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 عمدة متن

  احــــكام
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        الرَّحيمِ     الرَّحمنِ     هللاِ     بِْسمِ 

    مــن    على    والس�م    والص�ة    وحده،    �    الحمد

        ....    بعده    نبي    �

        ::::    بعد    أما

    عبـــدالغني    للحـــافظ    ا*حكـــام    عمـــدة    مـــتن    إن

    متــون    من    يعتبر    ـ    تعالى    هللا    رحمه    ـ    المقدسي

    العلــم    أھل    عند    عليھا    المعتمد    ا*حكام    أحاديث

    مختصر    متن    أنه    وذلك    والمعاصرين،    المتقدمين

    أنــواع    أعلــى    على    مؤلفه    فيه    اقتصر    قد    موجز،

: : : :     الشــيخان    عليــه    اتـــفق    مــا    وھــو    الصــحيح،

    ھــذا    أن    ذلــك،    إلــى    يضــاف    ومســلٌم،    البخــاريُّ 

    احتوى    ـ    وصحته    واختصاره    إيجازه    على    ـ    المتن

        ....    الفقه    علم    أبواب    أصول    على

    ـــ    الزركشيَّ     جعلت    التي    ھي    المميزات،    وھذه
    طــار    وقــد: " : " : " : "     المــتن    ھــذا    عــن    يقول    ـ    هللا    رحمه
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    نشــُره،    ا*ئمــة    بــين    وذاع    ذكــره،    الخــافَِقْين    في

ِمــِه،    بحفظــه    النــاس    واعتنى     علــى    وأكبــوا    وتََفھُّ

    بشــرحه،    ا*ئمة    اعتنى    جرم    �    وتََعلُّمه،    تعليمه

        " ." ." ." .َقْدِحه    سھامِ     عن    معانيه    �برازِ     وانتدبوا

    هللا    صــلى    النبــي    ســنة    خدمــة    فــي    ولرغبتــي
    فــي    جھــدي،    قصــارى    بــذلت    فقــد    وسلم،    عليه

    أجمــل    فــي    *ُخرجھــا    النســخة،    ھــذه    مراجعــة

    عدد    على    وقابلتھا    فعرضتھا    حلة،    وأبھى    صورة

    التــي    العبــارات    بتصــحيح    قمــت    ثم    النسخ،    من

    شــروح    إلــى    ورجعــت    وتعــديل،    لتصــحيح    تحتاج

    كلمــة    كــل    وأَُشــكِّل    *َْضــبِطَ     المبــارك    المتن    ھذا

    غاية    ذلك    في    فاجتھدت    وتشكيل،    لضبط    تحتاج

ـــاد، ـــل    ا�جتھ ـــل    أن    هللا    لع ـــذا    يتقب ـــل    ھ     العم

    ذلــك    كــل    ومــع    التنــاد،    يــوم    فــي    فيــه    فينفعني

    العمــل    ھــذا    أن    أعتــرف    أني    إ�    المبذول،    الجھد

    طبيعــة    ھــي    كما    وقصور،    نقص    يعتريه    أن    بد    �

        ....    البشري    العمل

    فــي    مثبــت    ھــو    ما    إلى    أُِشر    لم    أني    إلى    وأنبه

    فــإن    الكتاب،    صفحات    �ختصار    طلبا    نسخة،    كل

    أن    كمــا    عــددھا،    كثــرة    مــع    تضعف    الحفاظ    ھمم

        ....    الحديث    نص    ھو    المقصد

    وأن    النســخة    ھــذه    فــي    يبــارك    أن    أســألُ     وهللاَ 

    العمــل    ھــذا    فــي    نيتــي    يجعــل    وأن    فيھــا،    ينفــع

    لكلِّ     يغفرَ     وأن    فيھا،    لَهُ     شريكَ     �    لوجِھهِ     خالصةً 

    وتصــــحيحھا    مراجعتھــــا    علــــى    أعــــانني    مــــن

        ....    فيھا    كتبته    حرف    كل    ونشر    وتشكيلھا

        وأعلم    أعلى    وهللا
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 الحنبلي    عمر    أبو            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        المؤلف    مقدمة

    محمــد،    أبو: : : :     الدينِ     تقيُّ     الحافُظ،    الشيخُ     قال

    بــن    علــى    بــن    الواحــد    عبــد    بــن    الغنــي    عبــد

    الحمــد: : : :     تعالى    هللا    رحمه    المقدسي،    سرور

    �    أن    وأشھدُ     القھاِر،    الواحدِ     الجباِر،    كِ المل    �ِ 
    السماواتِ     ربُّ     لَُه،    شريكَ     �    وحَدهُ     هللا    إ�    إله

    أن    وأشــھد    الغفاُر،    العزيزُ     بينھما    وما    وا*رضِ 
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    المختــار،    المصــطفى    ورســوله    عبــده    محمداً 

        ....    ا*خيارِ     وصحبِهِ     آله    وعلى    عليه    هللا    صلى

        : : : :     بعدُ     أما

    ُجْملـَـةٍ     رَ اختصــا    ســألني    إخــواني    بعــضَ     فإنَّ 

    عليـــهِ     اتفـــقَ     ممـــا    ا*حكـــاِم،    أحاديـــث    فـــي

    إســماعيلَ     بــنُ     محمــدُ     هللا    عبــدِ     أبو    اuمامان،

،    إبراھيمَ     بنِ      بــن    الحجاج    بنُ     وُمْسلِمُ     الُبخاريُّ

،    الُقَشْيِريُّ     مسلم     إلــى    فأََجْبُتــهُ     النْيَســاُبوِريُّ

ــةِ     رجــاءَ     ُســَؤالِه، ــه،    المْنَفَع     أن    هللا    وأســأل    ب

    أو    قــرأه،    أو    َســِمَعُه،    أو    َكَتبَُه،    وَمنْ     به،    ينَفَعنا
    خالصـــاً     يَْجَعلَـــهُ     وأن    فيـــه،    نَظـَــرَ     أو    َحِفظـَــُه،

    جنــاتِ     فــي    لََدْيهِ     للفوز    موِجباً     الكريم،    لوْجِھهِ 

        ....    الوكيل    َوِنْعمَ     حسُبنا    فإنه    النعيم،
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        الطھارة    كتاب

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    الخطــاب    بــنِ     عمــرَ     عــن    ----1111

    يقــول    وســلم    هعليــ    هللا    صــلى    هللا    رسولَ     سمعتُ 

    وإنمــا    ـــ    بالنيــة    روايــة    وفــي    ـ    بالنياتِ     ا*عمالُ     إنما""""

    هللاِ     إلــى    ھجرتـُـهُ     كانــت    فمــن    نــوى،    مــا    امرئ    لكلِّ 
    كانــت    ومــن    ورســولِه،    هللاِ     إلــى    فھجرُتــه    ورســولِهِ 

    يتزوُجھـــا،    امـــرأةٍ     أو    ُيصـــيُبھا،    دنيـــا    إلـــى    ھجرُتـــه

        " ." ." ." .إليه    ھاجر    ما    إلى    فھجرته

ــرةَ     أبــي    عــن    ----2222     قــال: : : :     قــال    عنــه    هللا    رضــي    ھري

    هللاُ     يقبــلُ     �: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رسولُ 
        " ." ." ." .يتوضأ    حتى    أحدثَ     إذا    أحِدكم    ص�ةَ 

    ھريــرة    وأبــي    العاص    بن    عمِرو    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----3333

    هللا    رســول    قــال: : : :     قالوا    عنھم،    هللا    رضي    وعائشة
        " ." ." ." .النارِ     من    لzعقابِ     ويلٌ """"    وسلم    عليه    هللا    صلى

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرةَ     أبي    عن    ----4444
    أحــُدكم،    توضــأ    إذا: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى

    اســتجمر    ومــن    ْليَْنَتـــثِْر،    ثــم    مــاء    أنفــه    في    َفْليَْجَعلْ 

    َفْليَْغِســل    نوِمــه    مــن    أحــُدكم    اســتيقظ    وإذا    فليوتِر،

    أحَدكم    فإن    ث�ثاً،    اuناءِ     في    يدخلَُھما    أن    قبل    يََدْيهِ 

هُ     باتت    أين    يدري    �         " ." ." ." .يُد

    مــن    بمنَخَرْيــه    َفْليَْسَتْنِشــقْ : ": ": ": "    لمســلم    لفــظ    وفــي

        " . " . " . " . الماء

        " ." ." ." .َفْليَْسَتْنِشقْ     توضأ    من""""    لفظ    وفي
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    هللاِ     رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرةَ     أبي    عن    ----5555
    فــي    أحُدكم    يبولَن    �: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى

        " ." ." ." .منه    يَْغَتِسل    ثم    يجري،    �    الذي    الدائمِ     الماءِ 

    وھو    الدائمِ     الماءِ     في    أحُدكم    يَغتسلْ     �: ": ": ": "    ولمسلم

        " ." ." ." .ُجُنبٌ 

    هللاِ     رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----6666
    في    الكلبُ     َشِربَ     إذا: ": ": ": "    قال    وسلمَ     عليهِ     هللاُ     صلى

        " ." ." ." .سبعاً     َفْليَْغِسْلهُ     أحِدكم    إناءِ 

        " ." ." ." .بالترابِ     أو�ُھنَّ """"    ولمسلم    

    رســولَ     أنَّ     ُمَغفَّــٍل،    بــنِ     هللا    عبد    حديث    في    وله    ----7777

    في    الكلبُ     َولَغَ     إذا""""    قال    وسلم    عليه    هللاُ     صلى    هللاِ 

        " . " . " . " . بالترابِ     الثامنةَ     وَعّفِروه    سبعاً،    فاغسلوه    اuناِء،

    رضــي    ـــ    عفــانَ     بــنِ     عثمــانَ     مولى    ـ    ُحْمرانَ     عن    ----8888

ــه،    هللا ــه        عن ــانَ     رأى    أن ــي    عثم ــه    هللا    رض ــا    عن     دع

    ث�ثَ     َفَغَسلَُھما    إنائِِه،    من    يَدْيه    على    فأَفَرغَ     بَوضوٍء،

    تمضــمَض،    ثــم    الَوضوِء،    في    يميَنه    أدخلَ     ثم    اتٍ،مر

ـــثَر،    واستنشــَق، ــم    واستـن ــهُ     غســل    ث ــاً،    َوْجَھ     ث�ث

    ثــم    برأِســِه،    مســح    ثــم    ث�ثاً،    الـِمْرَفَقْينِ     إلى    َويََدْيهِ 

    صلى    النبيَّ     رأيتُ : : : :     قال    ثم    ث�ثاً،    رْجلَْيه    كلتا    غسل

: : : :     وقــال    ھــذا،    ُوضــوئي    نحوَ     توضأ    وسلم،    عليه    هللا

    �    ركعتــين    صــلى    ثــم    ھذا،    ُوضوئي    نحوَ     توضأَ     من""""
" " " " ذنبِهِ     من    تقدمَ     ما    لَهُ     هللاُ     َغَفرَ     نفَسه،    فيھما    ُيَحّدِثُ 

....        
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: : : :     قــال    ،    أبيه    عن    المازِنِـّيِ،    يحيى    بنِ     عمِرو    عن    ----9999

    بــنَ     هللاِ     عبــدَ     ســأل    الحسن،    أبي    بنَ     َعْمَرو    َشِھْدتُ 

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسول    ُوضوءِ     عن    زيدٍ 

    هللا    رســول    ُوضــوءَ     لھــم    فتوضــأ    ماء،    من    رٍ بَِتوْ     فدعا
    التَّْور،    من    يََدْيهِ     على    فأَْكَفأ    وسلم،    عليه    هللا    صلى

ــل ــه    فغس ــاً،    يََدْي ــم    ث�ث ــل    ث ــَدهُ     أدخ ــي    يَ ــْوِر،    ف     التَّ

ـــمض ـــق    فمض ـــتنثر    واستنش ـــاً،    واس ـــث�ث    ث�ث     ب

    وْجَھــهُ     َفَغَســلَ     التَّــْور    فــي    يــده    أدخــل    ثــم    َغَرَفــات،

    إلـــى    مـــرتين    غســـلھماف    يََدْيـــهِ     أدخـــل    ثـــم    ث�ثـــاً،

    رأَســه،    بھمــا    فمســحَ     يدْيــهِ     أدخــل    ثــم    المــرفقين،

        ....    رْجلَْيهِ     َغَسلَ     ثم    واحدًة،    مرةً     وأدبرَ     بھما    فأقبلَ 

    بھمــا    ذھــب    حتــى    رأِسِه،    بِـُمَقدَّم    بدأ: : : :     رواية    وفي

    الــذي    المكان    إلي    رجع    حتى    َردَُّھما    ثم    قفاه،    إلى

        ....    منه    بدأ

    وســلم،    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     أتانــا: : : :     روايــة    وفــي

        ....    ُصْفر    من    تَْورٍ     في    ماءً     له    فأخرجنا

        ....    الطَّْستِ     ِشبهُ : : : :     التَّْور    

ــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----10101010 ــان: : : :     قالــت    عنھ     ك

    التَّــيَمُّنُ     ُيعِجُبــه    وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

لِه،    تََنعُّلِه،    في         . . . .     كلِّه    شأنِه    وفي    وُطھوِره،    وتََرجُّ

    هللا    رضــي    ھريــرةَ     بيأ    عن    الُمْجِمِر،    ُنَعْيم    عن    ----11111111
: : : :     قــال    أنــه    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبي    عن    عنه،

    مــن    محجلــين    ُغــرّاً     القيامــة    يــومَ     ُيــْدَعْونَ     أمتي    إن""""

    ُغرَّتـَـهُ     يطيــلَ     أن    مــنكم    اســتطاع    فمن    الُوضوء،    آثار
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        " ." ." ." .فْليَْفَعلْ 

    فغسل    يتوضأ،    ھريرةَ     أبا    رأيتُ : : : :     لمسلم    لفظ    وفي

    غســل    ثــم    َمْنِكبَْين،الـــ    يبلُغ    كاد    حتى    ويََدْيِه،    وجَھهُ 

    ســمعتُ : : : :     قــال    ثم    الساقين،    إلى    َرَفعَ     حتى    رجلَْيه

ــولَ  ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــول    وس     إن: ": ": ": "    يق

    آثــارِ     مــن    ُمَحّجلــين    ُغــرّاً     القيامِة،    يومَ     ُيْدَعْونَ     أمتي

ــوءِ  ــن" " " " الُوض ــنكم    اســتطاع    فم ــلَ     أن    م     ُغرَّتَــهُ     يطي

        ....    َفْليَْفَعلْ     وتَْحجيلَهُ 

    هللاُ     صــلى    خليلــي    تُ ســمع: : : :     لمســلم    لفــظ    وفــي
    المــؤمنِ     مــن    الـــِحْليَةُ     تَْبُلــغُ : ": ": ": "    يقــول    وســلم،    عليــه

        " ." ." ." .الُوضوءُ     يَْبلُغُ     حيثُ 

        وا�ستطابة    الخ�ءِ     دخول    باب

    النبــيَّ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضى    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----12121212

: : : :     قــال    الخــ�ءَ     دخــل    إذا    كان    وسلم    عليه    هللا    صلى

        " . " . " . " . خبائِثوال) ) ) ) 1111((((    الُخُبثِ     من    بك    أعوذ    أني    اللھم""""

    قــال    عنه،    هللا    رضي    ا*نصاري    أيوب    أبي    عن    ----13131313

ــال: : : :  ــولُ     ق ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي     إذا: ": ": ": "    وس

    بــْوٍل،    و�    بغــائطٍ     القبلــةَ     تســتقبلوا    ف�    الغائطَ     أَتَْيُتم

بوا    أو    َشرِّقوا    ولكن    تستدبروھا،    و� ِ ـرّ         " ." ." ." .َغ

    قــد    مــراحيضَ     فوجــدنا    الشــاَم،    فقــدمنا: : : :     أيــوب    أبــو    قــال

    وجــل    عز    هللا    ونستغفرُ     عنھا،    فننحرف    الكعبِة،    نحو    ُبنيت

                                     

  ) و���ز ��
	�ن ا���ء .1
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 . . . .        

    هللا    رضــي    الخطــابِ     بــنِ     عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----14141414
    فرأيــتُ     حفصــَة،    بيــتِ     علــى    يوماً     َرِقيتُ : : : :     قال    عنه،

،    يقِضــي    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ  ُه ــ     حاجتَ

،    مستقبلَ  بِـرَ     الشاَم ْد             ....    الكعبةِ     ُمْستَ

: : : :     قــال    أنــه    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----15151515

    يــدخلُ     وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     كــان

    مــاٍء،    مــن    إداؤةً     نـَــْحِوي    وغــ�مٌ     أنــا    فأحمــلُ     الخــ�َء،

        . . . .     بالماء    َفيَْسَتْنجي    وَعـَنـَزًة،

        ....    الصغيرةُ     الَحْربَةُ : : : :     الَعَنَزةُ 

        ....    الجلد    من    صغير    إناء: : : :     وا*داوة

    رّيِ ا*نصــا    ِرْبِعـــيّ     بــن    الحــارث    قتادةَ     أبي    عن    ----16161616

    وســلم،    عليــه    هللا    صلى    النبيَّ     أن    عنه،    هللا    رضي

    يبــوُل،    َوُھو    بيمينِه    ذكـَره    أحُدكم    ُيْمِسَكنَّ     �: ": ": ": "    قال

ــحْ     و� ــن    يََتَمسَّ ــه،    الخــ�ءِ     م ــنفسْ     و�    بيمِن ــي    يت     ف

        " . " . " . " . اuناءِ 

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللا    عبــدِ     عــن    ––––    17171717

    ْين،بقبـــرَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     مرَّ : : : :     قال

    أمــا    كبيــر،    فــي    يعــذبان    وما    ليعذبان،    إنھما: ": ": ": "    فقال

    فكان    ا�خر    وأما    البول،    من    يَْسَتتِرُ     �    فكان    أحُدھما

ــدةً     فأخــذ" " " " بالنميمــة    يمشــي ــًة،    جري     َفَشــقَّھا    َرْطبَ

    يــا: : : :     فقــالوا    واحــدًة،    قبــرٍ     كــلِّ     فــي    فغــرز    نِْصــَفْيِن،
    ُيخفَّــفُ     لعلَّــه: ": ": ": "    قــال    ؟    ھــذا    فعلــتَ     لـِـمَ     هللا    رســولَ 
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            " ." ." ." .يَـْيـبَسا    لم    ما    ماعنھ

َواك    باب         الّسِ

    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرةَ     أبي    عن    ----18181818

    علــى    أشــقَّ     أن    لو�: ": ": ": "    قال    وسلم،    عليه    هللا    صلى

واكِ     *مرُتُھمْ     أمتي،         " . " . " . " . ص�ةٍ     ُكلِّ     عندَ     بالّسِ

: : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    اليمانِ     بن    حذيفةَ     عن    ----19191919

    مــن    قام    إذا    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان

واكِ     فاهُ     يَُشوصُ     الليِل،         . . . .     بالّسِ

    عبدُ     دخل: : : :     قالت    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----20202020

ــّدِيقِ     بكــر    أبــي    بنُ     الرحمنِ      عنھمــا،    هللا    رضــي    الصِّ

    ُمْســِنَدتُه    وأنــا    وســلم،    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     على

    يَْســَتنُّ     َرْطبٌ     سواكٌ     الرحمنِ     عبدِ     ومع    صدري،    إلى

هُ     به،     بََصَرُه،    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    لُ رسو    فأَبَدَّ

    إلــى    دفعُتــه    ثم    َوطَيَّْبُته،    فَقضْمُتهُ     الّسِواك    فأخذت

    فمــا    بــه،    فاســتن    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ 

    اْســَتنَّ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     رأيــتُ 

    رســولُ     َفــَرغَ     أن    عــدا    فمــا    منه،    أْحَسنَ     قطُّ     استناناً 

    ـــ    إْصــبََعهُ     أو    ـــ    يَده    َفعَ رَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا
    َقَضــى،    ثــم" " " " ـ    ث�ثاً     ـ    ا*على    الرفيقِ     في: ": ": ": "    قال    ثم

        " ." ." ." .وذاقَِنتي    حاقَِنتي    بين    مات: : : :     تقول    وكانت

    ُيِحــبُّ     أنــه    وَعَرْفــتُ     إليــه،    ينظرُ     فرأيُته: : : :     لفظ    وفي    

ــواك،     أنْ """"    برأســه    فأشــار    لــك؟    آُخــُذه: : : :     فقلــت    الّسِ

        ....    نحوه    ولمسلمٍ     البخارّي،    لفظ    ھذا" " " " نعم

    عنــه،    هللا    رضــي    ا*َْشــَعِرّيِ     موســى    أبي    عن    ----21212121
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    وھــو    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أتيــتُ : : : :     قــال

ــواك    َوطََرفُ : : : :     قال    َرْطب،    بِسواكٍ     يستاك     علــى    الّسِ

ــواكُ " " " " أُع    أُع،: ": ": ": "    يقــول    وھو    لسانِه،     فِيــه،    فــي    والّسِ

            ....    يََتَھوَّعْ     كأنه

        الخفين    على    المسح    باب

: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ةَ ُشْعبَ     بنِ     الـُمغيَرةِ     عن    ----22222222

    ســفر،    فــي    وســلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     مع    كنتُ 

ـــتُ  ـــِزعَ     فأھوْي ـــِه،    *ن ْي     فـــإني    دعھمـــا،""""    فقـــال    ُخفَّ

        ....    عليھما    فمسح" " " " طاھرتين    أدخلُتُھما

: : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    اليَمان    بنِ     حذيفةَ     عن    ----23232323

ــّيِ     مــع    كنــتُ  ــاَل،    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النب     فب

        . . . .     مخَتَصراً . . . .     فَّْيهِ خُ     على    ومسح    وتوضأَ،

        

        

        

        وغيره    المذي    في    باب

    قــال    عنه،    هللا    رضي    طالبٍ     أبي    بنِ     علّيِ     عن    ----24242424

    هللا    رسولَ     أسألَ     أنْ     فاستحيَْيتُ     َمّذاًء،    رج�ً     كنتُ : : : : 
    فــأمرتُ     منــي،    ابنتِه    لمكان    وسلم،    عليه    هللا    صلى

    ذكـــَره    يَْغِسلُ : ": ": ": "    فقال    َفَسأَلَُه،    ا*سوِد،    بنَ     المقدادَ 

        ....    """"ويتوضأُ 

        " ." ." ." .    وتوضأ    ذكرك،    اغسل:  " :  " :  " :  "     وللبخاري

        " ." ." ." .َفْرَجكَ     واْنَضحْ     توضأ،: ": ": ": "    ولمسلم
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    بــنِ     زيــدِ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    تَِميٍم،    بنِ     َعبَّادِ     عن    ----25252525

    إلــى    شـُكِيَ : : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    الماِزنّيِ     عاصمٍ 

    إليــه    ُيَخيـّـلُ     الرجــلُ     وســلم،    عليــه    هللا    صلى    النبّيِ 

    ينصــرْف،    �: " : " : " : "     فقــال    الص�ة،    في    الشيءَ     يجدُ     أنه

        " ." ." ." .ريحاً     يَِجدَ     أو    صوتاً     يَسَمعَ     حتى

    أتتْ     أنھا""""    ا*ََسِديَّةِ     ِمْحَصنٍ     بنتِ     قيسٍ     أمِّ     وعن    ----26262626

    هللا    رســولِ     إلــى    الطعــاَم،    يأكلِ     لم    صغيٍر،    لھا    بابنٍ 
    فبــال    ِحجِرِه،    في    فأجلَسهُ     وسلم،    عليه    هللا    صلى

    لــمو    ثَْوبـِـِه،    علــى    فَنَضــَحهُ     بمــاء    فــدعا    ثوبـِـه،    علــى

        . . . .     يَْغِسلْهُ 

    أن    عنــه،    هللا    رضــي    المــؤمنين    أمِّ     عائشةَ     عن    ----27272727

    فبــالَ     بصــبّيٍ،    أُتـــِيَ     وســلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 

        ....    إياهُ     فأَْتـبََعهُ     بماٍء،    فدعا    ثوبِِه،    على

        ....    يَْغِسْلهُ     ولم    بَْولَه،    َفأَْتبََعهُ : : : :     ولمسلم

    جــاء: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----28282828

    النــاُس،    َفَزَجَرهُ     المسجِد،    طائَِفةِ     في    فبال    بيٌ أَْعرا

    قضــى    فلما    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     فنھاھم

    من    بَِذُنوبٍ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أمر    بولَُه،

        ....    عليه    فُأْھريقَ     ماءٍ 

    سمعتُ : : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----29292929

    ةُ الفطر: ": ": ": "    يقولُ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 
ــٌس، ــاُن،    خم ــِتْحداُد،    الِخت ــصُّ     وا�ْس ــاربِ،    وق     الش

        " ." ." ." .اuِبِطِ     ونَْتفُ     ا*َْظفاِر،    وتَْقِليمُ 

        الجنابة    من    الُغْسل    باب
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    النبــيَّ     أنّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عــن    ----30303030

    طــرق    بعــض    فــي    لَـِقـــيَهُ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى

    فذھبتُ     منه،    فانْـَخَنْستُ : : : :     قال    ُجُنٌب،    وھو    المدينة

        : : : :     فقــــــــــال    جئــــــــــُت،    ثــــــــــم    ســــــــــلُت،فاغت

    فكرھتُ     ُجُنباً،    كنتُ : : : :     قال    ؟" " " " ھريرةَ     أبا    يا    كنتَ     أين""""

ـــا    أجالَســـَك،    أن : : : :     فقـــال    طھـــارٍة،    غيـــرِ     علـــى    وأن

    ـــ    المؤمنَ     رواية،    وفي    ـ    المسلمَ     إنَّ ! ! ! !     هللا    سبحانَ """"
        " . " . " . " . يَْنُجسُ     �

ــا،    هللا    رضــي    عائشــة    عــن    ----31313131 ــان: : : :     قالــت    عنھ     ك

    مــن    اغتســل    ذاإ    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    ثــم    للصــ�ة،    ُوُضــوَءه    توضــأ    ثم    يديه    َغَسلَ     الجنابة،

    أنــه    ظن    إذا    حتى    شعَرُه،    بـيديه    يخللُ     ثم    يغتسُل،

    ثم    مراتٍ،    ث�ثَ     الماَء،    عليه    أفاض    بََشَرتَُه،    أَْرَوى    قد

        ....    َجَسِدهِ     سائِرَ     َغَسلَ 

    صــلى    هللا    ورسولُ     أنا    أغتسلُ     كنتُ : : : :     تقول    وكانت    

ــاءٍ إ    مــن    وســلم،    عليــه    هللا ــه    نـغـــترف    واحــٍد،    ن     من

        ....    جميعاً 

    ـــ    عنھــا    هللا    رضــي    الحــارثِ     بنــتِ     ميمونــةَ     عن    ----32323232
: : : :     قالــت    أنھــا    ـــ    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبّيِ     زوجِ 

    الجنابِة،    َوُضوءَ     عليه    هللا    صلى    هللا    لرسولِ     َوَضْعتُ 

    ثــم    ث�ثاـًــ    أو    ـــ    مــرتين    يســاِرهِ     علــى    بيميـــنِه    فأْكَفــأَ 

    الحــائِِط،    أو    بــا*رض،    يــده    ضــرب    ثــم    فرَجــه    غســل

    وَغَســلَ     واستنشــق    تمضمض    ثم    ـ    ث�ثاً     أو    ـ    مرتين

    ثــم    المــاَء،    رأِســهِ     علــى    أفــاض    ثــم    وذارَعْيِه،    وْجَھهُ 



  

 

 15 

    ِرْجلَْيــه،    َفَغَســلَ     تـَــَنّحى    ثــم    َجَســِدِه،    ســائِرَ     غســل

    يـَـْنُفضُ     فجعــل    ُيِرْدھــا،    فلم    بِـِخْرَقةٍ     فأتَـْيـُتهُ : : : :     قالت

        . . . .     بيَدْيه    الماء

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بــنِ     هللا    عبــدِ     عــن    ----33333333

ــــــــــــرَ  ــــــــــــنَ     عم ــــــــــــابِ     ب ــــــــــــال    الخط         ::::    ق

    نعم،: ": ": ": "    قال    ؟    ُجُنبٌ     وھو    أحُدنا    أيرُقدُ     هللا    رسولَ     يا        

        " . " . " . " . جنب    وھو    َفْليَرُقدْ     أحُدكم،    توضأ    إذا

    النبــّيِ     زوجِ     ـــ    عنھــا    هللا    رضــي    ســلمةَ     أمِّ     عــن    ----34343434

    ـــ    ُســلَْيمٍ     أمُّ     جــاءت: : : :     قالت    ـ    وسلم    عليه    هللا    صلى
    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     إلى    ـ    طلحةَ     أبي    امرأةُ 

    يْسَتْحيِي    �    هللاَ     إنَّ     هللا،    رسولَ     يا: : : :     فقالت    وسلم،

    ھــي    إذا    ُغْســلٍ     مــن    المــرأةِ     علــى    فھل    الحّقِ،    من

: : : :     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    احَتلََمْت،

        " . " . " . " . الماءَ     رأتِ     إذا    نعم،""""

    كنــتُ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----35353535

ــةَ     أغِســلُ  ــوبِ     مــن    الجناب     هللا    صــلى    هللا    رســولِ     ث
    المــاءِ     ُبَقــعَ     وإنّ     الصــ�ِة،    إلــى    فيخــرجُ     وسلم،    عليه

        ....    ثوبِهِ     في

    ثــوبِ     مــن    أَفُرُكــهُ     كنــتُ     لقــد: : : :     لمســلمٍ     لفــظ    وفــي

    فيصــلِّي    َفْركــاً،    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 

        . . . .     فيه

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عــن    ----36363636

    بــين    جلــس    إذا: ": ": ": "    قــال    وسلم،    ليهع    هللا    صلى    هللا
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        " ." ." ." .الُغْسلُ     َوَجبَ     فقد    َجَھَدھا،    ثم    ا*ربعِ،    ُشَعِبھا

        " . " . " . " . ُيْنزِلْ     لمْ     وإن: ": ": ": "    لمسلم    لفظ    وفي

    الحســين    بــنِ     علــّيِ     بــنِ     محمدِ     جعفرٍ     أبي    عن    ----37373737

    عنــد    وأبــوه    ھو    كان    أنه    عنھما،    هللا    رضي    علّيِ     بنِ 

ــابرِ  ــنِ     ج ــدِ     ب ــَده    هللا،    عب ــوٌم،    وعن ــألوه    ق ــن    فس     ع

ــا: : : :     رجــلٌ     فقــال    صــاٌع،    يكفيــك: : : :     فقــال    الُغْســِل،     م

    أَْوَفــى    ھــو    مــن    يكفــي    كــان: : : :     جــابر    فقال    يكفيني،

    هللا    صلى    هللا    رسولَ     يريدُ     ـ    منك    وخيرٌ     شعراً،    منك
        ....    ثوبٍ     في    أمَّنا    ثم    ـ    وسلم    عليه

    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : :     لفظ    وفي

        ....    ث�ثاً     رأِسهِ     على    الماءَ     ُيْفِرغُ 

    مـــا: : : :     قــال    الـــذي    الرجــل: : : :     عنـــه    هللا    رضــي    قــال

    أبــي    بــنِ     علــّيِ     بن    محمدِ     بنُ     الحسنُ     ھو    يكفيني،

            ....    الحنيفة    بنُ     محمدُ     وأبوه    طالٍب،

        التيمم    باب

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ُحَصــْينٍ     بــنِ     ِعْمــران    عــن    ----38383838

    رجـــ�ً     رأى    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى    هللا    رســـولَ 

    مــا    ،    فــ�نُ     يــا: ": ": ": "    فقــال    القوِم،    في    يصلِّ     لمْ     معتز�ً،
    رســولَ     يــا: : : :     فقــال    ؟" " " " القــوم    فــي    تصلِّيَ     أن    منعك

ـــابَْتني    هللا ـــٌة،    أص ـــاَء،    و�    جناب ـــال    م ـــك: ": ": ": "    فق     علي

        " ." ." ." .يَْكِفيكَ     فإنه    بالصَّعيِد،

: : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضــي    ياســرٍ     بنِ     عمارِ     عن    ----39393939

    حاجــة،    فــي    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     بعثني
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    الصــعيِد،    فــي    َفَتَمرَّْغــتُ     المــاَء،    أَِجــدِ     فلــم    فأْجَنْبُت،

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أتيــتُ     ثم    الدابُة،    تَمرَّغُ     كما

    يكفيــك    كــان    إنمــا: ": ": ": "    فقــال    له،    ذلك    فذكرتُ     وسلم،

    َضْربَةً     ا*رضَ     بِيََدْيهِ     ضرب    ثم" " " " ھكذا    بيََدْيكَ     تقولَ     أن

ــمالَ     َمَســحَ     ثــم    واحدًة،     وظــاِھرَ     اليمــيِن،    علــى    الّشِ

        . . . .     َوَوْجَھهُ     َكفَّْيهِ 

    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ     هللاِ     عبــدِ     بــنِ     جــابرِ     عــن    ----40404040
: : : :     قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أنَّ     عنھمــا،

    َقْبلي،    ا*نبياءِ     من    أحدٌ     ُيْعطَُھنَّ     لم    خمساً،    أُْعِطيتُ """"

    ا*رضُ     لـِــيَ     وُجِعلـَـتْ     شھٍر،    َمِسيَرةَ     بالرُّْعبِ     نُِصرتُ 

    أَْدَرَكْتــهُ     أُمَّتــي    مــن    رجــلٍ     فأيُّمــا    وطَھــوراً،    مســجداً 

،    الص�ةُ      تـَــِحلَّ     ولــم    الغنــائُِم،    لـِــيَ     وأُِحلَّــت    َفْلُيَصــّلِ

ــدٍ  ــي،    *ح ــتُ     َقْبل ــفاَعَة،    وأعطي ــان    الش ــيُّ     وك     النب

ـــْبَعثُ  ــه    إلــى    ُي ــًة،    قوِم ــاسِ     إلــى    وبعـــثتُ     خاصَّ     الن

        " ." ." ." .عامَّةً 

        

        

        

        

        الحيض    باب

    بنــتَ     فاطمــةَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----41414141

    وســلم،    عليه    هللا    صلى    النبيَّ     َسأَلَتْ     ُحبَْيشٍ،    أبي

    ؟    الصــ�ةَ     أفــأدعُ     أَْطُھُر،    ف�    أُْسَتحاضُ     إني: : : :     فقالت
    قــْدرَ     الصــ�ةَ     َدِعــي    ولكــن    ِعْرٌق،    ذلكَ     إنّ     �،: ": ": ": "    قال
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ــامِ  ــتِ     التــي    ا*ي     اغتســلي    ثــم    فيھــا،    تحيضــين    كن

        " ." ." ." .وصلي

    أَْقبَلَـــتِ     فـــإذا    بالحيضـــِة،    ولـــيس: ": ": ": "    روايـــة    وفـــي    

    ْدُرھا،َقــ    ذھــب    فإذا    فيھا،    الص�ةَ     فاتركي    الحيَضُة،

        " . " . " . " . وصلي    الدَم،    عنكِ     فاغسلي

ــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----42424242 ــةَ     أمَّ     أنَّ     عنھ     حبيب

    هللا    رســـول    فســـألت    ســـنين،    ســـبعَ     اْسُتحيضـــت
    أن    فأمَرھـــا    ذلـــَك،    عـــن    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى

        ....    ص�ةٍ     لكلِّ     تغتسلُ     فكانت: : : :     قالت    تغتسَل،

    كنــتُ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----43434343

    مــن    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    ولُ ورس    أنا    أغتسلُ 

    َفـــأَتَّزِر،    يـــأُمُرني    وكـــان    ُجُنـــٌب،    ك�نـــا    واحـــدٍ     إنـــاءٍ 

،    رأَســه    ُيْخــرِجُ     وكــان    حــائٌض،    وأنا    فيباشُرني     إلــيَّ

        . . . .     حائضٌ     وأنا    فأغِسلُه    معتكٌف،    وھوَ 

ــا،    هللا    رضــي    عائشــة    عــن    ----44444444 ــان: : : :     قالــت    عنھ     ك

ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ  ـــئُ     وســلم    علي     فــي    يَتَِّك

        . . . .     القرآنَ     فيقرأُ     حائٌض،    وأنا    يِحْجر

    ســـألتُ : : : :     قالـــت    هللاِ     عبـــدِ     بنـــتِ     معـــاذةَ     عـــن    ----45454545

    الحــائضِ     بــالُ     مــا: : : :     فقلــتُ     عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ 

: : : :     فقالـــت    ؟    الصـــ�ةَ     تقضـــي    و�    الصـــوَم،    تقضـــي

ــةٌ  ــِت،    أََحُروِريَّ ــٍة،    لســتُ : : : :     فقلــت    أن     ولكنــي    بحُروِريَّ

    ضــاءِ بق    فُنــؤَمر    ذلــك،    يصــيُبنا    كــان: : : :     فقالــت    أســأُل،

        ....    الص�ةِ     بقضاءِ     نؤمر    و�    الصوِم،
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 الص�ة    كتاب

        المواقيت    باب

ْيبانّيِ     عمٍرو    أبي    عن    ----46464646     بــنُ     ســعدُ     واسُمهُ     ـ    الشَّ

    وأشــار    الــدارِ،    ھــذه    صــاحبُ     حــدثني: : : :     قــال    ـ    إِياسٍ 

    عنــه،    هللا    رضــي    مسعودٍ     بنِ     هللاِ     عبدِ     دارِ     إلى    بيده

    أي    لموس    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سألتُ : : : :     قال

    الصــ�ة: ": ": ": "    قــال    ؟    وجــل    عــز    هللاِ     إلــى    أحبُّ     ا*عمالِ 

،    ثم: : : :     قلت" " " " وقِتھا    على     قلت" " " " الوالدين    بِرُّ : ": ": ": "    قال    أَيٌّ

ــم: : : :  ،    ث : : : :     قــال" " " " هللا    ســبيل    فــي    الجھــاد: ": ": ": "    قــال    أيٌّ

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     بِھــنَّ     حدثني

        ....    لزادني    اْسَتَزْدتُه    ولو

    كــان    لقــد: : : :     قالــت    عنھا    هللا    رضي    عائشة    عن    ----47474747

    الفجــَر،    يصــلِّي    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

عـــاتٌ     المؤمنـــات،    مـــن    نســـاءٌ     معـــه    فيشـــھد     ُمَتلَّفِ

،    إلــى    يــرجعن    ثــم    بُِمروِطِھّن،     يعــرُفُھنَّ     مــا    بيوتـِــِھنَّ
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        ....    الَغلَسِ     من    أحدٌ 

    مــن    وتكــونُ     َخزٍّ،    من    تكون    ُمْعلَمةٌ     أكسية: : : :     الُمروط

    اخــت�ُط: : : :     والَغلـَـسُ     متلحفــات،: : : :     ومتلفعــات    صــوٍف،

        . . . .     الليلِ     بظلمةِ     الصبحِ     ضياءِ 

: : : :     قــال    عنھمــا    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابر    عن    ----48484848

    الظھــرَ     يصــلي    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبيُّ     كان

    إذا    والمغــربَ     نقيــٌة،    والشــمسُ     والعصــرَ     بالھــاِجَرِة،

    اجتمعــوا    رآھــم    إذا    وأحياناً،    أحياناً     والعشاءَ     َوَجبَْت،

َل، َر،    بطؤواأ    رآھم    وإذا    َعـجَّ     النبــيُّ     كــان    والصْبحُ     أَخَّ

        ....    بَِغلَسٍ     يصليھا    وسلم    عليه    هللا    صلى

        . . . .     الزوالِ     بعدَ     الحرِّ     شدةُ     ھي: : : :     الھاجرة

: : : :     قــال    ســَ�مَة،    بــن    َســيّارِ     الـــِمْنھال    أبــي    عن    ----49494949

    فقــال    ا*َْســلَِمّيِ،    بـَـْرَزةَ     أبــي    على    وأبي    أنا    دخلتُ 

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     كــان    كيــف    حّدِثنا: : : :     أبي    له

ــلم ــلي    وس ــة    يص ــال    ؟    المكتوب ــان: : : :     فق ــلي    ك     يص

ــرَ  ــ    الَھجي ـــْدعونھا    التــي    وھــي    ـ ــ    ا*ولــى    تَ     حــين    ـ

    أحــُدنا    يرجــع    ثــم    الَعْصرَ     ويصلي    الشمُس،    تَدَحضُ 

    َحيَّــٌة،    والشــمس    المدينــةِ     أقصــى    فــي    َرْحلـِـهِ     إلى

    أن    يَْســَتِحب    وكــان    المغــرب،    فــي    قــال    مــا    ونسيت

    وكــان    الَعَتَمــَة،    تـَــْدعونھا    التــي    الِعشــاءِ     ِمــنَ     يــؤِخرَ 

    من    يَْنَفِتلُ     وكان    بعدھا،    والحديثَ     قبلَھا،    النومَ     يكره

    يقــرأ    وكان    جليَسُه،    الرجلُ     يعرفُ     حين    الَغداةِ     ص�ةِ 

        . . . .     المائة    إلى    بالستين    فيھا

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أنّ     علــي    عــن    ----50505050
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    نــاراً،    وبيــوتَُھم    قبوَرُھم    هللاُ     مz: ": ": ": "    الخندق    يومَ     قال

    غابــتِ     حتــى    الُوْســطى    الصــ�ةِ     عــن    ناشــغلو    كمــا

        " ." ." ." .الشمسُ 

    الُوْسطى    الص�ةِ     عن    شغلونا: ": ": ": "    لمسلم    لفظ    وفي

        " . " . " . " . والعشاءِ     المغربِ     بين    ص�ھا    ثم    ـ    العصرِ     ص�ةِ     ـ

    َحــبَسَ : : : :     قــال    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ولــه    ----51515151

