا َأَنا ِبُغَالَمْيِن ِمَن اَألْنَصاِر َحِديثَ 

َيُسب َرُسوَل  َفَقاَل: َيا َعم َهْل َتْعِرُف َأبا َجْهٍل ُقْلُت: َنَعْم، َما َحاَجُتَك ِإَلْيِه َيا اْبَن َأِخي َقاَل: ُأْخِبْرُت َأنهُ 
يه وسلم، َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلِئْن َرَأْيتُُه َال ُيَفاِرُق َسَواِدي َسَواَدُه َحتى َيُموَت اَألْعَجُل ِمنا اِهللا صلى اهللا عل

ْبُت ِلذِلَك َفَغَمَزِني اآلَخُر، َفَقاَل ِلي ِمْثَلَها َفَلْم َأْنَشْب َأْن َنَظْرُت ِإَلى َأِبي َجْهٍل َيُجوُل ِفي اس،  َفَتَعجالن
 اْنَصَرَفا ِإَلى ْلُت: َأَال ِإن هَذا َصاِحُبُكَما الِذي َسَأْلُتَماِني َفاْبَتَدَراُه ِبَسْيِفْيِهَما، َفَضَرَباُه َحتى َقَتَالُه، ُثم ق

ا َقَتْلُتُه؛ َفَقاَل: َهْل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْخَبَراُه، َفَقاَل: َأيُكَما َقَتَلُه َقاَل ُكل َواِحٍد ِمْنُهَما: َأنَ 
و ْبِن اْلَجُموِح َمَسْحُتَما َسْيَفْيُكَما َقاَال: َال َفَنَظَر ِفي السْيَفْيِن، َفَقاَل: ِكَالُكَما َقَتَلُه، َسَلُبُه ِلُمَعاٍذ ْبِن َعْمرِ 

كتاب فرض الخمس:  57ري في: َوَكاَنا ُمَعاَذ ْبَن َعْفَراَء، َوُمَعاَذ ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَجُموِح أخرجه البخا
  باب من لم يخمس األسالب ومن قتل قتيًال فله سلبه 18

  548رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  حكم الفيء
   549رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِلِه صلى اهللا عليه حديث ُعَمَر رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَنْت َأْمَواُل َبِني النِضيِر ِمما َأَفاَء اُهللا َعَلى َرُسو 
ةً  ا َلْم ُيوِجِف اْلُمْسِلُموَن َعَلْيِه ِبَخْيٍل َوَال ِرَكاٍب، َفَكاَنْت ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخاصوسلم ِمم ،

 َالِح َواْلُكَراِع، ُعدَيْجَعُل َما َبِقَي ِفي الس ًة ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه َوَكاَن ُيْنِفُق َعَلى َأْهِلِه َنَفَقَة َسَنِتِه، ثُم
  باب المجن من يتترس بترس صاحبه 80كتاب الجهاد والسير:  34البخاري في: 
   549رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن ُعَمَر ْبَن  ْصِرياِب رضي اهللا عنه، َعْن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبِن اْلَحَدَثاِن النحديث ُعَمَر ْبِن اْلَخط
َبْيِر ْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َدَعاُه، ِإْذ َجاَءُه َحاِجُبُه َيْرَفا، َفَقاَل: َهْل َلَك ِفي ُعْثَماَن َوَعْبِد الرْحمِن َوالز ا

ِلي َيْسَتأِذَناِن َوَسْعٍد َيْسَتأِذُنوَن َفَقاَل: َنَعْم، فََأْدِخْلُهْم َفَلِبَث َقِليًال، ثُم َجاَء َفَقاَل: َهْل َلَك ِفي َعباٍس َوعَ 
ا َدَخَال َقاَل َعباٌس: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْقِض َبْيِني َوَبْيَن هَذا، َوُهَما َيْخَتِصَماِن  ِذي َقاَل: َنَعْم َفَلمِفي ال

 َواْلَعب َعِلي ِضيِر؛ َفاْسَتبْهُط: َيا َأَفاَء اهللا َعَلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َبِني الناُس َفقَاَل الر
لِذي ِبِإْذِنِه َتُقوُم َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْقِض َبْيَنُهَما َوَأِرْح َأَحَدُهَما ِمَن اآلَخِر َفَقاَل ُعَمُر: اتِئُدوا، َأْنُشُدُكْم ِباِهللا ا

م، َقاَل: َال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة ُيِريُد السَماُء َواَألْرُض َهْل َتْعَلُموَن َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
، َفَقاَل: َأْنُشُدُكَما ِباِهللا َهْل تَ  اٍس َوَعِليِبذِلَك َنْفَسُه َقاُلوا: َقْد َقاَل ذِلَك َفَأْقَبَل ُعَمُر َعَلى َعب ْعَلَماِن َأن

َعْم َقاَل: َفِإني ُأَحدثُكْم َعْن هَذا اَألْمِر، ِإن اَهللا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقْد َقاَل َذِلَك َقاَال: نَ 
 َرُسوَلُه صلى اهللا عليه وسلم ِفي هَذا اْلَفْيِء ِبَشْيٍء َلْم ُيْعِطِه َأَحًدا َغْيَرُه، َفَقاَل َجل ُسْبَحاَنُه َكاَن َخص 

َجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال ِرَكاٍب ِإَلى َقْوِلِه َقِديٌر َفَكاَنْت هِذِه ِذْكُرهُ َوَما َأَفاَء اُهللا َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما َأوْ 
   َخاِلَصًة ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثُم، َواِهللا َما اْحتَاَزَها ُدوَنُكْم، َوَال اْسَتْأَثَرَها
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َحتى َبِقَي هَذا اْلَماُل ِمْنَها، َفَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َعَلْيُكْم، َلَقْد َأْعَطاُكُموَها َوَقَسَمَها ِفيُكمْ 
َعِمل َذِلَك َرُسوُل ُيْنِفُق َعَلى َأْهِلِه َنَفَقَة َسَنِتِهْم ِمْن هَذا اْلَماِل، ثُم َيْأُخُذ َما َبِقَي َفَيْجَعُلُه َمْجَعَل َماِل اِهللا فَ 

اَتُه ثُم ُتوفَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَأَنا َوِلي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحيَ 
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقَبَضُه َأُبو َبْكٍر، َفَعِمَل ِفيِه ِبَما َعِمَل ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ي َوَعباٍس، َوَقاَل: َتْذُكَراِن َأن َأَبا َبْكٍر ِفيِه َكَما َتُقوَالِن، َواُهللا َيْعَلُم ِإنُه ِفيِه َوَأْنُتْم ِحيَنِئٍذ َفَأْقَبَل َعَلى َعلِ 
عليه وسلم َلَصاِدٌق َبار َراِشٌد َتاِبٌع ِلْلَحق ثُم َتَوفى اُهللا َأَبا َبْكٍر، َفُقْلُت: َأَنا َوِلي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا 

ْكٍر، َفَقَبْضُتُه َسَنَتْيِن ِمْن ِإَماَرِتي َأْعَمل ِفيِه ِبَما َعِمَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأُبو َبْكٍر، َوَأِبي بَ 
ُرُكَما َجِميٌع، ، َوَأمْ َواُهللا َيْعَلُم َأني ِفيِه َصاِدٌق َبار َراِشٌد َتاِبٌع لْلَحق ثُم ِجْئُتَماِني ِكَالُكَما َوَكِلَمُتُكَما َواِحَدةٌ 

َفِجْئَتِني (َيْعِني َعباًسا) َفُقْلُت َلُكَما: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا 
 ْيُكَما، ُقْلُت: ِإْن ِشْئُتَما َدَفْعُتُه ِإَلْيُكَما، َعَلى َأن َعَلْيُكَما َعْهَد اِهللا َوِميثَاَقُه،  َصَدَقٌة َفَلما َبَدا ِلي َأْن َأْدَفَعُه ِإَل

إِال َلَتْعَمَالِن ِفيِه ِبَما َعِمَل ِفيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأُبو َبْكٍر، َوَما َعِمْلُت ِفيِه ُمْذ َوِليُت، وَ 
   اَفَال ُتَكلَماِني َفُقْلتَما: اْدَفْعُه ِإَلْيَنا ِبذِلَك، َفَدَفْعُتُه ِإَلْيُكمَ 
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َقَضاٍء َغْيِر َأَفَتْلَتِمَساِن ِمني َقَضاَء َغْيِر َذِلَك َفَواِهللا الِذي ِبِإْذِنِه َتُقوُم السَماُء َواَألْرُض َال َأْقِضي ِفيِه بِ 
، َفَأَنا َأْكِفيكَماُه أخ اَعُة، َفِإْن َعَجزُتَما َعْنُه َفاْدَفَعا ِإَليى تُقوَم السكتاب  64رجه البخاري في: َذِلَك َحت

  باب حديث بني النضير 14المغازي: 
  549رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ال نورث ما تركنا فهو صدقة

  553رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم،  حديث َعاِئَشَة، َأن َأْزَواَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن ُتُوفَي َرُسولُ 
، َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َأَلْيَس َقاَل َرُسوُل اهللاِ  صلى اهللا عليه  َأَرْدَن َأْن َيْبَعْثَن ُعْثَماَن ِإَلى َبْكٍر َيْسَأْلَنُه ِميَراثَُهن

لنبي صلى باب قول ا 3كتاب الفرائض:  85وسلم: َال َنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: 
  اهللا عليه وسلم: ال نورث ما تركنا صدقة

   553رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأُلُه حديث َعاِئَشَة، َأن َفاِطَمَة َعَلْيِها السَالُم، ِبْنَت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأْرَسَلْت ِإَلى َأِبي َبْكٍر َتسْ 
هللا عليه وسلم، ِمما َأَفاَء اُهللا َعَلْيِه ِباْلَمِديَنِة َوَفَدٍك َوَما َبِقَي ِمْن ُخُمِس ِمَيراَثَها ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى ا

ْأُكُل َخْيَبَر َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة، ِإنَما يَ 
سلم ِفي هَذا اْلَماَل َوإِني، َواِهللا َال ُأَغيُر َشْيًئا ِمْن َصَدَقِة َرُسوِل اِهللا صلى آُل ُمَحمٍد صلى اهللا عليه و 

اهللا عليه وسلم َعْن َحاِلَها الِتي َكان َعَلْيَها ِفي َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَألْعَمَلن ِفيَها ِبَما 
يه وسلم َفَأبى َأُبو َبْكٍر َأْن َيْدَفَع ِإَلى َفاِطَمَة ِمْنَها َشْيًئا َفَوَجَدْت َفاِطَمُة َعِمَل ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عل

وسلم ِستَة َعَلى َأِبي َبْكٍر ِفي َذِلَك، َفَهَجَرْتُه، َفَلْم ُتَكلْمُه َحتى ُتُوفَيْت َوَعاَشْت َبْعَد النِبي صلى اهللا عليه 
فَيْت َدَفَنَها َزْوُجَها َعِلي َلْيًال، َوَلْم ُيْؤِذْن ِبهَا َأَبا َبْكٍر، َوَصلى َعَلْيَها َوَكاَن ِلَعِلي ِمَن َأْشُهٍر، َفَلما ُتوُ 

َباَيَعَتُه، ْكٍر َومُ الناِس َوْجٌه َحَياَة َفاِطَمَة َفَلما ُتُوفَيِت اْسَتْنَكَر َعِلي ُوُجوَه الناِس، َفاْلَتَمَس ُمَصاَلَحَة َأِبي بَ 
َيًة ِلَمْحَضِر ُعَمَر) َوَلْم َيُكْن ُيَباِيُع ِتْلَك اَألْشُهَر َفَأْرَسَل ِإَلى َأِبي َبْكٍر: َأِن اْئِتَنا، َوَال َيْأِتَنا َأَحٌد َمَعَك (َكَراهِ 

ِسْيَتُهْم َأْن َيْفَعُلوا ِبي َواِهللا آلِتَينُهْم َفَقاَل ُعَمُر: َال، َواِهللا َال َتْدُخُل َعَلْيِهْم َوْحَدَك َفقَاَل َأُبو َبْكٍر: َوَما عَ 
   َفَدَخَل َعَلْيِهْم َأُبو َبْكٍر، َفَتَشهَد َعِلي، َفَقاَل: ِإنا َقْد َعَرْفَنا َفْضَلكَ 
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َدْدَت َعَلْيَنا ِباَألْمِر، َوُكنا َنَرى، َوَما َأْعَطاَك اُهللا، َوَلْم َنْنَفْس َعَلْيَك َخْيًرا َساَقُه اُهللا ِإَلْيَك، َولِكنَك اْسَتبْ 
ْكٍر ِلَقَراَبِتَنا ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنِصيًبا َحتى َفاَضْت َعْيَنا َأِبي َبْكٍر َفَلما َتَكلَم َأُبو بَ 

َأَحب ِإَلي َأْن َأِصَل ِمْن َقَراَبِتي، َوَأما َقاَل: َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقَراَبُة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َرُسوَل اِهللا صلى  الِذي َشَجَر َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِمْن هِذِه اَألْمَواِل َفَلْم آُل ِفيَها َعِن اْلَخْيِر، َوَلْم َأْتُرْك َأْمًرا َرَأْيتُ 

َعِلي َألِبي َبْكٍر: َمْوِعُدَك اْلَعِشيَة لِْلَبْيَعِة َفَلما َصلى َأُبو  اهللا عليه وسلم َيْصَنُعُه ِفيَها ِإال َصَنْعُتُه َفَقالَ 
الِذي اْعَتَذَر ِإَلْيِه َبْكٍر الظْهَر، َرِقَي َعَلى اْلِمْنَبِر َفَتَشهَد، َوَذَكَر َشْأَن َعِلي َوَتَخلَفُه َعِن اْلَبْيَعِة، َوَعَذْ رهُ بِ 

، َفَعظَم َحق َأِبي َبْكٍر، َوَحدَث َأنُه َلْم َيْحِمْلُه َعَلى الِذي َصَنَع، َنَفاَسًة َعَلى َأبِ ثُم اْسَتْغَفَر، وَ  َد َعِليي َتَشه
َلُه اُهللا ِبِه، َولِكنا َنَرى َلَنا ِفي هَذا اَألْمِر َنِصيًبا، َفاْسَتَبد َعَليْ  ِذي َفضَفَوَجْدَنا ِفي َناَبْكٍر، َوَال ِإْنَكاًرا لِل ،

اَألْمَر  َأْنُفِسَنا َفُسر ِبَذِلَك اْلُمْسِلُموَن، َوَقاُلوا: َأَصْبَت َوَكاَن اْلُمْسِلُموَن ِإَلى َعِلي َقِريًبا، ِحيَن َراَجعَ 
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64اْلَمْعُروَف أخرجه البخاري في: 

   553رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأَبا  حديث َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن، َأن َفاِطَمَة َعَلْيَها السَالُم، اْبَنَة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َسَأَلتْ 
ديَق، َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأْن َيْقِسَم َلَها ِميَراَثَها َما َتَرَك َرُسوُل اهللاِ  صلى َبْكٍر الص 

اهللا عليه وسلم، ِمما َأَفاَء اُهللا َعَلْيِه َفَقاَل َلَها َأُبو َبْكٍر: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال 
ْم ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة َفَغِضَبْت َفاِطَمُة ِبْنُت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَهَجَرْت َأَبا َبْكٍر، َفلَ 
 َتَزْل ُمَهاِجَرَتُه َحتى تُُوفَيْت َوَعاَشْت َبْعَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِستَة َأْشُهٍر َقاَلْت: َوَكاَنتْ 
ا َتَرَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َخْيَبَر َوَفَدٍك، َوَصَدَقِتهِ  َفاِطَمُة َتْسَأُل َأَبا َبْكٍر َنِصيَبَها ِمم ُ  
ْعَمُل َباْلَمِديَنِة َفَأبى َأُبو َبْكٍر َعَلْيَها َذِلَك َوَقاَل: َلْسُت تَاِرًكا َشْيًئا َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يَ 

ِديَنِة َفَدَفَعَها ُعَمُر ِبِه ِإال َعِمْلُت ِبِه، َفِإني َأْخشى، ِإْن َتَرْكُت َشْيًئا ِمْن َأْمِرِه، َأْن َأِزيَغ َفَأما َصَدَقُتُه ِباْلمَ 
وِقِه الِتي ِإَلى َعِلي َوَعباٍس َفَأما َخْيَبُر َوَفَدٌك َفَأْمَسَكَها ُعَمُر، َوَقاَل: ُهَما َصَدَقُة َرُسوِل اِهللا َكانَتا ِلُحقُ 

كتاب  57ى اْلَيْوِم أخرجه البخاري في: َتْعُروُه َوَنَواِئِبِه، َوَأْمُرُهَما ِإَلى َمْن َوِلَي اَألْمَر َفُهَما َعَلى ذِلَك إِلَ 
  باب فرض الخمس 1فرض الخمس: 

   556رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْقَتِسْم َوَرَثِتي ِديَناًرا، َما 
باب  32كتاب الوصايا:  55َساِئي َوَمُئوَنُة َعاِمِلي، َفُهَو َصَدَقٌة أخرجه البخاري في: َتَرْكُت، َبْعَد َنَفَقِة نِ 
  نفقة القيم للوقف

  557رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ربط األسير وحبسه وجواز المن عليه
   557رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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النِبي صلى اهللا عليه وسلم َخْيًال ِقَبَل َنْجٍد، َفَجاَءْت  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعثَ 
 ِإَلْيِه النِبي ِبَرُجٍل ِمْن َبِني َحِنيَفَة ُيَقاُل َلُه ُثَماَمُة ْبُن ُأثَاٍل، َفَرَبُطوهُ ِبَساِرَيٍة ِمْن َسَواِري اْلَمْسِجِد، َفَخَرجَ 



      

ا ُثَماَمُة َفَقاَل: ِعْنِدي َخْيٌر َيا ُمَحمُد ِإْن َتْقُتْلِني َتْقُتْل َذا َدٍم، َوإِْن صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َما ِعْنَدَك يَ 
: َما ِعْنَدَك َيا ُتْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى شاِكٍر، َوإِْن ُكْنَت ُتِريُد اْلَماَل َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت َحتى َكاَن اْلَغُد ُثم َقاَل َلهُ 

 ا ُقْلُت َلَك، ِإْن تُْنِعْم ُتْنِعْم َعَلى َشاِكٍر َفَتَرَكُه َحتى َكاَن َبْعَد اْلَغِد َفَقاَل: َما ِعْنَدَك َيا ُثَماَمةُ ُثَماَمُة َقاَل: مَ 
َدَخَل  ثُم َفَقاَل ِعْنِدي َما ُقْلُت َلَك َفَقاَل: َأْطِلُقوا ثَُماَمَة َفاْنَطَلَق ِإَلى َنْجٍل َقِريٍب ِمَن اْلَمْسِجِد َفاْغَتَسَل، 

َكاَن َعَلى اَألْرِض  اْلَمْسِجَد َفَقاَل: َأْشَهُد َأْن َال ِإله ِإال اُهللا، َوَأْشَهُد َأن ُمَحمًدا َرُسوُل اِهللا َيا ُمَحمُد َواِهللا َما
ا َكاَن ِمْن ِديٍن َأْبَغُض ِإَلي ِمْن َوْجٌه َأْبَغَض ِإَلي ِمْن َوْجِهَك، َفَقد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحب اْلُوُجوِه ِإَلي َواِهللا مَ 

َبَلُدَك َأَحب  ِديِنَك، َفَأْصَبَح ِديُنَك َأَحب الديِن ِإَلي َواِهللا َما َكاَن ِمْن َبَلٍد َأْبَغُض ِإَلي ِمْن َبَلِدَك، َفَأْصَبحَ 
، َوإِن َخْيَلَك َأَخَذْتِني َوَأَنا ُأِريُد اْلُعمْ  َرُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأَمَرهُ اْلِبَالِد ِإَليَرَة، َفَماَذا َتَرى َفَبش

لى اهللا َأْن َيْعَتِمَر َفَلما َقِدَم َمكَة، َقاَل َقاِئٌل: َصَبْوَت َقاَل: َال، َولِكْن َأْسلْمُت َمَع ُمَحمٍد َرُسوِل اِهللا ص
   اْلَيَماَمةِ  عليه وسلم، َوَال، َواِهللا َال َيْأِتيُكْم ِمنَ 
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 70كتاب المغازي:  64َحبُة ِحْنَطٍة َحتى َيْأَذَن ِفيَها النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال

  557رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإجالء اليهود من الحجاز
  559رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِفي اْلَمْسِجِد، ِإْذ َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 

هللا عليه عليه وسلم، َفَقاَل: اْنَطِلُقوا ِإَلى َيُهوَد َفَخَرْجَنا َمَعُه َحتى ِجْئَنا َبْيَت اْلِمْدَراِس، َفَقاَم النِبي صلى ا
ُأِريُد ثُم َقاَلَها وسلم َفَناَداُهْم: َيا َمْعَشَر َيُهوَد َأْسِلُموا َتْسَلُموا َفَقاُلوا: َقْد َبلْغَت، َيا َأَبا اْلَقاِسِم َفَقاَل: ذِلَك 

ن اَألْرَض ِهللا َوَرُسوِلِه، َوإِني ُأِريُد الثاِنَيَة َفَقاُلوا: َقْد َبلْغَت، َيا َأَبا اْلَقاِسِم ثُم َقاَل الثاِلَثَة؛ َفَقاَل: اْعَلُموا َأ
ِلِه أخرجه البخاري َأْن ُأْجِلَيُكْم، َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم ِبَماِلِه َشْيًئا َفْلَيِبْعُه، َوإِال َفاْعَلُموا َأنَما اَألْرُض ِهللا َوَرُسو 

  باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 2كتاب اإلكراه:  89في: 
   559رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
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ْم، َحتى حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َحاَرَبِت النِضيُر َوُقَرْيَظُة، َفَأْجَلى َبِني النِضيِر َوَأَقر ُقَرْيَظَة َوَمن َعَلْيهِ 
ْمواَلُهْم َبْيَن اْلُمْسِلِميَن، ِإال َبْعَضُهْم، َلِحُقوا ِبالنِبي َحاَرَبْت ُقَرْيَظُة َفَقَتَل ِرَجاَلُهْم، َوَقَسَم ِنَساَءُهْم َوَأْوَالَدُهْم َوَأ

اِهللا ْبِن  صلى اهللا عليه وسلم َفآَمَنُهْم َوَأْسَلُموا َوَأْجَلى َيُهوَد اْلَمِديَنِة ُكلُهْم، َبِني َقْيُنَقاَع، َوُهْم َرْهُط َعْبدِ 
 باب حديث  14كتاب المغازي:  64َيُهوِد اْلَمِديَنِة أخرجه البخاري في:  َسَالٍم، َوَيُهوَد َبِني َحاِرَثَة، َوُكل

  بني النضير
  560رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز قتال من نقض العهد، وجواز ِإنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم

  560رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ه، قَاَل: َلما َنَزَلْت َبُنو ُقَرْيَظَة َعَلى ُحْكِم َسْعٍد، ُهَو اْبُن ُمَعاٍذ، حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عن
َبَعَث َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَكاَن َقِريًبا ِمْنُه، َفَجاَء َعَلى ِحَماٍر، َفَلما َدَنا َقاَل َرُسوُل اِهللا 

َجاَء َفَجَلَس ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َلُه: صلى اهللا عليه وسلم: ُقوُموا ِإَلى َسيِدُكْم فَ 
اَل: َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهْم ِإن هؤَُالِء َنَزُلوا َعَلى ُحْكِمَك َقاَل: َفِإني َأْحُكُم َأْن ُتْقَتَل اْلُمَقاِتَلُة، َوَأْن ُتْسَبى الذريُة قَ 

  باب إذا نزل العدو على حكم رجل 168كتاب الجهاد:  56في: ِبُحْكِم اْلَمِلِك أخرجه البخاري 
   560رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِة، َرَماُه حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُأِصيَب َسْعٌد َيْوَم اْلَخْنَدِق، َرَماهُ َرُجٌل ِمْن َقَرْيٍش ُيَقاُل َلُه ِحباُن ْبُن اْلَعِرقَ 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم َخْيَمًة ِفي اْلَمْسِجِد ِلَيُعوَدُه ِمْن َقِريٍب، َفلما َرَجَع َرُسوُل ِفي اَألْكَحِل، َفَضَرَب 

ُض اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اْلَخْنَدِق َوَضَع السَالَح واْغَتَسَل، َفَأَتاُه ِجْبِريُل َعَلْيِه السَالُم َوُهَو َيْنفُ 
، َفَقاَل: َقْد َوَضْعَت السَالَح َواِهللا َما َوَضْعُتهُ، اْخُرْج ِإَلْيِهْم َقاَل الَنِبي صلى اهللا عليه َرْأَسُه ِمَن اْلُغَبارِ 

د وسلم: َفَأْيَن َفَأَشاَر ِإَلى َبِني ُقَرْيَظَة، َفَأَتاُهْم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَنَزُلوا َعَلى ُحْكِمِه، َفرَ 
َأْمَواُلُهْم  ْعٍد َقاَل: َفِإني َأْحُكُم ِفيِهْم َأْن تُْقتَل اْلُمَقاِتَلُة، َوَأْن ُتْسَبى النَساُء َوالذريُة، َوَأْن ُتْقَسمَ اْلُحْكَم ِإَلى سَ 

  باب مرجع النبي صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب 30كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في: 
   561رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َك ِمْن َقْوٍم َكذُبوا حديث َعاِئَشَة، َأن َسْعًدا َقاَل: اللُهم ِإنَك َتْعَلُم َأنُه َلْيَس َأَحٌد َأَحب ِإَلي َأْن ُأَجاِهَدُهْم ِفي
ْرَب َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم، َفِإْن َكاَن َرُسوَلَك صلى اهللا عليه وسلم َوَأْخَرُجوُه؛ اللُهم َفِإني َأُظن َأنَك َقْد َوَضْعَت اْلحَ 

َواْجَعْل َبِقَي ِمْن َحْرِب قَرْيٍش َشْيٌء َفَأْبِقِني َلُه َحتى ُأَجاِهَدُهْم ِفيَك؛ َوإِْن ُكْنَت َوَضْعَت اْلَحْرَب َفاْفُجْرَها 
ِجِد َخْيَمٌة ِمْن َبِني ِغَفاٍر، ِإال الدُم َيِسيُل ِإَلْيِهْم َمْوَتِتي ِفيَها َفاْنَفَجَرْت ِمْن َلبِتِه َفَلْم َيُرْعُهْم، َوِفي اْلَمسْ 

ْنَها رضي اهللا َفَقاُلوا: َيا َأْهَل اْلَخْيَمِة َما هَذا الِذي يْأِتيَنا ِمْن ِقَبِلُكْم َفِإَذا َسْعٌد َيْغُذو ُجْرُحُه َدًما، َفَماَت مِ 
رجع النبي صلى اهللا عليه وسلم من باب م 30كتاب المغازي:  64عنه أخرجه البخاري في: 

  األحزاب
  562رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر

  563رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلَنا، َلما َرَجَع ِمَن اَألْحَزاِب: َال ُيَصلَين َأَحٌد 
ْأِتَيَها ْلَعْصَر ِإال ِفي َبِني ُقَرْيَظَة َفَأْدَرَك َبْعُضُهُم اْلَعْصَر ِفي الطِريِق َفَقاَل َبْعُضُهْم: َال ُنَصلي َحتى نَ ا

ًدا ِمْنُهْم وَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل ُنَصلي، َلْم ُيَرْد ِمنا ذِلَك َفُذِكَر ِللَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَلْم ُيَعنْف َواحِ 
  باب صالة الطالب والمطلوب راكًبا وٕايماء 5كتاب صالة الخوف:  12أخرجه البخاري في: 

  563رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   رد المهاجرين ِإلى األنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح
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  563رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اْلَمِديَنَة ِمْن َمكَة، َوَلْيَس ِبَأْيِديِهْم، َيْعني حديث أَنِس ْبِن مَ 
ِهْم ُكل َشْيًئا؛ َوَكاَنِت اَألْنَصاُر َأْهَل اَألْرِض َواْلَعَقاِر َفَقاَسَمُهُم اَألْنَصاُر َعَلى َأْن ُيْعُطوُهْم ِثَماَر َأْمَوالِ 

ُه، ُأم َأَنٍس، ُأم ُسَلْيٍم، َكاَنْت ُأم َعْبِد اِهللا ْبِن َعا َأِبي َطْلَحَة، ٍم، َوَيْكُفوُهُم اْلَعَمَل َواْلَمُئوَنَة؛ َوَكاَنْت ُأم
وسلم َفَكاَنْت َأْعَطْت ُأم َأَنٍس َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِعَذاقًا، َفَأْعَطاُهن النِبي صلى اهللا عليه 

 َخْيَبَر، ُأم َأْيَمَن َمْوَالَتُه، ُأم ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َوَأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َلما َفَرَغ ِمْن َقْتِل َأْهلِ 
ِمْن ِثَماِرِهْم، َفَرد النِبي َفاْنَصَرَف ِإَلى اْلَمِديَنِة، َرد اْلُمَهاِجُروَن ِإَلى اَألْنَصاِر َمَناِئَحُهُم الِتي َكاُنوا َمَنُحوُهْم 



      

ِه ِعَذاَقَها، َوَأْعَطى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُأم َأْيَمَن َمَكاَنُهن ِمْن  صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى ُأم
  باب فضل المنيحة 35كتاب الهبة:  51َحاِئِطِه أخرجه البخاري في: 

   563رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن الَرُجُل َيْجَعُل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم النَخَالِت، َحتى اْفَتَتَح 
َأْو  ْعَطْوهُ ُقَرْيَظَة َوالنِضيَر َوإِن َأْهِلي َأَمُروِني َأْن آِتَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَأْسَأَلُه الِذيَن َكاُنوا َأ

ي َبْعَضُه؛ َوَكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقْد َأْعَطاُه ُأم َأْيَمَن؛ َفَجاَءْت ُأم َأْيَمَن َفَجَعلِت الثْوَب فِ 
ي صلى اهللا عليه ُعُنِقي، َتُقوُل: َكال َوالِذي ال ِإلَه ِإال ُهَو َال ُيْعِطيَكُهْم َوَقْد َأْعَطاِنَيها َأْو َكَما َقاَلْت َوالنبِ 

 64 وسلم َيُقوُل: َلِك َكَذا َوَتُقوُل: َكال َواِهللا َحتى َأْعَطاَها َعَشَرَة َأْمثَاِلِه، َأْو َكَما َقاَل أخرجه البخاري في:
  باب مرجع النبي صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب 30كتاب المغازي: 

  564رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ض العدوأخذ الطعام من أر 
  565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُمَغفٍل رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ُمَحاِصِريَن َقْصَر َخْيَبَر، َفَرَمى ِإْنَساٌن ِبِجَراٍب ِفيِه 

ُت ِمْنُه أخرجه البخاري في: َشْحٌم، َفَنَزْوُت آلُخَذُه، َفاْلَتَفت َفِإَذا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفاْسَتْحَييْ 
  باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 20كتاب فرض الخمس:  57

  565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم
   565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: اْنَطَلْقُت ِفي اْلُمدِة حديث َأِبي ُسْفَياَن َعِن اْبِن َعباٍس، قَ  َثِني َأُبو ُسْفَياَن، ِمْن ِفيِه ِإَلى ِفياَل: َحد
النِبي  الِتي َكاَنْت َبْيِني َوَبْيَن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َفَبْيَنا َأَنا ِبالشاِم ِإْذ ِجيَء ِبِكَتاٍب ِمنَ 



      

َرْقَل َقاَل: َوَكاَن ِدْحَيُة اْلَكْلِبي َجاَء ِبِه، َفَدَفَعُه ِإَلى َعِظيِم ُبْصَرى، َفَدَفَعُه صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى هِ 
َنِبي  َعِظيُم ُبْصَرى ِإَلى ِهَرْقَل قَاَل: َفَقاَل ِهَرْقل: َهْل هُهَنا َأَحٌد ِمْن َقْوِم هَذا الرُجِل الِذي َيْزُعُم َأنهُ 

 َل: َفُدِعيُت ِفي َنَفٍر ِمْن ُقَرْيٍش، َفَدَخْلَنا َعَلى ِهَرْقَل، َفَأْجَلَسَنا َبْيَن َيَدْيِه؛ َفَقاَل: َأيُكْم َأْقَربُ َفَقاُلوا: َنَعْم َقا
ِه، َوَأْجَلُسوا َديْ َنَسًبا ِمْن هَذا الرُجِل الِذي َيْزُعُم َأنُه َنِبي َفَقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َفُقْلُت: َأَنا َفَأْجَلُسوِني َبْيَن يَ 

،  َأْصَحاِبي َخْلِفي ثُم َدَعا ِبُتْرُجَماِنِه، َفَقاَل ُقْل َلُهْم: ِإني َساِئٌل هَذا َعْن هَذا الرُجِل الِذي َيْزُعمُ  ُه َنِبيَأن
 ُبوُه َقاَل َأُبو ُسْفَياَن: َواْيُم اِهللا َلْوَال َأْن ُيْؤِثُروا َعَليَقاَل ِلُتْرُجَماِنِه: َسْلهُ  َفِإْن َكَذبِني َفَكذ اْلَكِذَب َلَكَذْبُت ثُم

ُكْنُتْم َكْيَف َحَسُبُه ِفيُكْم َقاَل: ُقْلُت ُهَو ِفيَنا ُذو َحَسِب َقاَل: َفَهْل َكاَن ِمْن آباِئِه َمِلٌك َقاَل: ُقْلُت ال َفَهْل 
َال َقاَل: َأَيتِبُعُه َأْشَراُف الناِس َأْم ُضَعَفاُؤُهْم َقاَل: ُقْلُت َبْل  َتتِهُموَنُه بِاْلَكِذِب َقْبَل َأْن َيُقوَل َما َقاَل ُقْلتُ 

ِديِنِه َبْعَد  ضَعَفاُؤُهْم َقاَل: َيِزيُدوَن َأْو َيْنُقُصوَن َقاَل: ُقْلُت َال، َبْل َيِزيُدوَن َقاَل: َهْل َيْرَتد َأَحٌد ِمْنُهْم َعنْ 
   ُه َقاَل: ُقْلُت الَ َأْن َيْدُخَل ِفيِه َسْخَطًة لَ 
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َبْيَنَنا َوَبْيَنُه َقاَل: َفَهْل َقاَتْلُتُموُه َقاَل: ُقْلُت َنَعْم َقاَل: َفَكْيَف َكاَن ِقَتاُلُكْم ِإياُه َقاَل: ُقْلُت َتُكوُن اْلَحْرُب 
َال، َوَنْحُن ِمْنُه ِفي هِذِه اْلُمدِة َال َنْدِري َما ِسَجاًال، ُيِصيُب ِمنا َونِصيُب ِمْنُه َقاَل: َفَهْل َيْغِدُر قَاَل: ُقْلُت 

اْلَقْوَل َأَحٌد  ُهَو َصاِنٌع ِفيها َقاَل: َواِهللا َما َأْمَكَنِني ِمْن َكِلَمٍة ُأْدِخُل ِفيَها َشْيًئا َغْيَر هِذِه َقاَل: َفَهْل َقاَل هَذا
  َقْبَلُه ُقْلُت ال
   565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َك الرُسُل ُتْبَعُث ثُم َقاَل ِلُتْرُجَماِنِه: قْل َلُه: ِإني َسَأْلُتَك َعْن َحَسِبِه ِفيُكْم َفَزَعْمَت َأنُه ِفيُكْم ُذو َحَسٍب، َوَكذلِ 
َن ِمْن آَباِئِه َمِلٌك ُقْلُت ِفي َأْحَساِب َقْوِمَها َوَسَأْلُتَك َهْل َكاَن ِفي آباِئِه َمِلٌك، َفَزَعْمَت َأْن َال َفُقْلُت َلْو َكا

َوُهْم َأْتَباُع َرُجٌل َيْطُلُب ُمْلَك آباِئِه َوَسَأْلُتَك َعْن َأْتَباِعِه، َأُضَعَفاُؤُهْم َأْم َأْشَراُفُهْم َفُقْلَت َبْل ُضَعَفاُؤُهْم 
َما َقاَل َفَزَعْمَت َأْن َال َفَعَرْفُت َأنُه َلْم َيُكْن ِلَيَدَع  الرُسِل َوَسَأْلُتَك َهْل ُكْنُتْم َتتِهُموَنُه ِباْلَكِذِب َقْبَل َأْن َيُقولَ 

َأْن َيدُخَل ِفيِه  اْلَكِذَب عَلى الناِس ثُم َيْذَهَب َفَيْكِذَب َعَلى اِهللا َوَسَأْلُتَك َهْل َيْرَتد َأَحٌد ِمْنُهْم َعْن ِديِنِه َبْعدَ 
َك اِإليَماُن ِإَذا َخاَلَط َبَشاَشَة اْلُقُلوِب َوَسَأْلُتَك َهْل َيِزيُدوَن َأْم َيْنُقُصوَن َسْخَطًة َلُه َفَزَعْمَت َأْن َال َوَكذلِ 

َتْلُتُموُه، َفَتُكوُن َفَزَعْمَت َأنُهْم َيِزيُدوَن َوَكذِلَك اِإليَماُن َحتى َيِتم َوَسَأْلُتَك َهْل َقاَتْلُتُموُه َفَزَعْمَت َأنُكْم َقا
َبُة َوَسَأْلتَك ْيَنُكْم َوَبْيَنُه ِسَجاًال، َيَناُل ِمْنُكْم َوَتَناُلوَن ِمْنُه َوَكذِلَك الرُسُل تُْبَتَلى ُثم َتُكوُن َلُهُم اْلعاقِ اْلَحْرُب بَ 



      

اْلَقْوَل َقْبَلُه َفَزَعْمَت َأْن  َهْل َيْغِدُر َفَزَعْمَت َأنُه َال َيْغِدُر َوَكذِلَك الرُسُل َال َتْغِدُر َوَسَأْلُتَك َهْل َقاَل َأَحٌد هَذا
 ِبَم َيْأُمُرُكْم َقاَل: َال َفُقْلُت َلْو َكاَن َقاَل هَذا اْلَقْوَل َأَحٌد َقْبَلُه ُقْلُت َرُجٌل اْئَتم ِبَقْوٍل ِقيَل َقْبَلُه َقاَل: ثُم َقالَ 

َلِة َواْلَعَفافِ  َكاِة َوالصَالِة َوالزُقْلُت َيْأُمُرَنا ِبالص  ُه َنِبيا َفِإنَقاَل: ِإْن َيُك َما َتُقوُل ِفيِه َحق   
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ْبُت ِلَقاَءُه َوَلْو ُكْنُت َوَقْد ُكْنُت َأْعَلُم َأنُه َخاِرٌج َوَلْم َأُك َأُظنُه ِمْنُكْم َوَلْو َأني َأْعَلُم َأني َأْخُلُص ِإَلْيِه َألْحبَ 
َمْيِه َوَلَيْبُلَغن ُمْلُكُه َما َتْحَت َقَدَمي َقاَل: ثُم َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقدَ 

و  ٍد َرُسوِل اِهللا ِإَلى ِهَرْقَل َعِظيِم الرِحيِم، ِمْن ُمَحمِم َسَالٌم َعَلى وسلم َفَقَرَأُه، َفِإَذا ِفيِه: ِبْسِم اِهللا الَرْحمِن الر
َك َمرَتْيِن، َفِإْن اتَبَع اْلُهَدى َأما َبْعُد فِإني َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اِإلْسَالِم، َأْسِلْم َتْسَلْم، َوَأْسِلْم ُيْؤِتَك اُهللا َأْجرَ  َمنِ 

اٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأْن َال َنْعُبَد ِإال َتَولْيَت َفِإن َعَلْيَك ِإْثَم اَألِريِسييَن (َوَيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسوَ 
  اَهللا) ِإَلى َقْوِلِه (اْشَهُدوا ِبَأنا ُمْسِلُموَن)

  565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ا َفَرَغ ِمْن ِقَراَءِة اْلِكَتاِب اْرَتَفَعِت اَألْصَواُت ِعْنَدُه، َوَكُثَر اللَغُط، َوُأِمَر ِبَنا َفُأْخرِ  ْجَناَفَلم  
ْصَفر َفَما َقاَل: َفُقْلُت َألْصَحاِبي ِحيَن َخَرْجَنا: َلَقْد َأِمَر َأْمُر اْبِن َأِبي َكْبَشَة، ِإنُه َلَيَخاُفُه َمِلُك َبِني األَ 
َالَم أخرجه ِزْلُت ُموِقًنا ِبَأْمِر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأنُه َسَيْظَهُر َحتى َأْدَخَل اُهللا َعَلي اِإلسْ 

  باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 4سورة آل عمران:  3كتاب التفسير:  65البخاري في: 
  565رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في غزوة حنين

   570رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َماَرَة َيْوَم ُحَنْيٍن َقاَل: َال، َواِهللا َما َولى َرُسوُل اِهللا صلى حديث اْلَبَراِء، َوَسَأَلُه َرُجٌل: َأُكْنُتْم َفَرْرُتْم َيا َأَبا عُ 
َجْمَع َهَواِزَن  اهللا عليه وسلم، َولِكنُه َخَرَج ُشباُن َأْصَحاِبِه َوَأِخفاُؤُهْم ُحسًرا َلْيَس ِبِسَالٍح، َفَأَتْوا َقْوًما ُرَماًة،

ْم َسْهٌم، َفَرَشُقوُهْم َرْشًقا َما َيَكاُدوَن ُيْخِطُئون َفَأْقَبُلوا ُهَناِلَك ِإَلى النِبي َوَبِني َنْصٍر، َما َيَكاُد َيْسُقُط َلهُ 
 ِه، َأُبو ُسْفَياَن ْبُن اْلحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمط ِلِب صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َعَلى َبْغَلِتِه اْلَبْيَضاِء َواْبُن َعم



      

ْسَتْنَصَر؛ ثُم َقاَل: َأَنا النِبي َال َكِذْب َأَنا اْبُن َعْبِد اْلُمطِلْب ثُم َصف َأْصَحاَبُه أخرجه َيُقوُد ِبِه؛ َفَنَزَل َوا
  باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر 97كتاب الجهاد:  56البخاري في: 
  570رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُجٌل ِمَن َقْيٍس: َأَفَرْرُتْم َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْيٍن َفَقاَل: لِكن حديث اْلَبَراِء، َوَسَأَلُه رَ 

ْكَبْبَنا َعَلى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َلْم َيِفر َكاَنْت َهواِزُن ُرَماًة، َوإِنا َلما َحَمْلَنا َعَلْيِهْم اْنَكَشُفوا َفَأ
 َفاْسُتْقِبْلَنا ِبالسَهاِم َوَلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َبْغَلِتِه اْلَبْيَضاَء، َوإِن َأَبااْلَغناِئِم، 

باب  54كتاب المغازي:  64ُسْفَياَن آِخٌذ ِبَزَماِمَها، َوُهَو َيُقوُل: َأَنا النِبي ال َكِذْب أخرجه البخاري في: 
  (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم)قول اهللا تعالى 

  571رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  غزوة الطائف
   571رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْمِرو، َقاَل: َلما َحاَصَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الطاِئَف َفَلْم َيَنْل ِمْنُهْم 
وا َقاِفُلوَن ِإْن َشاَء اُهللا َفثَُقَل َعَلْيِهْم، َوَقاُلوا: َنْذَهُب َوَال َنْفَتُحُه َوَقاَل َمرًة، َنْقُفُل َفَقاَل: اْغدُ َشْيًئا، َقاَل: ِإنا 

ِبي صلى اهللا لن َعَلى اْلِقَتاِل َفَغَدْوا، َفَأَصاَبُهْم ِجرَاٌح َفَقاَل: ِإنا َقاِفُلوَن َغًدا ِإْن َشاَء اُهللا َفَأْعَجَبُهْم َفَضِحَك ا
  باب غزوة الطائف 56كتاب المغازي:  64عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  571رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  إزالة األصنام من حول الكعبة
  572رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لم َمكَة، َوَحْوَل اْلَكْعَبِة حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َدَخَل الَنِبي صلى اهللا عليه وس

ُل) اآلَيَة َثَالُثِماَئٍة َوِستوَن ُنُصًبا، َفَجَعَل َيْطَعُنَها ِبُعوٍد ِفي َيِدِه، َوَجَعَل َيُقوُل: (َجاء اْلَحق َوَزَهَق اْلَباطِ 
  باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر 32كتاب المظالم:  46أخرجه البخاري في: 

  572رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  صلح الحديبية في الحديبية
   572رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ا َصاَلَح َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْهَل اْلُحَدْيِبَيِة، َكَتَب َعِليحديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: َلم
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن: َال َتْكُتْب ُمَحمٌد َرُسول  َبْيَنُهْم ِكَتاًبا، َفَكَتَب: ُمَحمد َرُسولُ 

: َما َأَنا ِبالِذي َأْمَحاُه َفَمحَ  اْمُحُه َفَقاَل َعِلي : اهُ َرُسوُل اِهللا اِهللا، َلْو ُكْنَت َرُسوًال َلْم ُنَقاِتْلَك، َفَقاَل ِلَعِلي
اَلَحُهْم َعَلى َأْن َيْدُخَل ُهَو َوَأْصَحاُبُه َثَالَثَة َأياٍم، َوَال َيْدُخُلوَها ِإال ِبُجُلباِن صلى اهللا عليه وسلم ِبَيِدِه، َوصَ 

 6كتاب الصلح:  53السَالِح َفَسَأُلوُه: َما ُجُلباُن السَالِح َفَقاَل: اْلِقَراُب ِبَما ِفيِه أخرجه البخاري في: 
  بن فالنباب كيف يكتب هذا ما صالح فالن 

   572رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َها النيَن، َفَقاَم َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف، َفَقاَل: َأيا ِبِصفاُس حديث َسْهِل ْبِن ُحَنْيٍف َعْن َأِبي َواِئٍل، َقاَل: ُكن
َيْوَم الُحَدْيِبَيِة َوَلْو َنَرى ِقتَاًال َلَقاَتْلَنا، َفَجاَء اتِهُموا َأْنُفَسُكْم، َفِإنا ُكنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َأَلْيَس ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأَلْسَنا َعَلى اْلَحق َوُهْم َعَلى اْلَباِطِل َفَقاَل: َبَلى َفَقاَل: 
َل: َبَلى قَاَل: َفَعَلى َما ُنْعِطي الدِنيَة ِفي ِديِنَنا َأَنْرِجُع َوَلما َيْحُكِم َقْتَالَنا ِفي اْلَجنِة َوَقْتَالُهْم ِفي الناِر َقا

ُر ِإَلى َأِبي َبْكٍر، اُهللا َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َفَقاَل: اْبَن اْلخطاِب ِإني َرُسوُل اِهللا َوَلْن ُيَضيَعِني اهللا َأَبًدا َفاْنَطَلَق ُعمَ 
َل َما َقاَل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َفَقاَل: ِإنُه َرُسوُل اِهللا َوَلْن ُيَضيَعُه اُهللا َأَبًدا َفَنَزَلْت َفَقاَل َلُه ِمثْ 

َأو  ُسوَرُة اْلَفْتِح، َفَقَرَأَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى ُعَمَر ِإَلى آِخِرَها َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللاِ 
  باب حدثنا عبدان 18كتاب الجزية:  58ُهَو قَاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في:  َفْتحٌ 

  573رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  غزوة أحد
   574رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُحٍد َفقَاَل: حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َأنُه ُسِئَل َعْن ُجْرِح النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُ 
ُة، ُجِرَح َوْجُه الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َوُكِسَرْت َرَباِعَيُتُه، َوُهِشَمِت اْلَبْيَضُة َعَلى َرْأِسِه؛ َفَكاَنْت َفاِطمَ 

َرَة، َأَخَذْت َحِصيًرا َفَأْحَرَقْتُه َعَلْيَها السَالُم، َتْغِسُل الدَم، َوَعِلي ُيْمِسُك؛ َفَلما َرَأْت َأن الدَم َال َيِزيُد ِإال َكثْ 
باب ُلبس  85كتاب الجهاد:  56َحتى َصاَر َرَماًدا، ثُم َأْلَزَقْتُه، َفاْسَتْمَسَك الدُم أخرجه البخاري في: 

  البيضة
  574رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ي َأْنُظُر ِإَلى النا ِمَن اَألْنِبَياِء، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َكَأنصلى اهللا عليه وسلم َيْحِكي َنِبي ِبي

 َيْعَلُموَن) أخرجه َضَرَبُه َقْوُمُه َفَأْدَمْوُه، َوُهَو َيْمَسُح الدَم َعْن َوْجِهِه َوَيُقوُل: (اللُهم اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنُهْم الَ 
  اليمانباب حدثنا أبو  54كتاب األنبياء:  60البخاري في: 
  574رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اشتداد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  574رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْشَتد َغَضُب اِهللا َعَلى 
يِه ُيِشيُر ِإَلى َرَباِعَيِتِه اْشَتد َغَضُب اِهللا َعَلى َرُجٍل َيْقُتلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقْوٍم َفَعُلوا ِبَنبِ 

باب ما أصاب النبي صلى اهللا عليه  24كتاب المغازي:  64ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه البخاري في: 
  وسلم من الجراح يوم أحد

  575رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
   لقي النبي صلى اهللا عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقينما 

)2/285(  

  

  575رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َأن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ُيَصلي ِعْنَد اْلَبْيِت، َوَأُبو َجْهٍل 



      

ُهْم ِلَبْعٍض: َأيُكْم َيِجىُء ِبَسَلى َجُزوِر َبِني ُفَالٍن َفَيَضُعُه َعَلى َظْهِر َوَأْصَحاٌب َلُه ُجُلوٌس؛ ِإْذ َقاَل َبْعضُ 
ٍد ِإَذا َسَجَد َفاْنَبَعَث َأْشَقى اْلَقْوِم، َفَجاَء ِبِه، َفَنَظَر َحتى َسَجَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوضَ  َعُه ُمَحم

ا َأْنُظُر َال ُأَغيُر َشْيًئا، َلْو َكاَن ِلي َمَنَعٌة َقاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َوُيِحيُل َعَلى َظْهِرِه َبْيَن َكِتَفْيِه َوَأنَ 
َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض، َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َساِجٌد َال َيْرَفُع رْأَسُه َحتى َجاَءتُه َفاِطَمُة، 

ُه ثُم َقاَل: اللُهم َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش َثَالَث َمراٍت َفَشق َعَلْيِهْم ِإْذ َدَعا َعَلْيِهْم َفَطَرَحْت َعْن َظْهِرِه، َفَرَفَع َرْأسَ 
ٍل، َوَعَلْيَك ِبُعْتَبَة َقاَل: َوَكاُنوا ُيَرْوَن َأن الدْعَوَة ِفي َذِلَك اْلَبَلِد ُمْسَتَجاَبٌة ثُم َسمى: اللُهم َعَلْيَك ِبَأِبي َجهْ 
 َوَعد الساِبَع َفَلْم ْبِن َرِبيَعَة، َوَشْيَبَة ْبِن َرِبيَعَة، َواْلَوِليِد ْبِن ُعْتَبَة، َوُأَميَة ْبِن َخَلٍف، َوُعْقَبَة ْبَن َأِبي ُمَعْيطٍ 

يه وسلم َصْرَعى ِفي َيْحَفْظُه َقاَل: َفَوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَقْد َرَأْيُت الِذين َعد َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عل
باب إذا أُلقي على ظهر المصلى قذر  69كتاب الوضوء:  4اْلَقِليِب، َقِليِب َبْدٍر أخرجه البخاري في: 

  أو جيفة لم تفسد عليه صالته
   575رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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نِبي صلى اهللا عليه وسلم: َهْل َأَتى حديث َعاِئَشَة، َزْوِج الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنَها َقاَلْت ِلل
ِمْنُهْم َيْوَم  َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَشد ِمْن َيْوِم ُأُحٍد َقاَل: َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشد َما َلِقيتُ 

ُكَالٍل َفَلْم ُيِجْبِني ِإَلى َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا  اْلَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبدِ 
َقْد َأَظلْتِني،  َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفْق ِإال َوَأَنا ِبَقْرِن الثَعاِلِب، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفِإَذا َأَنا ِبَسَحاَبةٍ 

اِني َفَقاَل: ِإن اَهللا َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما َردوا َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَك َفَنَظْرُت َفِإَذا ِفيَها ِجْبِريُل، َفَنادَ 
 َقاَل: َيا ُمَحم ثُم ، َم َعَليُد َفَقاَل َذِلَك ِفيَما َمَلَك اْلِجَباِل ِلَتْأُمَرهُ ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم َفَناَداِني َمَلُك اْلِجَباِل َفَسل

 ِشْئَت ِإْن ُأَطبَق َعَلْيِهُم اَألْخَشَبْيِن؛ َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اُهللا ِمنْ 
باب إذا  7كتاب بدء الخلق:  59َأْصَالِبِهْم َمْن َيْعُبُد اَهللا َوْحَدهُ، َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا أخرجه البخاري في: 

  ن والمالئكة في السماءقال أحدكم آمي
  576رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث ُجْنُدِب ْبِن ُسْفَياَن، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن ِفي َبْعِض اْلَمَشاِهِد، َوَقْد َدِمَيْت 

كتاب  56أخرجه البخاري في:  ِإْصَبُعُه، َفَقاَل: َهْل َأْنِت ِإال ِإْصَبٌع َدِميِت َوِفي َسِبيِل اِهللا َما َلِقيتِ 
  باب من ينكب في سبيل اهللا 9الجهاد والسير: 

   577رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ُجْنُدِب ْبِن ُسْفَياَن رضي اهللا عنه، َقاَل: اْشَتَكى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَلْم َيُقْم َلْيَلَتْيِن 
َرَأٌة، َفَقاَلْت: َيا ُمَحمُد ِإني َألْرُجو َأْن َيُكوَن َشْيَطاُنَك َقْد َتَرَكَك، َلْم َأَرُه َقِرَبَك َمْنُذ َأْو َثَالًثا َفَجاَءِت امْ 

) أخرجه َلْيَلَتْيِن َأْو َثَالثًا َفَأْنَزَل اُهللا َعز َوَجل (َوالضحى َواللْيِل ِإَذا َسجى َما َودَعَك َربَك َوَما َقَلى
  باب حدثنا أحمد بن يونس 1سورة والضحى:  93كتاب التفسير:  65ي في: البخار 

  577رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في دعاء النبّي صلى اهللا عليه وسلم إلى اهللا وصبره على أذى المنافقين
   578رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ليه وسلم َرِكَب ِحماًرا، َعَلْيِه ِإَكاٌف، َتْحتُه َقِطيَفٌة َفَدِكيٌة، حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َأن النِبي صلى اهللا ع
َقْبَل َوْقَعِة  َوَأْرَدَف َوَراَءُه ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، َوُهَو َيُعوُد َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة ِفي َبِني اْلحارث ْبِن اْلَخْزَرِج، َوَذِلكَ 

ْخَالٌط ِمَن اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْشِرِكيَن، َعَبَدِة اَألْوثَاِن، َواْلَيُهوِد؛ َوِفيِهْم َعْبُد اِهللا َبْدٍر َحتى َمر ِفي َمْجِلٍس ِفيِه أَ 
َخمَر َعْبُد  ْبُن ُأَبي ْبُن َسُلوَل َوِفي اْلَمْجِلِس َعْبُد اِهللا ْبُن َرَواَحَة، َفَلما َغِشَيِت اْلَمْجِلَس َعَجاَجُة الدابِة،

 َوَقَف ُأَبي َأْنَفُه ِبِرَداِئِه، ُثم َقاَل: َال ُتَغبُروا َعَلْيَنا َفَسلَم َعَلْيِهُم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ثُم  اِهللا ْبنُ 
اْلَمْرُء َال َأْحَسَن ِمْن هَذا،  َفَنَزَل َفَدَعاُهْم ِإَلى اِهللا َوَقَرَأ َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن َفَقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن ُأَبي ْبُن َسُلوَل: َأيَها

   ْيهِإْن َكاَن َما َتُقوُل َحقا، َفَال ُتْؤِذَنا ِفي َمَجاِلِسَنا، َواْرِجْع ِإَلى َرْحِلَك، َفَمْن َجاَءَك ِمنا َفاْقُصص َعلَ 
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وا َقاَل اْبُن َرَواَحَة: اْغَشَنا ِفي َمَجاِلِسَنا، َفِإنا ُنِحب َذِلَك َفاْستَ  ى َهماْلُمْسِلُموَن َواْلُمْشِرُكوَن َواْلَيُهوُد َحت ب
ِد ْبِن َأْن َيَتَواَثُبوا؛ َفَلْم َيَزِل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَخفُضُهْم ثُم َرِكَب َدابَتُه َحتى َدَخَل َعَلى َسعْ 

َأُبو ُحَباٍب ُيِريُد َعْبَد اِهللا ْبَن ُأَبي َقاَل َكَذا َوَكَذا َقاَل اْعُف َعْنُه ُعَباَدَة َفَقاَل: َأْي َسْعُد َأَلْم َتْسَمْع َما َقاَل 
َعَلى َأْن َيا َرُسوَل اِهللا َواْصَفْح، َفَواِهللا َلَقْد َأْعَطاَك اُهللا الِذي َأْعَطاَك، َوَلَقِد اْصَطَلَح َأْهُل هِذِه اْلَبْحَرِة 

ُبوَنُه ِبالْ  ُجوُه َفيَعص ِذي َأْعَطاَك، َشِرَق ِبذِلَك، َفذِلَك َفَعَل ِبِه َما َرَأْيَت ُيَتوال اُهللا َذِلَك ِباْلَحق ا َرد ِعَصاَبِة َفَلم



      

باب التسليم في  20كتاب االستئذان:  79َفعَفا َعْنُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  مجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين

   578رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: ِقيَل لِلنِبي صلى اهللا عليه وسلم َلْو َأَتْيَت َعْبَد اِهللا ْبَن ُأَبي َفاْنَطَلَق 
َمَعُه، َوِهَي َأْرٌض َسِبَخٌة َفَلما ِإَلْيِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَرِكَب ِحَماًرا، َفاْنَطَلَق اْلُمْسِلُموَن َيْمُشوَن 

ْنَصاِر َأتَاهُ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَلْيَك َعني، َواِهللا َلَقْد آَذاِني َنْتُن ِحَماِرَك َفقَاَل َرُجٌل ِمَن األَ 
َك َفَغِضَب ِلَعْبِد اِهللا َرُجٌل ِمْن َقْوِمِه ِمْنُهْم: َواِهللا َلِحَماُر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأْطَيُب ِريًحا ِمنْ 

َلَغَنا َأنَها َفَشَتَما، َفَغِضَب ِلكل ِواِحٍد ِمْنُهَما َأْصَحاُبُه، َفَكاَن َبْيَنهَما َضْرٌب ِباْلِجِريِد َواَألْيِدي َوالنَعاِل َفبَ 
 1كتاب الصلح:  53َأْصِلُحوا َبْيَنُهَما) أخرجه البخاري في: ُأْنِزَلْت (َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتلوا فَ 

  باب ما جاء في اإلصالح بين الناس
  580رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قتل أبي جهل
  581رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُظُر َما َفَعَل َأُبو حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيْوَم َبْدٍر: َمْن َينْ 

ْنَت َأَبا َجْهٍل َجْهٍل َفاْنَطَلَق اْبُن َمْسُعوٍد، َفَوَجَدُه َقْد َضَرَبُه اْبَنا َعْفَراَء، َحتى َبَرَد َفَأَخَذ ِبِلْحَيِتِه َفَقاَل: َأ
باب قتل  8كتاب المغازي:  64: َقاَل: َوَهْل َفْوَق َرُجٍل َقَتَلُه َقْوُمُه، َأْو َقاَل: َقَتْلُتُموهُ أخرجه البخاري في

  أبي جهل
  581رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود

   581رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقْد  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن ِلَكْعِب ْبِن اَألْشَرِف َفِإنهُ 
َقاَل: َفْأَذْن ِلي آَذى اَهللا َوَرُسوَلُه َفَقاَم ُمَحمُد ْبُن َمْسَلَمَة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأُتِحب َأْن َأْقُتَلُه َقاَل: َنَعْم 

َأَلَنا َصَدَقًة، َوإِنُه َقْد َعناَنا، َأْن َأُقوَل َشْيًئا َقاَل: ُقْل َفَأَتاهُ ُمَحمُد ْبُن َمْسَلَمَة، َفَقاَل: ِإن هَذا الرُجَل َقد سَ 
 َبْعَناُه َفَال ُنِحبا َقِد اتُه َقاَل ِإنني َقْد َأَتْيُتَك َأْسَتْسِلُفَك َقاَل: َوَأْيًضا، َواِهللا َلَتَملى َنْنظَر ِإَلى َوإِنَأْن َنَدَعُه َحت 

ْن ُتْسِلَفَنا َوْسًقا َأْو َوْسَقْيِن َفَقاَل: َنَعْم، اْرَهُنوِني َقاُلوا: أي َشْيٍء ُتِريُد َأي َشْيٍء َيِصيُر َشْأُنُه َوَقَد َأَرْدَنا َأ
اَءكْم َقاُلوا: َقاَل: اْرَهُنوِني ِنَساَءُكْم َقاُلوا: َكْيَف َنْرَهُنَك ِنَساَءَنا، َوَأْنَت َأْجَمُل اْلَعَرِب َقاَل: َفاْرَهُنوِني َأْبنَ 