    عــن    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     المشركون

    اصــَفرَّت،    أو    لشــمُس،ا    احـَمرَّتِ     حتى    العصِر،    ص�ةِ 

    شغلونا: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال

    هللاُ     مـــz    العصـــر،    صـــ�ة    الوســـطى    الصـــ�ة    عـــن
ـــوَرھم    أجـــواَفھم ـــاراً     وقب ـــال    أو" " " " ن     هللاُ     حشـــا: ": ": ": "    ق

        " ." ." ." .ناراً     وقبوَرھم    أجواَفھم

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----    52525252

    بالِعشــاء،    وسلم    هعلي    هللا    صلى    النبيُّ     أَْعَتمَ : : : :     قال

ــا    الصــ�ةَ : : : :     فقــال    عمــرُ     فخــرج ــدَ     هللا،    رســولَ     ي     َرَق

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     فخــرج    والصــبياُن،    النســاءُ 

    أشــق    أن    لــو�: ": ": ": "    يقــول    مــاء،    يَْقطـُـرُ     ورأُســه    وسلم

    الص�ة،    بھذه    *مرُتُھم    الناسِ،    على    أو    أمتي،    على

        ".".".".الساعةَ     ھذهِ 

    صــلى    نبــيَّ ال    أنَّ     عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ـ    53535353

ــــــــــــــــه    هللاُ  ــــــــــــــــلم    علي ــــــــــــــــال    وس         : : : :     ق

    فابــــدأوا    الَعشــــاُء،    وحضــــرَ     الصــــ�ةُ     أُقيمــــتِ     إذا""""

        ....    نحوه    عمر    ابن    وعن" " " " بالَعشاءِ 
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ــي    عائشــة    عــن    ولمســلم ــا،    هللا    رض ــت    عنھ : : : :     قال

: : : :     يقــولُ     وســلم    عليه    هللاُ     صلى    هللاِ     رسولَ     سمعتُ 

        " ." ." ." .ا*َْخبَثان    يدافُِعهُ     َوُھوَ     و�    طعام،    بَِحْضَرةِ     ص�ةَ     �""""

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----    55554444

ــ    مرضــيون    رجــالٌ     عنــدي    َشــِھدَ : : : :     قــال     وأرضــاھم    ـ

    نھى    وسلمَ     عليهِ     هللاُ     صلى    النبيَّ     أنَّ     ـ    عمرُ     عندي

    وبعــد    الشمُس،    تطلُعَ     حتى    الصبحِ     بعد    الص�ةِ     عن

        ....    تغُربَ     حتى    العصرِ 

    عن    عنه،    هللا    رضي    الـُخدري    سعيد    أبي    عن    ----    55555555

    صــ�ةَ     �: ": ": ": "    قــال    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 

    بعــد    ص�ةَ     و�    الشمُس،    ترتفعَ     حتى    الصبحِ     بعد

        " ." ." ." .الشمسُ     تغيبَ     حتى    العصرِ 

    عــن    البــاب    وفي    ـ    تعالى    هللا    رحمه    ـ    المصنف    قال

    وعبــدِ     مســعوٍد،    بن    هللا    وعبدِ     طالٍب،    أبي    بن    علّيِ 

    وأبــي    العاص،    بنِ     عمِرو    بن    هللا    وعبدِ     عمَر،    بن    هللا

    ا*كــوعِ،    بــنِ     َوَســلََمةَ     ُجْنــُدب،    بــن    وَســُمرة    ھريــرة،

    ُمــرََّة،    بــنِ     وَكْعــبِ     َعفــراَء،    بــنِ     وُمعاذِ     ثابٍت،    بن    وزيدِ 

ـــي ـــةَ     وأب ــــّيِ،    أمام ـــرِو    الباِھِل ـــنِ     وَعْم ـــةَ     ب     َعْبَس

نابِحّيِ،    عنھم،    هللا    رضي    وعائشة    السلمّيِ،     والصـُّ

        ....    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     من    يسمع    ولم

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    هللا    عبــد    بــن    جابر    عن    ----    56565656

    َغَربـَـتِ     مــا    بعــد    الخنــدقِ     يومَ     جاء    الخطابِ،    بنَ     عمرَ 

    يــا: : : :     وقــال    قــريش،    كفــار    يَُســبُّ     فجعــل    الشــمُس،
    كــادتِ     حتــى    العصــرَ     أصــلِّي    كــدتُ     مــا    هللا    رســولَ 
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ــمسُ  ــُرُب،    الش ــال    تغ ــيُّ     فق ــلى    النب ــه    هللا    ص     علي

    ْطحانبُ     إلى    فقمنا: : : :     قال" " " " َصلَّْيُتھا    ما    وهللا: ": ": ": "    وسلم

    مــا    بعــد    العصرَ     فصلى    لھا،    وتوضأنا    للص�ِة،    فتوضأ
        ....    المغربَ     بعدھا    صلى    ثم    الشمُس،    غربتِ 

        ووجوبھا    الجماعةِ     ص�ةِ     فضل    باب        

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بــن    هللا    عبد    عن    ----    57575757

    صــ�ةُ : ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ 

    ينوعشــر    بَِســْبعٍ     الَفــذِّ     صــ�ةِ     مــن    أفضــلُ     الجماعــةِ 

        " . " . " . " . َدَرَجةً 

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبي    عن    ----    58585858

    الرجــلِ     صــ�ةُ : ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    وفــي    بَْيتـِـِه،    في    ص�تِهِ     على    تَُضعَّفُ     الجماعةِ     في

ــوقِِه، ــاً     ُس ــرين    خمس ــك    ضــعفاً،    وعش ــه    وذل     إذا    أن

    �    المســجدِ     إلــى    خــرج    ثم    الُوضوء،    فأحسن    توضأ،
    بھــا    له    ُرفَِعتْ     إ�    خطوةً     يَْخُط    لم    ُة،الص�    إ�    يخِرُجه

    تـَـَزلِ     لــم    صــلى    فــإذا    خطيئــٌة،    بھا    عنه    وُحطّ     درجٌة،

    اللھــم: : : :     ُمَصــّ�هُ     فــي    مــادام    عليــه    تصــلي    الم�ئكةُ 

    يــزال    و�    اْرَحْمــُه،    اللھــم    له،    اغِفرْ     اللھم    عليه،    صلِّ 

        " . " . " . " . الص�ةَ     انتظر    ما    ص�ة    في

    قــال    ::::    قــال    عنــه    هللا    رضــي    ھريــرةَ     أبــي    عن    ----    59595959

    الصــ�ةِ     أثقــلُ : ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    ولــو    الفجــِر،    وص�ةُ     العشاِء،    ص�ةُ     المنافقين،    على

    ھممــت    ولقد    َحْبواً،    ولو    *َتَْوُھما    فيھما،    ما    يعلمون

ــر    أن ــ�ة    آم ــاَم،    بالص ــم    َفُتق ــر    ث ــ�ً     آم ــلي    رج     فيص

    مــن    ُحــَزمٌ     معھــم    برجــال    معــي    أنطلق    ثم    بالناس،
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،    يشــھدون    �    قومٍ     إلى    َحطٍَب، َحرِّقَ     الصــ�ةَ أُ     فــ

            " ." ." ." .بالنارِ     بيوتَھم    عليھم

    عــن    عنــه،    هللا    رضــي    عمــرَ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----    60606060

    اْســَتْأَذنَتْ     إذا: ": ": ": "    قال    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبّيِ 

: : : :     قــال    يَْمَنْعھــا،    فــ�    المســجدِ     إلــى    امرأُتــه    أحــَدكم

ــ�لُ : : : :     فقــال ــنُ     ب ــدِ     ب ــَنُعُھن،    وهللا    هللاِ     عب     ::::    قــال    لَنْم

    ســمعُته    ما    سيئاً،    سباً     َفَسبَّهُ     هللا    عبدُ     عليه    فأقبلَ 

ــهُ     َســبَّهُ  ــطُّ،    مثلَ ــُركَ : : : :     وقــال    َق     هللا    رســول    عــن    أُْخِب
        ....    لنمَنُعُھن    وهللا: : : :     وتقول    وسلم،    عليه    هللا    صلى

    مســاجدَ     هللاِ     إمــاءَ     تمنعــوا    �: ": ": ": "    لمســلمٍ     لفــظ    وفي

        " . " . " . " . هللاِ 

: : : :     القــ    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----61616161

ــليتُ  ــع    ص ــولِ     م ــلى    هللاِ     رس ــهِ     هللاُ     ص ــلمَ     علي     وس

    بعــد    وركعتين    بعدھا،    وركعتين    الظھِر،    قبل    ركعتين

ـــُجُمعة، ــين    ال ــين    المغــربِ،    بعــد    وركعت     بعــد    وركعت

        ....    الِعشاءِ 

) : ) : ) : ) : 1111((((    والُجُمَعــةُ     والعشــاءُ     المغربُ     فأما: ": ": ": "    لفظ    وفي

        " ." ." ." .بيتِهِ     ففي

ثَْتنيَحــ: : : :     قــال    عمــرَ     ابــنَ     أنَّ : : : :     للبخارّيِ     لفظ    وفي     دَّ

ــيَّ     أنَّ     حفصــُة، ــه    هللا    صــلى    النب ــان    وســلم    علي     ك

    الفجــُر،    يطلــعُ     بعــدما    خفيفتــين    ســجدتين    يصــلي

                                     

) ا����� : ��� ا���� وا����، و���ز ��	�ن 1
���� � ا�' 
�&% . ، $	# ا�"! ا���� و�
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    عليــه    هللا    صلى    النبّيِ     على    أدخل    �    ساعةً     وكانت

        ....    فيھا    وسلم

    يكــن    لــم: : : :     قالــت    عنھــا    هللا    رضي    عائشة    عن    ----62626262

    مــن    شيء    على    وسلم    عليهِ     هللاُ     صلى    هللا    رسولُ 

        . . . .     الفجرِ     ركعتيِ     على    منه    تعاھداً     أشدَّ     النوافل

    وما    الدنيا    من    خيرٌ     الفجرِ     ركعتا: : : :     لمسلمٍ     لفظ    وفي

        ....    فيھا

                ا*ذان    باب        

    أُِمــرَ : : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----63636363

        ....    اuقامةَ     ويوترَ     ا*َذان،    يَْشَفعَ     أن    ب�لٌ 

ــوائِّيِ     هللا    عبــدِ     بنِ     وھبِ     ُجَحْيَفةَ     أبي    عن    ----64646464     السُّ

    عليــه    هللا    صــلى    النبيَّ     أتيتُ : : : :     قال    ،عنه    هللا    رضي

: : : :     قــال    أََدٍم،    مــن    حمــراءَ     لــه    ُقبـّـةٍ     فــي    وھــو    وســلم

    فخــرج: : : :     قال    ونائِل،    ناِضح    فِمنْ     بَوضوٍء،    ب�لٌ     فخرج

    َحْمــراُء،    ُحلـّـةٌ     وعليــه    وســلمَ     عليهِ     هللاُ     صلى    النبيُّ 

    فتوضأ،: : : :     قال    ساقْيه،    بياضِ     إلى    أنظرُ     كأني    حتى

    وھاھنــا،    ھاھنا    فاه    أتتبع    تُ فجعل: : : :     قال    ب�ٌل،    وأذّنَ 

    على    حي    الص�ِة،    على    حي: : : :     وشما�ً     يميناً     يقول

    الظھــر    وصــلى    فتقــدم    َعَنــَزٌة،    لــه    ُركـِـَزتْ     ثم    الف�حِ،

ــين، ــر    ركعت ــين،    والعص ــم    ركعت ــم    ث ــزل    ل ــلي    ي     يص

        . . . .     المدينة    إلى    رجع    حتى    ركعتين

    عــن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللا    عبدِ     عن    ----65656565

    إنَّ : ": ": ": "    قــال    أنــه،    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 
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    أمِّ     ابــنُ     ُيَؤذِّنَ     حتى    واشربوا    فكلوا    بِلَْيٍل،    يؤذنُ     ب��ً 
        " ." ." ." .مكتومٍ 

: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    الخدرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----66666666

    سمعُتمُ     إذا    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال

        . . . .     المؤذنُ     يقولُ     ما    مثلَ     فقولوا    المؤذَن،

        

        القبلة    استقبال    باب

    هللاِ     رسولَ     أنَّ     عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     ابنِ     نع    ----67676767
ــبِّحُ     كــان    وســلم    عليــه    هللاُ     صــلى ــرِ     علــى    يَُس     ظھ

    ابــنُ     وكان    برأِسه،    يومئُ     وْجُھه،    كان    حيثُ     راحلَتِِه،

        ....    يفعلُه    عمرَ 

        ....    بعيِرهِ     على    يوترُ     كان: : : :     رواية    وفي

        ....    المكتوبةَ     عليھا    يصلي    �    أنه    غيرَ : : : :     ولمسلم

        . . . .     الفرائضَ     إ�: : : :     وللبخاري

    بينمــا: : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     ابنِ     عن    ----68686868

    فقال    آتٍ،    جاءھم    إذ    الصبحِ،    ص�ةِ     في    بُقباءَ     الناسُ 

    عليــهِ     أُنــزلَ     قــد    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيَّ     إن: : : : 

ـــةَ  ـــرآٌن،    الليل ـــد    ق ـــرَ     وق ـــتقبل    أن    أُِم ـــَة،    يس     القبل

ـــَتْقِبُلوھا، ـــت    فاْس ـــوُھُھم    وكان ـــى    وج     الشـــاِم،    إل

        . . . .     بةِ الكع    إلى    فاستداروا
    أنســاً     اســَتْقبَْلنا: : : :     قــال    ســيريَن،    بــنِ     أنسِ     عن    ----69696969

    بَِعْينِ     َفلَِقيناه    الشام،    من    َقِدمَ     حين    عنه    هللا    رضي

    ذا    مــن    ووجُھــهُ     حمــار،    علــى    يصــلي    فرأيُتــهُ     التَّْمِر،
    رأيُتــكَ : : : :     فقلــت    ـــ    الِقْبلـَـةِ     يســارِ     عن    يعني    ـ    الجانب
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    لَ رســو    رأيتُ     أني    لو�: : : :     فقال    ؟    القبلةِ     لغيرِ     تصلي
            ....    فعْلُتهُ     ما    يفعلُهُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

        الصفوف    باب

    قــال: : : :     قــال    عنه    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----70707070

ـــولُ  ـــلى    هللا    رس ـــه    هللا    ص ـــلم    علي ـــوّوا: ": ": ": "    وس     َس

        " . " . " . " . الص�ةِ     تمامِ     من    الصفوفِ     تسويةَ     فإنَّ     صُفوَفُكم،

: : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    بَِشيرٍ     بنِ     النُّْعمانِ     عن    ----71717171

: : : :     يقــولُ     وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ 

        ".".".".وجوِھُكم    بينَ     هللا    ليخالَِفنَّ     أو    صفوَفُكْم،    لُتَسوُّنَّ """"

    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : :     ولمسلم

    الِقــَداَح،    بھــا    يَُســوِّي    كأنمــا    حتــى    صفوَفنا،    يَُسوِّي

    فقــاَم،    يومــاً     خــرج    ثــم    عنه،    َعَقْلنا    قد    أنْ     رأى    حتى

    صــدُرُه،    باديــاً     رجــ�ً     فــرأى    يكبِّـــَر،    أن    كــاد    إذا    حتــى

    ليخــالَِفنَّ     أو    صــفوَفكم،    لَُتَســوُّنَّ     هللا،    عبــادَ : ": ": ": "    فقال

        " . " . " . " . وجوِھُكم    بين    هللاُ 

تـَـهُ     أن    عنــه،    هللا    رضــي    مالك    بن    أنس    عن    ----72727272     َجدَّ

    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     َدَعتْ ) ) ) ) 1111((((    ُملَْيَكةَ 

    واقومــ: ": ": ": "    قــال    ثــم    منــه،    فأكــل    لــه،    صــنعته    لطعام
    لنــا،    حصــيرٍ     إلــى    فقمــتُ : : : :     أنسٌ     قال" " " " لكم    فzَُصلِّيَ 

    فقــام    بمــاء،    فنضــحُتهُ     ُلبَِس،    ما    طولِ     ِمنْ     اسَودَّ     قد

    وصــففتُ     وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     عليه

                                     

�!م1 �( ا ���، وآ �+ ا�, �(واة روا% � �/ ا ، ) و�
 وا21+ ا1ول . 
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    لنــا    فصــلى    ورائِنــا،    ِمــنْ     والعجــوزُ     وراَءه،    واليتيمُ     أنا

        ....    انصرف    ثم    ركعتين

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     أنَّ : : : :     ولمسلم

    وأقــامَ     يمينــه،    عن    فأقامني: : : :     قال    وبُِأّمِِه،    به    صلى

        ....    خلَفنا    المرأةَ 

    بــن    هللا    عبد    بن) ) ) ) 1111((((    حسين    جدُّ     ُضَمْيرةُ     ھو: : : :     اليتيم

        ....    ُضَمْيرةَ 

    بـِـتُّ : : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عباسٍ     ابنِ     وعن    ----73737373

    عليــه    هللا    صــلى    النبيُّ     فقام        ميمونَة،    خالتي    عند

    فأخــذَ     يســاِرِه،    عن    فقمتُ     الليِل،    من    يصلي    وسلم

        ....    يمينِهِ     عن    فأقامني    برأسي،

        اuمامة    باب

    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرةَ     أبي    عن    ----74747474

    الــذي    يخشــى    أَمــا: ": ": ": "    قــال    وســلم،    عليه    هللا    صلى

    رأسَ     رأَســهُ     هللاُ     ُيَحــوِّلَ     أن    اuماِم،    قبلَ     رأَسه    يرفعُ 

        " ." ." ." .حمارٍ     صورةَ     صورتَهُ     هللاُ     يجعلَ     أو    حماٍر،

    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرةَ     أبي    عن    ----75757575

    اuمــامُ     ُجِعــلَ     إنمــا: ": ": ": "    قــال    وســلم،    عليــه    هللا    صلى

    وإذا    فكبـِّــروا،    كبَّرَ     فإذا    عليه،    تختلفوا    ف�    به،    لُِيْؤتَمَّ 

    َحِمــَدُه،    لمــن    هللاُ     ســمعَ : : : :     قــال    وإذا    فــاركعوا،    َرَكــعَ 

    فاســجدوا،    ســجد    وإذا    الحمــُد،    َولَــكَ     ربَّنــا: : : :     فقولــوا

                                     

8 $4�َُ ��� ا���ء ا�����5، ) و�4 ��/ ا�2�3
'�����9 '�:���. �$��,; ��� ، ا1و�# ;3
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        " . " . " . " . أجمعون    جلوساً     فصلوا    اً،جالس    صلى    وإذا

    صــلى: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----76767676

    َوُھــوَ     بَْيتـِـهِ     فــي    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    قيامــاً،    قــومٌ     وراءه    وصــلى    جالســاً،    فصــلى    شــاٍك،

    إنمــا: ": ": ": "    قال    انصَرفَ     فلما    اجلُِسوا،    أن    إليھم    فأشار

    رفــع    وإذا    ا،فــاركعو    ركع    فإذا    به،    لُِيْؤتَمَّ     اuمامُ     ُجِعلَ 

: : : :     فقولوا    َحِمَدُه،    لمن    هللاُ     َسِمعَ : : : :     قال    وإذا    فارفعوا،

    جلوســاً     فصــلوا    جالساً     صلى    وإذا    الحمُد،    ولك    ربنا

        " . " . " . " . أجمعون

ــدِ     عــن    ----77777777 ــنِ     هللاِ     عب ــدَ     ب ــّيِ     يزي     ا*نصــارّيِ     الَخْطِم

    ـــ    عــازب    بــنُ     البـَـراءُ     حدثـــني: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي
    هللا    صــلى    هللاِ     رســولُ     كان: : : :     قال    ـ    كذوب    غيرُ     َوُھوَ 
    لــم    حمــده،    لمــن    هللا    َســِمعَ : : : :     قــال    إذا    وسلم    عليه

    صــلى    هللا    رســولُ     يقــعَ     حتــى    ظھَرُه،    منا    أحدٌ     يَْحنِ 

        ....    بعَدهُ     سجوداً     نََقعُ     ثم    ساجداً،    وسلم    عليه    هللا

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عــن    ----78787878

    اuمــامُ     أَمَّــنَ     إذا: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا

    ُغِفرَ     الم�ئَِكِة،    تأمينَ     تأميُنهُ     َواَفقَ     َمنْ     فإنه    ّمِنوا،َفأَ 

        " ." ." ." .ذنـِبه    من    تقدم    ما    له

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عــن    ----79797979

    صـــلى    إذا: ": ": ": "    قـــال    وســـلم،    عليـــه    هللا    صـــلى    هللا

ــُدكم ــاس    أح ــف،    للن ــإنَّ     فْلُيَخّفِ ــيھم    ف ــعيَف،    ف     الض

    ِســِه،لنف    أحُدكم    صلى    وإذا    الحاجِة،    وذا    والسقيَم،
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        " . " . " . " . شاءَ     ما    فْلُيطَوِّلْ 

    هللا    رضي    البدرّيِ     ا*نصارّيِ     مسعودٍ     أبي    عن    ----80808080
    هللا    صــلى    هللاِ     رســولِ     إلــى    رجــلٌ     جــاءَ : : : :     قــال    عنه،
رُ     إني: : : :     فقال    وسلم،    عليه     الصــبحِ     صــ�ةِ     عــن    *َتَأَخَّ

    رأيــتُ     فما: : : :     قال    فيھا،    بنا    ُيِطيلُ     مما    ُف�ٍن،    أجلِ     من

    موِعظـَـةٍ     فــي    َغِضــبَ     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 

    النــاسُ     أيھا    يا: ": ": ": "    فقال    يَْوَمِئٍذ،    َغِضبَ     مما    أََشدَّ     َقطُّ،

ــريَن،    منكم    إن     فــإن    فْليــوجْز،    النــاسَ     أمَّ     فــأيُّكم    ُمَنّفِ

        " ." ." ." .الحاَجةِ     وذا    والصغيَر،    الكبيَر،    ورائِه    من

        وسلم    عليه    هللا    صلى    النبي    ص�ة    صفة    باب

    كــان: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----    81818181

    فــي    كبَّــرَ     إذا    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

ـــَھةً     َســَكتَ     الصــ�ةِ      يــا: : : :     فقلــت    يقــرأَ،    أنْ     قبــل    ُھَنْي
    بــين    ســكوتَكَ     أرأيــتَ     وأمــي،    أنت    بأبي    هللا    رسولَ 

    اللھــم: ": ": ": "    أقــول: : : :     قــال    ؟    تقــولُ     مــا    والقــراءة    التكبير

    المشرقِ     بين    باعدتَ     كما    خطايايَ     وبين    بيني    باعد

نــي    اللھــم    والمغــربِ،     ُيَنقَّــى    كمــا    خطايــايَ     مــن    نَّقِ

نَسِ،    مــن    ا*بــيضُ     الثوبُ      مــن    اغســلني    اللھــم    الــدَّ

        " . " . " . " . والبردِ     والثلجِ     بالماءِ     خطايايَ 

    كــان: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----    82828282

    الصــ�ةَ     يستفتحُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    وكان} } } } العالمين    رب    �    الحمد{ { { { بــ    والقراءةِ     بالتكبيِر،

    بــين    ولكــن    ُيَصوِّْبُه،    ولم    رأَسهُ     ُيشِخصْ     لم    ركع    اإذ

    يســجد    لــم    الركــوع،    مــن    رأَسهُ     رفعَ     إذا    وكان    ذلك،
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ــعَ     إذا    وكــان    قائمــاً،    يســتويَ     حتــى     مــن    رأَســهُ     َرَف

ْجَدِة،     وكــان    قاعــداً،    يســتويَ     حتــى    يســجد    لــم    السَّ

    رجلـَـه    يفــِرشُ     وكــان    التحيَة،    ركعتين    كلِّ     في    يقولُ 

    عــن    ينھــى    وكــان    اليمنى،    رجلَه    وَيْنِصبُ     اليسرى،

    ِذراعْيــه    الرجلُ     يفترشَ     أن    وينھي    الشيطاِن،    ُعْقبَةِ 

ُبعِ،    افتراشَ          ....    بالتَّْسليمِ     الص�ةَ     يَْخِتمُ     وكان    السَّ

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بــنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----    83838383

    َحــْذوَ     يَدْيه    يرفعُ     كان    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 

    وإذا    للركــوع،    كـــبَّر    وإذا    الصــ�َة،    اْفَتــَتحَ     إذا    َمْنكِـبَْيه

ــهُ     رفــع ــا    الركــوع    مــن    رأَس ــال    كــذلك،    رفعھم : : : :     وق

    �    وكــان" " " " الحمــد    ولــك    ربنــا    حمــده،    لمن    هللاُ     َسِمعَ """"
        ....    السجودِ     في    ذلك    يفعلُ 

    قــال: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عباس    ابن    عن    ----    84848484

ــولُ  ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــْرتُ :" :" :" :"     وس     أن    أُِم

    وأشــار    ـــ    الجبھــةِ     علــى    ُظٍم،أَعْ     سبعةِ     على    أسُجدَ 

ــ    أنفــه    إلــى    بيــِدهِ      وأطــرافِ     والــركبتين،    ،    واليــدين    ـ

        " . " . " . " . القدمين

    كــان: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ھريرةَ     أبي    عن    ----    85858585

    إلــى    قــام    إذا    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

    ثــم    يركــُع،    حــين    يكبــرُ     ثــم    يقــوُم،    حــين    يكبرُ     الص�ةِ 

    ُصــْلبَهُ     يرفــع    حــين" " " " حمــدهُ     لمــن    هللاُ     سمع: ": ": ": "    يقولُ 

    ولــك    ربنــا: ": ": ": "    ـــ    قــائم    وھــو    ـــ    يقــول    ثــم    الركوعِ،    من

    حين    يكبرُ     ثم    ساجدا،    يَْھوي    حين    يكبرُ     ثم    ،" " " " الحمد

    حــين    يكبــرُ     ثــم    يســجُد،    حــين    يكبــرُ     ثم    رأَسه،    يرفعُ 
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    حتــى    ُكلِّھــا    صــ�تِهِ     في    ذلك    يفعلُ     ثم    رأَسُه،    يرفعُ 

    الجلوسِ     بعد    الثِّْنَتْين    من    يقومُ     حين    ويكبرُ     يَْقِضيَھا،

 . . . .        

ير،    بــنِ     هللاِ     عبــدِ     بنِ     ُمطَرِّفِ     عن    ----    86868686 ــّخِ : : : :     قــال    الّشِ

    أبــي    بــن    علــّيِ     خلفَ     ُحَصْينٍ     بنُ     وِعمرانُ     أنا    صليتُ 

    وإذا    كبَّــَر،    ســجد    إذا    فكــان    عنــه،    هللا    رضــي    طالــب

    فلمــا    كبََّر،    الركعتين    من    نََھضَ     وإذا    كبََّر،    رأَسهُ     رفعَ 

: : : :     فقال    ،ُحَصْينٍ     بنُ     ِعمرانُ     بيَِدي    أََخذَ     الص�ة    قضى

ــد ـــَرني    ق ــ�ةَ     ھــذا    َذكَّ ــدٍ     ص ــه    هللا    صــلى    محم     علي

    هللا    صــلى    محمــدٍ     صــ�ةَ     بنــا    صلى: : : :     قال    أو    وسلم،
        . . . .     وسلم    عليه

: : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضي    عازبٍ     بن    البراء    عن    ----    87878787

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    محمــدٍ     مــع    الص�ةَ     َرَمْقتُ 

    ركوِعــِه،    بعــد    فاعتدالَــهُ     فركعَتــُه،    قياَمــُه،    َفَوَجــْدتُ 

    فســجدتَُه،    الســجدتين،    بــين    فجلســَتهُ     فســجَدتَُه،

    مــن    قريبــا    وا�نصــراِف،    التَّْســِليمِ     بــين    ما    فجلَسَتهُ 

واءِ          ....    السَّ

    والُقُعــوَد،    القيــاَم،    خــ�    مــا: : : :     البخــاري    روايــة    وفــي

َواءِ     من    قريبا         . . . .     السَّ

    رضــي    مالكٍ     بن    أنسِ     عن    الُبنانِـّيِ،    ثابت    عن    ----    88888888

    كــان    كمــا    بكم    أَُصلِّيَ     أن    آُلو    �    إِنِّي: : : :     قال    عنه،    هللا

    قــال    بنــا،    ُيَصلِّي    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    تصــنعونه،    أراكــم    �    شيئاً،    يصنع    أنسٌ     فكان: : : :     ثابت

    حتى    قائماً،    انتصب    الركوع،    من    رأَسهُ     َرَفعَ     إذا    كان
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ــلُ     يقــولَ  ــد: : : :     القائ ــَي،    ق ــع    وإذا    نَِس ــهُ     رف     مــن    رأَس

        . . . .     نَِسيَ     قد: : : :     القائلُ     يقولَ     حتى    َمَكَث،    السجدةِ 

    مــا: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----    89898989
    مــن    ص�ةً     أتمَّ     ،و�    ص�ةً     أََخفَّ     قطُّ،    إمام    وراء    صليتُ 

        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ 

    الَجْرمــّيِ     زيــدٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     ـــ    قِ�بـَـةَ     أبي    عن    ----    90909090

ــ    البصــرّيِ      فــي    الُحــَوْيِرثِ     بــنُ     مالــكُ     جاءنــا: : : :     قــال    ـ

    أريــدُ     ومــا    بكــم    *َُصــلِّي    أنــي: : : :     فقال    ھذا،    مسجدنا

    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     رأيــتُ     كيــف    أصــلي    الص�َة،
    كــان    كيــف: : : :     قِ�بَةَ     *بي    فقلتُ     يصلي،    وسلم    عليه

    يجلسُ     وكان    ھذا،    شيِخنا    ص�ةِ     مثلَ : : : :     قال    يصلي،

    فــي    يــنھض    أن    قبــل    الســجود،    مــن    رأَسه    َرَفعَ     إذا

        ....    ا*ولى    الركعة

    الَجْرمــي،    َسِلَمة    بن    عمرو    َريدَ بُ     أبا: : : :     بشيخھم    أراد    

        . . . .     يزيد    أبو: : : :     ويقال

    هللا    رضــي    ُبَحْيَنــةَ     ابــن    مالكٍ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----    91919191
ــيَّ     أنَّ     عنــه،     إذا    كــان    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النب

        . . . .     إْبطَْيهِ     بياضُ     يَْبُدوَ     حتى    يديه،    بين    َفرَّجَ     صلى

ــنِ     ســعيدِ     َمْســلََمةَ     أبــي    عــن    ----    92929292 ــَد،    ب : : : :     قــال    يزي

    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أكان: : : :     مالكٍ     بنَ     أنسَ     سألتُ 

        . . . .     نعم: : : :     قال    نَْعلَْيه،    في    يصلي    وسلم

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ا*نصاري    قتادة    أبي    عن    ----    93939393

    يصــلي    كــان    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ 
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ــَب،    بنــتَ     أمامــةَ     حامــلٌ     وھــو     هللا    رســولِ     بنــتِ     زين
        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى

    شــمسٍ،    َعْبــدِ     بــنِ     الرَّبـِــيع    بــنِ     العاصِ     و*بي    ----    94949494

        ....    َحَملَھا    قام    وإذا    َوَضَعھا،    سجد    فإذا

    النبيِّ     عن    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----    95959595

ـــهِ     هللاُ     صـــلى ـــدلوا: ": ": ": "    قـــال    وســـلمَ     علي     فـــي    اعت

" " " " الكلبِ     انبِساطَ     ذراعيه    أُحُدُكمْ     يَْبُسْط     و�    السجوِد،

....            

        والسجود    الركوع    في    الطَُّمأنينة    وجوب    باب

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عن    ----    99996666

    فــدخلَ     المســجد،    دخل    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ 

    هللا    صلى    النبّيِ     على    فسلمَ     جاء    ثم    َفَصلّى،    رجلٌ 
    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     َفــَردَّ     وســلم،    عليه

،    ارجع: ": ": ": "    فقال    الس�م،     فرجعَ " " " " ُتَصلِّ     لم    فإنك    َفَصّلِ

    علــى    فسلم    جاء    ثم    ى،َصلّ     كان    كما    فصلى    الرجلُ 

    هللاِ     رســولُ     فقــال    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ 
: : : :     قــال    ثم" " " " الس�م    وعليك: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى

،    ارجع"""" : : : :     الرجــلُ     فقال    ـ    ث�ثاً     ـ" " " " تصلِّ     لم    فإنك    َفَصّلِ

    َفَعلِّْمنــي،    غيــَرُه،    أُْحِســنُ     مــا    بــالحّقِ     بعثــك    والــذي

ــال ــلى    فق ــه    هللا    ص ــلم    علي ــتَ     إذا: ": ": ": "    وس ــى    قم     إل

    القــرآن،    مــن    معــك    تيســر    ما    اقرأْ     ثم    فكـبِّْر،    الص�ة

    تعتــدلَ     حتــى    ارفعْ     ثم    راكعاً،    تطمئنَّ     حتى    اركعْ     ثم

    ارفــعْ     ثــم    ســاجداً،    تطمــئنَّ     حتــى    اســجدْ     ثم    قائماً،

    صــ�تِك    فــي    ذلــك    افعــل    ثــم    جالساً،    تطمئنَّ     حتى
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        " ." ." ." .ُكلِّھا

        الص�ة    في    القراءة    باب

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    الصــامتِ     بــنِ     ُعبــاَدةَ     عن    ----    97979797

    صــ�ةَ     �: ": ": ": "    قــال    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

        " ." ." ." .الكتابِ     بفاتحةِ     يقرأْ     لم    لمن

    قال    عنه،    هللا    رضي    ا*نصارّيِ     قتادةَ     أبي    عن    ----    98989898

    فــي    يقــرأ    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : : 

    الكتــاب    بفاتحة    الظھر،    ص�ة    من    ا*ُوليَْين    الركعتين

    الثانيــة،    في    وُيَقصِّر    ولى،ا*    في    ُيطَوِّل    وسورتين،

    بفاتحــةِ     العصرِ     في    يقرأُ     وكان    أحيانا،    ا�يةَ     يُْسِمُعنا

ــرُ     ا*ولى،    في    ُيطَوِّلُ     وسورتين،    الكتابِ      فــي    وُيَقصِّ

    وكــان    الكتابِ،    بأمِّ     ا*ُخريَْين    الركعتين    وفي    الثانية،

ــي    ُيطــوِّلُ  ــةِ     ف ــى    الركع ــي    ا*ول ــبحِ،    صــ�ةِ     ف     الص

رُ          ....    الثانيةِ     في    ويقصِّ

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ُمْطِعــمٍ     بــنِ     ُجبَْير    عن    ----    99999999

    فــي    يقــرأُ     وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبيَّ     سمعتُ 

        ....    بالطورِ     المغربِ 

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عــاِزبٍ     بــن    البــراءِ     عــن    ----100100100100

ــيَّ  ــَفٍر،    فــي    كــان    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النب     َس

    الــركعتين    إحــدى    فــي    فقرأ    ا�ِخَرَة،    العشاءَ     فصلى

    َصــْوتاً،    أْحَســنَ     أحداً     سمعتُ     فما    يتون،والز    بـالتين

        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى    منه    قراءةً     أو

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----101101101101
    ســريٍة،    علــى    رجــ�ً     بََعــثَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى



  

 

 36 

    ھــو    قل{{{{بـ    فيختم    ص�تِِھم،    في    *صحابِهِ     يقرأُ     فكان

    صلى    هللاِ     لرسولِ     ذلك    ذكروا    رجعوا    فلما} } } } أحد    هللا

    يصــنعُ     شــيء    *ّيِ     سلوه: ": ": ": "    فقال    وسلم،    عليه    هللا

    عــز    الــرحمنِ     صــفةُ     *نھــا: : : :     فقــال    فســألوه    ؟" " " " ذلــك

ــا    وجــل،     هللا    رســول    فقــال    بھــا،    أقــرأَ     أنْ     أحــبُّ     فأن
    تعــالى    هللاَ     أنَّ     أخبــروه: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى

        " . " . " . " . ُيِحبُّهُ 

    صــلى    النبــيَّ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    جــابرٍ     عن    ----102102102102

    سبح{{{{بــ    صليتَ     فلو�: ": ": ": "    لمعاذٍ     قال    لموس    عليه    هللا

    والليلِ {{{{    ،} } } } وضحاھا    والشمسِ {{{{    ،} } } } ا*على    ربك    اسم

    والضــعيُف،    الكبيــُر،    وراَءكَ     يصــلي    فإنه} } } } يغشى    إذا

        " . " . " . " . الحاجة    وذو

        

        

        

        

        الرحيم    الرحمن    هللا    ببسم    الجھر    ترك    باب

    النبيَّ     أنَّ     عنه،    هللا    رضيَ     مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----103103103103

    هللا    رضــي    وعمــرَ     بكــر،    وأبا    ،وسلم    عليه    هللا    صلى
    رب    �    الحمــدُ {{{{بــــ    الصــ�ةَ     يفـتـتـــحون    كانوا    عنھما،

        } .} .} .} .العالمين

    وعثمــاَن،    وعمــَر،    بكٍر،    أبي    مع    صليتُ : : : :     رواية    وفي
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    الــرحمن    هللا    بســم{{{{    يقــرأُ     مــنھم    أحــداً     أســمعْ     فلــم

        } .} .} .} .الرحيم

    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     خلــفَ     صــليتُ : : : :     ولمســلمٍ     

ــلم، ــي    وس ــر،    وأب ــر،    بك ــان    وعم ــي    وعثم     هللا    رض
    رب    �    الحمــد{{{{بـــ    الص�ة    يستفتحون    فكانوا    عنھم،

} } } } الــرحيم    الــرحمن    هللا    بســم{{{{    يــذكرون    �} } } } العالمين

        ....    آخِرھا    في    و�    قراءٍة،    أوَّلِ     في

        السھو    سجود    باب

ــرةَ     أبــي    عــن    ِســيِريَن،    بــنِ     محمــدِ     عــن    ----104104104104     ھري

    صــلى    هللا    رســولُ     بنــا    َصلَّى: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي

    ابــنُ     قال    الَعِشّيِ،    ص�تي    إحدى    م،وسل    عليه    هللا

    أنــا،    نســيتُ     ولكــن    ھريــرة،    أبــو    وســماھا: : : :     ســيرين

    إلــى    فقــام    ســلَم،    ثــم    ركعتــين    بنــا    فصــلى: : : :     قــال

    كأنــه    عليھــا    فاتَّكــأَ     المســجِد،    في    معروضةٍ     َخَشبَةٍ 

    وَشــبَّك    اليسرى،    على    اليمنى    يََدهُ     ووضعَ     غضباُن،

ــهِ كَ     ظھــرِ     علــى    ا*يمــن    خــدَّه    ووضــع    أصابِِعِه،    بين     ّفِ

َرعانُ     وخرجتِ     اليسرى،     المســجد،    أبــواب    مــن    السَّ

    وعمــر،    بكر    أبو    القوم    وفي    الص�ُة،    ُقِصَرتِ : : : :     فقالوا

    طــوٌل،    يََدْيهِ     في    رجلٌ     القوم    وفي    يكلماه،    أن    فھابا

    أَنَِســيَت،    هللا    رســولَ     يا: : : :     قال    اليدين،    ذو: : : :     له    يقال

    الفق" " " " ُتْقَصرْ     ولم    أنسَ     لم: ": ": ": "    قال    الص�ُة،    ُقِصَرتِ     أم

    فصلى    فتقدم    نعم،: : : :     قالوا" " " " اليدين    ذو    يقولُ     أََكما: ": ": ": "

    أو    ســجوِده    مثــلَ     وَســَجدَ     َكبَّرَ     ثم    َسلََّم،    ثم    تََرَك،    ما
    مثــلَ     وســجدَ     كبــرَ     ثــم    َفَكبَّــَر،    رأَســهُ     َرَفعَ     ثم    أْطَوَل،
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ــم    أطــَوَل،    أو    ســجوِده ــَر،    رأَســه    رفــع    ث     َفُربَّمــا    وَكبَّ

    بــنَ     ِعمــرانَ     أنّ : : : :     َفُنبِّْئــتُ : : : :     قــال    َســلَّم،    ثــم    ســألوه،

        ....    َسلَّمَ     ثم: : : :     قال    ُحَصْينٍ 

    قــال    غروبھــا،    إلى    الشمس    زوال    بين    ما: : : :     العشي

ْبَكارِ     بِاْلَعِشّيِ     ربك    بحمد    َوَسبِّحْ {{{{    تعالى    هللا ِuَْوا. {. {. {. {        

    أصــحاب    مــن    وكــان    ـــ    ُبَحْيَنةَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----105105105105

    هللا    صلى    النبيَّ     أنَّ     ـ    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ 
    الــركعتين    في    فقام    الظھر،    بھم    صلى    لموس    عليه

    إذا    حتــى    معــه،    النــاس    فقام    يجلْس،    ولم    ا*ولَيَْينِ 

    وُھــوَ     َكبَّــرَ     تســليَمُه،    النــاسُ     وانتظــر    الصــ�ةَ     قضى

            ....    َسلَّمَ     ثم    ُيَسلَِّم،    أن    قبل    َسْجَدتَْينِ     َفَسَجدَ     جالسٌ 

        المصلي    يدي    بين    المرور    باب

    بــن    ارثالحــ    بــن    هللا    عبــد    ُجـــَھْيمٍ     أبــي    عــن    ----106106106106

    رسول    قال: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    ا*نصارّيِ     الصِّمَّة

    بــين    المــارُّ     يعلــمُ     لــو: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا

    يقــفَ     أنْ     لكــان    اuثــِم،    من    عليه    ماذا    المصلي    يََديِ 

        " ." ." ." .يديه    بين    يَُمرَّ     أن    من    له    خيراً     أربعين،

ــال ــو    ق ــرِ     أب ــال    أدري،    �: : : :     النَّْض ــاً،    أربعــين    ق     أو    يوم
        . . . .     سنةً     أو    شھراً،