ْألَمَة َأْبَناَءَنا، َفُيَسب َأَحُدُهْم َفُيقَاُل ُرِهَن ِبَوْسٍق َأْو َوْسَقْيِن، هَذا َعاٌر َعَلْيَنا، َولِكنا َنْرَهُنَك ال َكْيَف َنْرَهُنَك 
 َفَواَعَدُه َأْن َيْأِتَيُه، َفَجاَءُه َلْيًال َوَمَعُه َأُبو َناِئَلَة، َوُهَو َأخو َكْعٍب ِمَن الر (َالَحَيْعِني الس) َضاَعِة َفَدَعاُهْم
مُد ْبُن َمْسَلَمَة ِإَلى اْلِحْصِن، َفَنَزَل ِإَلْيِهْم؛ َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتُه: َأْيَن َتْخُرُج هِذِه الساَعَة َفَقاَل: ِإنَما ُهَو ُمحَ 

: ِإنَما ُهَو َأِخي ُمَحمُد ْبُن َمْسَلَمَة َوَأِخي َأُبو َناِئَلَة َقاَلْت: َأْسَمُع َصْوتًا َكَأنُه َيْقُطُر ِمْنُه الدُم َقالَ 
ْسَلَمَة َمَعُه َوَرِضيِعي َأُبو َناِئَلَة، ِإن اْلَكِريَم َلْو ُدِعَي ِإَلى َطْعَنٍة ِبَلْيٍل َألَجاَب َقاَل: َوُيْدِخُل ُمَحمُد ْبُن مَ 

   َرُجَلْينِ 
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َشَعِرِه َفَأَشمُه، َفِإَذا َرَأْيُتُموِني اْسَتْمَكْنُت ِمْن َرْأِسِه َفُدوَنُكْم َفاْضِرُبوُه َوَقاَل َفَقاَل: ِإَذا َما َجاَء َفِإني َقاِئٌل بَ 
ُكْم َفَنَزَل ِإَلْيِهْم َمَتَوشًحا، َوُهَو َيْنَفُح ِمْنُه ِريُح الطيِب َفَقاَل: َما رََأْيُت َكالْ  ُأِشم ًة: ثُمَيَب َيْوِم ِريًحا، َأْي َأطْ َمر

َشمُه ثُم َأَشم َقاَل: ِعْنِدي َأْعَطُر ِنَساِء اْلَعَرِب َوَأْكَمُل اْلَعَرِب؛ َفَقاَل: َأتَْأَذُن ِلي َأْن َأَشم َرْأَسَك َقاَل: َنَعْم فَ 
ا اْسَتْمَكَن ِمْنُه، َقاَل: ُدوَنُكْم َفقَ  َقاَل: َأتْأَذُن ِلي َقاَل: َنَعْم َفَلم صلى اهللا َأْصَحاَبُه ثُم َأَتُوا الَنِبي َتُلوُه، ثُم

  باب قتل كعب ابن األشرف 15كتاب المغازي:  64عليه وسلم َفَأْخَبُروهُ أخرجه البخاري في: 
  581رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غزوة خيبر
   583رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لم َغَزا َخْيَبَر َفَصلْيَنا ِعْنَدَها َصَالَة اْلَغَداِة ِبَغَلٍس، َفَرِكَب حديث َأَنٍس، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وس
َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَرِكَب َأُبو َطْلَحَة َوَأَنا َرِديُف َأِبي َطْلَحَة َفَأْجَرى َنِبي اهللا صلى اهللا عليه 



      

 ُرْكَبِتي َلَتَمس َحَسَر اِإلَزاَر َعْن َفْخِذِه  وسلم ِفي ُزَقاِق َخْيَبَر َوإِن اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َفِخَذ َنِبي
ُر َخِرَبْت َحتى ِإني َأْنُظُر ِإَلى َبَياِض َفِخَذ َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَلما َدَخَل اْلَقْرَيَة، َقاَل: اُهللا َأْكبَ 

ِة َقْوٍم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِريَن َقاَلَها َثَالثًا َقاَل: َوَخَرَج اْلَقْوُم ِإَلى َأْعَماِلِهْم، َفَقاُلوا: َخْيَبُر ِإنا ِإَذا َنَزْلَنا ِبَساحَ 
ٌد َواْلَخِميُس (َيْعِني اْلَجْيَش) َقاَل: َفَأَصْبَناَها َعْنَوًة أخرجه البخاري في:  باب  12كتاب الصالة:  8ُمَحم

  ما يذكر في الفخذ
  583رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 

  
حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَلى َخْيَبَر، َفِسْرَنا 

ٌر َرُجًال َشاِعًرا، َفَنَزَل َلْيًال، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، ِلَعاِمٍر: َيا َعاِمُر َأَال ُتْسِمُعَنا ِمْن ُهَنْيَهاِتَك َوَكاَن َعامِ 
   َيْحُدو ِباْلَقْوِم، َيُقوُل:
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 اَألْقَداَم ِإْن َالَقْيَناَوَأْلِقَيْن َأللُهَم َلْوَال َأْنَت َما اْهَتَدْيَناَوَال َتَصدْقَنا َوَال َصلْيَناَفاْغِفْر، ِفَداًء َلَك، َما َأْبَقْيَناَوَثبتِ 
ُلوا َعَلْيَناَفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َمْن هَذا َسِكيَنًة َعَلْينَ  َياِح َعو ا ِإَذا ِصيَح ِبَنا َأَبْيَناَوِبالصاِإن

َتْعَتَنا ِبِه َال َأمْ الساِئُق َقاُلوا: َعاِمُر ْبُن اَألْكوِع َقاَل: َيْرَحُمُه اهللا َقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َوَجَبْت َيا َنِبي اِهللا َلوْ 
 َفَلما َأْمسى الناُس َفَأَتْيَنا َخْيَبَر َفَحاَصْرَناُهْم َحتى َأَصاَبْتَنا َمْخَمَصٌة َشِديَدٌة ثُم ِإن اَهللا َتَعاَلى َفَتَحَها َعَلْيِهمْ 

ي صلى اهللا عليه وسلم: َما هِذِه النيَراُن َمَساَء اْلَيْوم الِذي ُفِتَحْت َعَلْيِهْم َأْوَقُدوا ِنيَراًنا َكِثيرًة َفقَاَل النبِ 
 ِة َقاَل النَلْحٍم َقاُلوا: َلْحُم ُحُمِر اِإلْنِسي َشْيٍء توِقُدوَن َقاُلوا: َعَلى َلْحٍم َقاَل: َعَلى َأي صلى َعَلى َأي ِبي

    َأْو ُنَهِريُقَها َوَنْغِسُلَها؛ َقاَل: َأْو َذاكَ اهللا عليه وسلم: أْهِريُقوَها َواْكِسُروَها َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهللاِ 
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ا َتَصاف اْلَقْوُم َكاَن َسْيُف َعاِمٍر َقِصيًرا، َفَتَناَوَل ِبِه َساَق َيُهوِدي ِلَيْضِرَبُه َوَيْرِجُع ُذَباُب  َسْيِفِه، َفَلم
َفَلما َقَفُلوا، َقاَل َسَلَمُة: َرآِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه  َفَأَصاَب َعْيَن ُرْكَبِة َعاِمٍر، َفَماَت ِمْنُه َقاَل:

لنِبي وسلم َوُهَو آِخٌذ ِبَيِدي، َقاَل: َما َلَك قْلُت َلُه: َفَداَك َأِبي َوُأمي َزَعُموا َأن َعاِمًرا َحِبَط َعَمُلُه َقاَل ا
َألْجَرْيِن َوَجَمَع َبْيَن ِإْصَبَعْيِه: ِإنُه َلَجاِهٌد ُمَجاِهٌد، َقل َعَرِبي  صلى اهللا عليه وسلم: َكَذَب َمْن قَاَلُه ِإن َلهُ 

  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64َمشى ِبَها ِمْثَلُه أخرجه البخاري في: 
  584رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  غزوة األحزاب وهي الخندق

  586رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِء رضي اهللا عنه، َقاَل: رََأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم اَألْحَزاِب َيْنُقُل التراَب، حديث اْلَبرَ 
  َوَقد َواَرى التَراُب َبَياَض َبْطِنِه، َوُهَو َيُقوُل:

َلْيَناَوَثبِت اَألْقَداَم ِإْن َالَقْيَناِإن اُألَلى َقد َبَغْوا َلْوَال َأْنَت َما اْهَتَدْيَناَوَال َتَصدْقَنا َوَال َصلْيَناَفَأْنِزِل السِكيَنَة عَ 
  باب حفر الخندق 34كتاب الجهاد:  56َعَلْيَناِإَذا َأَراُدوا ِفْتَنًة َأَبْيَنا أخرجه البخاري في: 

  586رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

هللا عليه وسلم َوَنحُن َنْحِفُر اْلَخْنَدَق َوَنْنُقُل التَراَب حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َجاَءَنا َرُسوُل اِهللا صلى ا
   َعَلى َأْكَتاِدَنا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم:
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كتاب مناقب  63اللُهم َال َعْيَش ِإال َعْيُش اآلِخَرْهَفاْغِفْر ِلْلُمَهاِجِريَن َواَألْنَصاِر أخرجه البخاري في: 
  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم أصلح األنصار والمهاجرة 9ألنصار: ا

  586رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل، َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم:
كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: َال َعْيَش ِإال َعْيُش اآلِخَرِةَفَأْصِلِح اَألْنَصاَر َواْلُمَهاِجَرَة 

  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم أصلح األنصار والمهاجرة 9
  587رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَنِت اَألْنَصاُر، َيْوَم اْلَخْنَدِق، َتُقوُل:

  اْلِجَهاِد َما َحييَنا َأَبًداَفَأَجاَبُهُم الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل:َنْحُن الِذيَن َباَيُعوا ُمَحمًداَعَلى 
كتاب الجهاد  56اللُهم َال َعْيَش ِإال َعْيُش اآلِخَرْهَفَأْكِرِم األَْنَصاَر َواْلُمَهاِجَرْه أخرجه البخاري في: 

  باب البيعة في الحرب أن ال يفروا 110والسير: 
  587رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  غزوة ذي قرد وغيرها
   587رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ه حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع، َقاَل: َخَرْجُت َقْبَل َأْن ُيَؤذَن ِباُألوَلى، َوَكاَنْت ِلَقاُح َرُسوِل اِهللا صلى اهللا علي
ٌم ِلَعْبِد الرْحمِن ْبِن َعْوٍف َفَقاَل: ُأِخَذْت ِلَقاُح َرُسوِل اِهللا صلى وسلم َتْرَعى ِبِذي َقَرٍد، َقاَل: َفَلِقَيِني ُغالَ 

اهللا عليه وسلم ُقْلُت: َمْن َأَخَذَها َقاَل: َغَطَفاُن َقاَل: َفَصَرْخُت َثَالَث َصَرَخاٍت، َيا َصَباَحاُه َقاَل: 
َعَلى َوْجِهي َحتى َأْدَرْكُتُهْم َوَقْد َأَخُذوا َيْسَتُقوَن ِمَن اْلَماِء،  َفَأْسَمْعُت َما َبْيَن َالَبَتي اْلَمِديَنِة، ثُم اْنَدَفْعتُ 

 َحتى اْسَتْنَقْذُت َفَجَعْلُت َأْرِميِهْم ِبَنْبِلي َوُكْنُت َراِمًيا، َوَأُقوُل: َأَنا اْبُن اَألْكَوْع اْلَيْوُم َيْوُم الرضِع َوَأْرَتِجزُ 
َلْبُت ِمْنُهْم َثَالِثيَن ُبْرَدًة َقاَل: َوَجاَء الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َوالناُس، َفُقْلُت: َيا َنِبي اللَقاَح ِمْنُهْم، َواْستَ 

: َفَأْسِجْح َقالَ  اِهللا َقْد َحَمْيُت اْلَقْوَم اْلَماَء َوُهْم ِعَطاٌش، َفاْبَعْث ِإَلْيِهِم الساَعَة َفقَاَل: َيا اْبَن اَألْكَوِع َمَلْكتَ 
ثُم َرَجْعَنا، َوُيْرِدُفِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َناَقِتِه، َحتى َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة أخرجه البخاري 

  باب غزوة ذات القرد 37كتاب المغازي:  64في: 
  587رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غزوة النساء مع الرجال

   588رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َكاَن َيْوُم ُأُحٍد، اْنَهَزَم الناُس َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوَأُبو 
ٌب ِبِه َعَلْيِه ِبَحَجَفٍة َلُه َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًال رَ  صلى اهللا عليه وسلم ُمَجو ِبياِمًيا َطْلَحَة َبْيَن َيَدِي الن

َيُقوُل: اْنُشْرَها، َألِبي َشِديَد اْلِقد َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِن َأْو َثَالًثا َوَكاَن الرُجُل َيُمر َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمَن النْبِل، فَ 
َة: َيا َنِبي اِهللا ِبَأِبي َأْنَت َطْلَحَة َفَأْشَرَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْنظُر ِإَلى اْلَقْوِم، َفَيُقوُل َأُبو َطْلحَ 

  َوُأمي َال ُتْشِرْف، ُيِصيُبَك َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرك
َرتَاِن، َأَرى َخَدَم ُسوِقِهَما، تُ  ُهَما َلُمَشمُسَلْيٍم، َوإِن ِن اْلِقَرَب َعَلى ْنِقَزاَوَلَقْد َرَأْيُت َعاِئَشَة ِبْنَت َأِبي َبْكٍر، َوُأم

ْفَواِه اْلَقْوِم َوَلَقْد َوَقَع ُمُتوِنِهَما، تُْفِرَغاِنِه ِفي َأْفَواِه اْلَقْوِم، ثُم َتْرِجَعاِن َفَتْمآلِنَها، ثُم َتِجيَئاِن َفُتْفِرَغاِنِه ِفي َأ
َتْيِن َوإِما َثَالًثا أخر  ا َمرْيُف ِمْن َيَدْي َأِبي َطْلَحَة، ِإمكتاب مناقب األنصار:  63جه البخاري في: الس



      

  باب مناقب َأِبي طلحة رضي اهللا عنه 18
  588رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  عدد غزوات النبّي صلى اهللا عليه وسلم

   589رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأنُه َخَرَج، َوَخَرَج َمعَ  ُه اْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب َوَزْيُد ْبُن َأْرَقَم، َفاْسَتْسَقى، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َيِزيَد اَألْنَصاِري
ْم ُيَؤذْن َوَلْم ُيِقْم َفَقاَم ِبِهْم َعَلى ِرْجَلْيِه، َعَلى َغْيِر ِمْنَبٍر، َفاْسَتْغَفَر ثُم َصلى َرْكَعَتْيِن، َيْجَهُر ِباْلِقَراَءِة، َولَ 

  باب الدعاء في االستسقاء قائًما 15كتاب االستسقاء:  15أخرجه البخاري في: 
  589رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 صلى حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َعْن َأِبي ِإْسحَق، َقاَل: ُكْنُت ِإَلى َجْنِب َزْيِد ْبِن َأْرَقَم، َفِقيَل َلُه: َكْم َغَزا الن ِبي

: َكْم َغَزْوَت َأْنَت َمَعُه َقاَل: َسْبَع َعْشَرَة، ُقْلُت: َفَأيُهْم اهللا عليه وسلم ِمْن َغْزَوٍة َقاَل: ِتْسَع َعْشَرَة ِقيلَ 
َل َقاَل: اْلُعَسْيَرةُ َأِو اْلُعَشْيُر أخرجه البخاري في:  باب غزوة العشيرة أو  1كتاب المغازي:  64َكاَنْت َأو

  العسيرة
  590رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 64َع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِست َعْشَرَة َغْزَوة أخرجه البخاري في: حديث ُبَرْيَدَة، َأنُه َغَزا مَ 

  باب كم غزا النبي صلى اهللا عليه وسلم 89كتاب المغازي: 
  590رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َواٍت، َوَخَرْجُت ِفيَما حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع، َقاَل: َغَزْوُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َسْبَع َغزَ 

كتاب  64َيْبَعُث ِمَن اْلُبُعوِث ِتْسَع َغَزَواٍت: َمرًة َعَلْيَنا َأُبو َبْكٍر، َوَمرًة َعَلْيَنا ُأَساَمُة أخرجه البخاري في: 
  باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زبد إلى الحرقات من جهينة 45المغازي: 

  590حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 
  

  غزوة ذات الرقاع
   590رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَرْجَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َغَزاٍة، َوَنْحُن ِستُة 
َدَماَي، َوَسَقَطْت َأْظَفاِري، َوكنا َنُلف َعَلى َأْرُجِلَنا َنَفٍر، َبْيَنَنا َبِعيٌر َنْعَتِقُبُه، َفَنِقَبْت َأْقَداُمَنا، َوَنِقَبْت قَ 

  اْلِخَرَق، َفُسمَيْت َغْزَوَة َذاِت الرَقاِع، ِلَما ُكنا َنْعِصُب ِمَن اْلِخَرِق َعَلى َأْرُجِلَنا
ْذُكَرهُ َكَأنُه َكِرَه َأْن َيُكوَن َشْيٌء ِمْن َوَحدَث َأُبو ُموسى ِبهَذا، ثُم َكِرَه َذاَك، َقاَل: َما ُكْنُت َأْصَنُع بَِأْن َأ

  باب غزوة ذات الرقاع 31كتاب المغازي:  64َعَمِلِه َأْفَشاُه أخرجه البخاري في: 
  590رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب اإلمارة
   591رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  كتاب اإلمارة
  591رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  لناس تبع لقريش والخالفة في قريشا

  591رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الناُس َتبٌع ِلُقَرْيٍش ِفي هَذا 
باب  1كتاب المناقب:  61أخرجه البخاري في:  الشْأِن، ُمْسِلُمُهْم تََبٌع ِلُمْسِلِمِهم، َوَكاِفُرُهْم َتَبٌع ِلَكاِفِرِهمْ 

  قول اهللا تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)
  591رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيَزاُل هَذا اَألْمُر ِفي ُقَرْيٍش َما َبِقَي 

  باب مناقب قريش 2كتاب المناقب:  61ُهُم اْثَناِن أخرجه البخاري في: ِمنْ 
  591رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

لى اهللا حديث َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َوَأِبيِه َسُمَرَة ْبِن ُجَناَدَة السَواِئّي َقاَل َجاِبُر ْبُن َسُمَرَة: َسِمْعُت النِبي ص
اْثَنا َعَشَر َأِميًرا َفَقاَل َكِلَمًة َلْم َأْسَمْعَها َفَقاَل َأِبي: ِإنُه َقاَل: ُكلُهْم ِمْن ُقَرْيٍش  عليه وسلم َيُقوُل: َيُكونُ 
  باب االستخالف 51كتاب األحكام:  93أخرجه البخاري في: 

  592رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  االستخالف وتركه
   592رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َر َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: ِقيَل ِلُعَمَر، َأَال َتْسَتْخِلُف َقاَل: ِإْن َأْسَتْخِلْف َفَقِد اْسَتْخَلَف َمْن حديث ُعمَ 
ْوا ْثنَ ُهَو َخْيٌر ِمني، َأُبو َبْكٍر؛ َوإِْن َأْتُرْك َفَقْد َتَرَك َمْن ُهَو َخْيٌر ِمني، َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفأَ 

 ُلَها َحي َال َأَتَحم ، ي َنَجْوُت ِمْنَها َكَفاًفا، َال ِلي َوَال َعَليتًا أخرجه َعَلْيِه َفَقاَل: َراِغٌب َراِهٌب، َوِدْدُت َأنا َوَمي
  باب االستخالف 51كتاب األحكام:  93البخاري في: 
  592رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االنهي عن طلب اإلمارة والحرص عليه

  592رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأِل حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َسُمَرَة، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َيا َعْبَد الرْحمِن ْبَن َسُمَرَة َال َتسْ 
ا ِمْن َغْيِر َمْسَئَلٍة ُأِعْنَت َعَلْيَها أخرجه اِإلَماَرَة، َفِإنَك ِإْن ُأوِتيَتَها َعْن َمْسَئَلٍة ُوِكْلَت إَِلْيَها، َوإِْن ُأوِتيَتهَ 

  باب قول اهللا تعالى (ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم) 1كتاب األيمان والنذور:  83البخاري في: 
   592رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَمِعي  حديث َأِبي ُموسى َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل َأُبو ُموسى: َأْقَبْلُت ِإَلى
َرُجَالِن ِمَن اَألْشَعِرييَن، َأَحُدُهَما َعْن َيِميِني َواآلَخُر َعْن َيَساِري، َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ُقْلُت: َوالِذي َبَعَثك ِباْلَحق َما َيْسَتاُك َفِكَالُهَما َسَأَل، َفَقاَل: َيا َأَبا ُموسى َأْو َيا َعْبَد اِهللا ْبَن َقْيٍس َقاَل، 



      

َتْحَت َشَفِتِه  َأْطَلَعاِني َعَلى َما ِفي َأْنُفِسِهَما، َوَما َشَعْرُت َأنُهَما َيْطُلَباِن اْلَعَمَل َفَكَأني َأْنُظُر ِإَلى ِسَواِكهِ 
ُه، َولِكِن اْذَهْب َأْنَت َيا َأَبا ُموسى َأْو َيا َعْبَد اِهللا َقَلَصْت َفَقاَل: َلْن َأْو َال َنْسَتْعِمُل َعَلى َعَمِلَنا َمْن َأَرادَ 

ْل َوإَِذا َرُجٌل ِعْنَدهُ ْبَن َقْيٍس إَلى اْلَيَمِن ثُم اتَبَعُه ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َفَلما َقِدَم َعَلْيِه َأْلَقى َلُه ِوَساَدًة، َقاَل: اْنزِ 
ُهوِديا َفَأْسَلَم ثُم َتَهوَد َقاَل: اْجِلْس َقاَل: َال َأْجِلُس َحتى ُيْقَتَل، َقَضاُء اِهللا ُموَثٌق َقاَل: َما هَذا َقاَل: َكاَن يَ 

ِفي ُقوُم َوَأَناُم، َوَأْرُجو َوَرُسوِلِه، َثَالَث َمراٍت َفَأَمَر ِبِه َفُقِتَل ثُم َتَذاَكَرا ِقَياَم اللْيِل َفَقاَل َأَحُدُهَما: َأما َأَنا َفَأ
باب حكم المرتد  2كتاب استتابة المرتدين:  88َنْوَمِتي َما َأْرُجو ِفي َقْوَمِتي أخرجه البخاري في: 

  والمرتدة
  593رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن ِإدخال المشقة عليهم

   594رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُكلُكْم َراٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتِه، 
ٌل َعْنُهْم، َفاَألِميُر الِذي َعَلى الناِس َراٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُهْم، َوالرُجُل َراٍع َعَلى َأْهِل َبْيِتِه َوُهَو َمْسُئو 

 َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه، َواْلَمْرَأةُ َراِعَيٌة َعَلى َبْيِت َبْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْنُهْم، َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسيِدهِ 
باب كراهية  17ق: كتاب العت 49َأَال َفُكلكْم َراٍع َوُكلكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتِه أخرجه البخاري في: 

  التطاول على الرقيق
  594رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َماَت  حديث َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َعِن اْلَحَسِن، َأن ُعَبْيَد اِهللا ْبَن ِزَياٍد َعاَد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر ِفي َمَرِضِه الِذي

َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َسِمْعُت النِبي ِفيِه، َفَقاَل َلُه َمْعِقٌل: ِإني ُمَحدُثَك َحِديثًا 
َحَة اْلَجنِة صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َما ِمْن َعْبٍد اْسَتْرَعاهُ اُهللا َرِعَيًة َفَلْم َيُحْطَها ِبَنِصيَحٍة ِإال َلْم َيِجْد َرائِ 

  سُترِعى رعية فلم ينصحباب من ا 8كتاب األحكام:  93أخرجه البخاري في: 
  594رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  غلظ تحريم الغلول

   595رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَم ِفيَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَذَكَر اْلُغُلوَل، َفَعظَمُه 
ُأْلِفَين َأَحَدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َعَلى َرَقَبِتِه َشاٌة َلَها ُثَغاٌء، َعَلى َرَقَبِتِه َفَرٌس َلُه َحْمَحَمٌة،  َوَعظَم َأْمَرهُ، َقاَل: الَ 

، َيُقوُل: َيا ُرَغاءٌ  َيُقوُل: َيا َرُسوَل اِهللا َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َال َأْمِلُك َلَك َشْيًئا، َقْد َأْبَلْغُتَك؛ َوَعَلى َرَقَبِتِه بِعيٌر َلهُ 
ُسوَل اِهللا َرُسوَل اِهللا َأغْثِني، َفَأُقوُل: َال َأْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد َأْبَلْغُتَك؛ َوَعَلى َرَقَبِتِه َصاِمٌت، َفَيُقوُل: َيا رَ 

ُق َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اِهللا َأِغْثِني، َأِغْثِني، َفَأُقوُل: َال َأْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد َأْبَلْغُتَك؛ َأْو َعَلى َرَقَبِتِه ِرَقاٌع َتْخفِ 
  باب الغلول 189كتاب الجهاد:  56َفَأُقوُل: َال َأْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد َأْبَلْغُتَك أخرجه البخاري في: 

  595رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم هدايا العمال
   596رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/5(  

  

، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْعَمَل َعاِمًال، َفَجاَءهُ اْلَعاِمُل ِحيَن حديث َأِبي ُحَمْيٍد ال اِعِديس
َك َفَرَغ ِمْن َعَمِلِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا هَذا َلُكْم، َوهَذا ُأْهِدَي ِلي َفَقاَل َلُه: َأَفَال َقَعْدَت ِفي َبْيِت َأ بيَك َوُأم

َالِة، َفَتَشهَد َوَأْثَنى َفَنَظْرَت َأيُ  ًة، َبْعَد الصَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِشي ْهَدى َلَك َأْم َال ثُم
كْم، َوهَذا ا ِمْن َعَملِ َعَلى اِهللا ِبَما ُهَو َأْهُلُه، ثُم َقاَل: َأما َبْعُد، َفَما َباُل اْلَعاِمِل َنْسَتْعِمُلُه َفَيْأِتيَنا َفَيُقوُل هذَ 

ِه َفَنَظَر َهْل ُيْهَدى َلُه َأْم َال َفَوالِذي َنْفُس ُمَحمٍد بِ  ُأْهِدَي ِلي، َأَفَال َقَعَد ِفي َبْيِت َأِبيِه َوُأم َيِدِه َال َيُغل
َن َبِعيًرا َجاَء ِبِه َلُه ُرَغاٌء، َوإِْن َكاَنْت َأَحُدُكْم ِمْنَها َشْيًئا ِإال َجاَء ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْحِمُلُه َعَلى ُعُنِقِه، ِإْن َكا
  َبَقَرًة َجاَء ِبَها َلَها خَواٌر، َوإِْن َكاَنْت َشاًة َجاَء ِبَها َتْيَعُر، َفَقْد َبلْغتُ 

ْفَرِة ِإْبَطْيِه أخرجه َفَقاَل َأُبو ُحَمْيٍد: ثُم َرَفَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَدُه َحتى ِإنا َلَنْنُظُر ِإَلى عُ 
  باب كيف كانت يمين النبي صلى اهللا عليه وسلم 3كتاب األيمان والنذور:  83البخاري في: 
  596رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

   597رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اَهللا َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوُأولى اَألْمِر ِمْنُكْم)، َقاَل: َنَزَلْت ِفي َعْبِد اِهللا ْبِن ُحَذاَفَة  حديث اْبِن َعباٍس (َأِطيُعوا
، ِإْذ َبَعَثُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسِريٍة أخرجه البخاري في:  كتاب  65ْبِن َقْيِس ْبِن َعِدي

  عوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم)باب قوله (أطي 11سورة النساء:  4التفسير: 
  597رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َأَطاَعِني َفَقْد َأَطاَع 

َأَطاِعني، َوَمْن َعصى َأِميِري َفَقْد َعَصاِني  اَهللا َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعصى اَهللا، َوَمْن َأَطاَع َأِميِري َفَقد
  باب قول اهللا تعالى (أطيعوا الرسول وأولى األمر منكم) 1كتاب األحكام:  93أخرجه البخاري في: 

  597رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

طاَعُة َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: السْمُع َوال
في:  ِفيَما َأَحب َوَكِرَه، َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة؛ َفِإَذا ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَال َسْمَع َوَال َطاَعَة أخرجه البخاري

  باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية 4كتاب األحكام:  93
   598رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم َسِريًة َوَأمَر َعَلْيِهْم َرُجًال ِمَن 
 اَألْنَصاِر َوَأَمَرُهْم َأْن ُيِطيُعوُه َفَغِضَب َعَلْيِهْم، َوَقاَل: َأَلْيَس َقْد َأَمَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأنْ 

ُعوا َحَطًبا، ُعوِني َقاُلوا: َبَلى َقاَل: َعَزْمُت َعَلْيُكْم َلَما َجَمْعتُْم َحَطًبا َوَأْوَقْدُتْم َناًرا ثُم َدَخْلُتْم ِفيَها َفَجمَ ُتِطي
ْعَنا النِبي صلى اهللا َفَأْوَقُدوا َفَلما َهموا ِبالدُخوِل، َفَقاَم َيْنُظُر َبْعُضُهْم ِإلى َبْعٍض، َقاَل َبْعُضُهْم: ِإنَما َتبِ 

ِللنِبي صلى  عليه وسلم ِفَراًرا ِمَن الناِر، َأَفَنْدُخُلَها َفَبْيَنَما ُهْم َكذِلَك ِإْذ َخَمَدِت الناُر، َوَسَكَن َغَضُبُه َفُذِكرَ 
ُة ِفي اْلَمْعُروف أخرجه البخاري في: اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمْنَها َأَبًدا، ِإنَما الطاعَ 

  باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية 4كتاب األحكام:  93
  598رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِمِت َوُهَو مَ  َة، َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى ُعَباَدَة ْبِن الصاِمِت َعْن ُجَنادَة ْبِن َأِبي ُأَمي ِريٌض حديث ُعَباَدَة ْبِن الص ،



      

اَنا ُقْلَنا: َأْصَلَحَك اُهللا، َحدْث ِبَحِديٍث َيْنَفُعَك اُهللا ِبِه، َسِمْعَتُه ِمَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َدعَ 
ِفي َمْنَشِطَنا  النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَباَيْعَناُه، َفَقاَل ِفيَما َأَخَذ َعَلْيَنا، َأْن َباَيَعَنا َعَلى السْمِع َوالطاَعةِ 

ا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن اِهللا ِفيِه َوَمْكَرِهَنا َوُعْسِرَنا َوُيْسِرَنا َوُأْثَرٍة َعَلْيَنا، َوَأْن َال ُنَناِزَع اَألْمَر َأْهَلهُ ِإال َأْن َتَرْوا ُكْفرً 
لم سترون بعدي باب قول النبي صلى اهللا عليه وس 2كتاب الفتن:  92ُبْرَهاٌن أخرجه البخاري في: 

   أموًرا تنكرونها
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  599رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء األول فاألول
  599رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُء، َكلَما حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَنْت َبُنو ِإْسَراِئيَل َتُسوُسُهُم اَألْنِبَيا

، َوإِنُه َال َنِبي َبْعِدي، َوَسَيُكون ُخَلَفاُء َفَيْكُثُروَن َقاُلوا: َفَما َتْأُمُرَنا َخَلَفُه َنِبي َقاَل: ُفوا ِبَبْيَعِة  َهَلَك َنِبي
ِل، َأْعُطوُهْم َحقُهْم، َفِإن اَهللا َساِئُلُهْم َعما اْسَتْرَعاُهْم أخرجه البخ 50كتاب األنبياء:  60اري في: َفاَألو 

  باب ما ذكر عن بني إسرائيل
  599رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
وَل حديث اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َسَتكوُن ُأَثَرٌة َوُأُموٌر ُتْنِكُروَنَها َقاُلوا: َيا َرسُ 

كتاب  61اْلَحق الِذي َعَلْيكْم َوَتْسَأُلوَن اَهللا الِذي َلكْم أخرجه البخاري في: اِهللا َفَما َتْأُمُرَنا َقاَل: ُتَؤدوَن 
  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25المناقب: 

  600رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  األمر بالصبر عند ظلم الوالة واستئثارهم
  600رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َأن َرُجًال ِمَن اَألْنَصاِر، َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َأَال َتْسَتْعِمُلِني َكَما اْسَتْعَمْلَت ُفَالًنا حديث ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر، 

كتاب مناقب  63َقاَل: َسَتْلَقْوَن َبْعِدي ُأْثَرًة، َفاْصِبُروا َحتى َتْلَقْوِني َعَلى اْلَحْوِض أخرجه البخاري في: 
   عليه وسلم لألنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوضباب قول النبي صلى اهللا 8األنصار: 



      

  600رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   األمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر
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  600رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َأنُه سَ  اُس حديث ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن َعْن َأِبي ِإْدِريَس اْلَخْوَالِنيِمَع ُحَذْيَفَة ْبَن اْلَيَماِن َيُقوُل: َكاَن الن
ْلُت: َيْسَأُلوَن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلَخْيِر، َوُكْنُت َأْسَأُلُه َعِن الشر َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني َفقُ 

، َفَجاَءنَ  ٍة َوَشرا ِفي َجاِهِليا ُكنَقاَل: َنَعْم َيا َرُسوَل اِهللا ِإن ا اُهللا ِبهَذا اْلَخْيِر، َفَهْل َبْعَد هَذا اْلَخْيِر ِمْن َشر
َبَغْيِر  ُقْلُت: َوَهْل َبْعَد ذِلَك الشر ِمْن َخْيٍر َقاَل: َنَعْم، َوِفيِه َدَخٌن ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه َقاَل: َقْوٌم َيْهُدونَ 

ُت: َفَهْل َبْعَد َذِلَك اْلَخْيِر ِمْن َشر َقاَل: َنَعْم، ُدَعاةٌ ِإَلى َأْبَواِب َجَهنَم، َمْن َهْديي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر ُقلْ 
وَن ِبَأْلِسَنِتَنا ُقْلُت: َأَجاَبُهْم ِإَلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ِصْفُهْم َلَنا َفَقاَل: ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا، َوَيَتَكلمُ 

ُهْم َجَماَعٌة َوَال َما َتْأُمُرِني، ِإْن َأْدَرَكِني َذِلَك َقاَل: َتْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوإَِماَمُهْم ُقْلُت: َفِإْن َلْم َيُكْن لَ فَ 
اْلَمْوُت َوَأْنَت َعَلى ذِلَك ِإَماٌم َقاَل: َفاْعَتِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق ُكلَها، َوَلْو َأْن َتَعض ِبَأْصِل َشَجَرٍة َحتى ُيْدِرَكَك 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61أخرجه البخاري في: 
  600رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن َعباٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َكِرَه ِمْن َأِميِرِه َشْيًئا فْلَيْصِبْر؛ َفِإنُه َمنْ 

باب قول النبي  2كتاب الفتن:  92َرَج ِمَن السْلَطاِن ِشْبًرا َماَت ِميَتًة َجاِهِليًة أخرجه البخاري في: خَ 
   صلى اهللا عليه وسلم سترون بعدي أموًرا تنكرونها
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  602رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ن تحت الشجرةاستحباب مبايعة اإلمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوا
  602رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َأْهِل حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَاَل َلَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْوَم اْلُحَدْيِبَيِة: َأْنتُْم َخْيُر 

 64ْيُتُكْم َمَكاَن الشَجَرِة أخرجه البخاري في: اَألْرِض َوُكنا َأْلًفا َوَأْرَبَعِماَئٍة َوَلْو ُكْنُت ُأْبِصُر اْلَيْوَم َألرَ 
  باب غزوة الحديبية 35كتاب المغازي: 

  602رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 64: حديث اْلُمَسيِب ْبِن َحْزٍن، قَاَل: َلَقْد َرَأْيُت الشَجَرة، ثُم َأَتْيتَها َبْعُد َفَلْم َأْعِرْفَها أخرجه البخاري في
  باب غزوة الحديبية 35زي: كتاب المغا
  602رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َباَيْعُتْم حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي ُعَبْيٍد، َقاَل: ُقْلُت ِلَسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع: َعَلى َأي َشْيٍء 

كتاب  64َلى اْلَمْوِت أخرجه البخاري في: َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْوَم اْلُحَدْيِبَيِة َقاَل عَ 
  باب غزوة الحديبية 35المغازي: 

  602رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َظَلَة حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َكاَن َزَمَن اْلَحرِة، َأَتاُه آٍت، َفَقاَل َلُه: ِإن اْبَن َحنْ 
ى اْلَمْوِت َفَقاَل: َال ُأَباِيعُ َعَلى هَذا َأَحًدا َبْعَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه ُيَباِيُع الناَس َعلَ 
  باب البيعة في الحرب أن ال يفروا 110كتاب الجهاد:  56البخاري في: 
  603رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم رجوع المهاجر ِإلى استيطان وطنه

   603 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
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ْرَتَدْدَت َعَلى َعِقَبْيَك،  اِج، َفَقاَل: َيا اْبَن اَألْكَوِع ا ُه َدَخَل َعَلى اْلَحجْبَت حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع، َأنَتَعر
كتاب  92َقاَل: َال، َولِكن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َأِذَن ِلي ِفي اْلَبْدو أخرجه البخاري في: 

  باب التعرب في الفتنة 14الفتن: 
  603رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  المبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم والجهاد والخير وبيان معنى ال هجرة بعد الفتح
  603رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َجاِشِع ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: اْنَطَلْقُت حديث ُمَجاِشِع ْبِن َمْسُعوٍد َوَأِبي َمْعَبٍد َعْن َأِبي ُعْثَماَن النْهِدّي، َعْن مُ 

َباِيُعُه ِبَأِبي َمْعَبٍد ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِلُيَباِيَعُه َعَلى اْلِهْجَرِة، َقاَل: َمَضِت اْلِهْجَرُة َألْهِلَها، أُ 
كتاب  64: َصَدَق ُمَجاِشٌع أخرجه البخاري في: َعَلى اِإلْسالِم َواْلِجَهاِد َفَلِقْيُت َأَبا َمْعَبٍد، َفَسَأْلُتُه، َفَقالَ 

  باب وقال الليث 53المغازي: 
  603رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيْوَم َفْتِح َمكَة: َال ِهْجَرَة َولِكْن ِجَهاٌد َوِنيٌة،

  باب ال هجرة بعد الفتح 194كتاب الجهاد:  56ْنِفُروا أخرجه البخاري في: َوإَِذا اْسُتْنِفْرُتْم َفا
  604رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َأن َأْعَراِبيا َسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم عِن 

َشِديٌد، َفَهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل ُتَؤدي َصَدَقَتَها َقاَل: َنَعْم؛ َقاَل: َفاْعَمْل ِمْن اْلِهْجَرِة، َفَقاَل: َوْيَحَك ِإن َشْأَنَها 
باب زكاة  36كتاب الزكاة:  24َوَراِء اْلِبَحاِر، َفِإن اَهللا َلْنِ َيتَرَك ِمْن َعَمِلَك َشْيًئا أخرجه البخاري في: 

   اإلبل
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  604رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
  ية بيعة النساءكيف

  604رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَلْت: َكاَنِت اْلُمْؤِمَناُت، ِإَذا َهاَجْرَن ِإَلى النِبي صلى 
ا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت اهللا عليه وسلم َيْمَتِحُنُهن ِبَقْوِل اِهللا َتَعاَلى (َيا أيَها الِذيَن آَمُنوا ِإذَ 

) ِإَلى آِخِر اآلَية َفاْمَتِحُنوُهن  
ى اهللا عليه َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَمْن َأَقر ِبهَذا الشْرِط ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َفَقْد َأَقر ِباْلِمْحَنِة، َفَكاَن َرُسوُل اِهللا صل

، َقاَل َلُهن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْنَطِلْقَن، َفَقْد َباَيْعُتُكن َال، وسلم، ِإَذا َأْقَرْرَن ِبذِلَك ِمْن َقوْ  ِلِهن



      

ِهللا َما َأَخَذ َواِهللا َما َمسْت َيُد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَد اْمَرَأٍة َقط، َغْيَر َأنُه َباَيَعُهن َباْلَكَالِم، َوا
، ِإَذا َأَخَذ َعَلْيِهن َقْد َباَيْعُتُكن َرُسوُل اِهللا صلى  ِبَما َأَمَرهُ اُهللا، َيُقوُل َلُهن َساِء ِإالاهللا عليه وسلم َعَلى الن

باب ِإذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت  20كتاب الطالق:  68َكَالًما أخرجه البخاري في: 
  الذمى أو الحربي

  604رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
  لبيعة على السمع والطاعة فيما استطاعا

  605رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: ُكنا ِإَذا َباَيْعَنا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم عَلى السْمِع َوالطاَعِة، 
  باب كيف يبايع اإلمام الناس 43م: كتاب األحكا 93َيُقوُل َلَنا: ِفيَما اْسَتَطْعَت أخرجه البخاري في: 

  605رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان سّن البلوغ
   605رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث اْبِن َعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَرَضُه َيْوَم ُأُحٍد، َوُهَو اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة َفَلمْ 
كتاب  52ثُم َعَرَضِني َيْوَم اْلَخْنَدِق، َوَأَنا اْبُن َخْمَس َعْشَرَة، َفَأَجاَزِني أخرجه البخاري في: ُيِجْزِني، 

  باب بلوغ الصبيان وشهادتهم 18الشهادات: 
  605رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي أن يسافر بالمصحف ِإلى أرض الكفار ِإذا خيف وقوعه بأيديهم

  606صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 
  

 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َأْن ُيَساَفَر ِباْلُقْرآِن ِإَلى َأْرِض اْلَعُدو حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن 
  باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 129كتاب الجهاد:  56أخرجه البخاري في: 

  606رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  ل وتضميرهاالمسابقة بين الخي
  606رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َساَبَق َبْيَن اْلَخْيِل الِتي ُأْضِمَرْت ِمَن 

ِمَن الثنيِة ِإَلى َمْسِجِد َبِني ُزَرْيٍق، َوَأن  اْلَحْفَياِء، َوَأَمُدَها ثَِنيُة اْلَوَداِع، َوَساَبَق َبْيَن اْلَخْيِل الِتي َلْم ُتْضَمْر 
باب هل يقال  41كتاب الصالة:  8َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َكاَن ِفيَمْن َساَبَق ِبَها أخرجه البخاري في: 

  مسجد بني فالن
  606رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الخيل في نواصيها الخير ِإلى يوم القيامة

  606قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْلَخْيُل ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر ِإَلى 
باب الخيل معقود في نواصيها الخير  43كتاب الجهاد والسير:  56َيْوِم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في: 

   إلى يوم القيامة
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  606رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْوِم حديث ُعْرَوَة اْلَباِرِقّي، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، قَاَل: اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر ِإَلى يَ 
ماض مع باب الجهاد  44كتاب الجهاد والسير:  56اْلِقَياَمِة، اَألْجُر َواْلَمْغَنُم أخرجه البخاري في: 

  البر والفاجر
  607رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْلَبَرَكُة ِفي َنَواِصي 

باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى  43كتاب الجهاد والسير:  56اْلَخْيِل أخرجه البخاري في: 
  القيامةيوم 

  607رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  فضل الجهاد والخروج في سبيل اهللا
  607رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْنَتَدَب اُهللا ِلَمْن َخَرَج ِفي َسِبيِلِه، َال ُيْخِرُجهُ 

ِبُرُسِلي، َأْن َأْرِجَعُه، ِبَما َناَل ِمْن َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة، َأْو ُأْدِخَله اْلَجنَة َوَلْوَال َأْن َأُشق  ِإال ِإيَماٌن ِبي َوَتْصِديقٌ 
 أُْقتُل، ُثم َأْحَيا ُثم ي ُأْقَتُل ِفي َسِبيِل اِهللا، ثُمٍة، َوَلَوِدْدت َأنِتي َما َقَعْدُت َخْلَف َسِريُأْقَتُل  َأْحَيا ثُ َعَلى ُأم م

  باب الجهاد من اإليمان 26كتاب اإليمان:  2أخرجه البخاري في: 
   607رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َتَكفَل اُهللا ِلَمْن َجاَهَد ِفي 
ِإال اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِلِه، َوَتْصِديُق َكِلَماِتِه، بَأْن ُيْدِخَلُه اْلَجنَة، َأْو َيْرجَعُه ِإَلى َمْسَكِنِه َسِبيِلِه، َال ُيْخِرُجُه 

باب قول النبي  8كتاب فرض الخمس:  57الِذي َخَرَج ِمْنُه َمَع َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة أخرجه البخاري في: 
  صلى اهللا عليه وسلم أحلت لكم الغنائم

  607رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ُكل َكْلٍم ُيْكَلُمُه اْلُمْسِلُم ِفي َسِبيِل اِهللا َيكون
ُر َدًما، اللْوُن َلْوُن الدِم َواْلَعرْ  ُف َعْرُف اْلِمْسِك أخرجه البخاري في: َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَهْيَئِتَها ِإْذ ُطِعَنْت َتَفج

  باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 67كتاب الوضوء:  4
  608رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل الشهادة في سبيل اهللا تعالى

  608رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

سلم، َقاَل: َما َأَحٌد َيْدُخُل اْلَجنَة، حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه و 
َلى الدْنَيا ُيِحب َأْن َيْرِجَع ِإَلى الدْنَيا، َوَلُه َما َعَلى اَألْرِض ِمْن َشْيٍء، ِإال الشِهيُد، َيَتَمنى َأْن َيْرِجَع إِ 

باب  21كتاب الجهاد والسير:  56في: َفُيْقَتَل َعْشَر َمراٍت، ِلَما َيَرى ِمَن اْلَكَراَمِة أخرجه البخاري 
  تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنيا

   608رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ُدلِني 
َل: َال َأِجُدُه َقاَل: َهْل َتْسَتِطيُع، ِإَذا َخَرَج اْلُمَجاِهُد، َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك َفَتُقوَم َعَلى َعَمٍل َيْعِدُل اْلِجَهاَد، َقا

باب  1كتاب الجهاد:  56َوَال َتْفُتَر، َوَتُصوَم َوَال ُتْفِطَر َقاَل: َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك أخرجه البخاري في: 
  فضل الجهاد والسير

  609فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

  فضل الغدوة والروحة في سبيل اهللا
  609رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَغْدَوٌة ِفي َسِبيِل اِهللا َأْو 

باب الغدوة والروحة  5ب الجهاد والسير: كتا 56َرْوَحة َخْيٌر ِمَن الدْنَيا َوَما ِفيَها أخرجه البخاري في: 
  في سبيل اهللا
  609رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَحُة َواْلَغْدَوةُ ِفي َسِبيِل  صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الر ِبيحديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َعِن الن

باب الغدوة والروحة  5كتاب الجهاد والسير:  56ي في: اِهللا َأْفَضُل ِمَن الدْنَيا َوَما ِفيَها أخرجه البخار 
  في سبيل اهللا
  609رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْطُلُع حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَغْدَوٌة َأْو َرْوَحٌة ِفي َسِبيِل اِهللا َخْيٌر ِمما تَ 

باب الغدوة والروحة في سبيل  5كتاب الجهاد والسير:  56خرجه البخاري في: َعَلْيِه الشْمُس َوَتْغُرُب أ
  اهللا

  609رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل الجهاد والرباط
   610رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْفَضُل َفَقاَل َرُسوُل اِهللا حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: ِقيَل َيا َرُسوَل اِهللا َأي الناِس َأ
ِمَن صلى اهللا عليه وسلم: ُمْؤِمٌن ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِل اِهللا ِبَنْفِسِه َوَماِلِه َقاُلوا: ثُم َمْن َقاَل: ُمْؤِمٌن ِفي ِشْعٍب 

أفضل الناس باب  2كتاب الجهاد:  56الشَعاِب َيتِقي اَهللا َوَيَدُع الناَس ِمْن َشرِه أخرجه البخاري في: 
  مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اهللا

  610رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان الرجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة
  610رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرُجَلْيِن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: (َيْضَحُك اُهللا ِإَلى 

ْلَقاِتِل َفُيْسَتْشَهُد) َيْقُتُل َأَحُدُهَما اآلَخَر َيْدُخَالِن اْلَجنَة، ُيَقاِتُل هَذا ِفي َسِبيِل اِهللا َفُيْقَتُل، ثُم َيُتوُب اُهللا َعَلى ا
  باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 28كتاب الجهاد والسير:  56أخرجه البخاري في: 

  610رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

  فضل ِإعانة الغازي في سبيل اهللا بمركوب وغيره، وخالفته في أهله بخير
  610رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َجهَز َغاِزًيا ِفي 

كتاب  56َغَزا، َوَمْن َخَلَف َغاِزًيا ِفي َسِبيِل اِهللا ِبَخْيٍر َفَقْد َغَزا أخرجه البخاري في: َسِبيِل اِهللا َفَقْد 
  باب فضل من جهز غازًيا أو خلفه بخير 38الجهاد والسير: 

  610رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
   611رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َنَزَلْت (َال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن) َدَعا َرُسوُل اِهللا صلى حديث اْلبَ 
َن َقاِعُدوَن مِ اهللا عليه وسلم َزْيًدا َفَجاَء ِبَكِتٍف َفَكَتَبَها، َوَشَكا اْبُن ُأم َمْكُتوٍم َضَراَرَتُه، َفَنَزَلْت (َال َيْسَتِوي الْ 

َرِر) أخرجه البخاري في:  باب قول اهللا تعالى  31كتاب الجهاد والسير؛  56اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأوِلي الض
  (ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر)

  611رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ثبوت الجنة للشهيد
  611رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا، َقاَل: قَاَل َرُجٌل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيْوَم ُأُحٍد: َأَرَأْيَت ِإْن ُقِتْلُت َفَأْيَن حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد 

كتاب المغازي:  64َأَنا َقاَل: ِفي اْلَجنِة َفَأْلَقى َتَمَراٍت ِفي َيِدِه، ثُم َقاَتَل َحتى ُقِتَل أخرجه البخاري في: 
  باب غزوة ُأحد 17

   611رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
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حديث َأَنِس رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْقَواًما ِمْن َبِني ُسَلْيٍم ِإَلى َبِني 
 ى ُأَبلُنوِني َحتُمُكْم، َفِإْن َأما َقِدُموا، َقاَل َلُهْم َخاِلي: َأَتَقدَغُهْم َعْن َرُسوِل اِهللا صلى َعاِمٍر، ِفي َسْبِعيَن َفَلم

عليه وسلم، ِإْذ  اهللا عليه وسلم َوإِال ُكْنتُْم ِمني َقِريًبا َفَتَقدَم، َفَأمُنوُه َفَبْيَنَما ُيَحدُثُهْم َعِن النِبي صلى اهللا
ُفْزُت َوَرب اْلَكْعَبِة ُثم َمالوا َعَلى َبِقيِة َأْصَحاِبِه َأْوَمُئوا ِإَلى َرُجٍل ِمْنُهْم، َفَطَعَنُه َفَأْنَفَذُه، َفَقاَل: اُهللا َأْكَبُر 

ْخَبَر ِجْبِريُل َعَلْيِه َفَقَتُلوُهْم، ِإال َرُجٌل َأْعَرُج َصِعَد اْلَجَبَل َقاَل َهماٌم (َأَحُد ِرَجاِل السَنِد) َفُأَراُه آَخَر َمَعُه؛ َفَأ
سلم َأنُهْم َقْد َلُقوا َربُهْم َفَرِضَي َعْنُهْم َوَأْرَضاُهْم َفُكنا َنْقَرُأ َأْن َبلُغوا َقْوَمَنا، السَالُم النِبي صلى اهللا عليه و 

، ِرْعٍل، َوَذْكَوانَ  َأْن َقْد َلِقيَنا َربَنا، َفَرِضَي َعنا، َوَأْرَضاَنا ثُم ُنِسَخ َبْعُد َفَدَعا َعَلْيِهْم َأْرَبِعيَن َصَباًحا، َعَلى
 56َوَبِني ِلْحَياَن، َوَبِني ُعَصيَة الِذيَن َعَصُوا اَهللا َوَرُسوَلُه صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 

  باب من ينكب في سبيل اهللا 9كتاب الجهاد والسير: 
  611رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو ِفي سبيل اهللا

   612رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: الرُجُل 
 َقاَل: َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن ُيَقاِتُل ِلْلَمْغَنِم، َوالرُجُل ُيَقاِتُل ِللذْكِر، َوالرُجُل ُيَقاِتُل ِلُيَرى َمَكاُنُه، َفَمْن ِفي َسِبيِل اهللاِ 

باب من  15كتاب الجهاد والسير:  56َكِلَمُة اِهللا ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اِهللا أخرجه البخاري في: 
  قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

  613رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِبيصلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َما اْلِقَتاُل ِفي حديث َأِبي ُموسى، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى الن
ْيِه َرْأَسُه ِإال َأنُه َكاَن َسِبيِل اِهللا َفِإن َأَحَدَنا ُيَقاِتُل َغَضًبا، َوُيَقاِتُل َحِميًة َفَرَفَع ِإَلْيِه َرْأَسُه (َقاَل، َوَما َرَفَع ِإلَ 

 3ِلَتُكوَن َكِلَمُة اِهللا ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اِهللا َعز َوَجل أخرجه البخاري في:  َقاِئًما) َفَقاَل: َمْن َقاَتلَ 
  باب من سأل وهو قائم عالًما جالًسا 45كتاب العلم: 
  613رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ألعمالقوله صلى اهللا عليه وسلم ِإنما األعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من ا

  613رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُعَمَر ْبِن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِإنَما 
ِهْجَرتُه ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِه؛ اَألْعَماُل ِبالنيِة، َوإِنَما ِالْمِرى َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِه، فَ 

رجه البخاري َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، َأِو اْمَرَأٍة َيَتَزوُجَها، َفِهْجَرُتُه ِإَلى َما َهاَجَر ِإَلْيِه أخ
   باب النية في األيمان 23كتاب األيمان والنذور:  83في: 
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  613فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

  فضل الغزو في البحر
  614رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُخُل َعَلى ُأم َحَراٍم 
ا َحَراٍم َتْحَت ُعَباَدَة ْبِن الص ِمِت، َفَدَخَل َعَلْيَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ِبْنِت ِمْلَحاَن َفُتْطِعُمُه، َوَكاَنْت ُأم

عليه وسلم، َفَأْطَعَمْتُه، َوَجَعَلْت َتْفِلي َرْأَسُه، َفَناَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم اْسَتْيَقَظ َوُهَو 
 ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اِهللا َيْضَحُك َقاَلْت: َفُقْلُت َوَما ُيْضِحُكَك َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َناٌس ِمْن ُأم ِتي ُعِرُضوا َعَلي

ُسوَل اِهللا اْدُع َيْرَكُبوَن َثَبَج هَذا اْلَبْحِر، ُمُلوًكا َعَلى اَألِسرِة َأْو ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَلى اَألِسرِة َقاَلْت َفُقْلُت َيا رَ 
هللا عليه وسلم ُثم َوَضَع َرْأَسُه، ثُم اْسَتْيَقَظ َوُهَو اَهللا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم َفَدَعا َلَها َرُسوُل اِهللا صلى ا

َما َيْضَحُك َفُقْلُت: َوَما ُيْضِحُكَك َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َناٌس ِمْن ُأمِتي ُعِرُضوا َعَلي َغَزاًة ِفي َسِبيِل اِهللا كَ 
ِل َقاَلْت: َفُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا اْدُع اهللاَ  ِليَن َفَرِكَبِت َقاَل ِفي اَألو َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل: َأْنِت ِمَن اَألو 

 اْلَبْحَر، ِفي َزَماِن ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َفُصِرعْت َعْن َدابِتَها، ِحيَن َخَرَجْت ِمَن اْلَبْحِر، َفَهَلَكتْ 
  الجهاد والشهادة للرجل والنساءباب الدعاء ب 3كتاب الجهاد والسير:  56أخرجه البخاري في: 

  614رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان الشهداء
   615رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن 
َرُه َفَشَكَر اُهللا َلُه، َفَغَفَر َلهُ َشْوٍك َعَلى الطِريِق،  َفَأخ  

 أخرجه ثُم َقاَل: الشَهَداُء َخْمَسٌة: اْلَمْطُعوُن َواْلَمْبُطوُن َواْلَغِريُق َوَصاِحُب اْلَهْدِم َوالشِهيُد ِفي َسِبيِل اهللاِ 
  باب فضل التهجير إلى الظهر 32كتاب األذان:  10البخاري في: 
  615لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 

  
 اُعوُن َشَهاَدٌة ِلُكلصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الط ِبيحديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن الن

  باب الشهادة سبع سوى القتل 30كتاب الجهاد والسير:  56ُمْسِلٍم أخرجه البخاري في: 
  615رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم قوله صلى اهللا عليه وسلم

  616رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

 حديث اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيَزاُل َناٌس ِمْن ُأمِتي َظاِهِريَن َحتى
باب حدثني محمد بن  28كتاب المناقب:  61أخرجه البخاري في:  َيْأِتَيُهْم َأْمُر اِهللا َوُهْم َظاِهُرونَ 

  المثنى
  616رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا  حديث ُمَعاِوَيَة، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َال َيَزاُل ِمْن ُأمِتي ُأمٌة َقاِئَمٌة ِبَأْمرِ 

 61ْم َوَال َمْن َخاَلَفُهْم َحتى َيْأِتَيُهْم َأْمُر اِهللا َوُهْم َعَلى ذِلَك أخرجه البخاري في: َال َيُضرُهْم َمْن َخَذَلهُ 
  باب حدثني محمد بن المثنى 28كتاب المناقب: 

  616رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر ِإلى أهله بعد قضاء شغله
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  616رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: السَفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب، 
ْل ِإَلى َأْهِلِه أخرجه البخا كتاب  26ري في: َيْمَنُع َأَحَدُكْم َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه، َفِإَذا َقضى َنْهَمَتُه َفْلُيَعج

  باب السفر قطعة من العذاب 19العمرة: 
  616رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة الطروق وهو الدخول ليًال لمن ورد من سفر

  617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َيْدخُل ِإال  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َال َيْطُرُق َأْهَلُه، َكاَن الَ 
  باب الدخول بالعشى 15كتاب العمرة:  26ُغْدَوًة َأْو َعِشيًة أخرجه البخاري في: 

  617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَل: َل قَ حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َقَفْلَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َغْزَوٍة، َفَلما َذَهْبَنا ِلَنْدخُ 
 67ي: َأْمِهُلوا َحتى َتْدُخُلوا َلْيًال (َأْي ِعَشاًء) ِلَكْي َتْمَتِشَط الشِعَثُة، َوَتْسَتِحد اْلُمِغيَبُة أخرجه البخاري ف



      

  باب تزويج الثيبات 10كتاب النكاح: 
  617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الصيد والذبائح ما يؤكل من الحيوان

  617الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 
  

  الصيد بالكالب المعلمة
   617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َما حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم رضي اهللا عنه، َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا ِإنا ُنْرِسُل اْلِكَالَب اْلُمَعلَمَة، َقاَل: ُكلْ 
َوإِْن َقَتْلَن ُقْلُت: َوإِنا َنْرِمي ِباْلِمْعَراِض، َقاَل: ُكْل َما َخَزَق، َوَما  َأْمَسْكَن َعَلْيَك ُقْلُت: َوإِْن َقَتْلَن َقاَل:

باب ما أصاب المعراض  3كتاب الذبائح والصيد:  72َأَصاَب ِبَعْرِضِه َفَال َتْأُكْل أخرجه البخاري في: 
  بعرضه

  617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َسَأْلُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُقْلُت: ِإنا َقْوٌم َنِصيُد ِبهِذِه اْلِكَالِب حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم، َقاَل: 
ا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َوإِْن َقَتْلنَ  َمَة، َوَذَكْرَت اْسَم اِهللا َفُكْل ِممَأْن َيْأُكَل َفَقاَل: ِإَذا َأْرَسْلَت ِكَالَبَك اْلُمَعل ِإال ،

ني َأَخاُف َأْن َيُكوَن ِإنَما َأْمَسَكُه َعَلى َنْفِسِه، َوإِْن َخاَلَطَها ِكَالٌب ِمْن َغْيِرَها َفَال َتْأُكْل أخرجه اْلَكْلُب، َفإِ 
  باب إذا أكل الكلب 7كتاب الذبائح والصيد:  72البخاري في: 
  617رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعِن اْلِمْعرَاِض، َفَقاَل:  حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم رضي اهللا عنه، َقاَل:

ُل َكْلِبي ِإَذا َأَصاَب ِبَحدِه َفُكْل، َوإَِذا َأَصاَب ِبَعْرِضِه َفَال َتْأُكْل، َفِإنُه َوِقْيٌذ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا ُأْرسِ 
ْيِد َكْلًبا ي، َفَأِجُد َمَعُه َعَلى الصْيَت  َوُأَسمَما َسمُهَما َأَخَذ َقاَل: َال َتْأُكْل ِإنَعَلْيِه، َوَال َأْدِري َأي آَخَر َلْم ُأَسم

  باب تفسير المشبهات 3كتاب البيوع:  34َعَلى َكْلِبَك، َوَلْم ُتَسم َعَلى اآلَخِر أخرجه البخاري في: 
   618رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َحاِتٍم رضي اهللا عنه، َقاَل: َسَأْلُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َصْيِد اْلِمْعَراِض  حديث َعِدي ْبنِ 
ا َأْمَسَك َقاَل: َما َأَصاَب ِبَحدِه َفُكْلُه، َوَما َأَصاَب ِبَعْرِضِه َفُهَو َوِقيٌذ َوَسَأْلُتُه َعْن َصْيِد اْلَكْلِب َفَقاَل: مَ 

 ْن َوَجْدَت َمَع َكْلِبَك َأْو ِكَالِبَك َكْلًبا َغْيَرهُ َفَخِشيَت َأْن َيُكوَن َأَخَذهُ َعَلْيَك َفُكْل، َفِإن َأْخَذ اْلَكْلِب َذَكاٌة، َوإِ
: البخاري في َمَعُه، َوَقْد َقَتَلُه َفَال َتْأُكْل، َفِإنَما َذَكْرَت اْسَم اِهللا َعَلى َكْلِبَك َوَلْم َتْذُكْرهُ َعَلى َغْيِرِه أخرجه

  باب التسمية على الصيد 1كتاب الذبائح والصيد:  72
  618رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعِدي ْبِن َحاِتٍم رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوَسمْيَت 

، فَِإنَما َأْمَسَك َعَلى َنْفِسِه؛ َوإَِذا َخاَلَط ِكَالًبا َلْم ُيْذَكِر اْسُم اِهللا َفَأْمَسَك َوَقَتَل َفُكْل، َوإِْن َأَكَل َفَال َتْأُكلْ 
ْيَد َفَوَجْدَتهُ  َها َقَتَل؛ َوإِْن َرَمْيَت الصَك َال َتْدِري َأيَبْعَد َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن َعَلْيَها َفَأْمَسْكَن َوَقتْلَن َفَال َتْأُكْل، َفِإن 

كتاب الذبائح  72ِه ِإال َأَثُر َسْهِمَك َفُكْل، َوإِْن َوَقَع ِفي اْلَماِء َفَال َتْأُكْل أخرجه البخاري في: َلْيَس بِ 
  باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثالثة 8والصيد: 

   619رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/26(  

  

 َقاَل: ُقْلُت َيا َنِبي ، ا ِبَأْرِض َقْوٍم َأْهِل اْلِكَتاِب، َأَفَنْأُكُل ِفي آِنَيِتِهْم  حديث َأِبي ثَْعَلَبَة اْلُخَشِنياِهللا ِإن
: َأما َما َوِبَأْرِض َصْيٍد، َأِصيُد ِبَقْوِسي َوِبَكْلِبي الِذي َلْيَس ِبُمَعلٍم َوِبَكْلِبي اْلُمَعلِم، َفَما َيْصُلُح ِلي َقالَ 

َوَجْدُتْم َغْيَرَها َفَال َتْأُكُلوا ِفيَها، َوإِْن َلْم َتِجُدوا َفاْغِسلوَها َوُكُلوا ِفيَها، َوَما  َذَكْرَت ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َفِإنْ 
َت ِبَكْلِبَك ِصْدَت ِبَقْوِسَك َفَذَكْرَت اْسَم اِهللا َفُكْل، َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك اْلُمَعلِم َفَذَكْرَت اْسَم اِهللا َفُكْل َوَما ِصدْ 

 باب صيد القوس 4كتاب الذبائح والصيد:  72ٍم َفَأْدَرْكَت َذَكاَتُه َفُكْل أخرجه البخاري في: َغْيَر ُمَعل  
  620رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

  620رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعْن َأْكِل ُكل ِذي َناٍب ِمْن حديث َأِبي ثَْعَلَبَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اهللاِ 
  باب أكل كل ذي ناب من السباع 29كتاب الذبائح والصيد:  72السَباِع أخرجه البخاري في: 



      

  620رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإباحة ميتة البحر
   620رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِهللا، َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َثَالَثِماَئِة َراِكٍب، َأِميُرَنا َأُبو ُعَبْيَدَة  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
ا اْلَخَبَط، ْبُن اْلَجراِح، َنْرُصُد ِعيَر ُقَرْيٍش، َفَأَقْمَنا ِبالساِحِل ِنْصَف َشْهٍر، َفَأَصاَبَنا ُجوٌع َشِديٌد َحتى َأَكْلنَ 

ٍر، َوادَهنا َذِلَك اْلَجْيُش َجْيَش اْلَخَبِط َفَأْلَقى َلَنا اْلبْحُر َدابًة ُيَقاُل َلَها اْلَعْنَبُر، َفَأَكْلَنا ِمْنُه ِنْصَف َشهْ  َفُسميَ 
ُه، َفَعَمَد ِإَلى َأْطَوِل ِمْن َوَدِكِه، َحتى َثاَبْت ِإَلْيَنا َأْجَساُمَنا َفَأَخَذ َأُبو ُعَبْيَدَة ِضَلًعا ِمْن َأْضَالِعِه َفَنَصبَ 

  َرُجٍل َمَعُه، َوَأَخَذ َرُجًال َوَبِعيًرا َفَمر َتْحَته
اِئَر ثُم ِإن َأَبا َقاَل َجاِبٌر: َوَكاَن َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َنَحَر َثَالَث َجَزاِئَر ثُم َنَحَر َثَالَث َجَزاِئَر ثُم َنَحَر َثَالَث َجزَ 

  باب غزوة سيف البحر 65كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في: ُعَبْيَدَة َنَهاُه 
  620رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم أكل لحم الحمر اإلنسية

  621رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِء حديث َعِلي ْبِن َأِبي َطاِلٍب رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنهى َعْن ُمْتَعِة النسَ 
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64َيْوَم َخْيَبَر، َوَعْن َأْكِل اْلُحُمِر اِإلْنِسيِة أخرجه البخاري في: 

  621رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي في: حديث َأِبي َثْعَلَبَة، َقاَل: َحرَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُلُحوَم اْلُحُمِر اَألْهِليِة أخرجه البخار 
  باب لحوم الحمر اِإلنسية 28كتاب الذبائح والصيد:  72

   621رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َنهى النبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َأْكِل لُحوِم اْلُحُمِر اَألْهِليِة أخرجه البخاري 
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64في: 
  622رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا

  
ُحُمِر حديث اْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َأَصاَبْتَنا َمَجاَعٌة، َلَياِلَي َخْيَبَر، َفَلما َكاَن َيْوُم َخْيَبَر، َوَقْعَنا ِفي الْ 

عليه وسلم َأْكِفُئوا اْلُقُدوَر َفَال  اَألْهِليِة َفاْنَتَحْرَناَها، َفَلما َغَلِت اْلُقُدوُر َناَدى ُمَناِدي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا
لى اهللا عليه َتْطَعُموا ِمْن ُلُحوِم اْلُحُمِر َشْيًئا َقاَل َعْبُد اِهللا (ُهَو اْبُن َأِبي َأْوَفى): َفُقْلَنا ِإنَما َنهى النِبي ص

كتاب فرض الخمس:  57رجه البخاري في: وسلم َألنَها َلْم ُتَخمْس، َقاَل: َوَقاَل آَخُروَن َحرَمَها اْلَبتَة أخ
  باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 20

  622رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْلَبَراِء َوَعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى، َأنُهْم َكاُنوا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَأَصاُبوا ُحُمًرا 
كتاب  64ي النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأْكِفُئوا اْلُقُدوَر أخرجه البخاري في: َفَطَبُخوَها، َفَناَدى ُمَنادِ 

  باب غزوة خيبر 38المغازي: 
  622رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبِن َعباٍس رضي اهللا عنهما، َقاَل: َال َأْدِري َأْنهى َعْنُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن 

 َمُه ِفي َيْوِم َخْيَبَر، َلْحَم اْلُحُمِر اَألهْ َأْجِل َأناِس َفَكِرَه َأْن َتْذَهَب َحُموَلُتُهْم، َأْو َحرِة ُه َكاَن َحُموَلَة النِلي
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في: 

   623رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َرَأى ِنيَراًنا تُوَقُد َيْوَم َخْيَبَر َقاَل: حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع ر 
َهِريقَها َعَلى َما توَقُد هِذِه النيَراُن َقاُلوا: َعَلى اْلُحُمِر اِإلْنِسيِة، َقاَل: اْكِسُروَها َوَأْهِرُقوَها َقاُلوا: َأَال نُ 

باب هل تكسر الدنان التي فيها  32كتاب المظالم:  46ِسُلوا أخرجه البخاري في: َوَنْغِسُلَها َقاَل: اغْ 
  الخمر أو تخرق الزقاق

  623رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في أكل لحوم الخيل



      

  623رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ليه وسلم، َيْوَم َخْيَبَر، حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنهما، َقاَل: َنهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ع
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64َعْن ُلُحوِم اْلُحُمِر، َوَرخَص ِفي اْلَخْيِل أخرجه البخاري في: 

  623رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

هللا عليه وسلم، حديث َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر رضي اهللا عنهما، َقاَلْت: َنَحْرَنا َعَلى َعْهِد النِبي صلى ا
  باب النحر والذبح 24كتاب الذبائح والصيد:  72َفَرًسا َفَأَكْلَناهُ أخرجه البخاري في: 

  623رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإباحة الضب
  624رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َلْسُت آُكُلُه، َوالَ  بصلى اهللا عليه وسلم: الض ِبيُمُه أخرجه البخاري حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل الن ُأَحر 

  باب الضب 33كتاب الذبائح والصيد:  72في: 
   624رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َكاَن َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا عليه 
ُكُلوَن ِمْن َلْحٍم، َفَناَدْتُهُم اْمَرَأٌة ِمْن َبْعِض َأْزَواِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، وسلم، ِفيهْم َسْعٌد، َفَذَهُبوا َيأْ 

، َفَأْمَسُكوا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُكُلوا َأِو اْطَعُموا، َفِإنُه َحَالٌل َأْو قَ  ُه َلْحُم َضباَل: َال ِإن
باب خبر المرأة  6كتاب أخبار اآلحاد:  95َلْيَس ِمْن َطَعاِمي أخرجه البخاري في: َبْأَس ِبِه َولِكنُه 

  الواحدة
  624رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َخاِلِد ْبِن اْلَوِليِد، َأنُه َدَخَل َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى َمْيُموَنَة، َوِهَي َخاَلُتُه، 

 َمِت َوَخاَلُة اْبن َعبا َمْحُنوًذا َقِدَمْت ِبِه ُأْخُتَها، ُحَفْيَدُة ِبْنُت اْلحاِرِث، ِمْن َنْجٍد َفَقداٍس، َفَوَجُد ِعْنَدَها َضب
ب ِلَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَكاَن، َقلَما ُيَقدُم َيَدهُ ِلَطَعاٍم، َحتى ُيَحدَث ِبِه َوُيَسمى لَ  ى ُه َفَأْهوَ الض

، َفَقاَلِت اْمرََأٌة ِمَن النْسَوِة اْلُحُضوِر: َأْخِبْرَن َرُسوَل  باِهللا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيَدُه ِإَلى الض



      

صلى اهللا عليه وسلم، َما َقدْمُتن َلُه، ُهَو الضب َيا َرُسوَل اِهللا َفَرَفَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
ِض َقْوِمي، ُه َعِن الضب َفَقاَل َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد: َأَحَراٌم الضب َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َال، َولِكْن َلْم َيُكْن ِبَأرْ َيدَ 

 أخرجه  َفَأِجُدِني َأَعاُفُه، َقاَل َخاِلٌد: َفاْجَتَرْرُتُه َفَأَكْلُتُه، َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْنُظُر ِإَلي
باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل حتى يسمى  10كتاب األطعمة:  70البخاري في: 

   له فيعلم ما هو
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  624رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

سلم، َأِقًطا حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َأْهَدْت ُأم ُحَفْيٍد، َخاَلُة اْبِن َعباٍس، ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه و 
  َوَسْمًنا َوَأُضبا، َفَأَكَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اَألِقِط َوالسْمِن، َوَتَرَك الضب َتَقذًرا

َقاَل اْبُن َعباٍس: َفُأِكَل َعَلى َماِئَدِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَلْو َحَراًما َما ُأكَل َعَلى َماِئَدِة 
  باب قبول الهدية 7كتاب الهبة:  51وِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: َرسُ 

  625رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإباحة الجراد
  625رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِستا، ُكنا َنْأُكُل  حديث اْبِن َأِبي َأْوَفى، َقاَل: َغَزْوَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َسْبَع َغَزَواٍت، َأوْ 

  باب أكل الجراد 13كتاب الذبائح والصيد:  72َمَعُه اْلَجَراَد أخرجه البخاري في: 
  625رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإباحة األرنب
  626رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َسَعى اْلَقْوُم َفَلَغُبوا، َفَأْدَرْكُتَها، َفَأَخْذُتَها، حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َأْنَفْجَنا َأْرَنًبا ِبَمر الظْهَراِن، فَ 

َها َفَقِبَلُه، َفَأَتْيُت ِبَها َأَبا َطْلَحَة، َفَذَبَحَها، َوَبَعَث ِبَها ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَوِرِكَها َأْو َفِخَذيْ 
  قبول هدية الصيدباب  5كتاب الهبة:  51َوَأَكَل ِمْنُه أخرجه البخاري في: 

  626رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  ِإباحة ما يستعان به على االصطياد والعدو وكراهة الخذف

   626رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُمَغفٍل، َأنُه َرَأى َرُجًال َيْخِذُف َفَقاَل َلُه: َال َتْخِذْف، فَِإن َرُسوَل اِهللا صلى
 ، ُه َال ُيَصاُد ِبِه َصْيٌد َوَال ُيْنَكى ِبِه َعُدوَها وسلم َنهى َعِن اْلَخْذِف، َأْو َكاَن َيْكَرُه اْلَخْذَف َوَقاَل: ِإنَولِكن

َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه  َقْد َتْكِسُر السن َوَتْفَقأ اْلَعْيَن ثُم َرآهُ َبْعَد َذِلَك َيْخِذُف، َفَقاَل َلُه: ُأَحدثَك َعنْ 
 72وسلم َأنُه َنهى َعِن اْلَخْذِف َأْو َكِرَه اْلَخْذَف، َوَأْنَت َتْخِذُف َال ُأَكلُمَك َكَذا َوَكَذا أخرجه البخاري في: 

  باب الخذف والبندقة 5كتاب الذبائح والصيد: 
  626رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن صبر البهائم

  627رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
  

كتاب  72حديث َأَنٍس، َقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأْن ُتْصَبَر اْلَبَهاِئُم أخرجه البخاري في: 
  باب ما يكره من اْلُمْثلة والمصبورة والمجثمة 25الذبائح والصيد: 

  627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وا ِبِفْتَيٍة، َأْو ِبَنَفٍر َنَصُبوا َدَجاَجًة حديث اْبِن ُعَمَر َعْن َسِعيِد بْ  ِن ُجَبْيٍر، َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد اْبِن ُعَمَر، َفَمر
هللا عليه وسلم َيْرُموَنَها، َفَلما َرَأُوا اْبَن ُعَمَر َتَفرُقوا َعْنَها َوَقاَل اْبُن ُعَمَر: َمْن َفَعَل هَذا ِإن النِبي صلى ا

باب ما يكره من المثلة  25كتاب الذبائح والصيد:  72َعَل هَذا أخرجه البخاري في: َلَعَن َمْن فَ 
  والمصبورة والمجثمة

  627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب األضاحي
  627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  وقتها
   627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/33(  

  

ى اهللا عليه وسلم، َيْوَم النْحِر ثُم َخَطَب ثُم َذَبَح، َفَقاَل: َمْن َذَبَح حديث ُجْنَدٍب، قَاَل: َصلى النِبي صل
كتاب  13َقْبَل َأْن ُيَصلَي َفْلَيْذَبْح ُأْخَرى َمَكاَنَها، َوَمْن َلْم َيْذَبْح َفْليْذَبْح ِباْسِم اِهللا أخرجه البخاري في: 

  عيدباب كالم اإلمام والناس في خطبة ال 23العيدين: 
  627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َالِة، َفَقاَل َلُه َرُسوُل ا ى َخاٌل ِلي، ُيَقاُل َلُه َأُبو ُبْرَدَة، َقْبَل الصِهللا حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: َضح

َذَعًة ِمَن اْلَمَعِز َقاَل: صلى اهللا عليه وسلم: َشاُتَك َشاةُ َلْحٍم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن ِعْنِدي َداِجًنا جَ 
َالِة َفِإنَما َيْذَبُح ِلَنْفِسِه، َوَمْن َذبَ  َقاَل: َمْن َذَبَح َقْبَل الص َالِة َفَقْد اْذَبْحَها، َوَلْن َتْصُلَح ِلَغْيِرَك ثُم َح َبْعَد الص

باب قول النبي صلى  8األضاحي:  كتاب 73َتم ُنُسُكُه َوَأَصاَب ُسنَة اْلُمْسِلِميَن أخرجه البخاري في: 
  اهللا عليه وسلم ألبي بردة ضح بالجذع من المعز

  627رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َالِة َفْلُيِعْد َفَقاَم َرُجٌل، َفَقاَل: هذَ  صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َذَبَح َقْبَل الص ِبيا حديث َأَنٍس، َقاَل: َقاَل الن
لْحُم َوَذَكَر ِمْن ِجيَراِنِه َفَكَأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َصدَقُه َقاَل: َوِعْنِدي َجَذَعٌة َيْوٌم ُيْشَتهى ِفيِه ال

َواُه، َأَحب ِإَلي ِمْن َشاَتْي َلْحٍم، َفَرخَص َلُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَال َأْدِري َأَبَلَغِت الرْخَصُة َمْن سِ 
  باب األكل يوم النحر 5كتاب العيدين:  13البخاري في:  َأْم َال أخرجه
   628رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْعَطاُه َغَنًما َيْقِسُمَها َعَلى 
 ِبيَأْنَت أخرجه البخاري في:  َصَحاَبِتِه، َفَبِقَي َعُتوٌد، َفَذَكَرُه ِللن 40صلى اهللا عليه وسلم، َفقَاَل: َضح 

  باب وكالة الشريِك الشريَك في القسمة وغيرها 1كتاب الوكالة: 
  628رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  استحباب الضحية وذبحها مباشرة بال توكيل، والتسمية والتكبير

  629رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَل: َضحى النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَكْبَشْيِن َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن، َذَبَحُهَما ِبَيِدِه، َوَسمى حديث َأَنٍس، قَ 
باب التكبير عند  14كتاب األضاحي:  83َوَكبَر، َوَوَضَع ِرْجَلُه َعَلى ِصَفاِحِهَما أخرجه البخاري في: 

  الذبح
  629رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الذبح بكل ما أنهر الدم ِإال السن والظفر وسائر العظام جواز

  629رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اْعَجْل َأْو حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل اِهللا ِإنا َالُقو اْلَعُدو َغًدا، َوَلْيَسْت َمَعَنا ُمًدى َفَقاَل: 
ا الظُفُر َأِرْن، َما َأْنَهَر الدَم َوُذكِ  َفَعْظٌم، َوَأم نا السُثَك َأمُفَر، َوَسُأَحدَوالظ نَر اْسُم اِهللا َفُكْل، َلْيَس الس

لى  َرُسوَل اِهللا صَفُمَدى اْلَحَبَشِة َوَأَصْبَنا َنْهَب ِإِبٍل َوَغَنٍم، َفَند ِمْنَها َبِعيٌر، َفَرَماهُ َرُجٌل ِبَسْهٍم، َفَحَبَسُه َفَقالَ 
َذا أخرجه اهللا عليه وسلم: ِإن ِلهِذِه اِإلِبِل َأَواِبَد َكَأَواِبِد اْلَوْحِش، َفِإَذا َغَلَبُكْم ِمْنَها َشْيٌء َفاْفَعُلوا ِبِه هكَ 

  باب ما نّد من البهائم فهو بمنزلة الوحش 23كتاب الذبائح والصيد:  72البخاري في: 
   629رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقاَل: ُكنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبِذي اْلُحَلْيَفِة، َفَأَصاَب الناَس ُجوٌع، 
َر النِبي  َفَأمَ َفَأَصاُبوا ِإِبًال َوَغَنًما، َقاَل: َوَكاَن النِبي ِفي ُأْخَرَياِت اْلَقْوِم، َفَعِجلوا َوَذَبُحوا َوَنَصُبوا اْلُقُدورَ 

ٌر، َفَطَلُبوهُ صلى اهللا عليه وسلم َباْلُقُدوِر َفُأْكِفَئْت، ثُم َقَسَم، َفَعَدَل َعَشَرًة ِمَن اْلَغَنِم ِبَبِعيٍر، َفَند ِمْنَها َبِعي
اُهللا ثُم َقاَل: ِإن ِلهِذِه اْلَبَهاِئِم َأَواِبَد َفَأْعَياُهْم َوَكاَن ِفي اْلَقْوِم َخْيٌل َيِسيَرةٌ فََأْهَوى َرُجٌل ِمْنُهْم ِبَسْهٍم، َفَحَبَسُه 

َوَلْيَسْت ُمًدى،  َكَأَواِبِد اْلَوْحِش، َفَما َغَلَبُكْم ِمْنَها َفاْصَنُعوا ِبِه هَكَذا ُقْلُت: ِإنا َنْرُجو َأْو َنَخاُف اْلَعُدو َغًدا،
ِكَر اْسُم اِهللا َعَلْيِه، َفُكُلوُه، َلْيَس السن َوالظُفَر، َوَسُأَحدثُُكْم عْن َأَفَنْذَبُح ِباْلَقَصِب َقاَل: َما َأْنَهَر الدَم َوذُ 

باب قسمة  3كتاب الشركة:  47ذِلَك َأما السن َفَعْظٌم، َوَأما الظُفُر َفُمَدى اْلَحَبَشِة أخرجه البخاري في: 
  الغنم

  630رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم وبيان نسخه وإِباحته ِإلى من ما كان من النه

  شاء
  631رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُكُلوا ِمَن اَألَضاِحي َثَالثًا َوَكاَن 

كتاب  73ِت ِحيَن َيْنِفُر ِمْن ِمًنى ِمْن َأْجِل ُلُحوِم اْلَهْدِي أخرجه البخاري في: َعْبُد اِهللا َيْأُكُل ِبالزيْ 
  باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود منها 16األضاحي: 
   631رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/36(  

  

ِحيُة ُكنا ُنَملُح ِمْنُه، َفَنْقَدُم بِ  صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَمِديَنِة، حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: الض ِبيِه ِإَلى الن
ُم أخرجه البخاري في: َفَقاَل: َال َتْأُكُلوا ِإال َثَالَثَة َأياٍم َوَلْيَسْت ِبَعِزيَمٍة، َولِكْن َأَراَد َأْن ُيْطِعَم ِمْنُه، َواُهللا َأْعلَ 

  زود منهاباب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يت 16كتاب األضاحي:  73
  631رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َص َلَنا النا َال َنْأُكُل ِمْن ُلُحوِم ُبْدِنَنا َفْوَق َثَالِث ِمًنى، َفَرخصلى حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: ُكن ِبي

ْدَنا أخرجه الب ُدوا َفَأَكْلَنا َوَتَزو باب ما  124كتاب الحج:  25خاري في: اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ُكُلوا َوَتَزو
  يأكل من البدن وما يتصدق

  631رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ى ِمْنُكْم َفَال ُيْصِبَحن َبْعَد  صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َضح ِبيحديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع، َقاَل: َقاَل الن
َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َنْفَعُل َكَما َفَعْلَنا َعاَم اْلَماِضي  َثاِلَثٍة َوِفي َبْيِتِه ِمْنُه َشْيٌء َفَلما

رجه البخاري َقاَل: ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادِخُروا، َفِإن َذِلَك اْلَعاَم، َكاَن ِبالناِس َجْهٌد َفَأَرْدُت َأْن ُتِعيُنوا ِفيَها أخ
  باب ما يؤكل من لحوم األضاحي وما يتزود منها 16كتاب األضاحي:  73في: 

  631رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الفرع والعتيرة
  632رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
لُ  صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َفَرَع َوَال َعِتيَرَة َواْلَفَرَع َأو ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن الن 

   باب الفرع 3كتاب العقيقة:  71َكاُنوا َيْذَبُحوَنُه َلَطَواِغيِتِهْم أخرجه البخاري في:  النَتاجِ 
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  632رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب األشربة
  632رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر

  632رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

، َقاَل: َكاَنْت ِلي َشاِرٌف ِمْن َنِصيِبي ِمَن اْلَمْغَنِم، َيْوَم َبْدٍر، َوَكاَن النِبي صلى اهللا عليه  حديث َعِلي
صلى اهللا عليه وسلم، وسلم َأْعَطاِني َشاِرًفا ِمَن اْلُخُمِس؛ َفَلما َأَرْدُت َأْن َأْبَتِنَي َبَفاِطَمَة، ِبْنِت َرسوِل اِهللا 

واِغيَن، َواَعْدُت َرُجًال َصواًغا، ِمْن َبِني َقْيُنَقاٍع، َأْن َيْرَتِحَل َمِعي، َفَنْأِتَي ِبِإْذِخٍر، َأَرْدُت َأْن َأِبيَعُه ال ص
ْقَتاِب َواْلَغَراِئِر َواْلِحَباِل، َوَشاِرَفاَي َوَأْسَتِعيَن ِبِه ِفي َوِليَمِة ُعْرِسي؛ َفَبْيَنا َأَنا َأْجَمُع ِلَشاِرَفي َمتَاًعا ِمَن األَ 

ب ُمَناَخاِن ِإَلى َجْنِب ُحْجَرِة َرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر، َرَجْعُت، ِحيَن َجَمْعُت َما َجَمْعُت، َفِإَذا َشاِرَفاَي َقِد اْجتُ 
، ِحيَن َرَأْيُت َذِلَك اْلَمْنَظَر ِمْنُهَما َأْسِنَمُتُهَما، َوُبِقَرْت َخَواِصُرُهَما، َوُأِخَذ ِمْن َأْكَباِدِهَما؛ فَ  َلْم َأْمِلْك َعْيَني

ْنَصاِر َفُقْلُت: َمْن َفَعَل هَذا َفَقاُلوا: َفَعَل َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطِلِب، َوُهَو ِفي هَذا اْلَبْيِت ِفي َشْرٍب ِمَن األَ 
هللا عليه وسلم، َوِعْنَدُه َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة َفَعَرَف النَبي صلى اهللا َفاْنَطَلْقُت َحتى َأْدُخَل َعَلى النِبي صلى ا

عليه وسلم، ِفي َوْجِهي الِذي َلِقيُت َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َما َلَك َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َما 
 َعَدا َحْمَزُة َعَلى َناَقَتي ،َأْسِنَمُتُهَما، َوَبَقَر َخَواِصَرُهَما؛ َوَها ُهَو َذا، ِفيَرَأْيُت َكاْلَيْوِم َقط َفَأَجب   
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َنا َوَزْيُد َبْيٍت َمَعُه َشْرٌب َفَدَعا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبِرَداِئِه َفاْرَتَدى، ُثم اْنَطَلَق َيْمِشي، َواتَبْعُتُه َأ
َت الِذي ِفيِه َحْمَزُة، َفاْسَتْأَذَن، َفَأِذُنوا َلُه، َفِإَذا ُهْم َشْرٌب َفَطِفَق َرُسوُل اِهللا ْبُن َحاِرَثَة، َحتى َجاَء اْلَبيْ 



      

َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُلوُم َحْمَزَة ِفيَما َفَعَل َفِإَذا َحْمَزُة َقْد َثِمَل ُمْحَمرًة َعْيَناُه َفَنَظَر َحْمَزةُ ِإَلى 
وسلم، ثُم َصعَد النَظَر، َفَنَظَر ِإَلى ُرْكَبِتِه، ثُم َصعَد النَظَر، َفَنَظَر ِإَلى ُسرِتِه، ثُم َصعَد صلى اهللا عليه 

عليه  النَظَر، َفَنَظَر ِإَلى َوْجِهِه؛ ثُم َقاَل َحْمَزُة: َهْل َأْنُتْم ِإال َعِبيٌد َألِبي َفَعَرَف َرُسوُل اِهللا صلى اهللا
لم، َأنُه َقْد َثِمَل، َفَنَكَص َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َعِقَبْيِه اْلَقْهَقَرى َوَخَرْجَنا َمَعُه أخرجه وس

  باب فرض الخمس 1كتاب فرض الخمس:  57البخاري في: 
  632رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، ِفي َمْنِزِل َأِبي َطْلَحَة، َوَكاَن َخْمُرُهْم َيْوَمِئٍذ حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكْنُت َساِقَي اْلَقْومِ 

ِلي  اْلَفِضيَخ َفَأَمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمَناِدًيا ُيَناِدي: َأَال ِإن اْلَخْمَر َقْد ُحرَمْت َقاَل: َفَقالَ 
َجَرْت ِفي ِسَكِك اْلَمِديَنِة َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم: َقْد ُقِتَل َقْوٌم َأُبو َطْلَحَة: اْخُرْج َفَأْهِرْقَها َفَخَرْجُت َفَهَرْقتَُها، فَ 

اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا) اآلي ِذين آَمُنوا َوَعِمُلوا الصة أخرجه َوِهَي ِفي ُبُطوِنِهْم َفَأْنَزَل اُهللا (َلْيَس َعَلى ال
  ي الطريقباب صب الخمر ف 21كتاب المظالم:  46البخاري في: 
  634رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين
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  635رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َعِن الزِبيِب َوالتْمِر َواْلُبْسِر 
باب من رأى أن ال يخلط البسر والتمر إذا كان  11كتاب األشربة:  74َوالرَطِب أخرجه البخاري في: 

  مسكًرا
  635رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ْمر َوالزْهِو، َوالتْمِر َوالزصلى اهللا عليه وسلم، َأْن َيْجَمَع َبْيَن الت ِبيِبيِب، حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َنهى الن

باب من رأى أن ال  11كتاب األشربة:  74ٍد ِمْنُهَما َعَلى ِحَدٍة أخرجه البخاري في: َوْلُيْنَبْذ ُكل َواحِ 
  يخلط البسر والتمر إذا كان مسكًرا

  635رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

النهي عن االنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حالل ما لم يصر 
  مسكًرا

  635رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 اِء َوَال ِفي اْلُمَزفبَرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتْنَتِبُذوا ِفي الد ِت حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن
  باب الخمر من العسل وهو البتع 4كتاب األشربة:  74أخرجه البخاري في: 

  635رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 ِت أخرجه  حديث َعِلياِء َواْلُمَزفبصلى اهللا عليه وسلم، َعِن الد ِبيرضي اهللا عنه، َقاَل: َنهى الن
باب ترخيص النبي صلى اهللا عليه وسلم في األوعية والظروف  8كتاب األشربة:  74البخاري في: 

  بعد النهي
   636رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْؤِمِنيَن َعْن ِإْبَراِهيَم، ُقْلُت ِلَألْسَوِد: َهْل َسَأْلَت َعاِئَشَة ُأم اْلُمْؤِمِنيَن َعما ُيْكَرهُ َأْن حديث َعاِئَشَة ُأم اْلمُ 
يِه َقاَلْت: ُيْنَتَبَذ ِفيِه َفَقاَل: َنَعْم، ُقْلُت َيا ُأم اْلُمْؤِمِنيَن َعما َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْن ُيْنَتَبَذ فِ 

َتَم َقاَل: ِإنَما َهاَنا ِفي َذِلَك، َأْهَل اْلَبْيِت، َأْن َنْنَتِبَذ ِفي الدباِء َواْلُمَزفِت ُقْلُت: َأَما َذَكَرِت اْلَجر َواْلَحنْ نَ 
باب ترخيص النبي  8كتاب األشربة:  74ُأَحدُثَك َما َسِمْعُت؛ ُأَحدُث َما َلْم َأْسَمْع أخرجه البخاري في: 

  اهللا عليه وسلم في األوعية والظروف بعد النهي صلى
  636رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُمَزفِت حديث اْبِن َعباٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َوَأْنَهاُكْم َعِن الدباِء واْلَحْنَتِم َوالنِقيِر َوالْ 

  الزكاةباب وجوب  1كتاب الزكاة:  24أخرجه البخاري في: 
  636رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرو، َقاَل: َلما َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َعِن اَألْسِقَيِة، ِقيَل ِللنِبي صلى 

َص َلُهْم ِفي اْلَجر َغْيِر اْلُمزَ  اِس َيِجُد ِسَقاًء َفَرخالن ِت أخرجه البخاري في: اهللا عليه وسلم: َلْيَس ُكلف
  باب ترخيص النبي صلى اهللا عليه وسلم في األوعية والظروف بعد النهي 8كتاب األشربة:  74

  636رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام

  637رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَل: ُكل َشَراٍب َأْسَكَر َفُهَو َحَراٌم أخرجه البخاري في: حديث َعاِئَشَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، قَ 
  باب ال يجوز الوضوء بالنبيذ وال المسكر 71كتاب الوضوء:  4

   637رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َمِن، َفَقاَل: َيسَرا حديث َأِبي ُموسى َوُمَعاٍذ َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأَبا ُموسى َوُمَعاًذا ِإَلى اْليَ 
اٌب ِمَن الشِعيِر، َوَال ُتَعسَرا، َوَبشَرا َوَال ُتَنفَرا، َوَتَطاَوَعا َفَقاَل َأُبو ُموسى: َيا َنِبي اِهللا ِإن َأْرَضَنا ِبَها َشرَ 

 60كتاب المغازي:  64لبخاري في: اْلِمْزُر؛ َوَشَراٌب ِمَن اْلَعَسِل، اْلِبْتُع َفَقاَل: ُكل ُمْسِكٍر َحَراٌم أخرجه ا
  باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع

  637رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  عقوبة من شرب الخمر ِإذا لم يتب منها بمنعه ِإياها في اآلخرة
  637رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عليه وسلم، َقاَل: َمْن َشِرَب اْلَخْمَر ِفي الدْنَيا، ثُم َلْم حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا

باب قول اهللا تعالى (إنما  1كتاب األشربة:  74َيُتْب ِمْنَها، ُحِرَمَها ِفي اآلِخَرِة أخرجه البخاري في: 
  الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس)

  637رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لم يشتد ولم يصر مسكًرا ِإباحة النبيذ الذي
  638رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َدَعا َأُبو ُأَسْيٍد الساِعِدي َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي ُعْرِسِه، 

َن َما َسَقْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه َوَكاَنِت اْمَرَأُتُه، َيْوَمِئٍذ، َخاِدَمُهْم، َوِهَي اْلَعُروُس َقاَل َسْهٌل: َتْدُرو 
باب  71كتاب النكاح:  67وسلم َأْنَقَعْت َلُه َتَمَراٍت ِمَن اللْيِل، َفَلما َأَكَل َسَقْتُه ِإياُه أخرجه البخاري في: 



      

  حق إجابة الوليمة والدعوة
   638رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َدَعا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْصَحاَبُه َفَما حديث َسْهٍل، َقاَل: َلما عَ  اِعِديَس َأُبو ُأَسْيٍد السر
َبُه ِإَلْيِهْم، ِإال اْمَرَأُتُه، ُأم ُأَسْيٍد َبلْت َتَمَراٍت ِفي َتْوٍر ِمْن ِحَجا ا َصَنَع َلُهْم َطَعاًما َوَال َقرْيِل، َفَلمَرٍة ِمَن الل

 67النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الطَعاِم َأَماَثْتُه َلُه، َفَسَقْتُه، ُتْتِحُفُه ِبذِلَك أخرجه البخاري في: َفَرَغ 
  باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس 77كتاب النكاح: 

  638رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

: ُذِكَر ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم اْمَرَأٌة ِمَن اْلَعَرِب، َفَأَمَر حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َقالَ 
َفَخَرَج النِبي َأَبا ُأَسْيٍد الساِعِدي َأْن ُيْرِسَل ِإَلْيَها؛ فَأْرَسَل ِإَلْيَها، َفَقِدَمْت، َفَنَزَلْت ِفي ُأُجِم َبِني َساِعَدَة 

ا َكلَمَها النِبي صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتى َجاَءَها،  َسٌة َرْأَسَها َفَلم َفَدَخَل َعَلْيَها، َفِإَذا اْمَرَأةٌ ُمَنك
 َقاُلوا: عليه وسلم، َقاَلْت: َأُعوُذ ِباِهللا ِمْنَك، َفَقاَل: َقْد َأَعْذُتِك ِمني َفَقاُلوا َلَها: َأَتْدِريَن َمْن هَذا َقاَلْت: الَ 

صلى اهللا عليه وسلم َجاَء ِلَيْخُطَبِك َقاَلْت: ُكْنُت َأَنا َأْشَقى ِمْن َذِلَك َفَأْقَبَل النِبي صلى هَذا َرُسوُل اِهللا 
اهللا عليه وسلم َيْوَمِئٍذ، َحتى َجَلَس ِفي َسِقيَفِة َبِني َساِعَدَة، ُهَو َوَأْصَحاُبُه، ثُم َقاَل: اْسِقَنا َيا َسْهُل 

  اْلَقَدِح، َفَأْسَقْيُتُهْم ِفيهَفَخَرْجُت َلُهْم ِبهَذا 
   (َقاَل الراِوي) َفَأْخَرَج َلَنا َسْهٌل َذِلَك اْلَقَدَح َفَشِرْبَنا ِمْنهُ 
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كتاب األشربة:  74َقاَل: ُثم اْسَتْوَهَبُه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز، َبْعَد َذِلَك، َفَوَهَبُه َلُه أخرجه البخاري في: 
  ب من قدح النبي صلى اهللا عليه وسلم وآنيتهباب الشر  30

  638رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز شرب اللبن
  639رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

 ِبيا َأْقَبَل النيِق َعْن َأِبي ِإْسحَق، َقاَل: َسِمْعُت اْلَبَراَء رضي اهللا عنه، َقاَل: َلمد حديث َأِبي َبْكٍر الص
سلم، ِإَلى اْلَمِديَنِة، تََبَعُه ُسَراَقُة ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشِم، َفَدَعا َعَلْيِه النِبي صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه و 

وسلم َفَساَخْت ِبِه َفَرُسُه َقاَل: اْدُع اَهللا ِلي َوَال َأُضرَك، َفَدَعا َلُه َقاَل َفَعِطَش َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 
اٍع َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَأَخْذُت َقَدًحا َفَحَلْبُت ِفيِه ُكْثَبًة ِمْن َلَبٍن، َفَأَتْيُتُه َفَشِرَب َحتى َرِضيُت وسلم، َفَمر ِبرَ 

باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  45كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: 
  إلى المدينة
  640رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ُأِتَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبِه، ِبِإيلَياَء، ِبَقَدَحْيِن ِمْن حديث َأبِ 

ْمَر َغَوْت َخْذَت اْلخَ َخْمٍر َوَلَبٍن َفَنَظَر ِإَلْيِهَما، َفَأَخَذ اللَبَن َقاَل ِجْبِريُل: اْلَحْمُد ِهللا الِذي َهَداَك ِلْلِفْطَرِة، َلْو َأ
  حدثنا عبدان 3سورة بني إسرائيل:  17كتاب التفسير:  65ُأمُتَك أخرجه البخاري في: 

  640رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في شرب النبيذ وتخمير اإلناء
   640رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َناٍء ِمْن َلَبٍن ِإَلى  حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء َأُبو ُحَمْيٍد، َرُجٌل ِمنَ  اَألْنَصاِر، ِمَن النِقيِع، بِِإ
ا النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأال َخمْرَتُه، َوَلْو َأْن َتْعُرَض َعَلْيِه ُعودً 

ن بين فرث ودم باب شرب اللبن وقول اهللا تعالى (م 12كتاب األشربة:  74أخرجه البخاري في: 
  لبنا)

  640رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

األمر بتغطية اإلناء، وإِيكاء السقاء، وإِغالق األبواب وذكر اسم اهللا عليها، وإِطفاء السراج والنار عند 
  النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب

  641رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللْيِل، َأْو َأْمَسْيُتْم، َفُكفوا  حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقالَ 
ْبَواَب َواْذكُروا اْسَم ِصْبَياَنُكْم، َفِإن الشَياِطيَن َتْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ، َفِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللْيِل َفُحلوُهْم َوَأْغِلُقوا األَ 



      

باب خير مال  15كتاب بدء الخلق:  59ن الشْيَطاَن َال َيْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا أخرجه البخاري في: اِهللا، َفإِ 
  المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال

  641رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِتُكْم ِحيَن َتَناُموَن حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتْتُرُكوا الناَر ِفي ُبُيو 
  باب ال تترك النار في البيت عند النوم 79كتاب االستئذان:  79أخرجه البخاري في: 

   641رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِنِهُم النِبي حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: اْحَتَرَق َبْيٌت ِباْلَمِديَنِة َعَلى َأْهِلِه ِمَن اللْيِل َفُحدَث ِبَشأْ 
البخاري صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن هِذِه الناَر ِإنَما ِهَي َعُدو َلُكْم، َفِإَذا ِنْمُتْم َفَأْطِفُئوَها َعْنُكْم أخرجه 

  باب ال تترك النار في البيت عند النوم 49كتاب االستئذان:  79في: 
  641رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  والشراب وأحكامهماآداب الطعام 
  642رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث ُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمَة َقاَل: ُكْنُت ُغَالًما ِفي َحْجِر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَكاَنْت َيِدي 

ْحَفِة، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا ُغَالُم َسم اهللاَ  َوكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل َتِطيُش ِفي الص ،
باب التسمية على  2كتاب األطعمة:  70ِمما َيِليَك َفَما َزاَلْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعُد أخرجه البخاري في: 

  الطعام واألكل باليمين
  642رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: َنَهى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا  عليه وسلم َعِن اْخِتَناِث اَألْسِقَيِة، َيْعِني َأْن حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري

  باب اختناث األسقية 23كتاب األشربة:  74ُتْكَسَر َأْفَواُهَها َفُيْشَرَب ِمْنَها أخرجه البخاري في: 
  642رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في الشرب من زمزم قائًما

  642رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َقاَل: َسَقْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِمْن َزْمَزَم، َفَشِرَب َوُهَو َقاِئٌم أخرجه حديث اْبِن َعباٍس، 

  باب ما جاء في زمزم 76كتاب الحج:  25البخاري في: 
  642رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   كراهة التنفس في نفس اإلناء، واستحباب التنفس ثالثًا خارج اإلناء
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  642رقم الصفحة:  1 رقم الجزء:
  

حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفَال َيَتَنفْس ِفي اِإلَناِء 
  باب النهي عن االستنجاء باليمين 18أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء: 

  643رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي ثَُماَمَة ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َكاَن َأَنٌس َيَتَنفَس ِفي اِإلَناِء، َمرَتْيِن َأْو َثَالًثا، َوَزَعَم َأن النبِ  حديث َأَنٍس َعنْ 
باب الشرب بنفسين أو  26األشربة:  74صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيَتَنفُس َثَالًثا أخرجه البخاري في: 

  ثالثة
  643فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 

  
  استحباب ِإدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدى

  643رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َأَتاَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َداِرَنا هِذِه، َفاْسَتْسَقى، 
ِبْئِرَنا هِذِه، َفَأْعَطْيُتُه، َوَأُبو َبْكٍر َعْن َيَساِرِه، َوُعَمُر ُتَجاَهُه، َوَأْعَراِبي  َفَحَلْبَنا َلُه َشاًة َلَنا، ثُم ُشْبُتُه ِمْن َماءِ 

ُنوا َعْن َيِميِنِه َفَلما َفَرَغ، َقاَل ُعَمُر: هَذا َأُبو َبْكٍر َفَأْعَطى اَألْعرَاِبي ثُم َقاَل: اَألْيَمُنوَن، اَألْيمَ  ُنوَن، َأَال َفَيم
باب من  4كتاب الهبة:  51َأَنٌس: َفِهَي ُسنٌة، َفِهَي ُسنٌة، َثَالَث َمراٍت أخرجه البخاري في:  َقالَ 

  استسقى
   643رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َوَعْن حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: ُأِتَي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبَقَدٍح، َفَشِرَب ِمْنُه، 
ْشَياَخ َقاَل: َما َيِميِنِه ُغَالٌم، َأْصَغُر اْلَقْوِم، َواَألْشَياُخ َعْن َيَساِرِه، َفَقاَل: َيا ُغَالُم َأَتْأَذُن ِلي َأْن ُأْعِطَيُه األَ 

الشرب  كتاب 42ُكْنُت ُألوِثَر ِبَفْضِلي ِمْنَك َأَحًدا، َيا َرُسول اِهللا َفَأْعَطاُه ِإياُه أخرحه البخاري في: 
  باب في الشرب 1والمساقاة: 
  644رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
استحباب لعق األصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح 

  اليد قبل لعقها
  644رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفَال َيْمَسْح َيَدُه َحتى َيْلَعَقَها َأْو حديث اْبِن َعباٍس، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقالَ 

باب لعق األصابع ومصها قبل أن تمسح  52كتاب األطعمة:  70ُيْلِعَقَها أخرجه البخاري في: 
  بالمنديل

  644رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ن صاحب الطعام للتابعما يفعل الضيف ِإذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب ِإذ
   644رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اٍب: اْجَعْل  ِلي حديث َأِبي َمْسُعوٍد، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر، ُيْكَنى َأَبا ُشَعْيٍب، َفَقاَل ِلُغَالٍم َلُه َقص
 ِبيي ُأِريُد َأْن َأْدُعَو الني َقْد َعَرْفُت  َطَعاًما َيْكِفي َخْمَسًة، َفِإنصلى اهللا عليه وسلم، َخاِمَس َخْمَسٍة، َفِإن

َفِإْن  ِفي َوْجِهِه اْلُجوَع َفَدَعاُهْم، َفَجاَء َمَعُهْم َرُجٌل، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن هَذا َقْد َتِبَعَنا،
َيْرِجَع َرَجَع َفَقاَل: َال، َبْل َقْد َأِذْنُت َلُه أخرجه البخاري في:  ِشْئَت َأْن تَْأَذَن َلُه، َفْأِذْن َلُه، َوإِْن ِشْئَت َأنْ 

  باب ما قيل في اللّحام والجّزار 21كتاب البيوع:  34
  644رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحقًقا تاًما، واستحباب االجتماع على 
  الطعام
   645رقم الصفحة:  1زء: رقم الج
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حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َلما ُحِفَر اْلَخْنَدُق، َرَأْيُت ِبالنِبي صلى اهللا عليه وسلم َخَمًصا َشِديًدا، 
ى اهللا عليه وسلم َخَمًصا َفاْنَكَفْأُت ِإَلى اْمَرَأِتي، َفُقْلُت: َهْل ِعْنَدِك َشْيٌء َفِإني َرَأْيُت ِبَرُسوِل اِهللا صل

 ِجَراًبا، ِفيِه َصاٌع ِمْن َشِعيٍر، َوَلَنا ُبَهْيَمٌة َداِجٌن، َفَذَبْحتَُها، َوَطَحَنِت الش ِعيَر َفَفَرَغْت َشِديًدا َفَأْخَرَجْت ِإَلي
 عليه وسلم، َفَقاَلْت: َال َتْفَضْحِني ِإَلى َفَراِغي َوَقّطْعُتَها ِفي ُبْرَمِتَها، ثُم َولْيُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا

 َلَنا، ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوِبَمْن َمَعُه َفِجْئُتُه َفَساَرْرُتُه؛ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َذَبْحَنا ُبَهْيَمةً 
َفَصاَح النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَطَحنا َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َكاَن ِعْنَدَنا، َفَتَعاَل َأْنَت َوَنَفٌر َمَعَك 

سلم: َال َفَقاَل: َيا َأْهَل اْلَخْنَدِق ِإن َجاِبًرا َقْد َصَنَع ُسوًرا، َفَحي َهًال ِبُكْم َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و 
َجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْقُدُم ُتْنِزُلن ُبْرَمَتُكْم، َوَال َتْخِبُزن َعِجيَنُكْم َحتى َأِجيَء َفِجْئُت، وَ 

َبَصَق ِفيِه الناَس، َحتى ِجْئُت اْمرَأِتي َفَقاَلْت: ِبَك َوِبَك َفُقْلُت: َقْد َفَعْلُت الِذي ُقْلِت َفَأْخَرَجْت َلُه َعِجيًنا، فَ 
اَل: اْدُع َخاِبَزًة َفْلَتْخِبْز َمِعي، َواْقَدِحي ِمْن ُبْرَمِتُكْم َوَال َوَباَرَك ثُم َعَمَد ِإَلى ُبْرَمِتَنا َفَبَصَق َوَباَرَك ثُم قَ 

ا ِهَي، َوإِن َعِجيَنَنا ُتْنِزُلوَها َوُهْم َأْلٌف َفَأْقِسُم ِباِهللا لَقْد َأَكُلوا َحتى َتَرُكوُه َواْنَحرُفوا، َوإِن ُبْرَمتََنا َلَتِعط َكمَ 
   باب غزوة الخندق وهي األحزاب 29كتاب المغازي:  64البخاري في: َليْخَبُز َكَما ُهَو أخرجه 
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  645رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َأبو َطْلَحة ُألم ُسَلْيٍم: َلَقْد َسِمْعُت َصْوَت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه 
، َفَهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء َقاَلْت: َنَعْم َفَأْخَرَجْت َأْقَراًصا ِمْن َشِعيٍر، ُثم وسلم َضِعيًفا، َأْعِرُف ِفيِه اْلُجوعَ 

ِني ِإَلى َرُسوِل َأْخَرَجْت ِخَماًرا َلَها، َفَلفِت اْلُخبَز ِبَبْعِضِه، ثُم َدسْتُه َتْحَت َيِدي َوَالثَْتِني ِبَبْعِضِه ثُم َأْرَسَلتْ 
لم َقاَل: َفَذَهْبُت ِبِه، َفَوَجْدُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي اْلَمْسِجِد، َوَمَعُه اِهللا صلى اهللا عليه وس

الناُس، َفُقْمُت َعَلْيِهْم َفَقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: آْرَسَلَك َأُبو َطْلَحَة َفُقْلُت: َنَعْم َقاَل: 
َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِلَمْن َمَعُه ُقوُموا َفاْنَطَلَق َواْنَطَلْقُت َبْيِن َأْيِديِهْم  ِبَطَعاٍم َفُقْلُت: َنَعْم َفَقالَ 



      

وسلم َحتى ِجْئُت َأبا َطْلَحَة َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: َيا ُأم ُسَلْيٍم َقْد َجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 
َنا َما ُنْطِعُمُهْم، َفَقاَلْت: اُهللا َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َفاْنَطَلَق َأُبو َطْلَحَة َحتى َلِقَي َرُسوَل اِهللا ِبالناِس، َلْيَس َعْندَ 

صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْقَبَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأُبو َطْلَحَة َمَعُه َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى 
ا ُأم ُسَلْيٍم َما ِعْنَدِك َفَأَتْت ِبذِلَك اْلخْبِز، َفَأَمَر ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم: َهُلمي يَ 

، َوَعَصَرْت ُأم ُسَلْيٍم ُعكًة َفَأَدَمْتُه ُثم َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيِه َما َشاَء اهللاُ  َأْن وسلم َفُفت 
   َذْن ِلَعَشَرٍة َفَأِذَن َلُهْم، َفَأَكُلوا َحتى َشِبُعوا ثُم َخَرُجوا ثُم َقاَل: اْئَذنْ َيُقوَل ثُم َقاَل: ائْ 
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 وا َحتى َشِبُعوا ثُم ِلَعَشَرٍة َفَأِذَن َلُهْم َفَأَكُلوا َحتى َشِبُعوا ُثم َخَرُجوا ثُم َقاَل: اْئَذْن ِلَعَشَرٍة َفَأِذَن َلُهْم َفَأَكلُ 
 أخرجه البخاري َخَرُجوا ثُم َقاَل: اْئَذْن ِلَعَشَرٍة َفَأَكَل اْلَقْوُم ُكلُهْم َوَشِبُعوا، َواْلَقْوُم َسْبُعوَن َأْو َثَماُنوَن َرُجالً 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61في: 
  646رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يقطين، وإِيثار أهل المائدة بعضهم بعًضا وإِن كانوا ضيفانا، ِإذا لم جواز أكل المرق واستحباب أكل ال

  يكره ذلك صاحب الطعام
  648رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: ِإن َخياًطا َدَعا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَطَعاٍم 

اِلٍك: َفَذَهْبُت َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِإَلى َذِلَك الطَعاِم، َفَقرَب ِإَلى َصَنَعُه َقاَل َأَنُس ْبُن مَ 
بُع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُخْبًزا َوَمَرًقا ِفيِه ُدباٌء َوَقِديٌد َفَرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيَتتَ 

كتاب البيوع:  34اْلَقْصَعِة َقاَل: َفَلْم َأَزْل ُأِحب الدباَء ِمْن َيْوَمِئٍذ أخرجه البخاري في:  الدباَء ِمْن َحَواَليِ 
  باب ذكر الخّياط 30

  648رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  أكل القثاء بالرطب
  649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َل: َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْأُكُل الرَطَب باْلِقثاِء حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقا

  باب الرطب بالقثاء 39كتاب األطعمة:  70أخرجه البخاري في: 



      

  649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  نهي اآلكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، ِإال بِإذن أصحابه
   649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ا ِباْلَمِديَنِة ِفي َبْعِض َأْهِل اْلِعَراِق، َفَأَصاَبَنا َسَنٌة، َفَكاَن اْبُن الزَبْيِر َيْرُزُقَنا حديث اْبِن ُعَمَر َعْن َجَبَلَة، ُكن
ى َعِن اِإلْقَراِن، ِإال َأْن التْمَر َفَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُمر ِبَنا، َفيُقوُل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنه

باب إذا أذن إنسان آلخر شيًئا  14كتاب المظالم:  46َيْسَتْأِذَن الرُجُل ِمْنُكْم َأَخاُه أخرجه البخاري في: 
  جاز

  649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل تمر المدينة
  649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َمْن َتَصبَح َسْبَع حديث َسْعٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َسمِ 

باب  52كتاب الطب:  76َتَمَراٍت َعْجَوةً َلْم َيُضرهُ، َذِلَك اْلَيْوَم، ُسم َوَال ِسْحٌر أخرجه البخاري في: 
  الدواء بالعجوة للسحر

  649رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بها فضل الكمأة ومداواة العين
  650رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ، حديث َسِعيِد ْبِن َزْيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل: َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْلَكْمَأُة ِمَن اْلَمن

باب قوله تعالى وظللنا  4سورة البقرة:  2كتاب التفسير:  65َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْيِن أخرجه البخاري في: 
  كم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوىعلي

  650رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  فضيلة األسود من الكباث
   650رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنه، َقاَل: كنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنْجِني 
ُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َعَلْيُكْم ِباَألْسَوِد ِمْنُه، َفِإنُه َأْطَيُبُه َقاُلوا: َأُكْنَت َتْرَعى اْلَكَباَث، َوإِن رَ 

باب يعكفون  29كتاب األنبياء:  60اْلَغَنَم َقاَل: َوَهْل ِمْن َنِبي ِإال َوَقْد َرَعاَها أخرجه البخاري في: 
  على أصنام لهم

  650قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
  

  ِإكرام الضيف وفضل ِإيثاره
  650رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُجًال َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَبَعَث ِإَلى ِنَساِئِه، َفُقْلَن: 

ليه وسلم َمْن َيُضم َأْو ُيِضيُف هَذا َفَقاَل َرُجٌل ِمَن َما َمَعَنا ِإال اْلَماُء، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ع
ا اَألْنَصاِر: َأَنا َفاْنَطَلَق ِبِه ِإَلى اْمَرَأِتِه َفَقاَل: َأْكِرِمي َضْيَف َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَلْت: مَ 

ء َطَعاَمِك، َوَأْصبِ  ُقوُت ِصْبَياِني َفَقاَل: َهي ِمي ِصْبَياَنِك ِإَذا َأرَاُدوا َعَشاًء ِعْنَدَنا ِإال ِحي ِسَراَجِك، َوَنو
َمْت ِصْبَياَنَها؛ ثُم َقاَمْت َكَأنَها ُتْصِلُح ِسَراَجَها، َفَأ َأْت َطَعاَمَها، َوَأْصَبَحْت ِسَراَجَها، َوَنوْطَفَأْتُه، َفَجَعَال َفَهي

اِوَيْيِن َفَلما َأْصَبَح َغَدا ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َضِحَك ُيِرَياِنِه َأنُهَما َيْأُكَالِن َفَباَتا طَ 
ٌة َوَمْن ُيوَق اُهللا اللْيَلَة َأْو َعِجَب ِمْن ِفَعاِلُكَما َفَأْنَزَل اُهللا (َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاصَ 

باب ويؤثرون  10كتاب مناقب األنصار:  63ُهُم اْلُمْفِلُحوَن) أخرجه البخاري في:  ُشح َنْفِسِه َفَأولِئكَ 
   على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
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  650رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًة َفَقاَل النِبي حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر، َقاَل: ُكنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َثَالِثيَن َوِمائَ 



      

َء صلى اهللا عليه وسلم: َهْل َمَع َأَحٍد ِمْنُكْم َطَعاٌم َفِإَذا َمَع َرُجٍل َصاٌع ِمْن َطَعاٍم َأْو َنْحُوُه َفُعِجَن ثُم َجا
َعِطيًة َأْو َقاَل: َأْم  َرُجٌل ُمْشِرٌك ُمْشَعان َطِويٌل ِبَغَنٍم َيُسوُقَها َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َبْيًعا َأمْ 

 َأْن ِهَبًة َقاَل: َال، َبْل َبْيٌع َفاْشَتَرى ِمْنُه َشاًة، َفُصِنَعْت، َوَأَمَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَسَواِد اْلَبْطنِ 
عليه وسلم َلُه ُحزًة ِمْن َسَواِد َبْطِنَها، ُيْشَوى، َواْيُم اِهللا َما ِفي الثالِثيَن َواْلِماَئِة ِإال َقْد َحز النِبي صلى اهللا 

وَن، َوَشِبْعَنا ِإْن َكاَن َشاِهًدا َأْعَطاَها ِإياهُ، َوإِْن َكاَن َغاِئًبا َخَبَأ َلُه، َفَجَعَل ِمْنَها َقْصَعَتْيِن َفَأَكُلوا َأْجَمعُ 
باب  28كتاب الهبة:  51اَل أخرجه البخاري في: َفَفَضَلِت اْلَقْصَعتَاِن َفَحَمْلَناهُ َعَلى اْلَبِعيِر أو َكَما قَ 

  قبول الهدية من المشركين
   651رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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عليه حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َأِبي َبْكٍر: َأن َأْصَحاَب الصفِة َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء، َوَأن النِبي صلى اهللا 
اَن ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن َفْلَيْذَهْب ِبَثاِلٍث، َوإِْن َأْرَبٌع َفَخاِمٌس َأْو َساِدٌس َوَأن َأَبا َبْكٍر َجاَء وسلم َقاَل: َمْن كَ 

َنا َوَبْيَن ٌم َبْينَ ِبَثَالَثٍة، َفاْنَطَلَق النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَعَشَرٍة، َقاَل: َفُهَو َأَنا َوَأِبي َوُأمي، َواْمَرَأِتي َوَخادِ 
اُء، ثُم َبْيِت َأِبي َبْكٍر َوإِن َأَبا َبْكٍر َتَعشى ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ثُم َلِبَث َحْيُث ُصلَيِت اْلِعشَ 

اَء اُهللا َقاَلْت َلُه َرَجَع َفَلِبَث َحتى َتَعشى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَجاَء َبْعَد َما َمضى ِمَن اللْيِل َما شَ 
ِجي، َقْد اْمَرَأُتُه: َوَما َحَبَسَك َعْن َأْضَياِفَك، َأْو َقاَلْت: َضْيِفَك َقاَل: َأَو َما َعشْيِتيِهْم َقاَلْت: َأَبْوا َحتى تَ 

 َع َوَسبَوَقاَل: ُكُلوا، َال َهِنيًئا َفَقاَل: َواِهللا َال ُعِرُضوا َفَأَبْوا َقال: َفَذَهْبُت َأَنا َفاْخَتَبْأُت َفَقاَل: َيا ُغْنَثُر َفَجد
ي َحتى َشِبُعوا، َأْطُعُمه َأَبًدا َواْيُم اِهللا َما ُكّنا َنْأُخُذ ِمْن ُلْقَمٍة ِإال َرَبا ِمْن َأْسَفِلَها َأْكَثُر ِمْنَها، َقاَل: َيْعنِ 

ْيَها َأُبو َبْكٍر َفِإَذا ِهَي َكَما ِهَي َأْو َأْكَثُر ِمْنَها َفَقاَل ِالْمَرَأِتِه: َوَصاَرْت َأْكَثَر ِمما َكاَنْت َقْبَل َذِلَك َفَنَظَر ِإلَ 
 ِة َعْيِني َلِهَي اآلَن َأْكَثُر ِمْنَها َقْبَل َذِلَك ِبَثَالِث َمراٍت َفَأَكَل َيا ُأْخَت َبِني ِفَراٍس َما هَذا َقاَلْت: َال، َوُقر

: ِإنَما َكاَن َذِلَك ِمَن الشْيَطاِن، َيْعِني َيِميَنُه ثُم َأَكَل ِمْنَها ُلْقَمًة ثُم َحَمَلَها ِإَلى النِبي ِمْنَها َأُبو َبْكٍر، َوَقالَ 
   صلى اهللا عليه وسلم َفَأْصَبَحْت ِعْنَدهُ 
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َر َرُجًال، َمَع ُكل َرُجٍل ِمْنُهْم ُأَناٌس، اُهللا َأْعَلُم َكْم َوَكاَن َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوٍم َعْقٌد َفَمضى اَألَجُل َفَفرَقَنا اْثَنا َعشَ 
 41كتاب مواقيت الصالة:  9َمَع ُكل َرُجٍل َفَأَكُلوا ِمْنَها َأْجَمُعوَن، َأْو َكَما َقاَل أخرجه البخاري في: 