    قال    عنه،    هللا    رضي    الخدرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----107107107107

    يقــول    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ : : : : 

    النــاس،    من    يسُتُرهُ     شيء    إلى    أحُدكم    صلى    إذا: ": ": ": "

    أَبـَـى    فــإنْ     فْليَْدَفْعــُه،    يديــه    بــين    يَْجتازَ     أنْ     أحدٌ     فأراد
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        " . " . " . " . شيطانٌ     ھو    فإنما    َفْلُيقاتِْلهُ 

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     نِ بــ    هللاِ     عبــدِ     عن    ----108108108108

    قــد    يومئــذٍ     وأنــا    أتَاٍن،    حمارٍ     على    راكباً     أَْقبَْلتُ : : : :     قال

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    ورســولُ     ا�حــت�َم،    نــاھزتُ 

ــلم ــلي    وس ــاسِ     يص ــىً     بالن ــى    بمن ــرِ     إل ــدار،    غي     ِج

،    بعــضِ     يََديْ     بين    فمررتُ      َفأَْرَســْلتُ     َفَنَزْلــُت،    الصَّــّفِ

،ا    فــي    َوَدَخْلــتُ     تَرتـَـُع،    ا*تَان     ذلــك    ُيْنكـِـرْ     فلــم    لصَّــّفِ

        ....    أحدٌ     عليّ 

    كنــتُ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عن    ----109109109109

    ـــ    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     يديْ     بين    أنامُ 
    فقبضــتُ     َغَمَزنــي    ســجد    فــإذا    ـ    قِْبلَتِهِ     في    ورج�يَ 

،     يوَمئـِـذٍ     والبيوتُ : : : :     قالت    بسطُتُھما،    قام    وإذا    ِرْجلَيَّ

            ....    مصابيحُ     فيھا    ليس

        جامع    باب

    ا*نصــارّيِ     ِرْبِعــّيِ     بــن    الحارث    قتادةَ     أبي    عن    ----110110110110

    هللا    صــلى    هللا    رســول    قال: : : :     قال    عنھما    هللا    رضي
ــه ــلم    علي ــل    إذا: ": ": ": "    وس ــُدكم    دخ ــجَد،    أح ــ�    المس     ف

        " . " . " . " . ركعتين    يصليَ     حتى    يجلسْ 

    كنــا: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    أرقـمَ     بنِ     زيدِ     عن    ----111111111111

    وھــو    حبَهصــا    منــا    الرجــلُ     ُيَكلـِّـمُ     الص�ِة،    في    نتكلم

    َعلـَـى    َحــافُِظوا{{{{    نزلت    حتى    الص�ِة،    في    َجْنبِهِ     إلى

} } } } َقــانِِتينَ     لِلَّــهِ     َوُقوُمــوا    اْلُوْســطَى    َوالصَّــ�ةِ     الصَّلََواتِ 

        . . . .     الك�مِ     عن    وُنِھينا    بالسكوتِ،    فُأِمْرنا
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    رضــي    ھريــرة    وأبــي    عمــَر،    بــنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----112112112112

    موســل    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     عن    عنھما،    هللا
    فــإنَّ     الص�ِة،    عن    فأَْبِرُدوا    الحرُّ،    اشتدَّ     إذا: ": ": ": "    قال    أنه

ةِ          " ." ." ." .جھنمَ     َفْيحِ     من    الحرِّ     شدَّ

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنــسِ     عن    ----113113113113

ــال ــولُ     ق ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــن: ": ": ": "    وس     م

    إ�    لھــا    كفــارةَ     �    َذَكَرھــا    إذا    فْلُيَصــلِّھا    صــ�ًة،    نَِسيَ 
        }" .}" .}" .}" .لذكري    الصَّ�ةَ     وأَقِمِ {{{{    لىتعا    قولَهُ     وت�    ذلك،

    فكفارُتھــا    عنھــا،    نامَ     أو    ص�ةً     نَِسيَ     من: ": ": ": "    ولمسلم

        " . " . " . " . َذَكَرھا    إذا    ُيَصلَِّيھا    أن

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    هللا    عبــدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----114114114114

    مــع    يصــلي    كــان    عنــه    هللا    رضــي    جبــلٍ     بــنَ     معــاذَ 

    ا�خــرَة،    العشــاءَ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 

        . . . .     الص�ةَ     تلكَ     بِِھمْ     َفُيَصلِّي    قوِمهِ     إلى    عُ يرج    ثم

    كنا: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----115115115115

    فــي    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     مع    نصلي

ةِ      جبھَتهُ     يُـَمكِّنَ     أن    أحُدنا    يستطع    لم    فإذا    الحرِّ،    ِشدَّ

        . . . .     عليه    َفَسَجدَ     ثوبَهُ     بََسطَ     ا*رضِ،    من

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرةَ     أبي    عن    ----116116116116

ــولُ  ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــلي    �: ": ": ": "    وس     يص

    منــه    عاتِِقــهِ     علــى    ليس    الواحِد،    الثوبِ     في    أحُدكم

        " . " . " . " . شيءٌ 

    عــن    عنھما،    هللا    رضي    هللاِ     عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----117117117117
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    ثومــا    أََكــلَ     من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ 

    وْليَْقُعــدْ     َمْســجَِدنا،    ـــ    ِزلْ لِيَْعَتــ    أو    ـ    َفْليَْعَتِزْلنا    بص�ً     أو

    ُبُقــول،    مــن) ) ) ) 1111((((    َخِضَراتٌ     فيه    بِقْدرٍ     وأُتِيَ " " " " بيـتِه    في

    مــن    فيھــا    بمــا    فُأخبِرَ : : : :     عنھا    فسأل    ريحاً،    لھا    َفَوَجدَ 

    كــان    أصحابه    بعض    إلى    ـ" " " " قربوھا: ": ": ": "    فقال    الُبُقول،

    أنــاجي    فإني    ُكلْ : ": ": ": "    قال    أكلَھا،    كره    رآهُ     فلما    ـ    معه

        " . " . " . " . ُتناجي    �    من

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أنَّ     جابرٍ     عن    ----118118118118

    فــ�    الُكــرّاَث،    أو    الثــومَ     أو    البََصــلَ     أََكــلَ     مــن: ": ": ": "    قــال

    يتــأذى    ممــا    تـــتأذى    الم�ئكــةَ     فإن    مسجَِدنا،    يَْقَربَنَّ 

        " ." ." ." .آَدمَ     بنو    منه

        التشھد    باب

    عنــه،    هللا    رضــي    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----119119119119

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رســولُ     َعلََّمني: : : :     قال

َد، ْيِه،    بين    َكّفِي    التََّشھُّ     من    السورةَ     ُيَعلُِّمني    كما    َكفَّ

    الســ�مُ     والطيباُت،    والصلواتُ     �ِ     التحياتُ : : : :     القرآنِ 

ــكَ  ــا    علي ــيُّ     أيھ ــُه،    هللا    ورحمــةُ     النب     الســ�مُ     وبركاُت

    إلــه    �    أن    أشــھدُ     الصــالحين،    هللا    عبادِ     وعلى    َعلَْينا

        ....    ورسولُهُ     عبُدهُ     حمداً م    أنَّ     وأشھدُ     هللا،    إ�

    َفْليَُقـــلْ     للصـــ�ِة،    أحـــُدُكمْ     َقَعـــدَ     إذا: ": ": ": "    لفـــظ    وفـــي

                                     

� أ�4 ، و@�? �4 روا�) ��� أو�>، وآ�(  �=�>1 
، و���ز ;D @� أو�> ذر ��� ا��Bء، و��+ ا���د

3�� أ��� آ�� �4 ا�,�+ .: @� ا���د و�9	� 
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    فعلــتم    إذا    فــإنكم: ": ": ": "    وفيــه    ـــ    وذكــره    ـــ" " " " �    التحياتُ 

    السماء    في    صالحٍ     عبدٍ     كلِّ     على    َسلَّْمُتم    فقد    ذلك،

        " . " . " . " . شاءَ     ما    الـَمْسأَلَةِ     من    َفْليََتَخيَّرْ : ": ": ": "    وفيه    ـ" " " " وا*رض

ــد    عــن    ----120120120120 ــرحمن    عب ــ    ال ــى،    أبــي    نب ــال    ليل : : : :     ق

    ھديــةً     لك    أُْھِدي    أ�: : : :     فقال    ُعْجَرَة،    بنُ     كعبُ     لَِقيَني

    علينــا،    خــرج    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     إنَّ     ؟

    عليــك،    نســلم    كيف    علمنا    قد    هللا    رسولَ     يا: : : :     فقلنا

    صــلِّ     اللھــم: ": ": ": "قولــوا: : : :     فقــال    عليــك،    نصــلي    فكيــف

    علــى    َصــلَّْيتَ     كمــا    محمــد،    آلِ     وعلــى    محمــد،    على

    وبارك    مجيد،    حميد    إنك    إبراھيمَ     آلِ     وعلى    َم،إبراھي

    علــى    باركــت    كمــا    محمٍد،    آلِ     وعلى    محمٍد،    على

" " " " مجيــدٌ     حميــدٌ     إنك    إبراھيم    آلِ     وعلى    إبراھيَم،

....            

    كــان: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----121121121121

    ص�ته    في    يدعو    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    عــذابِ     منو    القبِر،    عذابِ     من    بك    أعوذ    إني    اللھم: ": ": ": "

ــاِر، ــةِ     ومــن    الن ـــَمْحيا    فتن ـــَمَماتِ،    ال ــةِ     ومــن    وال     فِْتَن

        " ." ." ." .الدجالِ     المسيحِ 

دَ     إذا: ": ": ": "    لمسلم    لفظ    وفي     فليســتعذْ     أحــُدكم،    تََشــھَّ

    مــن    بــك    أعــوذ    إنــي    اللھــم: : : :     يقــول    أربــعٍ،    مــن    با�ِ 

        ....    نحوه    ذكر    ثم" " " " جھنمَ     عذابِ 

    أبــي    عــن    العاصِ،    بن    عمِرو    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----122122122122

    هللا    لرسولِ     قال    أنه    عنھم،    هللا    رضي    صديقِ ال    بكرٍ 
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    في    به    أدعو    دعاءً     علِّمني: : : :     وسلم    عليه    هللا    صلى

    نفســي    ظلمــتُ     إنــي    اللھــم: : : :     قــل: ": ": ": "    قــال    ص�تي،

    لــي    فــاغفر    أنــَت،    إ�    الــذنوب    يغفــرُ     و�    كثيراً،    ظلماً 

ــرةً  ــدك    مــن    مغف ــي،    عن ــك    وارحمن ــورُ     أنــت    إن     الغف

        " ." ." ." .الرحيمُ 

ــي    عائشــةَ     عــن    ----123123123123 ــا    هللا    رض ــت    ،عنھ ــا: : : :     قال     م

    بعد    ص�ًة،    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     صلى

    يقــول    إ�} } } } َواْلَفــْتحُ     اللَّــهِ     نَْصرُ     َجاءَ     إَِذا{{{{    عليه    نزلتْ     أن

    اغفــر    اللھــم    وبحمــدَك،    ربنــا    اللھم    سبحانك: ": ": ": "    فيھا

        " ." ." ." .لي

    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : :     لفظ    وفي

    انكســبح: ": ": ": "    وســجوده    ركوِعــهِ     فــي    يقــولَ     أن    يكثرُ 

        " . " . " . " . لي    اغفر    اللھم    وبحمِدَك،    ربنا    اللھم

        

        الِوْتر    باب

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----124124124124

    وھــو    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     رجــلٌ     سأَلَ : : : : 

: : : :     قــال    ؟    الليــلِ     صــ�ةِ     فــي    تــرى    مــا: : : :     المنبــرِ     علــى

    صــلى    الصُّــْبَح،    أحــُدكم    َخِشــيَ     فإذا    َمْثنى،    َمْثنى""""

: : : :     يقــول    كــان    وأنــه" " " " صــلى    مــا    لــه    تََرتْ فــأَوْ     واحــدًة،

        " ." ." ." .ِوْتراً     بالليل    ص�تُِكمْ     آخر    اجعلوا""""

    كــلِّ     ِمنْ : : : :     قالت    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----125125125125

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     أوترَ     قد    الليلِ 
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    وِْتــــُرهُ     فــانتھى    وآِخــِرهِ     وأْوَســِطِه،    الليــِل،    أوَّلِ     مــن

َحر    إلى         ....    السَّ

    كــان: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    يرضــ    عائشــة    عــن    ----126126126126

    الليل    من    ُيَصلي    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

ــ�ثَ  ــَرةَ     ث ــًة،    َعْش ــوتِرُ     َرْكَع ــن    ي ــك    م ــسٍ،    ذل     �    بخم
        ....    آِخِرھا    في    إ�    شيءٍ     في    يجلسُ 

        الص�ة    عقب    الذكر    باب

    أنَّ     عنھما،    هللا    رضي    عباسٍ     بن    هللا    عبدِ     عن    ----127127127127

ــعَ  ــوتِ     َرْف ْكرِ     الص ــّذِ ــينَ     بال ــرفُ     ح ــاسُ     ينص ــن    الن     م

    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     عھــد    علــى    كــان    المكتوبــة
        ....    وسلم    عليه

    إذا    بــذلك    انصــرفوا    إذا    أعلمُ     كنتُ : : : :     عباسٍ     ابنُ     قال    

        ....    َسِمْعُتهُ 

    هللا    رســولِ     صــ�ةِ     انقضاءَ     نعرفُ     ُكنا    ما: : : :     لفظ    وفي
        . . . .     بالتكبير    إ�    وسلم،    عليه    هللا    صلى

: : : :     القــ    ُشــْعبََة،    بــنِ     المغيــرةِ     مــولى    َورّادٍ     عن    ----128128128128

    إلــى    كتــابٍ     فــي    ُشــْعبَةَ     بــنُ     المغيــرةُ     علــيَّ     أَْملـَـى

ــَة، ــيَّ     أنَّ     معاوي ــه    هللا    صــلى    النب     كــان    وســلم    علي

    هللاُ     إ�    إلــه    �: ": ": ": "    مكتوبــةٍ     صــ�ةٍ     كــلِّ     ُدُبــرِ     فــي    يقولُ 
    وھــو    الحمــُد،    ولــه    الملــكُ     لــه    لــه،    شــريك    �    وحــده

    و�    أعطيتَ     لما    مانِعَ     �    اللھم    قديٌر،    شيءٍ     كلِّ     على
    ثــم" " " " الجــدُّ     منك    الجدِّ     ذا    ينفعُ     و�    منعتَ     لما    ُمْعِطيَ 

    الناسَ     يأمرُ     فسمعُتهُ     معاويَة،    على    ذلك    بعد    َوَفْدتُ 

        ....    بذلكَ 



  

 

 45 

    وإضــاعةِ     وقــاَل،    قيــلَ     عــن    ينھــى    كــان: : : :     لفــظ    وفي

    عقــوقِ     عــن    ينھــى    وكــان        الســؤال،    وكثــرةِ     المــاِل،

        . . . .     وھاتِ     ومنعٍ     البناتِ،    ووأدِ     ا*ُمَّھاتِ،

    الرحمن    عبد    بن    بكرِ     أبي    ىمول    ـ    ُسَمّيٍ     عن    ----129129129129

ــمَّان،    صــالح    أبــي    عــن    ـ    ھشام    بن    الحارث    بن     السَّ

ـــن ـــي    ع ـــرة    أب ـــي    ھري ـــه،    هللا    رض ـــراءَ     أنَّ     عن     فق

    وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أَتَْوا    المھاجرين

ُثورِ     أھلُ     ذھبَ     هللا،    رسولَ     يا: : : :     فقالوا     بالــدََّرجات    الدُّ

: : : :     قــالوا    ؟" " " " ذاك    وما: ": ": ": "    فقال    المقيِم،    والنعيمِ     الُعلى

    نصـــوُم،    كمـــا    ويصـــومون    نصـــلي،    كمـــا    ُيَصـــلون

    فقــال    ُنْعتـِـُق،    و�    وُيْعِتُقونَ     نتصدُق،    و�    ويتصدقون

    أعلمكــم    أفــ�: ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    مــن    بــه    وتســبقون    ســبقكم،    من    به    تدركون    شيئاً،

    صــنع    مــن    إ�    مــنكم،    أفضــلَ     أحــدٌ     يكونُ     و�    بَْعَدُكم،

: : : :     قال    هللا،    رسولَ     يا    بلى: : : :     اقالو    ؟" " " " صنعتم    ما    مثلَ 

    ث�ثــاً     صــ�ةٍ     كلِّ     ُدُبرَ     وتَْحَمُدون    وتَُكبِّرون،    تَُسبِّحون،""""

    فقـــراء    فرجـــع: : : :     صـــالح    أبـــو    قـــال    َمـــرًَّة،    وث�ثـــينَ 

    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    إلى    المھاجرين

    ا*مــوالِ     أھــلُ     إخواُننا    سمعَ     هللا،    رسولَ     يا: : : :     فقالوا

    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    مثلَُه،    ففعلوا    فعلنا    بما
        " ." ." ." .يشاءُ     من    يؤتيهِ     هللا    فضلُ     ذلك: ": ": ": "    وسلم    عليه

ْثتُ : : : :     ُسَميٌّ     قال     الحــديث،    بھــذا    أھلــي    بعــض    َفَحدَّ

    وث�ثين،    ث�ثاً     هللا    تسبحُ : ": ": ": "    قال    إنما    َوَھْمَت،: : : :     فقال

" " " " وث�ثــين    ث�ثــاً     هللا    وتكبــرُ     وث�ثــين،    ث�ثاً     هللا    وتحمدُ 
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    فأخــذ    ذلــك،    لــه    تفــذكر    صــالح    أبــي    إلــى    فرجعتُ 

    والحمدُ     هللا،    وسبحانَ     أكبُر،    هللا: : : :     ُقل: : : :     فقال    بيدي،

    تبلغَ     حتى    �،    والحمد    هللا،    وسبحان    أكبر،    هللا    �،

        . . . .     وث�ثين    ث�ثاً     جميِعِھنَّ     من

    صلى    النبيَّ     أنَّ     عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----130130130130

    أعــ�ٌم،    لھــا    َخِميَصــةٍ     فــي    َصــلّى    وســلم    عليــه    هللا

ــى    فنظــرَ  ــاأع    إل ــَرًة،    �ِمھ ــا    نَْظ ــال    انصــرفَ     فلم : : : :     ق

    وائتــوني    َجْھــٍم،    أبــي    إلى    ھذه    بخميَصتي    اذھبوا""""

ـــة ــٍم،    أبــي    بأْنِبَجانِــيّ ــا    َجْھ ــاً     ألھتنــي    فإنھ     عــن    آنف

        " ." ." ." .ص�تي

: : : :     وا*نبجانيــــــة            ....    أع�م    له    ُمَربَّع    كساء: : : :     الَخِميَصةُ 

        ....    غليظ    كساء

        السفر    في    الص�تين    بين    الجمع    باب

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----131131131131

    يجمعُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : :     قال

    كــان    إذا    والعصــرِ،    الظھــرِ     صــ�ةِ     بــين    الســفِر،    فــي

        . . . .     والعشاءِ     المغربِ     بين    ويجمع    َسْيرٍ،    ظَْھرِ     على

        السفر    في    الص�ة    قصر    باب

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----132132132132

    فكــان    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     َصِحْبتُ : : : : 

    وعمــَر،    بكــٍر،    وأبــا    ركعتين،    على    السفرِ     في    يزيدُ     �

            ....    كذلك    وعثمانَ 
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        ))))1111((((    الـُجُمعة    باب

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----133133133133

    جــاءَ     مــن: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

        " . " . " . " . فْليَْغَتِسلْ     الُجُمَعةَ     منُكمُ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بن    هللاِ     عبدِ     عن    ----134134134134

    يَْخطـُـبُ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     كان: : : : 

        . . . .     بجلوسٍ     بينھما    يَْفِصل    قائم،    وھو    ُخْطبََتْينِ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----135135135135

    يَْخطـُـبُ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    والنبيُّ     رجلٌ     جاءَ : : : : 

    قال    ؟" " " " ف�ن    يا    ْيتَ َصلَّ : ": ": ": "    فقال    الجمعِة،    يومَ     الناسَ 

        " ." ." ." .ركعتين    فاركع    قم: ": ": ": "    قال    �،:  :  :  :  

        " ." ." ." .ركعتين    َفَصلِّ : ": ": ": "    رواية    وفي

    النبــيَّ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عن    ----136136136136

: : : :     لصــاحِبك    ُقْلــتَ     إذا: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى

        " . " . " . " . لََغْوتَ     فقد    يخطُب،    واuمامُ     الجمعِة،    يومَ     أنصتْ 

    هللا    رضــي    ســاعدّيِ ال    ســعدٍ     بــنِ     َســْھلِ     عــن    ----137137137137
    صــلى    هللا    رســولِ     منبــرِ     فــي    تماَرْوا    رجا�ً     أن    عنه،

: : : :     ســھلٌ     فقــال    ؟    ُھوَ     عودٍ     أّيِ     من    وسلم،    عليه    هللا

    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     رأيتُ     وقد    الغابَِة،    طَْرفاءِ     من

                                     

�� وا����، و���ز ��	�ن ) ا����� ��� ا��1
���� ، $	# ا�"! � ا�' 
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    وراَءه    النــاسُ     وكبــرَ     َفَكبَّــَر،    عليــه    قــامَ     وســلم    عليــه

    حتــى    َقْھَقــَرى،ال    َفَنــَزلَ     ركــَع،    ثم    المنبِر،    على    َوُھوَ 

    آخــر    مــن    فرغ    حتى    عاد    ثم    الِمْنبَِر،    أَْصلِ     في    َسَجدَ 

    أيھــا    يــا: ": ": ": "    فقــال    النــاسِ،    علــى    أقبــلَ     ثــم    صــ�ته،

    ولَِتَعلَُّمــوا    بــي،    لَِتْأتـَــمُّوا    ھــذا،    صــنعتُ     إنمــا    الناُس،

        " ." ." ." .ص�تي

    ثــم    عليھــا،    َكبَّــرَ     ثم    عليھا،    وھو    فصلى: : : :     لفظ    وفي

        ....    َرىالَقْھقَ     نزل    ثم    عليھا،    وھو    َرَكعَ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----138138138138

    يــومَ     اغتسل    من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

    الســـاعة    فــي    راح    ثــم    الجنابــِة،    غســلَ     الُجُمَعــةِ 

    الســاعةِ     فــي    راحَ     ومــن    َبَدنَة،    َقرَّبَ     فكأنما    ا*ولى،

    الســاعةِ     فــي    راحَ     ومــن    بََقــَرًة،    َقرَّبَ     فكأنما    الثانيِة،

    فــي    راحَ     ومــن    أَْقــَرَن،    كبشــاً     قــرب    كأنمــاف    الثالثــِة،

    راحَ     ومــن    دجاجــة،    َقــرَّبَ     فكأنمــا    الرابعــِة،    الســاعةِ 

    فــإذا    بيضــة،    َقــرَّبَ     فكأنمــا    الخامســِة،    الساعةِ     في

ْكـرَ     يَْسَتمعون    الم�ئكةُ     حضرتِ     اuمامُ     خرج         " ." ." ." .الّذِ

    وكــان    ـ    عنه    هللا    رضي    ا*َْكَوعِ     بنِ     َسلََمةَ     عن    ----139139139139

    رســولِ     مع    نصلي    كنا: : : :     قال    ـ    الشجرةِ     أصحابِ     من

ــلى    هللا ــه    هللا    ص ــلم    علي ــ�ةَ     وس ــِة،    ص ــم    الُجُمَع     ث

        ....    بِهِ     نَْسَتِظلُّ     ِظلٌّ     للحيطانِ     وليس    ننصرفُ 
    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     مــع    ُنَجّمِــع    كنــا: : : :     لفــظ    وفي
    َفَنَتـَتـــبَّعُ     نَْرِجــعُ     ثــم    الشمُس،    زالتِ     إذا    وسلم    عليه

        ....    الفيءَ 
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    كــان: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----140140140140

    الفجرِ     ص�ةِ     في    يقرأُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ 

    أَتَــى    َھــلْ {{{{    و    الســجدة،} } } } تنزيــل    آلــم{{{{    الُجُمعــة    يــومَ 

نَسانِ     َعلَى ِuْا. {. {. {. {        

        العيدين    باب

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----141141141141

    بكــٍر،    وأبــو    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     كــان: : : : 

        . . . .     الُخْطبَةِ     َقْبلَ     ينالعيد    يصلون    وعمُر،

: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عازبٍ     بنِ     البراءِ     عن    ----142142142142

    ا*ضــحى    يــوم    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     َخطَبَنا

    ونََســكَ     صــ�تَنا،    صــلى    مــن: ": ": ": "    فقــال    الصــ�ة،    بعــد

    الص�ة    قبل    نََسكَ     ومن    النُُّسَك،    أصاب    فقد    نُُسَكنا،

    بن    البراء    خال    ـ    رَ نِيا    بنُ     ُبْرَدةَ     أبو    فقال" " " " له    نُُسكَ     ف�

    قبــلَ     شــاتي    نََســْكتُ     إنــي    هللا،    رسولَ     يا: : : :     ـ    عازب

    وأحببتُ     وُشْربٍ،    أكلٍ     يومُ     اليومَ     أنَّ     وَعَرْفتُ     الص�ِة،

    فــذبحتُ     بيتــي،    فــي    ُيــْذبَحُ     ما    أولَ     شاتي    تكون    أن

ْيتُ     شاتي،     شاُتكَ : ": ": ": "    قال    الص�َة،    آتي    أن    قبل    وتََغدَّ

    لنا    َعناقاً     عندنا    إنَّ ف    هللا،    رسولَ     يا: : : :     قال" " " " لحمٍ     شاةُ 

    عني،    أفُتْجزي    شاتْين،    من    إليَّ     أحبُّ     ھي    جذعة،

        . . . .     بعَدك    أحد    عن    تجزيَ     ولن" " " " نعم: ": ": ": "    قال

    هللا    رضــي    البََجلــّيِ     هللا    عبــدِ     بــنِ     ُجْنُدب    عن    ----143143143143
ــه، ــال    عن ــلى: : : :     ق ــولُ     َص ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص     علي

    مــن: ": ": ": "    وقــال    ذبــَح،    ثم    خطبَ     ثم    النحِر،    يومَ     وسلم
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    لم    ومن    مكانھا،    أُخرى    َفْليَْذبَح    صلي،ي    أن    قبل    ذبح

        " . " . " . " . هللا    باسمِ     فْليذبح    يذبْح،

    مــع    َشــِھدتُ : : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    جابر    عن    ----144144144144

ــوم    الصــ�ة    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول     ي

ــد، ــدأ    العي ــ�ة    فب ــل    بالص ــةِ     قب ــ�    الُخْطبَ     و�    أذان    ب
    هللا    بتقــوى    فــأمرَ     ب�ٍل،    على    ُمَتَوكِّئاً     قام    ثم    إقامة،

    وَذكََّرُھم،    الناسَ     ووعظ    طاعتِه،    على    وحث    عالى،ت

    َوَذكَّــَرُھّن،    َفــَوَعظَُھنّ     النســاءَ     أتــى    حتــى    َمضى    ثم

ْقَن،    النســاءِ     معشــرَ     يــا: ": ": ": "    فقــال     أكثــرُ     فــإنكن    تََصــدَّ

    النســاِء،    ِســطَةِ     مــن    امــرأةٌ     فقامــتِ " " " " جھــنمَ     َحطـَـبِ 

: : : :     فقــال    هللا،    رســولَ     يا    لِمَ : : : :     فقالت    الخدين،    َسْفعاءُ 

ــْرنَ ُت     *نكــن"""" ــكاَة،    ْكِث ــْرنَ     الشَّ : : : :     قــال" " " " العشــيرَ     وتَْكُف

ْقنَ     فجعلنَ  ،    من    يََتَصدَّ     بــ�لٍ     ثوب    في    ُيلِْقينَ     ُحِليِِّھّنِ

        . . . .     وخواتيمھن    أقرطـتِـِھنَّ     من

    هللا    رضــي    ا*نصــاريَّةِ     نَُســْيبَةَ     عطيــةَ     أمِّ     عن    ----145145145145
    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     تعني    ـ    أََمَرنا: : : :     قالت    عنھا،

    وذواتِ     العواتـِـَق،    العيــدين    فــي    جُنخــر    أن    ـــ    وســلم

ــــدوِر، ــــرَ     الُخ ــــيَّضَ     وأََم ــــزلنَ     أن    الُح ــــلى    يعت     ُمَص

        ....    المسلمين

    حتــى    العيــد،    يــومَ     نَْخــُرجَ     أن    نـُـْؤَمرُ     كنــا: : : :     لفظ    وفي

    فيَُكنّ     الُحيَّض    تَْخرجَ     وحتى    ِخْدِرھا،    من    البكرَ     ُنْخرِجَ 

    بدعائِِھم،    ويَْدُعون    بتكبيرھم،    فُيَكبِّرن    الناس،    خلف

            ....    َوُطْھَرتَهُ     اليوم    ذلك    بركةَ     ونيَْرجُ 

        الكسوف    ص�ة    باب        
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    الشــمسَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----146146146146

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     عھــدِ     علــى    َخَســَفتْ 

    جامعـــًة،    الصـــ�ةَ     ينـــادي    مناديـــاً     َفبََعـــثَ     وســـلم،

    فــي    َرَكعــاتٍ     أربــعَ     وصــلى    فكبــَر،    وتقدمَ     فاجتمعوا،

            ....    َسَجداتٍ     وأربَعَ     ركعتين،

    ا*نصــارّيِ     عمــرٍو    بنِ     ُعْقبَةَ     مسعودٍ     أبي    عن    ----147147147147

    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : : قال    عنه،    هللا    رضي    البدرّيِ 

    مــن    آيتــان    والقمــرَ     الشــمسَ     إنَّ : ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا

ـــاتِ  ـــوف    هللا،    آي ـــا    هللاُ     يخ ـــاده،    بھم ـــا    عب     �    وإنھم
    فــإذا    لحياتـِـه،    و�    النــاسِ،    من    أحدٍ     لموتِ     ينكسفان

    ينكشفَ     حتى    هللا،    وادعو    فصلوا    شيئاً،    منھا    رأيتم

        " . " . " . " . بكم    ما

    َخَسَفتِ : : : :     قالت    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----148148148148

    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رســولِ     عھــد    علــى    الشــمسُ 

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     فقام    وسلم،

ــامَ     فأطــالَ     بالنــاس،    فصــلى     فأطــالَ     ركــعَ     ثــم    القي

    يــامِ الق    دون    وھــو    القيــاَم،    فأطــالَ     قــامَ     ثــم    الركوَع،

    الركــوع    دون    وھــو    ـــ    الركــوعَ     فأطــالَ     ركعَ     ثم    ا*وَِّل،

    فــي    فعــلَ     ثــم    الســجوَد،    فأطــالَ     ســجدَ     ثــم    ـ    ا*ول

    ا*ولــى،    الركعــة    في    فعلَ     ما    مثلُ     ا*خرى،    الركعة

    النــاَس،    فخطــبَ     الشــمُس،    تََجلَّــتِ     وقد    انصرف    ثم

    الشــمسَ     إنَّ : ": ": ": "    قــال    ثــم    عليــه،    وأثنــى    هللاَ     َفَحِمــدَ 

ــاتِ آ    مــن    آيتــان    والقمــرَ      لمــوتِ     ينخســفان    �    هللا،    ي

ــٍد، ــِه،    و�    أح ــإذا    لحياتِ ــتم    ف ــك،    رأي ــادعو    ذل     َهللا،    ف
    محمــٍد،    أُمَّةَ     يا: ": ": ": "    قال    ثم" " " " وتصدقوا    وصلوا،    وكبروا،
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    عبــُده،    يزنيَ     أن    ِمنْ     ِهللا،    ِمنَ     أَْغيَرُ     أحدٍ     ِمنْ     ما    وهللا

    مــا    تعلمــون    لــو    وهللاِ     محمــٍد،    أُمَّــةَ     يا    أَمُته،    تزنيَ     أو
        ".".".".    كثيراً     َولَبََكْيُتم    قلي�ً،    ِحْكتملَضَ     أعلُم،

    َسَجدات    وأْربَعَ     َرَكعات،    أربَعَ     فاسَتْكَملَ : : : :     لفظ    وفي

 . . . .        

    عنــه،    هللا    رضــي    ا*شعري    موسى    أبي    عن    ----149149149149

    صــلى    النبــّيِ     زمــان    فــي    الشــمُس،    َخَسَفتِ : : : :     قال

    تكــونَ     أن    يَْخشــى    َفِزعــاً،    فقــامَ     وســلم،    عليــه    هللا

    بــأطولِ     يصلي    فقام    المسجَد،    أتى    حتى    الساعُة،

    صــ�ةٍ     فــي    يفعلـُـه    رأيُتــهُ     مــا    وســجوٍد،    وركوعٍ     قيامٍ 

    هللا    ُيْرِســُلھا    التــي    ا�يــات    ھــذه    إنّ : ": ": ": "    قــال    ثم    َقطُّ،
    لحياتـِـِه،    و�    أحــدٍ     لمــوت    تكــون    �    وجــل،    عــز    تعالى

    رأيــتم    فــإذا    عبــاَدُه،    بھــا    يخــوفُ     يرِســُلھا    هللا    ولكــنَّ 

ـــا ـــيئاً،    منھ ـــافزعوا    ش ـــى    ف ـــرِ     إل ـــه    هللا    ذك     ودعائِ

        " . " . " . " . تغفاِرهواس

        ا�ستسقاء    ص�ة    باب

    الـَمـــاِزنِّيِ     عاصــمٍ     بــنِ     زيــدِ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----150150150150

    عليــه    هللا    صــلى    النبيُّ     خرج: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي

ـــي،    وســلم ــهَ     يَْسَتْسِقـ ــةِ     إلــى    َفَتَوجَّ ــدعو،    القبلَ     ي

    بالقراَءةِ     فيھما    َجَھرَ     ركعتين    صلى    ثم    ِرداَءُه،    وَحوَّلَ 

....        

        ....    ُمَصلّىال    أتى: : : :     لفظ    وفي

    رجــ�ً     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----151151151151

    دارِ     نحــوَ     كــان    بــاب    مــن    الُجُمَعةِ     يومَ     المسجدَ     دخلَ 
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    قــائمٌ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    ورسولُ     الَقضاِء،

ــُب، ــتقبلَ     يخُط ــولَ     فاس ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص     علي

ــلم ــاً،    وس ــم    قائم ــال    ث ــا: : : :     ق ــولَ     ي ــتِ     هللا    رس     ھلك

ــُبُل،    وانقطعتِ     ا*موالُ  : : : :     قــال    ُيِغْثنــا،    هللاَ     فــادعُ     السُّ

    ثــم    يديــه،    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فرفعَ 

    قــال" " " " أغْثنــا    اللھــم    أغْثنا،    اللھم    أغْثنا،    اللھم: ": ": ": "    قال

    ســحابٍ     مــن    الســماءِ     فــي    نــرى    ما    وهللا    ف�: : : :     أنسٌ 

    داٍر،    و�    بيــتٍ     مــن    َســْلعٍ     وبــين    بيننــا    ومــا    َقَزَعٍة،    و�

    فلما    التُّْرسِ،    مثل    سحابةٌ     ورائِه    من    َفطَلََعتْ : : : :     قال

طَتِ      فــ�: : : :     قــال    أمطرْت،    ثم    انتشرْت،    السماَء،    تََوسَّ

        ....    َسْبتاً     الشمس    رأينا    ما    وهللاِ 

    الُجُمَعــةِ     فــي    البــابِ     ذلــك    مــن    رجلٌ     دخلَ     ثم: : : :     قال

    قــائمٌ     وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    ورسولُ     المقبلِة،

    ولَ رســ    يــا: : : :     فقال    قائماً،    فاستقبلَه    الناَس،    يخطُبُ 

ــُبُل،    وانقطعــتِ     ا*مــواُل،    ھلكتِ     هللا     هللا    فــادع    السُّ
    هللا    صــلى    هللا    رسولُ     َفَرَفعَ : : : :     قال    عنا،    ُيْمِسْكھا    أن

    و�    حوالَْينــا    اللھــم: ": ": ": "    قــال    ثــم    يديــه،    وســلم    عليــه
َراب،    ا�كام    على    اللھم    علَْينا،     ا*وِديَِة،    وُبطون    والظِّ

ــتْ " " " " الشــجر    ومنابــت ــا    فأَْقلََع     فــي    نمشــي    وخرجن

    مالــٍك،    بــنَ     أنــسَ     فســألتُ : : : :     َشــِريكٌ     قال    مسِ،الش

        ....    أدري    �: : : :     قال    ا*وُل،    الرجلُ     أھو

ــراب،: : : :     تعــالى    هللا    رحمه    المصنف    قال     الجبــال    الظِّ

    مــن    أعلــى    وھــي    أكمــة    جمــع: : : :     وا�كــام    الصــغار،
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    بــن    عمــر    دار    القضــاِء،    ودار    الھضــبة،    ودون    الرابية،

يَتْ     عنه،    هللا    رضي    الخطاب     بيعــت    *نھــا    بذلك    ُسّمِ

        . . . .     دينه    قضاء    في

        الَخْوف    ص�ةِ     باب

    هللا    رضــي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----152152152152
    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     بنا    صلى: : : :     قال    عنھما،

    لِقــيَ     التــي    أَيَّاِمــهِ     بعــضِ     فــي    الخوفِ     ص�ةَ     وسلم

ــإِزاءِ     وطائفــةٌ     معــه،    طائفــةٌ     فقامــتْ     العــدوَّ،    فيھــا     ب

    وجــاءَ     ذھبــوا،    ثــم    ،ركعةً     معه    بالذين    فصلى    العدوِّ،

    الطائفتــانِ     وَقَضــتِ     ركعــًة،    بھــم    فصــلى    ا�خــرون،

        ....    ركعةً     ركعًة،

    بــنِ     َخوّاتِ     بنِ     صالحِ     عن    ُروماَن،    بنِ     يَزيدَ     عن    ----153153153153

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     مع    صلى    َعمَّنْ     ُجبَْيٍر،

    طائفــةً     أنَّ     الخــوِف،    ص�ةَ     الرِّقاعِ،    ذاتِ     ص�ةَ     وسلم

    بالــذين    فصــلى    العــدوِّ،    اهَ ِوَجــ    وطائفــةً     معه،    َصفّتْ 

    ثــم    *نفِســِھم،    فــأتموا    قائمــاً،    ثَبـَـتَ     ثــم    ركعًة،    معهُ 

ــاهَ     فصــفوا    انصــرفوا، ــةُ     وجــاءتِ     العــدوِّ،    ِوَج     الطائف

    ثَبـَـتَ     ثــم    بَِقيــْت،    التي    الركعةَ     بھم    فصلى    ا*ُخرى،

        ....    بھم    َسلَّمَ     ثم    *نفِسھم،    وأتموا    جالساً،

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولِ     مع    صلى    الذي    الرجلُ 

        . . . .     َحْثَمةَ     أبي    بنُ     سھلُ     ھو    وسلم،

    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ     هللا    عبــدِ     بــنِ     جابرِ     عن    ----154154154154
    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     مــع    َشــِھْدتُ : : : :     قــال    عنھمــا،

    خلــفَ     صــفين،    فصــففنا    الخــوِف،    ص�ةَ     وسلم    عليه

    بيَننــا    والعــدوُّ     وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولِ 
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    وســلم    عليــه    هللا    ىصــل    النبــيُّ     َفَكبَّــرَ     الِقبلِة،    وبين

    رفــعَ     ثــم    جميعــاً،    وركعنــا    ركــعَ     ثــم    جميعــاً،    وكبرنــا

    انحـــدرَ     ثـــم    جميعـــاً،    ورفعنـــا    الركـــوعِ     مـــن    رأَســـه

    الُمــَؤّخرُ     الصــفُّ     وقام    يليه،    الذي    والصفُّ     بالسجودِ 

    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     قضى    فلما    العدوِّ،    نحرِ     في

    انحــدرَ     يليــه،    الــذي    الصــفُّ     وقــام    الســجودَ     وســلم

    الصــفُّ     تقــدمَ     ثــم    وقاموا،    بالسجوِد،    ُمَؤخَّرال    الصفُّ 

    صــلى    النبيُّ     ركعَ     ثم    الُمَقدَّم،    الصفُّ     وتأخرَ     الُمَؤخَّرُ 

    مــن    رأَســه    رفعَ     ثم    جميعاً،    وركعنا    وسلم    عليه    هللا

    والصفُّ     بالسجودِ     انحدرَ     ثم    جميعاً،    ورفعنا    الركوعِ،

    ـــ    ا*ولــى    الركعةِ     في    مؤخراً     كان    الذي    ـ    يليه    الذي
    قضــى    فلمـّـا    العــدوِّ،    نحور    في    المؤخرُ     الصفُّ     فقام

    والصــفُّ     الســجوَد،    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ 

    بالســـجوِد،    المـــؤخرُ     الصـــفُّ     انحـــدرَ     يليـــه،    الـــذي

    وســلم،    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     سلَّمَ     ثم    فسجدوا،

    َحَرُســكم    يصــنعُ     كمــا: : : :     جــابر    قــال    جميعــاً،    وسلمنا

    روذكـــ    بتمامـــه،    مســـلم    ذكـــره. . . .     بـــأمرائِِھم    ھـــؤ�ء
    مــع    الخــوفِ     صــ�ةَ     صــلى    وأنــه    منه،    طرفاً     البخاريُّ 

    السابعِة،    الغزوةِ     في    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ 

        . . . .     الرقاعِ     ذاتِ     غزوةِ 

        الَجَنائز    باب

    نََعــى: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----155155155155

    اليــومِ     في    النجاشيَّ     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ 