  باب السمر مع الضيف واألهل



      

  652رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ام القليل، وأن طعام االثنين يكفي الثالثة، ونحو ذلكفضيلة المواساة في الطع
  654رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه قَاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َطَعاُم االْثَنْيِن َكاِفي 

باب طعام الواحد  11كتاب األطعمة:  70خرجه البخاري في: الثالَثِة، َوَطَعاُم الثَالَثِة َكاِفي اَألْرَبَعِة أ
  يكفي االثنين
  654رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

  654رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِمَن َيْأُكُل ِفي ِمًعى َواِحٍد، َوإِن حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اْلُمؤْ 
باب المؤمن  12كتاب األطعمة:  70اْلَكاِفَر َأِو اْلُمَناِفَق َيْأُكُل ِفي َسْبِعِة َأْمَعاٍء أخرجه البخاري في: 

  يأكل في معى واحد
  654رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا، َفَأْسَلَم َفَكاَن َيْأُكُل َأْكًال َقِليًال؛ َفُذِكَر َذِلَك ِللنِبي صلى اهللا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُجًال َكاَن َيْأكُل َكِثيرً 

عليه وسلم، َفَقاَل: ِإن اْلُمْؤِمَن َيْأُكُل ِفي ِمًعى َواِحٍد، َواْلَكاِفَر َيْأُكُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء أخرجه البخاري 
  عى واحدباب المؤمن يأكل في م 12كتاب األطعمة:  70في: 

  654رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   ال يعيب الطعام
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  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َما َعاَب النِبي صلى اهللا عليه وسلم َطَعاًما َقط، ِإِن اْشَتَهاهُ 



      

  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23كتاب المناقب:  61َأَكَلُه، َوإِال َتَرُكُه أخرجه البخاري في: 
  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب اللباس والزينة

  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: الِذي  حديث ُأم َسَلَمَة، َزْوجِ 

 28كتاب األشربة:  74َيْشَرُب ِفي ِإَناِء اْلِفضِة ِإنَما ُيَجْرِجُر ِفي َبْطِنِه َناَر َجَهنَم أخرجه البخاري في: 
  باب آنية الفضة

  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

م استعمال ِإناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإِباحته تحري
  للنساء، وإِباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أربع أصابع

  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وسلم، ِبَسْبٍع َوَنَهاَنا َعْن َسْبِع: حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: َأَمَرَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه 
ِم، َوَنْصِر َأَمَرَنا ِبِعَياَدِة اْلَمِريِض، َواتَباِع اْلِجَناَزِة، َوَتْشِميِت اْلَعاِطِس، َوإَِجاَبِة الداِعي، َوإِْفَشاِء السالَ 

ِة، اْلَمْظُلوِم، َوإِْبَراِر اْلُمْقِسِم؛ َوَنَهاَنا َعْن َخَواِتيِم الذَهِب،  ِة، َأْو َقاَل: آِنَيِة اْلِفض ْرِب ِفي اْلِفضَوَعِن الش
، َوَعْن ُلْبِس اْلَحِريِر َوالديَباِج َواِإلْسَتْبَرِق أخرجه البخاري في:  يكتاب األشربة:  74َوَعِن اْلَمَياِثِر َواْلَقس

   باب آنية الفضة 28
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  655رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلما َذْيَفَة َعْن َعْبِد الرْحمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َأنُهْم َكاُنوا ِعْنَد ُحَذْيَفَة، َفاْسَتْسَقى، َفَسَقاُه َمُجوِسي فَ حديث حُ 
َتْيِن َكَأنُه َيقُ  ٍة َوَال َمري َنَهْيُتُه َغْيَر َمري َوَضَع اْلَقَدَح ِفي َيِدِه َرَماُه ِبِه، َوَقاَل: َلْوَال َأنوُل َلْم َأْفَعْل هَذا َولِكن



      

 يَباَج َوَال َتْشَرُبوا ِفي آِنَيِة الذصلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل َال َتْلَبُسوا اْلَحِريَر َوَال الد ِبيَهِب َسِمْعُت الن
ِة، َوَال َتْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها، َفِإنَها َلُهْم ِفي الدْنَيا َوَلَنا ِفي ا كتاب  70آلِخَرِة أخرجه البخاري في: َوالِفض

  باب األكل في إناء مفضض 29األطعمة: 
  656رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُسوَل اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َرَأى ُحلَة ِسَيَراَء ِعْنَد َباِب اْلَمْسِجِد، َفَقاَل: َيا رَ 

 ِذِه َفَلِبْسَتَها َيْوَم اْلُجُمَعِة َوِلْلَوْفِد ِإَذا َقِدُموا َعَلْيَك َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَماَلِو اْشَتَرْيَت ه
  َيْلَبُس هِذِه َمْن َال َخَالَق َلُه ِفي اآلِخَرةِ 

اْبَن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه ِمْنَها  ثُم َجاَءْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِمْنَها ُحَلٌل َفَأْعَطى ُعَمرَ 
صلى اهللا  ُحلًة َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اِهللا َكَسْوَتِنَيَها، َوَقْد ُقْلَت ِفي ُحلِة ُعَطاِرٍد َما ُقْلَت َقاَل َرُسوُل اهللاِ 

رضي اهللا عنه، َأًخا َلُه، ِبَمكَة، ُمْشِرًكا  عليه وسلم ِإني َلْم َأْكُسَكَها ِلَتْلَبَسَها َفَكَساَها ُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ 
  باب يلبس أحسن ما يجد 7كتاب الجمعة:  11أخرجه البخاري في: 

   656رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َأَتاَنا ِكَتاُب ُعَمَر َمع ُعْتَبَة ْبِن َفْرَقٍد، ِبَأذْ  َرُسوَل حديث ُعَمَر َعْن َأِبي ُعْثَماَن الّنْهِدي َرِبيَجاَن، َأن
َل: ِفيَما اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َنهى َعِن اْلَحِريِر ِإال هَكَذا؛ َوَأَشاَر ِبِإْصَبَعْيِه اللَتْيِن َتِلَياِن اِإلْبَهاَم، َقا

تراشه باب لبس الحرير واف 25كتاب اللباس:  77َعِلْمَنا، َأنُه َيْعِني اَألْعَالَم أخرجه البخاري في: 
  للرجال وقدر ما يجوز منه

  657رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َأْهَدى ِإَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ُحلَة ِسَيَراَء َفَلِبْسُتَها، َفَرَأْيُت 
باب هدية ما يكره  27كتاب الهبة:  51 اْلَغَضَب ِفي َوْجِهِه، َفَشَقْقُتَها َبْيَن ِنَساِئي أخرجه البخاري في:

  لبسه
  658رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِفي حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن َلِبَس اْلَحِريَر ِفي الدْنَيا َفَلْن َيْلَبَسُه 

لحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز باب لبس ا 25كتاب اللباس:  77اآلِخَرِة أخرجه البخاري في: 
  منه



      

  658رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وُج َحِريٍر، َفَلِبَسُه َفَصّلى ِفيِه، ثُ  صلى اهللا عليه وسلم َفر ِبيحديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: ُأْهِدَي ِإَلى الن م
كتاب  8َقاَل: َال َيْنَبِغي هَذا لِْلُمتِقيَن أخرجه البخاري في: اْنَصَرَف َفَنَزَعُه َنْزًعا َشِديًدا َكاْلَكاِرِه َلُه وَ 

  باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه 16الصالة: 
  658رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإباحة لبس الحرير للرجل ِإذا كان به حكة أو نحوها

   658رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيالن َبْيِر ِفي َقِميٍص ِمْن  حديث َأَنٍس، َأنْحمِن ْبِن َعْوٍف َوالزَص ِلَعْبِد الرصلى اهللا عليه وسلم، َرخ
  باب الحرير في الجرب 91كتاب الجهاد:  56َحِريٍر، ِمْن َحكٍة َكاَنْت ِبِهَما أخرجه البخاري في: 

  658رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل لباس ثياب الحبرة
  659الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنٍس َعْن َقَتاَدَة، َقاَل: قْلُت َلُه: َأي الثَياِب َكاَن َأَحب ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: 

  باب البرود والحبرة والشملة 8كتاب اللباس:  77اْلِحَبَرةُ أخرجه البخاري في: 
  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
واالقتصار على الغليظ منه، واليسير من اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس  التواضع في اللباس

  الثوب الشعر وما فيه من أعالم
  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َزاًرا َغليًظا؛ َفَقاَلْت: ُقِبَض ُروُح  النِبي حديث َعاِئَشة َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َقاَل: َأْخَرَجْت ِإَلْيَنا َعاِئَشُة ِكَساًء َوإِ

  باب األكسية والخمائص 19كتاب اللباس:  77صلى اهللا عليه وسلم ِفي هَذْيِن أخرجه البخاري في: 
  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  جواز اتخاذ األنماط

  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُكْم ِمْن َأْنَماٍط قْلُت: َوَأنى حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َهْل لَ 
رِ  ُه َسَيُكوُن َلُكُم األْنَماُط َفَأَنا َأُقوُل َلَها (َيْعِني اْمَرَأَتُه) َأخي َأْنَماَطِك َيُكون َلَنا اَألْنَماُط َقاَل: َأَما ِإني َعن

 61َلُكُم األْنَماط َفَأَدُعَها أخرجه البخاري في:  َفَتُقوُل: َأَلْم َيُقِل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَها َسَتُكون
   باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب: 
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  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم جر الثوب خيالء، وبيان حد ما يجوز ِإرخاؤه ِإليه وما يستحب
  659رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْنُظُر اُهللا ِإَلى َمْن َجر َثْوَبُه ُخَيَالَء حديث اْبِن ُعَمَر، َأن رَ 
  باب قول اهللا تعالى قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده 1كتاب اللباس:  77أخرجه البخاري في: 

  660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْنُظُر اُهللا، َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإَلى َمْن َجر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اهللاِ 
  باب من جر ثوبه من الخيالء 5كتاب اللباس:  77ِإَزاَرهُ َبَطًرا أخرجه البخاري في: 

  660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم التبختر في المشي مع ِإعجابه بثيابه
  660الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
ُسُه، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم صلى اهللا عليه وسلم: َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِفي ُحلٍة ُتْعِجُبُه َنفْ 

ٌل ُجمَتُه، ِإْذ َخَسَف اُهللا ِبِه، َفُهَو َيَتَجْلَجُل ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة أخرجه البخاري في:  كتاب اللباس:  77ُمَرج
  باب من جر ثوبه من الخيالء 5



      

  660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في طرح خاتم الذهب
  660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي هَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنُه َنهى َعْن َخاَتِم الذَهِب أخرجه 

  باب خواتيم الذهب 45باس: كتاب الل 77البخاري في: 
   660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/62(  

  

حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، اْصَطَنَع َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َوَكاَن َيْلَبُسُه، َفَيْجَعُل 
ُه ِفي َباِطِن َكفِه َفَصَنَع الناُس ثُم ِإنُه َجَلَس َعلَ  ي ُكْنُت َأْلَبُس هَذا اْلَخاَتَم َفصى اْلِمْنَبِر َفَنَزَعُه، َفَقاَل: ِإن

ُه ِمْن َداِخٍل َفَرَمى ِبِه ثُم َقاَل: َواِهللا َال َأْلَبُسُه َأَبًدا َفَنَبَذ الناُس َخَواِتيَمُهْم أخر  جه البخاري في: َوَأْجَعُل َفص
  الشيء وٕان لم ُيَحلف باب من حلف على 6كتاب األيمان والنذور:  83

  660رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لبس النبي صلى اهللا عليه وسلم خاتًما من ورق نقشه محمد رسول اهللا ولبس الخلفاء له من بعده
  661رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ٍق، َوَكاَن ِفي َيِدِه، ثُم َكاَن، حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: اتَخَذ َرُسول اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َخاَتًما ِمْن َورِ 

َبْعُد، ِفي َبْعُد، ِفي َيِد َأِبي َبْكٍر، ثُم َكاَن، َبْعُد، ِفي َيِد ُعَمَر، ثُم َكاَن، َبْعُد، ِفي َيِد ُعْثَماَن، َحتى َوَقَع، 
  باب نقش الخاتم 50كتاب اللباس:  77ِبْئِر َأِريٍس َنْقشه (ُمَحمٌد َرُسوُل اِهللا) أخرجه البخاري في: 

  661رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َصَنَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َخاَتًما، َقاَل: ِإنا اتَخْذَنا َخاَتًما، 
 77ي ِخْنَصِرِه أخرجه البخاري في: َوَنَقْشَنا ِفيِه َنْقًشا َفَال َيْنُقْش َعَلْيِه َأَحٌد َقاَل: َفِإني َألَرى َبِريَقُه فِ 

  باب الخاتم في الخنصر 51كتاب اللباس: 
  661رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  في اتخاذ النبي صلى اهللا عليه وسلم خاتًما لما أراد أن يكتب ِإلى العجم
   662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي صلى اهللا عليه وسلم، ِكَتاًبا، َأْو َأَراَد َأْن َيْكُتَب، َفِقيَل َلُه: ِإنُهْم حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكَتَب النبِ 
ٍة، َنْقُشُه (ُمَحمٌد َرُسوُل اِهللا) َكَأني َأنْ  َخَذ َخاَتًما ِمْن َفضَمْخُتوًما َفات ُظُر ِإَلى َبَياِضِه َال َيْقَرُءوَن ِكَتاًبا ِإال

باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم  7كتاب العلم:  3ي في: ِفي َيِدِه أخرجه البخار 
  إلى البلدان
  662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في طرح الخواتم

  662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َتًما ِمْن حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأنُه َرَأى ِفي َيِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َخا
 عليه َوِرٍق، َيْوًما َواِحًدا ثُم ِإن الناَس اْصَطَنُعوا اْلَخواِتيَم ِمْن َوِرٍق َوَلِبُسوَها َفَطَرَح َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

باب حدثنا عبد اهللا  47كتاب اللباس:  77وسلم َخاَتَمُه، َفَطَرَح الناُس َخَواِتيَمُهْم أخرجه البخاري في: 
  ةبن مسلم

  662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِإذا انتعل فليبدأ باليمين وإَِذا خلع فليبدأ بالشمال
  662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ 

َلُهَما ُتْنَعُل َوآِخَرُهَما ُتْنَزُع أخرجه البخاري في: ِباْلَيِميِن، َوإِذَ  َماِل، ِلَتُكِن اْلُيْمَنى َأو77ا َنَزَع َفْلَيْبَدْأ ِبالش 
  باب ينزع نعل اليسرى 39كتاب اللباس: 

   662رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لم، َقاَل: َال َيْمِشي َأَحُدُكْم ِفي َنْعٍل َواِحَدٍة ِلُيْحِفِهَما حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وس
  باب ال يمشي في نعل واحدة 40كتاب اللباس:  77َأْو ِلُيْنِعْلُهَما َجِميًعا أخرجه البخاري في: 

  663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في ِإباحة االستلقاء ووضع ِإحدى الرجلين على األخرى
  663م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
ى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َزْيٍد، َأنُه َرَأى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُمْسَتْلِقًيا ِفي اْلَمْسِجِد، َواِضًعا ِإْحدَ 

  باب االستلقاء في المسجد ومد الرجل 85كتاب الصالة:  8ِرْجَلْيِه َعَلى االْخَرى أخرجه البخاري في: 
  663لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 

  
  النهي عن التزعفر للرجال

  663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

كتاب  77حديث َأَنٍس، َقاَل: َنهى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأْن َيَتَزْعَفَر الرُجُل أخرجه البخاري في: 
  باب التزعفر للرجال 33اللباس: 

  663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الصبغفي مخالفة اليهود في 
  663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَاَل: ِإن اْلَيُهوَد َوالنَصاَرى 

  باب ما ذكر عن بني إسرائيل 50كتاب األنبياء:  60َال َيْصُبُغوَن، َفَخاِلُفوُهْم أخرجه البخاري في: 
  663رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

  ال تدخل المالئكة بيًتا فيه كلب وال صورة
   663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/65(  

  



      

حديث َأِبي َطْلَحَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َال َتْدخُل اْلَمَالِئَكُة َبْيًتا ِفيِه 
باب إذا قال أحدكم آمين  7كتاب بدء الخلق:  59يَل أخرجه البخاري في: َكْلٌب َوَال ُصوَرةُ َتَماثِ 

  والمالئكة في السماء
  663رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َثُه،َوَمَع ُبْسٍر ْبِن َسِعيٍد ُعبَ  َحد، َزْيَد ْبَن َخاِلٍد اْلُجَهِني ْيُد اِهللا حديث َأِبي َطْلَحَةَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َأن

،الِذي َكاَن ِفي َحْجِر َمْيُموَنَة رضي اهللا عنها، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َحدَثُهَما َزْيُد اْلخَ  ْوَالِني
ٌة يِه ُصورَ اْبُن َخاِلٍد أن َأَبا َطْلَحَة َحدَثُه َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة َبْيًتا فِ 

ْيِد اِهللا َقاَل ُبْسٌر: َفَمِرَض َزْيُد اْبُن َخاِلٍد، َفُعْدَناُه َفِإَذا َنْحن ِفي َبْيِتِه ِبِسْتٍر ِفيِه َتَصاِويُر، َفُقْلُت ِلُعبَ 
ْثَنا ِفي التَصاِويِر َفَقاَل: ِإنُه َقاَل: ِإال َرْقٌم ِفي َثْوٍب، َأَال َسمِ  َأَلْم ُيَحد : ْعَتُه ُقْلُت: َال َقاَل: َبَلى، َقْد اْلَخْوَالِني

  باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء 7كتاب بدء الخلق:  59َذَكَره أخرجه البخاري في: 
  664رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َسَتْرُت  حديث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت: َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِمْن َسَفٍر، َوَقدْ 

د ِبِقَراٍم ِلي، َعَلى َسْهَوٍة ِلي، ِفيَها َتَماِثيُل َفَلما َرآُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َهَتَكُه، َوَقاَل: َأشَ 
اَدَتْيِن أخرجه البخاري الناِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة الِذين ُيَضاُهوَن ِبَخْلِق اِهللا، َقاَلْت: َفَجَعْلَناُه ِوَساَدًة َأْو ِوسَ 

   كتاب اللباس: باب ما وطى من التصاوير 77في: 
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  664رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِهللا حديث َعاِئَشَة، ُأم اْلُمْؤِمِنيَن رضي اهللا عنها، َأنَها اْشَتَرْت ُنْمُرَقًة ِفيَها َتَصاِويُر، َفَلما َرآَها َرُسوُل 
، َقاَم َعَلى اْلَباِب َفَلْم َيْدُخْلُه، َفَعَرْفُت ِفي َوْجِهِه اْلَكرَاِهَيَة َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأُتوُب صلى اهللا عليه وسلم

َلى َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم، َماَذا َأْذَنْبُت َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َباُل  ِإَلى اِهللا َوإِ
ُقْلُت: اْشَتَرْيُتَها َلَك ِلَتْقُعَد َعَلْيَها َوَتَوسَدَها َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن  هِذِه النْمُرَقةِ 

َوُر لِذي ِفيِه الص َأْصَحاِب هِذِه الصَوِر َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَعذُبوَن َفُيَقاُل َلُهْم َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم َوَقاَل: ِإن اْلبْيَت ا
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال  40كتاب البيوع:  34َال َتْدُخُلُه اْلَمَالِئَكُة أخرجه البخاري في: 

  والنساء
  665رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
الصَوَر حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن الِذيَن َيْصَنُعوَن هِذِه 

باب عذاب  89كتاب اللباس:  77ُيَعذُبوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُيَقاُل َلُهْم َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم أخرجه البخاري في: 
  المصورين يوم القيامة

  666رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

سلم َيُقوُل: ِإن َأَشد الناِس َعَذاًبا ِعْنَد حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه و 
ُروَن أخرجه البخاري في:  باب عذاب المصورين يوم  89كتاب اللباس:  77اِهللا، َيْوَم اْلِقَياَمِة، اْلُمَصو

  القيامة
   666رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعباٍس، ِإْذ َأَتاُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َأَبا  حديث اْبِن َعباٍس َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي اْلَحَسِن،
ٍس: َال َعباٍس ِإني ِإْنَساٌن ِإنَما َمِعيَشِتي ِمْن َصْنَعِة َيِدي، َوإِني َأْصَنُع هِذِه التَصاِويَر َفَقاَل اْبُن َعباِ 

صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل، َسِمْعُتُه َيُقوُل: َمْن َصوَر ُصوَرًة َفِإن اِهللا  ُأَحدُثَك ِإال َما َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ 
 ُجُل َرْبَوًة َشِديَدًة، َواْصَفروَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبًدا َفَرَبا الر ى َيْنُفَخ ِفيَها الرَبُه َحت َوْجُهُه َفَقاَل: ُمَعذ 

 34ال َأْن َتْصَنَع، َفَعَلْيَك ِبهَذا الشَجِر، ُكل َشْيٍء َلْيَس ِفيِه ُروٌح أخرجه البخاري في: َوْيَحَك ِإْن َأَبْيَت إِ 
  باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك 104كتاب البيوع: 

  666رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًرا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن َأِبي ُزْرَعَة، َقاَل: َدَخلْ  ُت َمَع َأِبي ُهَرْيَرَة َداًرا ِباْلَمِديَنِة، َفَرَأى َأْعَالَها ُمَصو
ُر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي،  ُيَصو

  باب نقض الصور 90كتاب اللباس:  77ري في: َفْلَيْخُلُقوا َحبًة، َوْلَيْخُلُقوا َذرًة أخرجه البخا
  667رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة قالدة الوتر في رقبة البعير

   667رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َبِشيٍر اَألْنَصاِري رضي اهللا عنه، َأنُه َكاَن َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َبْعِض 
 َبِعيٍر ْسَفاِرِه، َوالناُس ِفي َمِبيِتِهْم، َفَأْرَسَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َرُسوًال َأْن َال َيْبَقَين ِفي َرَقَبةِ َأ

باب ما قيل في  139كتاب الجهاد:  56ِقَالَدٌة ِمْن َوَتٍر َأْو ِقَالَدٌة ِإال ُقِطَعْت أخرجه البخاري في: 
  عناق اإلبلالجرس ونحوه في أ

  667رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  جواز وشم الحيوان غير اآلدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية
  667رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َال ُيِصيَبن حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َوَلَدْت ُأم ُسَلْيٍم، َقاَلْت ِلي: َيا َأَنُس اْنُظْر هَذا اْلُغَالَم، فَ 

ْيِه َشْيًئا َحتى َتْغُدَو ِبِه ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ُيَحنُكُه َفَغَدْوُت ِبِه َفِإَذا ُهَو ِفي َحاِئٍط َوَعلَ 
ب اللباس: كتا 77َخِميَصٌة ُحَرْيِثيٌة، َوُهَو َيِسُم الظْهَر الِذي َقِدَم َعَلْيِه ِفي اْلَفْتِح أخرجه البخاري في: 

  باب الخميصة السوداء 22
  668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة القزع
  668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث اْبُن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْنهى َعِن اْلَقَزِع 

  عباب القز  72كتاب اللباس:  77أخرجه البخاري في: 
  668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن الجلوس في الطرقات وإِعطاء الطريق حقه

  668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  النهي عن الجلوس في الطرقات وإِعطاء الطريق حقه
   668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيرضي اهللا، َعْنُه َعِن الن اُكْم َواْلُجُلوَس َعَلى  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإي
اِلَس َفَأْعُطوا الطِريَق الطُرَقاِت َفَقالوا: َما َلَنا ُبد ِإنَما ِهَي َمَجاِلُسَنا َنَتَحدُث ِفيَها َقاَل: َفِإَذا َأَبْيُتْم ِإال اْلَمجَ 

َل: َغض اْلَبَصِر، َوَكف اَألَذى، َوَرد السَالِم، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف، َوَنْهٌي َحقَها َقاُلوا: َوَما َحق الطِريِق َقا
  باب أفنية الدور والجلوس فيها 22كتاب المظالم:  46َعِن اْلُمْنَكِر أخرجه البخاري في: 

  668رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

النامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة و 
  خلق اهللا

  669رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْتَها حديث َأْسَماَء، َقاَلْت: َسَأَلِت اْمَرَأةٌ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإْن اْبَنِتي َأَصابَ 
 ي َزوَرَق َشْعُرَها، َوإِنْجُتَها؛ َأَفَأِصُل ِفيِه َفَقاَل: َلَعَن اُهللا اْلَواِصَلَة َواْلَمْوصوَلَة أخرجه البخاري اْلَحْصَبُة َفام

  باب الموصولة 85كتاب اللباس:  78في: 
  669رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا َفَجاَءْت ِإَلى النِبي صلى اهللا حديث َعاِئَشَة، َأن اْمَرَأًة ِمَن اَألْنَصاِر َزوَجِت اْبَنَتَها، َفَتَمعَط َشَعُر َرْأِسهَ 

ُلِعَن عليه وسلم، َفَذَكَرْت َذِلَك َلُه؛ َفَقاَلْت: ِإن َزْوَجَها َأَمَرني َأْن َأِصَل ِفي َشَعِرَها، َفَقاَل: َال، ِإنُه َقْد 
  باب ال تطيع المرأة زوجها في معصية 94كتاب النكاح:  67اْلُموِصَالُت أخرجه البخاري في: 

   669رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
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 ِلْلُحْسِن، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َلَعَن اُهللا اْلَواِشَماِت، َواْلُموَتِشَماِت، َواْلُمَتَنمَصاِت َواْلُمَتَفلَجاتِ 
ُل َلَها ُأم َيْعُقوٍب َفَجاَءْت، َفَقاَلْت: ِإنُه َبَلَغِني َأنَك اْلُمَغيَراِت َخْلَق اِهللا َفَبَلَغ َذِلَك اْمَرَأًة ِمْن َبِني َأَسٍد، ُيَقا

 َلَعْنَت َكْيَت َوَكْيَت َفَقاَل: َوَما ِلي َال َأْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَمْن ُهَو ِفي ِكَتابِ 
َفَما َوَجْدُت ِفيِه َما َتُقوُل َفَقاَل: َلِئْن ُكْنِت َقَرْأِتيِه، َلَقْد َوَجْدِتيِه َأَما  اِهللا َفَقاَلْت: َلَقْد َقَرْأُت َما َبْيَن اللْوَحْينِ 

َعْنُه َقاَلْت:  َقَرْأِت (َوَما آَتاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه، َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا ) َقاَلْت: َبَلى َقاَل: َفِإنُه َقْد َنهى
َلَك َيْفَعُلوَنُه َقاَل: َفاْذَهِبي، َفاْنُظِري َفَذَهَبْت َفَنَظَرْت، َفَلْم َتَر ِمْن َحاَجِتَها َشْيًئا َفَقاَل: َلْو َفِإني َأَرى َأهْ 



      

باب وما آتاكم  4سورة الحشر:  59كتاب التفسير:  65َكاَنْت َكَذِلَك َما َجاَمَعْتَنا أخرجه البخاري في: 
  الرسول فخذوه

  669فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 
  

َعاَم َحج،  حديث ُمَعاِوَيَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن َعْن ُحَمْيٍد اْبِن َعْبِد الرْحمِن، َأنُه َسِمَع ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِبي ُسْفَياَن،
ًة ِمْن َشَعٍر، َوَكاَنْت ِفي َيَدْي َحَرِسي َفَقاَل: َيا َأْهَل اْلمَ  ِديَنِة َأْيَن ُعَلَماُؤُكْم َعَلى اْلِمْنَبِر، َفَتَناَوَل ُقص

َذَها َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيْنهى َعْن ِمْثِل هِذِه، َوَيُقوُل: ِإنَما َهَلَكْت َبُنو ِإْسَراِئيَل ِحيَن اتخَ 
  باب حدثنا أبو اليمان 54كتاب األنبياء:  60ِنَساُؤُهْم أخرجه البخاري في: 

   670ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
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  النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط
  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوِجي َغْيَر حديث َأْسَماَء، َأن اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن ِلي َضرًة، َفَهْل َعَلي ُجَناٌح ِإْن َتَشبْعُت ِمْن زَ 

َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْلُمَتَشبُع ِبَما َلْم ُيْعَط َكَالِبِس ثَْوَبْي ُزوٍر أخرجه الِذي ُيْعِطيِني 
  باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة 106كتاب النكاح:  67البخاري في: 
  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب اآلداب
  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من األسماء

  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأَنس رضي اهللا عنه، َقاَل: َدَعا َرُجٌل ِباْلَبِقيِع، َيا َأَبا اْلَقاِسِم َفاْلَتَفَت ِإَلْيِه النِبي صلى اهللا عليه
 49كتاب البيوع:  34اْسِمي َوَال َتْكَتُنوا ِبُكْنَيِتي أخرجه البخاري في: وسلم َفَقاَل: َلْم َأْعِنَك َقاَل: َسموا بِ 

  باب ما ذكر في األسواق
  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
، َقاَل: ُوِلَد َلَرُجٍل ِمنا ُغَالٌم، َفَسماُه اْلَقاِسَم َفقَاَلِت اَألْنصَ  َال  اُر:حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا اَألْنَصاِري

  َنْكِنيَك َأَبا اْلَقاِسِم، َوَال ُنْنِعُمَك َعْيًنا
ْيُتُه اْلَقاِسَم، َفَقاَلِت األَ  صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ُوِلَد ِلي ُغَالٌم، َفَسم ِبيْنَصاُر: َفَأَتى الن

   َال َنْكِنيَك َأَبا اْلقَاِسِم، َوَال ُنْنِعُمَك َعْيًنا
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وا ِباْسِمي، َوَال َتَكنْوا ِبُكْنَيِتي، َفِإنَما َأن صلى اهللا عليه وسلم: َأْحَسَنِت اَألْنَصاُر، َسم ِبيا َقاِسٌم َفَقاَل الن
  باب قول اهللا تعالى (فإن هللا خمسه) 7كتاب فرض الخمس:  57أخرجه البخاري في: 

  671رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اُه اْلَقاِسَم، َفُقْلَنا: َال َنْكِنيَك َأَبا اْلَقاِسِم، َوَال حديث َجاِبٍر ر  ا ُغَالٌم، َفَسمضي اهللا عنه، َقاَل: ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمن
كتاب  78َكَراَمَة َفَأْخَبَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َسم اْبَنَك َعْبَد الرْحمِن أخرجه البخاري في: 

  ب أحب األسماء إلى اهللا عز وجلبا 105األدب: 
  672رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َأُبو اْلَقاِسِم صلى اهللا عليه وسلم: َسموا ِباْسِمي َوَال َتْكَتُنوا ِبْكْنَيِتي أخرجه 

  باب كنية النبي صلى اهللا عليه وسلم 20كتاب المناقب:  61البخاري في: 
  672رقم الصفحة:  1لجزء: رقم ا

  
  استحباب تغيير االسم القبيح ِإلى حسن وتغيير اسم برة ِإلى زينب وجويرية ونحوها

  672رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ليه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َزْيَنَب َكاَن اْسُمَها َبرًة، َفِقيَل ُتَزكي َنْفَسَها َفَسماَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ع
  باب تحويل االسم إلى اسم أحسن منه 108كتاب األدب:  78وسلم، َزْيَنَب أخرجه البخاري في: 

  672رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم التسمي بملك األمالك وبملك الملوك
  673رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
: َأْخَنُع اَألْسَماِء ِعْنَد اِهللا َرُجٌل َتَسمى حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

   باب أبغض األسماء عند اهللا 114كتاب األدب:  78ِبَمِلِك اَألْمَالِك أخرجه البخاري في: 
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  673رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

استحباب استحباب تحنيك المولود عند والدته وحمله ِإلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم والدته و 
  التسمية بعبد اهللا وإِبراهيم وسائر أسماء األنبياء عليهم السالم

  673رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل: َكاَن اْبٌن َألِبي طَْلَحَة َيْشَتِكي، َفَخَرَج َأُبو َطْلَحَة، َفقُِبَض 
ا َرَجَع َأُبو َطْلحَ  َفَلم ِبي َبْت ِإَلْيِه اْلَعَشاَء، الصُسَلْيٍم: ُهَو َأْسَكُن َما َكاَن َفَقر َة، َقاَل: َما َفَعل اْبني َقاَلْت ُأم

ِبي َفَلما َأْصَبَح َأُبو َطْلَحَة َأَتى َرُسوَل ا ا َفَرَغ، َقاَلْت: َواِر الصَأَصاَب ِمْنَها َفَلم ى، ثُمِهللا صلى اهللا َفَتَعش
ي َأُبو م، َفَأْخَبَرُه َفَقاَل: َأْعَرْسُتُم اللْيَلَة َقاَل: َنَعْم َقاَل: اللُهم َباِرْك َلُهَما َفَوَلَدْت ُغَالًما َقاَل لِ عليه وسل

َلْت َطْلَحَة: اْحَفْظُه َحتى َتْأِتَي ِبِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَأَتى ِبِه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْرسَ 
النِبي َمَعُه ِبَتَمَراٍت، َفَأَخَذُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َأَمَعُه َشْيٌء َقاُلوا: َنَعْم، َتَمَراٌت َفَأَخَذَها 

 َكُه ِبِه، َوَسمَوَحن ، ِبي َأَخَذ ِمْن ِفيِه، َفَجَعَلَها ِفي ِفي الص اُه َعْبَد اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَمَضَغَها، ثُم
  باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه 1كتاب العقيقة:  71أخرجه البخاري في: 

   673رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه وسلم، َفَسم ِبياهُ حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: ُوِلَد ِلي ُغَالٌم، َفَأَتْيُت ِبِه الن
 71لبخاري في: ِإْبَراِهيَم، َفَحنَكُه ِبَتْمَرٍة َوَدَعا َلُه ِباْلَبَرَكِة َوَدَفَعه ِإَلي َوَكاَن َأْكَبَر َوَلِد َأِبي ُموسى أخرجه ا

  باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه 1كتاب العقيقة: 
  674رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

 رضي اهللا عنها، َأنَها َحَمَلْت ِبَعْبِد اِهللا ْبِن الزَبْيِر َقاَلْت: َفَخَرْجُت َوَأَنا ُمِتم َفَأَتْيُت اْلَمِديَنَة، حديث َأْسَماءَ 
 صلى اهللا عليه وسلم، َفَوَضْعُتُه ِفي َحْجِرِه ُثم ِبيَأَتْيُت ِبِه الن َدَعا ِبَتْمَرٍة  َفَنَزْلُت ِبُقَباٍء، َفَوَلْدتُُه ِبُقَباٍء ثُم

ُه َفَمَضَغَها، ُثم َتَفَل ِفي ِفيِه َفَكاَن َأّوَل َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه ِريُق َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثُم َحنكَ 
َل َمْوُلوٍد ُوِلَد ِفي اِإلْسَالِم أخرجه البخار  َك َعَلْيِه؛ َوَكاَن َأوَدَعا َلُه َوَبر كتاب مناقب  63ي في: ِبَتْمَرٍة، ثُم

  باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 45األنصار: 
   674رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: ُأِتَي ِباْلُمْنِذِر اْبِن َأِبي ُأَسْيٍد ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِحيَن ُوِلَد، 
ُه َعَلى َفِخِذِه، َوَأُبو ُأَسْيٍد َجاِلٌس؛ َفَلهَا النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِبَشْيٍء َبْيَن َيَدْيِه، َفَأَمَر َأُبو َفَوَضعَ 

: ُأَسْيٍد ِباْبِنِه َفاْحُتِمَل ِمْن َفِخِذ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفاْسَتَفاَق النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقالَ 
ِبي َفَقاَل َأُبو ُأَسْيٍد: َقَلْبَناُه، َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َما اْسُمُه َقاَل: ُفَالٌن َقاَل: َولِكْن َأْسِمهِ َأيْ  اْلُمْنِذَر َن الص 

باب تحويل االسم إلى اسم أحسن  108كتاب األدب:  78َفَسماِه َيْوَمِئٍذ اْلُمْنِذَر أخرجه البخاري في: 
  منه

  675رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس: َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأْحَسَن الناِس ُخُلًقا َوَكاَن ِلي َأٌخ ُيَقاُل َلُه َأُبو 
ِه أخرجه ُعَمْير، وقال أحبه َفِطيٌم َوَكاَن ِإَذا َجاَء َقاَل: َيا َأَبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل النغْيُر ُنَغٌر َكاَن َيْلَعُب بِ 

  باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل 112كتاب األدب:  78البخاري في: 
  675رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  االستئذان

   676رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُموسى َكَأنُه َمْذُعوٌر  حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: ُكْنُت ِفي َمْجِلٍس ِمْن َمَجاِلِس اَألْنَصاِر ِإْذ َجاَء َأُبو
ثًا َفَلْم ُيْؤَذْن َفَقاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثَالًثا، َفَلْم ُيْؤَذْن ِلي، َفَرَجْعُت َفَقاَل: َما َمَنَعَك ُقْلُت: اْسَتْأَذْنُت َثالَ 



      

ُكْم َثَالثًا، َفَلْم ُيْؤَذْن َلُه َفْلَيْرِجْع ِلي، َفَرَجْعُت َوَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا اْسَتْأَذَن َأَحدُ 
ي ْبُن َكْعٍب: َفَقاَل: َواِهللا َلُتِقيَمن َعَلْيِه ِبَبيَنٍة َأِمْنُكْم َأَحٌد َسِمَعُه ِمَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل ُأبَ 

َغَر اْلَقْوِم؛ َفُقْمُت َمَعُه َفَأْخَبْرُت ُعَمَر َأن النِبي صلى اهللا َواِهللا َال َيُقوُم َمَعَك ِإال َأْصَغُر اْلَقْوِم، َفُكْنت َأصْ 
  باب التسليم واالستئذان ثالثًا 13كتاب االستئذان:  79عليه وسلم َقاَل َذِلَك أخرجه البخاري في: 

  676رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة قول المستأذن أنا ِإذا قيل من هذا
  676م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َأَتْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َدْيٍن َكاَن َعَلى َأِبي َفَدَقْقُت 

كتاب االستئذان:  79اْلَباَب َفَقاَل: َمْن َذا َفُقْلُت: َأَنا َفَقاَل: َأَنا، َأَنا َكَأنُه َكِرَهَها أخرجه البخاري في: 
  إذا قال من ذا فقال أنا باب 17

  677رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  تحريم النظر في بيت غيره
   677رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُجًال اطَلَع ِفي ُجْحٍر ِفي َباِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم،  اِعِديحديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الس
لى اهللا عليه وسلم ِمْدًرى َيُحك ِبِه َرْأَسُه َفَلما َرآهُ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَمَع َرُسوِل اِهللا ص

اِإلْذُن  َقاَل: َلْو َأْعَلُم َأْن َتْنَتِظَرِني َلَطَعْنُت ِبِه ِفي َعْيَنْيَك َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإنَما ُجِعلَ 
باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه  23كتاب الديات:  87رجه البخاري في ِمْن ِقَبِل اْلَبَصِر أخ

  فال دية له
  677رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيصلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَم ِإَلْيِه الن ِبيَلَع ِمْن َبْعِض ُحَجِر النَرُجًال اط حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن 

ِبِمْشَقٍص، َأْو ِبَمَشاِقَص، َفَكَأني َأْنُظُر ِإَلْيِه َيْخِتُل الرُجَل ِلَيطُعَنُه أخرجه البخاري  صلى اهللا عليه وسلم،
  باب االستئذان من أجل البصر 11كتاب االستئذان:  79في: 

  677رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
لم، َيُقوُل: َلِو اطَلَع ِفي َبْيِتَك َأَحٌد َوَلْم َتأَذْن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وس

 15كتاب الديات:  87َلُه، َخَذْفَتُه ِبَحَصاٍة َفَفَقأَت َعْيَنُه، َما َكاَن َعَلْيَك ِمْن ُجَناِح أخرجه البخاري في: 
  باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

  677رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب السالم
  678رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 

  
  يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير

   678رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُيَسلُم الراِكُب َعَلى اْلَماِشي، َواْلَماِشي 
باب تسليم الراكب  5كتاب االستئذان:  79يُل َعَلى اْلَكِثيِر أخرجه البخاري في: َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقلِ 

  على الماشي
  678رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من حق المسلم للمسلم رد السالم

  678رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

يه وسلم، َيُقوُل: َحق اْلُمْسِلِم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عل
ِميُت اْلَعاِطِس َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس: َرد السَالِم، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض، َواتَباُع اْلَجَناِئِز، َوإَِجاَبُة الدْعَوِة، َوَتشْ 

  باب األمر باتباع الجنائز 2كتاب الجنائز:  23أخرجه البخاري في: 
  678الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
  النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم

  678رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا َسلَم َعَلْيُكْم َأْهُل 
باب كيف ُيَرّد على أهل الذمة  22كتاب االستئذان:  79ري في: اْلِكَتاِب، َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم أخرجه البخا

  السالم
  678رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإَذا َسلَم َعَلْيُكُم 

 22كتاب االستئذان:  79لساُم َعَلْيَك َفُقْل: َوَعَلْيَك أخرجه البخاري في: اْلَيُهوُد َفِإنَما َيُقوُل َأَحُدُهُم: ا
  باب كيف ُيَرّد على أهل الذمة السالم

   679رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لم حديث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت: َدَخَل َرْهٌط ِمَن اْلَيُهوِد َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وس
سلم: َمْهًال، َفَقاُلوا: الساُم َعَلْيَك َفَفِهْمُتَها، َفُقْلُت: َعَلْيُكُم الساُم َواللْعَنُة َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه و 

ْفَق ِفي اَألْمِر ُكلِه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَو َلْم َتْسَمْع  الر اَهللا ُيِحب َما َقالوا َقاَل َرُسوُل اِهللا َيا َعاِئَشُة َفِإن
باب كيف ُيَرّد  22كتاب االستئذان:  79صلى اهللا عليه وسلم: َفَقْد ُقْلُت: َوَعَلْيُكْم أخرجه البخاري في: 

  على أهل الذمة السالم
  679رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب السالم على الصبيان

  679رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأنُه َمر َعَلى ِصْبَياٍن، َفَسلَم َعَلْيِهْم َوَقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا حديث َأَنِس بْ 
  باب التسليم على الصبيان 15كتاب االستئذان:  79عليه وسلم، َيْفَعُلُه أخرجه البخاري في: 

  679رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اجة اإلنسانِإباحة الخروج للنساء لقضاء ح
   680رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ى حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َخَرَجْت َسْوَدُة َبْعَدَما ُضِرَب اْلِحَجاُب، ِلَحاَجِتَها؛ َوَكاَنِت اْمَرَأًة َجِسيَمًة َال َتْخفَ 
ةُ َأَما َواِهللا َما َتْخَفْيَن َعَلْيَنا، َفاْنُظِري َكْيَف َعَلى َمْن َيْعِرُفَها؛ َفَرآَها ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب، َفَقاَل: َيا َسْودَ 

ِدِه َتْخُرِجيَن َقاَلْت: َفاْنَكَفَأْت َراِجَعًة َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َبْيِتي، َوإِنُه َلَيَتَعشى، َوِفي يَ 
ِلَبْعِض َحاَجِتي، َفَقاَل ِلي ُعَمُر َكَذا َوَكَذا َقاَلْت: َفَأْوحى َعْرٌق َفَدَخَلْت، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا ِإني َخَرْجُت 

ْجَن ِلَحاَجِتُكن أخرجه اُهللا ِإَلْيِه ُثم ُرِفَع َعْنُه َوإِن اْلَعْرَق ِفي َيِدِه، َما َوَضَعُه َفَقاَل: ِإنه َقْد ُأِذَن َلُكن َأْن َتْخرُ 
  باب قوله (ال تدخلوا بيوت النبي) 8األحزاب:  سورة 13كتاب التفسير:  65البخاري في 
  680رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم الخلوة باألجنبية والدخول عليها

  680رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َفَقاَل حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإياُكْم َوالدُخوَل َعَلى النَساء 
كتاب  67َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر، َيا َرسوَل اِهللا َأَفَرَأْيَت اْلَحْمَو َقاَل: الَحْمُو الَمْوُت أخرجه البخاري في: 

  باب ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم والدخول على المغيبة 111النكاح: 
  680رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
مرأة وكانت زوجة أو محرًما له أن يقول هذه فالنة ليدفع ظن بيان أنه يستحب لمن ُرؤَي خالًيا با

  السوء به
   681رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َصِفيَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنَها َجاَءْت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َتُزوُرهُ 
ي اْلَعْشِر اَألَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن َفَتَحدَثْت ِعْنَدُه َساَعًة، ثُم َقاَمْت َتْنَقِلُب َفَقاَم ِفي اْعِتَكاِفِه، ِفي اْلَمْسِجِد، فِ 

 َسَلَمَة، َمر ى ِإَذا َبَلَغْت َباَب الَمْسِجِد، ِعْنَد َباِب ُأمصلى اهللا عليه وسلم َمَعَها َيْقِلُبَها، َحت ِبيَرُجَالِن  الن
َفَسلَما َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل َلُهَما النِبي صلى اهللا عليه وسلم:  ِمَن اَألْنَصارِ 

َقاَل النِبي َعَلى ِرْسِلُكَما، ِإنَما ِهَي َصِفيُة ِبْنُت ُحَيي َفَقاَال: ُسْبَحاَن اِهللا، َيا َرُسوَل اِهللا َوَكُبَر َعَلْيِهَما فَ 
وسلم: ِإن الشْيَطاَن َيْبُلُغ ِمَن اِإلْنَساِن َمْبَلَغ الدِم، َوإِني َخِشْيُت َأْن َيْقِذَف ِفي ُقُلوِبُكَما صلى اهللا عليه 



      

باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب  8كتاب االعتكاف:  33َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
  المسجد

  681رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فرجة فجلس فيها، وٕاال وراءهممن أتى مجلًسا فوجد 
   682رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد، َوالناُس  ْيِثيحديث َأِبي َواِقٍد الل
َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَذَهَب َواِحٌد َقاَل: َفَوَقَفا  َمَعُه، ِإْذ َأْقَبَل َثَالَثُة َنَفٍر، َفَأْقَبَل اْثَناِن ِإَلى

 َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأما َأَحُدُهَما َفَرَأى ُفْرَجًة ِفي اْلَحْلَقِة، َفَجَلَس ِفيَها َوَأما اآلَخرُ 
َفَلما َفَرَغ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأَال ُأْخِبُرُكْم َعِن َفَجَلَس َخْلَفُهْم َوَأما الثاِلُث َفَأْدَبَر َذاِهًبا 

ِمْنُه؛ َوَأما اآلَخُر  النَفِر الثَالَثِة َأما َأَحُدُهْم َفَأَوى ِإَلى اِهللا َفآَواُه اُهللا؛ َوَأما اآلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا اهللاُ 
باب من قعد حيث ينتهي به  8كتاب العلم:  3 َعْنُه أخرجه البخاري في: َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض اهللاُ 

  المجلس
  682رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تحريم ِإقامة اإلنسان من موضعه المباح الذي سبق ِإليه

  682رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِقيُم الرُجُل الرُجَل ِمْن َمْجِلِسِه ُثم َيْجِلُس حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال يُ 
  باب ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه 31كتاب االستئذان:  79ِفيِه أخرجه البخاري في: 

  682رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  منع المخنث من الدخول على النساء األجانب
   683رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ٌث، حديث ُأمصلى اهللا عليه وسلم، َوِعْنِدي ُمَخن ِبيالن َسَلَمَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت: َدَخَل َعَلي
 َفَعَلْيَك ِباْبَنِة َغْيَالَن،َفَسِمَعُه َيُقوُل ِلَعْبِد اِهللا ْبِن ُأَميَة: َيا َعْبَد اِهللا َأَرَأْيَت ِإْن َفَتَح اُهللا َعَلْيُكُم الطاِئَف َغًدا، 

 هُؤَالِء َعَلْيُكن صلى اهللا عليه وسلم: َال َيْدُخَلن ِبيَها َتْقِبُل ِبَأْرَبٍع، َوتْدِبُر ِبَثَماٍن َوَقاَل النأخرجه َفِإن 
  باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 56كتاب المغازي:  64البخاري في: 
  683رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ة ِإذا أعيت في الطريقجواز ِإرداف المرأة األجنبي

   683رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َشْيٍء، حديث َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َقاَلْت: َتَزوَجِني الزَبْيُر، َوَما َلُه ِفي اَألْرِض ِمْن َماٍل َوَال َمْملوٍك َوالَ 
َوَأْسَتِقي اْلَماَء، َوَأْخِرُز َغْرَبُه، َوَأعِجُن، َوَلْم َأُكْن ُأْحِسُن  َغْيَر َناِضٍج َوَغْيَر َفَرِسِه َفُكْنُت َأْعِلُف َفَرَسُه،

 َوى ِمْن َأْرِض الزِنْسَوَة ِصْدٍق َوُكْنُت َأْنُقُل الن ِتي َأْخِبُز َوَكاَن َيْخِبُز َجاَراٌت ِلي ِمَن اَألْنَصاِر، َوُكنَبْيِر ال
وسلم، َعَلى َرْأِسي، َوِهَي ِمني َعَلى ثُلَثْي َفْرَسٍخ َفِجْئُت َيْوًما َوالنَوى  َأْقَطَعُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه

َعَلى َرأِسي، َفَلِقيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَمَعُه َنَفٌر ِمَن اَألْنَصاِر َفَدَعاِني ثُم َقاَل: ِإْخ ِإْخ 
َبْيَر َوَغْيَرَتُه، َوَكاَن َأْغَيَر الناِس َفَعَرَف ِلَيْحِمَلِني َخْلَفُه َفاَسَتْحَيْيُت َأْن  َجاِل، َوَذَكْرُت الزَأِسيَر َمَع الر

َبْيَر، َفُقْلُت: َلِقَيِني َرُسوُل اِهللا صلى  ي اْسَتْحَيْيُت، َفَمضى َفِجْئُت الزَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأن
 َوى، َوَمَعُه َنَفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَأَناَخ َألْرَكَب َفاْسَتْحَيْيُت ِمْنُه، َوَعَرْفُت اهللا عليه وسلم، َوَعَلى َرْأِسي الن

 ى َأْرَسَل ِإَليِمْن ُرُكوِبِك َمَعُه َقاَلْت: َحت َعَلي َوى َكاَن َأَشدَأُبو َبْكٍر، َبْعَد َغْيَرَتَك َفَقاَل: َواِهللا َلَحْمُلِك الن
باب  107كتاب النكاح:  67ٍم َيْكِفيِني ِسَياَسَة اْلَفَرِس، َفَكَأنَما َأْعَتَقِني أخرجه البخاري في: َذِلَك، ِبَخادِ 

  الغيرة
  683رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مناجاة االثنين دون الثالث بغير رضاه

   684رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َل اِهللا، َقاَل: ِإَذا َكاُنوا َثَالَثًة َفَال َيَتَناجى اْثَناِن ُدوَن الثاِلِث أخرجه حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسو 
  باب ال يتناجى اثنان دون الثالث 45كتاب االستئذان:  79البخاري في: 
  684رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َذا ُكْنُتْم َثَالَثًة، َفَال َيَتَناجى َرُجَالٍن ُدوَن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: إِ 

باب إذا  47كتاب االستئذان:  79اآلَخِر َحتى َتْخَتِلُطوا ِبالناِس َأْجَل َأْن ُيْحِزَنُه أخرجه البخاري في: 
  كانوا أكثر من ثالثة فال بأس بالمسارة والمناجاة

  685رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الرقيالطب والمرض و 
  685رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلَعْيُن َحق أخرجه البخاري 

  باب العين حق 36كتاب الطب:  76في: 
  685رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  السحر

   685رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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يث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسِحَر، َحتى َكاَن َيَرى َأنهُ َيْأِتي النَساَء َوَال حد
َشُة َيا َعائِ َيْأِتيِهن َقاَل ُسْفَياُن (َأَحُد ِرَجاِل السَنِد) َوهَذا َأَشد َما َيُكوُن ِمَن السْحِر ِإَذا َكاَن َكَذا َفَقاَل: 

، َأَعِلْمِت َأن اَهللا َقْد َأْفَتاِني ِفيَما اْسَتْفَتْيُتُه ِفيِه َأتَاِني َرُجَالِن َفَقَعَد َأَحُدُهَما ِعْنَد َرْأِسي، وَ  اآلَخُر ِعْنَد ِرْجَلي
َقاَل: ُلَبْيُد اْبُن َأْعَصَم، َرُجٌل  َفَقاَل الِذي ِعْنَد َرْأِسي ِلآلَخِر: َما َباُل الرُجِل َقاَل: َمْطُبوٌب َقاَل: َوَمْن َطبهُ 

ف َطْلَعٍة ِمْن ُزَرْيٍق، َحِليٌف ِلَيُهوَد، َكاَن ُمَناِفًقا َقاَل: َوِفيَم َقاَل: ِفي ُمْشٍط َوُمَشاَقٍة َقاَل: َوَأْيَن َقاَل: ِفي جُ 
اهللا عليه وسلم اْلِبْئَر َحتى اْسَتْخَرَجُه َفَقاَل: َذَكٍر َتْحَت َرُعوَفٍة، ِفي ِبْئِر َذْرَواَن َقاَلْت: َفَأَتى النِبي صلى 

اْسُتْخِرَج َقاَلْت: هِذِه اْلِبْئُر الِتي ُأِريُتَها َوَكَأن َماَءَها ُنَقاَعُة اْلِحناِء، َوكَأن نْخَلَها ُرُؤوُس الشَياِطيِن َقاَل: فَ 
 َفَقْد َشَفاِني، َوَأْكَرُه َأْن ُأِثيَر َعَلى َأَحٍد ِمَن الناِس َشرا أخرجه َفُقْلُت َأَفَال، َأي، َتَنشْرَت َفَقاَل: َأَما َواهللاِ 

  باب هل يستخرج السحر 49كتاب الطب:  76البخاري في: 



      

  685رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  السم
   686رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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وِدية َأَتِت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َيهُ 
اِهللا صلى اهللا َفَأَكَل ِمْنَها، َفِجيَء ِبَها، َفِقيَل: َأَال َتْقُتُلَها َقاَل: َال َقاَل: َفَما ِزْلُت َأْعِرُفَها ِفي َلَهَواِت َرُسوِل 

  قبول الهدية من المشركين باب 28كتاب الهبة:  51عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  686رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  استحباب رقية المريض

  686رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن ِإَذا َأَتى َمِريًضا، َأْو ُأِتَي ِبِه َقاَل: َأْذِهِب 
َأْنَت الشاِفي، َال ِشَفاَء ِإال ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء َال ُيَغاِدُر َسَقًما أخرجه البخاري اْلَباَس، َرب الناِس، اْشِف وَ 

  باب دعاء العائد للمريض 20كتاب المرضى:  75في: 
  686رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رقية المريض بالمعّوذات والنفث

  687رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َذاِت،  حديث َعاِئَشَة، َأن َرُسولَ  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َكاَن، ِإَذا اْشَتَكى، َيْقَرُأ َعَلى َنْفِسِه ِباْلَمَعو
كتاب  66َوَيْنُفُث َفَلما اْشَتد َوَجُعُه ُكْنُت َأْقَرُأ َعَلْيِه، َوَأَمَسُح ِبَيِدِه، َرَجاَء َبَرَكِتَها أخرجه البخاري في: 

  باب المعوذات 14فضائل القرآن: 
  687رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
  

  استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
  687رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 ْقَيِة ِمَن اْلُحَمِة َفَقاَلْت: َرخ ُه َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة َعِن الرحديث َعاِئَشَة َعِن اَألْسَوِد ْبِن َيِزيَد، َأن ِبيَص الن

باب رقية  37كتاب الطب:  76ليه وسلم الرْقَيَة ِمْن ُكل ِذي ُحَمٍة أخرجه البخاري في: صلى اهللا ع
   الحية والعقرب
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  687رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِريَقِة حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيُقوُل ِلْلَمِريِض: ِبْسِم اِهللا، ُتْرَبُة َأْرِضَنا، بِ 
باب رقية النبي صلى  38كتاب الطب:  76َبْعِضَنا، ُيْشَفى َسِقيُمَنا، ِبِإْذِن َربَنا أخرجه البخاري في: 

  اهللا عليه وسلم
  687رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َن اْلَعْيِن أخرجه حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َأَمَرِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأْو َأَمَر َأْن ُيْسَتْرَقى م

  باب رقية العين 35كتاب الطب:  76البخاري في: 
  687رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْرُقوا حديث ُأم َسَلَمَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َرَأى ِفي َبْيِتَها َجاِرَيًة، ِفي َوْجِهَها َسْفَعٌة َفقَاَل: اْستَ 

  باب رقية العين 35كتاب الطب:  76َة أخرجه البخاري في: َلَها، َفِإن ِبَها النْظرَ 
  688رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  جواز أخذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار

   688رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم، ِفي َسْفَرٍة حديث َأِبي َسِعيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: اْنَطَلَق َنَفٌر ِمْن َأْصَحاِب النِبي صلى اهللا
َسيُد ذِلَك َساَفُروَها، َحتى َنَزُلوا َعَلى َحي ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب، َفاْسَتَضاُفوُهْم، َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُفوُهْم َفُلِدَغ 



      

، َفَسَعْوا َلُه ِبُكل َشْيٍء، َال َيْنَفُعُه َشْيٌء َفَقاَل َبْعُضُهْم: َلْو َأتَ  ُه َأْن اْلَحيِذين َنَزُلوا، َلَعلْهَط الْيُتْم هؤَُالِء الر
ل َشْيٍء، َال َيْنَفُعُه َيُكوَن ِعْنَد َبْعِضِهْم َشْيٌء َفَأَتْوُهْم َفَقاُلوا: َيا َأيَها الرْهُط ِإن َسيَدَنا ُلِدَغ، َوَسَعْيَنا َلُه ِبكُ 

َفَقاَل َبْعُضُهْم: َنَعْم َواِهللا ِإني َألْرِقي، َولِكْن َواِهللا َلَقِد اْسَتَضْفَناكْم َفَلْم َفَهْل ِعْنَد َأَحٍد ِمْنُكْم ِمْن َشْيٍء 
َق َيْتِفُل َعَلْيِه ُتَضيُفوَنا، َفَما َأَنا َبَراٍق َلكْم َحتى َتْجَعُلوا َلَنا ُجْعًال َفَصاَلُحوُهْم َعَلى َقِطيِع ِمَن اْلَغَنِم َفاْنَطلَ 

ْوُهْم ُجْعَلُهُم (اْلَحْمُد ِهللا َرب اْلَعاَلِميَن) َفَكَأنَما ُنِشَط ِمْن ِعَقاٍل َفاْنَطَلَق َيْمِشي َوَما ِبِه َقَلَبٌة َقاَل: َفَأْوفَ َوَيْقَرُأ 
النِبي صلى اهللا عليه  الِذي َصاَلُحوُهْم َعَلْيِه َفَقاَل َبْعُضُهُم: اْقِسُموا َفَقاَل الِذي َرَقى َال َتْفَعُلوا، َحتى َنْأِتيَ 

َلُه وسلم، َفَنْذُكَر َلُه الِذي َكاَن، َفَنْنظَر َما َيْأُمُرَنا َفَقِدُموا َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَذَكُروا 
َعُكْم َسْهًما َفَضِحَك َرُسوُل اِهللا َفَقاَل: َوَما ُيْدِريَك َأنَها ُرْقَيٌة ثُم َقاَل: َقْد َأَصْبُتُم، اْقِسُموا َواْضِرُبوا ِلي مَ 

باب ما يعَطى في الرقية على  16كتاب اإلجارة:  37صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  أحياء العرب بفاتحة الكتاب

   688رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  لكل داء دواء واستحباب التداوي
  689رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنهما، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإْن َكاَن حديث َجا

َسٍل، َأْو ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيِتُكْم، َأْو َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيِتُكْم، َخْيٌر، َفِفي َشْرَطِة ِمْحَجٍم، َأْو َشْرَبِة عَ 
باب الدواء  4كتاب الطب:  76اٍر ُتَواِفُق الداَء، َوَما ُأِحب َأْن َأْكَتِوَي أخرجه البخاري في: َلْذَعٍة ِبنَ 
  بالعسل

  689رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اَم َأْجَرهُ  صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْعَطى اْلَحج ِبياٍس رضي اهللا عنهما، قَاَل: اْحَتَجَم النحديث اْبِن َعب
  باب خراج الحجام 18كتاب اإلجارة:  37البخاري في:  أخرجه

  690رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيْحَتِجُم، َوَلْم َيُكْن َيْظِلم َأَحًدا َأْجَرهُ 
  باب خراج الحجام 18كتاب اإلجارة:  37أخرجه البخاري في: 

  690رقم الصفحة:  1م الجزء: رق



      

  
 حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اْلُحمى ِمْن َفْيِح َجَهنَم َفَأْبِرُدوَها ِباْلَماِء أخرجه