    َفَصــفَّ     لّى،الـــُمصَ     إلــى    بھم    وخرج    فيه،    مات    الذي

        ....    أربعاً     وكبر    بھم

    صــلى    النبــيَّ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    جــابرٍ     عن    ----156156156156
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    في    فكنتُ     النجاشّيِ،    على    َصلى    وسلم    عليه    هللا

        . . . .     الثالثِ     أو    الثاني    الصفِّ 

    أنَّ     عنھما،    هللا    رضي    عباسٍ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----157157157157

    بعــدما    قبــٍر،    علــى    َصــلى    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ 

        . . . .     أربعاً     ليهع    فكبر    ُدفَِن،

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----158158158158
    أثــوابٍ     ث�ثــةِ     فــي    ُكـفـــِّنَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى

ــةٍ  ــيضٍ     يَمانِيَّ ــُحوليٍّة،    ب ــيس    َس ــا    ل ــيصٌ     فيھ     و�    قم
        .  .  .  .      ِعمامةٌ 

    علينــا    دخــلَ : : : :     قالت    ا*نصاريِة،    عطيةَ     أمِّ     عن    ----159159159159

    يـَـتْ ُتُوفِّ     حــين    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولُ 

    أو    خمســاً،    أو    ث�ثــاً،    اغســلنھا: ": ": ": "    فقال    زينُب،    اْبَنـُته
    واجعلنَ     وسدرٍ،    بماءٍ     ـ    ذلك    رأيُتنَّ     إن    ـ    ذلك    من    أكَثرَ 

    فــإذا    ـــ    كــافورٍ     مــن    شــيئاً     أو    ـــ    كــافوراً     ا�خــرةِ     فــي

    َحْقــَوهُ     فأعطانــا    آذنــاه،    فرغنا    فلما    فآِذنَّني،    َفَرْغُتنَّ 

        ....    هُ إزارَ     يعني" " " " إياه    أشِعْرنھا: : : :     فقال) ) ) ) 1111((((
    بمياِمِنھــا،    أبــدأن: ": ": ": "    وقــال    ســبعاً،    أو: : : :     روايــة    وفــي

: : : :     قالـــت    عطيـــةَ     أمَّ     وأنَّ " " " " منھـــا    الُوضـــوءِ     ومواضـــعِ 

        . . . .     ُقرونٍ     ث�ثةَ     رأَسھا    وجعلنا

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----160160160160

    راحلتـِـِه،    عن    وقعَ     إذ    بعرفَة،    واقفٌ     رجلٌ     بينما: : : :     قال

    هللا    رســولُ     فقــال    ـــ    َصــْتهفأَْوقَ     قــال    أو    ـــ    َفَوَقَصــْته

                                     

1 . )�	9 &E�5 و���+ ا���ء ا��,� ( 
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    وســدٍر،    بمــاءٍ     اغســلوه: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى

نوه     رأَسه،    ُتَخّمِروا    و�    ُتَحنِّطوه،    و�    ثَْوبَـْيه،    في    وَكّفِ

        " ." ." ." .ُملَبِّياً     القيامةِ     يومَ     يبعثُ     فإنه

        " ." ." ." .رأَسهُ     و�    وجَھُه،    ُتَخّمِروا    و�: ": ": ": "    رواية    وفي

        . . . .     العنق    كسر: : : :     الوقص: : : :     المصنف    قال

    عــن    ُنھينــا: : : :     قالــت    ا*نصــاريِة،    عطيــةَ     أمِّ     عن    ----161161161161

        ....    علينا    ُيْعَزمْ     ولم    الجنائِز،    اتباعِ 

    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----162162162162

    بالجنــازِة،    أســرعوا: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صلى

    تــك    وإن    إليــه،    تقدمونھا    فخيرٌ     صالحًة،    تَكُ     إنْ     فإنھا

        . . . .     """"رقابِكم    عن    تضعونَهُ     فشرٌ     ذلك،    ِسوى

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ُجْنُدب    بن    َسُمَرةَ     عن    ----163163163163

    علــى    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     وراءَ     صــليتُ 

        . . . .     َوْسطَھا    فقام    نِفاِسھا،    في    ماتت    امرأةٍ 

    قـــيسٍ     بـــن    هللا    عبـــدِ     موســـى    أبـــي    وعـــن    ----164164164164

    مــن    بـَـِرئَ     هللا    رسولَ     أن    عنه،    هللا    رضي    ا*شعرّيِ 

        ....    والّشاقّةِ     والحالَِقةِ     الصّالَِقةِ 

        . . . .     المصيبة    عند    صوتھا    ترفع    التي: : : :     الصالقة

    لمــا: : : :     قالــتْ     عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----165165165165

    بعــضُ     َذَكــرَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     اشَتكى

: : : :     لھــا    يقــال    الحبشــِة،    بــأرض    رأْيـَنھا    كنيسةً     نسائِه

ــَة، ــت    ماِريَ     هللا    رضــي    حبيبــةَ     وأمُّ     ســلمةَ     أمُّ     وكان
    ُحْســِنھا    مــن    فــذكرتا    الحبشــِة،    أرضَ     أتـــتا    عنھمــا،
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    وســلم،    عليه    هللا    صلى    رأَسه    فرفعَ     فيھا،    وتصاويرَ 

    بََنــوا    الصــالُح،    الرجــلُ     فــيھم    ماتَ     إذا    أولئك: ": ": ": "    وقال

    الصُّــَوَر،    تلــك    فيــه    َصــوّروا    ثــم    مســجداً،    قبــِره    على

        " . " . " . " . هللاِ     عند    الخلقِ     شرارُ     أولئك

    قــال: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----166166166166

    مرضــه    فــي    ـــ    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولُ 

    والنصــارى    اليھــودَ     هللاُ     لعــنَ : ": ": ": "    ـــ    منــه    يقمْ     لم    الذي

    ذلــك    ولــو�: : : :     قالــت" " " " مســاجدَ     أنبيائِـھم    قبورَ     اتخذوا

        . . . .     مسجداً     يُـتََّخذَ     أن    ُخِشيَ     أنه    غيرَ     قبُره،    َ*ُْبِرزَ 

        عن    عنه،    هللا    رضي    مسعودٍ     بن    هللا    عبدِ     عن    - - - - 167167167167

    منــا    لــيس: ": ": ": "    قال    أنه    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ 

    بــدعوى    ودعــا    الُجُيــوَب،    وَشــقَّ     الخــدوَد،    َضَربَ     َمنْ 

        " . " . " . " . الجاھليةِ 

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----168168168168

    َشــِھدَ     مــن: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

ــاَزةَ  ــلَّى    حتــى    الجن ــه    عليھــا،    ُيَص ــراطٌ،    فل     ومــن    قي

ــدفنَ     حتــى    َشــِھَدھا ــا: : : :     قيــل" " " " قيراطــان    فلــه    ت     وم

        " ." ." ." .العظيمين    الجبلين    ِمْثلُ : ": ": ": "    قال    ؟    يراطانالق

        " . " . " . " . أُُحدٍ     جبلِ     مثلُ     أصغُرھما: ": ": ": "    ولمسلم
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 الزكاة    كتاب

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــن    هللاِ     عبــدِ     عن    ----169169169169

    لمعاذِ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     قال

    ســتأتي    إنــك: ": ": ": "    ـــ    الــيمنِ     إلــى    بَعَثهُ     حين    ـ    جبلٍ     بنِ 

    أن    إلــى    فــاْدُعُھمْ     جئــَتھم    فــإذا    كتــابٍ،    أھــل    قومــاً 

    هللا،    رســولُ     محمــداً     وأنَّ     هللا،    إ�    إله    �    أن    يَْشَھدوا
    قــد    هللاَ     أنَّ     فــأخبرھم    بــذلك،    لــك    أطــاعوا    ھــم    فإن

    وليلــٍة،    يــومٍ     كــلِّ     فــي    صلواتٍ     خمسَ     عليھم    َفَرضَ 

    قــد    هللاَ     أنَّ     فــأخبرھم    بــذلك،    لــك    أطــاعوا    ھــم    فإن

    على    فتردُّ     أغنيائھم،    من    تؤخذُ     صدقةً     عليھم    فرضَ 

    وكــرائِمَ     فإياك    بذلك،    لك    أطاعوا    ھم    فإنْ     فقرائِـھم،

    بيَنـــھا    لــيس    فإنــه    المظلوِم،    دعوةَ     واتقِ     أموالِـھم،

        " ." ." ." .حجابٌ     هللا    وبين

    قال    عنه،    هللا    رضي    الُخْدِرّيِ     سعيد    أبي    عن    ----170170170170

    لــيس: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولُ     قال: : : : 

ـــسِ     دون    فيمـــا     دون    افيمـــ    و�    صـــدقٌة،    أَواقٍ     خم

    أَْوُســقٍ     خمســةِ     دون    فيمــا    و�    صــدقٌة،    َذْودٍ     خمسِ 

        " ." ." ." .صدقةٌ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----171171171171

ــلى    هللا ــه    هللا    ص ــلم    علي ــال    وس ــيس: ": ": ": "    ق ــى    ل     عل

        " ." ." ." .َصَدَقةٌ     َفَرِسهِ     و�    عبِدِه،    في    المسلمِ 

        " . " . " . " . الرقيق    في    الفطرِ     زكاةَ     إ�: ": ": ": "    لفظ    وفي

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----172172172172

    ُجبـَـاٌر،    الَعْجمــاءُ : ": ": ": "    قــال    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا
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        " ." ." ." .الُخُمس    الرِّكاز    وفي    ُجبَاٌر،    والَمْعِدنُ     ُجباٌر،    والبئرُ 

ــار ــَدرُ : : : :     الُجب ــذي    الَھ ــيء    �    ال ــه،    ش ــاء    في : : : :     والَعْجم

        . . . .     الدابة

    بعــثَ : : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----173173173173

ــولُ  ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــرَ     وس ــى    ُعَم     عل

    الوليــد،    بنُ     وخالدُ     َجِميٍل،    ابنُ     َمَنعَ : : : :     فقيل    الصدقِة،

    فقــال    وســلم،    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     َعمُّ     والعباسُ 

    ابــنُ     يـَــْنِقمُ     ما: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

: : : :     خالــدٌ     وأمــا    هللا،    فأغنــاهُ     فقيــراً     كــان    أن    إ�    َجميٍل،

    وأعتاَدهُ     أَْدراَعهُ     سَ اْحَتبَ     فقد    خالداً،    تظلمون    فإنكم

لَـــيَّ     فھـــي: : : :     العبـــاسُ     وأمـــا    هللا،    ســـبيل    فـــي     َع

َعْرتَ     أمــا! ! ! !     عمــرُ     يــا: ": ": ": "    قــال    ثم    ،""""ومثلُھا     أنّ     شـَـ

وُ     الرجلِ     َعمَّ  ْن         " ." ." ." .أبيهِ     ِص

    المــازنّيِ     عاصــمٍ     بــنِ     زيــدِ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----174174174174

    صلى    نبيِّهِ     على    هللاُ     أََفاءَ     لما: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي

    النــاس،    فــي    َقَســمَ     حنــيٍن،    يــومَ     موســل    عليــه    هللا

    شــيئاً،    ا*نصــارَ     يعــطِ     ولــم    قلــوُبُھم    الُمَؤلََّفــةِ     وفــي

    مــا    ُيِصــْبھم    لــم    إذ    أنفِســھم،    فــي    َوَجــدوا    فكــأنھم

    ا*نصاَر،    معشرَ     يا: ": ": ": "    فقال    َفَخطَبَُھْم،    الناَس،    أصابَ 

    وكنـــتم    ؟    بـــي    هللا    فھـــداكم    ُضـــّ��ً     أجـــدكم    ألـــم

ــأَلََّفُكم    متفــرقين ــةً     ؟    بــي    هللا    َف     هللا    فأغنــاكم    وعالَ
،    ورسولُهُ     هللاُ : : : :     قالوا    شيئاً،    قال    كلما" " " " بي     قال    أَمنُّ

    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     تجيبوا    أنْ     يمنُعُكم    ما: ": ": ": "
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،    ورسولهُ     هللاُ : : : :     قالوا    وسلم،     شــئتم    لــو: ": ": ": "    قال    أََمنُّ

ــتم ــا: : : :     لقل ــذا    ِجْئَتن ــذا،    ك ــْون    أ�    وك ــذھبَ     أن    ترض     ي

    هللا    صلى    بالنبّيِ     ونوتذھب    والبعيِر،    بالشاةِ     الناسُ 
    امــَرءاً     لكنــت    الھجرةُ     لو�    رحالِكم،    إلى    وسلم    عليه

ــو    ا*نصــاِر،    مــن ــاً     النــاسُ     ســلك    ول ــْعباً،    أو    وادي     ِش

    ِشــعاٌر،    ا*نصــارُ     وِشــْعبَھا،    ا*نصــارِ     واديَ     لََســلَْكتُ 

    فاصــبروا    أَثـَـَرًة،    بعــدي    َسَتْلَقْون    إنكم    ِدثاٌر،    والناسُ 

        " ." ." ." .الحوضِ     على    تَلَْقْوني    حتى

        الفطر    صدقة    باب                

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----175175175175

    َصــَدَقةَ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فرضَ : : : : 

    وا*نثــى،    الــذكرِ     علــى    ـــ    رمضــانَ     قــال    أو    ـــ    الِفْطــرِ 

    مــن    صــاعاً     أو    تمــر،    مــن    صــاعاً     والمملــوِك،    والحــرِّ 

َدلَ : : : :     قال    شعير،     مــن    صــاعٍ     نصفَ     به    الناسُ     فعَ

، رٍّ         ....    والكبيرِ     الصغيرِ     على    بُ

ــي ــظ    وف ــؤدى    أن: : : :     لف ــلَ     ت ــاسِ     خــروجِ     قب ــى    الن     إل

        ....    الص�ةِ 

    قال    عنه،    هللا    رضي    الُخْدِرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----176176176176

ــا: : : :  ــّيِ     زمــنِ     فــي    نعطيھــا    كن     عليــه    هللا    صــلى    النب

    صاعاً     أو    تمٍر،    من        صاعاً     أو    طعاٍم،    من    صاعاً     وسلم

    ،زبيــبٍ     مــن    صــاعاً     أو    أَقـِـٍط،    من    صاعاً     أو    شعيٍر،    من
،    وجاءتِ     معاويُة،    جاء    فلما اُء رَ ْم     أَرَى: : : :     قــال    السَّــ

اً  دّ لُ     ھذه    من    ُم دِ يْن    يَْع         ....    ُمدَّ

    كنــتُ     كمــا    أُْخِرُجــهُ     أزالُ     فــ�    أنا    أما: : : :     سعيد    أبو    قال
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ــهُ  ــى    أُْخِرُج ــدِ     عل ــولِ     عھ ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص     علي

        ....    وسلم

        

        

        

        

        

 الصيام    كتاب

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----177177177177

ـــَقّدُموا    �: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول     تَ

    يصــومُ     كان    رج�    إ�    يومين،    و�    يوم،    بصوم    رمضان

        " ." ." ." .فْليَُصْمهُ     صوماً 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----178178178178

    يقــول    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    سمعت: : : : 

    فــإنْ     َفأَْفِطروا،    رأيتموه    وإذا    َفُصوموا،    رأيتموه    إذا: ": ": ": "

        " . " . " . " . له    فاْقُدروا    عليكم    ُغـمّ 

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــك    بــن    أنــس    عن    ----179179179179

    تََسحَّروا،: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    قال

حور    في    فإن         " . " . " . " . بََرَكةً     السَّ

    زيــد    عــن    عنــه،    هللا    رضي    مالك    بن    أنس    عن    ----180180180180

ْرنا: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    ثابت    بن     رســول    مع    تََسحَّ

    الصــ�ة،    إلــى    قــام    مثــ    وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا
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    ا*ذان    بـــين    كـــان    كـــم: : : :     لزيـــد    قلـــت: : : :     أنـــس    قـــال

حور،         ....    آية    خمسين    َقْدرُ : : : :     قال    والسَّ

    عنھمــا،    هللا    رضــي    ســلمةَ     وأمِّ     عائشــَة،    عن    ----181181181181

    ُيْدرُكــه    كــان    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسول    أن

        . . . .     ويصومُ     يغتسلُ     ثم    أھلِه،    من    ُجُنبٌ     وھو    الفجُر،

    النبــيَّ     أن    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عن    ----182182182182

    وُھــوَ     نَِســيَ     مــن: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى

    أطَعَمــهُ     فإنما    صوَمه،    فْلُيِتمَّ     َشرَِب،    أو    َفأََكلَ     صائم،

        " ." ." ." .وَسَقاه    هللاُ 

    بينمــا: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----183183183183

    إذ    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبي    عند    جلوس    نحن
: : : :     فقــال    ،ھلكــتُ     هللا،    رســول    يــا: : : :     فقال    رجل،    جاءه

    وفي    ـ    صائم    وأنا    امرأتي    على    َوَقْعتُ : : : :     قال" " " " مالك""""

    رســول    فقــال    ـــ    رمضــان    فــي    أھلي    أََصْبتُ : : : :     رواية

    رقبـــةً     تجـــد    ھـــل: ": ": ": "    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى    هللا

    تصــومَ     أن    تســتطيعُ     فھــل: ": ": ": "    قــال    �،: : : :     قال" " " " ُتْعتُِقھا

    إطعامَ     تجدُ     فھل: ": ": ": "    قال    �،: : : :     قال" " " " متتابعين    شھرين

    النبــيُّ     فســكت: : : :     قــال    �،: : : :     القــ" " " " مســكيناً     ســتين

    ذلــك،    علــى    نحــن    فبينمــا    وســلم،    عليــه    هللا    صلى

    ـ    تمر    فيه    بَِعَرق    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أُتِـيَ 
    أنــا،: : : :     قــال    ؟" " " " السائلَ     أين: ": ": ": "    قال    ـ    الـِمْكَتلُ     والَعَرقُ 

    أفقــرَ     علــى: : : :     فقــال" " " " بــه    فتصــدق    ھــذا،    خــذ: ": ": ": "    قال

    يريــد    ـــ    ـَتـــْيھابَ     �    بين    ما    فوهللا    هللا،    رسول    يا    مني
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    َفَضــِحكَ     بيتــي،    أھلِ     ِمنْ     أفقرُ     بيتٍ     أھلُ     ـ    الـَحرَّتَْين

    ثم    أنيابه،    بدت    حتى    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ 

        " ." ." ." .أھلَكَ     أطعمه: ": ": ": "    قال

            ....    ُسودٌ     حجارة    تَْرَكُبھا    أرض: : : :     الَحرَّةُ 

        وغيره    السفرِ     في    الصومِ     بابُ         

    بــنَ     حمــزةَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عن    ----184184184184

ــرو ،    عم ــلميَّ ــال    ا*س ــّيِ     ق ــلى    للنب ــه    هللا    ص     علي

    ـــ    الصــيامِ     كثيــرَ     وكــان    ـ    السفرِ     في    أَأَصومُ : : : :     وسلم
            " ." ." ." .فأفطرْ     شئتَ     وإن    فصْم،    شئتَ     إن: ": ": ": "    قال

: : : :     قــال    ،    عنــه    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنسِ     عن    ----185185185185

    فلــم    ،    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     مع    نسافرُ     كنا

ــبِ  ــائمُ     يَِع ــى    الص ــِر،    عل ــرُ     و�    المفط ــى    المفط     عل

        . . . .     الصائمِ 

ــن    ----186186186186 ــي    ع ــدرداء    أب ــي    ال ــه،    هللا    رض ــال    عن : : : :     ق

    فــي    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     مع    َخَرْجنا

    أحــُدنا    كــان    إنْ     حتى    شديٍد،    حرٍّ     في    رمضاَن،    شھر

ةِ     مــن    رأِســهِ     علــى    يَده    ليََضعُ      فينــا    ومــا    الحــرِّ،    ِشــدَّ

    وعبــدُ     وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     إ�    صائم

        . . . .     َرواحةَ     بنُ     هللا

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللاِ     عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----187187187187

    سفر،    في    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    كان: : : : 

" " " " ھــذا    ما: ": ": ": "    فقال    عليه،    ُظلّل    قد    ورج�ً     زِحاماً     فرأى

    فــي    الصــومُ     البـِـرِّ     مــن    لــيس: ": ": ": "    قــال    صــائٌم،: : : :     قالوا

        " ." ." ." .السفر
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    التــي    هللاِ     بُرْخَصــةِ     علــيكم: ": ": ": "    لمســلم    لفــظ    وفــي

        " ." ." ." .لكم    َرخَّصَ 

    كنا: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----188188188188

    ســفر،    فــي    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ     مع

    فــي    َمْنز�ً     فنزلنا: : : :     قال    المفِطُر،    ومنا    الصائُِم،    فمنا

    مــن    ومنــا    الكســاِء،    صــاحبُ     ظــ�ً     وأكثُرنــا    حــارٍّ،    يوم

ــوّاُم،    َفَســَقطَ : : : :     قــال    بيــِدِه،    الشــمسَ     يَـتَّـِقـــي     الصُّ

    الرَِّكــاَب،    وســقوا    ا*َْبـنِـيََة،    فضربوا    المفطرون    وقامَ 

    ذھــب: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسول    فقال

        " . " . " . " . با*جرِ     اليومَ     المفطرون

    كــان: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----189189189189

    أنْ     أســتطيعُ     فمــا    رمضــان،    مــن    الصومُ     عليَّ     يكونُ 

        ....    شعبانَ     في    إ�    أقضيَ 

    هللاِ     رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    شةَ عائ    عن    ----190190190190
    وعليــه    مــات    مــن: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللاُ     صــلى

        " ." ." ." .َولِيُّهُ     عنه    صامَ     صياٌم،

    خاصــًة،    النــذرِ     فــي    ھــذا: : : :     وقــال    داود،    أبو    وأخرجه

        ....    هللا    رحمه    حنبل    بن    أحمد    قولُ     وھو
    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----191191191191

    وســلم،    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     إلى    رجلٌ     جاءَ : : : :     قال

    صــومُ     وعليھــا    ماتــت    أمــي    إن    هللا    رسول    يا: : : :     فقال

    أمــك    علــى    كــان    لــو: ": ": ": "    قــال    عنھــا،    أََفأَْقضــيهِ     شھٍر،
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    فــدين: ": ": ": "    قــال    نعــم،: : : :     قال" " " " عنھا    قاضيهِ     أكنتَ     ديٌن،

        " ." ." ." .ُيْقَضى    أن    أحق    هللا

    هللا    صــلى    النبــّيِ     إلــى    امــرأة    جــاءت: : : :     رواية    وفي    
    ماتت    أمي    إن    ،هللا    رسول    يا: : : :     فقالت    وسلم،    عليه

    لــو    أفرأيــتِ : ": ": ": "    قال    عنھا،    أفأصوم    نَْذٍر،    صومُ     وعليھا

    ُيــَؤدّي    ذلــك    أكــان    فقَضْيتـِــيه،    َدْيــٌن،    أُّمِكِ     على    كان

        " . " . " . " . أُّمِكِ     عن    فصومي: ": ": ": "    قال    نعم،: : : :     قالت    ؟" " " " عنھا

    هللا    رضــي    الســاعدي    ســعد    بــن    ســھل    عــن    ----192192192192
: : : :     قــال    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسول    أن    عنه،

ــروا    الفطــَر،    عـــجَّلوا    مــا    بخيــر،    النــاس    ليــزا    �""""     وأخَّ

حورَ          " . " . " . " . السَّ

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----193193193193

    أقبــل    إذا: ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    قال

    وغربــتِ     ھاھنــا،    مــن    النھــارُ     وأدبر    ھاھنا،    من    الليلُ 

        " . " . " . " . الصائمُ     أفطر    فقد    الشمُس،

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----194194194194

ــى: : : :  ــول    نھ ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــن    وس     ع

: : : :     قــال    تواصــل،    إنــك    هللا    رســول    يا: : : :     قالوا    الوِصال،

        " ." ." ." .وأُْسَقى    أُْطَعمُ     إني    كھيئتِكم،    لستُ     إني""""

    رضــي    مالــك    بــن    وأنــس    وعائشــة    ھريرة    أبو    ورواه

        ....    عنھم    هللا

    هللا    رضــي    الخدري    سعيد    أبي    عن    ولمسلم    ----195195195195
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ـــه ـــأيُّكم: ": ": ": "    عن ـــلَ     أن    أراد    ف ـــلْ     يواص ـــى    فْلُيواص     إل

َحرِ              " ." ." ." .السَّ

        وغيِره    الصيامِ     أفضلُ     باب        

    هللا    رضــي    العاصِ     بنِ     عمِرو    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----196196196196
    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبيُّ     أُخبر: : : :     قال    عنھما،

    ما    الليلَ     و*قوَمنَّ     النھاَر،    *صوَمنّ     وهللاِ : : : :     أقول    أني
    أنــتَ : ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     فقال    ِعْشُت،

    أنــت    بــأبي    قلُتــه    قــد: : : :     لــه    فقلــت" " " " ذلــك    قلتَ     الذي

    ذلك،    تستطيعُ     �    فإنك: ": ": ": "    قال    ِهللا،    رسولَ     يا    وأمي

ــْھرِ     مــن    وصــم    ونـَـْم،    وُقــمْ     وأفطــْر،    فصــمْ      ث�ثــةَ     الشَّ

    صــيام    مثل    وذلك    أمثالھا،    بعشر    الحسنةَ     فإنّ     أياٍم،

: : : :     قــال    ذلــك،    مــن    أفضــلَ     َ*ُِطيقُ     إني: : : :     قلت" " " " الدھر

    *طيــقُ     إنــي: : : :     قلــت" " " " يــومين    وأفطــر    ،يومــاً     فصــم""""

    يومــاً،    وأفطــر    يومــاً،    فصــم: ": ": ": "قــال    ذلــك،    من    أفضلَ 

    أفضـــلُ     وھـــو    الســـ�م،    عليـــه    داود    صـــيام    فـــذلك

: : : :     فقال    ذلك،    من    أفضلَ     َ*ُِطيقُ     إني: : : :     قلت" " " " الصيام

        " ." ." ." .ذلك    من    أفضلَ     �""""

    داودَ     أخــي    َصــْومِ     فوقَ     صومَ     �: ": ": ": "    قال: : : :     رواية    وفي

        ))))1111((((َشْطرَ     ـ    الس�مُ     عليهِ 

        " ." ." ." .يوماً     وأفطر    يوماً     صم    ـ    الدھرِ 

    هللا    رضــي    العاصِ     بنِ     عمِرو    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----197197197197

                                     

�� أو آ�(ة . 1� ) �F+ أن ��9? ا�(اء ���� أو �
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ــا، ــال    عنھم ــال: : : :     ق ــولُ     ق ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص     علي

ــى    الصــيامِ     أحــبَّ     إنَّ : ": ": ": "    وســلم ــيامُ     ِهللا،    إل     داودَ     ص

    داودَ     صــ�ةُ     ِهللا،    إلــى    الصــ�ةِ     وأحــبَّ     الس�م،    عليه

    ُثلَُثــهُ     ويقــومُ     ليــِل،ال    نصــفَ     ينــام    كان    الس�م،    عليه

        " ." ." ." .يوما    ويفطرُ     يوماً،    يصومُ     وكان    ُسُدَسه،    وينام

ــن    ----198198198198 ــرةَ     أبــي    ع ــي    ھري ــه،    هللا    رض : : : :     قــال    عن

    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    خليلي    أوصاني

    وركعتــيِ     شــھر،    كــلِّ     مــن    أيــامٍ     ث�ثــةِ     صــيامِ     بث�ثٍ،

        . . . .     أنامَ     أنْ     َقْبلَ     أُوتِرَ     وأن    الضحى،

    ســألتُ : : : :     قــال    جعفر،    بن    َعبّاد    بنِ     محمدِ     عن    ----199199199199

ـــــــــــــــــــنَ     جـــــــــــــــــــابرَ  ـــــــــــــــــــدِ     ب         هللا،    عب
    يــومِ     صــومِ     عن    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أَنَھى

        ....    نعم: : : :     قال    ؟    الُجُمَعةِ 

        . . . .     الكعبة    وربّ : : : :     مسلم    وزاد

ــن    ----200200200200 ــرةَ     أبــي    ع ــي    ھري ــه،    هللا    رض : : : :     قــال    عن

: : : :     يقول    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولَ     سمعتُ 

    يومــاً     يصوم    أن    إ�    الُجُمَعِة،    يومَ     أحُدكم    يصوَمنَّ     �""""

        " . " . " . " . بعَدهُ     يوما    أو    قبلَه،

    واســُمهُ     ـــ    أْزَھــرَ     ابــنِ     َمــْولَى    ُعبَْيــد    أبــي    عن    ----201201201201

    بــنِ     عمــرَ     مــع    العيــدَ     َشــِھْدتُ : : : :     قال    ـ    ُعبَْيدٍ     بنُ     سعدُ 

    نھــى    يومان    ھذان: : : :     فقال    عنه،    هللا    رضي    الخطاب

    صــياِمِھما،    عــن    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    فيه    تأكلون    ا�خرُ     واليومُ     صيامكم،    من    ْطِرُكمِف     يومُ 
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        . . . .     نُُسكُِكم    من

    قال    عنه،    هللا    رضي    الخدرّيِ     سعيدِ     أبي    عن    ----202202202202

    عــن    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     نھــى: : : : 

ــومِ  ــومين    ص ــرِ : : : :     ي ــرِ     ،    النح ــن    ،    والفط ــِتمال    وع     اْش

اِء،     وعــن    واحــٍد،    ثــوبٍ     فــي    الرجلُ     يَْحَتبِيَ     وأن    الصَّمَّ

    بتمامه،    مسلم    أخرجه    والعصِر،    الصبحِ     بعد    الص�ة

        ....    فقط    الصومَ     البخاريُّ     وأخرج

    قال    عنه،    هللا    رضي    الخدرّيِ     سعيدِ     أبي    عن    ----203203203203

    مــن: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال: : : : 

        النــار    عن    وجَھهُ     هللا    بَّعدَ     هللا،    سبيل    في    يوماً     صام

        " ." ." ." .خريفاً     سبعين

        

        القدر    ليلة    باب

    أن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     نِ ب    هللاِ     عبدِ     عن    ----204204204204

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     أصــحابِ     مــن    رجا�ً 

    ا*واخــرِ،    الســبعِ     فــي    المنــاِم،    فــي    القدرِ     ليلةَ     أُُروا

    أَرى: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللاُ     صــلى    هللاِ     رســولُ     فقــال

بعِ     في    تواطأتْ     قد    ُرؤياكم     كــان    فمــن    ا*واخــِر،    السَّ

        " . " . " . " . ا*واخرِ     سبعِ ال    في    فْليََتَحرَّھا    ُمَتَحرِّيھا،    منكم

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----205205205205
    في    القدر    ليلة    تََحرُّوا: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى

        " . " . " . " . ا*ََواِخرِ     الَعْشرِ     من    الوِترِ 

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    الخدرّيِ     سعيدِ     أبي    عن    ----206206206206
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    في    يعتكفُ     كان    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    حتــى    عامــاً،    فــاعتكف    رمضاَن،    من    طا*َْوسَ     الَعْشر

    التــي    الليلةُ     َوِھيَ     ـ    وعشرين    إحدى    ليلةُ     كانت    إذا

ــه    مــن    صــبيحِتھا    مــن    يخــرج ــ    اعتكافِ     مــن: ": ": ": "    قــال    ـ

    فقــد    ا*واخــر،    العشــر    فــي    فليعتكف    معي    اعتكف

    أســجدُ     رأيُتنــي    وقــد    أُنسيُتھا،    ثم    الليلةَ     ھذه    أُريت

    فــي    فالتمســوھا    صــبيَحِتھا،    مــن    وطــينٍ     مــاءٍ     فــي

: : : :     قــال" " " " ِوتـْـرٍ     كــل    فــي    والتمســوھا    ا*واِخــِر،    ْشرِ العَ 

    علــى    المســجدُ     وكــان    الليلَة،    تلك    السماءُ     َفَمطََرتِ 

    رســولَ     عينــاي    فأبصــرتْ     المسجُد،    َفَوَكفَ     َعِريشٍ،

    المــاءِ     أثرُ     جبھتِهِ     وعلى    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا

        ....    وعشرينَ     إِْحَدى    ُصْبحِ     من    والطينِ 

        ا�عتِكاف    باب

    هللاِ     رســولَ     أن    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشةَ     عن    ـ207207207207
    العشــرِ     فــي    يعتكــف    كــان    وســلم    عليــه    هللا    صــلى

    ثــم    تعــالى،    هللاُ     توفــاه    حتــى    رمضــاَن،    مــن    ا*واخرِ 

        ....    بعِده    من    أزواُجه    اعتكف

    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     كان: : : :     لفظ    وفي

    جــاء    الَغــداةَ     صــلى    فــإذا    رمضــاَن،    كــلِّ     فــي    يعتكف

        . . . .     فيه    اعتكف    الذي    مكانَه

ــةَ     عــن    ----202020208888 ــا،    هللا    رضــي    عائش ــا    عنھ ــت    أنھ     كان

    حائٌض،    وِھيَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيَّ     تَُرّجِلُ 

    ُحْجَرتِھــا،    فــي    وھــي    المســجِد،    فــي    معتكفٌ     وھو

        ....    رأَسه    يناولھا

ــتَ     يــدخلُ     �    وكــان: : : :     روايــة    وفــي     لحاجــة    إ�    البي
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        ....    اuنسانِ 

    َ*َْدُخــلُ     كنــتُ     إن: : : :     قالــت    عائشــةَ     أنَّ : : : :     روايــة    وفــي

    إ�    عنــه    أســألُ     فمــا    فيــه،    والمريضُ     للحاجةِ     البيتَ 
        . . . .     مارَّةٌ     وأنا

        ....    الّشْعر    تسريح: : : :     الترجيل

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابَ     بنِ     عمرَ     عن    ----209209209209

    فـــي    نـــذرت    كنـــت    إنـــي    هللا،    رســـول    يـــا: : : :     قلـــت

    فــي    ـــ    يومــاً     رواية    وفي    ـ    ليلةً     أعَتكِفَ     أن    الجاھلية

    ذكريــ    ولــم    بنــذرك،    فــأَْوفِ : : : :     قــال    الحــرام،    المســجد

        . . . .     ليلةً     و�    يوماً     الرواة    بعض

    قالــت    عنھا،    هللا    رضي    ُحيَّيٍ     بنتِ     صفيةَ     عن    ----210210210210

    معتكفــاً     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول    كان: : : : 

    ثــم    َفَحّدثـــُته،    لــي�ً،    أزوُره    فأتَـْيـــُته    المســجد،    فــي

    مســكُنھا    وكان    لِيَْقِلبَني،    معي    فقام    ِ*َْنَقلَِب،    قمتُ 

    ا*نصــار،    مــن    رجــ�ن    فمــرَّ     زيــٍد،    بنِ     أسامةَ     دار    في

    أسرعا    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     َرأَيا    فلما

: : : :     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     فقال    الَمْشي،    في

ــّيٍ     بنــتُ     صــفيةُ     إنھــا    رســلُِكما،    علــى"""" : : : :     فقــا�" " " " ُحيَ

    الشــيطانَ     إن: ": ": ": "    فقــال    هللا،    رسولَ     يا! ! ! !     هللا    سبحان

    أن    خفــت    وإنــي    الــدم،    مجــرى    آدمَ     ابــنِ     مــن    يَْجري

        " ." ." ." .شيئاً     قال    أو    ـ    شراً     قلوبكما    في    يَْقِذفَ 

    فــي    اعتكافــه    فــي    تــزوره    جــاءت    أنھا: : : :     رواية    وفي

    فتحــدثتْ     رمضان،    من    ا*واخر    العشر    في    المسجد
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    صــلى    النبي    فقام    تَـْنـَقلُِب،    قامتْ     ثم    ساعًة،    عنده

    بــاب    بلــغ    إذا    حتــى    يقلُبھــا،    معھــا    وســلم    عليه    هللا

        ....    بمعناه    ذكَرهُ     ثم    َسلََمَة،    أمِّ     باب    عند    المسجد

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 الحج    كتاب

        المواقيت    باب

    أن    عنھما،    هللا    رضي    عباس    بن    هللا    عبد    عن    ----211211211211

ــه    هللا    صــلى    هللا    رســول ــتَ     وســلم    علي     *ھــل    َوقّ

    و*ھل    الُجْحَفَة،    الشام    و*ھل    الُحلَْيَفِة،    ذا    المدينة

: : : :     وقــال    يَلَْملـَـْم،    الــيمن    و*ھــل    الَمنــازِِل،    َقــْرنُ     نجــد

    ممن    أھلِھن،    غيرِ     من    عليِھن    أتى    ولمن    ن،لھُ     ُھنَّ """"
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    َفِمــنْ     ذلــك،    دون    كــان    ومــن    العمــرَة،    أو    الحــجَّ     أراد

        " . " . " . " . مكةَ     ِمنْ     مكةَ     أھلُ     حتى    أَْنَشأَ،    حيث

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----212212212212

    أھلُ     ُيِھلّ : ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    مـــن    الشـــام    وأھـــل    الُحلَْيَفـــِة،    ذي    مـــن    المدينـــةِ 

ــِة، ــدٍ     وأھــل    الُجْحَف ــْرنٍ     مــن    نَْج : : : :     هللا    عبــد    قــال" " " "     َق
    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    أن    وبلغني

ِھلُّ : ": ": ": "             " ." ." ." .يلملم    من    اليمنِ     أھلُ     ويُ

        الثياب    من    المحرم    يَْلبَسُ     ما    باب

    أن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----213213213213

    مــن    ُمْحــِرمُ ال    يَلـْـبَسُ     مــا    هللا    رســول    يــا: : : :     قــال    رج�ً 

    و�    العمــائَم،    و�    الُقُمــَص،    يلبس    �: ": ": ": "    قال    ؟    الثياب
راوي�ت،     �    أحــدٌ     إ�    الخفــاَف،    و�    البـَـَرانَِس،    و�    السَّ

    أســفلَ     وليقطْعھمــا    الخفــين،    َفْليلــبَسْ     نَْعلَْيِن،    يجد

ــهُ     شــيئاً     الثيــاب    مــن    يلــبس    و�    الكعبــين،    ِمــنَ      َمسَّ

                " ." ." ." .َوْرسٌ     أو    َزْعَفرانٌ 

        ". ". ". ". الُقفَّازين    تَْلَبسُ     و�    المرأُة،    تتنقبُ     �و: : : :     وللبخاري

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----214214214214

    يَْخطُبُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ     سمعتُ : : : :     قال

    الـــُخفَّْين،    َفْليلــبسِ     نَْعلـَـْينِ     يجــد    لــم    مــن: ": ": ": "    بعرفات

ــن ــم    وم ــد    ل ــبَسْ     إزاراً     يج ــراويل    َفْلَيْل ــ    س ــي    ـ     يعن

        ....    ـ    للُمْحرم
    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----215215215215
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    لبيــك: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول    تلبيةَ 

    الحمــدَ     إن    لبيــك،    لــك    شــريك    �    لبيــك    لبيــك،    اللھــم

    عبدُ     وكان: : : :     قال" " " " لك    شريك    �    والملك،    لك    والنعمةَ 

    وَســْعَدْيك،    لبيــك،    لبيــك: : : :     فيھــا    يزيــد    ُعَمــرَ     بــنُ     هللا

        . . . .     والَعَملُ     يكَ إل    والرَّْغباءُ     بيََدْيك،    والخير

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----216216216216

    �مرأة    يحل    �: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول

    يــومٍ     مســيرةَ     تســافر    أن    ا�خــر،    واليــوم    با�    تؤمن

        " ." ." ." .ُحْرَمةٌ     معھا    ليس    وليلٍة،

    إ�    ليلــة،    و�    يومــاً     تســافرْ     �: ": ": ": "    للبخــاري    لفظ    وفي
        " ." ." ." .محرم    ذي    مع

        الفدية    باب

    إلــى    جلســت: ": ": ": "    قال    َمْعِقل،    بن    هللاِ     عبدِ     عن    ----212121217777

    نزلــت: : : :     فقــال    الِفْديَِة،    عن    فسألُتهُ     ُعْجَرَة،    بن    كعب

    رســول    إلــى    ُحِمْلــتُ     عامة،    لكم    وھي    خاصة،    فِيَّ 

    علــى    َيَتَنــاثَر    والَقْمــلُ     وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا

    أََرى    ما    بك    بلغ    الَوَجعَ     أرى    كنت    ما: ": ": ": "    فقال    وجھي،

" " " " شاةً     أَتَِجدُ     ـ    أرى    ما    بك    بلغ    الَجْھدَ     رىأ    كنتُ     ما    أو    ـ

ــت ــال    �،: : : :     فقل ــم: ": ": ": "    ق ــة    فص ــام،    ث�ث ــم    أو    أي ــتَّةَ     أطع     ِس

        " ." ." ." .صاعٍ     نصفُ     مسكينٍ     لكلِّ     مساكيَن،

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     فــأمَرهُ : : : :     روايــة    وفــي

    ُيھِديَ     أو    مساكين،    ِستَّةِ     بين    َفَرقاً     ُيْطِعمَ     أن    وسلم

        . . . .     أيام    ث�ثةَ     يصومَ     أو    شاًة،
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        مكة    حرمة    باب

    الخزاعّيِ     ـ    عمرٍو    بنِ     ُخَوْيِلدِ     ـ    ُشَرْيحٍ     أبي    عن    ----218218218218

    ســعيد    بنِ     لَعْمِرو    قال    أنه: : : :     عنه    هللا    رضي    العدوّيِ 

    اْئــَذنْ : : : :     ـــ    مكــة    إلى    البعوث    يبعث    وھو    ـ    العاص    بن