  باب صفة النار وأنها مخلوقة 10كتاب بدء الخلق:  59البخاري في: 
  690رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َنَها اَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر، َكاَنْت، ِإَذا ُأِتَيْت ِباْلَمْرَأِة َقْد ُحمْت َتْدُعو َلَها، َأَخَذِت اْلَماَء َفَصبْتُه َبيْ حديث َأْسمَ 

َوَبْيَن َجْيِبَها َقاَلْت: َوَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيْأُمُرَنا َأْن َنْبُرَدَها ِباْلَماِء أخرجه البخاري 
  باب الحمى من فيح جهنم 27كتاب الطب:  76ي: ف

   690رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َها حديث َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْلُحمى ِمْن َفْوِح َجَهنَم، َفاْبُرُدو 
  باب الحمى من فيح جهنم 28كتاب الطب:  76ِباْلَماِء أخرجه البخاري في: 

  690رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كراهة التداوي باللدود
  691رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َمِريِض ِللدَواِء حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َلَدْدَناُه ِفي َمَرِضِه، َفَجَعَل ُيِشيُر ِإَلْيَنا َأْن َال َتُلدوِني َفُقْلَنا: َكَراِهَيُة الْ 

 َواِء َفَقاَل َال َيْبَقى َأَحٌد فِ َفَلموِني ُقْلَنا: َكَراِهَيَة اْلَمِريِض ِللدا َأَفاَق، َقاَل: َأَلْم َأْنَهُكْم َأْن َتلد ُلد ي اْلَبْيِت ِإال
مرض  باب 83كتاب المغازي:  64َوَأَنا َأْنظُر، ِإال اْلَعباَس، َفِإنُه َلْم َيْشَهْدُكْم أخرجه البخاري في: 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته
  691رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التداوي بالعود الهندي وهو الكست

  691رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 هللاحديث ُأم َقْيٍس ِبْنِت ِمْحَصٍن، َأنَها َأَتْت ِباْبٍن َلَها َصِغيٍر، َلْم َيْأُكِل الطَعاَم، ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى ا
عليه وسلم َفَأْجَلَسُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِحْجِرِه، َفَباَل َعَلى َثْوِبِه، َفَدَعا ِبَماٍء َفَنَضَحُه 



      

  باب بول الصبيان 59كتاب الوضوء:  4َوَلْم َيْغِسْلُه أخرجه البخاري في: 
   691رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِمْحَصٍن، َقاَلْت: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َعَلْيكْم ِبهذا اْلُعوِد  حديث ُأم َقْيٍس ِبْنِت 
 76لبخاري في: اْلِهْنِدي َفِإن ِفيِه َسْبَعَة َأْشِفَيٍة، ُيْسَتَعُط ِبِه ِمَن اْلُعْذَرِة، َوُيَلد ِبِه ِمْن َذاِت اْلَجْنِب أخرجه ا

  ط بالقسط الهندي البحري وهو الكستباب السعو  10كتاب الطب: 
  691رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التداوي بالحبة السوداء

  692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِفي اْلَحبِة السْوَداِء 
 اَم أخرجه البخاري في: ِشَفاٌء ِمْن ُكلالس باب الحبة السوداء 7كتاب الطب:  76َداٍء، ِإال  

  692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  التلبينة مجمة لفؤاد المريض
  692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِمْن َأْهِلَها، َفاْجَتَمَع ِلذِلَك  حديث َعاِئَشَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأنَها َكاَنْت، ِإَذا َماَت اْلَميتُ 

َتَها، َأَمَرْت ِبُبْرَمٍة ِمْن َتْلِبيَنٍة َفُطِبَخْت ثم ُصِنَع َثرِ  َأْهَلَها َوَخاص ْقَن ِإالَتَفر َساُء، ثُمْلِبيَنُة النِت التيٌد َفُصب
َل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: التْلِبيَنُة َمَجمٌة ِلُفَؤاِد َعَلْيَها ثُم َقاَلْت: ُكْلَن ِمْنَها، َفِإني َسِمْعُت َرُسو 

  باب التلبينة 24كتاب األطعمة:  70اْلَمِريِض َتْذَهُب ِبَبْعِض اْلُحْزِن أخرجه البخاري في: 
  692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  التداوي بسقي العسل

   692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِبي َسِعيِد، َأن َرُجًال َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َأِخي َيْشَتِكي َبْطَنُه َفَقاَل: اْسِقِه حديث َأ
ُت َفَقاَل: َفَقاَل: َفَعلْ  َعَسًال ثُم َأتى الثاِنَيَة، َفَقاَل: اْسِقِه َعَسًال ُثم َأَتاُه الثاِلَثَة، َفَقاَل: اْسِقِه َعَسًال ثُم َأَتاُه،

باب  4كتاب الطب:  76َصَدَق اُهللا َوَكَذَب َبْطُن َأِخيَك، اْسِقِه َعَسًال َفَسَقاهُ، َفَبَرَأ أخرجه البخاري في: 
  الدواء بالعسل
  692رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها

  693رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: الطاُعوُن ِرْجٌس، ُأْرِسَل َعَلى َظاِئَفٍة حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ 
َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم  ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل، َأْو َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفِإَذا َسِمْعتُْم ِبِه ِبَأْرٍض َفَال َتْقَدُموا َعَلْيِه َوإَِذا

كتاب  60َال َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه (َوِفي ِرَواَيٍة) َال ُيْخِرُجُكْم ِإال ِفَراًرا ِمْنُه أخرجه البخاري في: ِبَها فَ 
  باب حدثنا أبو اليمان 54األنبياء: 

   693رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأن ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب رضي اهللا عنه، َخَرَج حديث َعْبِد الرْحمِن ْبِن َعْوٍف َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعباٍس، 
َفَأْخَبُروُه َأن  ِإَلى الشاِم، َحتى ِإَذا َكاَن ِبَسْرَغ، َلِقَيُه ُأَمَراُء اَألْجَناِد، َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجراِح َوَأْصَحاُبُه،

ِليَن َفَدَعاُهْم اْلَوَباَء َقْد َوَقَع ِبَأْرِض الشاِم َقاَل اْبُن َعبا ٍس: َفَقاَل ُعَمُر: اْدُع ِلي اْلُمَهاِجِريَن اَألو
ٍر، َوَال َنَرى َأْن َفاْسَتَشاَرُهْم َوَأْخَبَرُهْم َأن اْلَوَباَء َقْد َوَقَع ِبالشاِم، َفاْخَتَلُفوا َفَقاَل َبْعضُهْم: َقْد َخَرْجَت َألمْ 

َك َبِقيةُ الناِس َوَأْصَحاُب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَال َنَرى َأْن َتْرِجَع َعْنُه َوَقاَل َبْعُضُهْم: َمعَ 
اَرُهْم َفَسَلُكوا ُتْقِدَمُهْم َعَلى هَذا اْلَوَباِء َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعني ثُم َقاَل: اْدُعوا ِلي اَألْنَصاَر َفَدَعْوُتُهْم، َفاْسَتشَ 

اْخَتَلُفوا َكاْخِتَالِفِهْم َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعني ثُم َقاَل: اْدُع ِلي َمْن َكاَن هُهَنا ِمْن َمْشَيَخِة َسِبيَل اْلُمَهاِجِريَن، وَ 
َال َع ِبالناِس وَ ُقَرْيٍش ِمْن ُمَهاِجَرِة اْلَفْتِح َفَدَعْوُتُهْم، َفَلْم َيْخَتِلْف ِمْنُهْم َعَلْيِه َرُجَالِن َفَقاُلوا: َنَرى َأْن َتْرجِ 

و ُعَبْيَدَة تْقِدَمُهْم َعَلى هَذا اْلَوَباِء َفَناَدى ُعَمُر، ِفي الناِس: ِإني ُمْصِبٌح َعَلى َظْهٍر َفَأْصَبُحوا َعَلْيِه َقاَل َأبُ 
، َنِفر ِمْن َقَدِر اِهللا ِإَلى َقَدِر ْبُن اْلَجراِح: َأِفَرارًا ِمْن َقَدِر اِهللا َفَقاَل ُعَمُر: َلْو َغْيُرَك َقاَلَها َيا َأَبا ُعَبْيَدَة َنَعمْ 



      

ْيَس ِإْن َرَعْيَت اِهللا، َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َلَك ِإِبٌل َهَبَطْت َواِدًيا َلُه ُعْدَوَتاِن، ِإْحَداُهَما َخِصَبٌة َواُألْخَرى َجْدَبٌة، َألَ 
   اْلَخِصَبَة َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اِهللا، َوِاْن َرَعْيتَ 
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اَل: ِإن ْدَبَة َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اِهللا َقاَل: َفَجاَء َعْبُد الرْحمِن ْبُن َعْوٍف َوَكاَن ُمَتَغيًبا ِفي َبْعِض َحاَجِتِه، َفقَ اْلجَ 
َدُموا ِعْنِدي ِفي هَذا ِعْلًما َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه َبَأْرٍض َفَال َتقْ 

َذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنتُْم ِبَها َفَال َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه َقاَل: َفَحِمَد اَهللا ُعَمُر، ثُم اْنصَ  َرَف أخرجه َعَلْيِه، َوإِ
  باب ما يذكر في الطاعون 30كتاب الطب:  76البخاري في: 
  693رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فر وال نوء وال غول وال يورد ممرض على مصحال عدوى وال طيرة وال هامة وال ص

  695رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ِإن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَاَل: َال َعْدَوى َوَال َصَفَر 
: َيا َرُسول اِهللا َفَما َباُل ِإِبلِ  َباُء، َفَيْأِتي اْلَبِعيُر اَألْجَرُب َوَال َهاَمَة َفَقاَل َأْعَراِبيَها الظْمِل َكأني َتُكوُن ِفي الر

َل أخرجه البخاري في:  باب ال  25كتاب الطب:  76َفَيْدُخُل َبْيَنَها َفُيْجِرُبَها َفَقاَل: َفَمْن َأْعَدى اَألو
  صفر وهو داء يأخذ البطن

  695رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرْيَرَة َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال ُيوِرَدن ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصح أخرجه البخاري حديث َأِبي هُ 
  باب ال هامة 53كتاب الطب:  76في: 

  696رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم
   696رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َعْدَوى َوَال ِطَيَرَة،  حديث َأَنِس ْبنِ 
باب ال  54كتاب الطب:  76َوُيْعِجُبِني اْلَفْأُل َقاُلوا: َوَما اْلَفْأُل َقاَل: َكِلَمٌة َطيَبٌة أخرجه البخاري في: 

  عدوى
  696رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َال ِطَيَرَة، َوَخْيُرَها اْلفْأُل َقاُلوا:  حديث َأِبي

اِلَحِة َيْسَمُعَها َأَحُدُكْم أخرجه البخاري في:  باب  43كتاب الطب:  76َوَما اْلفْأُل َقاَل: اْلَكِلَمُة الص
  الطيرة

  696 رقم الصفحة: 1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َعْدَوى َوَال ِطَيَرَة، َوالشْؤُم ِفي َثَالٍث: ِفي 
  باب الطيرة 43كتاب الطب:  76اْلَمْرَأِة َوالداِر َوالدابِة أخرجه البخاري في: 

  696رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِن َسْعٍد الساِعِدي رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإْن َكاَن ِفي حديث َسْهِل بْ 
باب ما يذكر  47كتاب الجهاد والسير:  56َشْيٍء َفِفي اْلَمْرَأِة َواْلَفَرِس َواْلَمْسَكِن أخرجه البخاري في: 

  من شؤم الفرس
  697رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حيات وغيرهاقتل ال

  697رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِر، حديث اْبِن ُعَمَر َوَأِبي ُلَباَبَة َقاَل اْبُن ُعَمَر: ِإنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيْخُطُب َعَلى اْلِمْنبَ 
 ْفَيَتْيِن َواَألْبَتَر، َفِإناِت، َواْقتُُلوا َذا الطُهَما َيْطِمَساِن اْلَبَصَر َوَيْسَتْسِقَطاِن اْلَحَبلَ َيُقوُل: اْقُتُلوا اْلَحي   
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 ًة َألْقتَُلَها، َفَناَداِني َأُبو ُلَباَبَة: َال َتْقُتْلَها َفقْلُت: ِإنَرُسوَل اِهللا صلى اهللا َقاَل َعْبُد اِهللا: َفَبْيَنا َأَنا ُأَطاِرُد َحي 
 ُه َنهى َبْعَد ذِلَك َعْن َذَواِت اْلُبُيوِت، َوِهَي اْلَعَواِمرُ عليه وسلم، َقْد َأَمَر ِبَقْتِل اْلَحياِت َقاَل: ِإن  

باب  14كتاب بدء الخلق:  59َوِفي ِرَواَيٍة (َفَرآِني َأُبو ُلَباَبَة َأْو َزْيُد ْبُن اْلَخطاِب) أخرجه البخاري في: 



      

  قول اهللا تعالى (وبث فيها من كل دابة)
  697فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 

  
حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َبْيَنا َنْحُن َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َغاٍر، ِإْذ َنَزَلْت 

 صلى اهللا عليه َعَلْيِه َواْلُمْرَسَالِت َفَتَلقْيَناَها ِمْن ِفيِه َوإِن َفاُه َلَرْطٌب ِبَها، ِإْذ َخَرَجْت َحيٌة َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ 
ا أخرجه البخاري وسلم: َعَلْيُكُم اْقُتُلوَها َقاَل: َفاْبَتَدْرَناَها َفَسَبَقْتَنا َقاَل: َفَقاَل: ُوِقَيْت َشرُكْم َكَما ُوِقيُتْم َشرهَ 

  باب حدثني محمود 1سورة والمرسالت:  77كتاب التفسير:  65في: 
  697رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  تل الوزغاستحباب ق
  698رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
كتاب  59حديث ُأم َشِريٍك، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأَمَرَها ِبَقْتِل اَألْوَزاِغ أخرجه البخاري في: 

  باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 15بدء الخلق: 
  698رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم؛ َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل ِلْلَوَزِغ حديث َعاِئَشَة، زَ 

باب ما يقتل المحرم من  7كتاب جزاء الصيد:  28ُفَوْيِسٌق َوَلْم َأْسَمْعُه َأَمَر ِبَقْتِلِه أخرجه البخاري في: 
  الدواب

   698رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  ن قتل النملالنهي ع
  698رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َقَرَصْت َنْمَلٌة 

َقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْقَت ُأمًة ِمَن اُألَمِم َنِبيا ِمَن اَألْنِبَياِء، َفَأَمَر ِبَقْرَيِة النْمِل َفُأْحِرَقْت، َفَأْوحى اُهللا ِإَلْيِه َأْن 
  باب حدثنا يحيى 153كتاب الجهاد:  56ُتَسبُح أخرجه البخاري في: 

  698رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  تحريم قتل الهرة

  699رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وسلم، َقاَل: ُعذَبِت اْمَرَأٌة ِفي ِهرٍة َسَجَنْتَها َحتى  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه
كُل ِمْن َخَشاِش َماَتْت، َفَدَخَلْت ِفيَها الناَر، َال ِهَي َأْطَعَمْتَها َوَال َسَقْتَها ِإْذ ِهَي َحَبَسْتَها، َوَال ِهَي َتَرَكْتَها َتأْ 

  باب حدثنا أبو اليمان 54كتاب األنبياء:  60اَألْرِض أخرجه البخاري في: 
  699رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضل ساقي البهائم المحترمة وإِطعامها

   699رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َبْيَنا َرُجٌل َيْمِشي َفاْشَتد حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن
َل: َطُش، َفَنَزَل ِبْئًرا، َفَشِرَب ِمْنَها، ُثم َخَرَج؛ َفِإَذا ُهَو ِبَكْلٍب َيْلَهُث َيْأُكُل الثَرى ِمَن اْلَعَطِش َفَقاَعَلْيِه اْلعَ 

َر اُهللا َلُه َفَغَفَر َلُه َلَقْد َبَلَغ هَذا ِمْثُل الِذي َبَلَغ ِبي َفَمَأل ُخفُه، ثُم َأْمَسَكُه ِبِفيِه، ثُم َرِقَي، َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشكَ 
 42َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َوإِن َلَنا ِفي اْلَبَهاِئِم َأْجًرا َقاَل: ِفي كل َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجٌر أخرجه البخاري في: 

  باب فضل سقي الماء 9كتاب المساقاة: 
  699رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َبْيَنَما َكْلٌب ُيِطيُف ِبَرِكيٍة َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَطُش، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل ا

 60: ِإْذ َرَأْتُه َبِغي ِمْن َبَغاَيا َبِني ِإْسَراِئيَل، َفَنَزَعْت ُموَقَها، َفَسَقْتُه، َفُغِفَر َلَها ِبِه أخرجه البخاري في
  اليمان باب حدثنا أبو 54كتاب األنبياء: 

  699رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب األلفاظ من األدب وغيرها
  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن سب الدهر



      

  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َوَجل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َقاَل اُهللا َعز
 65في: ْؤِذيِني اْبُن آَدَم، َيُسب الدْهَر، َوَأَنا الدْهُر، ِبَيِدي اَألْمُر، ُأَقلُب اللْيَل َوالنَهاَر أخرجه البخاري يُ 

  باب وما يهلكنا إال الدهر 1سورة الجاثية:  45كتاب التفسير: 
  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة تسمية العنب كرًما

   700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َوَيُقوُلوَن اْلَكْرُم ِإنَما اْلَكْرُم 
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما  102كتاب األدب:  78َقلُب اْلُمْؤِمِن أخرجه البخاري في: 

  المؤمنالكرم قلب 
  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حكم ِإطالق لفظة العبد واألمة والمولى والسيد

  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأنُه َقاَل: َال َيُقْل َأَحُدُكْم َأْطِعْم َربَك،
ِق َربَك َوْلَيُقْل َسيِدي، َمْوَالَي َوَال َيُقْل َأَحُدُكْم َعْبِدي، َأَمِتي َوْلَيُقْل َفَتاَي َوَفتَاِتي َوُغَالِمي َوضى َربَك، اسْ 

  باب كراهية التطاول على الرقيق 17كتاب العتق:  49أخرجه البخاري في: 
  700رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كراهة قول اإلنسان خبثت نفسي

  701رقم الصفحة:  1ء: رقم الجز 
  

ْت حديث َعاِئَشَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيُقوَلن َأَحُدُكْم َخُبَثْت َنْفِسي، َولِكْن ِلَيُقْل َلِقسَ 
  باب ال يقل خبثت نفسي 100كتاب األدب:  78َنْفِسي أخرجه البخاري في: 



      

  701رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِل ْبِن ُحَنْيٍف، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيُقوَلن َأَحُدُكْم َخُبَثْت َنْفِسي، َولِكْن حديث َسهْ 
  باب ال يقل خبثت نفسي 100كتاب األدب:  78ِلَيُقْل َلِقَسْت َنْفِسي أخرجه البخاري في: 

  701رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الشعر
   701لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأْصَدُق َكِلَمٍة َقاَلَها الشاِعر، َكِلَمُة 
 78اري في: َلِبيٍد َأَال ُكل َشْيٍء َما َخَال اَهللا َباِطُل َوَكاَد ُأَميُة ْبُن َأِبي الصْلِت َأْن ُيْسِلَم أخرجه البخ

  باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 90كتاب األدب: 
  701رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َألْن َيْمَتِلىَء َجوُف َرُجٍل 

باب ما يكره أن  92كتاب األدب:  78َتِلىَء ِشْعًرا أخرجه البخاري في: َقْيًحا َيِريِه، َخْيٌر ِمْن َأْن َيمْ 
  يكون الغالب على اإلنسان الشعر حتى يصده عن ذكر اهللا والعلم والقرآن

  701رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الرؤيا
  702رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْؤَيا ِمَن اِهللا َواْلُحُلُم ِمَن الشْيَطاِن، حديث َأِبي َقتَاَدَة، َقاَل: َسِمْعُت النِبي ص لى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: الر

ِإنَها َال َتُضرُه َفِإَذا َرَأى َأَحُدُكْم َشْيًئا َيْكَرُهُه َفْلَيْنِفْث، ِحيَن َيْسَتْيِقظ، َثَالَث َمراٍت، َوَيَتَعّوْذ ِمْن َشرَها، فَ 
  باب النفث في الرقية 39لطب: كتاب ا 76أخرجه البخاري في: 

  702رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإَذا اْقَتَرَب الزَمان َلْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَيا 



      

كتاب التعبير:  91ًءا ِمَن النُبوِة أخرجه البخاري في: اْلُمْؤِمِن، َوُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍة َوَأْرَبِعيَن ُجزْ 
  باب القيد في المنام 26

   702رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِمِت، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍة َوَأْرَبِعينَ  حديث ُعَباَدة ْبِن الص 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين  4كتاب التعبير:  91َن النُبوِة أخرجه البخاري في: ُجْزًءا مِ 

  جزًءا من النبوة
  702رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِعين حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍة َوَأْربَ 

باب من رأى النبي صلى اهللا عليه وسلم  10كتاب التعبير:  91ُجْزًءا ِمَن النُبوِة أخرجه البخاري في: 
  في المنام

  702رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْن ِستٍة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء مِ 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة  4كتاب التعبير:  91َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُبوِة أخرجه البخاري في: 

  وأربعين جزًءا من النبوة
  703رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  قول النبّي صلى اهللا عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني

  703رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمْن َرآِني ِفي اْلَمَناِم 
باب من رأى  10كتاب التعبير:  91َفَسَيَراِني ِفي اْلَيَقَظِة، َوَال َيَتَمثُل الشْيَطاُن ِبي أخرجه البخاري في: 

  سلم في المنامالنبي صلى اهللا عليه و 
  703رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  في تأويل الرؤيا
   703رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث اْبِن َعباٍس، َأن َرُجًال َأتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِإني َرَأْيُت اللْيَلَة ِفي اْلَمَنامِ 
َذا َسَبٌب َواِصٌل ِمَن ُظلًة َتْنُطُف السْمَن َوا ْلَعَسَل، َفَأَرى الناَس َيَتَكفُفوَن ِمْنَها َفاْلُمْسَتْكِثُر َواْلُمْسَتِقل َوإِ

َرُجٌل آَخُر  اَألْرِض ِإَلى السَماِء، َفَأَراَك َأَخْذَت ِبِه َفَعَلْوَت، ثُم َأَخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَعَال ِبِه، ثُم َأَخَذ ِبهِ 
 َلَتَدَعني َال ِبِه، ُثَم َأَخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفاْنَقَطَع ثُم ُوِصَل َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اِهللا ِبَأبى َأْنَت، َواهللاِ َفعَ 

ي َيْنُطُف ِمَن اْلَعَسِل َفَأْعُبَرَها َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْعُبْر َقاَل: َأما الظلُة َفاِإلْسَالُم، َوَأما الذِ 
 ِمَن السَماِء ِإَلى َوالسْمِن َفاْلُقْرآن، َحَالَوُتُه َتْنِطُف َفاْلُمْسَتْكِثُر ِمَن اْلُقْرآِن َواْلُمْسَتِقل َوَأما السَبُب اْلَواِصلُ 

م َيْأُخُذ ِبِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو ِبِه، ُثم َيْأُخُذ اَألْرِض َفاْلَحق الِذي َأْنَت َعَلْيِه؛ َتْأُخُذ ِبِه َفُيْعِليَك اُهللا، ثُ 
َيا َرُسوَل اِهللا، َرُجٌل آَخُر َفَيْعُلو ِبِه ثُم َيْأُخُذ َرُجٌل آَخُر َفَيْنَقِطُع ِبِه، ُثم ُيَوصل َلُه َفَيْعُلو ِبِه َفَأْخِبْرِني، 

اَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَصْبَت َبْعًضا وَأخَطْأَت َبْعًضا َقاَل: ِبَأِبي َأْنَت، َأَصْبُت َأْم َأْخَطْاُت قَ 
باب من لم  47كتاب التعبير:  91َفَواِهللا َلُتَحدثِني ِبالِذي َأْخَطْأُت قَاَل: َال ُتْقِسْم أخرجه البخاري في: 

  ير الرؤيا ألول عابر إذا لم يصب
  703رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ا النبّي صلى اهللا عليه وسلمرؤي

   705رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُك ِبِسَواٍك، َفَجاَءِني َرُجَالِن َأَحُدُهمَ  صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َأَراِني َأَتَسو ِبيالن ا حديث اْبِن ُعَمَر، َأن
َما، َفِقيَل ِلي َكبْر، َفَدَفْعُتُه ِإَلى اَألْكَبِر ِمْنُهَما أخرجه َأْكَبُر ِمَن اآلَخِر َفَناَوْلُت السَواَك اَألْصَغَر ِمْنهُ 

  باب دفع السواك إلى األكبر 74كتاب الوضوء:  4البخاري في: 
  705رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِجُر ِمْن َمكَة ِإَلى حديث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: رََأْيُت ِفي اْلَمَناِم َأني ُأَها



      

ِفي ُرْؤَياَي هِذِه َأْرٍض ِبَها َنْخٌل، َفَذَهَب َوَهِلي ِإَلى َأنَها اْلَيَماَمُة َأْو َهَجُر َفِإَذا ِهَي اْلَمِديَنُة، َيْثِرُب َوَرَأْيُت 
يَن، َيْوَم ُأُحٍد ثُم َهَزْزُتُه ِبُأْخَرى، َفَعاَد َأني َهَزْزُت َسْيًفا َفاْنَقَطَع َصْدُرهُ، َفِإَذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمَن اْلُمْؤِمنِ 

اُهللا َخْيٌر، َفِإَذا َأْحَسَن َما َكاَن، َفِإَذا ُهَو َما َجاَء اُهللا ِبِه ِمَن اْلَفْتِح َواْجِتَماِع اْلُمْؤِمِنيَن َوَرَأْيُت ِفيَها َبَقًرا، وَ 
َذا اْلَخْيُر  ْدِق الِذي آَتاَنا اُهللا َبْعَد َيْوِم َبْدٍر ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َيْوَم ُأُحٍد، َوإِ َما َجاَء اُهللا، ِمَن اْلَخْيِر، َوَثَواِب الص

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61أخرجه البخاري في: 
   705رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ذاُب َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَجَعَل َيُقوُل: حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َقِدَم ُمَسْيِلَمُة اْلكَ 
 صلى اهللا ِإْن َجَعَل ِلي ُمَحمٌد ِمْن َبْعِدِه َتِبْعُتُه َوَقِدَمَها ِفي َبَشٍر َكِثيٍر ِمْن َقْوِمه َفَأْقَبَل ِإَلْيِه َرُسوُل اهللاِ 

ماٍس َوِفي َيِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِقْطَعُة َجِريٍد، عليه وسلم، َوَمَعُه ثَاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن شَ 
ُدَو َأْمَر اِهللا َحتى َوَقَف َعَلى ُمَسْيِلَمَة، ِفي َأْصَحاِبِه َفقَاَل: َلْو َسَأْلَتِني هِذِه اْلِقْطَعَة َما َأْعَطْيُتَكَها َوَلْن َتعْ 

اُهللا َوإِني َألَراَك الِذي ُأِريُت ِفيه َما َرَأْيُت َوهَذا ثَاِبٌت ُيِجيُبَك َعني ثُم اْنَصَرَف  ِفيَك؛ َوَلِئْن َأْدَبْرَت َلَيْعِقَرنكَ 
  َعْنه

  تُ َقاَل اْبُن َعباٍس: َفَسَأْلُت َعْن َقْوِل َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَك ُأَرى الِذي ُأِريُت ِفيِه َما َرَأيْ 
  706م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 

  
اَرْيِن ِمْن َفَأْخَبَرِني َأُبو ُهَرْيَرَة: َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َبْيَنا َأَنا َناِئٌم، َرَأْيُت ِفي َيَدّي ِسوَ 

ْلُتُهَما َكذاَبْيِن َيْخُرَجاِن َذَهٍب َفَأَهمِني َشْأُنُهَما، َفُأوِحَي ِإَلي ِفي اْلَمَناِم َأِن اْنُفْخُهَما، َفَنَفْخُتُهَما فَ  َطاَرا، َفَأو
، َواآلَخُر ُمَسْيِلَمُة أخرجه البخاري في:  باب وفد بني  70كتاب المغازي:  64َبْعِدي؛ َأَحُدُهَما اْلَعْنِسي

  حنيفة
  706رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمما ُيْكِثُر َأْن َيُقوَل  حديث َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن َرُسولُ 

   َألْصَحاِبِه: َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن ُرْؤَيا
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َما ، َوإِنهُ َقاَل: َفَيُقص َعَلْيِه َمْن َشاَء اُهللا َأْن َيُقص َوإِنُه َقاَل، َذاَت َغَداٍة: ِإنُه َأَتاِني، الَلْيَلَة، آِتَيانِ 
َوإَِذا آَخُر َقاِئٌم  اْبَتَعثَاِني، َوإِنُهَما َقاَال ِلي: اْنَطِلْق َوإِني اْنَطَلْقُت َمَعُهَما، َوإِنا َأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل ُمْضَطِجٍع،

ْخَرِة ِلَرْأِسِه، َفَيْثَلُغ َرْأَسُه َفَيَتَهْدَهُد  اْلَحَجُر هُهَنا، َفَيْتَبُع اْلَحَجَر، َعَلْيِه ِبَصْخَرٍة، َوإَِذا ُهَو َيْهِوي ِبالص
  َعَل اْلَمرَة اُألوَلىَفَيْاُخُذُه، َفَال َيْرِجُع ِإَلْيِه َحتى َيِصح َرْأُسُه َكَما َكاَن ثُم َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما فَ 

  َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: ُسْبَحاَن اِهللا َما هَذانِ 
  ي: اْنَطِلقْ َقاَل: َقاَال لِ 

، َوإَِذا ُهَو َيْأِتي َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا، َفَأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل ُمْسَتْلٍق ِلَقَفاُه، َوإَِذا آَخُر َقاِئٌم َعَلْيِه، ِبَكلوٍب ِمْن َحِديدٍ 
  َنُه ِإَلى َقَفاهُ َأَحَد ِشقْي َوْجِهِه َفُيَشْرِشُر ِشْدَقُه ِإَلى َقَفاهُ، َوِمْنَخَرُه ِإَلى َقَفاُه، َوَعيْ 

ِل، َفَما َيْفرُُغ مِ  ُل ِإَلى اْلَجاِنِب اآلَخِر، َفَيْفَعُل ِبِه ِمْثَل َما َفَعَل ِباْلَجاِنِب اَألو َيَتَحو ْن ذِلَك اْلَجاِنِب َقاَل: ُثم
  َفَعَل اْلَمرَة اُألولى َحتى َيِصح َذِلَك اْلَجاِنُب َكَما َكاَن، ثُم َيُعوُد َعَلْيِه َفَيْفَعُل ِمْثَل َما

  َقاَل: ُقْلُت ُسْبَحاَن اِهللا َما هَذانِ 
  َقاَل: َقاَال ِلي: اْنَطِلْق َفاْنطََلْقَنا، َفَأَتْيَنا َعَلى ِمْثِل التنوِر، َفِإَذا ِفيِه َلَغٌط َوَأْصَواتٌ 

َذا ُهْم َيْأِتيِهْم َلَهٌب ِمْن َأْسَفَل ِمْنُهْم، َفِإَذا َأتاُهْم َذِلَك َقاَل: َفاطَلْعَنا ِفيِه، َفِإَذا ِفيِه ِرَجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة، َوإِ 
  اللَهُب َضْوضْوا

  َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َما هؤَُالءِ 
   َقاَل: َقاَال ِلي: اْنَطِلْق، اْنَطِلقْ 
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َوإَِذا ِفي النَهِر َرُجٌل َساِبٌح َيْسبح، َوإَِذا َعَلى َشط النَهِر َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا، َفَأَتْيَنا َعَلى َنَهٍر َأْحَمَر ِمْثِل الدِم، 
َقْد َجَمَع ِعْنَدُه  َرُجٌل َقْد َجَمَع ِعْنَدهُ ِحَجاَرًة َكِثيَرًة، َوإَِذا َذِلَك الساِبُح َيْسَبُح َما َيْسَبُح ثُم َيْأِتي َذِلَك الِذي

 ، َفُيْلِقُمُه َحَجًرا، َفَيْنَطِلُق َيْسَبُح ثُم َيْرِجُع ِإَلْيِه ُكلَما َرَجَع ِإَلْيِه َفَغَر َلُه َفاُه َفَأْلَقَمهُ اْلِحَجاَرَة َفَيْفَغُر َلُه َفاهُ 
  َحَجًرا

  707رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َما هَذانِ 
  َقاَل: َقاَال ِلي: اْنَطِلْق، اْنَطِلقْ 

َها َنا، َفَأَتْيَنا َعَلى َرُجٍل َكِريِه اْلَمْرآِة، َكَأْكَرِه َما َأْنَت َراٍء َرُجًال، َمْرآًة؛ َوإَِذا ِعْنَدُه َناٌر َيُحش َقاَل: َفاْنَطَلقْ 
  َوَيْسعى َحْوَلَها

  َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َما هَذا



      

ِبيِع، َوإَِذا َبْيَن َقاَل: َقاَال ِلي: اْنَطِلْق، اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا، َفَأَتْيَنا َعَلى رَ  َنْوِر الر ٍة، ِفيَها ِمْن ُكلْوَضٍة ُمْعَتم
ْوَضِة َرُجٌل ُطِويٌل َال َأَكاُد َأَرى َرْأَسُه ُطوًال ِفي السَماِء، َوإَِذا َحْوَل الرُجِل ِمْن َأْكَثِر  ِوْلَداٍن َظْهَرِي الر

 َرَأْيُتُهْم َقط  
  ا َما هؤَُالءِ َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َما هذَ 

  َقاَل: َقاَال ِلي: اْنَطِلْق، اْنَطِلقْ 
  َقاَل: َفاْنَطَلْقَنا َفاْنَتَهْيَنا ِإَلى َرْوَضٍة َعِظيَمٍة؛ َلْم َأَر َرْوَضًة َقط َأْعَظَم ِمْنَها َوَال َأْحَسنَ 

   َقاَل: َقاَال ِلي: اْرَق ِفيَها
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ٍة، َفَأَتْيَنا َباَب اْلَمِديَنِة، َفاْسَتْفَتْحَنا، َقاَل: َفاْرَتَقْيَنا ِفيَها َفاْنَتهَ  ٍة، ِبَلِبِن َذَهٍب َوَلِبِن ِفضْيَنا ِإَلى َمِديَنٍة َمْبِني
ا َأْنَت َأْقَبِح مَ َفُفِتَح َلَنا، َفَدَخْلَناَها، َفَتَلقاَنا ِفيَها ِرَجاٌل، َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم َكَأْحَسِن َما َأْنَت َراٍء، َوَشْطٌر كَ 

  َراءٍ 
  َقاَل: َقاَال َلُهُم: اذَهُبوا َفَقُعوا ِفي ذِلَك النَهرِ 

ِإَلْيَنا، َقد َقاَل: َوإَِذا َنَهٌر ُمْعَتِرٌض َيْجِري َكَأن َماَءُه اْلَمْحُض ِفي اْلَبَياِض َفَذَهُبوا َفَوَقُعوا ِفيِه ثُم َرَجُعوا 
  ِفي َأْحَسِن ُصوَرةٍ  َذَهَب َذِلَك السوُء َعْنُهْم َفَصاُروا

  َقاَل: َقاَال ِلي: هِذِه َجنُة َعْدٍن، َوهَذا َمْنِزلكَ 
َباَبِة اْلَبْيَضاءِ  َقاَل: فَسَما َبَصِري ُصُعًدا، َفِإَذا َقْصٌر ِمْثُل الر  

  َقاَل: َقاَال ِلي: هَذاَك َمْنِزُلكَ 
  ْدخَلُه َقاَال: َأما اآلَن َفَال َوَأْنَت َداِخُلهُ َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َباَرَك اُهللا ِفيُكَما، َذَراِني َفأَ 

   َقاَل: ُقْلُت َلُهَما: َفِإني َقْد رََأْيُت َمْنُذ اللْيَلِة َعَجًبا َفَما هَذا الِذي َرَأْيتُ 
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ُل الِذي َأَتْيَت عَ  ُجُل اَألوا الرُجُل َيْأُخُذ َقاَل: َقاَال ِلي: َأَما ِإّنا َسُنْخِبُرَك َأمُه الرَلْيِه ُيْثَلُغ َرْأُسُه ِباْلَحَجِر، َفِإن
َالِة اْلَمْكتُوَبِة َوَأما الرُجُل الِذي َأَتْيَت َعَلْيِه ُيَشْرَشُر ِشدْ  ُقُه ِإَلى َقَفاُه، اْلُقْرآَن َفَيْرِفُضُه، َوَيَناُم َعِن الص

ى َقَفاهُ، َفِإنُه الرُجُل َيْغُدو ِمْن َبْيِتِه َفَيْكِذُب اْلَكْذَبَة َتْبُلُغ اآلَفاَق َوَأما الرَجاُل َوَمْنِخُرهُ ِإَلى َقَفاُه، َوَعْيُنُه ِإلَ 
 ُجُل الا الرَواِني َوَأم َناُة َوالزُهُم الزوِر، َفِإننِذيَن ِفي ِمْثِل ِبَناِء التَساُء اْلُعَراةُ، الَلْيِه َيْسَبُح ِفي ِذي َأَتْيَت عَ َوالن

َبا َوَأما الرُجُل اْلَكِريُه اْلَمْرآِة، الِذي ِعْنَد الناِر، يَ  ُه آِكُل الرَهِر َوُيْلَقُم اْلَحَجَر، َفِإنَها َوَيْسعى َحْوَلَها، النُحش



      

ْوَضِة َفِإنُه ِإْبرَاِهيُم صلى اهللا عليه وسلم َوَأما َفِإنُه َماِلٌك، َخاِزُن َجَهنَم َوَأما الرُجُل الطِويُل الِذي ِفي ال ر
  اْلِوْلَداُن الِذيَن َحْوَلُه َفُكل َمْوُلوٍد َماَت َعَلى اْلِفْطَرةِ 

  707رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَأْوَالُد َقاَل: َفَقاَل َبْعُض اْلُمْسِلِميَن: َيا َرُسوَل اِهللا َوَأْوَالُد اْلُمْشِرِكيَن َفقَاَل 
َلُطوا َعَمًال َصاِلًحا اْلُمْشِرِكيَن َوَأما اْلَقْوُم الِذيَن َكاُنوا، َشْطٌر ِمْنُهْم َحَسًنا َوَشْطٌر ِمْنُهْم َقِبيًحا، َفِإنُهْم َقْوٌم خَ 

باب تعبير الرؤيا بعد  48كتاب التعبير:  91َوآَخَر َسيًئا، َتَجاَوَز اُهللا َعْنُهْم أخرجه البخاري في: 
  صالة الصبح
  707رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب الفضائل

   712رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  في معجزات النبّي صلى اهللا عليه وسلم
  712رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
صلى اهللا عليه وسلم، َوَحاَنْت َصَالة اْلَعْصِر، َفاْلَتَمَس حديث َأنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا 

الناُس اْلَوُضوَء، َفَلْم َيِجُدوُه، َفُأِتَي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِبَوُضوٍء، َفَوَضَع َرُسوُل اِهللا صلى اهللا 
وا ِمْنُه َقاَل: َفَرَأْيُت اْلَماَء َيْنَبُع ِمْن َتْحِت عليه وسلم، ِفي ذِلَك اِإلَناِء َيَدُه، َوَأَمَر الناَس َأْن َيَتَوضؤُ 

ُؤوا ِمْن ِعْنَد آِخِرِهْم أخرجه البخاري في:  ى َتَوضباب التماس  32كتاب الوضوء:  4َأَصاِبِعِه، َحت
  الوضوء إذا حانت الصالة

  712رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َزْوَنا َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َغْزَوَة َتُبوَك َفَلما َجاَء َواِدَي حديث َأِبي ُحَمْيٍد الساِعِدي َقاَل: غَ 
اْلُقَرى، ِإَذا اْمَرَأٌة ِفي َحِديَقٍة َلَها َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َألْصَحاِبِه اْخُرُصوا َوَخَرَص َرُسوُل 

َل َلَها: َأْحِصي َما َيْخُرُج ِمْنَها َفَلما َأَتْيَنا َتُبوَك، َقاَل: َأَما ِإنَها اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَشَرَة َأْوُسٍق َفَقا
بْت ِريٌح َشِديَدٌة؛ َفَقاَم َسَتُهب اللْيَلَة ِريٌح َشِديَدةٌ، َفَال َيُقوَمن َأَحٌد، َوَمْن َكاَن َمَعُه َبِعيٌر َفْلَيْعِقْلُه َفَعَقْلَناَها َوهَ 



      

ءَرُجٌل فَأَ  ْلَقْتُه ِبَجَبِل َطي  
   َوَأْهَدى َمِلُك َأْيَلَة ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْغَلًة َبْيَضاَء، َوَكَساُه ُبْرًدا َوَكَتَب َلُه ِبَبْحِرِهمْ 
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ْلَمْرَأِة: َكْم َجاَء ِحِديَقُتِك َقاَلْت: َعَشَرَة َأوْ  ا َأتى َواِدَي اْلُقَرى، َقاَل ِل ُسٍق، َخْرَص َرُسوِل اِهللا صلى اهللا َفَلم
 ٌل ِإَلى اْلَمِديَنِة، َفَمْن َأَراَد ِمْنُكْم َأْن َيَتَعج ي ُمَتَعجصلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِبيَل َمِعي عليه وسلم َفَقاَل الن

لْ  َفْلَيَتَعج  
َأى ُأُحًدا، َقاَل: هَذا ُجَبْيٌل ُيِحبَنا َوُنِحبُه، َأَال ُأْخِبُرُكْم َفَلما َأْشَرَف َعَلى اْلَمِديَنِة، َقاَل: هِذِه َطاَبُة َفَلما رَ 

اِر، ثُم ُدوُر َبِني َعْبِد اَألْشَهِل، ثُم ُدوُر بَ  جِني َساِعَدَة، ِبَخْيِر ُدوِر اَألْنَصاِر َقاُلوا: َبَلى َقاَل: ُدوُر َبِني الن
كتاب  24َرِج، َوِفي ُكل ُدوِر اَألْنَصاِر َيْعِني َخْيًرا أخرجه البخاري في: َأْو ُدوُر َبِني اْلحارِث ْبِن اْلَخزْ 

  باب خرص التمر 54الزكاة: 
اَر َفَجَعَلَنا َفَلِحْقَنا َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َفَقاَل َأُبو ُأَسْيٍد: َأَلْم َتَر َأن َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َخيَر اَألْنصَ 

َأْدَرَك َسْعٌد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ُخيَر ُدوُر اَألْنَصاِر َفُجِعْلَنا آِخًرا َأِخيًرا فَ 
باب  7كتاب مناقب األنصار:  63َفَقاَل: َأَوَلْيَس ِبَحْسبُكْم َأْن َتُكوُنوا ِمَن اْلِخَياِر أخرجه البخاري في: 

  فضل دور األنصار
  713رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  توكله على اهللا تعالى وعصمة اهللا تعالى له من الناس

   714رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َغْزَوَة َنْجٍد َفَلما َأْدَرَكْتُه 
ي َواٍد َكِثيِر اْلِعَضاِه، َفَنَزَل َتْحَت َشَجَرٍة، َواْسَتَظل ِبَها، َوَعلَق َسْيَفُه َفَتَفرَق الناُس ِفي اْلَقاِئَلُة، َوُهَو فِ 

 ِبي َقاِعدٌ الشَجِر َيْسَتِظلوَن َوَبْيَنا َنْحُن َكَذِلَك ِإْذ َدَعاَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفِجْئَنا، َفِإَذا َأْعَرا
، ُمْخَتِرٌط َصْلتًا َبْيَن َيَدْيِه َفقَاَل: ِإن هَذا َأَتاِني َوَأَنا َناِئٌم َفاْخَتَرَط َسْيِفي َفاْسَتْيَقْظُت َوُهَو َقاِئٌم َعَلى َرْأِسي

وُل اِهللا صلى اهللا عليه َقاَل: َمْن َيْمَنعَك ِمني ُقْلُت: اُهللا َفَشاَمُه، ثُم َقَعَد َفُهَو هَذا َقاَل: َوَلْم ُيَعاِقْبُه َرسُ 
  باب غزوة المصطلق من خزاعة 32كتاب المغازي:  64وسلم أخرجه البخاري في: 



      

  714رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  بيان مثل ما بعث النبّي صلى اهللا عليه وسلم من الهدى والعلم
  715رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ليه وسلم، َقاَل: َمَثُل َما َبَعَثِني اُهللا ِبِه ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلِم، حديث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا ع

اْلَكِثيَر َوَكاَن  َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثيِر، َأَصاَب َأْرًضا، َفَكاَن ِمْنَها َنِقيٌة َقِبَلِت اْلَماَء َفَأْنَبَتِت اْلَكَأل َواْلُعْشبَ 
َء َفَنَفَع اُهللا ِبَها الناَس َفَشِرُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا َوَأَصاَبْت ِمْنَها َطاِئَفًة ُأْخَرى، ِإنَما ِمْنَها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَما

 ُهللا ِبِه، َفَعِلمَ ِهَي ِقيَعاٌن َال ُتْمِسُك َماًء، َوَال َتْنبُت َكَأل، َفَذِلَك َمَثُل َمْن َفِقَه ِفي ِديِن اِهللا َوَنَفَعُه َما َبَعثَِني ا
   َوَعلَم َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا َوَلْم َيْقَبْل ُهَدى اِهللا الِذي ُأْرِسْلُت ِبهِ 
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باب فضل من  20كتاب العلم:  3َوِفي ِرَواَيٍة: َوَكاَن ِمْنَها َطاِئَفٌة َقيَلِت اْلَماَء أخرجه البخاري في: 
  علم وعّلم

  715لصفحة: رقم ا 1رقم الجزء: 
  

  شفقته صلى اهللا عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم
  716رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َرُجٍل حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنُه َسِمَع َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: ِإنَما َمثَِلي َوَمَثُل الناِس َكَمَثِل 

 ، َفَلما َأَضاَءْت َما َحْوَلُه، َجَعَل اْلَفَراُش َوهِذِه الدَواب الِتي َتَقُع ِفي الناِر َيَقْعَن ِفيَها، َفَجَعلَ اْسَتْوَقَد َناًرا
خاري في: الب َيْنِزُعُهن َوَيْغِلُبَنُه، َفَيْقَتِحمَن ِفيَها َفَأَنا آُخُذ ِبُحَجِزُكْم َعِن الناِر َوُهْم َيْقَتِحُموَن ِفيَها أخرجه

  باب االنتهاء عن المعاصي 26كتاب الرقاق:  81
  716رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ذكر كونه صلى اهللا عليه وسلم خاتم النبيين

  716رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُل اَألْنِبَياِء حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن َمَثِلي َوَمثَ 



      

 َيُطوُفوَن ِبِه، ِمْن َقْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل َبنى َبْيًتا َفَأْحَسَنُه َوَأْجَمَلُه ِإال َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة، َفَجَعَل الناُس 
 61ا َخاَتُم النِبييَن أخرجه البخاري في: َوَيْعَجُبوَن َلُه، َوَيُقوُلوَن: َهال ُوِضَعْت هِذِه اللِبَنُة َفَأَنا اللِبَنُة، َوَأنَ 

  باب خاتم النبيين صلى اهللا عليه وسلم 18كتاب المناقب: 
   717رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ى َداًرا حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َقاَل: قَاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمَثِلي َوَمَثُل اَألْنِبَياِء َكَرُجٍل َبن
ُبوَن َوَيُقوُلوَن: َلْوَال  اُس َيْدُخُلوَنَها َوَيَتَعجَمْوِضَع َلِبَنٍة َفَجَعَل الن ِبَنِة أخرجه َفَأْكَمَلَها َوَأْحَسَنَها ِإالَمُوِضعُ الل

  باب خاتم النبيين صلى اهللا عليه وسلم 18كتاب المناقب:  61البخاري في: 
  717رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإثبات حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصفاته

  717رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث ُجْنَدٍب، قَاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َأَنا َفَرطُكْم َعَلى اْلَحْوِض أخرجه 
  ك الكوثر)باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطينا 53كتاب الرقاق:  81البخاري في: 
  717رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 َعَلي ي َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض، َمْن َمرصلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِبيحديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقاَل: َقاَل الن

ِرُفوِني، ثُم ُيَحاُل َبْيِني َوَبْيَنُهْم أخرجه َشِرَب، َوَمْن َشِرَب َلْم َيْظَمْأ َأَبًدا َلَيِرَدن َعَلي َأْقَواٌم َأْعِرُفُهْم َوَيعْ 
  باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) 53كتاب الرقاق:  81البخاري في: 
  717رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َيِزيُد ِفيِه َفَأُقوُل: ِإنُهْم ِمني، َفُيَقاُل ِإنَك  َال َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك، َفَأُقوُل: حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري

باب في الحوض وقول اهللا  53كتاب الرقاق:  81ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمْن َغيَر َبْعِدي أخرجه البخاري في: 
  تعالى (إنا أعطيناك الكوثر)

   718رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه وسلم: َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر، َماُؤهُ َأْبَيُض ِمَن حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل الن ِبي
خرجه البخاري اللَبِن، َوِريُحُه َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، َوِكيَزاُنُه َكُنُجوِم السَماِء، َمْن َشِرَب ِمْنَها َفَال َيْظَمُأ َأَبًدا أ

   تعالى (إنا أعطيناك الكوثر)باب في الحوض وقول اهللا 53كتاب الرقاق:  81في: 
  718رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر رضي اهللا عنهما َقاَلْت: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َعَلى 

ُقوُل: َيا َرب ِمني وِمْن ُأمِتي َفُيَقاُل: اْلَحْوِض َحتى َأْنُظَر َمْن َيِرُد َعَلي ِمْنُكْم، َوَسُيْؤَخُذ َناٌس ُدوِني، َفَأ
  َهْل َشَعْرَت َما َعِمُلوا َبْعَدَك، َواِهللا َما َبِرُحوا َيْرِجُعوَن َعَلى َأْعقَاِبِهمْ 

ْرِجَع َعَلى َأْعَقاِبَنا، َفَكاَن اْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة (َراِوي هَذا اْلَحِديِث َعْن َأْسَماَء) َيُقوُل: اللُهم ِإنا نُعوُذ ِبَك َأْن نَ 
باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا  53كتاب الرقاق:  81َأْو ُنْفَتَن َعْن ِديِنَنا أخرجه البخاري في: 

  أعطيناك الكوثر)
  718رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلى ُأُحٍد، َبْعَد َثَماِني ِسِنيَن، حديث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َقاَل: َصلى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى َقتْ 

ُكْم َشِهيٌد، َوإِن َكاْلُمَودِع ِلَألْحَياِء َواَألْمَواِت، ثُم َطَلَع اْلِمْنَبَر، َفَقاَل: ِإني َبْيَن َأْيِديُكْم َفَرٌط، َوَأَنا َعَليْ 
، َوإِني َلْسُت َأْخشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْشِرُكوا، َولِكني َمْوِعَدُكُم اْلَحْوُض، َوإِني َألْنُظُر ِإَلْيِه ِمْن َمَقاِمي هَذا

  باب غزوة أحد 7كتاب المغازي:  64َأْخشى َعَلْيُكُم الدْنَيا، َأْن َتَناَفُسوَها أخرجه البخاري في: 
   719رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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نِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َعِن ال
َال َتْدِري َما اْلَحْوِض، َوَلُيْرَفَعن ِرَجاٌل ِمْنُكْم، ثُم َلُيْخَتَلُجن ُدوِني، َفَأُقوُل: َيا َرب َأْصَحابى َفُيَقاُل: ِإنَك 

باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا  53كتاب الرقاق:  81َأْحَدثُوا َبْعَدَك أخرجه البخاري في: 
  أعطيناك الكوثر)

  719رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث حاِرَثَة ْبِن َوْهٍب، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَذَكَر اْلَحْوَض َفَقاَل َكَما َبْيَن 



      

  اْلَمِديَنِة َوَصْنَعاءَ 
  720رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْلَكَواِكِب  َقاَل َلُه اْلُمْسَتْوِرُد، َأَلْم َتْسَمْعُه َقاَل اَألَواِني َقاَل: َال َقاَل اْلُمْسَتْوِرُد: ُتَرى ِفيِه اآلِنَيُة ِمْثلَ حديث فَ 

باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطيناك  53كتاب الرقاق:  81أخرجهما البخاري في: 
  الكوثر)

  720رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 81حديث اْبِن ُعَمَر، َعِن النِبي َقاَل: َأَماَمُكْم َحْوٌض َكَما َبْيَن َجْرَباَء َوَأْذَرَح أخرجه البخاري في: 
  باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) 53كتاب الرقاق: 

  720رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه َألُذوَدن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنهما، َعنِ 
كتاب المساقاة:  42ِرَجاًال َعْن َحْوِضي، َكَما ُتَذاُد اْلَغِريَبُة ِمَن اِإلِبِل َعِن اْلَحْوِض أخرجه البخاري في: 

  باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه 10
   720الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 
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حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن َقْدَر َحْوِضي َكَما 
 81في: َبْيَن َأْيَلَة َوَصْنَعاَء ِمَن اْلَيَمِن، َوإِن ِفيِه ِمَن اَألَباِريِق، َكَعَدِد ُنُجوِم السَماِء أخرجه البخاري 

  باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) 53كتاب الرقاق: 
  721رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َلَيِرَدن َعَلي َناٌس ِمْن َأْصَحاِبي اْلَحْوَض 

ُدوِني، َفَأُقوُل: َأْصَحاِبي َفَيُقوُل: َال َتْدِري َما َأْحَدثُوا َبْعَدَك أخرجه البخاري في: َحتى َعَرْفُتُهُم اْخُتِلُجوا 
  باب في الحوض وقول اهللا تعالى (إنا أعطيناك الكوثر) 53كتاب الرقاق  81

  721رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في قتال جبريل وميكائيل عن النبّي صلى اهللا عليه وسلم يوم ُأُحد



      

  721رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
  

حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص رضي اهللا عنه، َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُأُحٍد، 
َبْعُد أخرجه البخاري  َوَمَعُه َرُجَالِن ُيقَاِتَالِن َعْنُه، َعَلْيِهَما ِثَياٌب ِبيٌض، َكَأَشد اْلِقَتاِل، َما َرَأْيتُهَما َقْبُل َوالَ 

  باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشال 18كتاب المغازي:  64في: 
  721رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في شجاعة النبّي صلى اهللا عليه وسلم وتقّدمه للحرب

   722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 عليه وسلم َأْحَسَن الناِس َوَأْشَجَع الناِس، َوَلَقْد حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا
ْوِت، َفاْسَتْقَبَلُهُم النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَقِد اسْ  َتْبَرَأ اْلَخَبَر َفِزَع َأْهُل اْلَمِديَنِة َلْيَلًة، َفَخَرُجوا َنْحَو الص

ُعُنِقِه السْيُف، َوُهَو َيُقوُل: َلْم ُتَراُعوا، َلْم ُتَراُعوا ثُم َقاَل: َوُهَو َعَلى َفَرٍس، َألِبى َطْلَحَة، ُعْرٍي، َوِفي 
باب الحمائل وتعليق  82كتاب الجهاد:  56َوَجْدَناهُ َبْحًرا َأْو َقاَل: ِإنُه َلَبْحٌر أخرجه البخاري في: 

  السيف بالعنق
  722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  م أجود الناس بالخير من الّريح المرسلةكان النبّي صلى اهللا عليه وسل

  722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأْجَوَد الناِس، َوَكاَن َأْجَوُد َما َيكوُن ِفي 
َلٍة ِمْن َرَمَضاَن، َفُيَداِرُسُه الُقْرآَن َفَلَرُسوُل اِهللا صلى اهللا َرَمَضاَن، ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل َوَكاَن َيْلَقاُه ِفي ُكل َليْ 

باب حدثنا  5كتاب بدء الوحي:  1عليه وسلم َأْجَوُد ِباْلَخْيِر ِمَن الريِح اْلُمْرَسَلِة أخرجه البخاري في: 
  عبدان

  722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اس خلًقاكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الن
  722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
 صلى اهللا عليه وسلم، َعْشَر ِسِنيَن، َفَما َقاَل ِلي: ُأف ِبيحديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَدْمُت الن

باب حسن الخلق  39كتاب األدب:  78َوَال: ِلَم َصَنْعَت َوَال: َأّال َصَنْعَت أخرجه البخاري في: 
  يكره من البخلوالسخاء وما 
   722رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي حديث َأَنٍس، َقاَل: َلما َقِدَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَمِديَنَة، َأَخَذ َأُبو طَْلَحَة ِبَيِدي، َفاْنَطَلَق بِ 
َنًسا ُغَالٌم َكيٌس، َفْلَيْخُدْمَك َقاَل: َفَخَدْمُتُه ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا ِإن أَ 

ُه: ِلَم َلْم ِفي اْلَحَضِر َوالّسَفِر َفَواِهللا َما َقاَل ِلي، ِلَشْيٍء َصَنْعُتُه: ِلَم َصَنْعَت هَذا هَكَذا َوَال ِلَشْيٍء َلْم َأْصَنعْ 
  اب من استعان عبًدا أو صبًياب 27كتاب الديات:  87َتْصَنْع هَذا هَكَذا أخرجه البخاري في: 

  723رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيًئا قط فقال ال، وكثرة عطائه
  723رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َال حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َما ُسِئل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َشْيٍء َقط، َفَقاَل: 

  باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 39كتاب األدب:  78أخرجه البخاري في: 
  723رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َك حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: قَاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َلْو َقْد َجاَء َمال اْلَبْحَرْيِن َقد َأْعَطْيتُ 

هَكَذا َفَلْم َيِجى َماُل اْلَبْحَرْيِن َحتى قِبَض النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَلما َجاَء َماُل هَكَذا َوهَكَذا وَ 
ِتَنا َفَأَتْيُتُه، اْلَبْحَرْيِن َأَمَر َأُبو َبْكٍر، َفَناَدى: َمْن َكاَن َلُه ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِعَدٌة َأْو َدْيٌن َفْلَيأْ 

 : ِإن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل ِلي: َكَذا َوَكَذا َفَحَثى ِلي َحْثَيًة، َفَعَدْدُتَها َفِإَذا ِهَي َخْمُسِماَئةٍ َفُقْلتُ 
  باب من تكفل عن ميت ديًنا 3كتاب الكفالة:  39َوَقاَل: ُخْذ ِمْثَلْيَها أخرجه البخاري في: 

   723رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  رحمته صلى اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك
  724رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه َقاَل: َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعَلى َأِبي َسْيٍف 

ُه ثُم اْلَقْيِن َوَكاَن ِظْئًرا ِإلْبَراِهيَم َعَلْيِه السالَ  َلُه َوَشمُم َفَأَخَذ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِإْبَراِهيَم َفَقب
َفاِن َفَقاَل َدَخْلَنا َعَلْيِه، َبْعَد ذِلَك، َوإِْبَراِهيُم َيُجوُد ِبَنْفِسِه َفَجَعَلْت َعْيَنا َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتْذرِ 

َعْوٍف رضي اهللا عنه: َوَأْنَت َيا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل: َيا اْبَن َعْوٍف ِإنَها َرْحَمٌة ثُم َأْتَبَعَها َلُه َعْبُد الرْحمِن ْبُن 
َوإِنا  ِبُأْخَرى َفَقاَل صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اْلَعْيَن تَْدَمُع، َواْلَقْلَب َيْحَزُن، َوَال َنُقوُل ِإال َما َيرضى َربَنا

باب قول النبي صلى اهللا  44كتاب الجنائز:  23، َيا ِإْبَراِهيُم َلَمْحُزوُنوَن أخرجه البخاري في: ِبِفَراِقكَ 
  عليه وسلم: (إنا بك لمحزونون)

  724رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُلُهْم حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجاَء َأْعَراِبي ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: تَقبُلوَن  ْبَياَن َفَما ُنَقب الص
 78َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَو َأْمِلُك َلَك َأْن َنَزَع اُهللا ِمْن َقْلِبَك الرْحَمَة أخرجه البخاري في: 

  باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 18كتاب األدب: 
   725رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َوِعْنَدهُ حديث َأِبي هُ  َل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، اْلَحَسَن ْبَن َعِليَرْيَرَة رضي اهللا عنه َقاَل: َقب
، َجاِلًسا َفقَاَل اَألْقَرُع: ِإن ِلي َعَشَرًة ِمَن اْلوَلِد َما َقبْلُت ِمْنُهْم َأ ِميميَحًدا َفَنَظَر ِإَلْيِه اَألْقَرُع ْبُن َحاِبٍس الت

كتاب األدب:  78ُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُثم َقاَل: َمْن َال َيْرَحُم َال ُيْرَحُم أخرجه البخاري في: رَ 
  باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 18

  725رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َيْرَحُم َال ُيْرَحُم أخرجه البخاري حديث َجِريِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمْن الَ 
  باب رحمة الناس والبهائم 27كتاب األدب:  78في: 

  725رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كثرة حيائه صلى اهللا عليه وسلم



      

  725رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ه وسلم َأَشد َحَياًء ِمْن اْلَعْذَراِء حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عنه، قَاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا علي
  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23كتاب المناقب:  61ِفي ِخْدِرَها أخرجه البخاري في: 

  725رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ًشا َوَكاَن َيُقوُل: ِإن حديث َعْبِد اِهللا ْبٍن َعْمِرو، َقاَل: َلْم َيُكِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفاِحًشا َوَال ُمتَ  َفح
باب صفة النبي صلى اهللا  23كتاب المناقب:  61ِمْن ِخَياِرُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَالًقا أخرجه البخاري في: 