    هللا    رســول    بــه    قــام    قــو�ً     أحدثك    أن    ا*مير    أيھا    لي
ــلى     الفــتح،    يــومِ     مــن    الَغــدَ     وســلم    عليــه    هللا    ص

    َعْيَنــاَي،    وأبصــَرْتهُ     قلبــي،    َوَوعــاه    أُُذنــاَي،    َفَسِمَعْتهُ 

: : : :     قال    ثم    عليه،    وأثنى    هللاَ     َحِمدَ     أَنَّه: : : :     به    تكلم    حين

    الســماوات    خلــق    يــوم    تعــالى    هللا    َحرََّمھا    مكة    إن""""

ــم    وا*رض، ــاس،    ُيَحرِّْمھــا    ول ـــِحلُّ     فــ�    الن     �مــرئ    يَ

    و�    ،دمــاً     بھا) ) ) ) 1111((((    يسِفك    أن    ا�خر    واليوم    با�    يؤمن
    رســول    بقتــال    تـَـَرخَّصَ     أحــدٌ     فإنْ     شجرًة،    بھا    يَْعِضدَ 

    هللا    إن: : : :     فقولــوا    فيھــا،    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا
    لرســوله    أذن    وإنمــا    لكــم،    يــأذن    ولــم    لرسوله،    أذن

    َكُحْرَمِتھــا    اليوم    ُحْرَمُتھا    عادت    وقد    نھار،    من    ساعة

ــا*مسِ، ــغِ     ب ِّ ــاھدُ     َفْلُيبَل ــَب،    الش ــل    الغائ ــي    فقي     *ب

    بــذلك    أعلــم    أنــا: : : :     قــال    ؟    عمــرو    لك    قال    ما: : : :     حٍ ُشَريْ 

    فاراً     و�    عاصياً،    ُيعيذُ     �    الحرم    إن    ُشَرْيح،    أبا    يا    منك

        ) .) .) .) .2222((((    بَِخْربَةٍ     فاراً     و�    بدم،

: : : :     قيــل    المھملــة،    والــراء    الُمْعَجَمــِة،    بالخــاء: : : :     الَخْربَةُ 

    في    وأَْصُلھا    التھمة،: : : :     وقيل    البلية،: : : :     وقيل    الخيانة،

        ....    اuبل    سرقة
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        : : : :     الشاعر    قال

    الضرائبُ     تَْشبَهَ     أنْ                     تُناسبا    أن    مثلَ     ُقْربى    وتلك

        الضرائبا

        الخاربا    ُيِحبُّ     اللصُّ     والخاِربُ 

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----219219219219

    يــومَ     ـ    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    قال: : : :     قال

    جھــادٌ     ولكــن    الفــتح،    بعــد    ھجــرة    �: ": ": ": "    ـــ    مكــةَ     فــتحِ 

    مكــةَ     فتحِ     يومَ     وقال" " " " فانِفروا    ِتْنِفْرُتماسْ     وإذا    ونِـيٌَّة،

    الســموات    خلــق    يــومَ     هللا    َحرََّمــهُ     البلــدَ     ھــذا    إن: ": ": ": "

    القيامــِة،    يــومِ     إلــى    هللا    ِبُحْرَمةِ     حرام    فھو    وا*رض،

    لــي    يَِحلَّ     ولمْ     قبلي،    *حدٍ     فيه    القتالُ     يَِحلَّ     لمْ     وإنه

    حرامٌ     فھو    ھذه،    ساعتي    وھي    نھار،    من    ساعةً     إ�

    و�    َشــْوُكُه،    ُيْعَضــدُ     �    القيامِة،    يومِ     إلى    هللاِ     بحرمةِ 
ــر     و�    َعرََّفھــا،    مــن    إ�    ُلَقطََتــهُ     َيْلــَتِقُط    و�    َصــْيُدُه،    ُيَنفَّ

    إ�    هللا،    رســول    يــا: : : :     العبــاس    فقــال" " " " َخــ�هُ     ُيْخَتلَــى
        " ." ." ." .اuْذِخر    إ�: ": ": ": "    فقال    وُبُيوتھم،    لَِقْيِنِھمْ     فإنه    اuْذِخَر،

ادُ : : : :     الَقْينُ          . . . .     الَحدَّ

        قتله    يجوز    ما    باب

    هللا    رســول    أن    عنھــا،    هللا    رضي    عائشة    عن    ----220220220220
    الــدواب    مــن    خمــس: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى

    والِحــَدأَُة،    الغراُب،    الحرم،    في    ُيْقَتْلنَ     فاسٌق،    كلُّھن

        " ." ." ." .العقورُ     والكلبُ     والفأرُة،    والعقرُب،

    الِحـــلِّ     فـــي    فواســـقُ     خمـــسٌ     ُيْقَتـــلُ : ": ": ": "    ولمســـلم

        " . " . " . " . والحرم
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        وغيره    مكة    دخول    باب

ــن    ----221221221221 ــس    ع ــن    أن ــك    ب ــي    مال ــه،    هللا    رض     أن    عن

    عــام    مكــة    دخــل    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول

    جــاءه    نزعــه،    فلمــا    الِمْغَفــُر،    رأِســه    وعلــى    الفــتح،

    الكعبــة،    بأســتار    متعلــق    َخطـَـلٍ     ابــنُ : : : :     فقــال    رجل،

        " . " . " . " . اقتلوه: ": ": ": "    فقال

    أن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----222222222222

    مــن    مكــة    دخــل    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول

    وَخــَرجَ     بالـــبَْطحاِء،    التــي    الُعْليــا    الـثَّـنِـيـّــةِ     من    َكَداٍء،

ْفلى    الثَّنية    من         ....    السُّ

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----223223223223

    البيــَت،    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولُ     دخلَ : : : : 

    فــأغلقوا    طلحــَة،    بنُ     وعثمانُ     وب�لٌ     زيدٍ     بنُ     وأسامةُ 

    َولََج،    َمنْ     أوّلَ     كنتُ     الباب،    فتحو    فلما    ،    الباب    عليھم

    هللا    رســولُ     فيــه    صــلى    ھل: : : :     فسألُته    ب��ً،    فلَقيِت
    العموَدْين    بين    نعم،: : : :     قال    ؟    وسلم    عليه    هللا    صلى

        . . . .     اليمانِـيَـْين

    الحجر    إلى    جاء    أنه    عنه،    هللا    رضي    عمر    عن    ----224224224224

    تََضرُّ     �    َحَجٌر،    أنك    *علم    إني: : : :     وقال    َفَقبَّلَُه،    ا*سود

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     رأيــت    أنــي    ولو�    تَْنَفُع،    و�

        . . . .     َقبَّْلُتك    ما    ُيَقبِّلُكَ     وسلم

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----225225225225

ــال ــِدمَ : : : :     ق ــولُ     َق ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي     وس
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    عليكم    يَْقَدمُ     إنه: : : :     المشركون    فقال    مكة،    وأصحاُبه

    صلى    النبيُّ     فأمَرھم    رب،يث    ُحمّى    َوَھَنتُھمْ     قد    قومٌ 

    وأن    الث�ثـَـَة،    ا*شــواطَ     يَْرُملــوا    أن    وســلم    عليه    هللا

    يَْرُملــوا    أن    يمــَنْعُھمْ     ولــم    الــركنين،    بــين    مــا    يمشــوا

        . . . .     عليھم    اuبقاءُ     إ�    كلَّھا    ا*شواط

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----226226226226

    حــين    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول    رأيــت: : : : 

ــَدمُ  ــ    ا*ســودَ     الــركنَ     اســتلم    إذا    مكــَة،    يَْق     مــا    أوّلَ     ـ

        ....    أشواطٍ     ث�ثَةَ     يَخـُبُّ     ـ    يطوف

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----227227227227

ةِ     في    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     طافَ : : : :     قال     َحجَّ

        ....    بِمْحَجن    الرُّكنَ     يَْسَتلمُ     بعير،    على    الوداع

        . . . .     الرَّْأسِ     َمْحِنيَّةُ     عصا: : : :     المحجن

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    نع    ----228228228228

    مــن    يســتلمُ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبي    أرَ     لم: : : : 

            ....    اليمانَِيْينِ     الركنين    إ�    البيت،

        التمتع    باب

    ـــ    الضُّــبَعّيِ     ِعْمرانَ     بنِ     نَْصرِ     ـ    َجْمَرةَ     أبي    عن    ----229229229229
    بھا،    فأمرني    ؟    المتعة    عن    عباس    ابنَ     سألتُ : : : :     قال

    أو    بقرٌة،    أو    جزور،    فيه: : : :     فقال    ؟    الھديِ     عن    وسألته
    كرھوھا،    ناساً     وكأنّ : : : :     قال    َدٍم،    في    ِشْركٌ     أو    شاٌة،

: : : :     ينــادي    إنســاناً     وكــأن    المنــام،    فــي    فرأيتُ     فنمت،

    رضي    عباس    ابنَ     فأتيتُ     ُمَتَقبَّلٌَة،    وُمْتَعةٌ     مبرور،    حج
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    أبــي    ســنةُ     أكبــر،    هللا: : : :     فقــال    فحدْثُتــُه،    عنھمــا    هللا

        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى    القاِسمِ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----230230230230

    حجة    في    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    تمتع: : : : 

    معــه    فســاق    وأَْھــَدى،    الحــج    إلــى    بــالعمرة    الوداع

    هللا    صلى    هللا    رسول    وبََدأَ     الحليفة،    ذي    من    الھديَ 
    فتمتــع    بالحج،    أََھلّ     ثم    بالعمرة،    فأََھلَّ     وسلم    عليه

    فأھل    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    مع    الناس

    أَْھــَدى،    َمــنْ     النــاس    ِمــنَ     فكــان    الحج،    إلى    بالعمرة

    لــم    مــن    ومــنھم    الحليفــة،    ذي    مــن    الَھــْديَ     فســاق

    مكــة،    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     َقِدمَ     فلما    ُيْھِد،

    َيِحــلُّ     �    فإنــه    أھــدى،    مــنكم    كان    من: ": ": ": "    للناس    قال

    لــم    ومــن    حجه،    يَْقِضيَ     حتى    منه،    َحُرمَ     شيء    من

ـــت،    فْليَطـــف    أھـــدى    كممـــن    يكـــن     وبالصـــفا    بالبي

    وْلُيْھــِد،    بــالحج    ْلُيِھــلَّ     ثم    وْليَْحِلل،    وْلُيَقّصِر    والمروة،

    الحــجِّ     فــي    أيــام    ث�ثــة    فْليصــم    ھــدياً،    يجد    لم    فمن

    هللا    رســول    فطــاف    ،""""أھلــه    إلــى    رجــع    إذا    وســبعةً 
    واســتلم    مكــَة،    َقــِدمَ     حــين    وســلم    عليــه    هللا    صلى

ــركن ــيء،    أوّلَ     ال ــم    ش ــبَّ     ث ــةَ     َخ ــوافٍ     ث�ث ــن    أط     م

ْبعِ،     طواَفــهُ     قضــى    حــين    وركــع    أربعًة،    ومشى    السَّ

    فانصــرف،    ســلم    ثــم    ركعتــين،    الـــَمقام    عند    بالبيتِ 

    ســبعةَ     والمــروةِ     الصــفا    بــين    فطــاف    الصــفا،    فــأتى

    حتــى    منــه    حــرم    شــيء    مــن    يَْحلـِـلْ     لم    ثم    أطواف،

    فطاف    وأفاض    النحِر،    يومَ     َھْديَهُ     ونحر    حجه،    قضى

    مــا    وفعــلَ     منه،    َحُرمَ     شيء    كلِّ     من    َحلَّ     ثم    بالبيت،
    أھدى    َمنْ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فعلَ 
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        . . . .     الناسِ     ِمنَ     الھديَ     وساق

    عليـــه    هللا    صـــلى    النبـــي    زوج    حفصـــةَ     عـــن    ----231231231231

    النــاسِ     شــأنُ     مــا    هللا    رسول    يا: : : :     قالت    أنھا    وسلم،

    فقــال    عمرتــك،    من    أنت    تَِحلَّ     ولم    العمرِة،    من    َحلُّوا

    حتى    أَِحلُّ     ف�    َھْديي،    وَقلَّْدتُ     رأسي،    لَبَّْدتُ     إني: ": ": ": "

        " ." ." ." .أَْنَحر

: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    ُحَصْينٍ     بنِ     ِعْمرانَ     عن    ----232232232232

    مــع    ففعلناھــا    هللا،    كتــاب    فــي    المتعــةِ     آيــةُ     أُْنِزلَــتْ 

    قــرآنٌ     يَْنِزلْ     ولم    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول

    برأيــه    رجلٌ     قال    مات،    حتى    عنھا    يَْنهَ     ولم    ُبحْرَمِتھا،

        ....    شاء    ما

        ....    عمرُ     إنه: : : :     يقال: : : :     البخاري    قال

    ـــ    الحــّجِ     ُمْتَعةَ : : : :     يعني    ـ    المتعةِ     آيةُ     نزلت: : : :     ولمسلم
ـــــــــــــــــا             هللا    رســـــــــــــــــول    بھـــــــــــــــــا    وأََمَرن

    آيــةَ     تَْنَســخُ     آيةٌ     تَْنزل    لم    ثم    وسلم،    عليه    هللا    صلى

    هللا    صــلى    هللا    رســول    عنھــا    يَْنــهَ     ولــم    الحّجِ،    متعةِ 
        . . . .     بمعناه    ولھما    مات،    حتى    وسلم    عليه

        يالھد    باب
    َفَتْلــتُ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشة    عن    ----233233233233

    ثــم    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     َھــْديِ     ق�ئــد

    إلــى    بھــا    بعــث    ثــم    ـــ    َقلَّــْدُتھا    أو    ـ    وَقلََّدھا    أَْشَعَرھا،

    كــان    شــيءٌ     عليه    َحُرمَ     فما    بالمدينة،    وأقام    البيت،

        ....    ِحّ�ً     له

    أَھــدى: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضي    عائشة    عن    ----234234234234
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        ....    غنماً     مرةً     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ 

    هللا    نبــي    أن    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----235235235235
ــًة،    يَُســوق    رجــ�ً     رأى    وســلم    عليــه    هللا    صــلى     بََدنَ

" " " " اركبھــا: ": ": ": "    قــال    بََدنـَـة،    إنھــا: : : :     قــال" " " " اركبھــا: ": ": ": "    فقــال

    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيَّ     ُيسايِرُ     راِكَبھا    َفَرأَْيُته

        ....    عنقھا    في    والنعل

    اركبھــا: ": ": ": "    ـــ    الثالثة    أو    الثانية    في    ـ    قال: : : :     فظل    وفي

        " ." ." ." .ويحك    أو    ويلك،

    عنــه،    هللا    رضــي    طالــب    أبــي    بــن    علــي    عن    ----236236236236

    أقومَ     أن    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أمرني: : : :     قال

ـــى ـــِه،    عل ـــدق    وأن    ُبْدنِ ـــا،    أتص ـــا،    بلحِمھ     وجلوِدھ

: : : :     وقــال    شيئاً،    منھا    الجزار    أُْعِطيَ     �    وأن    وأجـِلـَِّتھا،

        " . " . " . " . عندنا    من    يهنعط    نحن""""

    قــد    عمــرَ     ابــنَ     رأيتُ : : : :     قال    ُجبير،    بن    زياد    عن    ----237237237237

: : : :     فقــال    ينحُرھــا،    بََدنََتــهُ     أنــاخ    قــد    رجــلٍ     علــى    أتــى

    عليــه    هللا    صــلى    محمــدٍ     ُســنَّةَ     ُمَقيـّـَدًة،    قِياماً     ابعثھا

        . . . .     وسلم

        للُمْحِرم    الُغْسل    باب

ــن    ----238238238238 ــد    ع ــن    هللا    عب ــْين،    ب ــدَ     أن    ُحَن ــنَ     هللاِ     عب     ب

ــاسٍ  ــا    هللا    رضــي    عب ــَورَ     عنھم ــنَ     والِمْس ــةَ     ب     َمْخَرَم

: : : :     عبــاس    ابــن    فقال    با*َْبَواِء،    اختلفا    عنه،    هللا    رضي

    يغســل    �: : : :     المســور    وقــال    رأَســه،    الُمْحــرمُ     يَْغِسلُ 

    إلــى    عبــاس    ابــن    فأرســلني: : : :     قــال    رأَسه،    المحرم
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ــي ــوب    أب ــاري    أي ــي    ا*نص ــه،    هللا    رض ــه    عن     فوجدُت

    فســلمتُ     بثــوب،    يستتر    وھو    الَقْرنَْيِن،    بين    يغتسل

ـــــــه، ـــــــال    علي ـــــــن: : : :     فق ـــــــذا،    م ـــــــت    ھ         ::::    فقل

    عبــاس،    ابــنُ     إليــك    أرســلَني    ُحنين،    بن    هللا    عبدُ     أنا

ــألُك ــف    يس ــان    كي ــول    ك ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص     علي

    أيــوب    أبو    فوضع    ؟    ُمْحِرم    وھو    رأَسه    يَْغِسلُ     وسلم

    ثــم    رأُســُه،    لــي    بــدا    حتى    فطَْأطَْأهُ     الثوب    على    يده

    على    بفص    اصُبْب،: : : :     الماء    عليه    يصب    uنسان    قال

    ثم    وأدبر،    بھما    فأقبل    بيدْيِه،    رأَسه    َحرّكَ     ثم    رأِسه،

        ....    يفعلُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    رأْيُته    ھكذا: : : :     قال

    أماريك    �: : : :     عباس    �بن    الِمْسَورُ     فقال: : : :     رواية    وفي

            ....    أبداً     بعدھا

        العمرة    إلى    الحّجِ     َفْسخُ     باب

    النبــيُّ     أََھــلّ : : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    جابرٍ     عن    ----239239239239

    مــع    ولــيس    بالحجِ     وأصحابُه    وسلم    عليه    هللا    صلى

    وســلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     غيرَ     ھديٌ     منھم    أحدٍ 

    بمــا    أھللــتُ : : : :     فقــال    اليمنِ     من    عليٌ     وَقِدمَ     وطلحَة،

    النبــيُّ     فأمرَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     به    أََھلّ 

    عمــرًة،    يجعلوھا    أن    أصحابَه    وسلم    عليه    هللا    صلى

ــروا    ثــم    فيَُطوفــوا     معــه    كــان    مــن    إ�    لّــوا،وُيحِ     ُيَقصّ

    أََحــِدنا    وَذَكــرُ     منــًى،    إلــى    نَْنطلــق: : : :     فقــالوا    الھــدي،

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    النبــي    ذلــك    فبلــغ    يَْقطُُر،

    مــا    اســتدبرتُ     مــا    أمــري    مــن    اســتقبلت    لو: ": ": ": "    فقال
    وحاضــت" " " " *حللــتُ     الھــديَ     معــيَ     أنَّ     ولو�    أھديُت،

    فْ تَطـُـ    لم    أنھا    غيرَ     كلَّھا    المناسك    َفَنَسَكتِ     عائشُة،
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ــَرتْ     فلمــا    بالبيــت، ــا: : : :     قالــت    بالبيــت،    طافــت    طَُھ     ي

    بحــج،    وأنطلــق    وعمرة،    بحج    تنطلقون    ِهللا،    رسولَ 

    إلــى    معھــا    يخــرج    أن    ،بكــر    أبي    بنَ     الرحمن    عبدَ     فأمرَ 

            ....    الحج    بعد    فاعتمرت    التَّـْنِعيِم،

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللا    عبد    بنِ     جابر    عن    ----240240240240

    ونحن    لم،وس    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول    مع    قدمنا

نــا    بــالحج،    لبيك: : : :     نقول رَ     صــلى    هللا    رســول    فأَمَ

ةً     فجعلناھا    وسلم    عليه    هللا             ....    ُعْمرَ

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----241241241241

ــال ــدم: : : :     ق ــولُ     ق ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي     وس

ــين    الحجــة    ذي    مــن    رابعــةٍ     صــبيحةَ     وأصــحاُبه     ُمِھلِّ

ــأََمَرُھمْ     بــالحج، ــا: : : :     قــالواف    ُعْمــَرًة،    يجعلوھــا    أن    َف     ي

،    أيُّ     هللا،    رسولَ          " ." ." ." .ُكلُّهُ     الِحلّ : ": ": ": "    قال    الِحّلِ

: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    الزبير    بن    عروة    عن    ----242242242242

    كــان    كيــف    ـــ    جــالس    وأنــا    ـــ    زيــدٍ     بــنُ     أســامةُ     ُســِئل

    حجــة    في    يسير    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسول

    فــإذا    العـــََنَق،    يســير    كــان: : : :     قــال    َدَفــَع،    حين    الوداع

        ....    نَصَّ     فجوةً     وجد

ْيِر،    اْنبِساُط: : : :     الَعَنقُ          . . . .     ذلك    فوقَ : : : :     والنَّصُّ     السَّ

    أن    عنھما،    هللا    رضي    عمرو    بن        هللا    عبد    عن    ----243243243243

    حجــة    فــي    وقــف    وســلم    عليــه    صــلى    هللا    رســول

    أَْشــُعر    لــم: : : :     رجــل    فقــال    يســألونه،    فجعلوا    الوداع،

    فجــاء" " " " حــرج    و�    اذبــح: ": ": ": "    قال    أَْذبََح،    أن    قبل    فحلقت
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    فقال    أرِمـَي،    أن    قبل    حرتفن    أشعر    لم: : : :     فقال    آخر

    ُقــّدِمَ     شــيء    عــن    يومئــذ    ُسِئل    فما" " " " حرج    و�    ارم: ": ": ": "

َر،    و�         " ." ." ." .َحَرجَ     و�    افعل: ": ": ": "    قال    إ�    أُّخِ

    حــج    أنــه    النََّخِعــّيِ،    يزيدَ     بن    الرحمن    عبدِ     عن    ----244244244244

ــع ــن    م ــعود    اب ــي    مس ــه،    هللا    رض ــرآه    عن ــي    ف     يرم

    عــن    البيــت    فجعــل    حصيات،    بسبع    الكبرى    الجمرة

    الذي    َمقامُ     ھذا: : : :     قال    ثم    يمينه،    نع    ومنىً     يساره،

        ....    وسلم    عليه    هللا    صلى    البََقَرةِ     سورة    عليه    أنزلت

    أن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــر    بن    هللا    عبد    عن    ----245245245245

    اللھــم: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول

    هللا،    رسول    يا    والمقصرين: : : :     قالوا" " " " المحلقين    ارحم
    رينوالمقصــ: : : :     قــالوا" " " " المحلقين    ارحم    اللھم: ": ": ": "    قال

        " ." ." ." .والمقصرين: ": ": ": "    قال    ،    هللا    رسول    يا

    حججنــا    قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشة    عن    ----246246246246

    النحــر،    يــوم    فأفضــنا    عليــه،    هللا    صــلى    النبــي    مــع

ــت ــفيُة،    فحاض ــأراد    ص ــيُّ     ف ــلى    النب     عليــه    هللا    ص

    يــا: : : :     فقلــتُ     أھلـِـه،    مــن    الرجــلُ     يريــدُ     ما    منھا    وسلم
" " " " ھــي    أحابَِســُتنا: ": ": ": "    فقــال    حــائٌض،    إنھــا    هللا    رسولَ 

    النحــر،    يــوم    أفاضــت    قــد    إنھــا    هللا    رســول    يا: : : :     قالوا

        " ." ." ." .اْخُرُجوا: ": ": ": "    قال

: : : :     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     قــال: : : :     لفــظ    وفي

    قال    نعم،: : : :     قيل" " " " النحر    يوم    أطافت    َحْلَقى،    َعْقَرى""""
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        " . " . " . " . فانِفِري: ": ": ": "

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاس    بــن    هللا    عبــد    عن    ----247247247247

    إ�    بالبيــت،    َعْھــِدِھمْ     آخر    يكون    أن    الناس    أُِمرَ : : : :     قال
        . . . .     الحائضِ     المرأةِ     عن    ُخّفِفَ     أنه

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    عن    ----248248248248

    هللا    رســول    المطلــب،    عبــدِ     بــنُ     العبــاسُ     اســتأذن: : : : 
ــلى ــه    هللا    ص ــلم    علي ـــبيت    أن    وس ــة    ي ـــيَ     بمك     ليالِ

        . . . .     لَهُ     فأَِذنَ     سقايَتِِه،    أجل    من    منًى،
    النبــيُّ     َجَمــعَ : : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضي    وعنه    ----249249249249

ــلى ــه    هللا    ص ــلم    علي ــين    وس ــرب    ب ــاء    المغ     والعش

    بينھما،    يَُسبِّح    ولم    بإقامة،    منھما    واحدة    كلَّ     بَجْمعٍ،

        . . . .     منھما    واحدةٍ     إْثرِ     على    و�

        الح�ل    صيد    من    يأكل    المحرم    باب

    أن    عنه،    هللا    رضي    ا*نصارّيِ     َقَتاَدةَ     أبي    عن    ----250250250250

    حاجــاً،    خــرج    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول

    أبــو    فــيھم    ـــ    مــنھم    طائفــةً     َفَصــَرفَ     معــه،    وافخرجــ

" " " " نلتقــي    حتــى    البحِر،    ساِحلَ     خذوا: ": ": ": "    وقال    ـ    َقَتاَدةَ 

    كلُُّھــم،    أحرموا    انصرفوا    فلما    البحر،    ساحل    فأخذوا

    رأَوا    إذ    يســيرون    ھــم    فبينمــا    ُيْحرم،    لم    قتادةَ     أبا    إ�

    فعقــر    الُحُمــر،    علــى    َقَتــاَدةَ     أبو    َفَحَمل    وْحش،    ُحُمر

    أنأكــلُ : : : :     قلنا    ثم    لحِمھا،    من    فأكلنا    فنزلنا    ،أتَانَاً     منھا

    مــن    بَِقــيَ     مــا    َفَحَمْلنــا    ؟    محرمون    ونحن    َصْيٍد،    لحمَ 

    وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     فأَْدَرْكنا    لِحمھا،

    َيْحِملَ     أن    أََمَرهُ     أحدٌ     منكم: ": ": ": "    قال    ذلك،    عن    فسألناه



  

 

 86 

    هللا    رســولُ     قــال    �،: : : :     قالوا    ؟" " " " إليھا    أشار    أو    عليھا،
ــه    هللا    صــلى ــلم    علي ــوا: ": ": ": "    وس ــا    فكل ـــيَ     م ــن    بَِق     م

        " ." ." ." .لحـِمھا

: : : :     فقلــت    ؟    شــيء    منــه    معكــم    ھــل: ": ": ": "    روايــة    وفــي

        . . . .     فأََكلَھا    الَعُضَد،    فناَوْلُته    نعم،

    هللا    رضــي    اللَّْيِثــّيِ     َجثّاَمــةَ     بــن    الصَّــْعب    عــن    ----251251251251
    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبّيِ     إلى    أھدى    أنه    عنه،

    فــَردَّه    ـــ    بــَودَّانَ     أو    ـــ    بــا*ْبواءِ     وھــو    َوْحِشــيّاً،    حمــاراً 

    نـَــُردَّهُ     لــم    إنا: ": ": ": "    قال    وجھه،    في    ما    رأى    فلما    عليه،

        " ." ." ." .ُحُرمٌ     أنّا    إ�    عليك

    ِشــقَّ : : : :     لفظ    وفي. . . .     حمار    ِرْجلَ : : : :     لمسلم    لفظ    وفي

        ....    حمار    َعُجزَ : : : :     لفظ    وفي. . . .     حمار

ــه ــذا    وج ــديث    ھ ــه    الح ــنَّ     أن ــهُ     ظَ ــيدَ     أَنَّ ــِه،    ِص     ِ*َْجِل

        ....    ه*جل    صيد    ما    يأكل    �    والمحرم
 البيوعِ     كتابُ 

    عــن    عنھمــا،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----252252252252

    إذا: ": ": ": "    قــال    أنــه    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 

    لــم    مــا    بالِخيــاِر،    منھمــا    واحــدٍ     فكــلُّ     الــرج�ن،    تبايع

    فــإنْ     ا�خــَر،    أحــُدُھما    ُيَخيـِّـرُ     أو    جميعاً،    وكانا    يتفرقا،

    َوَجــبَ     فقــد    ذلــك،    على    فتبايعا    ا�خَر،    أحُدھما    َخيّر

ــُع،     واحــدٌ     يتــرك    ولــم    تبايعــا    أن    بعــدَ     تفرقــا    وإن    البَْي

        " . " . " . " . البَْيعُ     َوَجبَ     فقد    البيعَ     منھما

    ِحــزام    بــنِ     َحكـِـيمِ     حــديث    مــن    معناه    في    وما    ----253253253253
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    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي
ِّعــانِ : ": ": ": "    وسلم    عليه     أو    ـــ    يََتَفرَّقــا    لــم    مــا    بالِخيـَـارِ     البَي
    لھمــا    بــوركَ     وبَيَّنــا    َصــَدقا    فــإن    ـــ    َتـَفـرَّقايَـ    حتى    قال

ــــْيِعِھما،    فـــي ـــَذبا    كتمـــا    وإن    بَ ـــتْ     وَك ــــةُ     ُمِحَق     بََرَك

        " . " . " . " . بـيـِعھما

        البيوعِ     من    عنه    ُنِھيَ     ما    باب

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    الُخْدِرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----254254254254

    ـــ    المنابــذة    عــن    نھى    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 
    أن    قبــلَ     الرجــلِ     إلى    بالبيعِ     هُ ثوَب     الرُجلِ     طَْرحُ     وھي

ــُه، ــر    أو    ُيَقلِّبَ ــه    َيْنُظ ــ    إلي ــى    ـ ــن    ونھ ـــُم�َمَسِة،    ع     ال

        . . . .     إليه    ينظرُ     �    الثوبَ     الرجلِ     لَْمسُ     والـُم�مسةُ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    وعن    ----255255255255

    الرُّْكبــان،    تَلَقَُّوا    �: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

    و�    تَناَجُشــوا،    و�    بعضٍ،    بيعِ     على    بعُضُكم    يَـبِعْ     و�
    ومــن    والغــنَم،    اuبلَ ) ) ) ) 1111((((    تـَُصرُّوا    و�    لباٍد،    حاضرٌ     يَـبِعْ 

ـــتاَعھا ــَرْيِن،    بخيــرِ     فھــو    اْب ــا،    أن    بعــد    النَّظَ     إنْ     َيْحُلبَھ

    مــن    وصــاعاً     ردَّھــا    َســِخطَھا    وإن    أمســَكھا،    َرِضــيَھا

        " ." ." ." .تمرٍ 

        " . " . " . " . ث�ثاً     بالِخيارِ     ھو: ": ": ": "    لفظ    وفي

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     بدِ ع    وعن    ----256256256256

    بيــعِ     عــن    نھــى    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

                                     

��ر :1G �+ ا��Fد ) ا��� ��ء، و �� ا� � &�&G ، و9
ا�����;� 5J# وزن : وHَ9ُ Iآ�ا، و;3�� ;' ا�(اء 

 ، و@� ا��Fد .  روا% �,�+ ا���ء
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    الجاھليــِة،    أھــلُ     يتبايـَــُعه    بيعــا    وكــان    الَحبَلَِة،    َحبَلِ 

    ثــم    الناقــُة،    ُتْنــَتجَ     أن    إلــى    الجــزور    يَْبتاع    الرجلُ     كان

        ....    بطنِـھا    في    التي    ُتْنَتجَ 

ــل ــه: : : :     قي ــع    كــان    إن ــ    الشــاِرفَ     يبي ــرةُ الك    وھــي    ـ     بي

        . . . .     ناَقتِهِ     بطنِ     في    الذي    الجنينِ     بَِنتاجِ     ـ    الـُمِسنَّةُ 

    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     عنھما،    هللا    رضي    وعنه    ----257257257257

    يَْبــُدوَ     حتــى    الثمــرةِ     بيــعِ     عــن    نھى    وسلم    عليه    هللا

        . . . .     والـُمْبتاعَ     البائِعَ     نھى    ص�ُحھا،

ــن    ----258258258258 ــسِ     ع ــنِ     أن ــكٍ     ب ــي    مال ــه،    هللا    رض     أنَّ     عن

    بيــعِ     عــن    نھــى    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    حتــى: : : :     قــال    ؟    ُتْزِھي    وما    قيل    ُتْزِھي،    حتى    الثمارِ 

    يَْسَتِحلُّ     بم    الثمرَة،    هللاُ     منعَ     إذا    أرأيتَ : ": ": ": "    قال    تَْحَمرَّ،

        " . " . " . " . أخيهِ     مالَ     أحُدُكم

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بنِ     هللا    عبدِ     وعن    ----259259259259

    أن    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     نھــى    قــال

    فقلــتُ : : : :     قــال    لباٍد،    حاضرٌ     يبيع    وأن    الرُّْكباُن،    تُـَتلَقّى

    يكــونُ     �: : : :     قال    ؟    لبَادٍ     حاضرٌ     قولُهُ     ما: ": ": ": "    عباسٍ     �بنِ 

        ....    ِسْمساراً     له

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----260260260260

ــى: : : :  ــولُ     نھ ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــن    وس     ع

    بتمــرٍ : : : :     �ً نخ    كان    إن    حائِِطِه،    ثََمرَ     يبيعَ     أنْ : : : :     الـُمزابََنةِ 

    زرعاً     كان    وإن    َكْي�ً،    بَِزبيب    يبيَعهُ     أن    َكْرماً،    وإن    كي�ً،

        ....    ُكلِّهِ     ذلك    عن    نھى    طعاٍم،    بَكْيلٍ     يبيَعهُ     أن
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    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----261261261261

    الـــُمخابََرةِ     عن    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     نھى: : : : 

    حتــى    الثمرةِ     بيعِ     نوع    الـُمزابََنِة،    وعن    والـُمحاَقلَِة،

ْرَھِم،    بالــدينارِ     إ�    ُتبــاع    �    وأن    ص�ُحھا،    يبُدوَ      إ�    والــّدِ
        ....    الَعرايا

        . . . .     بحنطةٍ     ُسْنُبِلھا    في    الِحْنطَةِ     بيعُ : : : :     المحاقلة

    عنــه،    هللا    رضي    ا*نصارّيِ     مسعودٍ     أبي    عن    ----262262262262

    عــن    نھــى    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     أنَّ 

        ....    الكاِھنِ     وُحْلوانِ     ـّيِ،البَـغِ     وَمْھـرِ     الكلِب،    ثمنِ 

ــن    ----263263263263 ــعِ     ع ــنِ     راف ــِديج    ب ــي    َخ ــه،    هللا    رض     أنَّ     عن

    ثمــنُ : ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ 

    َوَكْســـبُ     خبيـــٌث،    البَِغــــيّ     وَمْھــــرُ     خبيـــٌث،    الكلـــبِ 

امِ          " . " . " . " . خبيثٌ     الـَحجَّ

        ذلك    وغير    العرايا    باب

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ثابتٍ     بنِ     زيدِ     عن    ----264264264264

    الَعِريَّــةِ     لصــاحب    َرخَّــصَ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

        ....    بَِخْرِصھا    يَبِيَعھا    أنْ 

        ....    ُرطَباً     يأكلونَھا    تمراً،    بَِخْرِصھا: : : :     ولمسلم

    النبــيَّ     أنَّ     عنــه    هللا    رضــي    ھريــرة    أبــي    عــن    ----265265265265

    فــي    العرايا    بيعِ     في    َرخَّصَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى

        . . . .     أَْوُسقٍ     َخْمَسةِ     دون    أو    أَْوُسقٍ،    َخْمَسةِ 

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----266266266266

    بــاع    مــن: ": ": ": "    قال    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 
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    يَْشـــَترِطَ     أن    إ�    للبــائِعِ،    فثمرُتھــا    أُبِّـــَرتْ     قــد    نخــ�ً 

        " ." ." ." .المـُْبتاع

    أن    إ�    باَعُه،    للذي    فمالُه    عبداً     ابتاع    من: ": ": ": "    ولمسلم

        " ." ." ." .الُمْبتاعُ     يشترطَ 

    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     عنھما،    هللا    رضي    وعنه    ----267267267267

    يَبِْعــهُ     فــ�    طعامــاً     اْبَتــاع    من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا

        " ." ." ." .يَْسَتْوفِيَهُ     حتى

        ....    مثلُهُ     عباس    ابن    وعن" " " " يَْقبَِضهُ     حتى: ": ": ": "    لفظ    وفي

    أنــه    عنــه،    هللا    رضــي    هللا    عبــدِ     بنِ     جابرِ     وعن    ----268268268268

    وھو    يقولُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعَ 

ــةَ  ــتحِ     مَ عــا    بمك ــرَّمَ     ورســولَه    هللاَ     إنَّ : ": ": ": "    الف     بيــعَ     َح

    يــا: : : :     فقيــل" " " " وا*صــنامِ     والخنزيــِر،    والميتــِة،    الخمــِر،
    بھــا    ُيْطلـَـى    فإنَّــهُ     الميَتــةِ     ُشُحومَ     أََرأَْيتَ     هللا،    رسولَ 

ُفنُ      ؟    الناسُ     بھا    ويَْسَتْصبِحُ     الجلوُد،    بھا    وُيْدَھنُ     السُّ
    هللا    لىص    هللا    رسولُ     قال    ثم" " " " حرامٌ     ھو    �،: ": ": ": "    فقال
    هللاَ     إنَّ     اليھــوَد،    هللا    قاتــلَ : ": ": ": "    ذلــك    عنــد    وسلم    عليه
ـــا ــرّم    لـّم ــيھم    َح ــوه،    شــحوَمھا    عل ــم    َجَمُل ــاعوه    ث     ب

        " ." ." ." .ثََمَنهُ     فأكلوا

        ....    أذابوه    أي: : : :     جملوه

لَم    باب         السَّ

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ـ269269269269

    المدينــَة،    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     َقِدمَ : : : :     قال

    والســـنتين    الســـنةَ     الثمـــارِ     فـــي    يُْســـلُِفون    وھـــم
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    َفْلُيْســلِف    شــيٍء،    في    أَْسلَفَ     من: ": ": ": "    فقال    والث�َث،

        " . " . " . " . معلومٍ     أجلٍ     إلى    معلوٍم،    ووزنٍ     معلوٍم،    َكْيلٍ     في

        البيع    في    الشروط    باب

    جاءتني: : : :     قالتْ     عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----270270270270

    في    أَواقٍ،    تسعِ     على    أھلي    كاتَْبتُ : : : :     فقالت    بريرُة،

    أھلـُـكِ     أحــبَّ     إنْ : : : :     فقلتُ     فأعينيني،    أُوقِيٌّة،    عام    كلِّ 

    فــذھبتْ     فعلــُت،    لــي    و�ُؤكِ     ويكونَ     لھم،    أَُعدَّھا    أن

ــرةُ  ــى    بري ــا،    إل ــت    أھلھ ــم،: : : :     فقال ــأَبَْوا    لھ ــا،    ف     عليھ

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    ورســولُ     عنــِدھم،    من    فجاءت

    علــيھم،    ذلــك    عرضــت    إني: : : :     فقالت    جالٌس،    وسلم

    صــلى    النبــيُّ     فســمعَ     الو�ُء،    مُ لھ    يكون    أن    إ�    فأبوا

    هللا    صلى    النبيَّ     عائشةُ     فأَْخبََرتْ     وسلم،    عليه    هللا
    الو�َء،    لھم    واشترطي    ُخِذيھا: ": ": ": "    فقال    وسلم،    عليه

    قــامَ     ثــم    عائشــُة،    ففعلــتْ " " " " أَْعَتــقَ     لمن    الو�ءُ     فإنما

    النــاسِ،    فــي    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

    بالُ     فما    بعُد،    أما""""    ::::    قال    ثم    عليه،    وأثنى    هللا    َفَحِمدَ 

    ؟    هللاِ     كتــابِ     فــي    ليســت    شروطاً     يشترطون    رجالٍ 
    باطــٌل،    فھــو    هللاِ     كتــابِ     في    ليس    شرطٍ     من    كان    ما

،    هللا    قضــاءُ     َشْرٍط،    ِمائَةَ     كان    وإن     هللا    وَشــْرُط    أحــقُّ
        " . " . " . " . أَْعَتقَ     لمن    الو�ءُ     وإنما    أَْوثَُق،

    أنــه    عنھمــا،    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----271271271271

    يَُســيِّبَُه،    أن    فــأراد    َفأَْعيـَـا،    له    َجَملٍ     على    يسيرُ     كان

    فدعا    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     َفلَِحَقني: : : :     قال

    قــال    ثم    َقطُّ،    مْثلَه    يَِسرْ     لم    سيراً     فسار    وضربه    لي
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    فِبْعُتــهُ " " " " بعنيهِ : ": ": ": "    قال    ثم    �،: : : :     قلتُ " " " " بُأوقِيَّةٍ     بِْعِنيهِ : ": ": ": "

    بلغتُ     فلما    أھلي،    إلى    هُحـْم�نَ     واْسَتْثَنْيتُ     بأوقِيٍَّة،

    فأرســلَ     رجعــتُ     ثــم    ثمَنــه،    فَنَقــَدني    بالجمِل،    أَتَْيُتهُ 

    �خــذَ     َكْســُتكَ     مــا    أَتُرانــي: ": ": ": "    فقــال    ،))))1111((((    إِْثــِري    فــي

        " . " . " . " . لك    َفُھوَ     ودارِھَمَك،    َجَملَك    خذ    جملك،

    نَھــى: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----272272272272

    حاضــرٌ     يبيــع    أن    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    أَخيــه،    بَْيــعِ     على    الرَُّجلُ     يَـبِعْ     و�    تَناَجشوا،    و�    لباٍد،

    المــرأةُ     تسألِ     و�    أخيه،    ِخْطبَةِ     على) ) ) ) 2222((((    يخطُبْ     و�

        ....    إنائِھا    في    ما    لَِتْكفأَ     أخِتھا    ط�قَ 

        والصرف    الربا    باب

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----273273273273

    ھبُ الــذ: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولُ     قال

    إ�    ربــاً،    بالفضــةِ     والفضةُ     وھاَء،    ھاءَ     إ�    ربا،    بالذھبِ 
    والشــعيرُ     وھــاَء،    ھــاءَ     إ�    ربــاً،    بــالبرِّ     والبرُّ     وھاَء،    ھاءَ 

        " . " . " . " . وھاءَ     ھاءَ     إ�    ربا،    بالشعيرِ 

    أنَّ     عنه،    هللا    رضي    الُخْدِرّيِ     سعيدٍ     أبي    وعن    ----274274274274

    تبيعــوا    �: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    بعَضــھا    تـــُِشّفوا    و�    بمثــٍل،    مث�ً     إ�    الذھبِ ب    الذھبَ 

ــى ــض،    عل ــوا    و�    بع ــَورقَ     تبيع ــالَورِقِ     ال ــث�ً     إ�    ب     م

    تبيعــوا    و�    بعــض،    علــى    بعضــھا    تُِشــّفوا    و�    بمثــٍل،

        " ." ." ." .بناِجزٍ     غائباً     منھا

                                     

1 . ���� ) �	�( ا���Hة و�

        . ، و���ز ���(�5J D# أ=> =,H����4م ) 2
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        " ." ." ." .بيدٍ     يداً     إ�: ": ": ": "    لفظ    وفي    

ــي ــظ    وف ــاً     إ�: ": ": ": "    لف ــوزٍن،    وزن ــث�ً     ب ــٍل،    م ــواءً     بمث     س

        " ." ." ." .بسواءٍ 

    قال    عنه،    هللا    رضي    الُخْدِرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----275275275275

    بتمــرٍ     وســلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     إلى    ب�لٌ     جاء: : : : 

: : : :     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     لــه    فقــال    بَْرنـِـّيٍ،

    َرديٌء،    تمــرٌ     عنــدي    كان: : : :     ب�لٌ     قال    ؟" " " " ھذا    أين    من""""

    هللا    صــلى    النبــيُّ     لــيَْطَعمَ     بصاعٍ     صاعينِ     منه    فبعت
    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     فقال    وسلم،    عليه

    إذا    ولكن    تفعْل،    �    الربا،    عين! ! ! !     أَوَّه    أَوَّه،: ": ": ": "    ذلك    عند

    اشــَترِ     ثــم    آخــَر،    بـِبـَْيـــعٍ     التمرَ     فبِع    تشتريَ     أن    أردتَ 

        " ." ." ." .به

    بــنَ     البــراءَ     ســألتُ : : : :     قــال    الِمْنھــاِل،    أبــي    عن    ----276276276276

    الصَّْرِف،    عن    عنھما    هللا    رضي    أَْرَقمَ     بنَ     وزيدَ     عازبٍ،

    وك�ھمــا    ِمنـّـي،    خيــرٌ     ھذا: : : :     يقولُ     منھما    واحدٍ     فكلُّ 

    عن    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     نھى: : : :     يقولُ 

        ....    َدْيناً     بالَوِرقِ     الذھبِ     بيع

    نھــى: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    بَْكــَرةَ     أبي    عن    ----277277277277

ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ      الفضــةِ     عــن    وســلم    علي

    َوأََمَرنا    بسواٍء،    سواءَ     إ�    بالذھِب،    والذھبِ     بالفضِة،

    ونشــتريَ     ِشــْئنا،    كيف    بالذھِب،    الفضةَ     نشتريَ     نأ

    رجــٌل،    فســأَلَهُ : : : :     قــال    ِشــْئنا،    كيف    بالفضِة،    الذھبَ 

        . . . .     سمعتُ     ھكذا: : : :     فقال    ؟    بيد    يداً : : : :     فقال
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        وغيره    الرھن    باب

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----278278278278
    طعامــاً،    يھودّيٍ     من    اشترى    وسلم    عليه    هللا    صلى

        . . . .     حديدٍ     من    ِدْرعاً     َوَرَھَنهُ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    وعن    ----279279279279

    الَغِنــّيِ     َمْطــلُ : ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا

        " . " . " . " . َفْلَيْتبَع) ) ) ) 1111((((    َملِيءٍ     على    أحُدكم    أُْتبِعَ     وإذا    ُظْلٌم،

    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     قال    وعنه    ----280280280280

    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     ســمعتُ : : : :     قــال    أو    ـــ    وســلم
    عنــد    بعينـِـه    مالـَـه    أدرك    مــن: ": ": ": "    ـــ    يقولُ     وسلم    يهعل

    مــن    بــه    أحــقُّ     فھــو    أفلــَس،    قــد    ـــ    إنســانٍ     أو    ـ    رجلٍ 

        " . " . " . " . غيِره

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----281281281281

    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     ـ    َقَضى: : : :     لفظ    وفي    ـ    َجَعلَ : : : : 

ــْفَعةِ     وســلم     فــإذا    ُيْقَســْم،    لــمْ     مــالٍ     ُكــلِّ     فــي    بالشُّ

        ....    ُشْفَعةَ     ف�    الطُُّرقُ     وُصرَِّفتِ     الُحُدوُد،    َوَقَعتِ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----282282282282

    هللا    صــلى    النبــيَّ     فــأَتَى    بَِخْيبـَـَر،    أرضــاً     عمرُ     أصابَ : : : : 
    هللا،    رســولَ     يــا: : : :     فقال    فيھا،    يَْسَتْأِمْرهُ     وسلم    عليه
    أنفسُ     ھو    َقطُّ     ما�ً     أُِصبْ     لم    بَِخْيبَرَ     أرضاً     أصبتُ     إني

    شــئتَ     إن: ": ": ": "    قــال    ؟    بــه    تــأمرني    فمــا    منــه،    عنــدي

                                     

1 . K43Lآ K45; َوروي ( 
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    بھــا    فتصــدقَ : : : :     قــال" " " " بھــا    وتصــدقتَ     أصــلَھا    َحبَْستَ 

    ُيوَھــُب،    و�    يـُـوَرُث،    و�    أصُلھا،    يباعُ     �    أَنَّهُ     غيرَ     عمُر،

    الُقْربَى،    وفي    الفقراِء،    في    عمر    بھا    فتصدقَ : : : :     قال

    الســبيِل،    وابــنِ     ِهللا،    ســبيلِ     وفــي    الرقــابِ،    وفــي

    منھــا    يأكــلَ     أن    َولَِيھــا،    مــن    علــى    جناحَ     �    ،والضيفِ 

        ....    فيه    ُمَتَموَّلٍ     غيرَ     صديقاً،    ُيْطِعمَ     أو    بالمعروف،

        ....    ُمَتأَثَّلٍ     غيرَ : : : :     لفظ    وفي

    علــى    َحَملتُ : : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    عمرَ     عن    ----283283283283

    عنــده،    كــان    الــذي    فأضــاَعهُ     هللاِ     ســبيلِ     فــي    فرسٍ 

ــتُ     أشــَتِريَُه،    أن    فــأردتُ  ــه    وظنن ــه    أن ــ    يبيُع     ُرْخصٍ،بِ

    �: ": ": ": "    فقــال    وســلم،    عليــه    هللا    صلى    النبيَّ     فسألتُ 
    بــدرھٍم،    أعطاَكهُ     وإن    صدقِتَك،    في    تَُعدْ     و�    تشَتِرِه،

        " ." ." ." .َقْيئِهِ     في    كالعائدِ     ھبتِِه،    في    العائدَ     فإنَّ 

    أنَّ     عنھمـــا،    هللا    رضـــي    عبـــاس    ابـــن    وعـــن    ----284284284284

    العائــدُ : ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ 

        " ." ." ." .َقْيئِهِ     في    لعائِدِ كا    ِھبَتِِه،    في

    كالكلــبِ     صــدقتِِه،    في    يعودُ     الذي    فإنَّ : ": ": ": "    لفظ    وفي

        " . " . " . " . َقْيئِهِ     في    يعودُ     ثم    يَِقيءُ 

    عنھمــا،    هللا    رضــي    بشــيرٍ     بــن    النُّْعمــانِ     وعن    ----285285285285

    أمــي    فقالــتْ     مالِِه،    ببعضِ     أبي    َعلَيَّ     تََصدَّقَ : : : :     قال

    رســول    تُْشــھد    حتــى    أرضــى    �: : : :     رواحةَ     بنتُ     َعْمَرةُ 

    إلــى    أبــي    فــانطلق    وســلم،    عليــه    هللا    لىصــ    هللا

ــّيِ  ــلى    النب ــه    هللا    ص ــلم،    علي ــِھَدهُ     وس ــى    ليُْش     عل
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ــَدَقتي، ــه    فقــال    َص ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     ل     علي

: : : :     قال    �،: : : :     قال" " " "     ُكلِِّھم    بولدك    ھذا    أََفَعْلتَ : ": ": ": "    وسلم

    َفــَردّ     أبي،    فرجع" " " " أو�ِدُكم    في    واعِدلوا    هللا،    اتـقوا""""

        ....    الصََّدَقةَ     تلك

    أَْشــَھدُ     �    فإني    إذاً،    تشھدني    ف�: ": ": ": "    قال    لفظ    وفي

        " ." ." ." .َجْورٍ     على

        " ." ." ." .َغْيري    ھذا    على    فأْشِھد: ": ": ": "    لفظ    وفي

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضي    عمر    بن    هللا    عبد    وعن    ----286286286286

    خيبــَر،    أھــلَ     عاَمــلَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبيَّ 

        ....    زرعٍ     أو    ثمرٍ     من    منھا،    يَْخُرجُ     ما    َشْطرِ     على

    كنا: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    َخِديج    بنِ     رافعِ     عن    - - - - 287287287287

    علــى    ا*رضَ     نُْكــِريَ     وكنــا: : : :     قــال    َحْق�ً،    ا*نصارِ     أكَثر

    ولــم    ھــذه    أَْخَرَجــتْ     فربمــا    ھــذه،    ولھم    ھذه،    لنا    أنَّ 

        . . . .     يَْنَھنا    فلم    الَوِرق    وأما    ذلك،    عن    فنھانا    ھذه،    ُتخرج

ــلم    ----288288288288 ــن    ولمس ــةَ     ع ــنِ     َحْنظَلَ ــْيسٍ     ب ــال: : : :     َق : : : :     ق

    بالــذھبِ     ا*رضِ     كـِــَراءِ     عــن    َخــِديجٍ     بــنَ     رافــعَ     سألتُ 

ــَوِرقِ، ــال    وال ــأسَ     �: : : :     فق ــه،    ب ــا    ب ــان    إنم ــاسُ     ك     الن

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبّيِ     عھدِ     على    ُيؤاِجرون

    مــن    وأشــياءَ     الجداوِل،    وأَْقبال    الَماِذيانات،    على    بما

    ھــذا،    ويســلَم    ھــذا،    ويَْســلَم    ھــذا،    َفـــيَھلِك    الــزرعِ،

    فلــذلك    ھــذا،    إ�    كـِـَراءٌ     للناسِ     يكن    ولم    ھذا،    ويھلِك

    به    بأسَ     ف�    مضموٌن،    معلومٌ     شيءٌ     فأما    عنه،    َزَجرَ 
....        
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    الصغير    النھر: : : :     والجدول    الكبار،    ا*نھار: : : :     الماذيانات

 . . . .        

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللا    عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----289289289289

    بــالُعْمَرى    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     َقَضــى: : : : 

        ....    لَهُ     ُوِھبَتْ     لمن
    فإنھــا    ولَِعِقبـِـه،    لــه    ْمــَرىعُ     أُْعِمــرَ     مــن: ": ": ": "    لفــظ    وفي

    أعطــى    *نــه    أَْعطَاھا،    للذي    ترجع    �    أُْعِطيَھا،    للذي

        " ." ." ." .المواريثُ     فيه    وقعتْ     عطاءً 

    هللا    رســولُ     أجازھــا    التي    الُعْمرى    إنما: : : :     جابرٌ     وقال
    لـــك    ھـــي: : : :     يقـــولَ     أن    وســـلم،    عليـــه    هللا    صـــلى

    فإنھــا    ِعْشــَت،    مــا    لــك    ھي: : : :     قال    إذا    فأما    ولَِعِقِبَك،

        ....    حبِـھاصا    إلى    ترجع

    و�    أمــوالَكم،    علــيكم    أمســكوا: : : :     لمسلمٍ     لفظ    وفي
ــه    تفســدوھا، ــرَ     مــن    فإن ــَرى    أَْعَم ــذي    فھــي    ُعْم     لل

        ....    َولَِعِقبِهِ     وميتاً،    حياً     أُْعِمَرھا

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----290290290290

    جــارٌ     يمــنعنَّ     �: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا

    أبــو    يقــول    ثــم" " " " دارِهجــ    فــي    َخَشــبَه    يَْغــِرزَ     أن    جاَره،

    *َْرِمــيَنّ     وهللاِ     معرضــين،    عنھا    أراكم    لي    ما: : : :     ھريرة

        . . . .     أكتافُِكم    بين    بھا

    هللا    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضي    عائشة    عن    ----291291291291
    ا*رض    مــن    ظلم    من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى
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        " . " . " . " . أََرِضينَ     سبعِ     من    ُطوَِّقهُ     شبٍر،    قِيدَ 

        

        

        

        

        

        ))))1111((((    اللَُّقطَة    باب

    عنــه،    هللا    رضــي    الُجَھنـِــّيِ     خالــدٍ     بنِ     يدِ ز    عن    ----292292292292

    عــن    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     ُسِئل: : : :     قال

    ِوَكاَءھــا    اْعــِرفْ : ": ": ": "    فقــال    الــَوِرقِ،    أو    الــذھِب،    لَُقطـَـةِ 

ـــَرفْ     لـــم    فـــإن    ســـنًة،    َعرِّْفھـــا    ثـــم    وِعَفاَصـــھا،     ُتْع

    طالُبھــا    جــاء    فــإن    عندك،    وديعةً     وْلتكن    فاسَتْنِفْقھا،

    ضــالة    عــن    وَســأَلَه" " " " إليــه    فأَدِّھــا    الــدھِر،    مــن    يومــاً 

    ِحذاَءھا    َمَعھا    فإنَّ     دعھا    ؟    ولھا    مالَكَ : ": ": ": "    فقال    اuبِل،

    يجــَدھا    حتــى    الشــجَر،    وتأكلُ     الماء،    تَِردُ     وِسقاَءھا،

    ِھيَ     فإنما    ُخْذھا،: ": ": ": "    فقال    الشاِة،    عن    وَسأَلَه" " " " ربُّھا

        " ." ." ." .للذئبِ     أو    *خيك،    أو    لك،

 الوصايا    كتاب

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     نِ ب    هللاِ     عبدِ     عن    ----293293293293

                                     

1: <��E 4� N��; 'ُ�ا ���O= ت�L� D�أر ���� ( 

 USٌَْ� وUSَ�َُْ>    َوR�Sَ�ُ ْ<َUSَ�َ &ْEَ ٌ?EِI �; �ٌَUSْ�ٌََ� َو�ُ 

�!م �� ا �+ ���"!ث ا1َُول : �, � : D� ، وا�(ا
 ا�!م و�9	�' ا��Sف . 
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    َحــقُّ     مــا: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    أو    ليلــةً     يبيــتُ     فيه،    يوصي    شيءٌ     له    مسلٍم،    امرئٍ 
    قــال    مسلم،    زاد" " " " عنَده    مكتوبةٌ     ووصيُتهُ     إ�    ليلتين،

    ســمعتُ     منــذ    ليلــةٌ     علــيَّ     َمرَّتْ     ما    فوهللاِ : : : :     عمرَ     ابنُ 

    إ�    ذلــك،    ولُ يقــ    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 
        ....    عندي    ووصيَّتي

    عنــه،    هللا    رضــي    وقــاصٍ     أبــي    بــنِ     سعدِ     عن    ----294294294294

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     جــاءني: : : :     قال

ــةِ     عام    يعوُدني     بــي،    اشــتدَّ     َوَجــعٍ     مــن    الــوداعِ،    َحجَّ

    مــا    الوجــعِ     مــن    بــي    بلــغَ     قــد    هللا،    رسولَ     يا: : : :     فقلتُ 
    َصــدَّقُ أََفأَتَ     ابنــٌة،    إ�    يرُثنــي    و�    مــال،    ذو    وأنــا    تــرى،

    رسولَ     يا    فالشطُر،: : : :     قلتُ " " " " �: ": ": ": "    قال    ؟    مالي    بثلَثيْ 

ــتُ " " " " �: ": ": ": "    قــال    ؟    هللا ــثُ : : : :     قل ــُث،: ": ": ": "    قــال    ؟    فالثُل     الثُل

    أن    من    خيرٌ     أغنياَء،    ورثـَتك    تََذرْ     إنْ     إنك    كثيٌر،    والثلُثُ 

    نفقــةً     ُتْنِفقَ     لن    وإنك    الناَس،    يتكففون    عالَةً     تََذَرھم

    تجعــلُ     مــا    حتــى    بھا،    تَ أُِجرْ     إ�    هللاِ     وجهَ     بھا    تبتغي

    هللا،    رســولَ     يــا: : : :     فقلــتُ : : : :     قــال    امرأتِــك،    ِفــّيِ     فــي
    فتعمــلَ     ُتخلَّــفَ     لن    إنك: ": ": ": "    قال    أصحابي،    بعد    أَُخلَّفُ 

ــ�ً  ــي    عم ــه    تبتغ ــهَ     ب ــه    ازددت    إ�    ِهللا،    وج ــةً     ب     درج

    أقــواٌم،    بــك    ينتفــعَ     حتــى    ُتَخلَّــفَ     أن    ولََعلَّــكَ     ورفعًة،

    ھجــرتَُھُم،    حابي*ص    أَْمضِ     اللھم    آخرون،    بك    وُيضّرَّ 

    بــنُ     ســعدُ     البــائِسُ     لكنِ     أعقباھم،    على    تردھم    و�

    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     له    يَرثِي    َخْولََة،

        " ." ." ." .بمكةَ     ماتَ     أن
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    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----295295295295

    الرُُّبــعِ،    إلــى    الثلـُـثِ     مــن    َغضُّــوا    النــاسَ     أنَّ     لو: : : :     قال

ــإنَّ  ــولَ     ف ــلى    هللا    رس ــهع    هللا    ص ــلم    لي ــال    وس : : : :     ق

        " ." ." ." .كثيرٌ     والثلُثُ     الثلُُث،""""

        الفرائض    كتاب

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----296296296296

    أَْلِحُقــوا: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبّيِ     عن

        " ." ." ." .ذكرٍ     رجلٍ     *َْولَى    فھو    بقيَ     فما    بأھلھا،    الفرائضَ 

    الفــرائضِ     أھــلِ     بــين    المــالَ     اْقِســُموا: ": ": ": "    رواية    وفي

    رجــلٍ     فzَْولَى    الفرائُض،    تركتِ     فما    ِهللا،    بِ كتا    على

        " ." ." ." .ذكرٍ 

: : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضي    زيدٍ     بنِ     أسامةَ     عن    ----297297297297

    ؟    بمكــةَ     دارك    فــي    غداً     أَتَْنِزلُ     ِهللا،    رسولَ     يا: : : :     قلتُ 
    ثــم    ،""""دورٍ     أو    ِربـَـاعٍ،    مــن    َعِقيــلٌ     لنــا    تركَ     وھل: ": ": ": "    قال

" " " " المســلمَ     الكافرُ     و�    الكافَر،    المسلمُ     يرث    �: ": ": ": "    قال

 . . . .        

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----298298298298

    الــَو�ءِ     بيــعِ     عــن    نھى    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 

            ....    َوِھبَتِهِ 

    كــان: : : :     قالــتْ     عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----299299299299

    حــين    زوِجـــھا    علــى    ُخيـِّـَرتْ     ُســَنْن،    ثــ�ثُ     بريرةَ     في

    هللا    رســولُ     علــيَّ     فــدخلَ     لحٌم،    لھا    وأُھِديَ     َعَتَقْت،
    فــدعا    النــارِ،    علــى    والُبْرَمةُ     وسلم،    عليه    هللا    صلى
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: : : :     فقــال    البيــِت،    أُْدمِ     مــن    وأُْدمٍ     بخبــز    فــُأتِيَ     بطعــام،

    بلى: : : :     فقالوا    ؟" " " " لحمٌ     فيھا    النار    على    الُبْرَمة    أَرَ     ألم""""

    بَِريــَرَة،    علــى    بــه    ُتُصــّدِقَ     لحــمٌ     ذلــك    هللا،    رسولَ     يا

    صدقٌة،    عليھا    ھو: ": ": ": "    فقال    منه،    ُنطعَمكَ     أن    فكرھنا

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     وقــال" " " " َھِديَّةٌ     منھا    لنا    وُھوَ 

        " . " . " . " . أَْعَتقَ     لمن    الو�ءُ     إنما: ": ": ": "    فيھا    وسلم

        

        

        

        

        

        

        

        النكاح    كتاب

    عنــه،    هللا    رضــي    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----300300300300

    يــا: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     قال
    ْليتــزوْج،فَ     البَاَءةَ     منُكمُ     استطاعَ     من    الشبابِ     معشرَ 

    لــم    ومــن    للفــرجِ،    وأَْحَصــنُ     للبصــِر،    أََغــضُّ     فإنــه

        " . " . " . " . ِوَجاءٌ     له    فإنه    بالصوِم،    فعليه    يستطعْ 

    نََفــراً     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----301301301301

    ســألوا    وســلم،    عليــه    هللا    صلى    النبّيِ     أصحابِ     من

    فــي    عملِهِ     عن    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     أزواجَ 

ــرِّ، ــال    الس ــ    فق ــزوجُ     �: : : :     ُھمبعُض ــاَء،    أت ــال    النس     وق
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    على    أنامُ     �: : : :     بعضھم    وقال    اللحَم،    آكلُ     �: : : :     بعضھم

    ذلــك،    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبيَّ     فبلغَ     فراشٍ،

    قالوا    أقوامٍ     بالُ     ما: ": ": ": "    وقال    عليه،    وأثنى    َهللا،    فحمدَ 

    وأفطــُر،    وأَصــومُ     وأنــاُم،    أَُصــلي    لكنــي    ؟    وكــذا    كــذا

    فلــيس    ســنتي    عــن    َرِغــبَ     فمــن    النســاَء،    وأتــزوجُ 

        " . " . " . " . مني

    عنــه،    هللا    رضــي    وقــاصٍ     أبــي    بــنِ     سعدِ     عن    ----302302302302

    علــى    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     َردَّ : : : :     قال

        ....    �ْخَتَصْينا    له    أذن    ولو    التَّبَتَُّل،    َمْظُعونٍ     بنِ     عثمانَ 

ــل ــرك: : : :     التبت ــاح،    ت ــه    النك ــلَ     ومن ــريمَ     قي ــا    لم     عليھ

        . . . .     البتول: : : :     الس�م

    هللا    رضــي    ســفيانَ     بــيأ    بنــتِ     حبيبةَ     أمِّ     عن    ----303303303303
    ابنــةَ     أختــي    انكـِـحْ     هللاِ     رســولَ     يــا    قالت    أنھا    عنھما،

    نعــم،: : : :     فقلتُ " " " " ذلك    ُتِحبين    أَوَ : ": ": ": "    فقال    سفياَن،    أبي

    خيــرٍ     فــي    شاركـني    من    وأََحبُّ     بِـُمْخِليٍَة،    لك    لستُ 

    إن: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     فقال    أُختي،

    أن    تريــدُ     أنــك    ُنَحــدَّثُ     فإنــا: : : :     قالــت" " " " لي    يَِحلُّ     �    ذلك

" ! " ! " ! " ! َســلََمةَ     أمِّ     بنــتُ : ": ": ": "    قــال    َســلََمَة،    أبــي    بنــتَ     تَْنكِحَ 

    فــي    ربيبتــي    تكــن    لــم    لــو    إنھا: ": ": ": "    فقال    نعم،: : : :     قلتُ 

    مـــن    أخـــي    َ�ْْبَنـــةُ     إنھـــا    لـــي،    َحلَّـــتْ     مـــا    ِحْجـــري،

    تَْعرِْضــنَ     ف�    ُثَوْيبَُة،    سلمةَ     وأبا    أرضعتني    الرضاعِة،

ــيّ  ــاتُِكنَّ     عل ــ    قــال" " " " أخــواتُِكنَّ     و�    بن ــةُ : : : :     روةُ ع     وثويب

    فأرضــعتْ     أعتقھــا،    لھــبٍ     أبــو    كان    لھٍب،    *بي    مو�ةٌ 
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    لھــبٍ     أبــو    مــات    فلما    وسلم،    عليه    هللا    صلى    النبيَّ 

    ؟    لَِقيــتَ     ماذا: : : :     له    قال    ِحيبٍَة،    بَِشرِّ     أھله    بعضُ     أُريَهُ 
    أنــي    غيــرَ     خيــراً،    بعــدكم    ألــق    لــم: : : :     لھــبٍ     أبــو    قــال

        ....    ثويبة    بَعَتاَقتي    ھذه    في    ُسِقيتُ 

        ....    الحال: : : :     المھملة    الحاء    سربك: : : :     الحيبة

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----304304304304

    بــين    ُيْجَمــعُ     �: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

        " . " . " . " . وخالِتھا    المرأةِ     بين    و�    وعمِتھا،    المرأةِ 

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    عــامرٍ     بــنِ     ُعْقبَةَ     عن    ----305305305305

    قَّ أََحــ    إنَّ : ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال
        " . " . " . " . الفروجَ     به    اْسَتْحلَْلُتمْ     ما    به،    ُتوُفوا    أن    الشروطِ 

    رســولَ     أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     ابنِ     عن    ----306306306306

َغارِ     نكاحِ     عن    نھى    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا         . . . .     الّشِ

    ُيَزوَِّجــهُ     أن    علــى    اْبَنَتــهُ     الرجــلُ     يـُـَزوِّجَ     أن: : : :     والشــغارُ 

        ....    َصداقٌ     بينھما    وليس    اْبَنَته،    ا�خر

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    طالبٍ     أبي    بنِ     علّيِ     عن    ----333307070707

ــيَّ  ــلى    النب ــه    هللا    ص ــلم    علي ــى    وس ــن    نھ ــاحِ     ع     نك

        . . . .     ا*َْھِليَّةِ     الـُحُمرِ     لحوم    وعن    َخْيبََر،    يومَ     المتعةِ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----308308308308

ِّــمُ     ُتــنَكحُ     �: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا     ا*َي

    قــالوا" " " " تُْسَتْأَذنَ     حتى    البكرُ     ُتْنَكحُ     و�    ،تُْسَتْأَمرَ     حتى

        " . " . " . " . تَْسُكتَ     أن: ": ": ": "    قال    ؟    إذُنھا    وكيف    ِهللا،    رسولَ     يا: : : : 
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    جــاءتْ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----309309309309

    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     إلى    الُقَرِظّيِ     ِرَفاَعة    امرأةُ 

    القرظـــّيِ،    ِرَفاَعـــةَ     عنـــد    كنـــتُ : : : :     فقالـــت    وســـلم،

    عبـــدَ     بعـــده    فتزوجـــتُ     ط�قـــي،    فبـَــتَّ     فطلقنـــي،

    الثَّــْوبِ،    ُھْدبـَـةِ     مثــلُ     َمَعــهُ     وإنمــا    الزبير،    بنَ     الرحمنِ 

: : : :     وقــال    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولُ     فتبسمَ 

    تذوقي    حتى    �،    ؟    ِرفاَعةَ     إلى    ترجعي    أن    أتريدين""""

    عنــده،    بكر    وأبو: : : :     قالت" " " " ُعَسْيلََتكِ     ويذوقَ     ُعَسْيلََتُه،

: : : :     فنادى    له،    ُيْؤَذنَ     أن    ينتظرُ     بالبابِ     سعيدٍ     بنُ     وخالدُ 

    عنــد    بــه    تجھــرُ     مــا    ھــذه،    إلــى    تســمعُ     أ�    بكــرٍ     أبا    يا

        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ 

    من: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    - - - - 310310310310

    عنــدھا    أقــامَ     الثيــبِ،    علــى    البِْكــرَ     تَــَزوَّج    إذا    الســنةِ 

    ھاعنــد    أقــام    الثيــَب،    تــزوج    وإذا    َقَســَم،    ثــم    ســبعاً،
: : : :     لقلــتُ     شــئتُ     ولــو: : : :     قِ�بَةَ     أبو    قال    َقَسَم،    ثم    ث�ثاً،

        ....    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     إلى    َرَفَعهُ     أنَساً     إن

    قــال: : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    عباسٍ     ابنِ     عن    ----311311311311

    إذا    أحــَدكم    أنَّ     لــو: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ 

    اجنبنــ    اللھــم    ِهللا،    بسمِ : ": ": ": "    قال    أھلَه،    يأتِـيَ     أن    أراد
ــبِ     الشــيطاَن،     إن    فإنــه    رزقَتَنــا،    مــا    الشــيطانَ     وَجنِّ

رْ  " " " " أبداً     الشيطانُ     يَُضرَّهُ     لم    ذلك،    في    ولدٌ     بينھما    ُيقدَّ

 . . . .        

ــن    ----312312312312 ــةَ     ع ــنِ     ُعْقبَ ــامرٍ     ب ــي    ع ــه،    هللا    رض     أنَّ     عن
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    إيــاكم: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ 

    يــا: : : :     ا*نصارِ     من    رجلٌ     فقال" " " " النساءِ     على    والدخولَ 
" " " " الموتُ     الـَحُمو: ": ": ": "    قال    ؟    الـَحْموَ     أفرأيتَ     ِهللا،    رسولَ 

 . . . .        

: : : :     قــال    َوْھــٍب،    ابــن    عــن    الطاھِر،    أبي    عن    ولمسلمٍ 

ــثَ     ســمعتُ  ـــَحُمو: : : :     يقــولُ     اللي ــزوجِ،    أخــو    ال ــا    ال     وم

        . . . .     ونحِوهِ     العمِّ     ابنِ     الزوجِ،    أقاربِ     من    أشبھه

        الصََّداق    باب

ــن    ----313313313313 ــسِ     ع ــنِ     أن ــكٍ     ب ــي    مال ــه،    هللا    رض     أنَّ     عن

    َصــِفيََّة،    أَْعَتــقَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رسولَ 

        . . . .     َصَداَقھا    ِعْتَقھا    وجعل

ــاِعِدّيِ     ســعدٍ     بــنِ     ســھلِ     عــن    ----314314314314     هللا    رضــي    السَّ
    جاءتــه    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     عنه،

    فقامــتْ     لــك،    نفســي    وھبــتُ     إنــي: : : :     فقالــت    امرأٌة،

    لــم    إن    زوِّجنيھــا،    هللا    رســولَ     يا: : : :     رجلٌ     فقال    طوي�ً،

    شــيءٍ     مــن    ِعْنــَدكَ     ھل: ": ": ": "    فقال    حاجٌة،    بھا    لك    يكن

    فقــال    ھــذا،    إزاري    إ�    عنــدي    ما: : : :     فقال    ؟" " " " تُصِدُقھا

    أَْعطَْيـــَتھا    إن: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    ما: : : :     قال" " " " شيئا    فالتمسْ     لك،    إزار    و�    جلْستَ     إزاَركَ 
" " " " حديـــدٍ     مـــن    خاتمـــاً     ولـــو    فـــالتمسْ : ": ": ": "    قـــال    أَِجـــُد،

    صــلى    هللا    رســولُ     فقــال    يئاً،شــ    يجدْ     فلم    فالَتَمسَ 

" " " " القــرآنِ     مــن    شــيءٌ     معــك    ھــل: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا
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    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    نعم،: : : :     قال

        " . " . " . " . القرآنِ     من    معك    بما    زوْجُتَكھا: ": ": ": "

ــن    ----315315315315 ــسِ     ع ــنِ     أن ــكٍ     ب ــي    مال ــه،    هللا    رض     أنَّ     عن

ـــه    هللا    صـــلى    هللاِ     رســـولَ  ـــدَ     رأى    وســـلم    علي     عب

    النبــيُّ     فقال    َزْعَفَراٍن،    َرْدعُ     وعليه    عوفٍ     بنَ     الرحمنِ 

    رسولَ     يا: : : :     فقال    ؟" " " " َمْھيَمْ : ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى

: : : :     قــال    ؟" " " " أَْصَدْقـــَتھا    مــا: ": ": ": "    فقال    امرأًة،    تزوجتُ     ِهللا،

    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال    ذھــٍب،    مــن    نــواةٍ     وزنَ 
        " ." ." ." .بشاةٍ     ولو    أَْولِمْ     لك،    هللاُ     بارك: ": ": ": "    وسلم    عليه

 الط�ق    كتاب

    أنــه    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----316316316316

    لرسولِ     عمرُ     ذلك    َفَذَكرَ     حائٌض،    وھي    امرأَتَهُ     طلق

    هللا    رســولُ     فيه    َفَتَغيَّظَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللاِ 
    ثــم    لُِيراِجْعھــا،: ": ": ": "    قــال    ثــم    وســلم،    عليــه    هللا    صلى

    بــدا    فــإنْ     فتطھــَر،    تحــيضَ     ثم    تَْطُھَر،    حتى    ُيْمِسْكھا

ــھا،    أن    قبــلَ     طــاھراً     ْلُيطَلِّْقھــافَ     يطلَِّقھــا    أن    لــه     يََمسَّ

ةُ     فتلك         " ." ." ." .وجلَّ     عزَّ     هللا    أمرَ     كما    الِعدَّ

    ُمْسَتقبَلًة،    أخرى    َحْيَضةً     تحيضَ     حتى: ": ": ": "    لفظ    وفي

        ....    فيھا    طلقھا    التي    حيضِتھا    ِسَوى

    هللا    عبدُ     وراَجَعھا    ط�قِھا،    من    َفُحِسبتْ : : : :     لفظ    وفي
ــنُ  ــ    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     أمــره    كمــا    عمــر    ب     هعلي

        .  .  .  .      وسلم

    أن    عنھــا،    هللا    رضــي    قــيسٍ     بنتِ     فاطمةَ     عن    ----317317317317

    وفي    ـ    غائبٌ     وھو    ألبَتَّة،    طلقھا    َحْفصٍ     بنَ     َعْمِرو    أبا
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    بشــعيٍر،    وكيلـَـه    إليھــا    فأرســل    ـــ    ث�ثــاً     طلقھا    روايةٍ 

    شــيء،    مــن    علينــا    لـَـكِ     مــا    وهللا: : : :     فقال    َفَسِخطَْتُه،

    فــذكرت    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     فجاءتْ 

:  :  :  :      لفظ    وفي    ـ" " " " نفقةٌ     عليه    لكِ     ليس: ": ": ": "    فقال    ه،ل    ذلك

    َشِريٍك،    أمِّ     بيتِ     في    تعتدَّ     أن    فأمرھا    ـ" " " " ُسكنى    و�""""

    عندَ     اْعَتّدِي    أصحابي،    يغشاھا    امرأةٌ     تلك: ": ": ": "    قال    ثم

    ثيابـَـك،    تضــعين    أعمــى    رجــلٌ     فإنــه    مكتــوم،    أمِّ     ابنِ 

    له    َذَكْرتُ     َحلَْلُت،    فلما: : : :     قالت" " " " فآِذنِيني    َحلَْلتِ     فإذا
ــك، ــةَ     وأن    ذل ــنَ     معاوي ــي    ب ــفياَن،    أب ــا    س ــمٍ     وأب     َجْھ

    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    َخطَباني،

    وأمــا    عاتِِقــِه،    عــن    العصــا    يضــع    فــ�    َجْھــمٍ     أبو    أما: ": ": ": "

    بــنَ     أســامة    انكحــي    لــه،    مــال    �    َفُصــعلوك    معاويةُ 

" " " " زيــد    بــن    أســامة    انكحــي: ": ": ": "    قــال    ثم    َفَكِرْھُتُه،    زيٍد،

        ....    به    واْغَتبَْطتُ     خيراً،    هفي    هللا    فجعل    َفَنَكْحُتُه،
        الِعّدة    باب

    أنھــا    عنھــا،    هللا    رضي    ا*َْسلَِميَّةِ     ُسبَْيَعةَ     عن    ----318318318318

    بن    عامر    بني    من    وھو    ـ    َخْولَةَ     بنِ     سعدِ     تحتَ     كانت

    فــي    عنھــا    َفُتوفـِّــيَ     ـــ    بــدراً     شــھد    ممن    وكان    ُلَؤيٍ،

    َوَضــَعتْ     أن    تَْنَشبْ     فلم    حامٌل،    وھي    الوداعِ،    َحجـّةِ 

    تََجمَّلـَـتْ     نِفاِســھا    من    تََعلَّتْ     فلما    وفاتِه،    دبع    َحْملَھا

ــنابِلِ     أبــو    عليھــا    فــدخل    للُخطّابِ،     ـــ    بَْعَكــكٍ     بــنِ     السَّ
    أراكِ     مــالي: : : :     لھــا    فقــال    ـــ    الــدار    عبد    بني    من    رجل

    بنــاكحٍ     أنت    ما    وهللاِ     النكاَح،    ُتَرّجِين    لعلكِ     ؟    متجملةً 

    ُســبَْيَعةُ     قالت    وعشٌر،    أشھرٍ     أربعةُ     عليك    تَُمرَّ     حتى

    حــين    ثيــابي    علــيّ     َجَمْعــتُ     ذلــك،    لــي    قــال    فلمــا: : : : 
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    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     فأتيتُ     أَْمَسْيُت،

    حــين    َحلَْلــتُ     قــد    بــأني    فأفتــاني    ذلك،    عن    فسألُتهُ 

        ....    لي    بدا    إن    بالتَّْزويجِ     وأمرني    حملي،    وضعتُ 

    حــين    تـــتزوجَ     أن    بأســاً     أرى    و�: : : :     شــھاب    ابــنُ     قــال    

    يَْقَرُبھــا    �    أنــه    رغيــ    دمھــا،    فــي    كانــت    وإن    وضــعْت،

        ....    تطُھر    حتى    زوُجھا،

    عنھمــا،    هللا    رضــي    ســلمةَ     أمِّ     بنتِ     زينبَ     عن    ----319319319319

ــُوفِّيَ : : : :     قالــت     بُِصــْفَرةٍ     َفــَدَعتْ     حبيبــَة،    *مِّ     َحِمــيمٌ     ُت

    *ني: : : :     ھذا    أصنع    إنما: : : :     فقالت    بذراعْيھا،    َفَمَسَحتْ 

: : : :     يقــولُ     وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ 

    ُتِحــدّ     أن    ا�خــِر،    واليــومِ     بــا�    تــؤمن    �مرأة    يحلُّ     �""""

    أشــھرٍ     أربعــةَ     زوجٍ     علــى    إ�    ثــ�ثٍ،    فوقَ     ميتٍ     على

        " ." ." ." .وعشرا

    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضــي    عطيــةَ     أمِّ     عــن    ----320320320320

    امــرأةٌ     ُتِحــدّ     �: ": ": ": "    قــال    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا

    أشــھرٍ     أربعــةَ     زوجٍ     علــى    إ�    ثــ�ثٍ،    فوقَ     ميتٍ     على

    و�    َعْصٍب،    ثَْوبَ     إ�    مصبوغاً     وباً ث    تَْلبَسُ     و�    وعشراً،
    مــن    ُنْبــَذةً : : : :     طَُھــَرتْ     إذا    إ�    طيبــاً،    تََمــسُّ     و�    تكتحُل،

        ....    أَْظَفار    أو    ُقْسطٍ 

        ....    وسوادٌ     بياضٌ     فيھا    اليمِن،    من    ثيابٌ : : : :     الَعْصب

        ....    اليسيرُ     الشيءُ : : : :     والنبذة

ــود،: : : :     والقســط ــوع    أو    الع ــب    مــن    ن ــرُ     الطي ــه    ُتبَخَّ     ب

        ....    النفساء



  

 

 109

    لفظه،    من    له    واحد    �    الطيب    من    نسج: : : :     وا*ظفار

        . . . .     الظُُّفر    تشبه    منه    القطعة    أسود،    عطرٌ     ھو: : : :     وقيل

ــن    ----321321321321 ــلمةَ     أمِّ     وع ــي    س ــا،    هللا    رض ــت    عنھ : : : :     قال

    عليـــه    هللا    صــلى    هللاِ     رســولِ     إلــى    امــرأةٌ     جــاءتْ 

    تـُـُوفِّيَ     ابنتــي    إن    هللا،    رســولَ     يــا: : : :     فقالــت    وســلم،

    فقــال    ؟    ُلھاأََفَنْكحَ     عيَنھا،    اشتكت    وقد    َزْوُجھا،    عنھا

    أو    مــرتين    ـــ    �: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 
    أربعــةُ     ھي    إنما: : : :     قال    ثم    ـ    �: : : :     يقول    ذلك    كل    ث�ثاً،

    الجاھليــةِ     فــي    إحــداُكنَّ     كانــت    وقــد    وعشــٌر،    أشھرٍ 

        " ." ." ." .الَحْولِ     رأسِ     على    بالبَْعَرةِ     تَْرِمـي

    زوُجھــا،    عنھا    توفِّـيَ     إذا    المرأةُ     كانتِ : : : :     زينبُ     فقالت

    طيباً     تمسَّ     ولم    ثيابِـھا،    َشرَّ     َولَبَِستْ     ِحْفشاً،    دخلتْ 

    ـــ    بدابـّـةٍ     تـُـْؤتَى    ثــم    َسَنٌة،    عليھا    تمر    حتى    شيئاً     و�
    تـَــْفتَضُّ     فَقلّمــا    بــه،    َفَتْفــَتضُّ     ـ    شاةٍ     أو    طيرٍ     أو    حمارٍ 

    َفَتْرمــي    بَعــرةً     َفُتْعطـَـى    تَْخــُرجُ     ثــم    مــاَت،    إ�    بشيءٍ 

        ....    غيِرهِ     أو    ٍب،طي    من    شاءتْ     ما    بعدُ     تُراِجعُ     ثم    بھا،

        ....    الحقير    الصغير    البيت: : : :     الـِحْفشُ 

        ....    جسدھا    به    تدلك: : : :     وتفتض

 اللّعان    كتاب

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----322322322322

ـــــــــــــ�نَ  ـــــــــــــنَ     ف ـــــــــــــ�نٍ     ب ـــــــــــــال    ف         : : : :     ق

    على    امرأتَه    أحُدنا    وجد    لو    أنْ     أرأيتَ : : : :     هللاِ     رسولَ     يا

    ظــيٍم،ع    بأمرٍ     تكلمَ     تكلَم،    إن    ؟    يصنعُ     كيف    فاحشٍة،



  

 

 110

    فســكتَ : : : :     قــال    ذلــك،    مثــل    على    َسَكتَ     سكتَ     وإن

    كــان    فلما    يجبه،    فلم    وسلم    عليه    هللاُ     صلى    النبيُّ 

    قــد    عنــه    ســألتك    الــذي    إن: : : :     فقــال    أتــاه،    ذلــك    بعــد

    فــي    ا�يــاتِ     ھــؤ�ءِ     وجــل    عــز    هللا    فأنزل    به،    ابتليتُ 

ــورِ     ســورةِ  ــِذينَ {{{{    الن ــونَ     َوالَّ ــمْ     يَْرُم ــت�ُھنّ } } } } أَْزَواَجُھ     ف

ــه، ــه    علي ــَرُه،    ووعظ ــره    وَذكَّ ــذابَ     أنَّ     وأخب ــدنيا    ع     ال

    بعثــك    والــذي    �: : : :     فقــال    ا�خــرِة،    عــذابِ     مــن    أھــونُ 

    فوعظھــا،    دعاھــا،    ثــم    عليھا،    كذبتُ     ما    نبياً،    بالحّقِ 

    ا�خــرِة،    عــذابِ     مــن    أھونُ     الدنيا    عذابَ     أنَّ     وأخبرھا

    فبــدأ    لكــاذب،    إنــه    بــالحّقِ     بعثــك    والــذي    �: : : :     فقالت

    لمـــن    إنــه    بـــا�    شــھاداتٍ     أربـــعَ     َفَشــِھدَ     بالرجــلِ 

    كــان    إن    عليــهِ     هللاِ     لعنــةَ     أن    والخامســةُ     الصادقين،

ـــنّى    ثــم    الكــاذبين،    مــن ــعَ     َفَشــِھَدتْ     بــالمرأِة،    ثَ     أرب

    أن    والخامســةَ     الكــاذبين،    لمــن    إنــه    با�،    شھادات

    َفــرَّقَ     ثــم    الصــادقين،    مــن    كان    إن    عليھا    هللاِ     غضبَ 

    فھل    كاذٌب،    أحَدكما    أنّ     يعلمُ     هللاُ : ": ": ": "    قال    ثم    بينھما،

        ....    ث�ثاً     ؟" " " " تائبٌ     منكما

    رســولَ     يــا: : : :     فقال" " " " عليھا    لك    سبيلَ     �: ": ": ": "    لفظ    وفي

    صــدقتَ     كنــت    إن    لــك،    مــال    �: ": ": ": "    قــال    ؟    مــالي    هللا

    كنــت    وإن    فرجھــا،    مــن    اســتحللتَ     بمــا    فھــو    عليھا،

        " ." ." ." .منھا    لك    أبعدُ     فھو    عليھا،    كذبتَ 

    رمـــى    رجـــ�ً     أنَّ     عنھمـــا،    هللا    رضـــي    وعنـــه    ----323323323323

    هللاِ     رســولِ     زمــان    فــي    َولـَـِدھا    مــن    واْنَتَفى    امرأتَه،
    صــلى    هللا    رسولُ     فأَمَرُھما    وسلم،    عليه    هللا    صلى

    ثــم    تعــالى،    هللا    قــال    كما    فت�عنا،    وسلم    عليه    هللا



  

 

 111

        ....    المت�عنْينِ     بين    َوَفرَّقَ     للمرأِة،    بالولدِ     َقَضى

    جــاءَ : : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ھريرةَ     أبي    عن    ----324324324324

    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     إلــى    َفــَزاَرةَ     بني    من    رجلٌ 

ــدت    امرأتــي    إنَّ : : : :     فقــال    وســلم،     أســوَد،    غ�مــاً     ول

" " " " إبــلٌ     لك    ھل: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     فقال

: : : :     قــال    ُحْمــٌر،: : : : قال" " " " ألواُنھا    فما: ": ": ": "    قال    نعم،: : : :     قال    ؟

: : : :     قال    لَُوْرقاً،    فيھا    إنَّ : : : :     قال    ؟" " " " أْوَرق    من    فيھا    فھل""""

    نََزَعــهُ     يكــون    أن    عســى: : : :     قــال    ؟" " " " ذلك    أتاھا    فأنّى""""

        " . " . " . " . ِعْرقٌ     نََزَعهُ     يكون    أن    عسى    وھذا: ": ": ": "    قال    ِعْرٌق،

    اختصــمَ : : : :     قالت    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----325325325325

    غــ�ٍم،    فــي    َزْمَعــةَ     بــنُ     وعبــدُ     وقَّــاص    أبي    بنُ     سعدُ 

    بــنِ     ُعْتبَةَ     أخي    ابنُ     ھذا    هللا    رسولَ     يا: : : :     سعدٌ     فقال

    َشــبَِھْه،    إلــى    أنظــر    ابُنه،    أنه    إليَّ     َعِھدَ     وقّاص،    أبي

    ُولـِـدَ     ِهللا،    رســولَ     يا    أخي    ھذا: : : :     زمعة    بن    عبدُ     وقال

    هللا    رســولُ     فنظــرَ     ولِيَدتـِـه،    مــن    أبــي    فــراشِ     علــى
    شــبھاً     فــرأى    َشــَبِھِه،    إلــى    وســلم    عليــه    هللا    صلى

    الولــدُ     َزْمَعــَة،    بنُ     عبدُ     يا    لك    ھو: ": ": ": "    فقال    بُِعْتبََة،    بَـيِّناً 

" " " " سوَدةُ     يا    منه    واحتجبي    الَحَجُر،    وللعاِھرِ     للفراشِ،

        ....    َقطُّ     سودةَ     يَرَ     فلم

    إنَّ : : : :     قالــت    أنھــا    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----326326326326

ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ  ــيّ     دخــل    وســلم    علي     عل

    أن    تـَـَريْ     ألم: ": ": ": "    فقال    وْجِھِه،    أساريرُ     تَْبُرقُ     مسروراً،

    بــنِ     وأســامةَ     حارثـــةَ     بــنِ     زيــدِ     إلــى    آنفاً     نَظَرَ     ُمَجزَِّزاً 
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        " ." ." ." .بعضٍ     لَِمنْ     ا*قدامِ     ھذه    بعضَ     إنَّ : : : :     فقال    زيٍد،

        . . . .     قائفاً     ُمَجزِّزٌ     وكان: : : :     لفظ    وفي

    قال    عنه،    هللا    رضي    الُخْدِرّيِ     سعيدٍ     أبي    عن    ----327327327327

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     لرســولِ     العزلُ     ُذكِرَ : : : : 

    فــ�: : : :     يقــل    ولـَـمْ     ـ    ؟" " " " أحُدكم    ذلك    يفعلُ     ولِمَ : ": ": ": "    فقال

    إ�    َمخلوَقةٌ     نفسٌ     لْيَستْ     فإنه""""    ـ    أحُدكم    ذلك    يفعلْ 
        " . " . " . " . خالُِقھا    هللاُ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    هللاِ     عبدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----327327327327

    كــان    لــو: : : :     ســفيانُ     قــال    ينــزُل،    والقــرآنُ     نعــزلُ     كنا: : : : 

        ....    القرآنُ     عنه    لنھانا    عنه،    ُيْنھى    شيئاً 

    سمعَ     أنه    عنه،    تعالى    هللا    رضي    ذرٍ     أبي    عن    - - - - 328328328328

    لــيسَ : ": ": ": "    يقــولُ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    َكَفــَر،    إ�    ـــ    يعلُمــه    وھــو    ـ    أبيهِ     لغير    ىادَّعَ     رجلٍ     ِمنْ 

    َمْقَعــَدهُ     وْليََتبـَـوَّأْ     ِمنَّا،    فليس    له    ليس    ما    ادعى    ومن

    عــُدوَّ     يــا: : : :     قــال    أو    بــالكفر،    رجــ�ً     دعا    ومن    الناِر،    من

        " ." ." ." .عليه    حارَ     إ�    كذلك    وليس    ِهللا،

    بمعنــى    وحــار    نحــوه،    وللبخــاري    مســلم،    عنــد    كــذا

        ....    رجع

 الرََّضاع    كتاب

    قــال: : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    عباسٍ     ابنِ     عن    ----329329329329

: : : :     حمزةَ     بنتِ     في    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

ــلُّ     �"""" ــي،    تَِح ــُرمُ     ل ــا    الرَّضــاعِ     مــن    يَْح ــُرمُ     م     مــن    يَْح
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        " . " . " . " . الرضاعةِ     من    أخي    ابنةُ     َوِھيَ     النسِب،

    قــال: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عــن    ----330330330330

    ضــاعةَ الر    إنَّ : ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

        " . " . " . " . الِو�دةِ     ِمنَ     يَْحُرمُ     ما    ُتَحرِّمُ 

    ـــ    الُقَعْيسِ     أبي    أخا    ـ    أَْفلَحَ     إنَّ : : : :     قالت    وعنھا،    ----331331331331
    �    وهللاِ : : : :     فقلتُ     الحجاُب،    أُنِزلَ     ما    بعد    َعلَيّ     اْسَتْأَذنَ 

ــه،    آَذنُ  ــى    ل ــتأِذنَ     حت ــيَّ     أَس ــلى    النب ــه    هللا    ص     علي

    أرضعني،    ھو    ليس    الُقَعْيسِ،    أبي    أخا    فإنَّ     وسلم،

    علــيّ     فــدخلَ     الُقَعْيسِ،    أبي    امرأةُ     أرضعتني    ولكن

ــلى    هللاِ     رســولُ  ــه    هللا    ص ــتُ     وســلم،    علي ــا: : : :     فقل     ي

    ولكــن    أرضــعني،    ھــو    لــيس    الرجــلِ     إنَّ     ِهللا،    رسولَ 

    َعمُّــكِ     فإنــه    لــه،    ائــذني: ": ": ": "    فقــال    امرأَتُه،    أرضعتني

    كانــت    فبــذلك: : : :     الزبيــرِ     بنُ     عروةُ     قال" . " . " . " . يَِميُنكِ     تَِربَتْ 

    مــن    يَْحــُرمُ     مــا    الرضــاعِ،    مــن    َحرُِّموا    ::::    تقولُ     عائشةُ 

        ....    النسبِ 

    فقال    له،    آذنْ     فلم    أَْفلَُح،    عليّ     استأذنَ : : : :     لفظ    وفي

! ! ! ! ؟    ذلــك    كيــف: : : :     فقلــتُ     عمِك،    وأنا    مني    أتحتجبين: : : : 
: : : :     قالــت    أخــي،    بلــبن    أخــي،    امــرأةُ     أرضــعتك: : : :     قــال

: : : :     فقال    وسلم،    عليه    هللاُ     صلى    هللاِ     رسولَ     فسألتُ 

        ....    يميُنكِ     تَِربَتْ     له    اْئَذني    أَْفلَُح،    َصَدقَ 

    علــيّ     دخــلَ : : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضي    وعنھا    ----332332332332

    ،    رجــلٌ     وعنــدي    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولَ 
    مــن    أخــي: : : :     قلــتُ     ؟" " " " ھــذا    مــن    عائشــُة،    يا: ": ": ": "    فقال
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،    َمنْ     انظرنَ     عائشُة،    يا: ": ": ": "    فقال    الرضاعِة،     إخــوانُُكنَّ

        " . " . " . " . الـَمجاعةِ     من    الرضاعةُ     فإنما

    أنــه    عنــه،    هللا    رضــي    الحــارث    بــن    عقبة    عن    ----333333333333

ــزوج ــى    أمَّ     ت ــتَ     يحي ــي    بن ــابٍ،    أب ــاءتْ     إِھ     أََمــةٌ     فج

    للنبّيِ     ذلك    فذكرتُ     أرضْعُتُكما،    قد: : : :     فقالت    سوداُء،

: : : :     قال    عني،    فأْعَرضَ : : : :     قال    وسلم،    عليه    هللا    صلى

ــُت، ْي ــَذَكْرتُ     َفَتَنحَّ ــه،    ذلــك    َف     وقــد    وكيــف: ": ": ": "    فقــال    ل

        . . . .     عنھا    فنھاه    ؟" " " " أرضَعْتُكما    قد    أن    زعمتْ 

: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عازبٍ     بنِ     البراءِ     عن    ----334334334334

    من    يعني    ـ    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     خرجَ 

    عــمِّ     يــا    ،    عــمِّ     يا: : : :     تنادي    َحْمَزَة،    ابنةُ     فَتِبَعْتُھم    ـ    مكةَ 

    دونــك: : : :     لفاطمــةَ     وقال    بيِدھا،    فأخذ    علٌي،    فتناَولَھا

    زيــدٌ و    علــيٌ     فيھــا    فاختصــمَ     فاحَتَملَْتھــا،    عّمِك،    ابنةَ 

    ابنــةُ     وھــي    بھــا،    أحــقُّ     أنــا: : : :     علــيٌ     فقــال    ،    وجعفــرٌ 

    تحتــي،    وخالُتھــا    عمــي،    ابنــةُ : : : :     جعفــرُ     وقال    عمي،

    هللا    صلى    النبيُّ     بھا    فقضى    أخي،    بنتُ : : : :     زيدٌ     وقال
،    بمنزلــةِ     الخالــةُ : ": ": ": "    وقــال    لخالِتھا،    وسلم    عليه     ا*ّمِ

: : : :     لجعفــرٍ     وقــال" " " " ِمْنك    وأنا    ِمنّي،    أنت: ": ": ": "    لعليٍ     وقال

    أخونــا    أنــتَ : ": ": ": "    لزيــدٍ     وقال" " " " وُخلُقي    َخْلقي    أَْشبَھتَ """"

            " ." ." ." .وَمْو�نا
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 الِقصاص    كتاب

    عنــه،    هللا    رضــي    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----335335335335

    يَِحــلُّ     �: ": ": ": "    وســلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     قال: : : :     قال

    وأنــي    ُهللا،    إ�    إلــه    �    أن    يشــھدُ     مســلٍم،    امــرئٍ     دمُ 

ـــ�ثٍ،    بإحـــدى    إ�    ِهللا،    رســـولُ  ـــبُ الثَ     ث ـــي،    يِّ     الزان

    المفــــارقُ     لِديـــــنِهِ     والتــــاركُ     بــــالنفسِ،    والــــنفسُ 

        " . " . " . " . للجماعةِ 

    عنــه،    هللا    رضــي    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----336336336336

    أوَّلُ : ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     قال

        " . " . " . " . الدماءِ     في    القيامِة،    يومَ     الناسِ     بين    يقضى    ما

    عبــدُ     نطلقا: : : :     قال    َحْثَمَة،    أبي    بنِ     َسْھلِ     عن    ----337337337337

    َخْيبـَـَر،    إلــى    مســعودٍ     بــنُ     وُمَحيَِّصــةُ     َســْھٍل،    بنِ     هللاِ 

    عبدِ     إلى    ُمَحيَِّصةُ     َفأَتَى    فتفرقا،    ُصلٌح،    يومئذٍ     َوِھيَ 

ُط    وھــو    ـــ    َســْھلٍ     بــنِ     هللاِ      ـــ    قتــي�ً     َدِمــه    فــي    يَتََشــحَّ
    بــنِ     الــرحمنِ     عبدُ     فانطلق    المدينَة،    َقِدمَ     ثم    َفَدَفَنُه،



  

 

 116

    النبــّيِ     إلــى    مســعودٍ     ابنا    ويَِّصةُ وحُ     وُمَحيَِّصةُ     َسْھلٍ 

    يتكلُم،    الرحمنِ     عبدُ     فذھبَ     وسلم،    عليه    هللا    صلى

    وھــو    ـــ" " " " َكبـِّـرْ     َكبـِّـرْ : ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    فقال

    أتحلفــون: ": ": ": "    فقــال    فتكلمــا،    فسكَت،    ـ    القومِ     أَْحَدثُ 

    وكيــف: : : :     قــالوا    ؟" " " " صــاِحبَُكمْ     أو    قاتِلَُكْم،    وتستحقون

    يھــودُ     َفُتْبــرِئُُكمْ : ": ": ": "    قال    ؟    رَ نَ     ولم    نَْشَھْد،    ولم    نحلُف،

    قــومٍ     بأَْيمــانِ     نأخــذُ     كيــف: : : :     فقــالوا" " " " يمينــا    بخمسين

ـــــــــــــــــارٍ  ـــــــــــــــــهُ     ؟    كف ـــــــــــــــــيُّ     َفَعَقلَ             النب

        ....    عنده    من    وسلم    عليه    هللا    صلى

    صــلى    هللا    رسولُ     فقال    زيٍد،    بنِ     حمادِ     حديثِ     وفي

    علــى    مــنكم    خمســون    ُيْقِســمُ : ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا

ِت     فُيْدَفعُ     منھم،    رجل     نشــھْدهُ     لــم    أمــرٌ : : : :     قــالوا" " " " هِ بُِرمَّ

    خمسين    بأيمانِ     يھودُ     َفُتْبِرئُُكمْ : ": ": ": "    قال    ؟    نحلِفُ     كيف

    َفــوَداهُ     ؟    كفــارٌ     قــومٌ     هللاِ     رســولَ     يــا: : : :     قــالوا" " " " مــنھم

        ....    قِبَلِهِ     من    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولُ 

    هللاِ     رســولُ     َفَكــِرهَ     ُعبَْيــٍد،    بــنِ     ســعيدِ     حــديث    وفــي
    بـِمائةٍ     فوداه    َدَمُه،    لَ ُيْبطِ     أن    وسلم    عليه    هللا    صلى

        . . . .     الصََّدَقةِ     إِبِلِ     من

    جاريةً     أنَّ     عنه،    هللا    رضي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----338338338338

    مــن: : : :     فقيــل    َحـــَجَرْيِن،    بــين    مرضوضــاً     رأُســھا    ُوِجــدَ 

    يھــوديٌ     ُذكـِــرَ     حتــى    فــ�ٌن،    فــ�ٌن،    ؟    بــك    ھــذا    فعــل

    فــأََمرَ     فــاعترَف،    اليھــوديُّ     فُأِخــذَ     برأِســھا،    َفأَْوَمــأَتْ 

    رأُســه    يـُـَرضَّ     أن    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     لُ رسو
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        ....    َحَجَرْينِ     بين

    يھوديــاً     أن: : : :     أنــسٍ     عــن    والنَّســائّيِ     ولمســلمٍ     ----339339339339

    هللاِ     رســولُ     بھــا    فأَقــاَدهُ     أَْوضــاحٍ،    علــى    جاريــةً     قتل
        . . . .     وسلم    عليه    هللا    صلى

    لمـّـا: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبي    عن    ----340340340340

ــتح ــالى    هللاُ     ف ــى    تع ــولِه    عل ــلى    رس ــه    هللا    ص     علي

    بقتيلٍ     لَْيثٍ     بني    من    رج�ً     ھذيلٌ     َقَتلَتْ     مكَة،    وسلم

    هللا    صــلى    النبــيُّ     فقــامَ     الجاھليــِة،    فــي    لھــم    كــان
    حــبسَ     قــد    وجــل    عــز    هللاَ     إنَّ : ": ": ": "    فقــال    وسلم،    عليه

    والمــؤمنين،    رســولَهُ     عليھا    وَسلّطَ     الفيَل،    مكةَ     عن

    بعــدي،    *حدٍ     تحلُّ     و�    قبلي،    *حدٍ     تَِحلَّ     لم    وإنھا    أ�

    ســاعتي    وإنھــا    نھــاٍر،    مــن    ســاعةً     لــي    أُِحلَّتْ     وإنما

    َشــْوُكھا،    ُيْخَتلى    و�    َشَجُرھا،    ُيْعَضدُ     �    حراٌم،    ھذه،

    قتيٌل،    له    ُقِتلَ     ومن    لُِمنِشٍد،    إ�    ساقِطَُتھا    ُتلَتقُط    و�

" " " " ُيْفــَدى    أن    وإمــا    ُيْقَتــَل،    أن    إمــا    النَّظـَـَرْيِن،    بخير    فھو

    ـــ    شــاهٍ     أبــو    لــه    يقــال    ـــ    الــيمنِ     أھلِ     من    رجلٌ     فقامَ 
    هللاِ     رســولُ     فقــال    لي،    اكتبوا    هللا    رسولَ     يا: : : :     فقال
    قام    ثم" " " " شاهٍ     *بي    اكتبوا: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى

ــاسُ  ــال    العب ــا: : : :     فق ــولَ     ي ــَر،    إ�    هللا    رس ــا    اuْذِخ     فإن

    صلى    هللا    رسولُ     فقال    وقبوِرنا،    بيوتِنا،    في    نجعلُهُ 

        " ." ." ." .اuِْذِخرَ     إ�: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا

    أنــه    عنــه،    هللا    رضــي    الخطــابِ     بــنِ     عمــرَ     عن    ----341341341341

    المغيــرةُ     فقال    المرأِة،    إِم�صِ     في    الناسَ     استشار

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبيَّ     َشِھْدتُ : : : :     شعبةَ     بنُ 
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    بمن    لََتْأتِـيَـنّ : : : :     فقال    ـ    أمةٍ     أو    عبدٍ     ـ    بغرةٍ     فيه    قضى

        ....    مسلمةَ     بنُ     محمدُ     معه    َفَشِھدَ     معك،    يشھدُ 

        . . . .     َمْيتاً     نيَنھاج    ُتلِقـي    أن: : : :     المرأةِ     إم�ص

ــن    ----342342342342 ــرة    أبــي    ع ــي    ھري ــه،    هللا    رض : : : :     قــال    عن

    ا*خرى    إحداھما    فَرَمتْ     ھذيٍل،    من    امرأتان    اقتتلت

    إلــى    فاختصــموا    بطِنھــا،    فــي    ومــا    فقتلتھــا    بحجــر،

    رســولُ     فقضى    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ 

    ـــ    غــرةٌ     جنيِنھــا    ِديـَـةَ     أنّ     وســلم    عليه    هللاُ     صلى    هللاِ 
    عاقلتـِــھا،    على    المرأة    بِديَةِ     وقضى    ـ    وليدةٌ     أو    عبٌد،

    النابغــةِ     بــنُ     َحَمــلُ     فقــام    معھم،    ومن    ولَدھا    وَورَّثھا

    �    مــن    أُغــَرمُ     كيــف    هللا،    رســولَ     يــا: : : :     فقال    الُھَذلي،
،    و�    نطــقَ     و�    أََكــَل،    و�    َشِربَ      ذلــك    فِمْثــلُ     اســتھلَّ

، : : : :     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســول    فقــال    ُيطَلُّ

    َســْجِعهِ     أجــل    مــن" " " " الُكـــّھانِ     إخــوان    مــن    ھــو    إنمــا""""

        ....    َسَجعَ     الذي

    أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    ُحَصــْينٍ     بــنِ     ِعْمَران    عن    ----343343343343

    فوقعــت    فيــِه،    مــن    يـَـَدهُ     فنــزع    رجــٍل،    يَدَ     َعضَّ     رج�ً 

    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبّيِ     إلى    فاختصما    ثَنِيََّتاه،

    �    الفحــُل،    يََعــضُّ     كمــا    أخــاه،    أحُدكم    يََعضُّ : ": ": ": "    فقال
        . . . . " " " " لك    ِديَةَ 

    قال    البصرّيِ،    الحسنِ     أبي    بنِ     الحسنِ     وعن    ----344344344344

ـــُدب    حـــدثنا: : : :      ھـــذا    فـــي    عنـــه    هللا    رضـــي) ) ) ) 1111((((    ُجْن

                                     

، � و
	�ن ا��3ن و@� ا�&ال ا�����5) ��� ا���1
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    أن    نخشــى    ومــا    حــديثاً،    منــه    نســينا    وما    المسجِد،

    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ     على    كذبَ     ُجْنُدب    يكون

ــال    وســلم، ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال: : : :     ق     علي

    ُجــرح    بــه    رجــلٌ     قــبلكم،    كــان    فــيمن    كــان: ": ": ": "    وســلم

    الــدَّمُ     َرَقــأَ     فمــا    يـَـَدُه،    بھــا    َفـــَحزّ     سكيناً     فأخذ    َفَجِزَع،

    بــادرني    عبــدي: : : :     وجــل    عــز    هللاُ     قــال    مــاَت،    حتــى

        " ." ." ." .الجنةَ     َعلَْيهِ     َحرَّْمتُ     بَِنْفِسِه،

 الحدود    كتاب

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنــسِ     عن    ----345345345345

    لمدينــة،ا    فــاْجَتَوٌوا    ـــ    ُعَرْيَنةَ     أو    ـ    ُعْكلٍ     من    ناسٌ     َقِدمَ 

    بِلَِقــاحٍ،    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     لھــم    َفــأََمرَ 

    فــانطلقوا،    وألبانِھا،    أبوالِھا    من    يشربوا    أن    وأمرھم

    عليــه    هللا    صــلى    النبــّيِ     راعــيَ     َقَتلــوا    َصــّحوا    فلمــا

    النھارِ،    أولِ     في    الخبرُ     فجاء    النََّعم،    واْستاقوا    وسلم

    ھــم،ب    جــيء    النھــارُ     ارتََفــعَ     فلما    آثاِرھم،    في    فبعثَ 

َعــتْ     بھــم،    فأمر     خــ�ف،    مــن    وأرجُلھــم    أيــِديھم    َفُقطِّ

    يَْسَتْسُقون    الَحرَّة    في    وُتركوا    أْعُيُنُھم،) ) ) ) 1111((((    وُسِمَرتْ 

        ....    ُيْسَقْونَ     ف�

    بعــد    وكفروا    وقتلوا،    سرقوا،    فھؤ�ء: : : :     قِ�بَة    أبو    قال

        ....    الجماعة    أخرجه    ورسولَُه،    هللاَ     وحاربوا    إِيمانِِھْم،

ــدِ     عــن    ----346346346346 ــ    هللاِ     ُعبَْي ــدِ     نِ ب ــنِ     هللاِ     عب ــةَ     ب ــنِ     ُعْتبَ     ب

    الُجَھنـِـّيِ     خالــدٍ     بــنِ     وزيــدِ     ھريرَة،    أبي    عن    مسعوٍد،

                                                                                                         

 . ���� و�
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    ا*عــرابِ     من    رج�ً     إنَّ : : : :     قا�    أنھما    عنھما،    هللا    رضي

ــيَّ     أتــى ــه    هللاُ     صــلى    النب ــال    وســلم،    علي ــا: : : :     فق     ي

    ِهللا،    بكتابِ     بيننا    قضيتَ     إ�    هللاَ     أنُشُدك    ِهللا،    رسولَ 
    فــاقض    نعم    ـ    منه    أفقه    وھو    ـ: : : :     ا�خرُ     الخصمُ     فقال

    صلى    هللاِ     رسولُ     فقال    لي،    واْئذن    ِهللا،    بكتابِ     بيننا

    َعِسيفاً     كان    ابني    إن: : : :     قال" " " " قل: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا

    علــى    أنّ     أُخبـِـْرتُ     وإِنــي    بامرأتـِـِه،    فزنــى    ھذا،    على

    ووليــدٍة،    شــاةٍ     بمائــةِ     منــه    فافتــديتُ     الــرَّجَم،    ابنــي

    ابنــي    علــى    مــاأن    فــأخبروني: : : :     العلــمِ     أھلَ     فسألتُ 

ــدُ  ــةٍ     جل ــبُ     مائ ــاٍم،    وتغري ــى    وأنّ     ع ــرأةِ     عل ــذا    ام     ھ

: : : :     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رسولُ     فقال    الرجَم،

    ِهللا،    بكتــابِ     بينكمــا    *قضــين    بيــِدهِ     نفســي    والذي""""
    ِمائـَـٍة،    جلــدُ     ابنـِـك    وعلــى    عليــك،    ردٌ     والغنمُ     الوليدةُ 

    ـــ    أســلمَ     مــن    لرجــل    ـــ    أُنـَـْيسُ     يا    واغدُ     عاٍم،    وتغريبُ 
    عليھا،    فغدا" " " " فارجمھا    اعترفت    فإن    ھذا،    امرأةِ     إلى

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     بھــا    فــأََمرَ     فاعترفــت،

        ....    َفُرِجَمتْ     وسلم

        ا*جيرُ : : : :     العسيفُ 

    ُســِئلَ : : : :     قــا�    عنھمــا،    هللا    رضي    عنھما    وعنه    ----347347347347

    إذا    ا*ََمــةِ     عــن    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رسولُ 

    ثــم    لــدوھا،فاج    زنــت    إن: ": ": ": "    قال    ؟    ُتْحَصنُ         ولم    زنت

ــت    إن ــدوھا،    زن ــم    فاجل ــت    إن    ث ــدوھا،    زن ــم    فاجل     ث

        " ." ." ." .بَِضِفيرٍ     ولو    بيعوھا

    الرابعةِ     أو    الثالثةِ     أَبَْعدَ     ؟    أدري    و�: : : :     شھابٍ     ابنُ     قال



  

 

 121

....        

        . . . .     الَحْبلُ : : : :     والضفيرُ 

: : : :     قــال    أنــه    عنــه،    هللا    رضــي    ھريــرة    أبي    عن    ----348348348348

    هللا    صــلى    هللاِ     رســولَ     المســلمين    مــن    رجــلٌ     أَتـَـى
    يا: : : :     فقال    فناداه،    ـ    المسجدِ     في    ھوو    ـ    وسلم    عليه

    تلقــاء    َفَتَنّحى    عنه،    َفأَْعَرضَ     زنيتُ     إني    ِهللا،    رسولَ 

    فــأعرض    زنيــت،    إنــي    ِهللا،    رسولَ     يا: : : :     فقال    وْجِھِه،

    َشــِھدَ     فلمــا    مراتٍ،    أربعَ     عليه    ذلك    ثَـنَّى    حتى    عنه،

    فقال    ِهللا،    رسولُ     دعاه    شھاداتٍ،    أربعَ     نفِسهِ     على

    ؟" " " " أُْحِصــْنتَ     فھــل: ": ": ": "    قــال    �،: : : :     القــ    ؟" " " " جنون    أَبِكَ : ": ": ": "
    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    نعم،: : : :     قال

        " ." ." ." .فارجموه    به    اذھبوا: ": ": ": "

    عبــدِ     بــنُ     ســلمةَ     أبــو    فــأخبرني: : : :     شــھاب    ابــن    قــال

    كنــتُ : : : :     يقــولُ     هللاِ     عبــدِ     بنَ     جابرَ     َسِمعَ     أنه    الرحمن،

ــُه،    فــيمن ــاه    َرَجَم ـــُمَصلى    فرجمن ــهُ     فلمــا    بال     أَْذلََقْت

        ....    َفَرَجْمناهُ     بالـَحرَِّة،    فأدركناه    ھرَب،    رةُ الحجا

    بــنُ     جــابرُ     قِصَّــَتهُ     روى    مالــٍك،    بــنُ     مــاعزُ     ھــو    الرجلُ 

،    سعيدٍ     وأبو    عباسٍ،    بنُ     هللاِ     وعبدُ     َسُمَرَة،     الـــُخْدِريُّ

        ....    عنھم    هللا    رضي    ا*َْسلَِميُّ     الُحَصيبِ     بنُ     َوُبَرْيَدةُ 

    أنــه    ،عنھما    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     وعن    ----349349349349

    عليــه    هللا    صــلى    رسولِ     إلى    جاءوا    اليھودَ     إنَّ : : : :     قال

    فقــال    َزنَيَا،    ورج�ً     منھم    امرأةً     أنَّ : : : :     له    فذكروا    سلم

    التوراةِ     في    تجدون    ما: ": ": ": "    هللا    صلى    هللاِ     رسولُ     لھم



  

 

 122

    ويجلــدون،    نفَضــُحُھمْ : : : :     فقــالوا    ؟" " " " الــرجمِ     شأنِ     في

    رجِم،ال    آيةَ     فيھا    إن    كذبتم،: : : :     َسَ�مٍ     بنُ     هللاِ     عبدُ     قال

    علــى    يــَده    أحُدُھم    فوضع    فنشروھا،    بالتوراة    فأتوا

    عبــدُ     له    فقال    بعدھا،    وما    قبلھا    ما    فقرأ    الرجِم،    آيةِ 

    آيــةُ     فيھا    فإذا    يده،    فرفع    يََدَك،    ارفع: : : :     سَ�م    بن    هللا

ــُد،    يــا    َصَدقَ : : : :     فقال    الرجِم،     النبــيُّ     بھمــا    فــأمرَ     ُمَحمَّ

    فرأيـــتُ : : : :     قـــال    َفُرِجمـــا،    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى

        ....    الحجارةَ     يَِقيھا    المرأةِ     على    يَْجَنأُ     رجَل،ال

        ....    ينحني: : : :     يجنأ

    هللاِ     عبدُ     ھو    الرجم    آية    على    يده    وضع    الذي    الرجل
        ....    ُصوِريا    بنُ 

    رســولَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضي    ھريرةَ     أبي    وعن    ----350350350350

    أو    ـــ    رجــ�ً     أنّ     لــو: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا
    بحصــاة،    َفَخَذْفَتهُ     إذنِكَ     بغيرِ     عليكَ     اطَّلَعَ     ـ    امرءاً     قال

        " ." ." ." .ُجَناحٌ     عليك    كان    ما    َعْيَنه،    َفَفَقْأتَ 

        السرقة    حد    باب

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----351351351351

ــعَ     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    النبــيَّ  ــنٍّ     فــي    َقطَ     ِمَج

        . . . .     دراِھمَ     ث�ثَةُ     ـ    ثََمُنهُ : : : :     لفظ    وفي    ـ    قيمُته

    ســمعتْ     أنھــا    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     عن    ----352352352352

    تُْقطـَـعُ : ": ": ": "    يقــولُ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

        " . " . " . " . فصاعداً     دينارٍ     ربعِ     في    اليَُد،

ــن    ----353353353353 ــةَ     ع ــي    عائش ــا،    هللا    رض ــاً     أنَّ     عنھ     قريش
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: : : :     فقــالوا    َســَرَقْت،    التــي    المخزوميــةِ     شــأنُ     أََھّمُھم

    ؟    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     فيھا    يكلمُ     من
    ِحــبُّ     َزْيــٍد،    بنُ     أسامةُ     إ�    عليه    يَْجَترِئُ     ومن: : : :     فقالوا

ـــه    هللا    صـــلى    هللا    رســـولِ  ـــهُ     ؟    وســـلم    علي     َفَكلََّم

    ثم    هللا،    حدود    من    َحدٍّ     في    أَتَْشَفعُ : ": ": ": "    فقال    أسامُة،

    َقــْبلُِكم،    ِمنْ     الذين    أھلكَ     إنما: : : :     فقال    فاْخَتطََب،    قام

    وإذا    تََركــوه،    الشــريفُ     فــيھم    ســرقَ     إذا    كــانوا    أنھم

،    عليه    أقاموا    الضعيُف،    فيھمُ     سرقَ  ) ) ) ) 1111((((    واْيــمُ     الحــدَّ

    لقطعــتُ     ســرقْت،    محمــدٍ     بنــتَ     فاطمــةَ     أنَّ     لــو    هللا،

        " ." ." ." .يََدھا

    وتَْجَحــُدُه،    المتــاعَ     تســتعيرُ     امــرأةٌ     كانت: : : :     لفظ    وفي

        ....    يَِدھا    بقطعِ     وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     َفأََمرَ 

        الخمر    حد    باب

    النبيَّ     أنَّ     عنه،    هللا    رضي    مالك    بن    أنس    عن    ----354354354354

    الخمَر،    َشِربَ     قد    برجلٍ     أُتِيَ     وسلم    عليه    هللا    صلى

    بكــر،    أبــو    وفعلـَـهُ : : : :     قال    أربعين،    نحوَ     بجريدةٍ     فجلََدهُ 

    الــرحمنِ     عبدُ     فقال    الناَس،    استشار    ُعَمرُ     كان    فلما

رَ     ثمانون،    الحدودِ     أََخفُّ : : : :     عوفٍ     بنِ  أَمَ     عمــرُ     به    فَ

            ....    عنه    هللا    رضي

    البَلـَـوّيِ     ـــ    نِيــار    بــن    ھــانىء    ـــ    ُبْرَدةَ     أبي    وعن    ----355355355355

    هللا    رســولَ     ســمعَ     أنــه    عنــه،    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ 
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ــلى ــلم    عليــه    هللا    ص ــدُ     �: ": ": ": "    يقــولُ     وس     فــوقَ     يجل

        " . " . " . " . هللا    حدودِ     من    حدٍّ     في    إ�    أسواٍط،    َعْشَرةِ 

 والنذور    ا*ْيمان    كتاب

    عنــه،    هللا    رضي    َسُمَرةَ     بن    الرحمنِ     عبدِ     عن    ----356356356356

    يــا: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     قال
    إن    فإنــك    اuمــارَة،    تســألِ     �    َسُمَرة    بنَ     الرحمنِ     عبدَ 

    عــن    أعطيَتھا    وإن    إليھا،    ُوِكْلتَ     مسألةٍ     عن    أُْعِطيَتھا

    يمــيٍن،    علــى    َحلَْفــتَ     وإذا    عليھا،    أُِعْنتَ     مسألةٍ     غيرِ 

ر    منھا،    خيراً     غيَرھا    فرأيتَ      واْئــتِ     يـميـــِنك،    عن    َفَكّفِ

        " . " . " . " . خيرٌ     ھو    الذي

    قــال: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    موسى    أبي    عن    ----357357357357

    إن    ـ    وهللاِ     إني: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 

    خيــراً     غيَرھــا    فــأََرى    يمــينٍ     على    أحلِفُ     �    ـ    هللاُ     شاءَ 

        " .  " .  " .  " .  وتََحلَّْلُتھا    َخْيٌر،    ھو    الذي    أتيتُ     إ�    منھا،

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----358358358358

    هللاَ     إنَّ : ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قال
        " ." ." ." .بآبائِكم    تحلفوا    أن    ينھاُكم

ــاً،    كــان    فمــن: ": ": ": "    ولمســلمٍ  ــاِ�،    َفْليَْحِلــف    حالف     أو    ب
        " . " . " . " . لِيَْصُمتْ 

    منــذ    بھــا،    حلفــتُ     ما    فوهللاِ : : : :     عمرُ     قال: : : :     رواية    وفي

    ينھــي    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ 

    أنــه    غيــري    عــن    حاكياً     يعني. . . .     آثِـراً     و�    ذاكِـراً     عنھا،

        ....    بھا    حلفَ 
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    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضي    ھريرة    أبي    عن    ----359359359359

    بــنُ     ســليمانُ : : : :     قــال: ": ": ": "    قــال    وسلم    عليه    هللا    صلى

    تســعين    على    الليلة    *طوفن    الس�م،    عليھما    داودَ 

    سبيلِ     في    يقاتلُ     غ�ماً،    منھن    امرأةٍ     كلُّ     تلِدُ     امرأًة،

    فطافَ     يقْل،    فلم    ُهللا،    شاءَ     إن: : : :     قل: : : :     له    فقيل    ِهللا،

، ـــِھنَّ ــم    بِ ــدْ     فل ــنُھنَّ     تَِل ــرأةٌ     إ�    م ــدةٌ     ام ــفَ : : : :     واح     نص

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     فقــال: : : : قــال" " " " إنســانٍ 

    ذلك    وكان    يَْحَنْث،    لم    هللاُ     شاءَ     إن: : : :     قال    لو: ": ": ": "    وسلم

        " ." ." ." .لحاجتِهِ     َدَركاً 

    لــه    قــال    يعنــي    ُهللا،    شــاءَ     إنْ : : : :     قل: : : :     له    قيل: : : :     قوله

        . . . .     الَملَكُ 

    عنــه،    هللا    رضــي    مســعودٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عــن    ----360360360360

    من: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال: : : :     لقا

ــفَ  ــينٍ     علــى    حل ــْبرٍ     يم ــعُ     َص ــا    يَْقَتِط ــالَ     بھ ــرئٍ     م     ام

ــلٍم، ــو    مس ــا    ھ ــاجٌر،    فيھ ـــيَ     ف ــو    هللاَ     لَِق ــه    وھ     علي

ــبانُ  ــت" " " " غض ــِذينَ     إِنَّ {{{{    ونزل ــَتُرونَ     الَّ ــدِ     يَْش ــهِ     بَِعْھ     اللَّ

        ....    ا�يةِ     آخرِ     إلي} } } } َقِلي�ً     ثََمناً     َوأَْيَمانِِھمْ 

: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    قيسٍ     بنِ     ا*شعثِ     عن    - - - - 361361361361

    فاْخَتَصــْمنا    بِْئــٍر،    في    خصومةٌ     رجلٍ     وبينَ     بيني    كان

ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولِ     إلــى ــال    وســلم،    علي     فق

    أو    شــاھداك: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولُ 
    رســولُ     فقــال    ُيبـَـالي،    و�    يحلـِـُف،    إذاً : : : :     قلت" " " " يميُنه

    يمــينٍ     على    حلفَ     من: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا
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    فــاجٌر،    فيھــا    ھو    مسلٍم،    امرئٍ     مال    بھا    يقتطعُ     َصْبرٍ 