  عليه وسلم
  726رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في رحمة النبّي صلى اهللا عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن

   726رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
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حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َسَفٍر، َوَكاَن َمَعُه ُغَالٌم َلُه 
ُرَوْيَدَك  َأْسَوُد، ُيَقاُل َلُه َأْنَجَشُة، َيْحُدو َفَقاَل َلُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َوْيَحَك َيا َأْنَجَشةُ 

  باب ما جاء في قول الرجل ويلك 95كتاب األدب:  78ِباْلَقَواِريِر أخرجه البخاري في: 
  726رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه هللا عند انتهاك حرماته

  726رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ة، َأنَها َقاَلْت: َما ُخيَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َبْيَن َأْمَرْيِن ِإال َأَخَذ َأْيَسَرُهَما، َما حديث َعاِئشَ 
 ْفِسِه، ِإال َلْم َيُكْن ِإْثًما َفِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن َأْبَعَد الناِس ِمْنُه َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِلنَ 

باب صفة النبي  23كتاب المناقب:  61َأْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اِهللا َفَيْنَتِقَم ِهللا ِبَها أخرجه البخاري في: 
  صلى اهللا عليه وسلم

  726رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  طيب رائحة النبّي صلى اهللا عليه وسلم ولين مسه والتبّرك بمسحه
  727رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َنس رضي اهللا عنه، َقاَل: َما َمِسْسُت َحِريًرا َوَال ِديَباًجا َأْلَيَن ِمْن َكف النِبي صلى اهللا عليه حديث َأ

وسلم، َوَال َشِمْمُت ِريًحا َقط َأْو َعْرًفا َقط َأْطَيَب ِمَن ِريِح َأْو َعْرِف النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه 
  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23: كتاب المناقب 61البخاري في: 
  727رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  طيب عرق النبّي صلى اهللا عليه وسلم والتبّرك به

   727رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْنَدَها َعَلى ذِلَك النَطِع حديث َأَنٍس، َأن ُأم ُسَلْيٍم َكاَنْت َتْبُسُط لِلنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِنَطًعا َفَيِقيُل عِ 
ْتُه ِفي َقاَل: َفِإَذا َناَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأَخَذْت ِمْن َعَرِقِه َوَشَعِرِه َفَجَمَعْتُه ِفي َقاُروَرٍة، ثُم َجَمعَ 

  باب من زار قوًما فقال عندهم 41كتاب االستئذان:  79ُسك أخرجه البخاري في: 
  727الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
  عرق النبّي صلى اهللا عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي

  727رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، ُأم اْلُمْؤِمِنيَن، َأن اْلحارَث ْبَن ِهَشاٍم رضي اهللا عنه، َسَأَل َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه 
ْأِتيَك اْلَوْحُي َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأْحَياًنا َيْأِتيِني ِمْثَل وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َكْيَف يَ 

، َفُيْفَصُم َعني َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقاَل َوَأْحَياًنا َيَتَمثُل لِ  ُه َعَليي اْلَمَلُك َرُجًال َصْلَصَلِة اْلَجَرِس، َوُهَو َأَشد
 َعْنُه، ي َما َيُقوُل َقاَلْت َعاِئَشَة: َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِفي اْلَيْوِم الشِديِد اْلَبْرِد َفَيْفِصمُ َفُيَكلُمِني َفَأعِ 

ُد َعَرًقا أخرجه البخاري في:  َجِبيَنُه َلَيَتَفص باب حدثنا عبد اهللا بن يوسف 2كتاب بدء الوحي:  1َوإِن  
  727الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
  في صفة النبّي صلى اهللا عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجًها

   728رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: َكاَن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َمْرُبوًعا، َبِعيَد َما َبْيَن اْلَمْنِكَبْيِن، َلهُ 
 61َشْحَمَة ُأذَنْيِه، َرَأْيُتُه ِفي ُحلٍة َحْمَراَء، َلْم َأَر َشْيًئا َقط َأْحَسَن ِمْنُه أخرجه البخاري في: َشَعٌر َيْبُلُغ 

  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23كتاب المناقب: 
  728رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
م، َأْحَسَن الناِس َوْجًها، َوَأْحَسَنُه َخُلًقا، َلْيَس حديث اْلَبَراِء، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل

باب صفة النبي صلى اهللا  23كتاب المناقب:  61ِبالطِويِل اْلَباِئِن وََال ِباْلَقِصيِر أخرجه البخاري في: 
  عليه وسلم

  728رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  صفة شعر النبي صلى اهللا عليه وسلم
  728فحة: رقم الص 1رقم الجزء: 

  
ِه حديث َأَنٍس، َقاَل: َكاَن َشَعُر َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرِجًال َلْيَس ِبالسِبِط َوَال اْلَجْعِد، َبْيَن ُأُذَنيْ 

  باب الجعد 68كتاب اللباس:  77َوَعاِتِقِه أخرجه البخاري في: 
  728رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيالن كتاب  77صلى اهللا عليه وسلم َكاَن َيْضِرُب َشَعُرُه َمْنِكَبْيِه أخرجه البخاري في:  حديث َأَنٍس، َأن

  باب الجعد 68اللباس: 
  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  شيبه صلى اهللا عليه وسلم

  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َخَضَب النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َلْم َيْبُلِغ حديث َأَنٍس َعْن ُمَحمِد ْبِن ِسيِريَن، َقاَل: َسَأْلُت َأَنًسا َأ
  باب ما يذكر في الشيب 66كتاب اللباس:  77الّشْيَب ِإال َقِليًال أخرجه البخاري في: 

   729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عل َواِئييه وسلم، َوَرَأْيُت َبَياًضا ِمْن َتْحِت َشَفِتِه حديث َأِبي ُجَحْيَفَة الس
  باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم 23كتاب المناقب:  61السْفَلى، اْلَعْنَفَقَة أخرجه البخاري في: 

  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، حديث َأِبي ُجَحْيَفَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وس لم، َوَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِلي
باب صفة النبي صلى اهللا عليه  23كتاب المناقب:  61َعَلْيِهَما السَالُم، ُيْشِبُهُه أخرجه البخاري في: 

  وسلم
  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى اهللا عليه وسلم

  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث الساِئِب ْبِن َيِزيَد، َقاَل: َذَهَبْت ِبي َخاَلِتي ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا 
َأ، َفَشِرْبُت ِمْن َوُضوِئِه، ثُم ُقمْ  َتَوض اْبَن َأْخِتي َوِجٌع َفَمَسَح َرْأِسي، َوَدَعا ِلي ِباْلَبَرَكِة، ثُم َخْلَف  تُ ِإن

كتاب الوضوء:  4َظْهِرِه، َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُبوِة َبْيَن َكِتَفْيِه، ِمْثَل ِزر اْلَحَجَلِة أخرجه البخاري في: 
  باب استعمال فضل وضوء الناس 40

  729رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في صفة النبّي صلى اهللا عليه وسلم ومبعثه وسنه
   730الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 
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 حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َيِصُف النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَن َرْبَعًة ِمَن اْلَقْوِم، َلْيَس ِبالطِويِل َوالَ 
ْبٍط َرِجٍل؛ ُأْنِزَل َعَلْيِه َوُهَو ِباْلَقِصيِر، َأْزَهَر اللْوِن، َلْيَس ِبَأْبَيَض َأْمَهَق، َوَال آَدَم، َلْيَس ِبَجْعٍد َقَطٍط، َوَال سَ 

 َوِلْحَيِتِه اْبُن َأْرَبِعيَن، َفَلِبَث ِبَمكَة َعْشَر ِسِنيَن ُيْنَزُل َعَلْيِه، َوِباْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنيَن، َوَلْيَس ِفي َرْأِسهِ 
نبي صلى اهللا عليه باب صفة ال 23كتاب المناقب:  61ِعْشُروَن َشَعَرًة َبْيَضاَء أخرجه البخاري في: 



      

  وسلم
  730رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كم سّن النبّي صلى اهللا عليه وسلم يوم قبض

  730رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 61حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُتُوفَي َوُهَو اْبُن َثَالٍث َوِستيَن أخرجه البخاري في: 
  باب وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم 19كتاب المناقب: 

  730رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كم أقام النبّي صلى اهللا عليه وسلم بمكة والمدينة
  730رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اْبُن  حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َمَكَث َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِبَمكَة َثَالَث َعْشَرَة، َوُتُوفَي َوُهوَ 

باب هجرة النبي صلى اهللا عليه  14كتاب مناقب األنصار:  63َثَالٍث َوِستيَن أخرجه البخاري في: 
  وسلم وأصحابه إلى المدينة

  730رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في أسمائه صلى اهللا عليه وسلم
   731رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِلي َخْمَسُة َأْسَماٍء؛ حديث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم رضي 
ُس َعَلى َقَدِمي، َأَنا ُمَحمٌد َوَأْحَمُد، َوَأَنا اْلَماِحي الِذي َيْمُحو اُهللا ِبي اْلُكْفَر، َوَأَنا اْلَحاِشُر الِذي َيْحَشُر النا

باب ما جاء في أسماء رسول اهللا صلى اهللا  17كتاب المناقب:  61في:  َوَأَنا اْلَعاِقُب أخرجه البخاري
  عليه وسلم

  731رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  علمه صلى اهللا عليه وسلم وشدة خشيته



      

  731رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َص ِفيِه  صلى اهللا عليه وسلم َشْيًئا، َفَرخ ِبيَه َعْنُه َقْوٌم، َفَبَلَغ ذِلَك حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َصَنَع النَفَتَنز
ُعُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَخَطَب، َفَحِمَد اَهللا، ثُم َقاَل: َما َباُل َأْقَواٍم َيَتَنزُهوَن َعِن الشْيِء َأْصنَ 

باب من لم  72كتاب األدب:  78ي: َفَواِهللا ِإني َألْعَلُمُهْم ِباِهللا، َوَأَشدُهْم َلُه َخْشَيًة أخرجه البخاري ف
  يواجه الناس بالعتاب

  731رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  وجوب اتباعه صلى اهللا عليه وسلم
   731رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 ِبيَبْيَر ِعْنَد النَرُجًال ِمَن األْنَصاِر َخاَصَم الز َبْيِر، َأن صلى اهللا عليه وسلم، ِفي حديث َعْبِد اِهللا ْبِن الز
: َسرِح اْلَماَء َيُمر َفَأبى َعَلْيِه َفاْخَتصَ  ْخَل َفَقاَل اَألْنَصاِريِتي َيْسُقوَن بَها النِة الِشَراِج اْلَحر ِبيَما ِعْنَد الن

َبْيِر: اْسِق َيا َأْرِسِل اْلَماَء ِإَلى  صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِللز ُزَبْيُر ُثم
 َن َوْجُه َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثُم ِتَك َفَتَلوَفَقاَل: َأْن َكاَن اْبَن َعم ، َجاِرَك َفَغِضَب اَألْنَصاِري 

  َقاَل: اْسِق َيا ُزَبْيُر ثُم اْحِبِس اْلَماَء َحتى َيْرِجَع ِإَلى اْلَجْدرِ 
  731رقم الصفحة:  1زء: رقم الج

  
 ى ُيَحكَك َال ُيْؤِمُنوَن َحتي َألْحِسُب هِذِه اآلَيَة َنَزَلْت ِفي ذِلَك (َفَال َوَربَبْيُر: َواِهللا ِإن ُموَك ِفيَما َفَقاَل الز

  باب َسْكر األنهار 6كتاب المساقاة:  42َشَجَر َبْيَنُهْم) أخرجهما البخاري في: 
  732الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
توقيره صلى اهللا عليه وسلم وترك ِإكثار سؤاله عما ال ضرورة ِإليه أو ال يتعلق به تكليف، وما ال 

  يقع، ونحو ذلك
  732رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْرًما َمْن َسَأَل حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن جُ 

باب ما يكره  3كتاب االعتصام:  96َعْن َشْيٍء َلْم ُيَحرْم َفُحرَم ِمْن َأْجِل َمْسَئَلِتِه أخرجه البخاري في: 



      

  من كثرة السؤال وتكلف ما ال يعنيه
   732رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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صلى اهللا عليه وسلم، ُخْطَبًة، َما َسِمْعت ِمْثَلَها  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَطَب َرُسوُل اهللاِ 
 صلى اهللا َقط َقاَل: َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكتُْم َقِليًال َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا َقاَل: َفَغطى َأْصَحاُب َرُسوِل اهللاِ 

ي َقاَل: ُفَالٌن َفَنَزَلْت هِذِه اآلَيُة (َال َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء عليه وسلم، ُوُجوَهُهْم، َلُهْم َخِنيٌن َفَقاَل َرُجٌل: َمْن َأبِ 
باب ال تسألوا عن  12سورة المائدة:  5كتاب التفسير:  65ِإْن ُتْبَدَلُكْم َتُسْؤُكْم) أخرجه البخاري في: 

  أشياء إن تبدلكم تسؤكم
  732رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: َسَأُلوا َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َحتى َأْحَفْوُه اْلَمْسَئَلَة، حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقالَ 

َيِميًنا َوِشَماًال َفَغِضَب، َفَصِعَد اْلِمْنَبَر، َفَقاَل: َال َتْسَأُلوِني اْلَيْوَم َعْن َشْيٍء ِإال َبيْنُتُه َلُكْم َفَجَعلُت َأْنُظُر 
َسُه ِفي َثْوِبِه َيْبِكي َفِإَذا َرُجٌل َكاَن ِإَذا َالَحى الرَجاَل ُيْدَعى ِلَغْيِر َأِبيِه َفَقاَل: َيا َفِإَذا ُكل َرُجٍل َالف َرأْ 

ِبُمَحمٍد صلى َرُسوَل اِهللا َمْن َأِبي َقاَل: ُحَذاَفُة ثُم َأْنَشَأ ُعَمُر، َفَقاَل: َرِضيَنا ِباِهللا َربا، َوِباِإلْسَالِم ِديًنا، وَ 
ليه وسلم َرُسوًال، َنُعوُذ ِباِهللا ِمَن اْلِفَتِن َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َما َرَأْيُت ِفي اْلَخْيِر اهللا ع

َرْت ِلي اْلَجنُة َوالناُر َحتى َرَأْيُتُهَما َوَراَء اْلَحاِئِط أخرجه البخا ُه ُصوِإن ،َكاْلَيْوِم َقط ر80ري في: َوالش 
  باب التعوذ من الفتن 35اب الدعوات: كت

   733رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموسى، َقاَل: ُسِئَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َعْن َأْشَياَء َكِرَهَها، َفَلما ُأْكِثَر َعَلْيِه َغِضَب 
ٌل: َمْن َأِبي َقاَل: َأُبوَك ُحَذاَفُة َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: َمْن َأِبي َيا ثُم َقاَل ِللناِس: َسُلوِني َعما ِشْئُتْم َقاَل َرجُ 

 ا َرَأى ُعَمُر َما ِفي َوْجِهِه، َقاَل: َيا َرُسول اِهللا ِإنا َنُتوُب ِإَلى َرُسوَل اِهللا َفَقاَل: َأُبوَك َساِلٌم َمْوَلى َشْيَبَة َفَلم
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما  28كتاب العلم:  3 اِهللا َعز َوَجل أخرجه البخاري في:

  يكره
  734رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  فضل النظر إليه صلى اهللا عليه وسلم، وتمنيه

  734رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ن َعَلى َأَحِدُكْم َزَماٌن َألْن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: َوَلَيْأِتيَ 
باب  25كتاب المناقب:  61َيَراِني َأَحب ِإَلْيِه ِمْن َأْن َيُكوَن َلُه ِمْثُل َأْهِلِه َوَماِلِه أخرجه البخاري في: 

  عالمات النبوة في اإلسالم
  734رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضائل عيسى عليه السالم

  734رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َأَنا َأْوَلى الناِس 
 48كتاب األنبياء:  60ِباْبِن َمْرَيَم، َواَألْنِبَياُء َأْوَالُد َعالٍت، َلْيَس َبْيِني َوَبْيَنُه َنِبي أخرجه البخاري في: 

  كر في الكتاب مريمباب واذ
   734رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َما ِمْن َبِني آَدَم 
  َمس الشْيَطاِن، َغْيَر َمْرَيَم، َواْبِنَها َمْوُلوٌد ِإال َيَمسُه الشْيَطاُن، ِحيَن ُيوَلُد، َفَيْسَتِهل َصاِرًخا ِمنْ 

كتاب  60ثُم َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة (َوإِني ُأِعيُذَها ِبَك َوُذريَتها ِمَن الشْيَطاِن الرِجيِم) أخرجه البخاري في: 
  باب قول اهللا تعالى واذكر في الكتاب مريم 44األنبياء: 

  735رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: رََأى ِعيسى اْبُن َمْرَيَم َرُجًال يْسِرُق َفَقاَل َلُه: 
اري َأَسَرْقَت َقاَل: َكال، َواِهللا الِذي َال ِإلَه ِإال ُهَو َفَقاَل ِعيسى: آَمْنُت ِباِهللا َوَكذْبُت َعْيِني أخرجه البخ

  باب واذكر في الكتاب مريم 48كتاب األنبياء:  60في: 
  735رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  من فضائل ِإبراهيم الخليل صلى اهللا عليه وسلم
  735رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يُم َعَلْيِه حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل: َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: اْخَتَتَن ِإْبَراهِ 

باب قول اهللا تعالى  8كتاب األنبياء:  60السَالُم، َوُهَو اْبُن َثَماِنيَن َسَنًة، ِباْلَقدوِم أخرجه البخاري في: 
  (واتخذ اهللا إبراهيم خليًال)

   735رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا عليه وسلم، َقاَل: َنْحُن َأَحق ِبالَشك ِمْن  حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى
ْلِبي َوَيْرَحُم اُهللا ِإْبَراِهيَم، ِإْذ َقاَل َرب َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَو َلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َولِكْن ِلَيْطَمِئن قَ 

ْو َلِبْثُت ِفي السْجِن ُطوَل َما َلِبَث ُيوُسُف َألَجْبُت الداِعَي أخرجه ُلوًطا، َلَقْد َكاَن َيْأِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد َولَ 
  باب قوله عز وجل (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) 11كتاب األنبياء:  60البخاري في: 
   736رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِهيُم َعَلْيِه السَالُم، ِإال َثَالَث َكَذَباٍت: ِثْنَتْيِن ِمْنُهن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َلْم َيْكِذْب ِإْبَرا
َت َيْوٍم َوَساَرُة، ِفي َذاِت اِهللا َعز َوَجل َقْوُلُه (ِإني َسِقيٌم) َوَقْوُلُه (َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم هَذا) َوَقاَل: َبْيَنا ُهَو َذا

َلْيِه، ِإْذ َأَتى َعَلى َجبار ِمَن اْلَجبَ  اِبَرِة َفِقيَل َلُه: ِإن هُهَنا َرُجًال َمَعُه اْمَرَأٌة ِمْن َأْحَسِن الناِس، َفَأْرَسَل ِإ
ٌن َغْيِري َفَسَأَلُه َعْنَها، َفَقاَل: َمْن هِذِه َقاَل: ُأْخِتي َفَأَتى َساَرَة، َقاَل: َيا َساَرُة َلْيَس َعَلى َوْجِه اَألْرِض ُمْؤمِ 

ا َدَخَلْت َعَلْيِه َذهَ َوَغْيُرِك، وَ  ِبيِني َفَأْرَسَل إَِلْيَها َفَلمِك ُأْخِتي، َفَال ُتَكذهَذا َسَأَلِني َفَأْخَبْرُتُه َأن َب َيَتَناَوُلَها إِن
 َتَناَوَلها الث ِك َفَدَعِت اَهللا، َفُأْطِلَق ُثمِبَيِدِه، َفُأِخَذ َفَقاَل: اْدِعى اَهللا ِلي، َوَال َأُضر اِنَيَة، َفُأِخَذ ِمْثَلَها َأْو َأَشد

ِبِإْنَساٍن، ِإنَما َفَقاَل: اْدِعي اَهللا ِلي َوَال َأُضرِك َفَدَعْت، َفُأْطِلَق َفَدَعا َبْعَض َحَجَبِتِه، َفَقاَل: ِإنُكْم َلْم تَْأُتوِني 
َقاِئٌم ُيَصلي َفَأْوَمَأ ِبَيِدِه، َمْهَيا َقاَلْت َرد اُهللا َكْيَد اْلَكاِفِر (َأِو َأَتْيُتُموِني ِبِشْيَطاٍن َفَأْخَدَمَها َهاَجَر َفَأَتْتُه، َوُهَو 

  اْلَفاِجِر) ِفي َنْحِرِه، َوَأْخَدَم َهاَجرَ 
باب قول اهللا  8كتاب األنبياء:  60َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: ِتْلَك ُأمُكْم َيا َبِني َماِء السَماِء أخرجه البخاري في: 

  الى (واتخذ اهللا إبراهيم خليًال)تع



      

  736رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل موسى صلى اهللا عليه وسلم
   737رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/134(  

  

ُر حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َكاَنْت َبُنو ِإْسَراِئيَل َيْغَتِسُلوَن ُعَراًة، َيْنظُ 
 ُه آَدُر  َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض َوَكاَن ُموسى َيْغَتِسُل َوْحَده َفَقاُلوا: َواِهللا َما َيْمَنُع ُموسى َأْن َيْغَتِسَل َمَعَنا ِإالَأن

ْثِرِه َيُقوُل: َثْوِبي َيا َفَذَهَب َمرًة َيْغَتِسُل، َفَوَضَع َثْوَبُه َعَلى َحَجٍر، َفَفر اْلَحَجُر ِبَثْوِبِه، َفَخَرَج ُموسى ِفي إِ 
َحَجُر َحتى َنَظَرْت َبُنو ِإْسَراِئيَل ِإَلى ُموسى، َفَقاُلوا: َواِهللا َما ِبُموسى ِمْن بأٍس َوَأَخَذ َثْوَبُه، َفَطِفَق 

  ِباْلَحَجِر َضْرًبا
كتاب  5، َضْرًبا ِبالَحَجِر أخرجه البخاري في: َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َواِهللا ِإنُه َلَنَدٌب بِاْلَحَجِر، ِستٌة َأْو َسْبَعةٌ 

  باب من اغتسل عرياًنا وحده في الخلوة 20الغسل: 
  737رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا َجاَءهُ َصكُه  َالُم َفَلمحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُأْرِسَل َمَلُك اْلَمْوِت ِإَلى ُموسى َعَليِه الس

ْل َلُه َيَضُع ِإَلى َربِه، َفَقاَل: َأْرَسْلَتِني ِإَلى َعْبٍد ال ُيِريُد اْلَمْوَت َفَرد اُهللا َعَلْيِه َعْيَنُه َوَقاَل: اْرِجْع َفقُ  َفَرَجعَ 
 ثُم َشْعَرٍة َسَنٌة َقاَل: َأْي َرب ْت ِبِه َيُدُه، ِبُكلَما َغط اْلَمْوُت َيَدُه َعَلى َمْتِن َثْوٍر َفَلُه ِبُكل َماَذا َقاَل: ثُم

  َقاَل: َفاآلَن َفَسَأَل اَهللا َأْن ُيْدِنَيُه ِمَن اَألْرِض اْلُمَقدَسِة َرْمَيًة ِبَحَجرٍ 
 َكِثيبِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َفَلْو ُكْنُت ثَم َألَرْيُتُكْم َقْبَرُه ِإَلى َجاِنِب الطِريِق، ِعْنَد الْ 

  باب من أحب الدفن في األرض المقدسة 69كتاب الجنائز:  23اَألْحَمِر أخرجه البخاري في: 
   738رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: اْسَتب َرُجَالِن، َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َوَرُجٌل ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل 
: َوالِذي اْصطَفى ُموسى َعَلى اْلَعاَلِميَن اْلُمْسِلمُ  ًدا َعَلى اْلَعاَلِميَن َفَقاَل اْلَيُهوِديِذي اْصَطَفى ُمَحمَوال :

وسلم،  َفَرَفَع اْلُمْسِلُم َيَدُه، ِعْنَد ذِلَك، َفَلَطَم َوْجَه اْلَيُهوِدّي َفَذَهَب اْلَيُهوِدي ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه



      

َك، َفَأْخَبَرُه ْخَبَره ِبَما َكاَن ِمْن َأْمِرِه َوَأْمِر اْلُمْسِلِم َفَدَعا النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْلُمْسِلَم، َفَسَأَلُه َعْن ذلِ َفَأ
َمِة، َفَأْصَعُق َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال ُتَخيُروِني َعَلى ُموسى، َفِإن الناَس َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقَيا

َل َمْن ُيِفيُق، َفِإَذا ُموسى َباِطٌش َجاِنَب اْلَعْرِش، َفَال َأْدِري َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق َفَأفَ  اَق َمَعُهْم، َفَأُكوُن َأو
باب ما يذكر في  1كتاب الخصومات:  44َقْبِلي، َأْو َكاَن ِممِن اْسَتْثَنى اُهللا أخرجه البخاري في: 

  خصومة بين المسلم واليهوداإلشخاص وال
   739رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس، َجاَء 
َفَقاَل: َمْن َقاَل: َرُجٌل ِمَن اَألْنَصاِر َقاَل: َيُهوِدي َفَقاَل: َيا َأَبا اْلَقاِسِم َضَرَب َوْجِهي َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبَك 

ِبيُث اْدُعوُه َفَقاَل: َأَضَرْبَتُه َقاَل: َسِمْعُتُه ِبالسوِق َيْحِلُف، َوالِذي اْصَطَفى ُموسى َعَلى اْلَبَشِر قْلُت: َأْي خَ 
ُه َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َال َعَلى ُمَحمٍد صلى اهللا عليه وسلم َفَأَخَذْتِني َغْضَبٌة َضَرْبُت َوْجهَ 

َل َمْن َتْنَشق َعْنُه األَ  اَس َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفَأُكون َأوالن ُروا َبْيَن األَْنِبَياِء، َفِإنْرُض َفِإَذا َأَنا ُتَخي
ي َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق َأْم ُحوِسَب ِبَصْعَقِة االوَلى أخرجه ِبُموسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم اْلَعْرِش، َفَال َأْدرِ 

  باب في اإلشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 1كتاب الخصومات:  44البخاري في: 
  740رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
في ذكر يونس عليه السالم وقول النبّي صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 

  يونس بن مّتى
  741رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َس حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْنَبِغي ِلَعْبٍد َأْن َيُقوَل َأَنا َخْيٌر ِمْن ُيونُ 

  لمرسلين)باب قول اهللا تعالى (وٕان يونس لمن ا 35كتاب األنبياء:  60ْبِن َمتى أخرجه البخاري في: 
  741رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث اْبِن َعباٍس، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َال َيْنَبِغي ِلَعْبٍد َأْن َيُقوَل َأَنا َخْيٌر ِمْن ُيوُنَس 

لى (وهل أتاك باب قول اهللا تعا 24كتاب األنبياء:  60ْبِن َمتى َوَنَسَبُه ِإَلى َأبيِه أخرجه البخاري في: 
   حديث موسى)



      

)3/137(  

  

  741رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل يوسف عليه السالم
  741رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
هَذا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، ِقيَل َيا َرُسوَل اِهللا َمْن َأْكَرُم الناِس َقاَل: َأْتَقاُهْم َفَقاُلوا: َلْيَس َعْن 

َأُلَك َقاَل: ُلَك َقاَل: َفُيوُسُف َنِبي اِهللا اْبُن َنِبي اِهللا اْبِن َنِبي اِهللا اْبِن َخِليِل اِهللا َقاُلوا: َلْيَس َعْن هَذا َنسْ َنْسَأ
خرجه البخاري في: َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسَأُلوَن ِخَياُرُهْم ِفي اْلَجاِهِليِة ِخَياُرُهْم ِفي اِإلْسَالِم ِإَذا َفُقُهوا أ

  باب قول اهللا تعالى (واتخذ اهللا إبراهيم خليًال) 8كتاب األنبياء:  60
  741رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل الخضر عليه السالم

   742رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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لنِبي َخِطيًبا ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل، حديث ُأَبي ْبِن َكْعٍب، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َقاَم ُموسى ا
َلْيِه فََأوْ  حى اُهللا ِإَلْيِه َأن َعْبًدا ِمْن َفُسِئَل: َأي الناِس َأْعَلُم َفَقاَل: َأَنا َأْعَلُم َفَعَتَب اُهللا َعَلْيِه ِإْذ َلْم َيُرد اْلِعْلَم ِإ

َك َقاَل: َيا َرب َوَكْيَف ِبِه َفِقيَل َلُه: اْحِمْل ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل، َفِإَذا ِعَباِدي ِبَمْجَمِع اْلَبْحَرْيِن ُهَو َأْعَلُم ِمنْ 
ْخَرِة، َفَقْدَتُه َفُهَو َثم َفاْنَطَلَق، َواْنَطَلَق ِبَفَتاُه ُيوَشُع ْبِن ُنوٍن، َوَحَمَال ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل، َحتى َكاَنا عِ  ْنَد الص

َما َفاْنَسل اْلُحوُت ِمَن اْلِمْكَتِل َفاتَخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا َوَكاَن ِلُموسى َوَفَتاهُ َوَضَعا ُرُؤوَسُهَما َوَنا
َنا هَذا  َلِقيَنا ِمْن َسَفرِ َعَجًبا َفاْنَطَلَقا َبِقيَة َلْيَلِتِهَما َوَيْوَمُهَما َفَلما َأْصَبَح، َقاَل ُموسى ِلَفَتاُه: آِتَنا َغَداَءَنا، َلَقدْ 

َت ِإْذ َأَوْيَنا َنَصًبا َوَلْم َيِجْد ُموسى َمسا ِمَن النَصِب َحتى َجاَوَز اْلَمَكاَن الِذي ُأِمَر ِبِه َفَقاَل َلُه َفتَاهُ: َأَرأيْ 
ْخَرِة َفِإني َنِسيُت اْلُحوَت َقاَل ُموسى: ذِلَك َما ُكنا َنْبِغي َفاْرَتدا َعَلى آثَ  ا اْنَتَهَيا ِإَلى الصاِرِهَما َقَصًصا َفَلم

ْخَرِة، ِإَذا َرُجٌل ُمَسًجى ِبَثْوٍب (أْو َقاَل َتَسجى ِبَثْوِبِه) َفَسلَم ُموسى َفَقاَل اْلَخِضُر: َوَأنى  ِبَأْرِضَك ِإَلى الص
َل: َهْل َأتِبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَمِني ِمما السَالُم َفَقاَل: َأَنا ُموسى َفقَاَل: ُموسى َبِني ِإْسَراِئيَل َقاَل: َنَعْم َقا



      

 َتْعَلُمُه ُعلْمَت ُرْشًدا َقاَل ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا َيا ُموسى ِإني َعَلى ِعْلٍم ِمْن ِعْلِم اِهللا َعلَمِنيِه الَ 
   َأْنَت، َوَأْنَت َعَلى ِعْلٍم َعلَمَكُه الَ 
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ْيَس ُه َقاَل: َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اُهللا َصاِبًرا َوَال َأْعِصي َلَك أْمًرا َفاْنَطَلَقا َيْمِشَياِن َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر، لَ َأْعَلمُ 
 َنْوٍل َفَجاَء َلُهَما َسِفيَنٌة َفَمرْت ِبِهَما َسِفيَنٌة، َفَكلُموُهْم َأْن َيْحِمُلوُهَما، َفُعِرَف اْلَخِضُر، َفَحَمُلوُهَما ِبَغْيرِ 

ا َنَقَص ُعْصُفوٌر َفَوَقَع َعَلى َحْرِف الَسِفيَنِة، َفَنَقَر َنْقَرًة َأْو َنْقَرَتْيِن ِفي اْلَبْحِر َفَقاَل اْلَخِضُر: َيا ُموسى مَ 
ِإَلى َلْوٍح ِمْن َأْلَواِح السِفيَنِة  ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم اِهللا ِإال َكَنْقَرِة هَذا اْلُعْصُفوِر ِفي اْلَبْحِر َفَعَمَد اْلَخِضرُ 

َقاَل: َأَلْم َأُقْل ِإنَك َفَنَزَعُه َفَقاَل ُموسى: َقْوٌم َحَمُلوَنا ِبَغْيِر َنْوٍل، َعَمْدَت ِإَلى َسِفيَنِتِهْم َفَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها 
ا َنِسيُت َفَكاَنِت اُألوَلى ِمْن ُموسى ِنْسَياًنا َفاْنَطَلَقا، َفِإَذا َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا َقاَل: َال ُتَؤاِخْذِني ِبمَ 

َأَقَتْلَت َنْفًسا ُغَالٌم َيْلَعُب َمَع الِغْلَماِن، َفَأَخَذ اْلَخِضُر ِبَرْأِسِه ِمْن َأْعَالهُ َفاْقَتَلَع َرْأَسُه ِبَيِدِه َفَقاَل ُموسى: 
َأُقْل َلَك ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا َفانَطَلَقا َحتى ِإَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما  َزِكيًة َبَغْيِر َنْفٍس َقاَل: َأَلمْ 

، َفَأَقاَمُه َقاَل اْلَخِضُر ِبيَ  ُفوُهَما، َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َيْنَقضَفَقاَل َلُه ِدِه َفَأَقاَمُه َأْهَلَها، َفَأَبْوا َأْن ُيَضي
ْرَحُم ُموسى: َلْو ِشْئَت َالتَخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا َقاَل: هَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َقاَل الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم: يَ 

باب  44كتاب العلم:  3اُهللا ُموسى َلَوِدْدَنا َلو َصَبَر َحتى ُيَقص َعَلْيَنا ِمْن َأْمِرِهَما أخرجه البخاري في: 
   ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم
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  إلى اهللا
  742رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب فضائل الصحابة

  745رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه
  745رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

َل: ُقْلُت ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأَنا ِفي اْلَغاِر، َلْو َأن َأَحَدُهْم حديث َأِبي َبْكٍر رضي اهللا عنه، َقا
 62 َنَظَر َتْحَت َقَدَمْيِه َألْبَصَرَنا َفَقاَل: َما َظنَك، َيا َأَبا َبْكٍر ِباثَْنْيِن اُهللا ثَاِلُثُهَما أخرجه البخاري في:

  باب مناقب المهاجرين وفضلهم 2م: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسل
  745رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َجَلَس َعَلى اْلِمْنَبِر، 

َيا َما َشاَء، َوَبْيَن َما ِعْنَدهُ، َفاْخَتاَر َما ِعْنَدُه َفَبَكى َفَقاَل: ِإن َعْبًدا َخيَرهُ اُهللا َبْيَن َأْن ُيْؤِتَيُه ِمْن َزْهَرِه الدنْ 
َهاِتَنا َفَعِجْبَنا َلُه َوَقاَل الناُس: اْنُظُروا ِإَلى هَذا الشيْ  ِخ، ُيْخِبُر َرُسوُل َأُبو َبْكٍر، َوَقاَل: َفَدْيَناَك ِبآَباِئَنا َوُأم

َخيَرُه اُهللا َبْيَن َأْن ُيْؤِتَيُه ِمْن َزْهَرِة الدْنَيا َوَبْيَن َما ِعْنَدُه، َوُهَو َيُقوُل: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َعْن َعْبٍد 
َهاِتَنا َفَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُهَو اْلُمَخّيَر، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر ُهَو  َأْعَلَمَنا ِبهَفَدْيَناَك ِبآَباِئَنا َوُأم   
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ُت َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِمْن َأَمن الناِس َعَلي ِفي ُصْحَبِتِه َوَماِلِه َأَبا َبْكٍر، َوَلْو ُكنْ وَ 
ِإال َخْوَخُة َأِبي  ُمتِخًذا َخِليًال ِمْن ُأمِتي َالتَخْذُت َأَبا َبْكٍر، ِإال ُخلَة اِإلْسَالِم ال َيْبَقَين ِفي اْلَمْسِجد َخْوَخةٌ 

باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلم  45كتاب مناقب األنصار:  63َبْكٍر أخرجه البخاري في: 
  وأصحابه إلى المدينة

  745رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َذاِت  حديث َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي اهللا عنه، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َبَعَثُه َعَلى َجْيشِ 
ا، ُقْلُت: ثُم َمْن السَالِسِل َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: َأي الناِس َأَحب ِإَلْيَك َقاَل: َعاِئَشُة َفُقْلُت: ِمَن الرَجاِل َقاَل: َأُبوهَ 

 كتاب فضائل أصحاب النبي صلى 62َقاَل: ُثم ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب َفَعد ِرَجاًال أخرجه البخاري في: 
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم (لو كنت متخًذا خليًال) 5اهللا عليه وسلم: 

  746رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأَرَأْيَت  حديث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعِم، َقاَل: َأَتِت اْمَرَأٌة النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَأَمَرَها َأْن َتْرِجع ِإَلْيِه َقاَلْت:
َلْم َأِجْدَك َكَأنَها َتقوُل: اْلَمْوَت َقاَل َعَلْيِه السَالُم: ِإْن َلْم َتِجِديني َفْأِتي َأَبا َبْكٍر أخرجه البخاري ِإْن ِجْئُت وَ 

باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم:  5كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62في: 
  (لو كنت متخًذا خليًال)

   747ة: رقم الصفح 1رقم الجزء: 
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ْبِح ثُم َأْقَبَل  ى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َصَالَة الصحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َصل
؛ ِإنَما ُخِلْقَنا ِلْلَحْرِث َعَلى الناِس، َفَقاَل: َبْيَنا َرُجٌل َيُسوُق َبَقَرًة ِإْذ َرِكبَها َفَضَرَبَها َفَقاَلْت: ِإنا َلْم ُنْخَلْق ِلهَذا

َما َثم َوَبْيَنَما َرُجٌل َفَقاَل الناُس: ُسْبَحاَن اِهللا َبَقَرٌة َتَكلُم َفَقاَل: َفِإني ُأوِمُن ِبهَذا، َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوَما هُ 
تى َكَأنُه اْسَتْنَقَذَها ِمْنُه، َفَقاَل َلُه الذْئُب: هَذا، ِفي َغَنِمِه ِإْذ َعَدا الذْئُب َفَذَهَب ِمْنَها َبَشاٍة، َفَطَلَب حَ 

ْئٌب َيَتَكلُم َقاَل: اْسَتْنَقْذَتَها ِمني، َفَمْن َلَها َيْوَم السُبِع، َيْوَم َال َراِعَي َلَها َغْيِري َفَقاَل الناُس: ُسْبَحاَن اِهللا ذِ 
باب  54كتاب األنبياء:  60َبْكٍر َوُعَمُر َوَما ُهَما َثم أخرجه البخاري في: َفِإني ُأوِمُن ِبهَذا َأَنا َوَأُبو 

  حدثنا أبو اليمان
  747رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل عمر رضي اهللا تعالى عنه

   748رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َسِريِرِه، َفَتَكنَفُه الناُس، َيْدُعوَن َوُيَصلوَن، َقْبَل َأْن  حديث َعِلي َعِن اْبِن َعباٍس، َقاَل: ُوِضَع ُعَمُر َعَلى
َم َعَلى ُعَمَر َوَقاَل:  َفَتَرح ، َرُجٌل آِخٌذ ِمْنِكِبي؛ َفِإَذا َعِلي ْفَت َأَحًدا ُيْرَفَع، َوَأَنا ِفيِهْم َفَلْم َيُرْعِني ِإالَما َخل

ِمْثِل َعَمِلِه ِمْنَك َواْيُم اِهللا ِإْن ُكْنُت َألُظن َأْن َيْجَعَلَك اُهللا َمَع َصاِحَبْيَك، َوَحِسْبُت َأَحب ِإَلي َأْن َأْلَقى اَهللا بِ 
ا َوَأُبو َأني ُكْنُت َكِثيًرا َأْسَمع النِبَي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َذَهْبُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر، َوَدَخْلُت َأنَ 

كتاب فضائل أصحاب النبي صلى  62ُر، َوَخَرْجُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر أخرجه البخاري في: َبْكٍر َوُعمَ 
  باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص 6اهللا عليه وسلم: 

  748رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َنا َأَنا َناِئٌم َرَأْيُت الناَس حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َبيْ 
، َوِمْنَها َما ُدوَن َذِلَك َوُعِرَض َعَلي ُعَمُر  َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص، ِمْنَها َما َيْبُلُغ الثُِدي ، ْبُن ُيْعَرُضوَن َعَلي

ْلَت َذِلَك َيا َرُسوَل اهللاِ  ُه َقاُلوا: َفَما َأواِب َوَعَلْيِه َقِميٌص َيُجريَن أخرجه البخاري في:  اْلَخط2َقاَل: الد 
  باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال 15كتاب اإليمان: 

   749رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث اْبِن ُعَمَر َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َبْيَنا َأَنا َناِئٌم، ُأِتيُت ِبَقَدِح َلَبٍن، 
ْلَتُه ْبُت َحتى ِإني َألَرى الري َيْخُرُج ِفي َأْظَفاِري ثُم َأْعَطْيُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن اْلَخطاِب َقاُلوا: َفَما َأَفَشرِ  و

  باب فضل العلم 22كتاب العلم:  3َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: اْلِعْلَم أخرجه البخاري في: 
  749رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َبْيَنا َأَنا َناِئٌم َرَأْيُتِني حديث َأ

ُنوَبْيِن ًبا َأْو ذَ َعَلى َقِليٍب، َعَلْيَها َدْلٌو َفَنَزْعُت ِمْنَها َما َشاَء اُهللا ثُم َأَخَذَها اْبُن َأِبي ُقَحاَفَة َفَنَزَع ِبَها َذُنو 
َقِريا ِمَن َوِفي َنزِعِه َضْعٌف، َواهللاُ َيْغفُر َلُه َضْعَفُه ثُم اْسَتَحاَلْت َغْرًبا، َفَأَخَذَها اْبُن اْلَخَطاِب، َفَلْم َأَر َعبْ 

كتاب فضائل أصحاب  62الناِس َيْنِزُع َنْزَع ُعَمَر، َحتى َضَرَب الناُس َبَعَطٍن أخرجه البخاري في: 
  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم (لو كنت متخًذا خليًال) 5بي صلى اهللا عليه وسلم: الن

  749رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ُأِريُت ِفي اْلَمَناِم َأني 
َعَلى َقِليِب َفَجاَء َأُبو َبْكٍر، َفَنَزَع َذُنوًبا َأْو َذُنوَبْيِن َنْزًعا َضِعيًفا، واُهللا َيْغِفُر َلُه، ثُم َجاَء  َأْنِزُع ِبَدْلٍو َبْكَرةٍ 

أخرجه  ِبَعَطنٍ ُعَمُر ْبُن الَخطاِب َفاْسَتَحاَلْت َغْرًبا، َفَلْم َأَر َعْبَقِريا َيْفِري َفِريُه، َحتى َرِوَي الناُس َوَضَرُبوا 
باب مناقب عمر بن  6كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62البخاري في: 

   الخطاب أبي حفص
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  750رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َة َأْو َأتَْيُت اْلَجنصلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َدَخْلت اْلَجن ِبيَة َفَأْبَصْرُت حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َعِن الن
ي ِبَغْيَرِتَك َقاَل َقْصًرا َفُقْلُت: ِلَمْن هَذا َقاُلوا: ِلُعَمَر اْبِن اْلَخطاِب َفَأَرْدُت َأْن َأْدُخَلُه، َفَلْم َيْمَنْعِني ِإال ِعْلمِ 

 67َلْيَك َأَغاُر أخرجه البخاري في: ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب: َيا َرُسوَل اِهللا ِبَأِبي َأْنَت َوُأمي َيا َنِبي اِهللا َأَو عَ 
  باب الغيرة 107كتاب النكاح: 

  750رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِإْذ َقاَل: َبْيَنا 

ُأ ِإَلى َجاِنِب َقْصٍر، َفُقْلُت: ِلَمْن هَذا اْلَقْصُر َفَقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن َأَنا َناِئٌم، َرَأْيُتِني ِفي اْلَجنِة فَ  ِإَذا اْمَرَأٌة َتَتَوض
بخاري اْلَخطاِب َفَذَكْرُت َغْيَرَتُه َفَولْيُت ُمْدبًرا َفَبَكى ُعَمُر، َوَقاَل: َأَعَلْيَك َأَغاُر َيا َرُسوَل اِهللا أخرجه ال

  باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 8لخلق: كتاب بدء ا 59في: 
   751رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص، َقاَل: اْسَتْأَذَن ُعَمُر َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوِعْنَدُه ِنَساٌء 
ا اْسَتْأَذَن ُعَمُر ُقْمَن َيْبَتِدْرَن اْلِحَجاَب َفَأِذَن َلُه َرُسوُل ِمْن ُقَرْيٍش ُيَكلْمَنُه، َوَيْسَكِثْرَنُه، َعاِليَ  َفَلم ًة َأْصَواُتُهن

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْضَحُك َفَقاَل ُعَمُر: َأْضَحَك اُهللا ِسنَك َيا 
الالِتي ُكن ِعْنِدي َفَلما َسِمْعَن َصْوَتَك اْبَتَدْرَن اْلِحَجاَب َقاَل ُعَمُر:  َرُسوَل اِهللا َقاَل: َعِجْبُت ِمْن هؤَُالءِ 

َن َرُسوَل اِهللا صلى َفَأْنَت َيا َرُسوَل اِهللا ُكْنَت َأَحق َأْن َيَهْبَن ثُم َقاَل: َأْي َعُدواٍت َأْنُفِسِهن َأَتَهْبَنِني َوَال َتَهبْ 
َنَعْم َأْنَت َأَفظ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا  اهللا عليه وسلم قْلَن:

َك أخر  ا َغْيَر َفج َسَلَك َفج ا ِإال َساِلًكا َفج ْيَطاُن َقطِذي َنْفِسي َبَيِدِه َما َلِقَيَك الشجه عليه وسلم: َوال
  باب صفة إبليس وجنوده 11لق: كتاب بدء الخ 59البخاري في: 
   751رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اهللا  حديث اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َلما ُتُوفَي َعْبُد اِهللا، َجاَء اْبُنُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى
ِفيِه َأَباُه، َفَأْعَطاُه ثُم َسَأَلُه َأْن ُيَصلَي َعَلْيِه َفَقاَم َرُسوُل اِهللا  عليه وسلم، َفَسَأَلُه َأْن ُيْعِطَيُه َقِميَصُه ُيَكفنُ 

صلى اهللا عليه وسلم، ِلُيَصلَي، َفَقاَم ُعَمُر َفَأَخَذ ِبَثْوِب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َيا َرُسوَل 
َأْن ُتصلي َعَلْيِه َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإنَما َخيَرِني اُهللا اِهللا ُتَصلي َعَلْيِه َوَقْد َنَهاَك َربَك 

 َوَسَأِزيُدُه َعَلى الس (ًةاْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمر) ُه َفَقاَلْبِعيَن َقاَل: ِإن
َفَصلى َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَأْنَزَل اُهللا (َوَال ُتَصل َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت ُمَناِفٌق َقاَل: 

باب استغفر لهم  12سورة براءة:  9كتاب التفسير:  65َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلى َقْبِرِه) أخرجه البخاري في: 
  أو ال تستغفر لهم



      

  752: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

  من فضائل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
   753رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: ُكْنُت َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َحاِئٍط ِمْن ِحيَطاِن 
ْرُه ِباْلَجنِة َفَفَتْحُت َلُه، َفِإَذا اْلَمِديَنِة، َفَجاَء َرُجٌل َفاْسَتْفَتَح، َفَقاَل الَنِبي صلى  اهللا عليه وسلم: اْفَتْح َلُه َوَبش

َل النِبي َأُبو َبْكٍر، َفَبشْرُتُه ِبَما َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَحِمَد اَهللا ثُم َجاَء َرُجٌل َفاْسَتْفَتَح، َفَقا
 صلى صلى اهللا عليه وسلم: اْفَتْح َلُه َوَبش ِبيِة َفَفَتْحُت َلُه، َفِإَذا ُهَو ُعَمُر َفَأْخَبْرُتُه ِبَما َقاَل النْرهُ َباْلَجن

ُبُه َفِإَذا اهللا عليه وسلم، َفَحمَد اَهللا ثُم اْسَتْفَتَح َرُجٌل َفَقاَل ِلي: اْفَتْح َلُه َوَبشْرُه ِباْلَجنِة َعَلى َبْلَوى ُتِصي
ُتُه ِبَما َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَحِمَد اَهللا، ثُم َقاَل: اُهللا اْلُمْسَتَعاُن أخرجه ُعْثَماُن َفَأْخَبرْ 
باب مناقب عمر بن  6كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62البخاري في: 

  الخطاب أبي حفص القرشي
   753رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َأ ِفي َبْيِتِه ُثم َخَرَج َفقْلُت َألْلَزَمن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  حديث َأِبي ُه َتَوضَأن ، موسى اَألْشَعِري
َه َوَألُكوَنن َمَعُه َيْوِمي هَذا، َقاَل: َفَجاَء اْلَمْسِجَد َفَسَأَل َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاُلوا: َخَرَج  َوَوج

، َحتى َنا َفَخَرْجُت َعَلى ِإْثِرِه َأْسَأُل َعْنُه َحتى َدَخَل ِبْئَر َأِريٍس َفَجَلْسُت ِعْنَد اْلَباِب، َوَبابَها ِمْن َجِريدٍ ههُ 
َأ، َفُقْمُت ِإَلْيِه، َفِإَذا ُهَو َجاِلٌس َعَلى ِبْئِر َأِريسٍ  َقضى َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َحاَجَتُه َفَتَوض ،

ْنَد اْلَباِب َوَتَوسَط ُقفَها، َوَكَشف َعْن َساَقْيِه َوَدالُهَما ِفي اْلِبْئِر َفَسلْمُت َعَلْيِه، ثُم اْنَصَرْفُت َفَجَلْسُت عِ 
َفُقْلُت: َمْن هَذا  َفُقْلُت َألُكوَنن َبواَب َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، اْلَيْوَم َفَجاَء َأُبو َبْكٍر َفَدَفَع اْلَباَب،

َل: اْئَذْن َلُه َفَقاَل: َأُبو َبْكٍر َفُقْلُت: َعَلى ِرْسِلَك ثُم َذَهْبُت َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اِهللا هَذا َأُبو َبْكٍر َيْسَتأِذُن َفَقا
ى اهللا عليه وسلم ُيَبشُرَك ِباْلَجنِة َوَبشْرُه ِباْلَجنِة َفَأْقَبْلُت َحتى ُقْلُت َألِبي َبْكر: اْدُخْل، َوَرُسوُل اِهللا صل

، َوَدلى ِرْجَلْيِه ِفي  َفَدَخَل َأُبو َبْكٍر، َفَجَلَس َعْن ِيِميِن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَعُه ِفي اْلُقف
َفَجَلْسُت، َوَقْد َترْكُت َأِخي  اْلِبْئِر، َكَما صَنَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَكَشَف َعْن َساَقْيِه ثُم َرَجْعتُ 



      

ُأ َوَيْلَحُقِني َفُقْلُت: ِإْن ُيِرِد اُهللا بُفَالٍن خْيًرا (ُيِريُد َأَخاُه) َيْأِت ِبِه َفِإَذا ِإْنَساٌن ُيَحّركُ  اْلَباَب َفُقْلُت: َمْن َيَتَوض 
   ْئُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلمهَذا َفَقاَل: ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب َفقُْلُت: َعَلى ِرْسِلَك ثُم جِ 
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ُت، َفُقْلُت: َفَسلْمُت َعَلْيِه، َفُقْلُت: هَذا ُعَمُر ْبُن اْلَخطاِب َيْستْأِذن َفَقاَل: اْئَذْن َلُه َوَبشْرُه ِباْلَجنِة َفِجئْ 
نِة َفَدَخَل َفَجَلَس َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه اْدُخْل، َوَبشَرَك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِباْلجَ 

، َعْن َيَساِرِه، َوَدلى ِرْجَلْيِه ِفي اْلِبْئِر ثُم َرَجْعُت َفَجَلْسُت َفُقْلُت: ِإْن ُيِرِد اُهللا بِ  ُفَالٍن َخْيًرا وسلم، ِفي اْلُقف
َمْن هَذا َفَقاَل: ُعْثَماُن ْبُن َعفاَن َفُقْلُت: َعَلى ِرْسِلَك َفِجْئُت ِإَلى  َيْأِت ِبِه َفَجاَء ِإْنَساٌن ُيَحرك اْلَباَب َفُقْلُت:

ُتُه، َفقُْلُت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل: اْئَذْن َلُه َوَبشْرُه ِباْلَجنِة، َعَلى َبْلَوى ُتِصيبُه َفِجئْ 
ُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِباْلَجنِة َعَلى َبْلَوى ُتِصيُبَك َفَدَخَل، َفَوَجَد اْلُقف َقْد َلُه: اْدُخْل، َوَبشرَك َرُسو 

  ُمِلىَ ، َفَجَلَس ُوَجاَهُه ِمَن الشق اآلَخر
  754رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
لْ  ِب (َراِوي اْلَحِديِث َعْن َأِبي ُموسى): َفَأوكتاب  62تَها ُقُبوَرُهْم أخرجه البخاري في: َقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسي

باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لو كنت متخًذا  5فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
  خليالً 

  754رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل علّي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
   756رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْبِن َأِبي َوقاٍص، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخرَج ِإَلى َتُبوَك، َواْسَتْخَلَف َعِليا  حديث َسْعدِ 
 ي ِبَمْنِزَلِة هاروَن ِمْن موسى ِإالَساِء َقاَل: َأَال َتْرضى َأْن َتُكوَن ِمنْبَياِن َوالن ُه َفَقاَل: َأتَخلُفِني ِفي الصَأن 

  باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة 78كتاب المغازي:  64ْعِدي أخرجه البخاري في: َلْيَس َنِبي بَ 
  756رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

 صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل، َيْوَم َخْيَبَر: ُألْعِطَين ِبيحديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد رضي اهللا عنه، َسِمَع الن
ى َيدْيِه َفَقاُموا َيْرُجوَن ِلذِلَك، َأيُهْم ُيْعَطى َفَغَدْوا َوُكلُهْم َيْرُجو َأْن ُيْعِطي َفَقاَل: الراَيَة َرُجًال َيفَتُح اُهللا َعلَ 

 ى َكَأنَفِقيَل: َيْشَتِكي َعْيَنْيِه َفَأَمَر، َفُدِعي َلُه، َفَبَصَق ِفي َعْيَنْيِه، َفَبَرَأ َمَكاَنُه َحت ُه َلْم َيُكْن ِبِه َأْيَن َعِلي
َلَنا َفَقاَل: َعَلى ِرْسِلَك، َحتى َتْنِزَل ِبَساَحِتِهْم، ُثم اْدُعهُ  ْم ِإَلى اِإلْسَالِم، َشْيٌء َفَقاَل: نَقاِتُلُهْم َحتى َيُكوُنوا ِمْث

لنَعِم أخرجه البخاري َوَأْخِبْرُهْم ِبَما َيِجُب َعَلْيِهْم، َفَواِهللا َألْن ُيْهَدى ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر ا
  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة 102كتاب الجهاد:  56في: 

   757رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع رضي اهللا عنه َقاَل: َكاَن َعِلي رضي اهللا عنه َتَخلَف َعِن النِبي صلى اهللا 
، علي ُف َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَخَرَج َعِليه وسلم ِفي َخْيَبَر، َوَكاَن ِبِه َرَمٌد َفَقاَل: َأَنا َأَتَخل

اِهللا َفَلِحَق ِبالنِبي صلى اهللا عليه وسلم َفَلما َكاَن َمَساُء اللْيَلِة الِتي َفَتَحَها ِفي َصَباِحَها َفَقاَل َرُسوُل 
َيْأُخَذن َغًدا َرُجٌل ُيِحبُه اُهللا َوَرُسوُلُه، َأْو َقاَل: يُ ص ِحب اَهللا لى اهللا عليه وسلم: ُألْعِطَين الراَيَة َأْو َقاَل: َل

، َوَما َنْرُجوُه َفَقاُلوا: هَذا َعِلي َفَأْعَطاهُ َرُسو  ُل اِهللا صلى اهللا عليه َوَرُسوَلُه َيْفَتُح اُهللا َعَلْيِه َفِإَذا َنْحُن ِبَعِلي
باب ما قيل في لواء النبي صلى  121كتاب الجهاد:  56وسلم، َفَفَتَح اُهللا َعَلْيِه أخرجه البخاري في: 

  اهللا عليه وسلم
  757رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلْم َيِجْد عِليا ِفي اْلَبْيِت حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َجاَء َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َبْيَت َفاِطَمَة، فَ 

ِك َقاَلْت: َكاَن َبْيِني َوَبْيَنُه َشْيٌء، َفَغاَضَبِني، َفَخَرَج، َفَلْم َيِقْل ِعْنِدي َفَقالَ  َرُسوُل اِهللا  َفَقاَل: َأْيَن اْبُن َعم
ِهللا ُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َراِقٌد َفَجاَء صلى اهللا عليه وسلم ِإلْنَساٍن: اْنُظْر َأْيَن ُهَو َفَجاَء، َفَقاَل: َيا َرُسوَل ا

 َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو ُمْضَطِجٌع، َقْد َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن ِشقِه، َوَأَصاَبُه ُتَراٌب َفَجَعَل َرُسولُ 
كتاب  8اٍب أخرجه البخاري في: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُحُه َعْنُه، َوَيُقوُل: ُقْم َأبا ُتَراٍب ُقْم َأَبا ُترَ 

  باب نوم الرجال في المسجد 58الصالة: 
  758رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
   في فضل سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه
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  759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْلَمِديَنَة، َقاَل َلْيَت َرُجًال ِمْن حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َكاَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم َسِهَر، َفَلما َقِدَم ا
َوقاٍص،  َأْصَحاِبي َصاِلًحا َيْحُرُسِني اللْيَلَة ِإْذ َسِمْعَنا َصْوَت ِسَالٍح َفَقاَل: َمْن هَذا َفَقاَل: َأَنا َسْعُد ْبُن َأِبي

 70ب الجهاد والسير: كتا 56ِجْئُت َألْحُرَسَك َوَناَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
  باب الحراسة في الغزو في سبيل اهللا

  759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َما َرَأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُيَفدي َرُجًال َبْعَد َسْعٍد َسِمْعُتُه 
باب المجن ومن  80كتاب الجهاد والسير:  56في: َيُقوُل: اْرِم، ِفَداَك َأِبي َوُأمي أخرجه البخاري 

  يتترس بترس صاحبه
  759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
كتاب  62حديث َسْعٍد َقاَل: َجَمَع ِلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َأَبَوْيِه َيْوَم ُأُحٍد أخرجه البخاري في: 

  د بن أبي وقاص الزهريباب مناقب سع 15فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
  759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضائل طلحة والزبير رضي اهللا تعالى عنهما

  759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َطْلَحَة َوَسْعٍد َعْن َأِبي ُعْثَماَن، َقاَل: َلْم َيْبق َمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْعِض ِتْلَك 
َقاَتَل ِفيِهن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َغْيُر َطْلَحَة َوَسْعِد، َعْن َحِديِثِهَما أخرجه  اَألياِم، الِتي

باب ذكر طلحة بن عبيد  14كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62البخاري في: 
  اهللا

   759رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمْن َيْأِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َيْوَم حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه، 
 ِبيَبْيُر: َأنا َفَقاَل النَقاَل: َمْن َيْأِتيِني ِبَخَبِر اْلَقْوِم َقاَل الز َبْيُر: َأَنا ثُمصلى اهللا عليه اَألْحَزاِب َقاَل الز 

 َنِبي ِلُكل َبْيُر أخرجه البخاري في: وسلم: ِإن الز ا، َوَحَواِريباب  40كتاب الجهاد والسير:  56َحَواِري
  فضل الطليعة

  760رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َة، ِفي َلمَ حديث الزَبْيِر َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن الزَبْيِر، َقاَل: ُكْنُت، َيْوَم اَألْحزَاِب، ُجِعْلُت َأَنا َوُعَمُر ْبُن َأِبي سَ 
َبْيِر َعَلى َفرِسِه، َيْخَتِلُف ِإَلى َبِني ُقَرْيَظَة، َمرَتْيِن َأْو َثَالًثا  َساِء َفَنَظْرُت َفِإَذا َأَنا بالزا َرَجْعُت ُقْلُت: النَفَلم

َن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا َأَبِت َرَأْيُتَك َتْختِلُف، َقاَل: َأَو َهْل َرأْيَتِني َيا ُبنّي ُقْلُت: َنَعْم َقاَل: َكا
 عليه َقاَل: َمْن َيْأِت َبِني ُقَرْيَظَة َفَيأِتيِني ِبَخَبِرِهْم َفاْنَطَلْقُت، َفَلما رَجْعُت َجَمَع ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

لنبي صلى اهللا كتاب فضائل أصحاب ا 62وسلم َأَبَوْيِه، َفَقاَل: ِفَداَك َأِبي َوُأمي أخرجه البخاري في: 
  باب مناقب الزبير بن العوام 13عليه وسلم: 
  760رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي اهللا تعالى عنه

  761رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِميًنا، َوإِن َأِميَنَنا، َأيتَُها حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن ِلُكل ُأمٍة َأ
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه  63اُألمَة، َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجراِح أخرجه البخاري في: 

   باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي اهللا عنه 21وسلم: 
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  761رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َيْعِني َعَلْيُكْم، َيْعِني َأِميًنا حديث ُحَذْيَفَة، َقالَ  صلى اهللا عليه وسلم َألْهِل َنْجَراَن: َألْبَعَثن ِبيَقاَل الن :
كتاب فضائل  62َحق َأِميٍن َفَأْشَرَف َأْصَحاُبُه، َفَبَعَث َأَبا َعَبْيَدَة رضي اهللا عنه أخرجه البخاري في: 

  مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي اهللا عنه باب 21أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
  761رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  فضائل الحسن والحسين رضي اهللا عنهما
  761رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأِبي ُهَرْيَرَة الدْوِسي رضي اهللا عنه، َقاَل: َخَرَج النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي َطاِئَفِة النَهاِر، الَ 

َكُع َأَثم ُلَكُع ُيَكلُمِني َوَال ُأَكلُمُه، َحتى َأَتى ُسوَق َبِني َقْيُنَقاَع، َفَجَلَس ِبَفناِء َبْيِت َفاِطَمَة، َفَقاَل: َأَثم لُ 
ُلُه َفجاَء َيْشَتد َحتى َعاَنقَ  َها تْلِبُسُه ِسَخاًبا، َأْو ُتَغسَأْحِبْبُه َفَحَبَسْتُه َشْيًئا، َفَظَنْنُت َأن َلُه، َوَقاَل: الّلُهمُه َوَقب

  باب ما ذكر في األسواق 49كتاب البيوع:  34َوَأِحب َمْن ُيِحبه أخرجه البخاري في: 
  761رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
اِتِقِه، َيُقوُل: حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: رََأْيُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َواْلَحَسُن َعَلى عَ 

كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62الّلُهم ِإني ُأِحبُه َفَأِحبُه أخرجه البخاري في: 
  باب مناقب الحسن والحسين رضي اهللا عنهما 22

  762رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهما
   762قم الصفحة: ر  1رقم الجزء: 
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ال حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َأن َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة، َمْوَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َما ُكنا َنْدُعوُه إِ 
كتاب  65رجه البخاري في: َزْيَد ْبَن ُمَحمٍد َحتى َنَزَل اْلُقْرآن (اْدُعوُهْم آلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اِهللا) أخ

  باب ادعوهم آلبائهم 2سورة األحزاب:  33التفسير: 
  762رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، حديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َقاَل: َبَعَث النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْعثًا، َوَأمَر َعَلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن َزْيدٍ 

ِإَماَرِتِه، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأْن َتْطُعُنوا ِفي ِإَماَرِتِه َفَقْد ُكْنتُْم  َفَطَعَن َبْعُض الناِس ِفي
 َتْطُعُنوَن ِفي ِإَماَرِة َأِبيِه ِمْن َقْبُل، َواْيُم اِهللا ِإْن َكاَن َلَخِليًقا ِلِإلَماَرِة، َوإِْن َكاَن َلِمْن َأَحب َوإِن ، اِس ِإَليالن

كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه  62َلِمْن َأَحب الناِس ِإَلي َبْعَدُه أخرجه البخاري في:  هَذا
  باب مناقب زيد ابن حارثة 17وسلم: 

  762رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  فضائل عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما

  763رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َبْيِر ِالْبِن َجْعَفٍر رضي اهللا عنهما: َأَتْذُكُر ِإْذ َتَلقْيَنا َرُسوَل اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن جَ  ْعَفٍر َقاَل اْبُن الز
كتاب  56صلى اهللا عليه وسلم َأَنا َوأْنَت َواْبُن َعباٍس َقاَل: َنَعْم َفَحَمَلَنا َوَترَكك أخرجه البخاري في: 

  باب استقبال الغزاة 196الجهاد والسير: 
  763رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  فضائل خديجة أم المؤمنين رضي اهللا تعالى عنها

   763رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيقوُل: َخْيُر ِنَساِئَها َمْرَيُم اْبَنُة 
باب (وٕاذ قالت المالئكة يا  45كتاب األنبياء:  60ِئَها َخِديَجُة أخرجه البخاري في: ِعْمَراَن، َوَخْيُر ِنَسا

  مريم إن اهللا اصطفاك)
  763رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َكَمَل ِمَن الرَجاِل َكِثيٌر، 

ِل ِمَن النَساِء ِإال آِسَيُة اْمَرَأة ِفْرَعْوَن، َوَمْرَيُم ِبْنُت ِعْمَراَن َوإِن َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَساِء َكَفضْ  َوَلْم َيْكُملْ 
باب قول اهللا تعالى (وضرب  32كتاب األنبياء:  60الثِريِد َعَلى َساِئِر الطَعاِم أخرجه البخاري في: 

  اهللا مثل للذين آمنوا)
  763رقم الصفحة:  1الجزء:  رقم
  

حديث َأِبي هَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َأَتى ِجْبِريُل النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا 
َعَلْيَها السَالَم ِمْن َربَها  هِذِه َخِديَجُة َقْد َأَتْت َمَعَها إَناٌء ِفيِه ِإَداٌم َأْو َطَعاٌم َأْو َشَراٌب َفِإَذا ِهَي َأَتْتَك َفاْقَرأْ 

كتاب  63َوِمني، َوَبشْرَها ِبَبْيٍت ِفي اْلجنِة ِمْن َقَصٍب، َال َصَخَب ِفيِه َوَال َنَصَب أخرجه البخاري في: 
  باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها 20مناقب األنصار: 

  764رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى َعْن ِإْسَماِعيَل، َقاَل: قْلُت ِلَعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوَفى رضي اهللا عنه: َبشَر حديث َعبْ 

النِبي صلى اهللا عليه وسلم َخِديَجَة َقاَل: َنَعْم ِبَبْيٍت ِمْن َقَصٍب، َال َصَخَب ِفيِه َوَال َنَصَب أخرجه 
   باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها 20ألنصار: كتاب مناقب ا 63البخاري في: 
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  764رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد ِمْن ِنَساِء النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َما ِغْرُت َعَلى 
 ُعَها َخِديَجَة، َوَما َرْأْيُتَها َولِكْن َكاَن النُيَقط اَة ثُمَما َذَبَح الشصلى اهللا عليه وسلم ُيْكِثر ِذْكَرَها َوُرب ِبي

ال َخِديَجُة َفَيُقوُل: َأْعَضاًء، ُثم َيْبَعثَُها ِفي َصَداِئِق َخِديَجَة؛ َفُربَما ُقْلُت َلُه: َكَأنُه َلْم َيكْن ِفي الدْنَيا اْمَرَأةٌ إِ 
باب  20كتاب مناقب األنصار:  63ْت، َوَكاَنْت، َوَكاَن ِلي ِمْنَها َوَلٌد أخرجه البخاري في: ِإنَها َكانَ 

  تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها
  764رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث َعاِئَشَة، َقاَلِت: اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد، ُأْخُت َخِديَجَة، َعَلى رَ 

ُجوٍز ِمْن َفَعَرف اْسِتْئَذاَن َخِديَجَة، َفاْرَتاَع ِلذِلَك، َفَقاَل: الّلُهم َهاَلة َقاَلْت: َفِغْرُت َفُقْلُت: َما َتْذُكُر ِمْن عَ 
ْدَقْيِن، َهَلَكْت ِفي الدْهِر، َقْد َأْبَدَلَك اهللاُ  63 َخْيًرا ِمْنَها أخرجه البخاري في: َعَجاِئِز قَرْيٍش، َحْمَراَء الش 

  باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم خديجة وفضلها 20كتاب مناقب األنصار: 
  765رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في فضل عائشة رضي اهللا تعالى عنها

   765رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/159(  

  

عليه وسلم َقاَل َلَها: ُأِريُتِك ِفي اْلَمَناِم َمرتَْيِن، َأَرى َأنِك ِفي َسَرَقٍة حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا 
ُيْمِضِه  ِمْن َحِريٍر، َوَيُقوُل: هِذِه اْمَرَأتَك، َفاْكِشْف َعْنَها َفِإَذا ِهَي َأْنِت، َفَأُقوُل: ِإْن َيُك هَذا ِمْن ِعْنِد اهللاِ 



      

باب تزويج النبي صلى اهللا عليه وسلم عائشة  44ألنصار: كتاب مناقب ا 63أخرجه البخاري في: 
  وقدومها المدينة

  765رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َألْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعني َراِضَيًة، َوإَِذا 
ُقْلُت: ِمْن َأْيَن َتْعِرُف ذِلَك َفَقاَل: َأما ِإَذا ُكْنِت َعني َراِضَيًة َفِإنِك َتُقوِليَن: َال، ُكْنِت َعَلي َغْضَبى َقاَلْت، فَ 

ا َأْهُجُر ِإال َوَرب ُمَحمٍد َوإَِذا ُكْنِت َغْضَبى، قْلِت: َال، َوَرب ِإْبرَاِهيَم َقاَلْت قْلُت: َأَجْل َواِهللا َيا َرُسوَل اِهللا مَ 
  باب غيرة النساء ووجدهن 108كتاب النكاح:  67َك أخرجه البخاري في: اْسمَ 

  766رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكْنُت َأْلَعُب ِباْلَبَناِت ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَكاَن ِلي َصَواِحُب َيْلَعْبَن 
، َفَيْلَعْبَن َمِعي  َمِعي؛ َفَكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا ِإَلي ُبُهنْعَن ِمْنُه، َفُيَسرعليه وسلم، ِإَذا َدَخَل َيَتَقم

  باب االنبساط إلى الناس 81كتاب األدب:  78أخرجه البخاري في: 
  766رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم  اَس َكاُنوا َيَتَحرالن َعاِئَشَة َيْبَتُغوَن ِبَها، َأْو َيْبَتُغوَن ِبَذِلَك، َمْرَضاَة حديث َعاِئَشَة، َأن
   باب قبول الهدية 7كتاب الهبة:  51َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 
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  766رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َأُل ِفي َمَرِضِه الِذي َماَت ِفيِه، َيُقوُل: َأْيَن حديث َعاِئشَة، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن َيسْ 
تى َماَت َأَنا َغًدا َأْيَن َأَنا َغًدا ُيِريُد َعاِئَشَة َفَأِذَن َلُه َأْزَواُجُه َيكوُن َحْيُث َشاَء َفَكاَن ِفي َبْيِت َعاِئَشَة حَ 

َيدوُر َعَلي ِفيِه، ِفي َبْيِتي َفَقَبَضُه اُهللا َوإِن َرْأَسُه َلَبْيَن  ِعْنَدَها َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَماَت ِفي اْلَيْوِم الِذي َكانَ 
باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم  83كتاب المغازي:  64َنْحِري َوَسْحِري أخرجه البخاري في: 

  ووفاته
  767رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 عليه وسلم، َوَأْصَغْت ِإَلْيِه َقْبَل َأْن َيُموَت، َوُهَو ُمْسِنٌد ِإَلي حديث َعاِئَشَة، َأنَها َسِمَعِت النِبي صلى اهللا



      

 83كتاب المغازي:  64َظْهَرُه َيُقوُل: الّلُهم اْغِفْر ِلي َوارَحْمِني َوَأْلِحْقِني ِبالرِفيِق أخرجه البخاري في: 
  باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته

  767حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 
  

ْنَيا َواآلِخَرِة َفَسِمْعت َر َبْيَن الدى ُيَخيَحت ُه َال َيُموُت َنِبيحديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُكْنُت َأْسَمُع َأن  ِبيالن
ٌة، َيُقوُل: (َمَع الِذين َأنْ  ِذي َماَت ِفيِه، َوَأَخَذْتُه ُبحَعَم اُهللا َعَلْيِهْم) صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل ِفي َمَرِضِه ال

باب مرض النبي صلى اهللا عليه  83كتاب المغازي:  64اآلَيَة َفَظنْنُت َأنُه ُخيَر أخرجه البخاري في: 
  وسلم ووفاته
   767رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َيُقوُل: ِإنُه َلْم ُيْقَبْض َنِبي َقط حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َصِحيٌح 
َلى َفِخِذ َعاِئَشَة، َحتى َيَرى َمْقَعَدهُ ِمَن اْلَجنِة، ثُم ُيَحيا َأْو ُيَخيَر َفَلما اْشَتَكى، َوَحَضَرُه اْلَقْبُض، َوَرْأُسُه عَ 

ْلَبْيِت ثُم َقاَل: الّلُهم ِفي الرِفيِق اَألْعَلى َفُقْلُت: ِإًذا َال ُغِشَي َعَلْيِه َفلما َأَفاَق، َشَخَص َبَصُرُه َنْحَو َسْقِف ا
 83كتاب المغازي:  64ُيَجاِوُرَنا َفَعَرْفُت َأنُه َحِديثُُه الِذي َكاَن ُيَحدثَُنا َوُهَو َصِحيٌح أخرجه البخاري في: 

  باب مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته
  768الصفحة: رقم  1رقم الجزء: 

  
اِئَشَة حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن ِإَذا َخَرَج، َأْقَرَع َبْيَن ِنَساِئِه َفَطاَرِت اْلُقْرَعُة ِلعَ 

َلْت َحْفَصُة: َأَال َوَحْفَصَة َوَكاَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َكاَن ِباللْيِل َساَر َمَع َعاِئَشَة َيَتَحدُث َفَقا
لى اهللا عليه َتْرَكِبيَن اللْيَلَة َبِعيِري َوَأْرَكُب َبِعيَرَك َتْنُظِريَن َوَأْنُظُر َفَقاَلْت: َبَلى َفَرِكَبْت َفَجاَء النِبي ص

َواْفَتَقَدْتُه َعاِئَشُة َفَلما َنَزُلوا،  وسلم ِإَلى َجَمِل َعاِئَشَة، َوَعَلْيِه َحْفَصُة، َفَسلَم َعَلْيَها، ثُم َساَر َحتى َنَزلوا
يُع َأْن َأُقوَل َلُه َجَعَلْت ِرْجَلْيَها َبْيَن اِإلذِخِر، َوَتُقوُل: َيا َرب َسلْط َعَلي َعْقَرًبا َأْو َحيًة َتْلَدُغِني، َوَال َأْسَتطِ 

  نساء إن أراد سفًراباب القرعة بين ال 97كتاب النكاح:  67َشْيًئا أخرجه البخاري في: 
   768رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِئَشَة حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َكاَن ِإَذا َخَرَج، َأْقَرَع َبْيَن ِنَساِئِه َفَطاَرِت اْلُقْرَعُة ِلعَ 
لْيِل َساَر َمَع َعاِئَشَة َيَتَحدُث َفَقاَلْت َحْفَصُة: َأَال َوَحْفَصَة َوَكاَن الَنِبي صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َكاَن ِبال

لى اهللا عليه َتْرَكِبيَن اللْيَلَة َبِعيِري َوَأْرَكُب َبِعيَرَك َتْنُظِريَن َوَأْنُظُر َفَقاَلْت: َبَلى َفَرِكَبْت َفَجاَء النِبي ص
َسلَم َعَلْيَها، ثُم َساَر َحتى َنَزلوا َواْفَتَقَدْتُه َعاِئَشُة َفَلما َنَزُلوا، وسلم ِإَلى َجَمِل َعاِئَشَة، َوَعَلْيِه َحْفَصُة، فَ 

يُع َأْن َأُقوَل َلُه َجَعَلْت ِرْجَلْيَها َبْيَن اِإلذِخِر، َوَتُقوُل: َيا َرب َسلْط َعَلي َعْقَرًبا َأْو َحيًة َتْلَدُغِني، َوَال َأْسَتطِ 
  باب القرعة بين النساء إن أراد سفًرا 97كتاب النكاح:  67بخاري في: َشْيًئا أخرجه ال

  768رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: َفْضُل 
 ِريِد َعَلى الطَساِء َكَفْضِل الثكتاب فضائل أصحاب النبي  62َعاِم أخرجه البخاري في: َعاِئَشَة َعَلى الن

  باب فضل عائشة رضي اهللا عنها 30صلى اهللا عليه وسلم: 
  769رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َعاِئَشَة، َأن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َلَها: َيا َعاِئَشُة هَذا ِجْبِريُل َيْقَرُأ َعَلْيِك السَالمَ 
ه َفَقاَلْت: َوَعَلْيِه السَالُم َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَكاُتُه َتَرى َما َال َأَرى تِريُد النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرج

  باب ذكر المالئكة 6كتاب بدء الخلق:  59البخاري في: 
  769رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ذكر حديث أم زرع

   770رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َواِجِهن حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َجَلَس ِإْحدى َعْشَرَة اْمَرَأًة، َفَتَعاَهْدَن َوَتَعاَقْدَن َأْن َال َيْكُتْمَن ِمْن َأْخَباِر َأزْ 
  َشْيًئا

  َقاَلِت اُألوَلى:
، َعَلى َرْأِس َجَبٍل، َال َسْهٍل َفُيْرَتَقى، َوَال َسِمينٍ  َفُيْنَتَقلُ  َزْوِجي َلْحم َجَمٍل َغث  

  َقاَلِت الثاِنَيُة:
  َزْوِجي َال َأُبث َخَبَره، ِإني َأَخاُف َأْن َال َأَذَرُه، ِإْن َأْذُكْرُه َأْذُكْر ُعَجَرُه َوُبَجَرهُ 

  َقاَلِت الثاِلَثُة:



      

  َزْوِجي اْلَعَشنُق، ِإْن َأْنِطْق ُأَطلْق، َوإِْن َأْسُكْت ُأَعلقْ 
  َعُة:َقاَلِت الرابِ 

، َوَال َمَخاَفَة َوَال َسآَمةَ  َوَال ُقر َزْوِجي َكَلْيِل ِتَهاَمَة، َال َحر  
  َقاَلِت اْلَخاِمَسُة:

  َزْوِجي ِإْن َدَخَل َفِهَد، َوإِْن َخَرَج َأِسَد، َوَال َيْسَأُل َعما َعِهدَ 
  َقاَلِت الساِدَسةُ:

، َوإِْن َشِرَب اْشتَ  َزْوِجي ِإْن َأَكَل َلف ِلَيْعَلَم اْلَبث ، َوَال ُيوِلُج اْلَكف ، َوإِِن اضَطَجَع اْلَتف ، ف  
  َقاَلِت الساِبَعُة:

ِك َأْو َفلِك، َأْو َجَمَع ُكال َلكِ  َداٍء َلُه َداٌء، َشج َزْوِجي َغَياَياُء َأْو َعَياَياُء، َطَباَقاُء، ُكل  
  َقاَلِت الثاِمَنُة:

  س َأْرَنٍب، َوالريُح ِريُح َزْرَنبٍ َزْوِجي اْلَمس مَ 
  َقاَلِت التاِسَعُة:

  َزْوِجي َرِفيُع اْلِعَماِد، َطِويُل النَجاِد، َعِظيُم الرَماِد، َقِريُب اْلَبْيِت ِمَن النادِ 
  َقاَلِت اْلَعاِشَرةُ:

ِثيَراُت اْلَمَباِرِك، َقِليَالُت اْلَمَساِرِح، َوإَِذا َسِمْعَن َزْوِجي َماِلٌك، َوَما َماِلٌك َماِلٌك َخْيٌر ِمْن ذِلَك، َلُه ِإِبٌل كَ 
  َصْوَت اْلِمْزَهِر َأْيَقن َأنُهن َهَواِلكُ 

   َقاَلِت اْلَحاِدَيَة َعْشَرَة:
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، َوَمَأل ِمْن َشْحِم َعُضدَ  ُأُذَني َزْوِجي َأُبو َزْرٍع، َفَما َأُبو َزْرٍع َأَناَس ِمْن ُحِلي َحِني َفَبِجَحْت ِإَلي َوَبج ، ي
ُل َفَال َنْفِسي َوَجَدِني ِفي َأْهِل ُغنْيَمٍة َبِشق، َفَجَعَلِني ِفي َأْهِل َصِهيٍل َوَأِطيٍط َوَداِئٍس َوُمَنق َفِعْنَدهُ َأُقو 

  ُأَقبُح، َوَأْرُقُد َفَأَتَصبُح، َوَأْشَرُب َفَأَتَقنحُ 
  ا ُأم َأِبي َزْرٍع ُعُكوُمَها َرَداٌح، َوَبْيتَُها َفَساحٌ ُأم َأِبي َزْرٍع، َفمَ 

  770رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اْبُن َأِبي َزْرٍع، َفَما اْبُن أبي َزْرٍع َمْضِجُعُه َكَمَسل َشْطَبٍة، َوُيْشِبُعُه ِذَراُع اْلَجْفَرةِ 
َها، َوِمْلُء ِكَساِئَها، َوَغْيُظ َجاَرِتَهاِبْنُت َأِبي َزْرٍع، َفَما ِبْنُت َأِبي َزْرٍع ُطْوُع َأبِ  يَها َوَطْوُع ُأم  

ا، َوَال َتْمُأل َبْيَتَنا َجاِرَيُة َأِبي َزْرٍع، َفَما َجاِرَيُة َأِبي َزْرٍع َال َتُبث َحِديَثَنا َتْبِثيثًا، َوَال ُتنقُث ِميَرَتَنا َتْنِقيثً 
  َتْعِشيًشا



      

َواَألْوَطاُب ُتْمَخُض، َفَلِقَي اْمَرَأًة َمَعَها َوَلَداِن َلَها َكاْلَفْهَدْيِن، َيْلَعَباِن ِمْن َتْحِت  َقاَلْت: َخَرَج َأُبو َزْرعٍ 
 يا، َوَأَخَذ َخطا، َرِكَب َشِريَقِني َوَنَكَحَها َفَنَكْحُت َبْعَدهُ َرُجًال َسِرياَنَتْيِن، َفَطل َخْصِرَها ِبُرم َنَعًما ا، َوَأَراَح َعَلي

  َثِريا، َوَأْعَطاِني ِمْن ُكل َراِئَحٍة َزْوًجا َوَقاَل: ُكِلي، ُأم َزْرٍع َوِميِري َأْهَلكِ 
  َقاَلْت: َفَلْو َجَمْعُت ُكل َشْيٍء َأْعَطاِنيِه، َما َبَلَغ َأْصَغَر آِنَيِة َأِبي َزْرعٍ 

م: ُكْنُت َلِك َكَأِبي َزْرٍع ألُم َزْرٍع أخرجه البخاري في: َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  باب حسن المعاشرة مع األهل 82كتاب النكاح:  67

   770رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  فاطمة بنت النبّي عليها الصالة والسالم
  772رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِن ِشَهاٍب، َأن َعِلي ْبَن ُحَسْيٍن َحدَثُه َأنُهْم ِحيَن َقِدُموا اْلَمِديَنَة، ِمْن حديث اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة َعِن ابْ 

، َرْحَمُة اِهللا َعَلْيِه، َلِقَيُه اْلِمْسَوُر ْبُن َمْخَرَمةَ  َفَقاَل َلُه: َهْل ِعْنِد َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيَة، َمْقَتَل ُحَسْيِن ْبِن َعَلي ،
ْن َحاَجٍة َتْأُمُرِني ِبَها َفُقْلُت َلُه: َال َفَقاَل َلُه: َهْل َأْنَت ُمْعِطي َسْيَف َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه َلَك ِإَلي مِ 

َلَغ َنْفِسي ا َحتى ُتبْ وسلم، َفِإني َأَخاُف َأْن َيْغِلَبَك اْلَقْوُم َعَلْيِه َواْيُم اِهللا َلِئْن َأْعَطْيتَِنيِه، َال ُيْخَلُص ِإَلْيِهْم َأبدً 
ى اهللا ِإن َعِلي ْبَن َأِبي َطاِلٍب َخَطَب اْبَنَة َأِبي َجْهٍل َعَلى َفاِطَمَة َعَلْيَها السَالُم َفَسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صل

اِطَمَة ِمني، َوَأَنا عليه وسلم، َيْخُطُب الناَس ِفي َذِلَك، َعَلى ِمْنَبِرِه هَذا، َوَأَنا َيْوَمِئٍذ ُمْحَتِلٌم َفَقاَل: ِإن فَ 
ياُه، َقاَل: َأَخاُف َأْن تُْفَتَن ِفي ِديِنَها ُثم َذَكَر ِصْهًرا َلُه ِمْن َبِني َعْبِد َشْمٍس، َفَأْثَنى َعَلْيِه ِفي ُمَصاَهَرِتِه إِ 

ُم َحَالًال، َوالَ  ي َلْسُت ُأَحرَثِني َفَصَدَقِني، َوَوَعَدِني َفَوَفى ِلي، َوإِنَحَراًما، َولِكْن، َواِهللا َال َتْجَتِمُع  َحد ُأِحل
كتاب فرض  57ِبْنُت َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوِبْنُت َعُدو اِهللا َأَبًدا أخرجه البخاري في: 

  باب ما ذكر من درع النبي صلى اهللا عليه وسلم وعصاه وسيفه 5الخمس: 
   772رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ُسوَل حديث اْلِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمَة، َقاَل: ِإن َعِليا َخَطَب ِبْنَت َأِبي َجْهٍل، َفَسِمَعْت ِبَذِلَك َفاِطَمُة، َفَأَتْت رَ 
ي َجْهٍل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيْزُعُم َقْوُمَك َأنَك َال َتْغَضُب ِلَبَناِتَك، َوهَذا َعِلي َناِكٌح ِبْنَت َأبِ 



      

 َفَقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَسِمْعُتُه ِحيَن َتَشهَد َيُقوُل: َأما َبْعُد، َأْنَكْحُت َأَبا اْلَعاِص ْبنَ 
َتِمُع ِبْنُت َرُسوِل الرِبيِع، َفحدَثِني َوَصَدَقِني، َوإِن َفاِطَمَة َبْضَعٌة ِمني، َوإِني َأْكَرُه َأْن َيُسوَءَها َواِهللا َال َتجْ 

 62اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِبْنُت َعُدو اِهللا، ِعْنَد َرُجٍل َواِحٍد َفَتَرَك َعِلي اْلِخْطَبَة أخرجه البخاري في: 
باب ذكر أصهار النبي صلى اهللا عليه وسلم  16كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم: 

  منهم أبو العاص بن الربيع
   774رقم الصفحة:  1م الجزء: رق
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 ا، َأْزَواَج النا ُكناْلُمْؤِمِنيَن َقاَلْت: ِإن َالُم َعْن َعاِئَشَة، ُأمصلى اهللا حديث َعاِئَشَة، َوَفاِطَمَة َعَلْيَها الس ِبي
َمُة َعَلْيَها السَالُم َتْمِشي، َال، َواِهللا َما َتْخَفى عليه وسلم، ِعْنَدهُ َجِميًعا َلْم ُتَغاَدْر ِمنا َواِحَدٌة َفَأْقَبَلْت َفاطِ 

َب َقاَل: َمْرَحًبا ِباْبَنِتي، ثُم َأْجَلسَ  ا َرآَها َرحَها َعْن ِمْشَيُتَها ِمْن َمْشَيِة َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَلم
ًء َشِديًدا َفَلما َرَأى ُحْزَنَها َسارَها الثاِنَيَة، َفِإَذا ِهَي َتْضَحُك َفُقْلُت َيِميِنِه َأْو َعْن ِشَماِلِه ثُم َسارَها َفَبَكْت ُبَكا

ِك َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِبالسر ِمْن َبْيِنَنا، ثُم َأْنِت َتْبِكي ا َلَها، َأَنا ِمْن َبْيَن ِنَساِئِه: َخصَن َفَلم
 عليه وسلم، َسَأْلُتَها: َعما َسارِك َقاَلْت: َما ُكْنُت ُألْفِشَي َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى َقاَم َرُسوُل اِهللا صلى اهللا

، َلما َأْخَبْرتِ  ا ُتُوِفَي ُقْلَت َلَها: َعَزْمُت َعَلْيِك، َبَما ِلي َعَلْيِك َمَن اْلَحقُه َفَلمِني َقاَلْت: اهللا عليه وسلم ِسر
ا اآلَن، َفَنَعمْ  ِجْبِريَل َكاَن  َأم ُه َأْخَبَرِني: َأنِل، َفِإن ِني ِفي اَألْمِر اَألوا ِحيَن َسارَفَأْخَبَرْتِني، َقاَلْت: َأم

َتْيِن، َوَال َأَرى اَألَجَل إِ  ُه َقْد َعاَرَضِني ِبِه، اْلَعاَم، َمرًة، َوإِنَسَنٍة َمر َقِد اقْ ُيَعاِرُضُه ِباْلُقْرآِن ُكل َتَرَب، ال
َجَزِعي َسارِني  َفاتِقي اَهللا َواْصِبِري، َفِإني ِنْعَم السَلُف َأَنا َلِك َقاَلْت: َفَبَكْيُت ُبَكاِئي الِذي َرَأْيِت َفَلما َرَأى

َسيَدَة ِنَساِء هِذِه اُألمِة أخرجه  الثاِنَيَة، َقاَل: َيا َفاِطَمُة َأَال َتْرَضْيَن َأْن َتُكوِني َسيَدةَ ِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن، َأوْ 
   باب من ناجى بين يدي الناس 43كتاب االستئذان:  79البخاري في: 
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  ومن لم يخبر بسر صاحبه
  774رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي اهللا عنها

  776رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َزْيٍد، َأن َجْبِريَل َعَلْيِه السَالُم، َأَتى النِبي صلى اهللا عليه وسلم َوِعْنَدهُ ُأم َسَلَمَة َفَجَعَل  حديث ُأَساَمَة ْبنِ 

ُأم  ُيَحدُث، ثُم َقاَم َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُألم َسَلَمَة: َمْن هَذا َقاَل، َقاَلْت: هَذا ِدْحَيُة َقاَلتْ 
َة: اْيُم اِهللا َما َحِسْبُتُه ِإال ِإياُه، َحتى َسِمْعُت ُخْطَبَة َنِبي اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْخِبُر ِجْبِريَل َسَلمَ 

  باب عالمات النبوة في اإلسالم 25كتاب المناقب:  61أخرجه البخاري في: 
  776رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  عنها من فضائل زينب أم المؤمنين رضي اهللا

  776رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َعاِئَشَة، َأن َبْعَض َأْزَواِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُقْلَن ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأيَنا 
َأْطَوَلُهن َيًدا َفَعِلْمَنا َبْعُد، َأنَما  َأْسَرُع ِبَك ُلُحوًقا َقاَل: َأْطَوُلُكن َيًدا َفَأَخُذوا َقَصَبًة َيْذَرُعوَنَها َفَكاَنْت َسْوَدةُ 

َدَقَة أخرجه البخاري في:  َقُة، َوَكاَنْت َأْسَرَعَنا ُلُحوًقا ِبِه، َوَكاَنْت ُتِحُب الصد24َكاَنْت ُطوَل َيِدَها الص 
  باب أي الصدقة أفضل 11كتاب الزكاة: 

  776رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  م أنس بن مالكمن فضائل أم سليم أ
   777رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 صلى اهللا عليه وسلم، َلْم َيُكْن َيْدُخُل َبْيتًا ِباْلَمِديَنِة، َغْيَر َبْيِت ُأم ِبيالن حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َأن 
كتاب  56ا، ُقِتَل َأُخوَها َمِعي أخرجه البخاري في: ُسَلْيٍم، ِإال َعَلى َأْزَواِجِه َفِقيَل َلُه َفَقاَل: ِإني َأْرَحُمهَ 

  باب فضل من جهز غازًيا أو خلفه بخير 38الجهاد والسير: 
  777رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل عبد اهللا بن مسعود وأمه رضي اهللا تعالى عنهما

  777رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

عنه، َقاَل: َقِدْمُت، َأَنا َوَأِخي ِمَن اْلَيَمِن، َفَمكْثَنا ِحيًنا َما ُنَرى ِإال حديث َأبي ُموسى اَألْشَعِري رضي اهللا 



      

ِل َأن َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيِت النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِلَما َنَرى ِمْن ُدُخوِلِه َوُدُخو 
ِه َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وس كتاب فضائل أصحاب النبي صلى  62لم أخرجه البخاري في: ُأم

  باب مناقب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 37اهللا عليه وسلم: 
  777رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َخَطَب، َفَقاَل: َواِهللا َلَقْد َأَخْذُت ِمْن ِفي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
اِهللا،  ِبْضًعا َوَسْبِعيَن ُسوَرًة، َواِهللا َلَقْد َعِلَم َأْصَحاُب النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأني ِمْن َأْعَلِمِهْم ِبِكَتابِ 

  َوَما َأَنا ِبَخْيِرِهم
َردا َيُقوُل َغْيَر َذِلَك  َقاَل َشِقيٌق (َراِوي اْلَحِديِث): َفَجَلْسُت ِفي اْلِحَلِق َأْسمُع َما َيُقوُلوَن، َفَما َسِمْعتُ 

  باب القراء من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم 8كتاب فضائل القرآن:  66أخرجه البخاري في: 
   778رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َلْت ُسوَرٌة ِمْن ِكَتاِب اِهللا حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َواِهللا الِذي َال ِإلَه َغْيُرهُ َما ُأْنزِ 
َوَلْو َأْعَلُم َأَحًدا َأْعَلَم ِمني ِإال َوَأَنا َأْعَلُم َأْيَن ُأْنِزَلْت َوَال ُأْنِزَلْت آَيٌة ِمْن ِكَتاِب اِهللا ِإال َوَأَنا َأْعَلُم ِفيَم ُأْنِزَلْت 

باب القراء من  8كتاب فضائل القرآن:  66رجه البخاري في: ِبِكَتاِب اِهللا ُتَبلُغُه اِإلِبُل َلَرِكْبُت ِإَلْيِه أخ
  أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم

  778رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ُجٌل حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: ُذِكَر َعْبُد اِهللا ِعْنَد َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َفَقاَل: َذاَك رَ 
ُأِحبُه َبْعَد َما َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقوُل: اْسَتْقِرئوا اْلُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة: ِمْن َعْبِد  َال َأَزالُ 

ي في: اِهللا َمْسُعوٍد (َفَبَدَأ ِبِه)، َوَساِلم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة، َوُأَبي ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل أخرجه البخار 
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة  26كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم:  62

  رضي اهللا عنه
  778رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل ُأَبّي بن كعب وجماعة من األنصار رضي اهللا تعالى عنهم

  779رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

ُقْرآَن َعَلى َعْهِد النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْرَبَعٌة: ُكلُهْم ِمَن حديث َأَنِس رضي اهللا عنه، َقاَل: َجَمَع الْ 
، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد، َوَزْيُد اْبُن ثَاِبٍت أخرجه البخاري في:  كتاب مناقب  63اَألْنَصاِر؛ ُأَبي

  باب مناقب زيد بن ثابت رضي اهللا عنه 17األنصار: 
   779م الصفحة: رق 1رقم الجزء: 
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: ِإن اَهللا َأَمَرِني َأْن َأْقَرأ  صلى اهللا عليه وسلم ُألَبي ِبيحديث َأَنِس ْبِن َمالٍك رضي اهللا عنه، َقاَل الن
 كتاب مناقب 63َعَلْيَك َلْم َيُكِن الِذيَن َكَفُروا َقاَل: َوَسماِني َقاَل: َنَعْم َفَبَكى أخرجه البخاري في: 

  باب مناقب أبي بن كعب رضي اهللا عنه 16األنصار: 
  779رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل سعد بن معاذ رضي اهللا عنه

  779رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َجاِبٍر رضي اهللا عنه: َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اْهَتز اْلَعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن 
  باب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه 12كتاب مناقب األنصار:  63ُمَعاٍذ أخرجه البخاري في: 

  780رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: ُأْهِدَيْت ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم ُحلٌة َحِريٍر، َفَجَعَل َأْصَحاُبُه 
ُبوَن ِمَن ِليِنَها َفَقاَل: َأَتْعَجُبوَن ِمْن ِليِن هِذِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َخْيٌر ِمْنَها، َأْو َأْلَيُن َيَمسوَنَها َوَيْعجَ 

  باب مناقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه 12كتاب مناقب األنصار:  63أخرجه البخاري في: 
  780رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، َقاَل: ْأْهِدَي ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم ُجبُة ُسْنُدٍس، َوَكاَن َيْنهى َعِن حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه

 ٍد ِبَيِدِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِفي اْلَجن ِذي َنْفُس ُمَحماُس ِمْنَها َفَقاَل: َوالِة َأْحَسُن ِمْن اْلَحِريِر َفَعِجَب الن
  باب قبول الهدية من المشركين 28كتاب الهبة:  51هَذا أخرجه البخاري في: 

  780رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  من فضائل عبد اهللا بن عمرو بن حرام والد جابر رضي اهللا تعالى عنه
   780رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

)3/172(  

  

ٍد، َقْد ُمثَل ِبِه، َحتى ُوِضَع َبْيَن حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنهما، َقاَل: ِجيَء بَِأِبي، َيْوَم ُأحُ 
َي َثْوًبا َفَذَهْبُت ُأِريُد َأْن َأْكِشَف َعْنُه، َفَنَهاِني َقْوِمي،  َيَدْي َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوَقْد ُسج ثُم

ه وسلم، َفُرِفَر َفَسِمَع َصْوَت َصاِئَحٍة، َذَهْبُت َأْكِشُف َعْنُه َفَنَهاِني َقْوِمي، َفَأَمَر َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علي
َمَالِئَكُة ُتِظلُه َفَقاَل: َمْن هِذِه َفَقاُلوا: اْبَنُة َعْمِرو َأْو ُأْخُت َعْمِرو، َقاَل: َفِلَم َتْبِكي َأْو َال َتْبِكي، َفَما َزاَلِت الْ 

  باب حدثنا علي بن عبد اهللا 35كتاب الجنائز:  23ِبَأْجِنَحِتَها َحتى رِفَع أخرجه البخاري في: 
  780رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل أبي ذر رضي اهللا عنه

   781رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َذا حديث اْبِن َعباٍس، َقاَل: َلما َبَلَغ َأَبا َذر َمْبَعُث النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َألِخيِه: اْرَكْب ِإَلى ه
ِمْن َقْوِلِه ثُم اْئِتِني اْلَواِدي َفاْعَلْم ِلي ِعْلَم هَذا الرُجِل الِذي َيْزُعُم َأنُه َنِبي َيْأِتيِه اْلَخَبُر ِمَن السِماِء َواْسَمْع 

، َفَقاَل لَ  َرَجَع ِإَلى َأِبي َذر ى َقِدَمُه، َوَسِمَع ِمْن َقْوِلِه، ُثمُه: َرَأْيُتُه َيْأُمُر ِبَمَكاِرِم اَألْخَالِق، َفاْنَطَلَق اَألُخ َحت
َد َوَحَمَل َشنًة َلُه، ِفيَها َماٌء، حَ  ا َأَرْدُت َفَتَزوْعِر َفَقاَل: َما َشَفْيَتِني ِمم َة َوَكَالًما، َما ُهَو ِبالشى َقِدَم َمكت

َوَال َيْعِرُفُه َوَكِرَه َأْن َيْسَأَل َعْنُه، َحتى َأْدَرَكُه َبْعُض  َفَأَتى اْلَمْسِجَد َفاْلَتَمَس النِبي صلى اهللا عليه وسلم،
ْيٍء َحتى َأْصَبَح اللْيِل َفرآُه َعِلي، َفَعَرَف َأنُه َغِريٌب َفَلما َرآهُ َتِبَعُه َفَلْم َيْسَأْل َواِحٌد ِمْنُهَما َصاِحَبُه َعْن شَ 

ِإَلى اْلَمْسِجِد، َوَظل ذِلَك اْلَيْوَم، َوَال َيَراُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َحتى َأْمسى  ثُم اْحَتَمَل ِقْرَبَتُه َوَزاَدهُ 
، َفَقاَل: َأَما َناَل ِللرُجِل َأْن َيْعَلَم َمْنِزَلُه َفَأَقاَمُه، َفَذَهبَ  ِبِه َعِلي ِبِه َمَعُه، َال َيْسَألُ  َفَعاَد ِإَلى َمْضَجِعِه َفَمر 

ثُم َقاَل: َأَال َواِحٌد ِمْنُهَما َصاِحَبُه َعْن َشْيٍء َحتى ِإَذا َكاَن َيْوُم الثاِلِث، َفَعاَد َعِلي ِمْثَل ذِلَك، َفَأَقاَم َمَعُه 
َفَعَل، َفَأْخَبَرُه َقاَل: َفِإنُه ُتَحدثُِني َما الِذي َأْقَدَمَك َقاَل: ِإْن َأْعَطْيَتِني َعْهًدا َوِميَثاًقا َلُتْرِشَدنِني، َفَعْلُت فَ 

َك َحق، َوُهَو َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفِإَذا َأْصَبْحَت َفاتِبْعِني، َفِإني ِإْن َرَأْيُت َشْيًئا َأَخاُف َعَليْ 
   ُقْمُت َكَأني ُأِريقُ 
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َمْدَخِلي َفَفَعَل، َفاْنَطَلَق َيْقُفوُه، َحتى َدَخَل َعَلى النِبي صلى اهللا  اْلَماَء َفِإْن َمَضْيُت َفاتِبْعِني، َحتى َتْدُخلَ 
َلى عليه وسلم، َوَدَخَل َمَعُه، َفَسِمَع ِمْن َقْوِلِه، َوَأْسَلَم َمَكاَنُه َفَقاَل َلُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم اْرِجْع إِ 

َأْمِري َقاَل: َوالِذي َنْفِسي َبَيِدِه َألْصُرَخن ِبَها َبْيَن َظْهَراَنْيِهْم َفَخَرَج َحتى َأَتى  َقْوِمَك َفَأْخِبْرُهْم َحتى َيْأِتَيكَ 
اْلَقْوُم َفَضَرُبوُه  اْلَمْسِجَد، َفَناَدى ِبَأْعَلى َصْوِتِه: َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اُهللا، َوَأن ُمَحمًدا َرُسوُل اِهللا ثُم َقامَ 

 َطِريَق ِتَجاِرُكْم تى َأْضَجُعوُه َوَأَتى اْلَعباُس، َفَأَكب َعَلْيِه َقاَل: َوْيَلُكْم َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنُه ِمْن ِغَفاٍر، َوَأن حَ 
َفَأَكب اْلَعباُس َعَلْيِه أخرجه ِإَلى الشاِم َفَأْنَقَذُه ِمْنُهْم ثُم َعاَد ِمَن اْلَغِد ِلِمْثِلَها، َفَضَرُبوُه، وثَاُروا ِإَلْيِه، 

  باب إسالم أبي ذر رضي اهللا عنه 33كتاب مناقب األنصار:  63البخاري في: 
  781رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

  783رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 حديث َجِريٍر رضي اهللا عنه، َقاَل: َما َحَجَبِني الن صلى اهللا عليه وسلم ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َوَال َرآِني ِإال ِبي
اللُهم ثَبْتُه  َتَبسَم ِفي َوْجِهي َوَلَقْد َشَكْوُت إَِلْيِه َأني َال َأْثُبُت َعَلى اْلَخْيِل، َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل:

  باب من ال يثبت على الخيل 162كتاب الجهاد:  56ي في: َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديا أخرجه البخار 
   783رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َجِريٍر َقاَل ِلي َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأَال ُتِريُحِني ِمْن ِذي اْلَخَلَصِة َوَكاَن َبْيًتا ِفي 
َفاْنَطَلْقُت ِفي َخْمِسيَن َوَماَئِة َفاِرٍس ِمْن َأْحَمَس، َوَكاُنوا َأْصَحاَب َخْيٍل َخْثَعَم، ُيَسمى َكْعَبَة اْلَيَماِنَيَة َقاَل: 

َقاَل: َوُكْنُت َال َأْثُبُت َعَلى اْلَخْيِل َفَضَرَب ِفي َصْدِري، َحتى َرَأْيُت َأَثَر َأَصاِبِعِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل: 
ْهِديا َفاْنَطَلَق ِإَلْيَها، َفَكَسَرَها َوَحرَقَها ثُم َبَعَث ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه اللُهم ثَبْتُه َواْجَعْلُه َهاِدًيا مَ 

ُف، َأْو وسلم ُيْخِبُرهُ َفَقاَل َرُسوُل َجِريٍر: َوالِذي َبَعَثَك ِباْلَحق َما ِجْئُتَك َحتى َتَرْكتَها َكَأنها َجَمٌل َأْجوَ 
كتاب الجهاد:  56َباَرَك ِفي َخْيِل َأْحَمَس َوِرَجاِلَها، َخْمَس َمراٍت أخرجه البخاري في: َأْجَرُب َقاَل: فَ 

  باب حرق الدور والنخيل 154
  784رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  فضائل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

  785رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ى اهللا عليه وسلم، َدَخَل اْلَخَالَء، َفَوَضْعُت َلُه َوُضوًءا، َقاَل: َمْن حديث اْبِن َعباٍس، َأن النِبي صل
باب وضع  10كتاب الوضوء:  4َوَضَع هَذا َفُأْخِبَر َفَقاَل: اللُهم َفقْهُه ِفي الديِن أخرجه البخاري في: 

  الماء عند الخالء
  785رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  رضي اهللا عنهما من فضائل عبد اهللا بن عمر

   785رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َها  صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َرَأى رْؤَيا َقص ِبيُجُل، ِفي َحَياِة النحديث َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن الر
َها َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَتَمنْيُت َأْن َأَرى ُرْؤَيا، فَ  َأُقص

 وسلم، َوُكْنُت ُغَالًما َشابا َوُكْنُت َأَناُم ِفي اْلَمْسِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَرَأْيُت ِفي
ْطِويٌة َكَطي اْلِبْئِر، َوإَِذا َلَها َقْرَناِن، َوإَِذا ِفيَها النْوِم َكَأن َمَلَكْيِن َأَخَذاِني، َفَذَهَبا ِبي ِإَلى الناِر َفِإَذا ِهَي مَ 

ْم ُتَرْع ُأَناٌس، َقْد َعَرْفُتُهْم َفَجَعْلُت َأُقوُل: َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الناِر َقاَل: َفَلِقَيَنا َمَلٌك آَخُر، َفَقاَل ِلي: لَ 
ْتَها َحْفَصُة  ُجُل َعْبُد َفَقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة، َفَقصَعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِنْعَم الر

كتاب  19اِهللا َلْو َكاَن ُيَصلي ِمَن اللْيِل َفَكاَن، َبْعُد، َال َيَناُم ِمَن اللْيِل ِإال َقِليًال أخرجه البخاري في: 
  باب فضل قيام الليل 2التهجد: 

  785رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  786رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُه َوَوَلَدُه حديث َأَنٍس َعْن ُأم ُسَلْيٍم َقاَلْت: َيا َرُسوَل اِهللا َأَنٌس َخاِدُمَك، اْدُع اَهللا َلُه َقاَل: الّلُهم َأْكِثْر َمالَ 

  باب الدعاء بكثرة المال والبركة 47كتاب الدعوات:  80ي: َوَباِرْك َلُه ِفيَما َأْعَطْيَتُه أخرجه البخاري ف
   786رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َلَقْد حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َأَسر ِإَلي النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِسًرا، َفَما َأْخَبْرُت ِبِه َأَحًدا َبْعَدُه وَ 
  باب حفظ السر 46كتاب االستئذان:  79َما َأْخَبْرُتَها ِبِه أخرجه البخاري في: َسَأَلْتِني ُأم ُسَلْيٍم، فَ 

  786رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  من فضائل عبد اهللا بن سالم رضي اهللا تعالى عنه
  786رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
يه وسلم َيُقوُل َألَحٍد َيْمِشي َعَلى حديث َسْعِد ْبِن َأِبي َوقاٍص َقاَل: َما َسِمْعُت النِبي صلى اهللا عل

اِهٌد ِمْن َبِني اَألْرِض ِإنُه ِمْن َأْهِل اْلَجنِة ِإال ِلَعْبِد اِهللا ْبِن َسَالٍم َقاَل: َوِفيِه َنَزَلْت هِذِه اآلَيُة (َوَشِهَد شَ 
د اهللا بن سالم باب مناقب عب 19كتاب مناقب األنصار:  63ِإْسَراِئيَل اآلية) أخرجه البخاري في: 

  رضي اهللا عنه
   786رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َلى حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َسَالٍم َعْن َقْيِس ْبِن ُعَباٍد، َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِفي َمْسِجِد اْلَمِديَنِة، َفَدَخَل َرُجٌل عَ 
َز ِفيِهَما، ثُم َخَرَج َوَتِبْعُتُه، َوْجِهِه َأَثُر اْلُخُشوِع َفَقاُلوا: هَذا َرُجٌل ِمْن َأهْ  ى َرْكَعَتْيِن، َتَجوِة َفَصلِل اْلَجن

 َأْن َيُقوَل َما َفُقْلُت: ِإنَك ِحيَن َدَخْلَت اْلَمْسِجَد، َقاُلوا: هَذا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنِة َقاَل: َواِهللا َما َيْنَبِغي َألَحدٍ 
ِلَم َذاَك َرَأْيُت ُرْؤَيا َعَلى َعْهِد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَقَصْصُتَها َعَلْيِه َوَرَأْيُت  َال َيْعَلُم َوَسُأَحدُثكَ 

ُه ِفي َكأني ِفي َرْوَضٍة (َذَكَر ِمْن َسَعِتَها َوُخْضَرِتَها) َوْسَطَها َعُموٌد ِمْن َحِديٍد، َأْسفُلُه ِفي اَألْرِض َوَأْعالَ 
َالُه ُعْرَوٌة، َفِقيَل َلُه اْرَقْه ُقْلُت َال َأْسَتِطيُع َفَأَتاِني ِمْنَصٌف َفَرَفَع ِثَياِبي ِمْن َخْلِفي َفَرِقيُت، الَسَماِء ِفي َأعْ 

َعَلى ْصتَها َحتى ُكْنُت ِفي َأْعَالَها َفَأَخْذُت ِباْلُعْرَوِة َفِقيَل َلُه: اْسَتْمِسْك َفاْستَْيَقْظُت، َوإِنَها َلِفي َيِدي َفَقصَ 
ْوَضُة اِإلْسَالُم، َوَذِلَك اْلَعُموُد َعُموُد اِإلْسَالِم، ِوِتْلَك الْ  صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: ِتْلَك الر ِبيُعْرَوُة الن

 63ي في: ُعْرَوةُ الُوْثقى َفَأْنَت َعَلى اِإلْسَالِم َحتى َتُموَت َوَذاَك الرُجُل َعْبُد اِهللا ْبُن َسَالٍم أخرجه البخار 
  باب مناقب عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه 19كتاب مناقب األنصار: 

  787رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  فضائل حسان بن ثابت رضي اهللا عنه
   788رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَمْسِجِد َوَحساُن ُيْنِشُد، َفَقاَل: ُكْنُت  حديث َحساِن ْبِن َثاِبٍت َعْن َسِعيٍد ْبِن اْلُمَسيِب، َقاَل: َمر ُعَمُر ِفي
َرُسوَل اِهللا  ُأْنِشُد ِفيِه، ِوِفيِه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك ثُم اْلَتَفت ِإَلى َأِبي ُهَرْيَرَة، َفَقاَل: َأْنُشُدَك ِباِهللا َأَسِمْعتَ 

 59وِح اْلُقُدِس َقاَل: َنَعْم أخرجه البخاري في: صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َأِجْب َعني، الّلُهم َأيْدُه ِبرُ 
  باب ذكر المالئكة 6كتاب بدء الخلق: 

  788رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْلَبَراِء رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِلَحساَن: اْهُجهُْم َأْو َهاِجِهْم َوِجبِريُل 
  باب ذكر المالئكة 6كتاب بدء الخلق:  59في:  َمَعَك أخرجه البخاري

  788رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َناِفُح َعِن حديث َعاِئَشَة َعْن ُعْرَوَة، َقاَل: َذَهْبُت َأُسب َحساَن ِعْنَد َعاِئَشَة، َفَقاَلْت: َال َتُسبُه، َفِإنُه َكاَن يُ 
باب من أحب أن ال يسب  16كتاب المناقب:  61ي: النِبي صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري ف

  نسبه
  789رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ان ْبُن ثَاِبٍت، ُيْنِشُدَها ِشْعًرا، ُيَشبُب حديث َعاِئَشَة َعْن َمْسُروٍق، َقاَل: َدَخْلَنا َعَلى َعاِئَشَة، َوِعْنَدَها َحس

   ِبَأْبَياٍت َلُه، َوَقاَل:
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 َزاٌن َما ُتَزن ِبِريَبٍةَوُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم اْلَغَواِفِلَفَقاَلْت َلُه َعاِئَشُة: لِكنَك َلْسَت َكذِلَك َقالَ َحَصاٌن رَ 
ُهْم َلُه َعَذاٌب ِمنْ َمْسُروٌق: َفقْلُت َلَها ِلَم تَْأَذِني َلُه َأْن َيْدُخَل َعَلْيِك َوَقْد َقاَل اُهللا َتَعاَلى (َوالِذي َتَولى ِكْبَرُه 

 صلى َعِظيٌم) َفَقاَلْت: َوَأي َعَذاٍب َأَشد ِمَن اْلَعمى َقاَلْت َلُه: ِإنُه َكاَن ُيَناِفُح، َأْو ُيَهاِجي َعْن َرُسوِل اهللاِ 
  باب حديث اإلفك 34كتاب المغازي:  64اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري في: 



      

  789رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

اِئَشَة، َقاَلْت: اْسَتْأَذَن َحساُن النِبي صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِهَجاِء اْلُمْشِرِكيَن َقاَل: َكْيَف حديث عَ 
كتاب  61ِبَنَسِبي َفَقاَل َحساٌن: َألُسلنَك ِمْنُهْم َكَما ُتَسل الشَعَرُة ِمَن اْلَعِجيِن أخرجه البخاري في: 

  ال يسب نسبهباب من أحب أن  16المناقب: 
  789رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي اهللا عنه

   790رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ليه وسلم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: ِإنُكْم َتْزُعُموَن َأن َأَبا ُهَرْيَرَة ُيْكِثُر اْلَحِديَث َعَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا ع
اُهللا اْلَمْوِعُد ِإني ُكْنُت اْمَرًءا ِمْسِكيًنا، أَْلَزُم َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَلى ِمْلِء َبْطِني َوَكاَن وَ 

ْفُق ِباَألْسَواِق َوَكاَنِت اَألْنَصاُر َيْشَغُلُهُم اْلِقَياُم َعَلى َأْمَواِلِهْم َفَشِهدْ  ْن َرُسوِل ُت مِ اْلُمَهاِجروَن َيْشَغُلُهُم الص
ْنسى اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َذاَت َيْوٍم َوَقاَل: َمْن َيْبُسْط ِرَداَءُه َحتى َأْقِضَي َمَقاَلِتي، ثُم َيْقِبْضُه َفَلْن يَ 

ْعُتُه ِمْنُه أخرجه َشْيًئا َسِمَعُه ِمني َفَبَسْطُت ُبْرَدًة َكاَنْت َعَلي َفَوالِذي َبَعَثُه ِباْلَحق َما َنِسيُت َشْيًئا َسمِ 
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى اهللا عليه  22كتاب االعتصام:  96البخاري في: 

  وسلم كانت ظاهرة
  790رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل أهل بدر رضي اهللا عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة

   790رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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 َبْيَر َواْلِمْقَداَد ْبَن  حديث َعِلي رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَعَثِني َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َأَنا َوالز
اْنَطَلْقَنا، اَألْسَوِد َقاَل: اْنَطِلُقوا َحتى َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، َفِإن ِبَها َظِعيَنَة، َوَمَعَها ِكتَاٌب، َفُخُذوهُ ِمْنَها فَ 

ْوَضِة َفِإَذا َنْحُن ِبالظِعيَنِة َفُقْلَنا: َأْخِرِجي اْلِكَتاَب َفَقاَلْت: َتَعاَدى بِ  َتَهْيَنا ِإَلى الر َما َمِعي َنا َخْيُلَنا َحتى اْن



      

ا ِبِه َرُسوَل اِهللا صلى اهللا ِمْن ِكَتاٍب َفُقْلَنا: َلُتْخِرَجن اْلِكَتاَب َأْو َلُنْلِقَين الثَياَب َفَأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها َفَأَتْينَ 
ُهْم عليه وسلم َفِإَذا ِفيِه: ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْلَتَعَة، ِإَلى ُأَناٍس ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، ِمْن َأْهِل َمكَة، ُيْخِبرُ 

اِطُب َما هَذا ِبَبْعِض َأْمِر َرسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َيا حَ 
َكاَن َمْن َقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا َال َتْعَجْل َعَلي ِإني ُكْنُت اْمَرًءا ُمْلَصًقا ِفي ُقَرْيٍش، َوَلْم َأُكْن ِمْن َأْنُفِسَها وَ 

ْحَبْبُت، ِإذ َفاَتِني َذِلَك ِمَن النَسِب َمَعَك ِمَن اْلُمَهاِجِريَن، َلُهْم َقَراَباٌت ِبَمكَة َيْحُموَن ِبَها َأْهِليِهْم َوَأْمَوالُهْم؛ َفأَ 
ْلُكْفِر َبْعَد اِإلْسَالِم ِفيِهْم، َأْن َأتِخَذ ِعْنَدُهْم َيًدا َيْحُموَن ِبَها َقَراَبِتي َوَما َفَعْلُت ُكْفًرا َوَال اْرِتَداًدا، َوَال ِرًضا ِبا

ْم َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اِهللا َدْعِني َأْضِرْب ُعُنَق هَذا َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َلَقْد َصَدَقكُ 
َفَقاَل: اْعَمُلوا َما  اْلُمَناِفِق َقاَل: ِإنُه َقْد َشِهَد َبْدًرا، َوَما ُيْدريَك َلَعل اَهللا َأْن َيُكوَن َقِد اطَلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر،

   باب الجاسوس وقول 141كتاب الجهاد والسير:  56اري في: ِشْئتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم أخرجه البخ
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  اهللا تعالى (ال تتخذوا عدّوي وعدّوكم أولياء)
  790رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل أبي موسى وأبي عامر األشعريين رضي اهللا عنهما

  792رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

: ُكْنُت ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو َناِزٌل َباْلِجْعَراَنِة، حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقالَ 
، َفَقاَل: َأَال ُتْنِجُز لِ  صلى اهللا عليه وسلم َأْعَراِبي ِبيَة َواْلَمِديَنِة، َوَمَعُه ِبَالٌل َفَأَتى الني َما َبْيَن َمك

َقْد َأْكَثْرَت َعَلي ِمْن (َأْبِشْر) َفَأْقَبَل َعَلي َأِبي ُموسى َوِبَالٍل، َكَهْيَئِة َوَعْدَتِني َفَقاَل َلُه: َأْبِشْر َفَقاَل: 
َدْيِه َوَوْجَهُه ِفيِه، اْلَغْضَباِن، َفَقاَل: َرد اْلُبْشَرى، َفاْقَبَال َأْنُتَما َقاَال: َقبِْلَنا ثُم َدَعا ِبَقَدٍح، ِفيِه َماٌء، َفَغَسَل يَ 

َدْت ُأم ُثم َقاَل: اْشَرَبا ِمْنُه، َوَأْفِرَغا َعَلى ُوُجوِهُكَما َوُنُحوِرُكَما، َوَأْبِشَرا َفَأَخَذا اْلَقَدَح، َفَفَعَال َفَنا َوَمج ِفيِه،
ُكَما َفَأْفَضَال َلَها ِمْنُه َطاِئَفًة أخرجه البخاري في  ْتِر: َأْن َأْفِضَال ُألمب كتا 64َسَلَمَة، ِمْن َوَراِء الس

  باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان 56المغازي: 
   792رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُموَسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َلما َفَرَغ النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِمْن ُحَنْين، َبَعَث َأَبا 
مِة َفُقِتَل ُدَرْيٌد، َوَهَزَم اُهللا َأْصَحاَبُه َقاَل َأُبو ُموسى:  َعاِمٍر َعَلى َجْيٍش ِإَلى َأْوَطاٍس َفَلِقي ُدَرْيَد ْبنَ  الص

اْنَتَهْيُت إَِلْيِه، َوَبَعَثِني َمَع َأِبي َعاِمٍر َفُرِمَي َأُبو َعاِمٍر ِفي ُرْكَبِتِه َرَماُه ُجَشِمي ِبَسْهٍم فَأْثَبَتُه ِفي ُرْكَبِتِه فَ 
َفَأَشاَر ِإَلي َأِبي ُموسى، َفَقاَل: َذاَك َقاِتِلي الِذي َرَماِني َفَقَصْدُت َلُه َفَلِحْقُتُه َفَلما  َفُقْلُت: َيا َعم َمْن َرَماكَ 

ثُم سْيِف، َفَقَتْلُتُه َرآِني َولى َفاتَبْعُتُه َوَجَعْلُت َأُقوُل َلُه: َأَال َتْسَتِحي َأَال َتْثُبُت َفَكف َفاْخَتَلْفَنا َضْرَبَتْيِن بِال
ا اْبَن َأِخي ُقْلُت َألِبي َعاِمٍر: َقَتَل اُهللا َصاِحَبَك َقاَل: َفاْنِزْع هَذا السْهَم َفَنَزْعُتُه، َفَنَزا ِمْنُه اْلَماُء َقاَل: يَ 

َعَلى الناِس،  َأْقِرىِء النِبي صلى اهللا عليه وسلم السَالَم، َوُقْل َلُه: اْسَتْغِفْر ِلي َواْسَتْخَلَفِني َأُبو َعاِمرٍ 
، َفَمُكَث َيِسيًرا، ثُم َماَت َفَرَجْعُت، َفَدَخْلُت َعَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، ِفي َبْيِتِه َعَلى َسِريٍر ُمْرَملٍ 

َأِبي َعاِمٍر َوَقاَل ُقْل َلُه اْسَتْغِفْر  َوَعَلْيِه ِفَراٌش َقْد َأثَر ِرَماُل السِريٍر ِبَظْهِرِه َوَجْنَبْيِه، َفَأْخَبْرُتُه ِبَخَبِرَنا، َوَخَبرِ 
َأ، ُثم َرَفَع َيَدْيِه َفَقاَل: الّلُهم اْغِفْر ِلُعَبْيٍد َأِبي َعاِمٍر َوَرَأْيُت َبَياَض  َقاَل:  ِلي َفَدَعا ِبَماٍء َفَتَوض ِإْبَطْيِه ثُم

ْلِقَك ِمَن الناِس َفقُْلُت: َوِلي َفاْسَتْغِفْر َفَقاَل: الّلُهم اْغِفْر ِلَعْبِد الّلُهم اْجَعْلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفوَق َكِثيٍر ِمْن خَ 
   اِهللا ْبِن َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلهُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
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  ُمْدَخًال َكِريًما
 64َرى َألِبي ُموسى أخرجه البخاري في: َقاَل َأُبو ُبْرَدَة (َراِوي اْلَحِديِث): ِإْحَداُهَما َألِبي َعاِمٍر، واُألخْ 

  باب غزاة أوطاس 55كتاب المغازي: 
  793رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل األشعريين رضي اهللا عنهم

  795رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْشَعِرييَن ِباْلُقْرآِن ِحيَن حديث َأِبي ُموسى َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإني َألْعِرُف َأْصَواَت ُرْفَقِة األَ 
َلُهْم ِحيَن َنَزُلوا َيْدُخُلوَن ِباللْيِل، َوَأْعِرُف َمَناِزَلُهْم ِمْن َأْصَواِتِهْم ِباْلُقْرآِن ِباللْيِل، َوإِْن ُكْنُت َلْم َأَر َمَنازِ 

، َقاَل َلُهْم ِإن َأْصَحاِبي َيأُمُروَنُكْم َأْن َتْنُظُروُهْم ِبالنَهاِر َوِمْنُهْم َحِكيٌم، ِإَذا َلِقَي اْلَخْيَل (َأْو َقاَل) اْلعَ  ُدو
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64أخرجه البخاري في: 

  795رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي اْلَغْزِو، َأْو َقل حديث َأِبي ُموسى، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اَألْشَعِرييَن ِإَذا َأْرَمُلوا فِ 



      

اٍء َواِحٍد ِبالسِويِة َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة، َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد، ثُم اْقَتَسُموُه َبْيَنُهْم، ِفي ِإنَ 
ي الطعام والنهد باب الشركة ف 1كتاب الشركة:  47َفُهْم ِمني َوَأَنا ِمْنُهْم أخرجه البخاري في: 

  والعروض
  795رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي اهللا عنهم

   795رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َمْخَرُج النِبي صلى حديث َأِبي ُموسى َوَأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس َعْن َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َبَلَغَنا 
ا َأُبو ُبْرَدَة، اهللا عليه وسلم، َوَنْحُن ِباْلَيَمِن َفَخَرْجَنا ُمَهاِجِريَن ِإَلْيِه، َأَنا َوَأَخَواِن ِلي، َأَنا َأْصَغُرُهْم، َأَحُدُهمَ 

ْلَقْتَنا َسِفيَنُتَنا َواآلَخُر َأُبو ُرْهٍم ِفي َثَالَثٍة َوَخْمِسيَن َأِو اْثَنْيِن َوَخْمِسيَن َرُجًال ِمْن  َقْوِمي َفَرِكْبَنا َسِفيَنًة، َفَأ
، ِباْلَحَبَشِة، َفَواَفْقَنا َجْعَفَر ْبَن َأِبي َطاِلٍب َفَأَقْمَنا َمَعُه َحتى َقِدْمَنا َجِميًعا َفوَ  َجاِشيصلى ِإَلى الن ِبياَفْقَنا الن

ُأَناٌس ِمَن الناِس َيُقوُلوَن َلَنا: (َيْعِني َألْهِل السِفينِة) َسَبْقَناُكْم  اهللا عليه وسلم، ِحيَن اْفَتَتَح َخْيَبَر َوَكانَ 
   ِباْلِهْجَرة
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َوَدَخَلْت َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْيٍس، َوِهَي ِممْن َقِدَم َمَعَنا، َعَلى َحْفَصَة، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، 
َهاَجَرْت ِإَلى النَجاِشي ِفيَمْن َهاَجَر َفَدَخَل ُعَمُر َعَلى َحْفَصَة، َوَأْسَماُء ِعْنَدَها َفَقاَل َزاِئرًة َوَقْد َكاَنْت 

 هِذِه َقاَلْت ُعَمُر، ِحيَن َرَأى َأْسَماَء: َمْن هِذِه َقاَلْت: َأْسَماُء ِبْنُت ُعَمْيٍس َقاَل ُعَمُر: اْلَحَبِشيُة هِذِه اْلَبْحِريةُ 
ُء: َنَعم َقاَل: َسَبْقَناُكْم ِباْلِهْجَرِة، َفَنْحُن َأَحق ِبَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِمْنُكْم َفَغِضَبْت، َأْسَما

ِفي َوَقاَلْت: َكال َواِهللا ُكْنتْم َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ُيْطِعُم َجاِئَعُكْم، َوَيِعُظ َجاِهَلُكْم َوُكنا 
(َأْو) ِفي َأْرِض اْلُبَعَداِء اْلُبَغَضاِء ِباْلَحَبَشِة َوَذِلَك ِفي اِهللا َوِفي َرُسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم َواْيُم َداِر، 

نا اِهللا َال َأْطَعُم َطَعاًما، َوَال َأْشَرُب َشَراًبا، َحتى َأْذُكَر َما ُقْلَت لَرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَنْحُن كُ 
 َعَلْيِه ى َوَنَخاُف، َوَسَأْذُكُر َذِلَك ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم، َوَأْسَأُلُه َواِهللا َال َأْكِذُب َوَال َأِزيُغ َوَال َأِزيدُ ُنْؤذَ 

ُقْلِت َلُه َفَلما َجاَء النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َيا َنِبي اِهللا ِإن ُعَمَر َقاَل َكَذا َوَكَذا َقاَل: َفَما 
ُتْم، َأْهَل السِفيَنِة َقاَلْت: قْلُت َلُه َكَذا َوَكَذا َقاَل: َلْيَس ِبَأَحق ِبي ِمْنُكْم َوَلُه َوَألْصَحاِبِه ِهْجَرٌة َواِحَدٌة َوَلُكْم َأنْ 



      

  ِهْجَرتَانِ 
اًال، َيْسَأُلوِني َعْن هَذا اْلَحِديِث َما ِمَن الدْنَيا َقاَلْت: َفَلَقْد َرَأْيُت َأَبا ُموسى َوَأْصَحاَب السِفيَنِة َيْأُتوِني َأْرسَ 

   َشْيٌء ُهْم ِبِه َأْفَرُح، َوَال َأْعَظُم ِفي َأْنُفِسِهْم، ِمما َقاَل َلُهُم النِبي صلى اهللا عليه وسلم

)3/188(  

  

  796رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْت َأْسَماُء: َفَلَقْد َرَأْيُت َأَبا ُموسى َوإِنُه ِلَيْسَتِعيُد هَذا اْلَحِديَث ِمني أخرجه َقاَل َأُبو ُبْرَدَة (َراِوي اْلَحِديِث) َقالَ 
  باب غزوة خيبر 38كتاب المغازي:  64البخاري في: 
  796رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل األنصار رضي اهللا تعالى عنهم

  798رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ي اهللا عنه، َقاَل: َنَزَلْت هِذِه اآلَيُة ِفيَنا (ِإْذ َهمْت َطاِئَفتَاِن ِمْنُكْم َأْن َتْفَشَال) َبِني َسِلَمَة حديث َجاِبٍر رض
كتاب المغازي:  64َوَبِني َحاِرَثَة َوَما ُأِحب َأنَها َلْم ُتْنَزْل؛ َواُهللا َيُقوُل (َواُهللا َوِليُهَما) أخرجه البخاري في: 

  همت طائفتان منكم أن تفشالباب إذ  18
  798رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبُن َأْرَقَم، حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َحِزْنُت َعَلى َمْن ُأِصيَب ِبالَحرِة، َفَكَتَب ِإَلي َزْيُد ا

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: اللُهم اْغِفْر ِلَألْنَصاِر، َوَألْبَناِء َوَبَلَغُه ِشدُة ُحْزِني، َيْذُكُر َأنُه َسِمَع َرُسوَل 
باب قوله (هم  6سورة إذا جاءك المنافقون:  63كتاب التفسير:  65اَألْنَصاِر أخرجه البخاري في: 

  الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حتى ينفضوا)
  798رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ْبَياَن ُمْقِبِليَن، ِمْن  َساَء َوالصصلى اهللا عليه وسلم الن ِبيحديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َقاَل: َرَأى الن

َثَالَث ِمَراٍر ُعُرٍس، َفَقاَم النِبي صلى اهللا عليه وسلم ُمْمِثًال، َفَقاَل: اللُهم َأْنُتْم ِمْن َأَحب الناِس ِإَلي َقاَلَها 
باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لألنصار  5كتاب مناقب األنصار:  63رجه البخاري في: أخ

 أنتم أحب الناس إلي   
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  799رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

يه حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَءِت اْمَرَأةٌ ِمَن اَألْنَصاِر ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عل
 ُكْم َأَحبِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإنَمَها َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَقاَل: َوالَلَها َفكل وسلم َوَمَعَها َصِبي 

َتْيِن أخرجه البخاري في:  َمر اِس ِإَليباب قول النبي صلى اهللا عليه  5كتاب مناقب األنصار:  63الن
  اس إلي وسلم لألنصار أنتم أحب الن

  799رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: اَألْنَصاُر َكِرِشي َوَعْيَبِتي 
كتاب  63ه البخاري في: َوالناُس َسَيْكُثُروَن َوَيِقلوَن َفاْقَبُلوا ِمْن ُمْحِسِنِهْم َوَتَجاَوُزوا َعْن ُمِسيِئِهْم أخرج

  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم اقبلوا من محسنهم 11مناقب األنصار: 
  799رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في خير دور األنصار رضي اهللا عنهم

  800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

سلم: َخْيُر ُدوِر اَألْنَصاِر َبُنو حديث َأِبي ُأَسْيٍد رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه و 
اِر، ثُم َبُنو َعْبِد اَألْشَهِل، ثُم َبُنو اْلحِرِث ْبِن َخْزَرٍج، ثُم َبُنو َساِعَدَة؛ َوِفي ُكل ُدوِر األَ  جْنَصاِر َخْيرٌ الن  

َل َعلَ  َقْد َفض صلى اهللا عليه وسلم ِإال ِبيَلكْم َعَلى َكِثيٍر أخرجه َفَقاَل َسْعٌد: َمأ َأَرى الن ْيَنا َفِقيَل: َقْد َفض
  باب فضل دور األنصار 7كتاب مناقب األنصار:  63البخاري في: 
  800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  في حسن صحبة األنصار رضي اهللا عنهم

   800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َصِحْبُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اِهللا، َفَكاَن حديث َجِريِر ْبِن َعْبِد اِهللا َعْن َأَنِس بْ 
ُهْم ِإال َيْخُدُمِني َوُهَو َأْكَبُر ِمْن َأَنٍس َقاَل َجَريٌر: ِإني َرَأْيُت اَألْنَصاَر َيْصَنُعوَن َشيًئا، َال َأِجُد َأَحًدا ِمنْ 

  باب فضل الخدمة في الغزو 71جهاد: كتاب ال 56َأْكَرْمُتُه أخرجه البخاري في: 
  800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  دعاء النبّي صلى اهللا عليه وسلم لغفار وأسلم

  800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َأْسَلُم، َساَلَمَها اُهللا َوِغَفاُر، 
  باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وُجَهْيَنَة وأشجع 6كتاب المناقب:  61َر اُهللا َلَها أخرجه البخاري في: َغفَ 

  800رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث اْبِن ُعَمَر َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل َعَلى اْلِمْنَبِر: ِغَفاُر، َغَفَر اُهللا َلَها َوَأْسَلُم، 
باب ذكر أسلم  6كتاب المناقب:  61َها اُهللا َوُعَصيُة، َعَصِت اَهللا َوَرُسوَلُه أخرجه البخاري في: َساَلمَ 

  وغفار ومزينة وجهينة وأشجع
  801رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء

  801رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُقَرْيٌش َواَألْنَصاُر َوُجَهْيَنُة حديث َأِبي ُهرَ 
؛ َلْيَس َلُهْم َمْوًلى ُدوَن اِهللا َوَرُسوِلِه أخرجه البخاري في:  كتاب  61َوُمَزْيَنُة َوَأْسَلُم َوَأْشَجُع َوِغَفاُر، َمَواِلي

  ريشباب مناقب ق 2المناقب: 
   801رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َأْسَلُم َوِغَفاُر َوَشْيٌء ِمْن 
(َأْو َقاَل) َيْوَم اْلَقَياَمِة، ِمْن َأَسٍد َوَتِميٍم  ُمَزْيَنَة َوُجَهْيَنَة (َأْو َقاَل) َشْيٌء ِمْن ُجَهْيَنَة َأْو ُمَزْيَنَة، َخْيٌر ِعْنَد اهللاِ 

  باب قصة زمزم في المتن 11كتاب المناقب:  61َوَهَواِزَن َوَغَطَفاَن أخرجه البخاري في: 



      

  801رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

لم: ِإنَما َباَيَعَك ُسراق اْلَحِجيِج، ِمْن حديث َأِبي َبْكَرَة، َأن اَألْقَرَع ْبَن َحاِبٍس َقاَل ِللنِبي صلى اهللا عليه وس
ُمَزْيَنُة َأْسَلَم َوِغَفاَر َوُمَزْيَنَة َوُجَهْيَنَة َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َأَرَأْيَت ِإْن َكاَن َأْسَلُم َوِغَفاُر وَ 

اَن، َخاُبوا َوَخِسُروا َقاَل: َنَعْم َقاَل: َوالِذي َنْفِسي َبَيِدِه َوُجَهْيَنُة َخْيًرا ِمْن َبِني َتِميٍم َوَبِني َعاِمٍر َوَأَسٍد َوَغَطفَ 
  باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة 6كتاب المناقب:  61ِإنُهْم َلَخْيٌر ِمْنُهْم أخرجه البخاري في: 

  801رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

، َوَأْصَحاُبُه َعَلى النِبي صلى اهللا حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقِدَم ُطَفيْ  ْوِسيُل ْبُن َعْمِرو الد
اللُهم  عليه وسلم، َفَقاُلوا: َيا رُسوَل اِهللا ِإن َدْوًسا َعَصْت، َوَأَبْت َفاْدُع اَهللا َعَلْيَها َفِقيَل: َهَلَكْت َدْوٌس َقاَل:

باب الدعاء للمشركين بالهدي  100كتاب الجهاد:  56اْهِد َدْوًسا َوْأِت ِبِهْم أخرجه البخاري في: 
  ليتألفهم

   802رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َما ِزْلُت ُأِحب َبِني َتِميٍم ُمْنُذ َثَالٍث َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اِل َقاَل: َوَجاَءْت َصَدَقاُتُهْم َفَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا َيُقوُل ِفيِهْم َسِمْعُتُه َيُقوُل: هُ  جِتي َعَلى الدَأم ْم َأَشد

 ِإْسَماِعيِل عليه وسلم: هِذِه َصَدَقاُت َقْوِمَنا َوَكاَنْت َسبية ِمْنُهْم ِعْنَد َعاِئَشَة َفَقاَل: َأْعِتِقيَها، َفِإنَها ِمْن َوَلدِ 
  باب من ملك من العرب رقيًقا فوهب وباع 13كتاب العتق:  49ي: أخرجه البخاري ف

  802رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  خيار الناس
  803رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َتِجُدوَن الناَس َمَعاِدَن، 

اْلَجاِهِليِة ِخَياُرُهْم ِفي اإلْسَالِم، ِإَذا َفِقُهوا َوَتِجدوَن َخْيَر الناِس ِفي هَذا الشْأِن َأَشدُهْم َلُه  ِخَياُرُهْم ِفي
 61ي: َكَراِهَيًة َوَتِجُدوَن َشر الناِس َذا اْلَوْجَهْيِن الِذي َيأِتي هؤَُالِء َبَوْجٍه َوهؤَُالِء ِبَوْجٍه أخرجه البخاري ف

  باب قول اهللا تعالى (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) 1اب المناقب: كت
  803رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
  من فضائل نساء قريش

  803رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِنَساٍء َرِكْبَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: ِنَساُء ُقَرْيٍش َخْيُر 
 َتْرَكْب َمْرَيُم اِإلِبَل َأْحَناُه َعَلى ِطْفٍل، َوَأْرَعاهُ َعَلى َزْوٍج ِفي َذاِت َيِدِه َيُقوُل َأُبو ُهَرْيَرَة َعَلى ِإْثِر ذِلَك: َوَلمْ 

المالئكة باب قوله تعالى (إذ قالت  46كتاب األنبياء:  60ِبْنت ِعْمَراَن َبِعيًرا َقط أخرجه البخاري في: 
   يا مريم)
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  803رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  مؤاخاة النبّي صلى اهللا عليه وسلم بين أصحابه رضي اهللا تعالى عنهم
  804رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 ِبيالن صلى اهللا  حديث َأَنٍس رضي اهللا عنه، َعْن َعاِصٍم، َقاَل: ُقْلُت ألََنٍس رضي اهللا عنه، َأَبَلَغَك َأن

عليه وسلم َقاَل: َال ِحْلَف ِفي اِإلْسَالِم َفَقاَل: َقْد َحاَلَف النِبي صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن ُقَرْيٍش 
باب قول اهللا تعالى (والذين عاقدت  2كتاب الكفالة:  39َواَألْنَصاِر ِفي َداِري أخرجه البخاري في: 

  أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
  804الصفحة:  رقم 1رقم الجزء: 

  
  فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

  804رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َيْأِتي َزَماَن َيْغزو ِفَئاٌم 
 اِس، َفُيَقاُل: ِفيُكْم َمْن َصِحَب النَيْأِتي َزَماٌن ِمَن الن صلى اهللا عليه وسلم َفُيَقاُل: َنَعْم َفُيْفَتَح َعَلْيِه ثُم ِبي

َقاُل: َفُيقَال: ِفيُكْم َمْن َصِحَب َأْصَحاَب النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفُيَقاُل: َنَعْم َفُيْفَتُح ثُم َيْأِتي َزَماٌن َفيُ 
النِبي صلى اهللا عليه وسلم َفيَقاُل: َنَعم َفُيْفَتُح أخرجه البخاري في:  ِفيُكْم َمْن َصِحَب َصاِحَب َأْصَحابِ 

  باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 76كتاب الجهاد والسير:  56



      

  804رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل: َخْيُر الناِس َقْرِني،  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم،
   »ِميُنُه َشَهادةثُم الِذيَن َيُلوَنُهْم، ثُم الِذيَن َيُلوَنُهْم ثُم َيِجىء َأْقَواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه، َويَ 
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  804رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َخْيُرُكْم َقْرِني، ثُم «عنهما، َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم:  َحِديُث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن رضي اهللا
َقاَل ِعْمَراُن: َال َأْدِري، أَذَكَر النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َبْعُد، َقْرَنْيِن » الِذين َيُلوَنُهْم، ثُم الِذين َيُلوَنُهمْ 
ِإن َبْعَدُكْم َقْومًا َيُخوُنوَن َوَال ُيْؤَتَمنوَن، َوَيْشَهُدوَن َوَال « عليه وسلم: َأْو َثَالَثًة، َقاَل النِبي صلى اهللا

َمنُ  ُيْسَتْشَهُدوَن، َوَيْنِذُروَن َوَال َيُفوَن، َوَيْظَهَر ِفيِهُم الس.«  
  805رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  َعَلى اَألْرِض َنْفٌس َمْنُفوَسٌة اْلَيْومَ َقْوِلِه صلى اهللا عليه وسلم: َال َتْأِتي ِماَئُة َسَنٍة وَ 

  805رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر، َقاَل: صلى ِبَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم الِعَشاَء، في آِخِر َحَياِتِه، َفَلما 
َفِإن َرْأَس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَها، َال َيْبَقى، ِممْن ُهَو َعَلى َظْهِر  َأَرَأْيَتُكْم َلْيَلَتُكْم هاِذِه؟«َسلَم َقاَم، َفَقاَل: 

  ».اَألْرِض، َأَحدٌ 
  805رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحاَبِة َرِضَي اهللا َعْنُهمْ  الص َتْحِريِم َسب  

  805رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َال َتُسبوا َأْصَحابي. «َقاَل: َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َحِديُث َأِبي َسِعيٍد الُخْدِري رضي اهللا عنه، 
  ».َفَلْو َأن َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثل ُأُحٍد َذَهبًا، َما َبَلَغ ُمد َأَحِدِهْم، َوَال َنِصيَفه

  805رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  



      

  َفْضِل َفاِرس
   806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة َرضي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ُجُلوسًا ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفأُْنِزَلْت َعَلْيِه حَ 
ا َيْلَحُقوا ِبِهْم} َقاَل: ُقْلُت: َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهللا؟ َفَلْم ُيَراِجعْ  ُسوَرُة الُجُمَعِة {َوآَخِريَن ِمْنُهْم َلم ى َسَأل ُه، َحت

. َوَضَع َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيَدُه َعَلى َسْلَماَن، ثُم َقاَل:  َلْو «َثَالثًا. َوِفيَنا َسْلَماُن الَفاِرِسي
  ».َكاَن اِإليَماُن ِعْنَد الثريا، َلَناَلُه ِرَجال (َأْو) َرجٌل ِمْن هؤالء

  806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  اهللا عليه وسلم: الناُس َكِإِبٍل ِماَئٍة َال َتِجُد ِفيَها َراِحَلةً َقْوِلِه صلى 
  806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِإنَما «َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: 

  ».ُد َتِجُد ِفيَها َراِحَلةً الناُس َكاِإلِبِل الِماَئِة، َال َتَكا
  806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َلِة َواآلَدابِ  والص ِكَتاُب الِبر  

  806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِبر الَواِلَدْيِن َوَأنُهَما َأَحق ِبهِ 
  806رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُجٌل ِإَلى َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَل: َيا َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َجاَء رَ 
َقاَل: ُثم َمْن؟ َقاَل: » ُأمكَ «َقاَل: ثُم َمْن؟ َقاَل: » ُأمكَ «َرُسوَل اهللا! َمْن َأَحق ِبُحْسِن َصَحاَبِتي؟ َقاَل: 

  ».ثُم َأُبوكَ «َقاَل: ُثم َمْن؟ َقاَل » ُأمكَ «
   806صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 
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َحديُث َعْبِد اهللا ْبِن َعْمٍرو رضي اهللا عنهما، َقاَل: جاَء َرُجٌل ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َفاْسَتْأَذَنُه 
  ».َفِفيِهَما َفَجاِهدْ «َقاَل: َنَعْم. َقاَل: » َأَحي َواِلَداَك؟«ِفي الِجَهاِد. َفَقاَل: 

  807: رقم الصفحة 1رقم الجزء: 
  

َالِة َوَغْيِرَها ِع ِبالصَطوالواِلَدْيِن َعَلى الت َتْقِديم ِبر  
  807رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  َلْم َيَتَكلْم ِفي الَمْهِد ِإال َثَالَثٌة: ِعيساى.«َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 

َرائيَل َرُجٌل ُيَقاُل َلُه: ُجَرْيٌج، َكاَن ُيَصلي. َجاَءْتُه ُأمُه َفَدَعْته، َفَقاَل: ُأِجيُبَها َأْو ُأصلي؟ َوَكاَن ِفي َبِني ِإسْ 
! َال ُتِمْتُه َحتى ُتِرَيُه ُوُجوَه الُموِمَساِت. َوَكاَن ُجَرْيٌج ِفي َصْوَمَعِتِه، َفَتَعرَضْت َلهُ  اْمَرَأةٌ،َفَقاَلْت: الّلُهم  

ْوهُ َفَكَسُروا َوَكلَمْتُه، َفَأبى. َفَأَتْت َراِعًيا، َفَأْمَكَنْتُه ِمْن َنْفِسَها، َفَوَلَدْت ُغَالًما. َفَقاَلْت: ِمْن ُجَرْيٍج. َفَأتَ 
َأ َوَصلى. ُثم َأتى الُغَالَم. َفَقاَل: َمْن َأُبوَك َيا غُ  وُه. َفَتَوضاِعي. َصْوَمَعَتُه، َوَأْنَزُلوُه، َوَسبَالُم؟ َقاَل: الر

  َقالوا: َنْبِني َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب. َقاَل: َال. ِإال ِمْن ِطيٍن.
 ُهمِبَها َرُجٌل َرِكٌب ذو َشاَرٍة. َفَقاَلت: الل اْجَعِل َوَكاَنِت اْمَرَأة ُترِضُع اْبًنا َلَها، ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل. َفَمر !

  ».هُ َك ثَْدَيَها َوَأْقَبَل َعَلى الراِكِب، َفَقاَل: اللُهم! َال َتْجَعْلِني ِمْثَلُه. ثُم َأْقَبل َعَلى َثْدِيَها َيَمص اْبِني ِمْثَلُه. َفَترَ 
   َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َكَأني َأْنظر ِإَلى النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َيَمص ِإْصَبَعُه.
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َفَقاَلْت: َمٍة. َفَقاَلْت: اللُهم! َال َتْجَعِل اْبِني ِمْثَل هاِذِه. َفَترَك ثَْدَيَها، َفَقاَل: اللُهم! اْجَعْلِني ِمْثَلَها ثم ُمر ِبَأ«
  ».ْفَعلْ ِلَم َذاَك؟ َفَقاَل: الراِكُب َجباٌر ِمَن الَجَباِبَرِة. َوهاِذِه اَألَمُة، َيُقوُلوَن: َسَرْقِت، َزَنْيِت. َوَلْم تَ 

  807رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِصَلِة الرِحِم َوَتْحِريِم َقِطيَعِتَها
  808رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َخَلَق اهللا الَخْلَق. َفَلما َفَرَغ «َحديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضَي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 

، َفَأَخَذْت ِبَحُقِو الرْحماِن، َفَقاَل َلُه: َمْه. َقاَلْت: هاَذا َمَقاُم الَعاِئِذ ِبَك ِمَن الَقِطيَعِة. مْنُه، َقاَمِت الرِحمُ 



      

! َقاَل: َفَذاكِ  َقاَل: َأالَر َتْرَضْيَن َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك، َوَأْقَطَع َمْن َقَطَعِك؟ َقاَلْت: َبلعى َيا َرب.«  
  اْقَرُؤوا ِإن ِشْئتُْم {َفَهْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولْيتُْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطُعوا َأْرَحاَمُكْم}. َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة:

  808رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ».َقاِطعٌ  َال َيْدُخُل الَجَنةَ «حِديُث ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعم، َأنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: 
  809رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحِديُث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: َمْن َسرُه َأْن 

  ».ُيْبَسَط َلُه ِرْزُقُه، َأو ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَمهُ 
  809صفحة: رقم ال 1رقم الجزء: 

  
  النْهِي َعِن التَحاُسِد َوالتَباُغِض َوالتَداُبرِ 

   809رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َال َتَباَغُضوا، َوَال «َحِديُث َأَنِس ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: 
  ».وُنوا ِعَباَد اهللا ِإْخَوانًا. َوَال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثَالَثِة َأيامٍ َتَحاَسُدوا، َوَال َتَداَبُروا. َوكُ 

  809رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 تحريم الَهْجِر َفْوَق َثَالث ِبَال ُعْذٍر َشْرِعي  
  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
، وَب اَألْنَصاِريَرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل:  َحِديُث َأِبي َأي َال َيِحل ِلَرُجٍل َأْن َيْهُجَر َأَخاُه «َأن

  ».َفْوَق َثَالِث َلَياٍل. َيْلَتِقَياِن، َفُيْعِرُض هاَذا، َوُيْعِرُض هاَذا. َوَخْيُرُهَما الِذي َيْبَدُأ ِبالسَالمِ 
  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 نَناُجِش َوَنْحِوَها َتْحِريِم الظَناُفِس والتِس والتَجسَوالت  
  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

، َفِإن الظن «َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل:  ناُكْم َوالظِإي
َتَجسُسوا، َوَال َتَناَجُشوا، َوَال َتَحاَسُدوا، َوَال َتَباُغُضوا، َوَال َتَداَبُروا. َوُكونوا َأْكَذُب اْلَحِديِث. َوَال َتَحسُسوا، َوَال 

  ».ِعَباَد اهللا ِإْخَواًنا
  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اُكَهاَثَواِب الُمْؤِمِن ِفْيَما ُيِصيُبُه ِمْن َمَرٍض َأْو ُحْزٍن َأْو َنْحِو َذِلَك َحتى الشْوَكِة ُيشَ 

  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َحِديُث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت: َما َرَأْيُت َأَحًدا َأَشد َعَلْيِه الَوَجُع ِمْن َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم.

   810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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َعَلى َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو ُيوَعُك، َفُقْلُت: َيا  َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َدَخْلتُ 
ُقْلُت: ذاِلَك َأن » َأَجْل. ِإني ُأوَعُك َكَما ُيوَعُك رُجَالِن ِمْنُكمْ «َرُسوَل اهللا! ِإنَك ُتوَعُك َوْعًكا َشِديدًا. َقاَل: 

ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى، َشْوَكٌة َفَما َفْوَقَها، ِإال َكفَر اهللا ِبَها  َأَجْل. ذاِلَك َكذاِلَك. َما«َلَك َأْجَرْيِن. َقاَل: 
  ».َسيَئاِتِه، َكَما َتُحط الشَجَرةُ َوَرَقَها

  810رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

وُل اهللا صلى اهللا عليه َحِديُث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َزْوِج النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَلْت: َقاَل َرسُ 
  ».َما ِمْن ُمِصيَبٍة ُتِصيُب الُمْسِلَم، ِإال َكفَر اهللا ِبَها َعْنُه. َحتى الشْوَكِة ُيَشاُكَها«وسلم: 

  811رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َما ُيِصيُب الُمْسِلَم ِمْن «اَل: َحِديُث َأِبي َسِعيٍد الُخْدِري َوَأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم قَ 
، َحتى الشْوَكِة ُيَشاُكَها؛ ِإال َكفَر اهللا َوَال ُحْزٍن، َوَال َأًذى، َوَال َغم ، ِبَها ِمْن  َنَصٍب، َوَال َوَصٍب، َوَال َهم

  ».َخَطاَياهُ 
   811رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َقاَل: َقاَل ِلي اْبُن َعباٍس: َأَال ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل الَجنِة؟ َحِديُث اْبِن َعباٍس. َعْن َعطَ 
 ي ُأْصَرُع، َوإِنصلى اهللا عليه وسلم، َفَقَلْت: ِإن ِبيْوَداُء، َأَتِت الني ُقْلُت: َبَلى. َقاَل: هاِذِه الَمْرَأُة الس

» ِإْن ِشْئِت، َصَبْرِت؛ َوَلِك الَجنُة. َوإِْن ِشْئِت، َدَعْوُت اهللا َأْن ُيَعاِفيكِ « ِلي. َقاَل: َأتَكشُف، َفاْدُع اهللا
  َفَقاَلْت: َأْصِبُر. َفَقاَلْت: ِإني َأتَكشُف: َفاْدُع اهللا َأْن َال َأتَكشَف. َفَدَعا َلَها.

  811رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  َتْحِريِم الظْلمِ 
  812رقم الصفحة:  1الجزء: رقم 
  

الظْلُم ُظُلَماٌت َيْوَم «َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما. عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 
  ».الِقَياَمةِ 

  812رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

الُمْسِلُم َأُخو « عليه وسلم َقاَل: َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َأن َرُسوَل اهللا صلى اهللا
ُمْسِلم  الُمْسِلِم، َال َيْظِلُمُه، َوَال ُيْسِلُمُه. َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه، َكاَن اهللا ِفي َحاَجِتِه. َوَمْن َفرَج َعنْ 

  ».ر ُمْسِلًما، َسَتَرهُ اهللا َيْوَم الِقَياَمةُكْرَبًة، َفرَج اهللا َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة. َوَمْن َستَ 
  812رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِإن اهللا َلُيْمِلي للظاِلِم، «حِديُث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  ْخُذ َربَك ِإَذا َأَخَذ الُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإن َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد}.َقاَل: َقَرَأ {َوَكطاِلَك َأ» َحتى ِإَذا َأَخَطُه َلْم ُيْفِلْتهُ 
   812رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  َنْصِر اَألِخ َظاِلًما َأْو َمْظُلوًما
  812رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِفي َغَزاٍة، َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن الُمَهاِجِريَن َرُجًال ِمَن َحديُث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا رضي اهللا عنهما. َقاَل: ُكنا 



      

: َيا َلْلُمَهاِجِريَن! َفَسِمَع َذاَك َرُسوُل اهللا ص َيا َلَألنصار! َوَقاَل الُمَهاِجِري : لى اَألْنَصار! فَقاَل اَألْنَصاِري
َيا َرُسوَل اهللا! َكَسَع َرُجٌل ِمَن الُمَهاِجِريَن َرُجًال  َقاُلوا:» َما َباُل َدْعَوى َجاِهِليٍة؟«اهللا عليه وسلم، فَقاَل: 
، َفَقاَل: َفَعلوَها؟ َأَما َواهللا! ». َدُعوَها، َفِإنَها ُمْنِتَنةٌ «ِمَن اَألنَصاِر. َفَقاَل:  َفَسِمَع ِبَذِلَك َعْبُد اهللا ْبُن ُأَبي

 اَألَعز َلِئْن َرَجْعَنا ِإلى الَمِديَنِة َلُيْخِرَجن .ِمْنَها اَألَذل  
َفَبَلَغ النِبي صلى اهللا عليه وسلم. َفَقاَم ُعَمُر، َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللا! َدْعِني َأْضِرْب ُعُنَق هاَذا الُمَناِفِق. 

ًدا َيْقُتُل َأْصَحاَبهُ «َفَقاَل النبي صلى اهللا عليه وسلم:  ُمَحم اُس َأنُث النَدْعُه. َال َيَتَحد«.  
  812رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  َتَراُحِم الُمْؤِمنيَن َوَتَعاطُِفِهْم َوَتَعاُضِدِهمْ 

  813رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِإن الُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكالُبْنَياِن َيُشد َبْعُضُه «َحِديُث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 
  بَك َأَصاِبَعُه.َوشَ » َبْعًضا

  813رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َتَرى الُمْؤِمِنيَن ِفي َتَراُحِمِهْم، «َحِديُث النْعَماِن ْبِن َبِشير. َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
   ».َساِئُر َجَسِدِه ِبالسَهِر والُحمى َوَتوادِهْم، َوَتَعاُطِفِهْم، َكَمَثِل اْلَجَسِد. ِإَذا اْشَتَكى عْضًوا، َتَداَعى َلهُ 
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  813رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ُمَداَراِة َمْن ُيتَقى ُفْحُشهُ 
  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
: َحِديُث َعاِئَشَة َرضي اهللا عنها، َقاَلِت: اْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقالَ 

ا َدَخَل، َأَالَن َلُه الَكَالَم. ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللا! ُقْلَت » اْئَذُنوا َلُه، ِبْئَس َأخو الَعِشيَرِة، َأو اْبُن الَعِشيَرةِ « َفَلم
َأْو َوَدَعُه الناُس) َأْي َعاِئشُة! ِإن َشر الناِس َمْن َتَرَكُه الناُس («الِذي ُقْلَت، ثُم َأَلْنَت َلُه الَكَالَم! َقاَل: 

  ».اتَقاَء ُفْحِشهِ 
  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
ًة َوَأْجًرا َمْن َلَعَنُه النِبي صلى اهللا عليه وسلم َأْو َسبُه َأْو َدَعا َعَلْيِه َوَلْيَس ُهَو َأْهًال ِلَذِلَك، َكاَن َلُه َزَكا

  َوَرْحَمةً 
  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
الّلُهم! َفَأيَما ُمْؤِمٍن «ِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأنُه َسِمَع النِبي صلى اهللا عليه وسلم َيُقوُل: حَ 

  ».َسَبْبُتُه، َفاْجَعْل َذِلَك َلُه ُقْرَبًة ِإَلْيَك، َيْوَم الِقَياَمةِ 
  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  َما ُيَباُح ِمْنهُ َتْحِريِم الَكِذِب َوَبَياِن 

  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َلْيَس الَكذاُب الِذي «َحِديُث ُأم ُكْلُثوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة، َأنَها َسِمَعْت َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َيُقوُل: 
  ».ُيْصِلُح َبْيَن الناِس، َفَيْنِمي َخْيًرا، َأْو َيُقوُل َخْيًرا

  814رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْدِق َوَفْضِلهِ  ُقْبِح الَكِذِب َوُحْسِن الص  
   815رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ْدَق َيْهِدي «َحِديُث َعْبِد اهللا ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل:  الص إن
، َوإِن الِبر َيْهِدي الَكِذَب َيْهِدي ِإَلى  ِإَلى الِبر يًقا. َوإِنى َيُكوَن ِصدُجَل َلَيْصُدُق َحتالر ِة، وإِنِإَلى الَجن

  ».الُفُجوِر، َوإِن الُفُجوَر َيْهِدي ِإَلى الناِر، َوإِن الرُجَل َلَيْكِذُب َحتى ُيْكَتَب ِعْنَد اهللا َكذاًبا
  815رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ْضِل َمْن َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضِب َوِبَأْي َشْيٍء َيْذَهُب الَغَضبُ فَ 

  815رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َرَعِة، «َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َأن َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل:  ِديُد ِبالصَلْيَس الش



      

  ».َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد الَغَضبِ ِإنَما الشِديُد الِذي 
  815رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َحِديُث ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرٍد. قَاَل: اْسَتب َرُجَالِن ِعْنَد النِبي صلى اهللا عليه وسلمد، َوَنْحُن ِعْنَدُه ُجُلوٌس. 

ِإني َألْعَلُم «، َفَقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َوَأَحَدُهَما َيُسب َصاِحَبُه، ُمْغَضًبا، َقِد اْحَمر َوْجُههُ 
َفَقاُلوا ِللرُجِل: َأَال َتْسَمُع ». َكِلَمًة، َلْو َقاَلَها، َلَذَهَب َعْنُه َما َيِجُد. َلْو َقاَل: َأُعوذ ِباهللا ِمَن الشْيَطاِن الرِجيم

  إني َلْسُت ِبَمْجُنوٍن.َما َيُقوُل النِبي صلى اهللا عليه وسلم؟ َقاَل: 
  815رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النْهِي َعْن َضْرِب الَوْجهِ 

  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ِإَذا َقاَتَل َأَحُدُكْم، َفْلَيْجَتِنِب «َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 
   ».الَوْجهَ 
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  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ِنَصاِلَهاَأْمِر َمْن َمر ِبِسَالٍح ِفي َمْسِجٍد َأْو ُسوٍق َأْو َغْيِرِهَما ِمَن الَمَواِضِع اْلَجاِمَعِة ِللناِس َأْن َيْمِسَك بِ 
  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ِفي الَمْسِجِد، َوَمَعُه ِسَهاٌم. َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه  َحِديُث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللا، َقاَل: َمر َرُجلٌ 

  ».َأْمِسْك ِبِنَصاِلَها«وسلم: 
  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ا، ِإَذا َمر َأَحُدُكْم ِفي َمْسِجِدَنا َأْو ِفي ُسوِقنَ «َحِديُث َأِبي ُموسى، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 

  ».ْنَها َشْيءٌ َوَمَعُه َنْبٌل، َفْلُيْمِسْك َعَلى ِنَصاِلهَا. َأْو َقاَل َفْلَيْقِبْض َبَكفِه. َأْن ُيِصيَب َأَحدًا ِمَن الُمْسِلِميَن مِ 
  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  



      

  النْهِي َعِن اِإلَشاَرِة ِبالسَالِح ِإَلى ُمْسِلمٍ 
  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َال ُيِشيُر َأَحُدُكْم َعَلى َأِخِي ِبالسَالِح، َفِإنُه «َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 

  ».َال َيْدِري، َلَعل الشْيَطاَن َيْنِزُع فهي َيِدِه، َفَيَقُع ِفي ُحْفَرِة ِمَن النارِ 
  816رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ْضِل ِإَزاَلِة اَألَذى َعِن الطِريقِ فَ 

  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي ِبَطِريٍق، َوَجَد ُغْصَن «َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة، َأن َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: 
َرُه، َفَشَكَر اهللا َلُه، َفَغفَ  ِريِق، َفَأخر َلهُ َشْوٍك َعَلى الط.«  

   817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  َتْحِريِم َتْعِذيِب الِهرِة َوَنْحِوَها ِمَن الَحْيَواِن الِذي َال ُيؤِذي
  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َبِت اْمَرَأٌة ِفي ُعذ «َحِديُث َعْبِد اهللا ْبُن ُعَمَر رضي اهللا عنهما، َأن َرُسوَل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: 

َال ِهَي َتَرَكْتهَا ِهرٍة، َسَجَنْتَها َحتى َماَتْت، َفَدَخَلْت ِفيَها الناَر. َال ِهَي َأْطَعَمُتَها، َوَال َسَقْتَها، ِإْذ َحَبَسْتَها. وَ 
  ».َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اَألْرضِ 

  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  ْحَساِن ِإَلْيهِ الَوِصيِة ِبالَجاِر َواإلِ 
  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َما َزاَل ُيوِصيني ِجْبِريُل ِبالَجاِر «َحِديُث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: 

  ».َحتى َظَنْنُت َأنُه َسُيَورُثهُ 
  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 



      

  
َما َزاَل ِجْبِريُل «ضي اهللا عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: َحِديُث اْبِن ُعَمَر ر 

ثُهُ  ُه َسُيَورى َظَنْنُت َأنُيوِصيِني ِبالَجاِر، َحت.«  
  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اْسِتْحَباِب الشَفاَعِة ِفْيَما َلْيَس ِبَحَرامٍ 

  817رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  
يث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، ِإَذا َجاَءُه الساِئُل، َأْو حد

ُطِلَبْت ِإَلْيِه َحاَجٌة َقاَل: اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا، َوَيْقِضي اُهللا َعَلى ِلَساِن َنِبيِه صلى اهللا عليه وسلم، َما َشاَء 
  باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 21الزكاة:  كتاب 24أخرجه البخاري في: 

  818رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء
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  818رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َمَثُل َجِليِس الص ِبيْوِء، حديث َأِبي ُموسى رضي اهللا عنه، َعِن الناِلِح َوالس
ا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُه، َوإِما ا َأْن ُيْحِذَيَك، َوإِمَأْن َتِجَد ِمْنُه  َكَحاِمِل اْلِمْسِك، َوَناِفِخ اْلِكيِر؛ َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإم

كتاب  72يًحا َخِبيَثًة أخرجه البخاري في: ِريًحا َطيَبًة َوَناِفُخ اْلِكيِر ِإما َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوإِما َأْن َتِجَد رِ 
  باب المسك 31الذبائح والصيد: 

  818رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل اإلحسان ِإلى البنات
  818رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َشْيًئا، َغْيَر َتْمَرٍة، َفَأْعَطْيُتَها  حديث َعاِئَشَة، َقاَلْت: َدَخَلِت اْمَرَأٌة، َمَعَها اْبَنَتاِن َلَها، َتْسَأُل َفَلْم َتِجْد ِعْنِدي

يه وسلم، َعَلْيَنا، ِإياَها َفَقَسَمْتَها َبْيَن اْبَنَتْيَها، َوَلْم تَْأُكْل ِمْنَها ثُم َقاَمْت َفَخَرَجْت َفَدَخَل النِبي صلى اهللا عل



      

كتاب  24، ُكن َلُه ِسْترًا ِمَن الناِر أخرجه البخاري في: َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل: َمِن اْبتُِلَي ِمْن هِذِه اْلَبَناِت ِبَشْيءٍ 
  باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 10الزكاة: 

  818رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  فضل من يموت له ولد فيحتسبه
  819رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
سلم َقاَل: َال َيُموُت ِلُمْسِلٍم َثَالَثة ِمَن حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َعِن النِبي صلى اهللا عليه و 

باب فضل من مات له  6كتاب الجنائز:  23اْلَوَلِد، َفَيِلُج الناَر، ِإال َتِحلَة اْلَقَسِم أخرجه البخاري في: 
  ولد فاحتسبه
   819رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، َقاَل: َجاءَ  ِت اْمَرَأة ِإَلى َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل حديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري
 َفَقاَل: اْجَتِمْعَن اِهللا َذَهَب الرَجاُل ِبَحِديِثَك، َفاْجَعْل َلَنا ِمْن َنْفِسَك َيْوًما َنْأِتيَك ِفيِه، َتَعلُمَنا ِمما َعلَمَك اهللاُ 

َكاِن َكَذا َوَكَذا َفاْجَتَمْعَن َفَأتَاُهن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َفَعلَمُهن ِمما ِفي َيْوِم َكَذا َوَكَذا، ِفي مَ 
َلِت َجاًبا ِمَن الناِر َفَقاَعلَمُه اُهللا ثُم َقاَل: َما ِمْنُكن اْمَرَأةٌ ُتَقدم َبْيَن َيَدْيَها ِمْن َوَلِدَها َثَالَثًة، ِإال َكاَن َلَها حِ 
َتْيِن ثُم َقاَل: َواْثَنْيِن، َواْثَنْيِن، َوا َيا َرُسوَل اِهللا اْثَنْيِن قَاَل: َفَأَعاَدْتَها َمر : ْثَنْيِن أخرجه البخاري اْمَرَأٌة ِمْنُهن

  باب تعليم النبي صلى اهللا عليه وسلم أمته من الرجال والنساء 9كتاب االعتصام:  69في: 
  819حة: رقم الصف 1رقم الجزء: 

  
 َعِن الن َعْن َذْكَواٍن، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ، ْحمِن ْبِن اَألْصَبَهاِنيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة َعْن َعْبِد الر ِبي
، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َحاِزٍم، َعْن َأِبي ْحمِن ْبِن اَألْصَبَهاِنيُهَرْيَرَة،  صلى اهللا عليه وسلم ِبهَذا َوَعْن َعْبِد الر

باب هل يجعل للنساء يوم على  36كتاب العلم:  3َقاَل: َثَالَثًة َلْم َيْبُلُغوا الِحْنَث أخرجه البخاري في: 
  حدة في العلم
  820رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  ِإذا أحب اهللا عبًدا حببه لعباده

   820رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن اَهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى، حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رض
ِجْبِريُل ِفي  ِإَذا َأَحب َعْبًدا، َناَدى ِجْبِريَل: ِإن اَهللا َقْد َأَحب ُفَالًنا، َفَأِحبُه، َفُيِحبُه ِجْبِريُل ثُم ُيَناِدي

َقْد َأَحب ُفَالًنا َفَأِحبوُه َفُيِحبُه َأْهُل السَماِء، َوُيوضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي َأْهِل اَألْرِض أخرجه  السَماِء: ِإن اهللاَ 
  باب كالم الرب مع جبريل 33كتاب التوحيد:  97البخاري في: 
  820رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  المرء مع من أحب

  821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َنِس ْبِن َماِلٍك، َأن َرُجًال َسَأَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َمَتى الساَعُة َيا َرُسوَل اِهللا َقاَل: َما حديث َأ
وَلُه َقاَل: َأْعَدْدَت َلَها َقاَل: َما َأْعَدْدُت َلَها ِمْن َكِثيِر َصَالٍة، َوَال َصْوٍم، َوَال َصَدَقٍة َولِكني ُأِحب اَهللا َوَرس

  باب عالمة حب اهللا عز وجل 96كتاب األدب:  78ْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت أخرجه البخاري في: َأ
  821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َأِبي ُموسى، َقاَل: ِقيَل ِللنِبي صلى اهللا عليه وسلم: الرُجُل ُيِحب اْلَقْوَم، َوَلما يْلَحْق ِبِهْم َقاَل: 

  باب عالمة حب اهللا عز وجل 96كتاب األدب:  78َمْن َأَحب أخرجه البخاري في: اْلَمْرُء َمَع 
  821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كتاب القدر
  821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

   821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اِدق اْلَمْصُدوُق، حدي َثَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َوُهَو الصث َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َحد
ِه َأْرَبِعيَن َيْوًما ثُم َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك ثُم يَ  َأَحَدُكْم ُيْجمُع َخْلُقُه ِفي َبْطِن ُأم َل ُكوُن ُمْضَغًة ِمثْ َقاَل: ِإن
َشِقي َأْو َسِعيٌد ثُم َذِلَك ثُم َيْبَعُث اُهللا َمَلًكا َفُيْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَماٍت، َوُيقَاُل َلُه: اْكُتْب َعَمَلُه َوِرْزَقُه َوَأَجَلُه وَ 

وُح َفِإن الرُجَل ِمْنُكْم َلَيْعَمُل َحتى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَن  ِذَراٌع، َفَيْسِبُق َعَلْيِه َكَتاُبُه، ُيْنَفُخ ِفيِه الر َة ِإالاْلَجن
ِه اْلِكَتاُب، َفَيْعَمُل َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الناِر َوَيْعَمُل َحتى َما َيُكوُن َبْيَنُه َوَبْيَن الناِر ِإال ِذَراٌع، َفَيْسِبُق َعَليْ 

  باب ذكر المالئكة 6كتاب بدء الخلق:  59ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنِة أخرجه البخاري في: 
  821رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُقوُل: حديث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن اَهللا َعز َوَجل َوكَل ِبالرِحِم َمَلًكا، يَ 

ِإَذا َأَراَد َأْن َيْقِضَي َخْلَقُه، َقاَل: َأَذَكٌر َأْم ُأْنثى َشِقي َأْم َسِعيٌد َيا َرب ُنْطَفٌة يا َرب َعَلَقٌة َيا َرب ُمْضَغٌة فَ 
ْزُق َواَألَجُل َفُيْكَتُب ِفي َبْطِن ُأمِه أخرجه البخاري في:  باب مخلقة وغير  17كتاب الحيض:  6َفَما الر

  مخلقة
   822رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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ي اهللا عنه، َقاَل: ُكنا ِفي َجَناَزٍة، ِفي َبِقيِع اْلَغْرَقِد َفَأَتاَنا النِبي صلى اهللا عليه وسلم حديث َعِلي رض
 َأَحٍد، َما ِمْن َفَقَعَد َوَقَعْدَنا َحْوَلُه، َوَمَعُه ِمْخَصَرٌة، َفَنكَس، َفَجَعَل َيْنُكُت ِبِمْخَصَرِتِه ثُم َقاَل: َما ِمْنُكْم ِمنْ 

: َيا َرُسوَل اِهللا َمْنُفوَسٍة ِإال ُكِتَب َمَكاُنَها ِمَن اْلَجنِة َوالناِر، َوإِال َقْد ُكِتَب َشِقيًة َأْو َسِعيَدًة َفَقاَل َرُجلٌ  َنْفسٍ 
ِإَلى َعَمِل َأْهِل السَعاَدِة  َأَفال َنتِكُل َعَلى ِكَتاِبَنا، َوَنَدُع اْلَعَمَل َفَمْن َكاَن ِمنا ِمْن َأْهِل السَعاَدِة َفَسَيِصيرُ 

َقاَوِة َقاَل: َأما َأْهُل السعَ  َقاَوِة َفَسَيِصيُر ِإَلى َعَمِل َأْهِل الشا َمْن َأْهِل الشا َمْن َكاَن ِمن ُروَن َوَأماَدِة َفُيَيس
الشَقاَوِة ثُم َقَرَأ (َفَأما َمْن َأْعَطى َواتَقى) اآلية أخرجه َلَعَمِل السَعاَدِة، َوَأما َأْهُل الشَقاَوِة َفُبَيسُروَن ِلَعَمِل 

  باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 83كتاب الجنائز:  23البخاري في: 
  822رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َأْهُل اْلَجنِة ِمْن َأْهِل الناِر َقاَل: َنَعْم  حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اِهللا َأُيْعَرفُ 

كتاب  82َقاَل: َفِلَم َيْعَمُل اْلَعاِمُلوَن َقاَل: ُكل َيْعَمُل ِلَما ُخِلَق َلُه، َأْو ِلَما ُيسَر َلُه أخرجه البخاري في: 
  باب جف القلم على علم اهللا 2القدر: 

   823رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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حديث َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي رضي اهللا عنه، َأن َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل: ِإن الرُجَل 
ِر، ِفيَما  َأْهِل الناَلَيْعَمُل َعَمَل َأْهِل اْلَجنِة، ِفيَما َيْبُدو ِللناِس، َوُهَو ِمْن َأْهِل الناِر َوإِن الرُجَل َلَيْعَمُل َعَملَ 

  باب ال يقول فالن شهيد 77كتاب الجهاد:  56َيْبُدو ِللناِس، َوُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنِة أخرجه البخاري في: 
  824رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  حجاج آدم وموسى عليهما السالم

  824رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

عليه وسلم، َقاَل: اْحَتج آَدُم َوُموسى َفَقاَل َلُه ُموسى: َيا آَدُم حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا 
ط َلَك ِبَيِدِه، َأْنَت َأُبوَنا، َخيْبَتَنا، َوَأْخَرْجَتَنا ِمَن اْلَجنِة َقاَل َلُه آَدُم: َيا ُموسى اْصَطَفاَك اُهللا ِبَكَالِمِه، َوخَ 

َلي َقْبَل َأْن َيْخُلَقِني ِبَأْرَبِعيَن َسَنًة َفَحج آَدُم ُموسى َثَالثًا أخرجه البخاري َأَتُلوُمِني َعَلى َأْمٍر َقدَر اُهللا عَ 
  باب تحاج آدم وموسى عند اهللا 11كتاب القدر:  82في: 

  824رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره قد  
  824رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
َنا َأْدَرَك حديث َأِبي ُهرَ  ُه ِمَن الزاَهللا َكَتَب َعَلى اْبِن آَدَم َحظ صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِبيْيَرَة، َعِن الن

  ُيَصدُق َذِلكَ َذِلَك، َال َمَحاَلَة َفِزَنا اْلَعْيِن النَظُر، َوِزَنا اللَساِن اْلَمْنِطُق َوالنْفُس َتَمنى َوَتْشَتِهي َواْلَفْرجُ 
  باب زنا الجوارح دون الفرج 12كتاب االستئذان:  79َوُيَكذُبُه أخرجه البخاري في: 

  824رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

   معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين

)3/212(  

  



      

  825رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة حديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه 
 َساِنِه َكَما تْنَتُج اْلَبِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء َهْل ُتِحس َراِنِه َأْو ُيَمج َداِنِه َأْو ُيَنص وَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاءَ َفَأَبَواُه ُيَهو  

ُبو ُهَريَرَة رضي اهللا عنه: (ِفْطَرَة اِهللا الِتي َفَطَر الناَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اِهللا، َذِلَك الديُن ثُم َيُقوُل َأ
  باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 80كتاب الجنائز:  23اْلَقيُم) أخرجه البخاري في: 

  825رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

ْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: ُسِئَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم َعْن َذَراِري اْلُمْشِرِكيَن، َفَقاَل: حديث َأِبي ُهرَ 
باب ما قيل في أوالد  93كتاب الجنائز:  23اُهللا َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِليَن أخرجه البخاري في: 

  المشركين
  825رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
باٍس، َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َأْوَالِد اْلُمْشِرِكيَن َفَقاَل: اُهللا، ِإْذ حديث اْبِن عَ 

باب ما قيل في أوالد  93كتاب الجنائز:  23َخَلَقُهْم، َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َعاِمِليَن أخرجه البخاري في: 
  المشركين

  825رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  لعلمكتاب ا
   826رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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  { كتاب العلم }
  826رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن االختالف في القرآن

  826رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

صلى اهللا عليه وسلم هِذِه اآلَيَة (ُهَو الِذي َأْنَزَل حديث َعاِئَشَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت: َتَال َرُسوُل اِهللا 



      

ا الِذيَن ِفي ُقُلوِبهِ  اْلِكتَاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأم أُم ِبُعون َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنْم َزْيٌغ فَيت
  اَء َتْأِويِلِه) ِإَلى َقْوِلِه (ُأوُلو اَألْلَباِب)َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتغَ 

 ِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه َفُأوَلِئَك الِذيَن َيتى َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َفِإَذا رََأْيَت الِذيَن َسم
باب منه آيات  1آل عمران: سورة  3كتاب التفسير:  65اُهللا َفاْحَذُروُهْم أخرجه البخاري في: 

  محكمات
  826رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُتْم، حديث ُجْنَدٍب َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َما اْئتَلَفْت َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم َفِإَذا اْخَتَلفْ 

اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه  باب 37كتاب فضائل القرآن:  66َفُقوُموا َعْنُه أخرجه البخاري في: 
  قلوبكم

  826رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في األلد الخصم
  827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
حديث َعاِئَشَة َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: ِإن َأْبَغَض الرَجاِل ِإَلى اِهللا، اَألَلد اْلَخِصُم أخرجه 

  باب قول اهللا تعالى (وهو ألد الخصام) 15لمظالم: كتاب ا 46البخاري في: 
  827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  اتباع سنن اليهود والنصارى

   827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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، ِشْبًرا حديث َأِبي َسِعيٍد اْلخْدِري َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، قَاَل: َلَتْتَبُعن َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ 
 َتِبْعُتُموُهْم ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اِهللا اْلَيُهوَد َوالن ى َلْو َدَخُلوا ُجْحَر َضبَصاَرى َقاَل: ِبِشْبٍر، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحت

باب قوله النبي صلى اهللا عليه وسلم لتتبعن  14كتاب االعتصام:  96َفَمْن أخرجه البخاري في: 
  سنن من كان قبلكم

  827رقم الصفحة:  1قم الجزء: ر 
  



      

  رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان
  827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
 حديث َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ِإن ِمْن َأْشَراِط الساَعِة َأْن ُيْرَفَع الِعْلُم، َوَيْثُبتَ 

َنا أخرجه البخاري في:  اْلَجْهُل، َوُيْشَربَ  باب رفع العلم وظهور  21كتاب العلم:  3اْلَخْمُر، َوَيْظَهَر الز
  الجهل

  827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

 َيْنِزلُ حديث َأِبي ُموسى َقاَل النِبي صلى اهللا عليه وسلم: ِإن َبْيَن َيَدِي الساَعِة َأياًما، ُيْرَفُع ِفيَها اْلِعْلُم، وَ 
باب ظهور  5كتاب الفتن:  92ِفيَها اْلَجْهُل، َوَيْكُثُر ِفيَها اْلَهْرُج َواْلَهْرُج اْلَقْتُل أخرجه البخاري في: 

  الفتن
  827رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
ُل، َوُيْلَقى حديث َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النِبي صلى اهللا عليه وسلم، َقاَل: َيَتَقاَرُب الزَمان، َوَيْنُقُص اْلَعمَ 
البخاري في:  الشح، َوَتْظَهُر اْلِفَتُن، َوَيْكُثُر اْلَهْرُج َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِهللا َأيَم ُهَو َقاَل: الَقْتُل، اْلَقْتُل أخرجه

  باب ظهور الفتن 5كتاب الفتن:  92
   828رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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اْلَعاِص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُقول: ِإن اهللا َال  حديث َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبنِ 
 ُيْبِق َعاِلًما، اتَخَذ َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا، َيْنَتِزُعُه ِمَن اْلِعَباِد َولِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم ِبقْبِض اْلُعَلَماِء َحتى ِإَذا َلمْ 

 34كتاب العلم:  3هاًال، َفُسِئُلوا، َفَأْفَتْوا بَغْيِر ِعْلٍم، َفَضلوا َوَأَضلوا أخرجه البخاري في: الناُس ُرُءوًسا جُ 
  باب كيف يقبض العلم

  828رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار
  828رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 

  
  الحث على ذكر اهللا تعالى



      

  828رقم الصفحة:  1: رقم الجزء
  

 صلى اهللا عليه وسلم: َيُقوُل اُهللا َتَعاَلى: َأَنا ِعْنَد َظن ِبيحديث َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهللا عنه، َقاَل: َقاَل الن
ْن َذَكَرنِ  ي ِفي َمٍإل، َذَكْرُتُه ِفي َعْبِدي ِبي، َوَأَنا َمَعُه ِإَذا َذَكَرِني َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِه، َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي َوإِ
َب ِإَلي ِذَراًعا، َتقَ  ْبُت ِإَلْيِه ِذَراًعا َوإِْن َتَقرِبِشْبٍر، َتَقر َب ِإَليْبُت ِإَلْيِه َباًعا َوإِْن َمٍإل َخْيٍر ِمْنُهْم َوإِْن َتَقرر

باب قول اهللا تعالى (ويحذركم  15حيد: كتاب التو  97َأتَاِني َيْمِشي، َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة أخرجه البخاري في: 
  اهللا نفسه)

  828رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
  

  في أسماء اهللا تعالى وفضل من أحصاها
   829رقم الصفحة:  1رقم الجزء: 
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