        " . " . " . " . غضبانُ     عليه    وھو    هللاَ     لِقـيَ 

    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ     الضَّــحَّاكِ     بنِ     ثابتِ     عن    ----362362362362
    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رســولَ     بــايعَ     أنه    عنه،

    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     وأنَّ     الشــجرِة،    تحــتَ 

ــةٍ     يمــينٍ     علــى    حلــفَ     مــن: ": ": ": "    قــال    وســلم     غيــرِ     بِِملِّ

    قتــل    ومــن    قــال،    كمــا    فھــو    متعمداً،    كاذباً     اuس�ِم،

    علــى    ولــيس    القياَمــِة،    يومَ     به    ُعّذِبَ     بشيءٍ     نفَسه

        " . " . " . " . يملك    �    فيما    نذرٌ     َرُجلٍ 

        " ." ." ." .كقتلِه    المؤمنِ     ولَْعنُ : ": ": ": "    رواية    وفي

    ليََتَكـــثَّرَ     كاذبــًة،    دعــوى    ادعــى    ومــن: ": ": ": "    روايــة    وفي

            " ." ." ." .قِلَّةً     إ�    هللاُ     يَِزْدهُ     لم    بھا،

        النذر    باب

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----363363363363

    الجاھليةِ     في    نذرتُ     كنتُ     إني    هللاِ     رسولَ     يا: : : :     قلتُ 

    المســجدِ     في    ـ    يوماً : : : :     روايةٍ     وفي    ـ    ليلةً     أعتكفَ     أن

        " ." ." ." .بنذِركَ     فأوفِ : ": ": ": "    قال    الحراِم،

    عــن    عنھمــا،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----364364364364

    النــذِر،    عــن    نھــى    أنه    وسلم    عليه    هللا    صلى    لنبّيِ ا

    مــن    بــه    ُيْســَتْخَرجُ     وإنمــا    بخيــٍر،    يأتي    �    إنه: ": ": ": "    وقال

        " . " . " . " . البخيلِ 

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    عــامرٍ     بــن    ُعْقبَةَ     عن    ----365365365365

ــَذَرتْ  ــي    نَ ــيَ     أن    أخت ــى    تمش ــتِ     إل ــرامِ     هللاِ     بي     الح
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ــًة، ــأََمَرْتنِي    حافي ـــيَ     أن    ف ــا    أَْسَتْفتِـ ــولَ     لھ     هللا    رس
ـــه    هللا    لىصـــ ـــلم،    علي ـــال    فاســـتفَتْيُته،    وس : : : :     فق

        " . " . " . " . َوْلَتْرَكبْ     لَِتْمشِ """"

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----366366366366

    هللا    رســولَ     عبــادةَ     بــنُ     ســعدُ     اســتفتى: : : :     قــال    أنــه
ــِه،    علــى    كــان    نــذرٍ     فــي    وســلم    عليــه    هللا    صلى     أّمِ

    هللا    صلى    هللا    رسولُ     فقال    تَْقِضيَُه،    أنْ     قبل    ُتُوفِّيَتْ 
        " . " . " . " . عنھا    فاقِضهِ : ": ": ": "    وسلم    عليه

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     كعــبِ     عن    ----367367367367

    مــن    أنخلـِـعَ     أنْ     تــوبتي    مــن    إنّ     هللاِ     رسولَ     يا: : : :     قلتُ 

    رســولُ     فقــال    رسولِِه،    وإلى    هللاِ     إلى    صدقةً     مالي

    بعــضَ     عليــكَ     أَْمِســكْ : ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

        " ." ." ." .لك    خيرٌ     فھو    مالَِك،

        القضاء    باب

    قــال: : : :     قالــت    عنھــا،    هللا    رضــي    عائشــةَ     نعــ    ----368368368368

    أحــدثَ     مــن: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

        " ." ." ." .َردٌّ     فھو    منه،    ليس    ما    ھذا    أمِرنا    في

    فھــو    أمُرنا،    عليه    ليس    عم�ً     عملَ     من: ": ": ": "    لفظ    وفي

        " . " . " . " . َردٌّ 

    َدَخلـَـتْ : : : :     قالت    عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     وعن    ----369369369369

    رســولِ     علــى    ـــ    سفيانَ     أبي    امرأةُ     ـ    عتبةَ     بنتُ     ھندُ 

    ِهللا،    رسولَ     يا: : : :     فقالت    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا
    النفقــةِ     من    يعطيني    �    شحيٌح،    رجلٌ     سفيانَ     أبا    إن
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،    ويكفــي    يكفينــي    ما     مالـِـه    مــن    أََخــْذتُ     مــا    إ�    بَنـِـيَّ

    فقــال    ُجَنــاحٍ،    مــن    ذلــك    في    عليَّ     فھل    علِمِه،    بغيرِ 

    مــن    خــذي: ": ": ": "    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ 

        " . " . " . " . بـَنِـيكِ     ويكفي    يكفيكِ     ما    روف،بالمع    مالِه

    رســولَ     أنَّ     عنھــا،    هللا    رضــي    ســلمةَ     أمِّ     عــن    ----370370370370

    ببــابِ     خصمٍ     َجلَبَةَ     َسِمعَ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ 

ــِه،     بشــرٌ     أنــا    إنمــا    أ�: ": ": ": "    فقــال    إلــيھم،    فخــرج    ُحْجَرتِ

    أن    بعَضــُكم    فلعــل    الخصــُم،    يــأتِيني    وإنمــا    مــثلكم،

    صــادٌق،    أَنــه) ) ) ) 1111((((    فأحِســبُ     بعــضٍ،    مــن    أبلــغَ     يكــون

    فإنمــا    مســلٍم،    بحــّقِ     لــه    قضــيتُ     فمن    له،    فأقضي

        " . " . " . " . يََذْرھا    أو    َفْليَْحِمْلھا    النارِ     من    قطعةٌ     ھي

    هللا    رضــي    بكــرةَ     أبــي    بــنِ     الــرحمنِ     عبدِ     عن    ----371371371371
ـــــــــــــبَ : : : :     قـــــــــــــال    عنـــــــــــــه،             أبـــــــــــــي    َكَت

    بكــرَة،    أبــي    بــنِ     هللاِ     عبيــدِ     ابنــه    إلــى    ـــ    له    أوكتبتُ     ـ

    اثنــين    بــين    كـــمْ تَح    �    أن    بِسجِْســتاَن،    قــاضٍ     وھــو

    هللا    صــلى    هللا    رسولَ     سمعتُ     فإني    غضباُن،    وأنتَ 
    وھــو    اثنــين،    بين    أحدٌ     يحكمْ     �: ": ": ": "    يقول    وسلم    عليه

        " ." ." ." .غضبانُ 

    وھــو    اثنــين    بــين    َحـَكـــمٌ     يقضــين    �: ": ": ": "    روايــة    وفــي

        " . " . " . " . غضبانُ 

    قــال: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    بكرةَ     أبي    وعن    ----372372372372

                                     

�� ��E #5J> : أن 1,ُU�� <=1 ���F3� ��) و���
 �	�ن أ�5َ\ .
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ــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ  ــ    أ�: ": ": ": "    وســلم    علي     ئكمأنب

    قال    هللا،    رسولَ     يا    بلى،: : : :     قلنا" " " " ث�ثاً     ؟    الكبائرِ     بأكبرِ 

    متكئــاً     وكــان    الوالــدين،    وعقــوقُ     بــاِ�،    اuشــراكُ : ": ": ": "

    الــزوِر،    وشــھادةُ     الــزور،    وقــولُ     أ�: : : :     فقــال    فجلــَس،

        ....    سكتَ     ليَته: : : :     قلنا    حتى    يكرُّرھا،    فمازال

    النبــيَّ     أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضي    عباسٍ     ابنِ     عن    ----373373373373

    النــاسُ     ُيْعطــى    لــو: ": ": ": "    قــال    وســلم    ليــهع    هللا    صــلى

    ولكن    وأموالَُھْم،    رجالٍ     دماءَ     ناسٌ     �دَّعى    بدعواھم،

            " ." ." ." .عليه    الـُمدََّعى    على    اليمينُ 

 ا*طعمة    كتاب

: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    بَِشيرٍ     بنِ     النُّْعمانِ     عن    ----374374374374

    ـــ    يقــولُ     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ 
    الح�ل    إنَّ : ": ": ": "    ـ    أذنيه    لىإ    بِـإْصبََعيْه    النعمان    وأھوى

    �    مشــتبھاتٌ     أمــورٌ     وبينھمــا    بـَـيٌّن،    الحــرامَ     وإنَّ     بَيٌّن،
    الشــبھاتِ،    اتقــى    فمــن    النــاسِ،    مــن    كثيــرٌ     يعلُمُھن

    الشــبھاتِ،    فــي    َوَقــعَ     ومــن    وِعْرِضــه،    لدينِهِ     استبرأَ 

    الِحَمــى    حــولَ     يرعــى    كــالراعي    الحــراِم،    فــي    وقع

    أ�    ِحَمــى،    لــكٍ م    لكــلِّ     وإن    أ�    فيــه،    يَْرتـَـع    أن    يوشكُ 
    الجســــدِ     فــــي    وإن    أ�    محاِرُمــــُه،    هللا    حمــــى    وإن

    َفَســَدتْ     وإذا    كلُّه،    الَجَسدُ     َصلَحَ     َصلََحتْ     إذا    مضغًة،

        ".".".".القلبُ     وھي    أ�    كلُّه،    الَجَسدُ     َفَسدَ 

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنــسِ     عن    ----375375375375

    ُبــوا،َفلَغَ     الَقــْومُ     فســعى    الظَّْھراِن،    بـَِمرّ     أرنباً     أَْنَفْجَنا

    فــذَبحھا،    طلحــَة،    أبــا    بھــا    فأتيتُ     فأخذُتھا،    وأدركُتھا
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ــثَ  ــى    وبع ــولِ     إل ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي     وس

        ....    َفَقِبلَهُ     ـ    َفِخِذھا    أو    ـ    بِوْركھا

        ....    وأَْعيَوا    تعبوا: : : :     لغبوا

    عنھمــا،    هللا    رضــي    بكرٍ     أبي    بنتِ     أسماءَ     عن    ----376376376376

    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     عھدِ     على    نحْرنا: : : :     قالت

        ....    َفأََكْلناه    َفَرساً،    سلمو

        . . . .     المدينة    في    ونحن: : : :     رواية    وفي

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    هللاِ     عبــدِ     بنِ     جابرِ     عن    ----377377377377

    لحــومِ     عــن    نھى    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

        ....    الخيلِ     لحومِ     في    وأَِذنَ     ا*َْھِليَِّة،    الـُحُمرِ 

    وُحُمــرَ     الخيلَ     َخْيبَرَ     َزَمنَ     أكْلنا: : : :     قال    وحده    ولمسلم

    عــن    وســلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     ونھى    الوحشِ،

        . . . .     ا*ھلّيِ     الحمارِ 

    عنه،    هللا    رضي    أوَفى    أبي    بنِ     هللاِ     عبدِ     وعن    ----378378378378

    يــومُ     كــان    فلمــا    خيبــَر،    ليــاليَ     مجاعةٌ     أصابتنا: : : :     قال

    فلمــا    فانْـَتَحْرناھا،    ا*ھليِة،    الحمرِ     في    وقعنا    خيبَر،

    صــلى    هللا    رســولِ     منــاِدي    نــاَدى    القــدور،    بھا    َغلَتْ 

    و�: : : :     قال    وربما    القدوَر،    أَْكِفُئوا    أن    وسلم،    عليه    هللا
        ....    شيئاً     ا*ھليَّةِ     الـُحُمرِ     لحومِ     من    تأكلوا

    عنــه،    هللا    رضــي    الـُخَشنـِــّيِ     ثَْعلَبةَ     أبي    عن    ----379379379379

ــال ــرَّم: : : :     ق ــولُ     َح ــه    هللا    صــلى    هللا    رس ــلم    علي     وس

        ....    ا*ھليَّةِ     الُحُمرِ     لحومَ 

ــنِ     عــن    ----380380380380 : : : :     قــال    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     اب
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    صــلى    هللا    رســولِ     مــع    الوليــد    بــن    وخالد    أنا    دخلتُ 

    َمْحنوٍذ،    بضب    فُأتِـيَ     ميمونَة،    بيتَ     وسلم    عليه    هللا

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     إليــه    فــأھوى

    ميمونــةَ     بيتِ     في    ال�تي    النسوةِ     بعضُ     فقال    بيِده،

    بمــا    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     أخبــروا: : : : 

    هللا،    رســولَ     يــا    ضــبٌ     ھــو: : : :     فقــالوا    يأكــَل،    أن    يريــد
ــعَ  ــولُ     فرَف ــلى    هللا    رس ــه    هللا    ص ــلم    علي ــَدُه،    وس     يَ

    ولكنــه    �،: ": ": ": "    قــال    هللا،    رســولَ     يا    ھو    أحرامٌ : : : :     فقلت

: : : :     خالــدٌ     قال" " " " أعاُفهُ     فأَِجُدني    قومي،    بأرض    يكن    لم

    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    والنبــيُّ     فأكلُتُه،    فاجتررتُه

        ....    ينظُرُ 

    الحجـــارة    وھـــي    ِف،بالرَّْضـــ    المشـــوي: : : :     المحنـــوذ

        . . . .     المحماة

    عنــه،    هللا    رضــي    أَْوفَى    أبي    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----381381381381

    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     مع    غزونا: : : :     قال

        ....    الجرادَ     نأُكلُ     َغَزواتٍ،    َسْبعَ 

    كنــا: : : :     قــال    الَجْرِمــي،    ُمَضــرِّبٍ     بــن    َزْھَدمَ     عن    ----382382382382

    فــدعا    عنــه،    هللا    رضي    ا*شعرّيِ     موسى    أبي    عند

    بنــي    مــن    رجــلٌ     فــدخل    دجــاجٍ،    لحمُ     وعليھا    بمائدة

،: : : :     لــه    فقــال    بــالموالي،    شبيهٌ     أْحَمرُ     ِهللا،    تَْيمِ      َھلـُـمَّ

    صــلى    هللا    رســولَ     رأيــتُ     فــإني    ھلم: : : :     فقال    َفَتلَكَّأَ،

        . . . .     منه    يأكلُ     وسلم    عليه    هللا

    النبــيَّ     أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضي    عباسٍ     ابنِ     عن    ----383383383383
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ــلى ــه    هللا    ص ــلم    علي ــال    وس ــل    إذا: ": ": ": "    ق ــدُ     أك     كمأح

        " ." ." ." .ُيلِعَقھا    أو    يَْلَعَقھا،    حتى    يََدهُ     يمسحْ     ف�    طعاماً 

        الصيد    باب

    عنــه،    هللا    رضــي    الُخَشــنِّيِ     ثَْعلَبـَـةَ     أبــي    عن    ----384384384384

    وســلم،    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولَ     أتَْيــتُ : : : :     قــال

    كتــابٍ،    أھــلِ     قــومٍ     بــأرض    إنا    هللا،    رسولَ     يا: : : :     فقلتُ 

ـــِتھم،    فـــي    أفنأكـــل     أَصـــيدُ     صـــيٍد،    أرضِ     وفـــي    آنيَ

ــيب ــي    َقْوِس ــذي    وبكلب ــيس    ال ــم،    ل ــي    بمعل     وبكلب

    ـــ    ذكــرتَ     مــا    أمــا: ": ": ": "    قــال    ؟    لــي    يَْصــلُحُ     فما    المعلم،
    ف�    غيَرھا    وجدتم    فإن    ـ    الكتابِ     أھلِ     آنِيَةِ     من    يعني

    فيھــا،    وكلــوا    فاغِسلوھا    تجدوا    لم    وإن    فيھا،    تأكلوا

    َفُكــْل،    عليــه    هللا    اســمَ     َفَذَكْرتَ     بَِقْوِسَك،    ِصْدتَ     وما

    عليــه    هللا    اســمَ     فــذكرت    الـــُمَعلَّمِ     لبكبك    ِصْدتَ     وما

    ذكاتـَـهُ     فأدركــتَ     المعلمِ     غيرِ     بكلبك    صدت    وما    َفُكْل،

        ".".".".َفُكلْ 

    حــاتم    بــن    َعــِدّيِ     عــن    الحارث،    بنِ     َھمام    عن    ----385385385385

    إنــي    هللا،    رســولَ     يــا: : : :     قلــتُ : : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي

،    َفُيْمِســْكنَ     الـــُمَعلََّمةَ     الكــ�بَ     أرســلُ      وأذُكــر    علــيَّ

    المعلـــم،    كلبَـــك    أرســـلتَ     إذا: ": ": ": "    فقـــال    هللا،    اســـمَ 

    قلتُ " " " " عليك    أمسك    ما    فُكلْ     عليه،    هللا    اسمَ     وذكرت

    كلــب    يَْشــَركھا    لم    ما    قتلن،    وإن: ": ": ": "    قال    َقَتْلَن،    وإن: : : : 

ــتُ " " " " منھــا    لــيس ــالِمْعراضِ     أرمــي    فــإني: : : :     لــه    قل     ب

    بــالمعراض    َرَميْــتَ     إذا: ": ": ": "    فقــال    فأصــيُب،    الصــيَد،
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        " . " . " . " . تأكله    ف�    ،بِـَعْرِضهِ     أصابه    وإن    فكله،    َفَخَزقَ 

ــْعبّيِ     وحديثُ     ----386386386386 : : : :     وفيــه    نحــُوه،    عــدّيٍ     عــن    الشَّ

    أخافُ     فإني    تْأُكْل،    ف�    أََكلَ     فإنْ     الكلُب،    يأكلَ     أن    إ�""""

    خالطھــا    وإن    نفِســه،    علــى    أْمَســكَ     إنمــا    يكــون    أن

    علــى    َســمَّْيتَ     فإنمــا    تأُكــْل،    فــ�    غيِرھــا    مــن    كــ�بٌ 

    أرســلتَ     إذا: : : :     وفيــه    غيــِرِه،    علــى    تَُســمِّ     ولــم    كلِبَك،

    أمســك    فــإن    عليــه،    هللا    اســمَ     فاذكرِ     الُمَكلَّبَ     كلبَكَ 

    َقَتــلَ     قــد    أدركَتــهُ     وإن    فاْذبَْحــُه،    حيــاً     فأدركـَته    عليك

        " ." ." ." .ذكاتُهُ     الكلبِ     أَْخذَ     فإنّ     فُكْلُه،    منه    يأُكلْ     ولم

    هللاِ     اســمَ     فــاذكرِ     بَِســْھِمكَ     رميــتَ     إذا: ": ": ": "    أيضــاً     وفيه
        " ." ." ." .عليه

: : : :     روايةٍ     وفي    ـ    يومين    أو    يوماً     عنك    غابَ     فإن: : : :     وفيه

    فكل    سھِمك    أَثَرَ     إ�    فيه    تجد    فلم    ـ    والث�ثة    اليومين

    تأكــْل،    فــ�    المــاِء،    في    غريقاً     وجدتَهُ     فإن    شئَت،    إن

        " . " . " . " . سھُمكَ     أو    َقَتلَُه،    الماءُ : : : :     تدري    �    فإنك

    أبيــه    عــن    عمــَر،    بــنِ     هللاِ     عبــدِ     بــنِ     سالمِ     عن    ----387387387387

    ىصــل    هللا    رســولَ     ســمعتُ : : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي
    كلــبَ     إ�    ـــ    كلباً     اقتنى    من: ": ": ": "    يقولُ     وسلم    عليه    هللا

    يــومٍ     كــلَّ     أجــره    مــن    يـَـْنُقصُ     فإنــه    ـ    ماشيةٍ     أو    صيٍد،

        " ." ." ." .قيراطان

    حرثٍ     كلبَ     أو: ": ": ": "    يقول    ھريرة    أبو    وكان: : : :     سالم    قال    

        " ." ." ." .َحْرثٍ     صاِحبَ     وكان

    كنا: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    َخِديجٍ     بنِ     رافعِ     عن    - - - - 388388388388
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    بـــذي    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى    هللا    رســـولِ     مـــع

    فأصــابوا    جــوٌع،    النــاسَ     فأصابَ     ِتَھاَمَة،    من    الحليفةِ 

    في    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     وكان    وغنماً،    إبِ�ً 

ــوا    القــوِم،    أُْخَريــات     الُقــُدوَر،    ونصــبوا    وذبحــوا    فَعِجُل

ـــيُّ     فـــأََمرَ      بالقـــدورِ     وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى    النب

    ببعيــٍر،    نمِ الغ    من    عشرةً     َفَعَدلَ     َقَسَم،    ثم    فُأكِفَئْت،

    القــوم    في    وكان    َفأَْعيَاُھْم،    فطلُبوه،    بعيرٌ     منھا    َفَندَّ 

    فـــَحبََسهُ     بسھٍم،    منھم    رجل    فأھوى    يسيرٌة،    خيلٌ 

    الَوْحشِ،    كأوابِدِ     أَوابِدَ     البھائمِ     لِھِذهِ     إن: ": ": ": "    فقال    هللا،

: : : :     قلتُ : : : :     قال" " " " ھكذا    به    فاصنعوا    منھا    عليكم    نَدَّ     فما

    معنــا    ولــيس    غــداً،    َعــُدوال    �ُقــوا    إنــا    هللاِ     رســولَ     يــا

َم،    أَْنَھرَ     ما: ": ": ": "قال    ؟    بالَقَصبِ     أفنذبح    ُمدًى،     وُذكـِـرَ     الدَّ

ــنَّ     لــيس    فكلــوه،    عليــه    هللا    اسمُ      ،))))1111((((    والظْفــرَ     الّسِ
    الظْفرُ     وأما    فعظٌم،    الّسِنُّ     أما    ذلك،    عن    وسأَحّدِثُُكم

            " ." ." ." .الـَحبََشةِ     َفُمَدى

        

        ا*ضاحي    باب

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنــسِ     عن    ----389389389389

ــيُّ     ضــحى ــه    هللا    صــلى    النب     بكبشــينِ     وســلم    علي

ــْينِ  ــَرنَْيِن،    أَْملََح         ،    وكـــبَّر    وَســمَّى    بيــِده،    ذبحھمــا    أَْق
        ....    ِصفاِحِھــما    على    رجلَه    ووضع

            ....    وبياض    سواد    فيه    الذي    وھو    ا*غبر،: : : :     ا*ملح

        ا*شربة    كتاب

                                     

 ، و����� . ) ��	�ن ا�,�ء1
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    أن    عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----390390390390

    عليــه    هللا    صــلى    هللاِ     رســولِ     منبــرِ     لىع    ـ    قال    عمرَ 

    تحــريمُ     نــزلَ     إنــه    النــاس    أيھــا    بعــُد،    أمــا: : : :     ـــ    وســلم

    والتمــِر،    العنــِب،    مــن: : : :     خمســةٍ     مــن    وھــي    الخمــِر،

    خــاَمرَ     مــا: : : :     والخمــرُ     والشــعيِر،    والحنطِة،    والعسِل،

    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنّ     وِدْدتُ     وث�ثٌ     العقَل،

    إليــه،    ننتھــي    عھــداً     فــيھن    إلينــا    َعِھــدَ     كــان    وســلم

،         ....    الربا    أبوابِ     من    وأبوابٌ     والك�لَُة،    الجدُّ

    صلى    النبيَّ     أنَّ     عنھا،    هللا    رضي    عائشةَ     عن    ----391391391391

    كــلُّ : ": ": ": "    فقــال    الِبْتــعِ،    عــن    ُســِئلَ     وســلم،    عليــه    هللا

        " ." ." ." .حرامٌ     فھو    أسكر    شرابٍ 

        . . . .     العسلِ     نبيذُ : : : :     الِبْتعُ 

    عنھمــا،    هللا    رضــي    عبــاسٍ     بــنِ     هللاِ     عبــدِ     عن    ----392392392392

    خمــراً،    بــاعَ     ف�ناً     أن    عنه،    هللا    رضي    عمرَ     بلغَ : : : :     قال

    هللا    رســولَ     أنَّ     يعلــمْ     ألــم    ف�نــا،    هللا    قاتــلَ : : : :     فقــال
    اليھــوَد،    هللاُ     قاتــلَ : ": ": ": "    قــال    وســلم،    عليــه    هللا    صلى

ُحومُ     عليھمُ     ُحرّمتْ          ".".".".فباعوھا    َفَجَمُلوھا    الشُّ

        

        

        

        

 اللباس    كتاب
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: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----393393393393

    تلبسوا    �: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     قال

    فــي    يلبَْســهُ     لم    الدنيا،    في    لَبَِسهُ     من    فإنه    الحريَر،

        " ." ." ." .ا�خرةِ 

    قال    عنھما،    هللا    رضي    اليمانِ     بنِ     حذيفةَ     عن    ----394394394394

    يقولُ     وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     سمعتُ : : : : 

    فــي    تشــربوا    و�    الــديباَج،    و�    الحريــَر،    تلبسوا    �: ": ": ": "

    صــحافِِھما،    فــي    تــأكلوا    و�    والفضــِة،    الــذھبِ     آنيــةِ 

        " . " . " . " . ا�خرة    في    ولكم    الدنيا،    في    لھم    فإنھا

: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عازبٍ     بنِ     البراءِ     عن    ----395395395395

    مــن    أحســنَ     حمــراءَ     ُحلَّةٍ     في    لِمَّةٍ     ذي    من    رأيتُ     ما

    يضربُ     شعرٌ     له    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ 

    بالقصيرِ     ليس    الـَمـْنكِبَْينِ     بين    ما    بعيدُ     َمْنكِبَْيه،    إلى

        . . . .     بالطويلِ     و�

: : : :     قــال    عنھما،    هللا    رضي    عازبٍ     بنِ     البراءِ     عن    ----396396396396

    بســبعٍ،    وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     أََمَرنــا

ِّبــاعِ     المــريضِ،    بعيــاَدةِ     أََمَرنــا    ســبعٍ،    عــن    ونھانــا     وات

    أو    الَقَســمِ     وإبــرارِ     العــاطسِ،    وتشــميتِ     الجنــائِز،
ــــَمْظلوِم،    رِ ونصـــ    الُمْقِســـِم، ـــةِ     ال ـــداعي،    وإجابَ     ال

    ـــ    تختُّمٍ     عن    أو    ـ    خواتمِ     عن    ونھانا    ،    الس�مِ     وإفشاءِ 
    وعــن    الميــاثِِر،    وعــن    بالفضِة،    ُشْربٍ     وعن    بالذھِب،

ّيِ،         ....    والديباجِ     واuسَتْبَرقِ،    الحريِر،    ُلْبسِ     وعن    الَقّسِ

    أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     وعن    ----397397397397

    خاتمــاً     اصــطنع    وســلم،    عليه    هللا    ىصل    هللا    رسولَ 
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ــهِ     بــاِطنِ     فــي    فِصَّــه    يجَعــلُ     فكان    ذھٍب،    من     إذا    َكّفِ

    علــى    جلــسَ     إنــه    ثــم    كــذلك،    النــاسُ     َفَصَنع    لَبَِسه،

    الخــاتَمَ     ھــذا    أَلبَسُ     كنتُ     إني: : : :     وقال    َفَنَزَعُه،    المنبرِ 

    وهللا: : : :     قــال    ثــم    به،    فرمى    داخٍل،    من    فِصّه    وأجعلُ 

        ....    خواتيـَمُھمْ     الناسُ     ذَ َفَنبَ     أبداً،    ألبَُسهُ     �

        . . . .     اليمنى    يِدهِ     في    َجَعلَهُ : : : :     لفظ    وفي

    أنَّ     َعْنــُه،    هللا    رضــي    الخطــابِ     بــنِ     عمــرَ     عــن    ----398398398398

    لـُـبس    عن    نھى    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ 

    هللا    صــلى    هللاِ     رســولُ     لنــا    ورفــع    ھكــذا،    إ�    الحريــرِ 
بَّابَةَ     إْصبََعْيهِ     وسلم    عليه         ....    والُوْسطى    السَّ

    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولُ     نھى: : : :     ولمسلمٍ 

    أو    ثــ�ثٍ،    أو    إِْصــبََعْيِن،    موضــعَ     إ�    الحريــرِ     لـُـْبسِ     عن
        ....    أربعٍ 

        

        الجھاد    كتاب

    عنــه،    هللا    رضــي    أَْوفَى    أبي    بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----399399399399

    بعــضِ     فــي    ـ    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ 

    إذا    حتــى    انتظــر،    ـــ    العــدو    فيھــا    لَِقــيَ     التــي    أياِمــهِ 

    �    الناُس،    أيھا    يا: ": ": ": "    فقال    فيھم،    قام    الشمسُ     مالتِ 
ــوا ــاءَ     تتمن ــدوِّ،    لق ــألوا    الع ــَة،    هللا    واس     فــإذا    العافي

    ِظــ�لِ     تحتَ     الجنةَ     أنَّ     واعلموا    فاصبروا،    لقيتموھم

: : : :     وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     قال    ثم    ،""""السيوفِ 

ــحابِ،    وُمْجــرِيَ     الكتــابِ،    ُمْنــِزلَ     اللھــم""""     وھــاِزمَ     السَّ

        " ." ." ." .عليھم    وانصرنا    اھزمھم    بِ،ا*حزا
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    هللا    رضــي    الســاعدّيِ     ســعدٍ     بــنِ     ســھلِ     عــن    ----400400400400
: : : :     قــال    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     عنه،

    ومــا    الــدنيا    مــن    خيــرٌ     ِهللا،    ســبيلِ     فــي    يــومٍ     ربــاُط""""

    مــن    خيــرٌ     الجنــِة،    مــن    أََحِدُكمْ     َسْوطِ     وموضعُ     عليھا،

    سبيلِ     في    عبدُ ال    يَُروُحھا    والرَّْوَحةُ     عليھا،    وما    الدنيا

        " . " . " . " . عليھا    وما    الدنيا    من    خيرٌ     الَغْدَوُة،    أو    ِهللا،

    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضي    ھريرةَ     أبي    عن    ----401401401401

    ولمسلمٍ     ـ    هللاُ     اْنَتَدبَ : ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى

    إ�    يخرُجــهُ     �    سبيلِه،    في    خرجَ     لِـَمنْ     ـ    هللاُ     تََضمّنَ : : : : 
ـــادٌ  ـــي    جھ ـــبيلي،    ف ـــانٌ     س ـــي،    وإيم ـــديقٌ     ب     وتص

    أو    الجنــَة،    أُْدِخلـَـهُ     أن    ضــامٌن،    علــيَّ     فھو    رسولي،ب
    نــالَ     مــا    نــائ�ً     منــه،    خــرج    الذي    َمْسَكنِهِ     إلى    أُْرِجَعهُ 

        ".".".".غنيمةٍ     أو    أجرٍ،    من

    ـــ    هللاِ     ســبيلِ     فــي    المجاھدِ     َمَثلُ : ": ": ": "    ولمسلمٍ     ----402402402402
    الصــائمِ     كمثلِ     ـ    سبيلِه    في    يجاھدُ     بمن    أعلمُ     وهللاُ 

    توفــاه،    إن    سبيلِه    في    للمجاھدِ     هللاُ     وتََوكّلَ     القائِم،

ــهُ     أن ــَة،    ُيْدِخلَ ــهُ     أو    الجن ــالماً     ُيْرِجَع ــع    س ــرٍ     م     أو    أج
        " ." ." ." .غنيمةٍ 

    عليــه    هللا    صلى    هللاِ     رسولُ     قال: : : :     قال    وعنه    ----403403403403

    إ�    ِهللا،    ســبيلِ     فــي    ُيْكلـُـم    َمْكلــومٍ     ِمنْ     ما: ": ": ": "    وسلم
ِم،    لــونُ     اللــونُ : : : :     يَْدَمى    وَكْلُمهُ     القيامِة،    يومَ     جاء     الــدَّ

        " . " . " . " . المْسكِ     ريحُ     والريحُ 

    عنــه،    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ     أيــوبٍ     أبــي    عــن    ----404404404404



  

 

 139

: : : :     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال: : : :     قــال

    طَلََعــتْ     ممــا    خيــرٌ     روحٌة،    أو    ِهللا،    سبيلِ     في    غدوةٌ """"

        ....    مسلم    أخرجه" " " " وَغَربَتْ     الشمسُ     عليه

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضــي    مالــكٍ     بــنِ     أنــسِ     عن    ----405405405405

    فــي    غــدوةٌ : ": ": ": "    موســل    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     قــال

" " " " فيھــا    ومــا    الــدنيا    مــن    خيــرٌ     روحــٌة،    أو    ِهللا،    ســبيلِ 

        ....    البخاري    أخرجه

    عنــه،    هللا    رضــي    ا*نصــارّيِ     َقتــاَدةَ     أبــي    عن    ----406406406406

    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولِ     مع    خرجنا: : : :     قال

    صــلى    هللا    رســولُ     فقــال    ـــ    قصةً     وذكر    ـ    ُحَنْينٍ     إلى

    بَيَِّنــٌة،    هعليــ    لــه    قتــي�ً،    َقَتــل    مــن: : : :     وسلم    عليه    هللا

        . . . .     ث�ثا    قالھا    ـ    سلَُبه    فله

: : : :     قــال    عنه،    هللا    رضي    ا*كوعِ     بنِ     سلمةَ     عن    ----407407407407

ــى ــه    هللا    صــلى    النبــيَّ     أَتَ     مــن    عــينٌ     وســلم    علي

    أصــحابِهِ     عنــد    فجلــس    َسَفٍر،    في    وھو    المشركين،

    عليــه    هللا    صــلى    النبــيُّ     فقــال: : : :     انَفَتــل    ثم    يتحدُث،

        ....    َسلَبَهُ     فَّلنيَفنَ     فقتلُته" " " " واقتلوه    اطلبوه،: ": ": ": "    وسلم

    ابــنُ : : : :     فقالوا" " " " الرجلَ     قتلَ     من: ": ": ": "    فقال: : : :     رواية    وفي

        " ." ." ." .أَْجَمعُ     َسلَُبه    له: ": ": ": "    فقال    ا*كوعِ،

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----408408408408

    ســريةً     وســلم    عليــه    هللا    صــلى    هللا    رســولُ     بعــثَ : : : : 

ــى ــٍد،    إل ــتُ     نج ــا،    فخرج ــْبَنا    فيھ ـــ�ً     فأََص ــاً،    إبِ     وغنم

    رســولُ     ونَّفلَنــا    بعيــراً،    َعَشرَ     اْثـَنيْ     ُسْھَماُننا    فبلغتْ 
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        ....        بعيراًبعيراً     وسلم    عليه    هللا    صلى    هللا

    صــلى    النبــّيِ     عــن    عنھمــا،    هللا    رضــي    وعنــه    ----409409409409

ـــعَ     إذا: ": ": ": "    قـــال    وســـلم    عليـــه    هللا     ا*ولـــين    هللاُ     َجَم

    َغــْدَرةُ     ھذه: : : :     فيقال    لواٌء،    غادرٍ     لكلِّ     ُيْرَفع    وا�خرين،

            " ." ." ." .ف�نِ     بنِ     ف�نِ 

    في    ُوِجَدتْ     امرأةً     أنّ     عنھما،    هللا    رضي    وعنه    ----410410410410

    وســـلم    عليـــه    هللا    صـــلى    النبـــّيِ     مغـــازي    بعـــض

    قتــلَ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    النبيُّ     فأنكرَ     مقتولًة،

        . . . .     والصبيانِ     النساءِ 

    عبــدَ     أنَّ     عنــه،    هللا    رضــي    مالكٍ     بنِ     أنسِ     عن    ----411411411411

    القمــلَ     شكيا    العواِم،    بنِ     والزبيرَ     عوٍف،    بنَ     الرحمنِ 

    غــزوةٍ     فــي    وســلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ     إلى

    ورأيُتــه    الحريــِر،    قمــيص    فــي    لھمــا    فــرخص    لھمــا،

        . . . .     عليِھما

: : : :     قــال    عنــه،    هللا    رضي    الخطابِ     بنِ     عمرَ     عن    ----412412412412

    رسولِه    على    هللاُ     أفاءَ     مما    النضيرِ     بني    أموالُ     كانت

    المســلمون    يوِجــفِ     لم    مما    وسلم،    عليه    هللا    صلى

    صــلى    هللاِ     لرســولِ     وكانــت    ركــابٍ،    و�    بخيــلٍ     عليــه

    صــلى    هللا    رســولُ     فكــان    خالصــاً،    وســلم    عليه    هللا

    يجعــلُ     ثم    سنًة،    أھلِه    نفقةَ     يعزل    وسلم    عليه    هللا

ـيَ     مــا ــ ِق راعِ     فــي    بَ ــ ،    الُك �حِ ــ ةً     والّسِ دّ     فــي    ُعــ

            ....    رجل    عز    هللاِ     سبيلِ 

    قــال    عنھما،    هللا    رضي    عمرَ     بنِ     هللاِ     عبدِ     عن    ----413413413413

    مــن    ُضــّمِرَ     ما    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيُّ     أَْجَرى: : : : 
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    لم    ما    وأجرى    الوداعِ،    ثَنِيَّةِ     إلى    الـَحْفياءِ     من    الخيِل،

    ابــنُ     قــال    ُزَرْيقٍ،    بني    مسجدِ     إلى    الثَِّنيَّةِ     من    ُيضمَّرْ 

ــَرى    فــيمن    وكنــتُ : : : :     عمــرَ      مــن: : : :     ســفيانُ     قــال. . . .     أَْج

    ســتٌة،    أو    أميالٍ     خمسةُ : : : :     الوداعِ     ثـَِنيَّةِ     إلى    الـَحْفياءِ 

        ....    ميلٌ : : : :     ُزَرْيقٍ     بني    مسجدِ     إلى    الوداع    ـةِ ثَـنِـيَّ     ومن

    علــى    ُعرْضــتُ : : : :     قال    عنھما،    هللا    رضي    وعنه    ----414414414414

    وأنــا    أحــٍد،    يــومَ     وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللاِ     رسولِ 

    المقاتِلـَـِة،    فــي    ُيِجْزني    فلم    سنًة،    عْشَرةَ     أْربَـعَ     ابنُ 

    َعْشَرةَ     خمسَ     ابنُ     وأنا    الخندقِ،    يومَ     عليه    وُعِرْضتُ 

        . . . .     فأجازني

    وســلم    عليــه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     وعنه    ----444415151515

    َسْھماً     وللرجلِ     َسْھَمْيِن،    للفرسِ : : : :     النَّْفلِ     في    َقَسمَ 

....        

    وســلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولَ     أنَّ     وعنه    ----416416416416

لُ     كان ــَرايا    مــن    يَْبَعــثُ     من    بعضَ     ُيَنّفِ     *نفِســھم    السَّ

        ....    الجْيشِ     عامَّةِ     َقْسمِ     ِسَوى    خاصًَّة،

ــن    ----417417417417 ــي    ع ــىم    أب ــ    وس ــدِ     ـ ــنِ     هللاِ     عب ــيسٍ     ب     ق

    هللا    صــلى    النبــّيِ     عــن    عنــه،    هللا    رضي    ـ    ا*شعرّيِ 
ــه ــال    وســلم،    علي ــلَ     مــن: ": ": ": "    ق ــا    َحَم     الســ�َح،    علين

        " ." ." ." .ِمنَّا    فليس

: : : :     قال    عنه،    هللا    رضي    موسى    أبي    وعن    - - - - 418418418418

    عن    وسلم،    عليه    هللا    صلى    هللا    رسولُ     ُسِئلَ 

    رياًء،    تلُ ويقا    َحِميًَّة،    ويقاتِلُ     شجاعًة،    يقاتِلُ     الرجلِ 

    صلى    هللا    رسولُ     فقال    هللا،    سبيلِ     في    ذلك    أيُّ 
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    ھي    هللا    كلمةُ     لتكونَ     قاتلَ     من: ": ": ": "    وسلم    عليه    هللا

        " ." ." ." .هللا    سبيلِ     في    فھو    العليا،

        العتق    كتاب

    رســولَ     أنَّ     عنھمــا،    هللا    رضــي    عمــرَ     ابنِ     عن    ----419419419419

    ِشــْركاً     أعتقَ     من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى    هللاِ 

    ُقــوِّمَ     العبــِد،    ثََمــنَ     يبلــغُ     مــالٌ     له    فكان    عبٍد،    في    له

ــْدٍل،    قيمــةَ     عليــه ــُھْم،    شــركاَءهُ     فــأَعطَى    َع     ِحَصَص

        " . " . " . " . َعَتقَ     ما    منه    َعَتقَ     فقد    وإ�    العبُد،    عليه    وَعَتقَ 

    النبــّيِ     عــن    عنــه    هللا    رضــي    ھريرة    أبي    عن    ----420420420420

    لــه    ِشْقصاً     أَْعَتقَ     من: ": ": ": "    قال    وسلم    عليه    هللا    صلى

    لــم    فــإنْ     مالِِه،    في    ُكلُّهُ     هُ َخ�صُ     َفَعلَْيهِ     مملوٍك،    من

ــن ــه    يك ــالٌ     ل ــوِّمَ     م ــوُك،    ُق ــةَ     الممل ــْدٍل،    قِيَم ــم    َع     ث

        . . . .     عليه    َمْشُقوقٍ     غيرَ     العبُد،    اسُتْسِعيَ 

        الـُمَدبَّر    بيع    باب

    عنھمــا،    هللا    رضــي    هللاِ     عبــدِ     بــنِ     جــابرِ     وعــن    ----421421421421

        ....    له    غ�ماً     ا*نصارِ     من    رجلٌ     َدبّـَرَ : : : :     قال
    أن    وسلم    عليه    هللا    صلى    النبيَّ     بَلَغَ : : : :     لفظ    وفي

    يكن    لم    ُدُبــٍر،    عن    له    غ�ماً     أَْعَتقَ     أصحابِه    من    رج�ً 

    أَْرَسلَ     ثم    ِدْرَھٍم،    بثمانمائة    فباعه    غيُره،    مالٌ     له

 ....    إليه    بثمنِهِ 
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